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UŽSIENIO POLITIKA IR RINKIMAI

Turim kartoti pasisakymą už nepriklausomą Lietuvą
Lietuvos nepriklausomybės 

46 metinę sukaktį šioje vieto
je pradėjom New Yorko sena
toriaus K. B. Keatingo kalba, 
pasakyta sausio 28. Toliau mi
nėjom valstybės sekretoriaus 
Dean Rusk sveikinimo laišką 
Lietuvos atstovui J. Kajeckui, 
prezidento asistento K- O'Don- 
nel laišką Altui su prezidento 
L.B. Johnsono sveikinimais, ku
riuos pakartojo dar valstybės 
sekr. padėjėjas G. Mennen Wil- 
liams New Yorko minėjime. 
Šio meto įžymiųjų Amerikos 
žmonių pasisakymus baigiame 
Connecticut senatoriaus Tho- 
mas J. Dodd kalba, pasakyta 
senate vasario 17.

ŠEN. THOMAS J. DODD

ŠNIPAI: Amerikos atstovybėj Varšuvoj
Journal American rašo, kad 

vaEtybės departamentą ištiko 
naujas smūgis — jo 3-5 parei
gūnai Varšuvoje teikia atstovy
bės paslaptis sovietų žvalgy
bai. Juos sovietai įpainiojo su 
moterim, nufotografavo ir pa
vertė savo klusniaE tarnais. 
Tie pareigūnai dar esą parei
gose.

Senato vidaus saugumo ko- 
mEija jau prieš keletą savai
čių turėjo įtarimų, apklausinė- 
dama vieną vaEtybės departa
mento pareigūną- Bet kada se
nato komEijos nariai prispyrė 
jį konkrečiaE klaushnaE, jis 
atsisakė kalbėti, kol nebus jo 
viršininkų tam sutikimas (nes 
Otepka pašalintas E departa
mento saugumo pareigūnų kaip 
tik dėl to, kad davė senato ko- 
mEijai žinias be savo viršinin
ko sutikimo).

Kai tik Washingtone atsirado 
E Ženevos atbėgęs sovietų 
KGB narys Juri Nossenko, ki
tą dieną atvyko pas jį vienas 
iš senato komEijos ir patyrė, 
kad Amerikos atstovybė Varšu
voje esanti atvira knyga sovie
tų žvalgybai. Tai pirmas jo pa- 
sitarnavimas Amerikai, nors ir 
labai nemalonus departamen
tui. Vienas tokE Amerikos at
stovybėje Varšuvoje buvo iš
aiškintas ir prieš trejus metus 
nuteEtas 10 metų — Irving C. 
Scarbeck, įpainiotas šnipinėti 
tokiu pat būdu per moteris. Jo 
sučiupimas neatgrasino kitų.

Panašiai 1957 pasitarnavo A- 
merikai KGB narys pulkinin
kas Reino Hayhanen, Paryžiuje

ŽEMES DREBĖJIMAS 
AZOROSE

Portugalijos saloje Sao Jor- 
ge. Azorų salyne, vasario 18 
nuo žemės drebėjimo sugriuvo 
47 namai. Žmonių aukų nebu
vo. Apie 20,000 evakuota. Lau
kiama ugniakalnio išsiveržiant

— Kubos du ogzilai vas 18 
pasamdė Floridoje privatų lėk
tuvą. ore privertė lakūną pa
sukti į Kubą ir Kuboje nusilei
do. Egzilai buvo išvykę E Ku- robert baker, korupcijos did- 
bos 1959. vyrio.

Amerikos vyry pareiškimuose pabrėžiamas lietuviy patvarumas priešintis sveti
mai priespaudai ir Amerikos įsipareigojimas lietuvių pastangas moraliai paremti

“Vakar, vasario 16, buvo 
Lietuvos nepriklausomybės 46 
metinės.

Mes Amerikoje pasididžiuo
dami minime savo nepriklau
somybės dieną, tuo patvirtin
dami natūralią teEę į asmeni
nę laEvę ir formalų mūsų ne
priklausomos vaEtybės sukūri
mą.

Vasario 16 yra panašios 
reikšmės lietuvių tautai, tik 
dėl kai kurių kitokių priežas
čių.

Mes esam didebs kraštas sa
vo plotu, turtu, jėga, k mes 
naudojamės daugeliu šios dos
nios žemės vaEių. Tarp mūsų 
gyvena milijonas amerikiečių 
lietuvEko kilimo, kurių dauge- 
1E vos vos išvengė tragiškų į- 
vykių laEvę mylinčiame kraš
te. kuriam likimas nebuvo gai
lestingas.

Didžiajai mūsų daugumai 
sunku suprasti, kas yra gyven
ti metų metus dviejų didelių 
galingų priešiškų valstybių še
šėly 

perbėgęs pas amerikiečius. Jo 
parodymais buvo išaiškintas 
šnipų šnipas Rudolph Ivanovič 
Abel, verkęs New Yorke. Bet 
sovietai tokiem perbėgėliam 
keršija. Kolumnistas Victor Rie 
sel pirmadienį rašė, kad tas pul
kininkas Hayhanen neseniai bu
vo užmuštas Amerikos greitke
lyje keistai mašinom susidūrus. 
Saugumo esą manoma, kad tai 
buvęs KGB darbas.

KVIEČIAI: darbininkai dar boikotuoja
AFL-CIO vasario 17 atsisaky

mas pakrauti i laivus kviečius, 
skirtus Sovietam ar jų sateli
tam, laikomas pirmu rimtu kon
fliktu tarp unijų ir vyriausy-

E unijų pusės sakoma:
— Tik 5-10 procentų priva

čių firmų parduotų ir vyriausy
bės leistų kviečių gabenami lai
vais su Amerikos vėliava, nors 
vyriausybė buvo tvirtinusi, kad 
Amerikos laivais bus gabenama 
50 proc. Jūrininkų unijos ats
tovas reiškė nepasitenkinimą, 
kad unija esanti vedžiojama už 
nosies — vyriausybė nesilaiko 
pažadų darbininkam, ir darbi
ninkai Amerikos laivuose ne
tenka darbo.

E vyriausybės pusės:
— Prezidentas kreipėsi į uni

jas, kad nestreikuotų. Darbo 
sekretorius pasiuntė atstovą į 
AFL-CIO tarybos posėdį. Ta-

Lietuvių tauta tai supranta; 
tai vEa jos mažo krašto Eto- 
rija.

Šiuose herojiškuose vyruose 
ir moteryse betgi išliko laisvės 
troškimas ir pasiryžimas siek
ti nepriklausomybės, nepai
sant visokių pastangų juos pa
laužti ir užtroškinti.

Dėl šios priežastiesl918me- 
tųdiena, kada Lietuva buvo pa
skelbta nepriklausoma valsty
bė, yra minima kaip džiaugs
minga išsivadavimo iš svetimo 
valdymo pradžia E kaip simbo- 
1E vilties šią laEvę atgauti.

Būdama tarp Rusijos ir Vo
kietijos valstybių. Baltijos erd
vėje. kentėjo nuo jų istorijos 
eigoje ir buvo jų žiaurumo au
ka ...”

Sužymėjęs Lietuvos istorines 
patirtis iki 1940 metų okupaci
jos. Dodd tęsė:
... "Lietuvos patirtis yra ypatin
gai prasmingas pavyzdys mum; 
jis gyvai paryškina konfliktą 
tarp dviejų nesutaikomų ideo
logijų ir mūsų moralinį 
reigojimą nuolat veikti 
pavergtų tautų naudai.

Lietuvos žmonės tvirtai tiki 
asmenine laisve, savo istorijo
je priešinosi svetimai priespau
dai ir bet kuriai pastangai nu
slopinti turtingą lietuvių pavel
dėjimą bei gilią tautinę sąmo
nę.

Lietuvos žmonės griežtai 
priešinosi ateistinėm progra
mom, kurios siekė sunaikinti 
bet kurį religinį įsitikinimą bei 
praktiką ir ją pakeisti komu
nizmo religija.

įsipa- 
vEų

čiau šiuo tarpu unijos laikosi 
griežtai- Aiškinama, kad Ameri
kos laivai esą užimti kitiem 
darbam.

Šią savaitę lieka nepakrau
ti trys svetimi laivai. Po savai
tės. jei boikotas truks, suklius 
10-12 pakrovimas, ir kviečių 
prekyba gali būti sukliudyta.

Sovietai pranešė Amerikos 
atstovui, kad pereitą šeštadie
ni atplaukė pirmas laivas su 
kviečiais į Odesą.

Bakeris smarkauja
.. Senato komisijos apklausinė
jamas vas. 19 Robert Baker at
sisakė pateikti asmeninius do
kumentus, pasiremdamas penk
tuoju konstitucijos papildymu. 
Jau išaiškėjo, kad Baker paja
mos 1954 buvo tik 11,025 dol., 
o 1963 jau 2.2 mil. Išnaudoda
mas tarnybinę padėtį, kaip de
mokratų sekretorius senate, tar
pininkavo firmom ir ėmė atly
ginimus iš abiejų pusių. Pik
čiausia. kad įvėlė dar ir savo 
šefą tada demokratų vadą sena
te Johnsoną.
... — Gabeno revoliucija vas. 
19 buvo baigta. Prezidentas 
Mba šaukėsi į de Gaulle, atvy
ko prancūzų karių šimtinė ir vi
są Čabano armiją (600) sutvar
kė.

— Angly laivą Ambassador 
vas. 19 ištiko avarija Atlante 
1000 mylių nuo New Yorko. 
Iš 35 vyrų įgulos išgelbėti 21. 
Gelbėjimo darbus sunkino ban
gos 25-40 pėdų aukščio.

Šiandien mes mažai žinome 
apie tikrąsias sąlygas šiame 
krašte, nes yra pastatytas di
džiosios propagandos fasadas, 
kad uždengtų nuo mūsų žvilgs
nio Sovietų nepasisekimus šio
se srityse.

Jungtinės Valstybės tebepa
laiko santykius su nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybės at
stovais ir tebeatsisako pripa
žinti komunEtinio režimo iš-

AMERIKA DEL KUBOS: Nutraukė paramą tik dėl akių?
Amerika vasario 18 paskelbė 

nutraukusi -karinę paramą 5 
valstybėm — Anglijai, Prancū
zijai, Jugoslavijai, Epanijai E 
Marokui, prekiavusiom su Ku
ba.

Paramos nutraukimas betgi 
neturi praktinės reikšmės Ang
lijai, lEancūzijai, Jugoslavijai. 
E sumų, skirtų Anglijai, šiem 
metam buvo belikę gauti tik 
5,000. Prancūzijai 30,000, Jugo
slavijai 2,000. Su Anglijos min. 
pirmininku buvę net sutarta, 
kad jai paramą ‘ ‘nutrauks’ 
Svarbiau Ispanijai bei Marokui-

į-

V. K. JONYNO KRYŽIUS Vatikano paviHjone bu
simojoj parodoj.

Komisijoje, kuri tiria prezidento mirtį
Redlich pareiškęs, kad tam 
“Emergency” komitetui mokes
čių niekad nemokėjęs, pasEakė 
esąs 4 ‘Civil Liberties Commit- 
te” tarybos narys.

Warreno komisijoje, kuri ti
ria prezidento Kennedy nužu
dymą, esą asmenų, kurie turį 
ryšių su komunistinėm organi
zacijom. Toki kaltinimai taiko
mi Norman Redlich. kuris yra 
specialus padėjėjas komisijos 
vyriausiam tardytojui J. Lee 
Rankinui. Kaltinimus iškėlė Ka
lifornijos “Jaunieji respubli
konai“. Jie pateikė medžiagą, 
iš kurios aiškėja Redlicho ry
šiai su “Emergency Civil Li- 
berties Committee", kuris se
nato vidaus saugumo komisijos 
1956 buvo priskirtas prie ko
munistų frontinių organizacijų. 

kamšas. Tai yra savaime ženk
las mūsų atsisakymo priimti 
status quo.

Mes turime niekad nepriim
ti tokios padėties, kokia dabar 
yra. Mes turim nuolatos pakar
toti savo pasisakymą už nepri
klausomą Lietuvą ir už laisvę 
visom pavergtom tautom, kaip 
mes tai darome per šias 46 me
tines tos atmintinos ir džiaugs
mingos 1918 metę dienos.

Pernai Ispanija buvo gavus 61 
mil., Marokas 75 mil. Bet pa
skelbta. kad su tais kraštais ei
na derybos dėl prekybos su Ku
ba, ir reiškiama viltis, kad pa
rama bėl bus skirta. Spaudoje 
jau aiškinama, kad jų prekyba 
su Kuba esanti nežymi —per 
14 mėnesių tik po 4 kartus 
laivai sukeliavo. Tuo tarpu ki
tom 14 valstybių parama ne
nutraukta, nors jos daugiau 
prekiauja: Graikija — 44 lai
vai su 102 kelionėm, Libanas 
45 laivai su 70 kelionių, Itali
ją 7 laivai su 17 kelionių.

— Anglai reiškia nepasiten
kinimą, kad R. Kennedy buvo 
pasiųstas Į Aziją Malaysijos rei
kalam nepaiinformavus Angli
jos vyriausybės. Vadina veid
mainiavimu, kaip rašo U. S. 
News .... kad Amerika siunčia 
pagalbą Sukamo, kurio karei
viai šaudo j anglus, o tuo tar
pu šaukia anglam, kam jie 
siunčia Kubai autobusus.

Pagrindiniai klausimai ir 
kodėl jie nesprendžiami. 
Dėl jg sustiprėjo kritika

Sakoma, prezidento medaus 
mėnuo baigėsi- Baigėsi besąlygi- 
nE pritarimas ar tylėjimas. Pra
sidėjo kalbos, kritika. Kritika 
labiausiai dėl Amerikos užsie
nių politikos. Kritika dėl prezi
dento rolės užsienių politiko
je. Kritika dėl aEkirų užsienių 
politikos klausimų.
Kas užsienių politiką veda: pre
zidentas?

Už visą 
užsieninę 
Valstybės 
jo technikiniai vykdytojai bei 
patarėjai Tačiau su Johnsono 
atėjimu į Baltuosius Rūmus 
spaudoje buvo paleEtas girdas: 
Johnsonas yra specialEtas vi
daus reikalam ir ypačiai santy
kiam su Kongresu; užsienių po
litikoje jis nepatyręs, tad ir pa
tiksiąs užsienių politiką depar
tamentui. Tuo atžvilgiu valsty
bės sekr. Rusk padėtis bus su
stiprėjusi. stipresnė nei prie

politiką, taigi ir už 
atsako prezidentas, 
departamentas tik

Daroma išvada, kad paskelbi* 
mas apie paramos nutraukimą 
valstybėm, prekiaujančiom su 
Kuba, siekia ne paspausti tas 
valstybes ir prekybą su Kuba 
sustabdyti, bet parodyti Ame
rikos visuomenei, kad vyriausy
bė imasi Kubos reikalą tvarky
ti. Tai svarbu prieš rinkimus, 
nes respublikonai nieko neda
rymą dėl Kubos išnaudoja ir 
randa visuomenėje pritarimo.

V.K. Jonyno kryžius 
Vatikano paviljone

Vatikano paviljone pasauli
nėje parodoje New Yorke pas
tatytas 42 pėdų aukščio 4,000 
svarų kryžius. N.YH. Tribūne 
pažymėjo, kad kryžius supro
jektuotas * ‘impresionEtinio’ ’ 
menininko V.K. Jonyno, gimu
sio Lietuvoje, turinčio New 
Yorke savo studiją, pagaminu
sio Vatikanui ir pašto ženklus.

AFERA PO AFEROS
New Yorke mokesčių grąži

nimo įstaigoje vas. 19 suimti 
dar 16 tarnautojų, viso jau su
imti 34. Skaičius dar padidėsiąs 
iki 50. Jie kaltinami susitarę 
su mokesčių pareEkimų rengė
jais pareiškimų netikrinę ir grą
žinę tiek, kiek pareiškimuose 
buvo parašyta. Esą vienas pa
reEkimų sudarinėtojas davęs 
tarnautojui 2,000 doL, kad jo 
pateikti 150 pareiškimų nebū
tų tikrinami. Valstybei nuosto
lių padaryta už 3 mil.
Ii Lietuvos?

Ispanijoje suimtas New Yor
ko gyventojas Gabriel Jausicas, 
kaltinamas subversija, kurią 
rengęs Epanijoje. Atiduotas 
teismui N.Y. Times mini, 
kad jE kilęs iš Lietuvos.

— Apsaugos sekr. McNama- 
ra Kongreso nariam užtikrino, 
kad Amerikos instruktoriai iki 
1965 galo bus grąžinti iš Viet
namo.

— Kubos 4 laivę kapitonus, 
kurių laivai plaukiojo Ameri
kos vandenyse, vas. 19 nubau
dė po 500 dol. ir pusę metų 
kalėjimo. Nuo kalėjimo atlei
džia, o sumokėjo už juos tuoj 
pat Čekoslovakijos atstovybė.

— Zanzibaras vasario 19 iš
varė paskutinį Amerikos aEto- 
vybės pareigūną.
NAUJA SPORTO SAKA OLIM
PIADOJE: Bėgimas į laisvę

Austrijoje sporto olimpiado
je negrįžo į komunEtų valdo
mus kraštus 29 bėgliai: 14 veng
rų, 12 čekoslovakų, 2 lenkai ir 
1 sportininkė iš rytų Vokieti
jos. Jie negavo nei aukso, nei vertina, kad tos tariamos nuo- 
sidabro medalių, bet gavo laidos reiškia politiką silpnu- 
laisvę. mo. ne jėgos.

Mike MANSFIELD už de Gaude 
derybas su kom. Kinija dėt pietų 
Azijos.

Kennedy. Nixonas net paskel
bė, kad prezidentas esąs užsie
nio politikos atžvilgiu “kairių
jų nelaisvėje”.

TokE prezidento vertinimas 
ji ėmė erzinti. Laikraščiai tai 
pastebėjo ir ėmė rašyti apie 
prezidento “hiperjautrumą kri
tikai” (Time), apie netinkamus 
santykius su spauda. Tas jaut
rumas labiausiai iškilo, kai 
prezidentas prieš porą savaičių 
pasEakė užsienio politikos klau- 
simaE. Jo pasisakyme buvo du 
dalykai — dabar nesą tokių 
krizių, kokias turėjo Kenne
dy; nereikią kreipti dėmesio į 
“aliarmEtus“, kuriuos prezi
dentas prilygino “mūsų prie
šam” (savo ar valstybės?), šie 
abu teigimai gan vieningai vEo- 
je spaudoje buvo neigiamai su
tikti — buvo aEakyta, kad ir 
kritika pagrįsta ir krizių esama. 
Didžiausia krizė: Reikalinga 
sprendimo

Chr- Sc. Monitor ir kai ku
rie kiti laikraščiai tarp eilės 
krizių pagrindine palaikė Viet
namą. Dėl šios krizės reEkia- 
mos dvi viena kitai priešingos 
nuomonės. W. Lippmann karš
tai rėmė de Gaulle paskelbtą 
idėją—neutralizuoti Vietnamą. 
Neutralizavimas leistų Ameri
kai garbingai pasitraukti. Prie
šingoje pusėje buvo Frank 
Conniff (Hearsto kolumnistas). 
JE mano, kad Vietnamas netu
ri virsti antru “Bay of Pigs“ 
ir tam reikia Amerikos griež
tesnio Įsijungimo. Esą Ameri
kos patirtis ir jos pavartotas 
laivynas, marinai, ypačiai am
fibiniai daliniai greitai galėtų 
reikalą baigti pergale Nelauk
tai įsijungė į ginčą demokratu 
lyderis Mansfieldas, stodamas 
aiškiai Lipmanno pusėje. Esą 
reikia de Gaulle ne smerkti, 
bet pritarti jo pastangom susi
tarti su kom. Kinija dėl pietų 
Azijos likimo.

Kai tokis aEakingas asmuo 
pasEakė, daros prasminga Chr. 
Sc. Monitor ankstesnė pastaba, 
kad de Gaulle per anksti santy
kius su Kinija pradėjo, kol A- 
merikos visuomenė tam dar ne
paruošta. Kitaip sakant, gal ir 
Amerika tai būtų padariusi, bet 
reikia tam pasiruošti, o prieš 
rinkimus to negalima padaryti.
Kitos krizės: Gali dar palaukti

Kipro krizė, Kubos. Panamos 
Guantanamo. Zanzibaro. loty
nų Amerikos — vEos jos lie- • 
čia Ameriką, visom reikalingas 
sprendimas. Amerika ieško to
kio sprendimo. kurE išgelbėtų 
taiką, parodytų Amerikos koeg
zistencijos norą stipresni nei 
Maskvos, išlaikytų Amerikos 
gerus santykius su kaimynais, 
su draugaE. su priešais ir tarp 
saviškių namie. Bet negalint to
kio sprendimo rasti, tenka kri
zes nustumti paskesniam lai
kui — iki po rinkimų.

Pastebėdamas ši rinkimų 
vaidmenį Amerikos užsienių 
politikai, ypačiai Panamos ir 
Kubos klausimui. N.Y. Times



*

Vis tik Lietuva niekados nebus rusiška: Tiktai 3 dienos

Dr. &A. Rečkis, žymėdamas 
nepnldausomybės minėjimų 
prasmę 'kalbėjo Clevelande:

Vasario Šešioliktąją švęsda
mi, mes vieningai ir iškilmin
gai pasauliui primename, kad 
nors Lietuva yra Sovietų oku
puota ir Lietuvių tauta neša 
sunkų vergijos jungą — Lietu-

Tuos sukilimo vado Kosto Kalinausko žodžius, tartus rusam, ioJu
.......  vi UdOlVlCr

primine dr. S. A. Bačkis, kalbėdamas Vasario 16 d. minėjime
ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS

Lietuvos valstybės de jure 
egzistencija suteikia Vasario * 
šešioliktosios minėjimui ir ofi
cialumo ir didingumo. Už tai ; 
mes ypačiai esame dėkingi JAV ; 
Prezidentui, Vyriausybei, Kon- , 
gresui ir Tautai, kad nuo 1940 , 
metų JAV atsisako pripažinti 1 
Lietuvos inkorporaciją į Sovie
tų Sąjungą ir laiko galiojančio
mis visas sutartis, kurias jos 
yra su Lietuva pasirašiusios. 
Dėl to Lietuvos Pasiuntinybės , 
ir Konsulatai oficialiai gali eg
zistuoti ir veikti. Ir čia ir dau- ] 
gely kitų kraštų tos mūsų vals
tybės įstaigos figūruoja oficia
liuose sąrašuose.

Ar pabaltiečių padėtis kitokia?
Kartais sakoma, jog pabal

tiečių kova skirtinga yra negu 
kova kitų kraštų. Mat, šalia ko
vos dėl Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atstatymo, — 
mes turime dar padaryti visa
(1) kad Lietuvos valstybės tei
sinės ir politinės egzistencijos 
pripažinimas būtų išlaikytas,
(2) kad tas pripažinimas būtu 
apsaugotas ir nieku nepažeis
tas. Tai yra specifiniai mūsų 
kovos bruožai. Nežiūrint to, es
mėje mūsų pastangos kovojant 
dėl nepriklausomybės ir laisvės 
sutampa su visų kitų pavergtų 
kraštų žmonių kova. Ir jie ir 
mes siekiame, kad esama Eu
ropoje padėtis nebūtų laikoma 
galutine ir vadinamasis status 
quo nebūtų pripažįstamas. Tuo 
reikalu gražiai yra pasisakęs,., 
velionis JAV Prezidentas John 
F. Kennedy, kada 1963 birže
lio mėn. vienoje savo kalboje 
yra pabrėžęs: “Europos padali
nimas prieštarauja istorijos ei
gai ...”
Ar taikusis sambūris siekia tai
kos?

Ryšium su vedama pabaltie
čių ir kitų pavergtųjų laisvaja
me pasaulyje kova dėl laisvės, 
atsiranda žmonių, manančių, 
jog padėtis reikia imti tokia,

Sumažintos kainos visiems vokiškiems HI-FI ir TV

ŠIS STEREO

JŪS SUTAUPOTE

pust 4, gen L.M. Chassm strp. 
—“Caveant Consuies”.)

Išvados mums:
Vasario šešioliktoji yra mū

sų vieningumo, ilgos ir kruvi
nos kovos bei lietuvių tautos į 
valios pareiškimo žygis. Tai { 
turi mus įkvėpti ir apjungti. , 
Sovietų Sąjungos siekimai mū- . 
sų atžvilgiu žinomi ir mums pa
vojingi. Sovietai siekia ne tik 
sukomunistinimo, bet surusini
mo ir lietuvių sutirpdinimo ru
sų masėse. Jie veda ne tik reli
ginę kovą prieš lietuvius, bet 
ir tautinę, kultūrinę, ekonomi
nę kovą. Jie siekia net gimto
sios mūsų kalbos vartojimą pa
laipsniui iš gyvenimo išstumti 
ir nutylėti visa, kas Lietuvos 
didybę, praeitį, istoriją, indivi
dualybę primena. Lietuviai iš 
savo žemės verčiami vykti So
vietų Rusijos gilumon, o Lietu- i 
von atgabenami įvairiais pre- i 
teksais rusai. |
Savo galinga, sistematinga i 
ir rafinuota propaganda Sov. i 
Sąjungą migdo pasaulio sąžinę, | 
pridengdama savo nusikalti-. ( 
mus gražiais šūkiais ar kaltes į 
kitiems primesdama- Ji migdo , 
ir lietuvių budrumą. Išleisda
ma vieną kitą kunigą Romon, 
vieną kitą lietuvį vakarų pasau
lin pas savo šeimą, — įsileisda- 
ma vieną kitą turistą Lietuvon 
— ji savo propaganda laimi 
sau “humaniškumo”, “toleran
cijos”, “sušvelnėjimo” laurus. 
Faktiškai tai. tėra tik akių muk- 
kinimas ir vakariečiams ir 
mums. Dar su viršum 100,000 
lietuvių nesugrąžinti Lietuvon 
iš Rusijos tundrų; tūkstančiai 
lietuvių gyveną laisvajame pa
saulyje negali susijungti su sa
vo šeimomis, ar turėti ryšius, 
prie kokių vakaruose jie pripra
tę yra. Lietuyiaįnegali savo že
mėje naudotis laisvėmis, kurias 
jie turėjo nepriklausomybės 
metais. Jie kapų tyloje turi 
nešti Sovietų vergijos jungą, 
apie kurį daug kas pamiršti no
ri.

Tad "pakelkime žygį už mū
sų motiną Tėvynę, už Lietuvos 
valstybę", kaip ragino Laikino
ji Lietuvos Vyriausybė, 1918. 
XII.29 d. atsišaukime į Lietu
vos piliečius, kad galėtume pa
kartoti, ką vienas 1863 m. su
kilimo vadų, Kostas Kalinaus
kas, mirdamas rusams pasakė:

"Kad ir kažkaip terorizuoja
ma Lietuva — vistiek nieka

dos ji nebus rusiška".

karo pavojui sumažinti. Bekokia ji yra siekiant taiką iš | 
laikyti. Jie įtaigoja, jog Sovie
tų Sąjungoje ir jos dominacijo 
je esančiuose kraštuose nauji 
vėjai pučia- Taikusis sambūvis 
esąs ir įmanomas ir reikalin
gas. Sovietai, ginčui su Kinija 
didėjant, susiprasią, jog jiemą 
reikia susitarti su Vakarais. Į 
Europos padalinimą, reikią žiū
rėti, kaip į pastovų dalyką. Va
karams jokie pavojai iš Sovie
tų Sąjungos nebegresią. Tik 
Sovietai biją Vakarų grėsmės. 
Dėl to reikią Sovietus įtikinti 
vakariečių taikos noru ir taikų
jį sambūvį praktikuoti bei ieš
koti bet kokius mainus su So
vietais ir komunistiniais kraš
tais plėsti, kad Sovietai įsiti
kintų Vakarų taikingumu.

Atsako į tai Chruščiovas:
Tokius teigimus sugriauna j 

pats N. Chruščiovas, štai keli j 
jo pareiškimai, kuriuos randai j 
me Congressional Record (žr. ’ 
1964.1.30d. numeris 16, p.p. 
A381-A382)- Pagal ten pateikia
mas informacijas, 1963.VI.21d. 
N. Chruščiovas pareiškė komu
nistų partijos centro komitete: 
“Mes norime, — ir tai nėra tik 
intencija, darbas jau yra atlie
kamas, — iškasti gana gilią 
duobę, ir mes nesigailėsime pa
stangų dar gilesnę ją iškasti ir 
joje ant visados kapitalistinę 
santvarką palaidoti."

Kiek vėliau, 1963.VII. 14 d. 
Sovietų spaudoje toks pareiški
mas tilpo: "Mes ne tiktai tiki
me kapitalizmo sunaikinimo, 
bet mes dar viską daromų, kad 
tai realizuotųsi kiek galima 
greičiau klasių kovos dėka."

Po kiek laiko. 1963.VHI 19 d. Wa, mes* raudame < skitus tijos pręfjsj 
šaltinius. JAV valstybes depar- MarshaiIH; 
tamento biuletenyje (“The De
partment of State Bulletin”) 
1963.X.7 d. numeryje yra JAV 
valstybės departamento tary
bos politikai planuoti pirminin
ko. W.W. Rostow, straipsnis— 
“The Role of Germany in the 
Evolution 
Pagal p. 
niunistų 
laiku yra 
mų, kurie tariamą tarptautinės 
Įtampos atoslūgį nevertina.

Pirma, jos yra pabrėžusios, 
kad negali būti ideologinio sam
būvio ... Tai suprastina taip, 
kad tenorima tą sambūvį apri
boti tik pastangomis atominio

DR. ST. BAČKIS

N. Chruščiovas apie taikųjį 
sambūvį taip pasisakė — taiku
sis sambūvis nereiškia, jog ko
vos veiksmai baigėsi, nes jis 
yra “intensyvi ir aktyvi kova, 
kurios metu socializmas be at
vangos atakuoja, o tuo metu 
kapitalizmas susilaukia pralai
mėjimo po pralaimėjimo”.

Dėl Sovietų-Kiniečių ginčo, 
tas pats N. Chruščiovas taip 
Mao Tsetung’ui pareiškęs: “Mes 
pilnai esame už imperializmo ir

S. J. PALTUS (vidury), Rezoliucijoms Remti Komiteto vicepirmininkas 
organizaciniams reikalams, su savo talkininkais. IŠ k. į d. dr. P. Pama
taitis, Z. Brink ienė, J. Andrius, B. Lembergaitš, 8. J. Paltus, N. Onyx- 
Virand (esti), J. Motiejūnas, I. Mažeikaite ir R. Bureika. Nuotr. L. Kan
iausko.

kapitalizmo sunaikinimą- Mes 
ne tiktai tikime į neišvengia
mu kapitalizmo sunaikinimą, 
bet mes viską darome, kad tai 
įvyktų kiek galima greičiau." 
(Congres. Record, 1964.1.28d. 
Nr. 14, p.p. A355-A356).

Paaiškina Rostowas
Apie tai, ką N. Chruščiovas er mokyklos

munistai turi intencijų dary
ti visa, pagal jų turimas prie
mones, kad jų galia ir įtaka 
stiprėtų. To paties autoriaus tei
gimu, pagal turimas informaci
jas komunistai niekur pasauly
je nėra sumažinę pastangų sa
vo įtakai ir galiai plėsti vaka
riečių sąskaiton. Pastarieji įvy- 

. kiai įvairiuose kraštuose, apie 
kuriuos kasdien spauda rašo, 
tai kaip tik patvirtina.

Antra, komunistai yra pasa
kę, jog jie tikisi ir laukia mo
mento, kada vakariečių tarpe 
vadinami “vidiniai prieštaravi
mai” padaugės ir padidės. Ko
munistai tikisi, kad jie galės 
tinkamai tuos prieštaravimus 
savo naudai pakreipti. Ir W.W. 
Rostow teigia, jog tai yra rimti 
įspėjimai, kuriuos rimtai reikia 
dėmesin priimti.

Buržuazijos užmigdymo viltys
Tai, kas pasakyta N. Chruš

čiovo ir W-W. Rostowo, mums 
aiškiai parodo, kad Sovietų Są
junga nėra (1) savo komunisti
nių įsitikinimų sušvelninusi ir 
(2) savo ekspansijos ir įtakos 
siekimų atsisakiusi. Sovietų Są
jungos užmačios ir pavergtų 
tautų engimas nėra sumažin
tas. Ji nelinkusi atsisakyti nuo 
to, ką turi, ir pasiryžusi yra vis 
daugiau dar laimėti.

Jei Sovietų Sąjunga šiandie
ną skelbia “taikųjį sambūvį”, 
ji todėl tai daro, jog “jaučia, 
kad militarinfe balansas kalba 
jos nenaudai,’! sako Marshall 
D- Shulman, garsiosios Fletch- 

sės ir diploma- 
/ <Žiūr.“Stalįn’s 
įtoian, Harvard 

University Press). Kas Mečia 
nuolatinę Sovietų Sąjungos tai
kos ofenzyvą, ' prisimintini 
vieno koimmistų lyderio — 
Manuilsky —4 pasakyti žodžiai 
1931 metais-* Jis taip sakė:

of Worki Politics”. 
W.W. Rostową,—ko- 
viršfmės pastaruoju 
padariusios pareiški-

kankanui stiprūs atakuoti. Mū
sų laikas ateis už 20 ar 30 me
tų. Tada, buržuazija turės būti 
užmigdyta. Tuo tikslu mes ve- 
sime taikos ofenzyvą tokią, ku
ri bus įspūdingiausia H visų lai
kę. Kapitalistiniai kraštai, li
gūsti ir pakrikę, su įkarščiu 
darbuosis savo sunaikinimui. Ir 
kai tik jų galimybės apsiginti 
bus sunykusios, — mes jiems

KAS NAUJO IR KONKRETAUS ŽODŽIŲ POTVYNY
Aidai Nr. 1 pereitų metų kul

tūrinio gyvenimo apžvalgoje 
rūpestingai suminėjo metuose 
pasireiškusius rašytojus, daili
ninkus, muzikus, teatralus, o 
vertinamųjų pastabų jau dau
giau skyrė visuomeniam gyve
nimui.
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Dėl kilusios diskusijos, ar 
geriau, kad bendruomenės sei
me Toronte dalyvavo atstovai, 
rinkti tarybų ir valdybų, ar bū
tų geriau, jei jie specialiai bū
tų rinkti visuomenės, žurnalas 
pasisakė už pirmąją galimybę.

Dėmesio vertas toliau žurna
lo apžvalgos platus pasisaky
mas prieš labai išplitusį reiški
nį — kalbose ir pareiškimuo
se žodžių jūras be 
konkretaus turinio, 
įvertino ir Vliko 
po konferencijos į
“Po sukaktinės konferencijos 
Vlikas nepaskelbė, kaip seniau, 
rezoliucijų, bet tik bendro po
būdžio “žodį visiem lietuviam” 
kurio turinį sudaro: pagyrimas 
Vlikui ir politinėms srovėms, 
“kurios darė lemiamos reikš
mės sprendimus Didžiajame 
Vilniaus Seime, atkūrė neprik
lausomą Lietuvos valstybę.... 
ir sukūrė Vliką (užmirštant re
zistencines organizacijas bei ki
tas politines sroves, dalyvavu-

aiškaus ir 
Tuo matu 
kreipimąsi 

visuomenę.

sias net to paties Vliko sukū
rime); aiškinimas, kokia bus at
eities Lietuva (žinoma, demok
ratinė) ir kad Vlikas “saugo 
ne tik buvusios nepriklauso
mos Lietuvos tradicijas, bet ir 
būsimos laisvos Lietuvos idėji
nius pagrindus’ ’ (užmirštant, 
kad “idėjinius pagrindus” ir 
praktišką susitvarkymą lems 
pati Lietuva, bendroji Europos 
politinė konsteliacija ir mažiau
siai mes); aiškinimas, kokie bus 
busimieji Lietuvos santykiai 
su kaimynais; ir bendro pobū
džio įprastiniai raginimai, kaip 
“turime būti vieningi ir 'kietes
ni už plieną ■.. (turime) būti 
aktingais susipratusiais lietu
viais ir savo darbus derinti su 
Vliko darbais (užmirštant, kad 
ir pats Vilkas dar nėra galuti
nai susiderinęs su kitais veiks
niais).

“Tik gale “žodžio” pasakyta, 
kad “VlHcas jau padarė reika
lingus sprendimus Lietuvos 
laisvinimo darbui intensyvinti- 
plėsti ir į naujas kliūtis tuo
jau reaguoti”... Bet kokie tie 
sprendimai, kaip konkrečiai 
darbas bus “intensyvinamas ir 
plečiamas ’, nepasakyta. Išva
da: arba tai yra paslaptis, ku

rios visuomenė neturi žinoti, 
arba nieko konkretaus neturi- 
ma .

Tolimesnis atsakingų, taigi 
apgalvotų, neatsitiktinių, pa
reiškimų nagrinėjimas pare
mia bendrą išvadą, kad esame 
laikuose, kada žodis nupigina
mas, vartojamas be aiškaus ir 
konkretaus turinio. Iš čia ei
na ir praktinė išvada: žodžiai, 
nors jie skirti skaitytojui, ne
paliečia skaitytojo nei širdies 
nei proto, nepakursto jo nei 
veikti nei galvoti; žodžiai sutin
kami kaip infliacinis pinigas.

Žurnalas teisingai atkreipė 
dėmesį į šį išplitusį žodžio nu
vertinimą. Pasisakymas prieš 
tuščius žodžius, visuomeninia
me gyvenime vartojamus, yra 
lyg ir tęsinys pasipurtymo, ku
ris buvo pasireiškęs savo laiku 
manifestu prieš “kuKūrinį nuo
smukį”. Tada tai lietė kultūri
nį. kūrybinį gyvenimą, dabar 
liečia visuomeninį.

— Kinai pasiskelbė Mandžiu- 
rijoje radę naftos. Jei galėtų 
ją eksploatuoti, tada nebūtų 
taip priklausomi nuo Sovietų.

— Indija atsisakė įsileisti 
Šimtinę tibetiečių, kurie norė
jo pasprukti iš Kinijos komu
nistų valdomo Tibeto.
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Estijos nepriklausomybės šventė
Estai yra nedidelė Pabaltijo 

tauta. Neturi nė pusantro mi
lijono gyventojų. Tačiau tau
ta nematuojama tik skaičiumi. 
Gyventojų skaičius terodo fizi
nę jėgą. Reikšmingesnė yra dva 
smė galia, kuri gali būti didelė 
net ir mažoje tautoje. Tai 
sprendžiama iš tautos kultūri
nio subrendimo, dvasios gaju
mo ir kovos už savo būvį. Kiek 
tauta, didelė ar maža, kovoja 
už savo egzistenciją ir laisvę, 
tiek ir tėra gaji. Nustojusi ko
voti, nustoja ir būti.

Estų tauta svetimoje okupa
cijoje ištvėrė 700 metų, bet ne
prarado nei savito charakterio, 
nei savo kalbos, nei kultūros 
Tai yra žymė didžiadvasės tau
tos, kad ir negausios savo žmo
nių skaičiumi.

Meilė savo šalies ir tautos 
yra antroji žymė, nematuoja
ma nei gyventojų skaičiumi nei 
teritorijos didumu. Tauta my
lima ne dėl to, kad ji apkėčia 
didelius plotus (gana dažnai 
ne savus), arba kad ji labai ga
linga fiziškai, bet dėl to, kad 
yra sava, kaip motina. Estų 
tautos himnas labai gražiai tai 
pasako trimis posmais:
“Tėvyne mano, mano džiaugs

me ir laime, kokia tu graži! 
Niekur nerandu šiam plačiam 
pasauly, kas man būtų taip 
brangu, kaip tu, mano tėvyne!

“Esi juk mane pagimdžiusi 
ir užauginusi; tau nuolatos dė
koju ir esu ištikimas iki mir
ties! Tu man už viską meiles
nė. brangi mano tėvyne!

“Tesaugo tave Dievas, mano 
miela tėvyne! Tegina Jis tave 
ir telaimina gausiai visa, ką tik 
tu sumanai, brangi mano tėvy
ne!”

★

Tėvynės giesme buvo vadi
nama tai, kas vėliau tapo Es
tijos himnu. Rodos, jame nebu
vo galima įžiūrėti nieko pikto 

nei grasomo, kaip vaiko meilė
je bei ištikimybėje savo moti- 
nai.O vis dėlto caro laikais to
ji patriotinė giesmė (Mu i- 
samaa) būdavo braukiama iš vi
sų meno programų. Caro gu
bernatorius išbraukė ir 1911 
metais iš dainų šventės prog
ramos Tallinne. Tačiau šimta
tūkstantinė minia tautinę gies
mę užtraukė. Tai buvo demon
stracija ir drauge protestas, 
kad neleidžiama laisvai mylėti 
savoji žemė ir tauta. Tautinio 
judėjimo nebuvo galima sulai
kyti. Po septynerių metų, 1918 
vasario 24, Estija pasiskelbė ne
priklausoma.

Bolševikai, neįstengę estų pa
vergti 1919-1920 metais, savo 
nusikaltimą pakartojo po 20 
metų, užgoždami visas tris 
Baltijos valstybes. Pakartojo 
taip pat caristinės Rusijos ne
žmoniškus metodus: neleisti 
net giesme reikšti savo tautos 
meilės. Caristinė Rusija spaudė 
kad visi mylėtų ją vieną —“ne
dalomąją ir šventąją Rusiją”. 
Sovietinė Rusija prievartauja 
pavergtuosius, kad jie temylėtų 
“didžiąją tėvynę”. Tikroji tėvy
nės meilė pravardžiuojama, 
“buržuazinių nacionalizmų”, 
lyg tautos meilė galėtų būti ko
kia ten “buržuazinė” ar “prole
tarinė”. Tai., ką sovietai vadina 
“proletariniu nacionalizmu”, 
yra ne kas kita, kaip senas ru
siškas imperializmas, tiktai da
žytas dar tirštesne kraujo spal
va.

Dievas tesaugo tave, miela 
Estija, ir telaimina visa, ką tu 
sumanai savo laisvei ir teisėm 
atgauti, kad netrukus Vasario 
24 galėtum vėl laisvai švęsti 
gražiajame Tallinne, be jokių 
svetimų gubernatorių bei ko
misarų. o iš visos tautos krū
tinės plačiai aidėtų — • Mu 
isamaa!

Vasario 16 aktas buvo visų 
Lietuvos Tarybos narių sutar
tas ir pasirašytas tokiu metu, 
kai atrodė, kad Taryba pa
kriks. Keturi Tarybos nariai 
buvo pasitraukę, prezidiumas 
su pirmininku Antanu Smeto
na atsistatydinęs- Kas čia buvo 
užkliuvę, dėl ko nesutarta?

VOKIEČIŲ SIEKIMAI
Vokiečiai dar 1917 metų pa

baigoje buvo pradėję taikos 
derybas su rusais bolševikais. 
Su jais susitaikius, vokiečių ka
rinė vadovybė tikėjosi visas sa
vo jėgas permesti į vakarus 
prieš prancūzus bei anglus ir 
karą laimėti. Bolševikai gi, ne
galėdami kariauti, nes reikėjo 
viduje susitvarkyti ir įsistiprin
ti, taikos derybas Lietuvos 
Bradoje vilkino. Jie tikėjosi 
visų kariaujančiųjų pakrikimo 
ir paskui pasaulinės revoliuci
jos. Sunkindami derybas, bol
ševikai reikalavo, kad taika bū
tų sutarta "be aneksiją ir kon
tribucijų" t.y nebūtų pasilaiko
ma užkariautų žemių ir nebūtų 
reikalaujama karo nuostolių at
lyginimo. Vokiečiai su tokiom 
sąlygom nenorėjo sutikti. Kam 
gi jie pagaliau liejo kraują, kad 
savo valstybės nepraplėstų ir 
karo nuostolių neatsiimtų? Bet 
nebuvo ir patogu parodyti pa
sauliui, kad Vokietija yra gro
bike: nepripažįsta tautų apsi
sprendimo laisvės, pasilaiko už
kariautas svetimas žemes. Rei
kėjo. kad patys tų žemių gy
ventojai pareikštų norą palikti 
sąjungoje su Vokietija. Gi ru
sai bolševikai savo ruožtu, nors 
ir pralaimėję, nenorėjo atsisa
kyti nė vienos pėdos žemių, 
kurias buvo valdžiusį caristinė 
Rusija. Lietuva buvo abiejų 
priešų tykomas grobis. Ką Lie
tuvos Tarybą turėjo daryti?

TARYBOS SIEKIMAI
Lietuvos Taryba, vokiečių 

spaudžiama, priėmė 1917 gruo
džio 11 nutarimą, kurio pirma 
dalimi skelbiama atstatoma ne
priklausoma Lietuves valstybė, 
o antra dalimi pasižadama 
su Vokietija sudaryti amžiną 
ryšį. Buvo laukiama, kad dėl 
to nutarimo vokiečiai tuojau 
pripažins Lietuvos nepriklauso
mybę ir Lietuvos atstovus įsi
leis į taikos derybas Lietuvos 
Brastoje. Tačiau nieko pana
šaus nesulaukta iki 1918 metų 
pradžios.

Vokiečiai reikalavo, kad Lie
tuvos Taryba praneštų, jog nu-

Keli nariai pasitraukė prezidiumas atsistatydino

traukiami “visi buvę ryšiai su 
kitomis valstybėmis”, bet nie
ko neminėtų apie sutartis su 
Vokietija. Toks raštas turėjo 
būti įteiktas Sovietų Rusijai. 
Tuo būdu vokiečiai norėjo už
dengti savo kėslus: parodyti 
bolševikam, kad Lietuva nuo 
Rusijos atsiskiria, bot nutylėti, 
kad jungiasi sų Vokietija.

Taryboje besvarstant, priei
ta išvados, kad reikia aną gruo
džio 11 nutarimą pakeisti nau
ju, kuriame nieko nebūtų mini
ma apie sutartis su Vokietija- 
Nauja rezoliucija, pasiūlyta St. 
Kairio ir P. Klimo, buvo tokia:

Lietuvos Taryba, kaipo vie
nintelė lietuvių tautos atstovy
bė, atsirėmusi pripažintąja tau
tų apsisprendimo teise ir lie-

5V. JONO gatvė Vilniuje. Lietuvos Taryba visuose savo pareiškimuose pa
brėždavo Lietuvos sostinę Vilnių.

tuvių konferencijos nutarimu 
Vilniuje rugsėjo mėn. 17-22 d. 
1917, skelbia atstatanti nepri
klausomą demokratiniais pag
rindais sutvarkytą Liet u v o s 
valstybę su sostine Vilniuje ir 
tą valstybę atskirianti nuo vi
sų valstybinių ryšių, kurie ka
da nors yra buvę su kitomis 
tautomis. Drauge Lietuvos Tė
ryba pareiškia, kad Lietuvos 
valstybės vidaus tvarkai ir san
tykiams su kaimynais nustaty
ti yra reikalinga, kiek galima 
greičiau, sušaukti Seigiamasis
Seimas, visų Lietuvos gyvento
jų demokratiniu būdu išrink
tas.

Ši rezoliucija, priimta 1918 
sausio 8, buvo labai artima Va
sario 16 aktui. Rezoliucija turė

jo būti įteikta tiek Sovietų Ru
sijos, tiek ir Vokietijos atsto
vam tarkos derybose. Už tą re
zoliuciją balsavo 12 Tarybos 
narių, 2 susilaikė, 3 balsavo 
prieš, 4 nedalyvavo posėdyje. 
Prieš rezoliuciją aiškiai pasisa
kė Tarybos pirmniinkas A. 
Smetona pareikšdamas: "Mes 
neprivalome mainyti gruodžio
II nutarimų" (protok. 31).
Kad juos reikia mainyti ir be 

vokiečių žinios viešai skelbti 
nepriklausomą Lietuvą ir tuo 
būdu nusikratyti pažadėtų su
Vokie tija sutarčių, aiškia i rei
kalavo ne tiktai S. Kairys savo 
grupės (socialdemokratų) var
du, t>et ir A- Stulginskis, J. 
Staugaitis, A. Petrulis, K. Bi
zauskas, P. Klimas. Buvo dar 
nutarta užklausti Vokiečių vy
riausybės: l.ar pripažįsta Lie
tuvos valstybę, 2. ar sutinka 
krašto valdymą perduoti Lietu
vos Tarybai, 3. ar sutinka iš 
Lietuvos išvesti savo kariuome
nę?
Taigi, Lietuvos Taryba, kad 

ir ne visiem jos nariam sutin
kant, suko griežtesnės su vo
kiečiais kalbos keliu. Kas iš to 
išėjo?
NESUTARIMAS TARYBOJE
Besitariant su vokiečiais, pa

aiškėjo, kad jie iš anksto jo
kių pažadų Lietuvai neduoda. 
Taip pat aiškėjo, kad į Lietu- 
tuvos Brastos taikos derybas 
atstovėsi nebus įsileidžiami. Ar 
verta tada buvo daryti vokie
čiam dar kokias nuolaidas? Šis 
klausimas sukėlė gyvas, kraš
tas ir ilgas diskusijas Tarybos 
posėdyje sausio 26.

St. Kairys įrodinėjo, kad vėl 
tenkinti vokiečius ir grįžti prie 
gruodžio 11 nutarimo “būtų 
nusidėjimas” (protok. nr 45). J. 
Vileišis ir St. Narutavičius siū
lė, kad tas nutarimas būtų vi
sai panaikintas (anuliuotas). A. 
Stulginskis, P. Klimas, J. Stau
gaitis ragino dar kartą kreip
tis į vokiečius ir reikalauti, kad 
būtų raštu atsakyta: ar Vokie
tija pripažįsta nepriklausomą 
Lietuvą, ar perleidžia Lietuvo
je valdžią Tarybai, ar sutinka 
iš krašto atitraukti savo ka
riuomenę?

A. Smetona priešinosi, nuro
dydamas, kad Vokietijos užsie
nio reikalų atstovas Nadolny 
žodžiu ir laiškeliu J. šauliui pa
žadėjo, jog Vokietija pripažin-

sianti Lietuvos valstybę gruo
džio 11 pagrindu. To esą pakan
ka. “Nadolny atsakymas mane
patenkino, — kalbėjo A. Sme
tona. — Jei Taryba nepatenki
na atsakymu ir reikėtų siųsti 
dar delegaciją, tai prezidiumas 
turėtų atsisakyti. Tegu tada 
dauguma pastato priešakin sa
vo žmones”- J. Šaulys aiškino: 
“Jei mes atsisakysime nuo 
gruodžio 11 nutarimo ir neduo
sim Vokietijai jokių garantijų, 
tai Vokietijoje nieks, net sočiai 
demokratai, mūsų neparems .. 
Tas kelias veda mus į prapul
tį”

Po tokių diskusijų reikėjo 
padaryti sprendimą: praneši
mas Rusijai ir Vokietijai turi 
būti vienodas ar skirtingas, 
kaip vokiečiai norėjo. St. Kai
rys siūlė, kad abiem didie- 
siem kaimynam būtų pasiųs
tas vienodas pareiškimas, bū
tent, sausio 8 rezoliucija, arti
ma Vasario 16 aktui. A. Smeto
na ir J. Šaulys vis dar spyrėsi: 
esą panaikinus gruodžio 11 nu
tarimą, būtų panaikinta ir Ta
ryba. Buvo pasiūlyta: bolševi
kam pranešti, kad Lietuva išei
na iš Rusijos valstybės sudė
ties, o Vokietijai — pakartoti 
gruodžio 11 nutarimą su tokia 
pastaba:

Lietuvos Taryba, pranešda
ma apie tai Vokietijos vyriau
sybei, šiuo prašo pripažinti ne
priklausomos Lietuvos valsty
bę, kartu pareikšdama, kad 
galutinai nustatyti Lietu vos 
valstybės pamatus ir jos santy
kius su kaimyninėmis valstybė
mis privalo Steigiamasis Lietu
vos Seimas.

Šiuo priedu sutartys su Vo
kietija padarytos priklausomos 
nuo Lietuvos seimo. O jis gali 
ir nesutikti .. ■ žinoma, pir
miausia nesutiko vokiečiai, kad 
gruodžio 11 nutarimas būtų 
kuo nors aprbiojamas. Veltui 
dauguma Tarybos narių dar 
stengėsi vokiečiam neįsipykti.

Daugiau nuolaidų vokiečiam 
nesutiko daryti M. Biržiška, S. 
Kairys, S. Narutavičius, A. Stul
ginskis, J. Vileišis. Susilaikė— 
J Staugaitis, J. Smilgevičius, 
J. Vailokaitis. Už gruodžio 11 
nutarimo pakartojimą su aukš
čiau minėta pastaba balsavo 12 
narių. Kadangi St. Kairio sū- 
lymas nepraėjo, tai jisai ir dar 
trys Tarybos nariai (Vileišis, 
Narutavičius, Biržiška) pasi
traukė. Lietuvos Taryba pradė
jo braškėti. S. Suž.

KURKĖ
-------------  LUIS COLOMA--------------

(2)
Riti ta pirštų galais priėjo 

prie uždangų ir pažiūrėjo, o 
paskui priėjo ir abi pusseserės. 
Blanųuita vis spirdamas!, o 
Adelina sustingusi kaip lėlė-

Po valandėlės Ritita atsi
traukė nuo durų, tramdydama 
juoką. Kuštelėjusi kažką abiem 
mergaitėm, staiga prisiartino 
prie marmorinio židinio ir, pa
dažiusi pirštą į išblėsusius pe
lenus, pasidarė ženklą ant kak
tos. Blanka pažiūrėjo į ją nu
stebusi, o Adelina ėmė juoktis, 
tardama:

— Ak! tu nenaudėle!
— Cit! — kuštelėjo Ritita, 

grūmodama jai vėduokle. — 
Teta atrodo nusiteikusi. Maty
ti išdaiga su laikrodžiais neiš
ėjo aikštėn ... Jau aš visą kal
tę imuos, tik atminkite, pritar
kite, man visame kame, o jei 
teta...

— Ne, ne, mano brangioji! 
— su piktumu nutraukė Blan
ka. — Aš nemeluosiu.

— žiūrėkite, kokia šventa! 
pašiepė Ritita — Aš nemeluo
siu! Ką gi, bijai nueiti į praga
rą, ar ką?

— Nesvarbu, ko bijau, o ko 
nebijau: užtenka, kad nemeluo
siu, — griežtai atrėžė Blanka.

— Bet. mano brangioji, iš- 
simaudyk rytoj švęstame van
denyje arba nueik išpažinties 
ir būsi išganyta.

Adelina pakėlė akis į viršų, 
paniekinamai tardama:

— Nepakenčiamos tos da
bartinės šventuolės. Senovėje 
tokios bent eidavo į dykumas 
ir palikdavo kitus ramybėje. 
Ko gi atvažiavai, teisumo veid
rodi?

— Todėl, kad mane prievar
ta atvežėte.

— Labai gerai, bet kada jau 
esi čia. — įsikišo Ritita, grieb
dama ją už apsiausto. — tai 
bent sėdėk ir tylėk. Atsimink, 
kad jei leptelsi ką nors nerei
kalingo, pasakysiu tetai, kad 
Ramiro Perez jau tris laiškus 
tau parašė...

— Bet aš nė į vieną iš jų ne
atsakiau, — atrėmė Blanka, pa
raudonuodama ir pasipūsdama.

— Taip, taip, nė į vieną! Pa
žįstu aš tokias šventuoles! — 
atrėžė Ritita, piktai gūžtelėda

ma pečiais ii’ netyčia užmin
dama šuniukui ant lopelės.

Tas sucypė, o Ritita, išsigan
dusi, spygtelėjo.

— Ak, mano vargšelis!
Šuniukas, šlubčiodamas vie

na koja, puolė į kabinetą, ieš
kodamas prieglaudos grafienės 
rūbo klostėse. Ta pašoko iš kė
dės, metė plunksną, iš karto at
stūmė gyvūnėlį, bet, pagaliau, 
pažinusi jį pro savo auksinius 
akinius, tarė nustebusi:

— Bet juk tai Nana! Rititos 
kalike!

Nana, o ne kitaip, vadinos 
Rititos kurtelė ... Jos pusbro
lio grafiuko, dovana!

GRAFIENE Santa Maria bu
vo nepaprastai pilna moteriš- 
kė. Jos apkūnus stuomuo, gy
vaplaukiai, kurie augo ties 
viršutine lūpa, jos gilus, 
žemas balsas buvo jai tarp 
X miesto juokdarių nupel
nęs “seržanto Santa Maria” pra
vardę. Tačiau, nors ji ir atro
dė kaip vyras, turėjo jautrią, 
moterišką širdį. Jos kišenė am
žinai buvo atvira, ranka veiki 
padėti tikriems ir apgauliems 
pavargėliams, o namas visados 
buvo parengtas priimti nesus
kaitomus jos bičiulius ir gimi
nes. Mat, Dievas, nedavęs pa
tirti jai motinystės malonumų, 
apdovanojo tokia sūnėnų ir 
dukterėčių daugybe, jog buvo 

pusė kapos tų, kurie varžyda
vosi dėl garbės vadinti ją “te
ta Rože”.

Palikuonė vienos iš seniausių 
Andalūzijos giminių, ji gyveno 
visiškai laimingai. Metai po 
metų slinko ramiai ir vienodai. 
Dėl to nuostabaus priešingumo, 
kuris taip dažnai apvaldo 
žmonių protus k dėl kurio ati
duodame savo meilę tam, kas 
yra mumyse mažiausiai verta, 
grafienė turėjo vieną ligūs
tą polinkį, kurį joje pagimdė 
taurus palinkimas guosti nelai
minguosius ir padėti likimo nu
skriaustiems- Kaip Neronas no
rėjo garsėti grojimu fleita, Ri- 
chelieu — savo eilėmis, taip 
grafienė norėjo garsėti nelai- 
minigausia pasaulio moteriške 
ir turėti teisę, kaip antra Di- 
dona, sakyti, galingai dūsau
jant, kad net sublaksėdavo jos 
kabineto lempos: Non ignara 
mali miseris succurere disco 
(Pažinusi nelaimę, moku padė
ti nelaimingiesiems).

Jai buvo toks pat gailesin
gas darbas- sušelpti pavargėlį, 
sakant jam balsu: “žinau, kas 
tai yra kentėti!”, kaip ir iškel
ti pokylį, su atdūsiu sušunkant: 
“Kadangi pati daug verkiau, 
noriu, kad kiti linksmintus.”

Išauklėta tyroje padorios 
moteriškės dvasioje. kur 
mergelė tampa žmona, o 
žmona Šeimos motina, niekad 
nesileidusi drumstais vyriš
kais vandenimis, ji sprendė, 

kad visi yra į ją panašūs, ir 
žiūrėjo į jaunimą, kuris links
minosi jos salionuose, švento 
naivumo akimi ir kartojo dū
saudama:

— Brangūs angelėliai! Kaip 
jie linksminas!... Kokie jie 
smagūs. Toks būtų šiandien 
buvęs ir mano vargšas Lucio!

Mat ir grafienė buvo pergy
venusi vienintelę nelaimę, ku
rios atminimo niekas iš jos 
širdies negalėjo išdildyti: ne lai
ku gimė vyriškas įpėdinis, ku
ris turėjo būti ateityje įžymių 
Santa Marios namų šulas.

Bažnyčia atsisakė jį krikšty
ti, bet grafienė vis tiek prami
nė jį Liudviko vardu, kuris jau 
trečias šimtmetis buvo vartoja
mas Santa Marios namų pirm- 
gimiams praminti, ir savo vaiz
duotėje visomis dorybėmis pa
puošė nelaikšį turtų paveldėto
ją. Nuo to laiko ji ėmė nešio
ti ir tą lengvą gedulą, kurio 
niekad nenuimdavo, juo
dai rengdamasi ir didžiausio
mis iškilmėmis, o laiškuose ar- 
Ūmesniems žmonėms visados 
pasirašinėdavo: Nelaiminga
draugė grafienė de Santa Ma
ria.

Jei prie to dar pridėsime pa
triotizmą (espaniolizmą), kuris 
yra labai retas pas tos aplin
kos moteris, didžiavimąsi savo 
gimine ir nuoširdų, visados ge
rų norų kupiną, nors ne visa
dos tinkamai nukreiptą dievo

tumą, niekam nepasirodys nuo
stabu, kad gera grafienė atsi
kėlė anksti, kad galėtų nueiti į 
bažnyčią Pelenų trečiadienį, 
praleidusi naktį baliuje, ir kad 
praleidžia atliekamą laiką, pati 
savo ranka pasirašinėdama šv. 
Vincento Pauliečio draugijos 
raštus.

Tą jos darbą, kaip žinome, 
sutrukdė Rititos kalike ir pas
kui ją įėjusios trys pusseserės, 
šaukdamos choru:
- Labą dieną, tetule! Ar te

tulė jau pasilsėjo?
Grafienė nusiėmė auksinius 

akinius ir savo giliu balsu at
siliepė:
- Ką tai reiškia? Jūs tokios 

ankstyvos paukštės šiandien?
- Ansktyvos paukštės —pa

kartojo Ritita, pabučiuodama 
grafienę į abu veidus ir atsisės
dama prie jos kojų ant mažos 
kėdutės. — Jei tai vadinama 
ankstyvais apukščiais, tai ką te
tulė pasakys. sužinojusi, kad 
aštuntą valandą jau buvome 
šv Izidoriaus bažnyčioje, pele
nėje. ..

Blanųuita. išgirdusi tą įžūlų 
melą, persižegnojo, o Adelina, 
truktelėjusi ją už apsiausto, vi
sai laisvai pridūrė:
- Matote tetulė, kad moka

me gerai laiką sunaudoti.
Grafienė nusišypsojo, nu- 

diiuĮpnta savo dukterėčių die
votumo, ir, pastebėjusi žymę, 

kurią Ritita buvo pasidariusi 
ant kaktos, sušuko juokdamasi, 
tarsi iš statinės:

— O, ho, ho! Kunigas su
prato, su kokia gera avele turi 
reikalą, ir ją pasižymėjo! Pasi
žiūrėk į veidrodį, brangioji, pa
sižiūrėk!

Ritita įtraukė kaklą, kad ga
lėtų pasižiūrėti į puikų veidro
dį, kuris puošė marmorinį ži
dinį, ir, šluostydama kaktą ske
petaite, pasipiktinusi tarė:

— Nesistebiu ... Man reikė
tų viso maišo pelenų, kad šian
dien galėčiau nusižeminti. Sa
kau tetulei, kad visą naktį 
akių nesudėjau iš piktumo.

— Iš piktumo? Kas gi tave 
taip užrūstino brangioji?

— Kas? O gi kas. jei ne tas 
biaurybė suitalėjęs gubernato
rius. Jis mane taip užrūstino, 
taip pat ir visus, kurie buvo va
kar pas tetulę baliuje.

— Bet kas atsitiko! — sušu
ko nustebinta grafienė — Kal
bėk aiškiau. Nieko nesuprantu.

— Nieko, nieko neatsitiko! 
— su mandagia pašaipa atsakė 
Ritita. — Tik tas gubernatorius 
Sančo Panča vakar viešai pasa
kė. kad gali lažintis iš savo pa
reigų, jog daugiau nešoksime 
ispaniško menueto. Girdi, tai 
buvusi demonstracija, prieš 
konstitucinę valdžią, ir jis tu
rįs teisę pasodinti grafienę de 
Santa Marią į kalėjimą!

(Bus daugiau)
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LIETUVAITĖS IŠ SIBIRO
PAS PARYŽIAUS KARDINOLU 

nolas Feltin su meile aprobavo 
Sibiro lietuvaičių maldaknygės 
“Marija, gelbėk mus” prancū
zišką vertimą ir parašė trumpą, 
bet jautrų įžangos žodį:

“Negali be susijaudinimo 
skaityt maldų, parašytų ketu
rių jaunų lietuvaičių, deportuo 
tų i Sibirą. .. Visko joms trū
ko! Jos gyveno skausme ir kan
čioj, nelaisvėj ir tremty, visiš
kam atskyrime, be knygų, be 
altoriaus ir Eucharistijos, net 
negalėdamos priimti atgailos 
sakramento, atlikti išpažintį.

Jos su meile parašė keletą 
maldų. Jos surado savo širdy
se tinkamus savo sielos stoviui 
išsireiškimus, kad išsakytų Die
vui savo dukterišką jausmą ir 
absoliutų pasitikėjimą-

Aš patariau Prancūzijos jau
nimui, kad skaitytų tuos mal
dų lapus ir juos apgalvotų ir 
tada sužinos, kaip nelaisvėje 
esančios jų sesės lietuvaitės su
rado Dievą skausmuose. Pran
cūzijos jaunimas pasimokys, 
kaip surasti Dievą materializ
mo gadynėje, kuri užvaldė mū
sų dabartini modernųjį pasau
lį."

Tai devintas kardinolas, ap
robavęs ir išgyręs lietuvių kan
kinių maldas. Prancūziškasis 
leidimas pasirodys rugsėjo mė
nesi. Kun. J. Petrošius prane
ša, kad buvo galima ir anks
čiau išleisti, bet nenorima iš
leisti vasaros atostogų metu. 
Leidykla nori tą knygelę gerai 
išpopuliarinti spaudoj, per ra
diją ir televiziją. Tam reika
lui jau užangažuoti žurnalai, 
kuriems talkins lietuviai, pateik 
darni medžiagos ir fotografijų 
iš baisiųjų trėmimų į Sibirą.

K.L.J.

Kun. J. Petrošiaus rūpesčiu 
ir pastangomis Sibiro lietuvai
čių maldaknygė prancūzų kal
ba buvo Įteikta Paryžiaus kar
dinolui. Maurice Feltin. Kardi-

Faktai byloja, kad vienuoly
nai yra atlikę didelį religinį 
bei kultūrinį darbą ne tik pra: 
eities Europoje, misijų kraštuo
se. laisvoje Lietuvoje, bet ir 
čia dabar lietuvių išeivijoje, 
kur apie religinius centrus spie
čiasi didelė lietuviška veikla. 
Net ir nepasitenkinimas viena 
kita kai kurių vienuolijų nei
giama apraiška- (pav. nutautėji
mu). — parodo visuomenės į 
vienuolynus sudėtas viltis ir 
tuos faktus esant tik išimti
nais nukrypimais nuo tikrų vie
nuoliškų uždavinių.

Pašaukimai į vienuolių ir ku
nigų eiles yra negausūs, o dar
bai — neaprėpiami. Dėl pašau
kimų stokos lietuviškieji vie
nuolynai stovi dilemoje: arba 
ribotis ir toliau pašaukimais 
vien iš lietuvių tarpo ir, jų ma
žai esant, pamažu nuskursti ir 
išnykti; arba išlaikyti ir plėsti 
savo veiklą, priimant 
taučius, ir taip pamažu 
tant.

svetim- 
nutaus-

ir lietu-Pašaukimams ugdyti 
viską visuomenę plačiau tais 
klausimais supažindinti, šių me
tų kovo 7-14 yra ruošiama Pa
šaukimų Savaitė Chicagoje, Jau
nimo Centre. Visa eilė prele
gentų — A. Augustinavičienė, 
prel. V. Balčiūnas, B. Jameikie- 
nė. dr. A. Liulevičius. tėv. B. 
Markaitis, S.J, S. Sužiedėlis, 
dr. A. Šidlauskaitė, dr. V. Var
dys, dr. V. Vygantas — yra pa
kviesti skaityti paskaitas se
kančiomis temomis: kas yra pa
šaukimas; pašaukimas ir asme
nybė; kunigystė; vienuolis ir 
profesija; vienuolynų vieta ben
druomenėje, Bažnyčioje; jų į- 
našas į gyvenimą, mokslą, me
nus; vienuolis ateities perspek
tyvoje. Be paskaitų, yra ruo
šiama ir foto paroda, kuri vaiz
duos kiekvienos dalyvaujančios 
institucijos charakterį, tikslą 
bei darbą.

šie klausimai bei rūpesčiai, 
toli prašokdami Chicagos mies- 
to ir vienos savaitės ribas, nu- | 
si pelno visų lietuvių susidomė- 
jimo. L.L. *

DARBININKAS 1964 m., vasario 21 d., nr. 13.

Broliškų tautų atsparumui ir ryšiui sustiprinti
Dr. Juozo Girniaus “Tauta 

ir tautinė ištikimybė”, filosofi
nis veikalas, sprendžiąs tautos 
esmės bei paskirties ir asmens 
ryšio su savo tauta klausimus, 
yra išverstas ir jau išleistas lat
viškai. Tai pirmas lietuvio filo
sofo veikalas, pasirodęs mūsų 
brolių latvių kalba. Malonu pa
sidžiaugti, nes ir šiaip jau ne
daug kas iš lietuvių kūrybos 
yra versta į latvių kalbą. Ne 
kažin ką daugiau ir lietuviai 
yra išsivertę iš latvių, šiuo atž 
vilgiu broliškos tautos savo kul
tūrinio bendravimo nėra dar 
pakankamai sustiprinusios. Dr. 
J. Girnius savo įvadiniame žo
dyje tai ir pastebi: “šios kny
gos vertimą latviškai laikau 
taip pat žingsniu pagilinti mū
sų tautų dvasinį ryšį bendroje 
likiminėje kovoje”. Ta kova 
skatino autorių knygą parašyti, 
o latvius — ją išsiversti.

Vertimą atliko Janis Zarinš 
(Jonas Zarinis); jo rankraštį 
skaitė kun. dr. Andrius Balti
nis. Leidimu rūpinosi dr. Au
sis Karps (Karpas), išleido lat
vių akademinė sąjunga (Akade
miško Kopų Savieniba • Spau
dė Vaidavos spaustuvė Lincoln, 
Nebraska. Darbas atliktas dai
liai. Knyga, įrišta į pilkšvus 
kietus viršelius, malonu paimti 
į rankas.

Vertimo pradžioje randame 
latvių akademinės sąjungos pa-

NEW YORKO VYČIŲ OKTETAS šiomis dienomis išleidžia savo pirmą ilgo grojimo plokštele. Sėdi reikalų 
vedėjas R. Kezys, vadovas muz. A. Mrozinskas, buvęs reikalų vedėjas R. V. Alksninis, stovi: A. Ilgutis, V. 
Aukštikalnis, V. Daugirdas, K. Simanavičius, L. Ralys ir J. Nakutavičius. Nuotr. V. Alksninio.

STEPONO KAIRIO SVEIKINIMAS
Brangūs tautiečiai,

ivertinti 
mūsų tau- 
mūsų tau-

Turime teisingai 
Vasario 16 reikšmę 
tai. Tai yra didelio 
tos krustelėjimo diena; tautos,
pasiryžusios atgauti laisvę, lais
vai gyventi ir laisvai tarpti. Su
gebėjome savo siekimus pa
versti tikrove ir galėjome, kad 
ir trumpus metus, laisvai gy
venti ir kurti. Deja, 
trumpi metai, kuriuos 
ir dabar nepasibaigęs 
okupanto pavergimas.

Minėdami Vasario 16. turime 
įsisąmoninti, ko esame netekę, 
ir savyje atgaivinti kietą ryžtą 
nepasiduoti žiauriam likimui ir 
atgauti laisvę.

Šia proga linkiu neišsemia-

tai buvo 
seka dar 
žiauraus 

t

Ilgo grojimo plokštelė —

Mylėsi Lietuvį iš tolo
ll-sios Dainų Šventės rinktinė

High Fidelity — $4.00 Stereo — 5.00

Galima įsigyti:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 Willoughby Avė., Brooklyn N. Y. 11221

aiškinimą, kodėl šis dr. J. Gir
niaus veikalas verstas; trumpas 
biografines žinias apie autorių 
su jo atvaizdu ir įvadiniu žo
džiu latviškam vertimui. Pabai
goje surašytos citatų metrikos. 
Pasigendame turinio. Skaity
tojui teks pačiam sklaidyti la
pus ir susiorientuoti, kokiais 
klausimais rašoma- Bet tai ne 
vertimo minusas, o tiktai nepa
togumas. Tas atsitiktinis neap
sižiūrėjimas. rasi, tik labiau pa
skatins knygą dažniau sklaidy
ti ir geriau įsiskaityti. Linkėti
na, kad ji plačiai latviuose pa
sklistu.

Kai žinoma, kad latviai kny
gas mėgsta ir nemažai jų išlei
džia. neturim abejonės, kad dr. 
J. Girniaus “Tauta ir tautinė 
ištikimybė” papildys daugumos 
laivių bibliotekas ir paskatins 
dar -tvirtesniam apsisprendimui 
likti savo tautai ištikimu viso
mis aplinkybėmis.

LATVIŲ ŽODIS
“Mūsų tauta — rašoma lat

viškojo vertimo įžangoje —yra 
tokioje pat nelaimėje, kaip ir 
artimi bei tolimesni kaimynai- 
lietuviai, estai ir kitos rytų Eu
ropos tautos. Rusiškasis impe
rializmas. apsigaubęs kcmunis- 
tų skraiste, yra užgožęs šių 

mos meilės Lietuvai ir nepails
tamai dirbti jos išlaisvinimui. 
Pasitkiėjimo savimi, kieto tikė
jimo, kad mes tą kovą laimėsi
me. Nepasiduoti iliuzijai, kad 
mūsų priešas yra nenugalimas- 
Iš tikrųjų jis yra silpnas ir ga
li susmukti mums netikėtai. Iš
tvermės ir pasitikėjimo!

Jūsų
Steponas Karys

TELEGRAMA ST. KAIRIUI
New Yorko Amerikos Lietu

vių Taryba, minėdama Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo 46 sukaktį, sekmadienį, va
sario 16 d. 4 vai. popiet Webs- 
terio salėj, New Yorke (Man- 
hattane), visų minėjime susi
rinkusiųjų dalyvių (apie 1000) 
vardu pasiuntė Lietuvos nepri
klausomybės akto signatarui 
prof. Steponui Kairiui įSmith- 
town. L.I.) tokio turinio tele
gramą:
Aukštai gerbiams profesoriau.

Didžiojo New Yorko ir kitų 
vietovių tautiečiai, susirinkę 

šiuo metu atšvęsti Vasario 
gilia pagarba bei įsijauti- 
į praeitį, prisimena visus 

Lietuvos laisvę kovotojus.

čia
16, 
mu 
už 
kurių žygiai buvo vainikuoti Jū
sų ir kitų (paskelbtu) 1918 m. 
vasario 16 aktu. .. Visų minė
jimo dalyvių vardu. Jums kaip 
gyvam to akto simboliui, reiš
kiame didelę pagarbą, čia susi

tautų kūną ir sielą”. Gi lais
vam vakarų pasaulyje girdimi 
“materializmo sirenų balsai, 
gundą išsitiesti minkštose va
karų pagalvėse”. Kaip iš vienos 
pusės “atsispirti didžiarusių 
grėsmei”, o iš antros — tiem, 
kurie “jau suokia apie nutauti- 
mą”?

Štai “prieš mus yra knyga 
‘Tauta ir tautinė ištikimybė’, 
kurią parašė mūsų brolių tau
tos filosofas dr. Juozas Gir
nius. Si knyga duoda atsaky
mus tautiniais klausimais; tais 
klausimais, su kuriais kasdien 
dabar susiduria mūsų jaunoji 
karta ir vyresnieji, jaunuome
nės auklėtojai bei visuomenės 
veikėjai. Iš šios knygos mato
me, kad klausimai, kurie per
smelkia mūsų mintį.yra visiš
kai tie patys, kaip ir lietuvių 
gyvenime. Negi galėtų būti ki
taip!

“Latviai tokios knygos nėra 
dar turėję. Dr- J. Girniaus 
knygoje tautiniais klausimais 
ras 
mus 
dar 
bėti 
kimą, kad jis ne tiktai nežū
tų. bet sėkmingai toliau skleis
tųsi. Knyga atskleidžia pačius 

gerai apspręstus atsaky- 
visi mūsų veikėjai, kurie 
nori, spėja ir ryžtasi gel- 
senos mūsų kultūros pali-

rinkusioji dalis tautiečių, ku
riems Jus siunčiate per spau
dą savo sveikinimo žodį, kartu 
su Jumis dalinasi tvirtu tikėji
mu į Lietuvos išlaisvinimą.

A. Ošlapas 
New Yorko Amerikos Liet.

Tarybos Pirmininką 
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' mok'lo veikalas 'U velionio prof. Di. A. 
biografija ir 52 puslapiais iliustracijų. Knygoje SS.i ps|. Kaina .) dol.
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giliuosius pagrindus, kodėl tai 
darytina . .. Tai labai svari me
džiaga mąstymam ir sprendi
mam, kuriuos reikia gerai įsi
sąmoninti ir imti gaire savo 
gyvenime.

Leisdama šią knygą, akade
minė latvių sąjunga vadovavosi 
mintimi pasitarnauti latvių vi
suomenei labai svariu reikalu 
dabartinėje savo tautos rimto
je padėtyje (laikotarpyje), kad 
kiekvienas, kam yra dar arti 
širdies savos kultūros rūpes
čiai, galėtų rasti logišką (teore
tinį) sustiprinimą ir naudingus 
patarimus savo veikimui bei 
laikysenai . . . Mums, mažajai 
tautai, reikalingas aiškus nusi
statymas bei žvitri ir skaidri 
galva visuose mūsų siekimuose 
bei sumanymuose. Tautiečiai, 
skaitykite šią knygą!” — baigia 
raginimu knygos leidėjai.

Malonu čia pabrėžti ir pasi
džiaugti, kad latviškojo verti
mo leidėjai yra jaunosios kar
tos žmonės. Jaunimas supranta, 
kas jo tautai dabar ypatingai 
svarbu.

AUTORIAUS ĮVADAS
Latviškajam savo veikalo ver

timui dr. J. Girnius parašė 
skirą žodį. Jame pradžioje 
stebi, kad tai, kas gimtoje 
mėje ‘savaime suprantama’, 
tent, tautinis apsisprendimas, 
svetur pasidaro rūpesčių prob
lema ir moralinė atsakomybė- 
Noras nuo jos pabėgti asmens 
nepateisina, bet tik parodo 
kaltės pajautimą ir asmenybės 
sumenkėjimą. “Nutautimas yra 
aplinkos triumfas prieš indivi
dą, kai tuo tarpu ištikimybė 
tautai yra žmogiškosios laisvės 
triumfas prieš aplinką. Kova už 
savo tautinį gajumą yra drau
ge atskiro individo kova už sa
vo dvasios laisvę. Kovodami už 
savo tautinę sąmonę tuo pačiu 
kovojame ir už savo tautos gy
vybę . . . Visi lemiame savo tau
tos likimą, ir tie, kurie tėvynė
je neša vergijos jungą, ir taip 
pat tie, kas iš savo žemės iš- 
sklydo į laisvą pasaulį”.

Autorius išreiškia džiaugsmą, 
kad jo veikalo vertimu pasiekia
mi broliškos tautos skaitytojai. 
“Iš visų baltiškų genčių esame 
išlikę gyvi tiktai latviai ir lie
tuviai . .” Praeitis yra mus sky
rusi, bet tam tikrais atvejais ir 
jungusi: “lietuvių tautinę są
monę buvo aptemdžiusi lenkų 
įtaka, gi latvių — vokiečių. Dėl 
šio skirtingo istorinio likimo 
abiejų tautų bendravimas nebu
vo toks vaisingas, koks jis tu
rėjo būti. Ateityje, nėra abe
jonės, mūsų likimas bus bend
ras, kaip bendra yra mūsų tau
tų kova su sovietine vergija”.

Savo žodžio užbaigoje d r. J. 
Girnius prisimena, kad lietu
viai ir latviai nuo tautinio at
gimimo laikų ieškojo glaudes

ĄMLfĄS ČĄPOKĄ

JFAMS/y

nio saito Iš lietuvių sumini pa
stangas dr. J. Šliupo, dr. J. Ba
sanavičiaus, kun. Juozo Tumo- 
Vaižganto, inž. P. Vileišio, prof. 
St. Šalkauskio, iš latvių — J. 
Rainio, K. Valdermaro, A. Kron- 
valdo, inž. J. Riterio, prof. J. 
Plakio, inž- S. Paeglės, rašyto
jo A. Erso. Autorius tikisi, kad 
ir jo knygos vertimas būsiąs 
dar vienu artėjimo žingsniu. 
Reiškia padėką vertėjui J. Za- 
riniui, jo talkininkam, leidėjam 
bei akademinei latvių jaunuo
menei.

KAITRIU KLAUSIMU
Per pastaruosius trejus me

tus, kai dr. J. Girniaus “Tauta 
ir tautinė ištikimybė” išėjo iš 
spaudos, skaitėme įvairius atsi
liepimus beveik visuose savo 
laikraščiuose. Daug kur įvyko 
bendri pokalbiai, diskusijos ke
liamais knygoje klausimais. 
Tiek recenzijose, tiek diskusi
niuose svarstymuose mažiau 
buvo liečiami teoriniai klausi
mai, kas yra tauta, kam ji yra; 
daugiau užkliūdavo autoriaus 
moralinė motyvacija, dėl ko sa
vo tautos privalu laikytis ir lik
ti jai ištikimu. Bet čia ir yra 
aktualusis knygos svoris.

Jei dr. J. Girniaus argumen
tai ko nors neįtikina, nepavei
kia nei proto nei sąžinės, tai 
reiškia, kad knyga laiku ir de
gančiu klausimu parašyta. Esa
me padėtyje, kada ieškoma ke
lių ir takelių ne tiktai į savo 
tautą tėvynėje, bet ir iš savo 
tautos — “į platų pasaulį” -.. 
Šiuo atveju visada ieškoma ką 
nors prikišti argumentam, ko
kie jie svarūs bebūtų, kai jie 
užgriebia asmeninį linkimą nuo 
savo tautos nutrūkti. Emigraci
joje nėra tai naujas ir retas 
reiškinys. Knyga tam parašyta, 
kad rimtai susimąstytume. Ji 
atkreipė taip pat dėmesį pana
šioje būklėje atsidūrusių latvių.

(Juozas Girnius, TAUTA UN 
UZTICfBA TAUTAI. Tulkojis Za- 
rinu Janis. Izdevis apgads “Aka
demiška Dzive” Lincoln. Nebraska, 
1963. 192 pusi.). S.S.

TĖVŲ DĖMESIUI!

Lietuvių kalbos pramok- 
patartina jaunimui įgyti 

knygas: Igno Malėno

Kregždutę, pirmoji 
Kregždutė, antroji 
Kregždutė, trečioji 
S. .Jonynienės, Lie-

tl 
šias 
“E” elementorių, kaina S2-50; 
A. Rimkūno 
dalis $2.25; 
dalis $3.00) 
dalis $3.25;
tuvos laukai, penktajam sky
riui skaitymėliai, kaina S3.00; 
A. Tyruolio. Ten kur Nemunas 
banguoja, šeštam skyriui gra- 
matika-skaitymai, kaina $3.50; 
J. Plačo. Gintaras, aštuntam 
skyriui skaitymai. Vyt- Nemu
nėlio. Meškiukas Rudnosiukas, 
kaina $2.00; Gulbė karaliaus 
pati $1.25. Rašyti: Darbininkas 
910 Willoughby Avė., Brook- 
lyn, N. Y. 11221.



Tai turisto įspūdis, kuris ne

kęs faktinę padėtį.

OPERETĖS CHORAS, diriguojamas M. Cibo, dainavo Great Necke, L. I. Nuotr. V. Maželio.

O vis dėlto gana gausiai ir žmo
nių susirinko ir programa bu
vo įvairi ir įdomi.
, Minėjimą atidarė J. Vaičkus,

TEN, KUR ŠVENTAS RAŠTAS 
PERRAŠINĖJAMAS RANKA

U.S- News and World Re- 
pert korespondentas Charles 
Foltz, Jr. lankėsi Sovietų val
domoje teritorijoje ir pabėrė 
kai kuriuos savo pastebėjimus 
apie tikėjimų padėtį tenai.

Bažnyčios ten — rašo jis — 
neturi jokios socialinės ir lab
daros funkcijos. Vienintelis 
jom likęs reikalas — atidaryti 
sekmadieniais bažnyčias ir lai
kyti pamaldas.

Labiausiai palaužta esanti or
todoksę bažnyčia,

kuri ligi 1917 buvo valstybi
nė bažnyčia ir kurios aukštieji 
dvasininkai priklausė nuo caro 
valdžios. Iki 1918 metų orto
doksai turėję 46,000 parapijas 
su 100 milijonų tikinčių. Iki 
antrojo pasaulinio karo buvo 
likę 20 mil. Dabar skaičiuoja
ma apie 50 mrl. “Aš dalyvavau 
sekmadieniais daugiau kaip 20 
ortodoksų bažnyčių pamaldose 
nuo Sibiro iki Baltijos, nuo 
Batumi iki Maskvos. Aš mačiau 
giliausio maldingumo pavyz
džių. Bet žmonių, kurie buvo 
bažnyčiose, 80 procentų buvo 
senos moterys, 95 procentai ap
skritai moterys. Nuostabiai ma
ža buvo vyrų. Jaunų kunigų, 
kurie tarnavo pamaldose, skai
čius buvo didesnis nei jaunų 
vyrų, pamaldose dalyvaujan
čių.”

Gyvesnės kai kurios mažes
nės religinės grupės.

Autorius laiko visiška priešy
be rusam ortodoksam tai. ką 
jis rado kitose religinėse gru
pėse, pvz- rusų baptistų. Daly
vavęs ir jų pamaldose. Lankę
sis Alma-Ata, Kieve, Batumi ir 
gavęs Įspūdį, kad baptistų baž
nyčiose besilankančių amžius 
vidurkis 40 metų. Moterų dau
giau nei vyrų tris kartus, bet 
ne taip kaip ortodoksų pamal
dose, kur veik vienos moterys.

Bažnyčiose giedojo giesmes kal- 
iš atminties arba iš ranka rašy- bos verčiamas rusiškai ir nusi- 
tę tekstų. Matęs net ir Šv. Raš- rašomas ranka. Tokis reiškėsi 
tą persirašytą ranka. ten religinis alkis.

Kai buvo rinkliava,' žmonės Nors ir kaip siautėja propa- 
uoliai metę pinigus. Kai buvo ganda. katalikų Bažnyčia vaka- 
dalijama komunija vyno ir duo- rinėje dalyje laikosi. Daugiau- 
nos pavidalais, kiekvienas ėmė 
kuo mažiausią gabalėlį duonos 
ir tesuvilgęs lūpas vynu, kad ki 
tiem nepritruktų.

Baptistai sakėsi turį 600,000 
tikinčiųjų.

Esą ir mažesnių grupių: ad
ventistai. Jehovos liudytojai. 
Gyva ir stipri esanti Armėni
joje Romos katalikų bendruo
menė; ten katalikų esą 1.5-2 
mil. Bažnyčiose vyrų ir moterų 
bet kurio amžiaus.

Liuteronai esą stipriausi Lat
vijoje. Romos katalikai, kita- sušvelnėjo. Katalikę kunigai čia 
dos didžiausia jėga Lietuvoje, 
dabar turį mažai veikiančių 
bažnyčių.

Bendras įspūdis, kurį gavęs 
autorius, — bažnyčios tebevei
kia, bet didesnė gyventojų da
lis į bažnyčias nebeina ir jų ne-

JAUNOSIOS KANKLININKĖS akamMna Brooklyno Maironio Uitadieninėa mokyklos Vasario 16 minėji
me. Nuotr. R. Kiaieliaua

do ir savaip koreguoja euro
piečio įspūdžiai, kuriuos yra 
paskelbęs RheMedier Merkur.

Prieškariniais laikais — rašo 
laikraštis — katalikų buvo So
vietuose nežymi mažuma, k jie 
nebuvo komunistam pavojingi. 
Padėtis pasikeitė, kai buvo pri
jungta rytų Lenkija k Baltijos 
valstybės, ir tada katalikų skai
čius žymiai pagausėjo.

Dėl to tuojau po karo komu
nistę valdžia ėmėsi agresijos 
prieš katalikę Bažnyčią.

Vadinama unitų Bažnyčia, 
kuri yra vienybėje su Roma, 
buvo visai uždaryta, kunigai 
deportuoti ar išžudyti (arkiv. 
Slipyi tik pernai paleistas iš 
kalėjimų. Red.). Ne kitaip pasi
elgė Stalinas su katalikais Len
kijoje bei Lietuvoje. Dalis len
kų katalikų iš rytų Lenkijos bu

vo perkelti į Lenkiją, kiti de
portuoti. Bažnyčios paverstos 

sandėliais, teatrais, ateistiniais 
muzėjais.

Katalikę Bažnyčia buvo pri
versta nueiti į pogrindį.

Kai 1955 buvo palengvinta 
pereiti sieną tarp Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos, iš atsilankan
čių pas gimines paaiškėjo, kad 

katalikiškos krikštynos, jung
tuvės buvo praktikuojamos, 
nors ir uždraustos.

Mišias neretai atlaikydavo 
jėzuitas, kuris oficialiai dirbo 
fabrike kaip inžinierius. Auto
rius prisiminė vieną komjau
nuoli, kuris grįždamas iš Len
kijos į Sovietus, norėjo kaip 
nors pasiimti su savim Šv. 
Raštą.

Tik nelegaliu keliu buvo ga
limą isigabent šiek tiek malda
knygių ir devocionaliję.

Šv. Raštas iš lenkų

šia katalikų Lietuvoje. Mažos 
salelės Latvijoje, Estijoje, Gu
dijoje, Ukrainoje. Sovietuose 
gyvena 1.5 mil. lenkų. Ten lai
kosi ir katalikybė.

Laikraštis pastebi, kad
4 arkivyskupijos — Vilniaus, 

Kauno, Rygos, Mogilevo — te
turi apaštališkuosius administ
ratorius, nes vyskupai nepaleis
ti ar jiem pareigę eiti nelei
džiama.

Po 1957 metų Lietuvoje baž
nyčios persekiojimas truputį

reiškiasi savo veikla daugiau
sia tarp jaunimo, organizuoda

mi savo parapijose sporto klu
bus, chorus, orkestrus- žmonės 
aukoja bažnyčiom k gausiai jas 
lanko. Lanko šventąsias vietas, 
tarp kurių garsiausia yra Auš-

KAS BUS, KAS NEBUS, 0 LIETUVIS NEPRAŽUS 
Vasario 16 minėjimas New Yorke

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas, rengtas vietos Al
to skyriaus vasario 16 Webste- 
rio salėje New Yorke, sutrau
kė apie 700 žmonių. Progra
ma pradėta su nedideliu pavė
lavimu. Skautam įnešus Ameri
kos ir Lietuvos vėliavas, Ope
retės choras sugiedojo himnus 
ir maldą (A. Vanagaičio). Invo- 
kaciją sukalbėjo kleb. kun. J. 
Gurinskas.

Atidarymo žodį tarė Alto pir
mininkas A. Ošlapas. A Var
nas pristatė Valstybės sekreto
riaus pavaduotoją Mennen Wil- 
liams.

Šis garbingas svečias savo 
kalbą pradėjo ir baigė lietuviš
kai; pradžioje lietuviškai pa
sveikindamas visus, gale pasa
kydamas: kas bus, kas nebus, 

dviejų^Tietūviskų sakinių jis Į- 
dėjo lietuvių širdžiai mielą kal
bą. Pasakė visą, ką tokiomis 
progomis gali pasakyti ameri
kietis. lietuvių bičiulis, dar 
aukštas pareigūnas. Palietė 
Kremliaus užmačias, Jungtinių 
Amerikos Valstybių rūpesčius 
bei vargus, linkėjo kuo geriau
sios ateities, kuo greičiau su
silaukti laisvės. Perdavė taip 
pat asmeniškas JAV preziden
to Lyndon B. Johnsono linkė
jimus.

Lietuvis kalbėtojas dr. B. Ma 
tulionis, atvykęs iš Rhode Is
lando, kiek ilgokoje kalboje, 
palietė dabarties aktualijas, kul
tūrinį bendradarbiavimą, ryš
kino Maskvos kėslas bei apgau
les, palygindamas ją su Hitle
rio veikla. 'Skatino visus auko

Tckis yra bendras vaizdas 
Vakaruose apie tikėjimo padėtį. 
Iš tikrųjų padėtis yra tragiškes- 
nė, nei apie tai Vakaruose ži
noma.

tis, dirbti savo tautai, Lietuvos 
išlaisvinimui.

New Yorko miesto valdybos 
atstovas prof. O'Brien paskaitė 
Wagnerio išleistą proklamaciją. 
Svečias dar pridėjo savo sveiki
nimo žodį. A- Ošlapas perskaitė 
signataro prof. S. Kairio sveiki
nimą ir pasiūlė jam pasiųsti 
sveikinimo telegramą.

MENNEN WILLIAMS, Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas.

Dean 
buvo

Alto

Ramunė Vilkutaitytė skaitė 
visą eilę sveikinimų, jų tarpe ir 
valstybės sekretoriaus 
Rusk, gubernatorių Kiti 
tik suminėti.

Rezoliuciją perskaitė 
vicepirmininkas Adv. St. Brie
dis. Rezoliucijoje dėkojama A- 
merikai, kad nepripažįsta Lie
tuvos okupacijos, reikalaujama 
apsisprendimo teisės Lietuvai, 
kad būtų baigtas sovietų kolo- 
nialinis valdymas, primenama, 
kad šiemet bus Washingtone 
Amerikos lietuvių kongresas. 
Rezoliucija bus išsiuntinėta 
JAV prezidentui, Valstybės sek
retoriui, Jungtinių Tautų dele

Rezoliucijoms Remti Komiteto žinios
— Petras Vėbra, Chicago, III 

JAV LB Chicagos apygardos 
valdybos pirmininkas, rašo Re
zoliucijoms Remti Komiteto va
dovybei: “ .. LB Chicagos apy
gardos valdyba džiaugiasi gra
žiomis Jūsų pastangomis, ener
gija ir ryžtu keliant Lietuvos 
laisvės bylą JAV Kongrese ir 
ieškant ten paramos. Jūsų pas
tangomis paremti siunčiame 
kuklią auką — $50.00...” Vi
sos aukos tam tikslui siųstinos 
Rezoliucijoms Remti Komiteto 
iždininkui: Mr. G.A. Petraus
kas, 3442 Madera Avenue, Los 
Angeles. California, 90039.

— Med. dr. Giedra Sidrienė, 
Streator. Iii., parašė visą eilę 
laiškų Illinois valstybės legisla- 
toriams, ragindama juos remti 
rezoliucijų reikalą JAV Kon
grese.

Operetės 
rinko au- 
1600 dol.,

gatam, senatoriam, kongresma- 
nam, spaudai.

Prieš pertrauką 
choras ir jaunimas 
kas. Salėje surinkta 
(iš bilietų 1100 dol.).

Po ilgokos pertraukos meni
nę programos dalį pradėjo so
listė Prudenciįa Bičkienė. Ji 
čia labai seniai svečiavosi, tad 
buvo šiltai sutikta ir palydėta 
plojimais. Pradžioje padainavo 
St. Šimkaus Oi greičiau, grei
čiau, keletą K. V. Banaičio dai
nų, ariją iš operos “Jnas Ski
lti”, muz. G. Puccini, ariją iš 
R. Leoncavallo “Pajacų”. Ak- 
omponavo Aldona Kepelaitė-

Jadvyga Matulaitienė prista
tė dvi savo tautinių šokių šni
pes. Jauniausi — Maironio šeš
tadieninės mokyklos mokiniai 

pašoko Kalvelį, Blezdinginį 
Jonkelį^ Vyresniųjų grupė pa
šoko Žiogelį, Blezdingėlę, Gy
va t varą. Akordeonu šokiam pri
tarė Vytautas Strolia.

Operetės choras dainavo B- 
Budriūno — O, Nemune, St. 
Šimkaus — Vai daugel, daugel, 
K. Kavecko —Nuo Birutės kal
no, J. Bertulio — Su daina į 
tėvynę. Paskutinė daina sudai
nuota su soliste P. Bičkiene, 
akomponuojant A. Kepalaitei. 
Operetės chorui dirigavo jos 
dirigentas M. Cibas.

Minėjimas buvo gana tvar
kingas, programa nebloga ir 
per daug neužtęsta. Visiem pa
liko gerą įspūdį. Daug kam 
akį rėžė tiktai dail. J. Juodžio 
scenos dekoravimas. Dailinin
kas vaizdavo merginą su suriš
toms rankomis, iš toliau atro
danti pusnuogė. Iš abejų jos šo
nų dar buvo juodos marškos, 
o už jų, lyg langų užuolaidos, 
dvi lietuviškos vėliavos- Vėlia
vų spalvos buvo sujauktos. Jei 
tik taip tesugebama papuošti 
scena ir salę, tai geriau nieko 
nedaryti. (n.)

Lietuvis gavo parei 
gos nepamiršta

josi Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties. Tokį minėji
mą ir šįemęt surengė Lietuvių 
Bendruomenės Kearny- Harri- 
son apylinkėj pasikvietusi į 

vietines organizacijas.
Beveik nesitikėta, ar šioje 

mažoje kolonijoje besusirinks 
lietuvių ir ar kas dar beišpil-

Pagrindinę kalbą 
kviestinis kalbėtojas Ant Ru
gys iš Paterson, NJ. Be istori
nių faktų, Jis kreipėsi į visus 
lietuvius, ypač į jaunimą, pri
mindamas ir užtikrindamas, jog 
lietuviai niekada negali išnykti 
iš šios žemės rutulio, žiaurusis 
rytų okupantas teriojo ir te- 
rioja mūsų kraštą, bet lietuvio 
vis nepajėgia užgniaužti lietu- 
vos dvasia buvo ir bus gyva. 
Tai rodo istorija, tai liudija 
daugelis faktų- Turime geriau
si ginklą: tikėjimą, spaudą, ir 
laisvą žodį.

Kiti kalbėtojai buvo miesto 
tarybininkas P. Velevas ir Fr. 
Vincent. Reikia pažymėti, jog 
P. Velevas, nors čia gimęs, ta
čiau niekad nepraleidžia lietu
viškų parengimo ir visada juo
se svarų žodį pasako.

Rezoliucija, kuri bus nusiųs
ta atitinkamoms institucijoms 
Washingtone, pasirašė miesto 
tarybininkas Petras Velevas ir 
Sopulingosios Dievo Motinos 
parapijos pirmasis vikaras kun. 
R. Tamošiūnas.

Meninę programą atliko šeš- 
tadieninės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami mokyilos vedėjos 
N. Kiaušienės. Tikrai reikia ste
bėtis šios moters darbštumu ir 
pasišventimu. Būdama su ne
maža šeima, randa laiko vaikus 
išmokinti ir programai paruoš
ti. Mokiniai dainavo, sakė eilė
raščius, šoko tautinius šokius-

Visus labai gerai nuteikė Li- 
lijos Kochbarskienės (Kiaulai
tės) pianu išpildymas. Su dide
liu įsijautimu ir meistriškumu 
ji paskambino: ‘ ‘Atsisveikini
mas su tėvyne” (M.K. Ogins
kio) ir “Vengrų rapsodija” (Liz- 
to).

Vaikų orchestrėlis, vadovau
jamas L. Kiaušo, išpildė Lietu
vos dainų atskirus dalykėlius. 
Grojo L. Kiaušas, D. ir A. 
Kiaušaitės ir M. Blue. Buvo tik
rai gražu gitaros, piano ir akor
deono balsais klausytis Lietu
vos liaudies dainų atskiras iš
traukas, mūsų kompozitorių 
harmonizuotas. Ir taip pa
grota ne viena kita dainelė, bet 
ištisa eilė.

Minėjimą puikiai pravedė ži
nomas jaunas ir energingas lie
tuvių veikėjas Alg- Budreckas.

Surinkta aukų laisvinimo rei
kalams per $200. J. Mėl.

Į IŠ VISUR I

ragas. Solistė vMazm sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
o kun. R. Tamošiūnas iš Sibi
ro maldaknygės perskaitė giliai

pasakė

KUN. J. MATUTIS

— Kun. Juozas Matutis, New 
Haveno šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas, perkeltas 
klebonu į Hartfordo lietuvių 
Švč. Trejybės parapiją vietoje 
mirusio prel. J. Amboto.

— Pr. Vaškas, Lietuvos vyčių 
uolus veikėjas Newarke, Lie
tuvos nepriklausomybės pro
ga pasiuntė laišką Newark Eve- 
ning News laikraščiui. Laiškas 
atspausdintas vasario 13 laido
je. Jame primenama Lietuvos 
sukaktis, duodama pora istori
jos datų-

— Evening Herald, ameri
kiečių dienraštis, leidžiamas 
Shenandoah, Pa., Vasario 16 
proga įsidėjo palankų lietuviam 
įžanginį, pastebėdamas, kad 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis ir šiemet dar 
neatnešė džiaugsmo laisvę my- 
linčiajai, bet sovietų pavergtą
ja! Lietuvai. Priminė bolševikų 
sulaužytas taikos sutartis, inva
ziją, terorą. Pastebėjo, kad JAV 
Lietuvos okupacijos nepripažįs
ta. Išreiškė viltį, kad gūdi ge
ležinė siena vis tiek grius ir 
Lietuva laisvę atgaus. Shenan
doah lietuvių šv. Jurgio para
pijos klebonas yra kun. J. Ka
ralius.
— Vytautas Tamulaitis, 46 

metų, gyv. Kalifornijoje, Los 
Angeles, prie savo namų gatvė
je sunkiai sužeistas pravažiuo
jančio automobilio, mirė va
sario 13. Palaidotas vasario 17 
iš šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčios. Liko žmona ir du vai
kai — sūnus Gytis ir duktė Dai
va, kurie dar lanko aukštesnę 
mokyklą.

— Bendroji studentę savai
tė rengiama Dainavoje nuo 
rugpiūčio 7- Rengimo kmisija: 
Rimvydas Šliažas, pirmininkas, 
Gabrielius Gedvilą, Vanda Ge- 
gevičiūtė, Dalia Koklytė. Ado
mas Mickevičius, Laima Pet
rauskaitė, Rimas Rudys. Romas 
Stakauskas, Rimas Staniūnas. 
Globoja Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė.

. — Jonas Jasaitis, Chicago, 
UI., JAV LB Centro Valdybos 
pirmininkas, rašo Rezoliucijom 
Remti Komiteto vadovybei: 
“.. .Gavau komiteto biuletenį 
News Bulletin. Labai naudingas 
ir gražus leidinys. Norėčiau jo 
gauti bent 75 egz...” Biulete
nis siuntinėjamas nemokamai 
visiems, kurie tik nori jį gau
ti. Tuo reikalu rašyti komiteto 
vadovybės nariui Romui Bu- 
reikai. 4109 Tracy Street, Los 
Angeles, Califonūa 90027.

Dr. Z- Prūses, Chillicothe. 
Ohio, kreipėsi į savo kongres- 
maną W. H. Harsha, Jr. rezo
liucijų reikalu. Kongresmanas 
Harsha pažadėjo dr. Z. Prūsui 
rezoliucijų priėmimą JAV Kon
grese pilnai remti. .

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždclsti 

atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1964 metams.

Vardas ir pavardė ..................... .7.

Adresas .................................... .............................................
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.

Siunčiu už prenumeratą * . ... . , auką $ Viso S

(Data* < Paraitos»



Baltimores žinios

WATERBURY, CONN. Vasario 16 minėjime, lt k. j d.: Vliko pirm. ėr. A. Trimakas, kieto, kun. E. Gradec- 
,kas, ksngresm. John S. Monagan, A. Campe. Nuotrauka it VVaterbury Republican vaeario 17 dienos.

Lietuvos nepriklausomybe* 
Šventės minėjimą rengė Lietu
vių Taryba ir Dėtuvių Bend
ruomenė vasario 15 ir 16 die
nomis. Banketas buvo vasario 
15 Lietuvių svetainės didžio
je salėje. Iškilmingos mišios bu
vo šv. Alfonso bažnyčioje vasa
rio 16 d. 10 vai. Mišias auko
jo prel. Mendelis. Minėjimas 
buvo 3 vai. poDiet lietuvių sve
tainėje. Paskaitą skaitė inž. 
Juozas Miklovas iš New Yorko. 
Meninėje programoje buvo akt 
riaus Juozo Palubinsko pa
ruoštas montažas.

Sodalietšs b ingo žaidimus 
surengė vasario 16 šv. Alfon
so mokvklos salėto. Pelnas pa
skirtas Velykų dovanoms, ku
ries bus išdalintos Baltimcrės 

\ prieglaudose esantiems lietu
viams seneliams.

tv- Vardo draugijos metiniai 
pusrvčiai bus kovo 8 šv. Alfon
so mokykloje po 8:30 v. mišių. 
Vvrai prašomi iš anksto įsigy- 
ti bilietus.

Kryžiaus Keliai kiekvieną 
sekmadienį 4 v. popiet vaikščio 
jami lietuviškai šv. Alfonso 
bažnyčioje.

Viktoras ir Alberta Šalkaus
kai savo vedybinio gyvenimo 
25 metu sukaktį minės vasa
rio 23. Jie dalyvaus 10 vai. mi
šiose. Šalkauskai yra veiklūs 
parapiečiai. Viktoras yra šv. 
Vardo draugijos narys. Alber
ta — energinga sodalietė. Jų 
vaikai Leokadija ir Jonas savo 
darbu prisideda prie įvairių pa
rankos parengimų.

Vincas Velzis, senos kar
tos lietuvis, ilgai gyvenęs Bal- 
timorėje. po trumpos ligos mi
rė So. Baltimore General ligo
ninėje vasario 13- Velionis bu
vo 75 metų. Buvo pirmojo pa
saulinio karo veteranas, veik
lus lietuviu posto 154 narys. 
Ilgus metus buvo vienintelis 
lietuvis fotografas Baltimorėje. 
Paskv*:nius kelerius metus par
davinėjo ir išnuomavo namus. 
Buvo uolus ir susipratęs lietu
vis. dalyvavo lietuviškose orga
nizacijose. Penki kunigai auko
jo mišias už jo siela šv. Alfon- 

. so bažnvčioje vasario 17. Palai
dotas Holy Redeemer kapinė-

Dabar — Nelaukiant!
AUKŠČIAUSI PROCENTAI 

NEW YORKO VALSTYBĖJE 
V’S«=M INDĖLIAM

APSKAITOMI KETVIRČIAIS

nuo indėno dienos

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK

infohmatk* 
PKmHm* 3-700°

Vasario 16 minėjime dalyvavo trijų valstybių gyventojai
Sioux City, lowa. — Sekma

dienį, vasario 16, mūsų koloni
jos lietuviai gražiai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 46 metų sukaktį.

Vasario 9 ir 16 parapijos biu
letenio medžiaga buvo skirta 
lietuvių kovom dėl nepriklauso
mybės. Buvo atlaikytos dvejos 
mišios už pavergtą Lietuvą. Su
mą laikė Sioux City diecezijos 
kancleris, didelis lietuvių bičiu
lis ir nenuilstamas kovotojas 
dėl Lietuvos laisvės, prel- Dr. 
L. Hoffmanas.

Kun. S. Morkūnas pasakė še
šis pamokslus — lietuviškai ir 
angliškai, nušviesdamas rusų 
komunistų žiaurumus Lietuvo
je. Su ypatingu dėmesiu klau
sėsi pamokslu amerikiečiai, ku
riems daug kas buvo naujo ir 
nežinamo. Pamokslų klausė
si net trijų valstybių gyvento
jai — Iowos, Nebraskos ir So.

se. Nuliūdime liko žmona Pran
ciška, dukra Audrė ir sūnus 
Vincentas. . Jonas Obelinis

VISIEM
INDELIAM

VĖLIAUSIAS 
PASKELBTAS 

NUOŠIMTIS 

Incorporatad 1860

j Central Offki
539 Eostern Porkwoy et Noitrand Avenue 

Brooklyn . N Y. 11216

B roochvay Office 
135 Broodwoy ai Bedford Arenu* 

Brooklyn N. Y. 11211

Me«*ap*qva Office 
Hkktville Rood ot Jervjolem Avenuo 

fOppotite Holiday Perk Shopping Contor)
Mawopeqvo, N. Y.

"A PASS'ON PI Av ror Tim«$ ..
lOth Aniūv^rsary

O ]WY PEOPLE!
"The Drama of Ce'hsernane”—by Alfred Barrett, S J. 

. . _ _ performances — -
MATINEE 2:30 EVENINGS 8:»

Saturday M^reh 7 Friday Mare* 20
March S Saturday March 21

Saturday March 14
Sfindiy March 15 SOLD OUT:
S<»nday March 22 Wedne»day March 25

c > r. ycr. For.D: :/.m urnvErs’TY, Bro~x ss, n. y.
ADM $1.50 - 1 00 A!J»O OROCP RATBS

ALL SKATS RESKKVF.D FOrriham 7-5400

artimieji gimi-
Lietuvoje, arba

Dakotos. Žmonių buvo taip 
gausu, kaip Kalėdų ar Velykų 
metu.

Kun. S. Morkūnas yra pats 
išgyvenęs pirmą rusų komunis
tų okupaciją Lietuvoje ir pen
kių mėnesių laikotarpyje buvo 
terorizuojamas, kad išsižadėtų 
kunigystės. Jo 
nės nukankinti 
mirė Sibire.

Savo pamcksluose kun. S 
Morkūnas kiek ilgiau palietė 
Lietuvos bažnyčių, koplyčių už
darinėjimą ir jų išniekinimą, 
apdėjimą nežmoniškai dideliais 
mokesčiais, Lietuvos vyskupų 
ir daugelio kunigu kalinimą, 
draudimą mokyti religijos, bar
bariška Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero paveikslų, statulų 
niekinimą, šv. Trejybės, vienos 
seniausių bažnyčių Kaune, pa
vertima šokiu sale. Lietuvos 
kryžių ir koplytėlių pakelėse

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Norwood, Mass. ALRK Fede

racijos 10 skyriaus ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos bendrai 
rengiamas Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimas 
bus vasario 23, sekmadienį. Iš 
ryto 10 vai. šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje bus mi
šios už kenčiančią Lietuvą ir 
žuvusius dėl laisvės lietuvius. 
Minėjimas su menine progra
ma bus 3 v. popiet lietuvių pi
liečių salėje, (13 George Avė.) 
Ta pačia proga bus pagerbtas 
tragiškai žuvęs Amerikos prezi
dentas John F. Kennedy. Kleb- 
kun. A. Abračinskas atkalbės 
maldą ir pasakys kalbą. Taip 
pat žodį tars vyčių 27 kuo
pos pirmininkas G. Barton. Pa
grindinę kalbą pasakys svečias 
iš Bostono, inž. Zigmas Gavelis.

Meninėje programoje daly
vaus šv. Jurgio parapijos var
gonininkas V. Kamantauskas 
su choristėmis ir kompozito
riaus Juliaus Gaidelio vedamo 
mišraus choro vyrų grupė iš 
Be tono. Po programos bus vi
si nemokamai pavaišinti kavu
te. Žvalgas

Worcestar, Mas». — §v. Ka
zimiero mokvklos mokiniai su
sirinko vasario 13 parapijos sa
lėto minė ii Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį. Programa pra
sidėto Amer kes ir Lietuvių 
tautos himnais. Dcnna Jan
kauskaitė paaiškino atsilanku- 
siems š.o minėjimo reikšmę- 
Vaikučiai deklamavo, dainavo 
ir šoko. Dzingeliukai ir Pučia 

bei k:tose vietose sunaikinimą, 
Lietuvos jaunimo moralinį ža
lojimą. mėginimą atitraukti ti
kinčiuosius nuo krikšto, jung
tuvių, laidojimo praktikų ir ap
skritai tikėjimo.

Po pietų ivyko minėjimas pa
rapijos salėje. Klebonas pasa
kė pagrindine kalbą, kviesda
mas visus ištvermingai kovoti 
dėl Lietuvos laisvės.

Susirinkimą paįvairino Milda 
ir Birutė žvi^rždinaitės; pirmo
ji pagrojo akordeonu, antroji 
dainavo solo.

Lietuvai laisvinti aukojo: ku
nigas S. Morkūnas 50 dol. dr. 
A. Nikšas — 20. A. Kavalienė 
— 15; S. Meškauskas ir B. 
Plaušinaitis — po 10; M. Bulo
tienė. M Končienė, K. žolpys 
po 5; A. Laudanskas, M. Lunec- 
k?s. A. žvirgždinas — po 2 dol. 
Kiti po mažiau. Viso surinkta 
132 dol. Koresp.

vėlas — atliko vaikų darželis: 
Maldelės už Tėvynę — — I 
skyr.: šlama šilko vėjas. Snai
gių pasaka, ir Mūsų dienos 
džiugios — II skyr.: Miškų gė
lė. Vai pasakyk mergyt, ir ru
gučiai — m ir TV skvr.: Per ši
lelį jojau. Vasario 16, Vijo liz
dą pelėdą — V skyr.; Saulutė 
tekėjo, šaltvšius ir Malūnas — 
VI skyr.; Rašysiu laiškelį, Lais
vės varpas — VD skyr Teka 
skaisti saulutė. Tėvynė mūs — 
VU! skyr.; Giesmė į Šv. Kazi
miera — visi mokiniai. Pianu 
skambino Mrs. Ona Bendr ir 
Miss Linda Kapurch.

Atsilankė, tėvai, vaikų drau
gai. parapijos vikaras kun. 
Mvkolas Tamulevičius ir prel. 
Vvtautas Balčiūnas iš Romos; 
jie veda rekolekcijas parapijo
je. Atsilankusiems buvo malo
nu išgirsti mokyklos jaunimą 
gražiai kalbant ir giedant lie
tuvių kalba. Kun- M. Tamulevi
čius pagyrė šv. Kazimiero sese
ris už gražiai surengūa progra
ma ir padėkojo už visas pas
tangas. J.T.K.

T*vu pranciikonų rėfnėjy 
«kvri<« vasario 21 Darapiios sa
lėto karkia visuotini susirinki
mą. Yra svarbiu reikalų, prašo
mi visi dalyvauti.

Nek. Pr. S«s«liy rėmėjų sky
riaus susirinkimas buvo vasario 
14- Artimoje ateityje numato
ma surengt du parengimus. Pel
nas skiriamas senelių prieglau
dos statybai. JJA.

Palaidota Rozalija
Mončiūnienė
Hartford, Conn. Vasario 7, 

sulaukusi 71 metų, savo na
muose mirė Rozalija Mončiū
nienė. Paskutiniu laiku gyve
no Windsor, Conn. Pašarvota 
buvo Molloy koplyčioje Far- 
mington Avė., Laidotuvėm rū
pinosi Kartono laidojimo įstai
ga New Britain, Conn. Abi die
nas. šeštadienį ir sekmadienį, 
velionę žmonės gausiai lankė.

Vasario 10. pirmadienį, ve
lionės palaikai buvo atlydėti 
į šv. Trejybės bažnyčią. Mišias 
aukojo kun. J. A. Dilonas, jam 
asistavo kun. A. Karalis ir kun. 
P. P. Kartonas. Mišių metu 
giedojo muz. Eleonora Minu- 
kienė ir solistas Martynas Si
monaitis. Pamaldose dalyvavo 
Windscro kat. parapijos prel. 
Harold Daly ir du kunigai iš 
Waterburio — kun. A. E- Gra- 
deckis, šv. Juozapo par. klebo
nas. ir kun. P. Sabulis. Pamal
dose dalyvavo daug velionės 
giminių ir pažįstamų. Į kapus 
palydėjo kun. J. A. Dilonas. 
Paladiota šv. Benedikto kapi
nėse.

A. a Rozalija Mončiūnienė 
buvo kilusi iš Gestilionių k., 
Rumšiškių valsč. Kauno apskr. 
I šį kraštą buvo atvykusi 1910 
m. ir po dviejų metų, tada 
dar Rozalija Matakaitė, ištekė
jo už Jono Mončiūno. (Jis mi
ręs prieš ketverius metus). Su
tuokė juos ką tik paskirtas 
klebonas kun. A. Jonas Am- 
botas.

Mončiūnai turėjo du sūnų, 
kuriuodu aprūpino mokslu ir 
davė lietuvišką išauklėjimą. 
Vienas sūnus Edvardas mirė 
prieš šešerius metus. Pranas 
yra išvažiuojamosios sesijos tei
sėjas (Circuit Ccurt Judge). 
Jis yra buvęs ketverius metus 
Connecticuto valstybės senato
rium; yra baigės Conn. uni
versitetą ir Bostono teisininkų 
mokyklą.

Rozalija Mončiūnienė buvo 
gera katalikė ir aktyvi organi
zacijų narė- Ji priklausė Mote
rų Saiungai, Amerikos Lietu
viu Kataliku Susivienijimui, 
Lietuviu Legionierių S-gai, šv. 
Rožančiaus Draugijai, Lietuvių 
Amerikos piliečių klubo nepa- 
šaloiniam skyriui ir kit.

Rozalija h* Jonas Mončiūnai 
yra daug prisidėję prie šv. Tre
jybės par. steigimo ir bažny
čios statvmo. Jų vardai yra į- 
rašyti viename vitražiniame 
lange.

Velionė paliko nuliūdime sū
nų Prana. dvi marčias ir pen
kis vaikaičius. J. Bernotas

PRINTING

PARK CITY PRFSS INC. 
COMPLETE PLANT

Photo Offs^t. Lctter Press, Bindery 
Cn’or Brochnrcs 

3460 Greet Neck R^ad 
N. Amit”"’’ille. T> I.

516 MY 1-2700

CLANCY ASSOCIATES 
T. CAGNARD 

Scrvine' all Boros 
Mnltieraphinsr - Offset
24 HOUR SERV’CE '

250 Park Avė.. N.Y C.. YU 6-7833

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING 

CO.

For The Finest 
Tn Nevapape*- Printin?

197 E. 4th Street. New York City
OR 3-1830

THE ECHO PRESS 
JOHN POKn jr

192 Driggs Avė.. B’klvn 22, N. Y. 
Everythiny and Anvthing 

in the Printine Line 
if you want the Verv Best.

Call EV 3-2644

____ FLOOR

FLOOR COVERING
CU3TOM WORK IN FLOOR 

COVERING
Cėramics. Mosaic. Tile. Formica 

We guarantee ourwork. Remember! 
If you want the Verv Best — Call 

LO 7-0S00

FLOOR E X P E R T

SCRAPING - STAINING 
Our Spėria Ity 

Waxing and rug shampooing. If you 
want the verv best call PR 3-1542 
auk for DON SMITHERMAN --- 
167 McDongai St., Brooklyn. N. Y.

RESTAURANTS

Suburban dining with a 
Continental flavor
MARCPIERE

Your Hosts:
Peter Corte - Marco Gardenghi

Rte 110. MELVILLE. L.I.
CHapel 9-8221

KARL’Š Mariners Inn -- Lunch o> 
dine where cuisine nrd scenic be^u 
ty exce). Sea food. lobsters. steaks. 
chops. For reservations call AN 1 ■ 
9756: if no answer. ANdrew 1-8111. 
Bayview Avė & James St. North- 
port (tum North on 25A) — Enjoy 
the Bay-View.

For Better Weddin,g and 
Week-End Dancing

TUXEDO BALLROOM
Offer the Finest

Cnll Fred -- RE 4-7335 
210 E. Sflth Street &■ 3rd Avenue

New York City

NEW BONAPARTE
1613 Avė. <next to EI m Theatre)

DEww 6-6^30
Ha ve you tried Rnlnh Smvntino's 
famous Italian Cuisine? "VVhere the 
Stars meet”. A la carte Dinners - 
Cocktails. Parties a<-c''mmodnted.

Communion Breakfasts $3.00

TAPPEN’S RESTAURANT 
Ėst. 1845 — 3078 Ocean Avenue. 
Famous for shore dinners since the 
carriage days. Outdoor dining on 
our Patio fipm May to Sept. Ban- 
ouet facilities for all sočiai func- 
tions — from 10-350. Ręservations: 
call Anthony Marinos — DE 2-4200

WEEKENDS can be wonderful! 
... when you spend your evenings

DANCING 
with the nicė people you’ll meet at 

this lovely luxurious Club!
Plūs the Added Attraction of 
Sparkling Entertainment in 
Our Sumptuous Lounge

The Mu.sic of Chic Morrison, etc.
. IDA C. BECKER S

57

La Martinique
W. 57 SL (6th Avė.) PL 2-2234

MA R IO* S 
TERRACE ROOM

152 Washington St.. Peekskill. N.Y. 
One of the most beautiful Halis in 
VVestchester for Weddings. Com- 
munions and Confirmations. Seats 
150 in comfort. Phone 914 PE 7-2783

STORE — SHOP

ALBERT MAIĘR, INC.
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien Šviežio® — namu gamybos 
“Kielbassv”. 1927 Washington Avė. 
Bronx 57. N. Y. TRemont 8-8193

PAS SF.A FOOD MARKET 
FRESH FISH DAILY 
Who)oca*e end Reteil 

For th<> Best Sh<»n at P & S 
FrAo ve rv

Jackson Heights. L.I. — Hl 6-1635 
85-06 371h Avenue

"For Lent" FRESH FISH DAILY! 
Also Sh^il Com to

GASPF.R cannizzaro 
FISH MARKET

Knickerbocker A ve., Brookhm. 
prices are the k>west’ - - "Eat 
for better health". GL 6-3754

307
Our 
fish

Fresh Fish Oa>lv for Lent 
Call CT. 7-3307 

PEOPLE’S FISH MARKET 
Will deliver — fresh fish, also fricd 
fish. boiled shrimp. clam chowder. 
salads. "For better health eat more 
fish!" Phone orders welcomc. I436 
Rockaway Parkway, Brooklyn, NY

TRAVEL BUREAU

PRISCO TRAVEL BUREAU, 
Ine. HENRY WEYDIG & SON. Ine.

Travel Services — Air. 
Rail, Bus. Cruises and

Foreign Exch"nge.

World wide 
Steamship. 
Tours. Hotels.
Travelers Checks. 1 Oe Kalba Avė., 
Brooklyn 1. N. Y. — MA 5-1150.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Sutemti narsai. V. Stankus. 10 muzikos Šokiu...... Sterro 6 00
Datnor i# Lietuvos. L. Juodis su ROtos ans. 16 dainų. Ster. $5 
Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 liet, dainų akomp. pitara 
Pavergtos Tėvynės dainos ir tokiai. 2 pi.. 24 1. Šokiu ir dainų 
Lietuvių tautiniai tokiai. .T Stuko leid. 14 tautiniu tokiu.......
Težydi vėliai Lietuva. Vvčiu choro įdainuota 17 liet, dainų .... 
Lietuvitki tokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet tokių 
Dainos Lietuvai. S. Cerirnės komp. įdainuota 12 liet, dainų 
Mylėsi Lietuva it tolo. II dainų šventės 15 rinktiniu dainų 
Lietuvos kanklės. 14 liet. Mirinių. va d O Mikulskinei. Ster. $5 
Kalėdų giesmės. Br. Rndriūno Ansamblio 11 kalėd. piešiniu 
Tėvynei aukotam. Dainavos Ansamblio. 14 1 dainų. Ster *6 
Mes padainuosim. Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. $7 50 
Lietuvitki martai. Br. Jonušo j erota 12 liet, patrijot. maršų 
Ar žinai t* tali. R. Mastienės. 13 liet, dainos solo
A. Babaniausko. po 12 dainų-tokių X ir XI albumai po $5 00 
Lietuviškos dainos ir tokiai. Monitor Co. 16 1. dainų ir tokių 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
Rožės ir tylOs vakarai. V. Stankus. 11 lengvos muz. tokiai 
Ar pameni, V. Stankus. 10 šokių muzika solo. Ster. $6 
Milžino paunksnė. Montreabo 1. dramos teatro 3 pi. albumas 
žirginėliai, Montrealio liet dramos vaikams na saka
Trijų metų Irutė. Ir. Gieitfitės 8 liet, patriotines vaite, dainos 
LietuvHkų dainų, tokių, polkų. Žukausko-Vasiliausko juokai 
Lithuanian 2-apeed record course
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis. 10 plokštelių 
Clevelando Vyrų oktetas. 12 muzikos tokiu rink. 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno 
Dainuojame su ROta. J. Stūksą. ROtos ans 17 liet d Ster. $5 
Lione Jodis Contraito. Town Hali 14 kūrinių rečitalio pi.
7 Kristaus žodžiai. 8v. Kazimiero parapijos choras 
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras 
Lithuanian 2-speed record course <Nr. 1. 2 pi. 2 žod >

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 WILLOUGHBY AVĖ.. BROOKLYN, N.Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti .Vk)
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TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

nispijiY

CLOVELAKE ARMS - Free Air 
C'inditirnin’r & Gas. Ncar all houser 
of worship. Ltucury apts at moder
ato reniais 3’5 - 5 rooms. 2 bath<. 
Conveni^nt to sehools, transp. and 
shopping: 5 min. to ferry. Clove Fid 
at Ko'vard Avė.. Sunnyside.
AR 3-0122 GI 7-2237

COLDEN PAWN BROKERS. Ine.
430 Fifth Avenue. Brooklyn. N. Y. 

Louns <:n Diainonds, Jeivelry. Kurs. 
Silvenvare. Cameras. Watches and 
Personai Propertv.

Call SOuth 8-6736
For t tie Personai Tutu h.

AKC PUPS 
Domestic and Imported 

ALL BREEDS
One of largest seleetions anywhere 

Open 7 Days
CITY OF GLASS

Farmingdale, N.Y. (516) CH 9-3171

LO N O INO
STONE CO. Ine. since 1910

3321 Provost Avė., Bronx, N. Y. 
Cast Stone - Concrete and Wooden 
Park BenChes - Playground Sculp- 
tures - Tree Tubs and Planters.

FA 4-1439

DANIEL O. CHAPMAN
• Insurance - all types. Our aim is to 
establish the finest reputation for 
honesty. integrity and dili"en<'e. ■ 
May we serve you? FREEPORT 
211 S. Bayview Avė. (North-East 
corner Rose St. & Bayvievv Avė.)

F R 8-0999

As Long
As You Live
you will receive a 
dependable and 
good income if you 
invest your savings 
in our S. V. D.
ANNUITY 
PLAN .
You also share in the 
great work of the Mis- 
sions and help in ėdu- 
cating Priests & Broth- 
ers for the Missions.
Certain tax advantages

A lasting Memorial and rememb- 
rances in many Masses and prayers.

Write for free Information
SOCIETY OF

THE DIVINE WORD
Annuity Dept. GI R ARO, PA.

SCHOOLS

KAY-LAURE*
For A B?anty Career 

Beginners. Day 
and evening

o Refresher course
o Manicuring 

course 
Free placement 1

Service 
Write for brochure

KAY-LAURE’
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE

New CIasses start everv Monday 
8 Duffy Avė., Hicksville. N. Y. 

<516) Overbrook 1-5313

FUNERAL HOMES

GLENN R. COOK
Syosset Furorai Home

Distinguished Furorai Service at 
reasonable rates. Chapels in all bo- 
roughs. 2 blocks north of Catholic 
Church. 28 DeVine St., Svosset, L.I.

(516) WA 1-1372

FUNERAL HOME 
CHARLES WEYDIG. Lic. Mgr. 

13-39 122nd Street 
College Point. N. Y.

FLushing 9-8563

$5.00 
4 00 
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800 
4.00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00
4 00 
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5 00
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5.00
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Apie visuotini Bažnyčios su
sirinkimą kalbės vysk. V. Briz- 
gys šį penktadieni, vasario 21, 
8 v.v. Apreiškimo parapijos sa
lėje. Taip pat prisimins ir Baž
nyčios padėti Lietuvoje. Kal
bą paįvairins atsivežtu filmu. 
Paskaitą rengia ateitininkai šen 
draugiai ir kviečia visus atsi
lankyti.

Donelaičio minėjimą rengia 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos valdyba ko
vo 8 Carnegie Endowment sa
lėje. Donelaičio “Metus” dekla
muos aktorius Henrikas Kačins
kas.

Brooklyno vaidintojų trupė, 
vadovaujama aktoriaus Vitalio 
Žukausko, balandžio 25 Apreiš
kimo parapijos salėje stato A. 
Kairio ‘•Diagnozę”.

Prof. Jokūbas Stukas, lietu
vių komiteto pasaulinei parodai 
rengti pirmininkas, vasario 22- 
23 lankysis Chicagoje, kur su 
Alto pirmininku L. Šimučiu tar 
sis parodos reikalais.

Skautam remt temų komite
tas, naujai išrinktas, buvo susi
rinkęs pirmojo posėdžio vasa
rio 8. Pareigomis pasiskirstė to
kiu būdu: pirmininkė P. Levec- 
kienė, vicepirmininkas C. Aše- 
bergas, sekretorė A. Gerulaitie- 
nė, iždininkas V. Labutis, narė 
N. Valaitienė. Posėdyje, daly
vaujant Neringos tuntininkei, 
buvo apžvelgta busimieji komi
teto darbai ir plačiau aptarta 
parama skaučių rengiamai Ka
ziuko mugei kovo 8 Apreiški
mo parap. patalpose. Neringos 
ir Tauro tuntai dėkingi buvu
siam tėvų komitetui pirm. J 
Butkui už nuoširdų skautiško 
jaunimo rėmimą ir globojimą.

Madų parodoje jau užsire
gistravo pademonstruoti savo 
siūtus drabužius: I. Alksninie- 
nė, B. Liogienė. I. Veitienė ir 
B. Ciurlytė-Zabulienė. Paroda 
bus balandžio 12 Fleur de Lis 
salėje (870 Cypress Avė., arti 
Myrtle Av.). Modelius registruo
ja J. Vytuvienė. telef. VI 6-29 
80.

Vietoje vainikų ar gėlių 
ant a.a. Stasio Leskaičio karsto. 
G. ir P. Žilioniai paaukojo de
šimtį dolerių Balfui. kad 
sušelptų siuntiniais mirusiojo 
tėviškės neturtingus lietuvius.

Futbolas
Pereitą savaitgalį dėl lietaus 

ir sniego visos futbolo rungty
nės buvo atšauktos.

Ateinantį sekmadienį težai- 
džia tik Jauniai taurės varžy
bų rungtynes su Hispano-Ri- 
verside ir 108 \Vest Sts. 11 vi. 
Pirmoji komanda rungtynių 
neturi. Atletas

Z. RAULINAITIS, Kario redaktorius. Vasario 16 proga kalba Maironio Šeštadieninėje mokykloje. Nuotr. R. 
Kisieliaus.
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Už a.a. kun. Vytauto Dėmi*
kio vėlę, jo mirties metinių pro 
ga, kovo 7 d 9 v.r. bus auko
jamos gedulingos mišios su eg
zekvijomis šv. Kazimiero lietu
vių parapijoje Patersone, N.J. 
Artimieji ir bičiuliai kviečiami 
dalyvauti.

Muz. Alg. Kačanauskas ir J. 
Matulaitienė, kurie vadovauja 
dainų ir tautinių šokių pasiro
dymams, netrukus pradės lan
kyti užsiregistravusius chorus 
ir tautinių šokių grupes-

J. Matulaitienė vasario 9 lan
kėsi Newarke, N.J. kur Lietu
vių dienos pasirodymui pasau
linėje parodoje pravedė mokyk 
lų vaikams parodomąją repeti-
ciją. Dalyvavo Kearny. Linde- 
no ir Nevvarko šeštadieninių 
mokyklų vaikai.

Dail. A. Tamošaitienė ruo
šiasi atvažiuoti į New Yorką. 
Tarp kitų jos darbų numato
mas pasitarimas su New Yor
ko lietuvių dantų gydytojų dr- 
jos valdyba. Norima surengti 
Nevv Yorke dail. A. Tamošai
tienės kūrinių parodą- Dantų 
gydytojų valdybą šiais metais 
sudaro J. Vytuvienė, F. Ignai- 
tienė ir L. Baltrušaitienė.

Literatūros vakaras, rengia
mas ateitininkų sendraugių, 
bus kovo 15 d. 4 v. popiet Ap
reiškimo parapijos salėje.

Balto direktorių posėdis bus 
balandžio 18 Philadelphijoje. 
Ta pačia proga bus Balfo vaka
ras.

Lietuvių filatelistų draugija 
Nevv Yorke išleido savo biule
tenio naują numerį (sausio), 
kuriame supažindinama su įvai
riais lietuviškais pašto ženklais 
skelbiama filatelistų naujienų. 
Redaguoja K. Matuzas, 107-33 
117 St„ Richmond Hill 19, N. 
Y. Biuletenis leidžiamas anglų 
kalba.

Parašykim padėkos laiškus.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės proga šiais metais per 
Nevv Yorko miesto radijo sto
tį buvo trensliuota dvi progra
mos. — penktadienį ir šešta
dienį. Abiejų programų lakias 
drauge buvo valanda ir penkio
lika minučių. Translacijom lai
ką daugiausia išrūpino arch. A. 
Varnas.

Tokias radijo valandėles bū
tų galima gauti ir kitą kartą, 
tik dabar reikia parašyti laiš
kus. parodyti, kad lietuviai 
klausėsi radijo programos, kad 
yra už tai dėkingi. Iš laiškų 
stoties vadovybė spręs, ar tokia 
lietuviška programa reikalinga 
ir ar ji leistina. Laiškus rašyti 
stoties direktoriui: Mr. Sey- 
moure N. Siegel, WNYC, N.Y. 
City. N.Y-, 10007; koncertinės 
dalies vedėjui: Dr. Herman 
Neuman, WNYC, Nevv York 
City. N.Y., 10007.

Nuotr.

LIETUVIŠKOS KULTŪROS VAKARAS GREAT NECKE
Great Neck, N.Y. — Vasario 

14. penktadienio vakare. E. 
M. Baker Hill mokyklos salėje 
buvo surengtas lietuviškos kul
tūros vakaras, skirtas Lietuvos 
nepriklausomybės šventei pami
nėti. Arti 500 žmonių klausėsi 
programos, kuri buvo pritaiky
ta amerikiečiams. Vakarą ren
gė Great Necko viešųjų mokyk
lų auklėjimo komitetas ir Lie
tuvos vyčiai.

Vakaras pradėtas Amerikos 
himnu. Apie lietuvius Great 
Necke kalbėjo A. Vasiliauskas, 
Lietuvos vyčių 109 kuopos pir

GREAT NECKO lietuvių kultūros vakare programoje dalyvavo jaunieji vyčiai ir T. Dzikienes vadovauja
mos mažosios kanklininkės. Nuotr. V. Maželio.

SUSIRINKIMAS PRIE POVANDENINIU LAIVU BAZES
Studentų Ateitininkų Sąjun

gos Nevv Yorko draugovės susi
rinkimas įvyko šeštadienį, va
sario 15, pas Strimaičius. Ga
le's Ferry, Connecticut. Po mal

mininkas. Toliau visai progra
mai vadovavo prof. Jokūbas J. 
Stukas.

Operetės choras, diriguoja
mas M Cibo padainavo: liau
dies dainas: Oi broliai, broliai. 
Vai daugel, daugel, Per šilelį 
jojau. Eisim girion paklausyti. 
Lietuviškos poezijos paskaitė 
Maironio šeštadieninės mokyk
los mok.—Antanas Miklas, Vi
oleta Alilionytė. Gintaras Mik
las. Brooklyno ir Queens Lietu
vos vyčių 41 kuopos tautinių 
šokių grupė pašoko: Vestuvių 
polką, Kepurinę, Suktinį. Vai

dos. susirinkimo pirmininkas 
Rimas Gedeika pravedė eina
mųjų reikalų pranešimus An
tanas Vainius paskelbė disku
sinio būrelio nuomonę apie 
Adolfo Meko filmą. “Hallelu-
jah the Hills”. Buvo praneši
mai apie ateinančias draugovės 
rekolekcijas, apie kandidatų eg
zaminus ir priėmimo pietus 
ir apie metinę šventę. Draugo
vės valdyba taip pat susirinku
siems pareiškė pasiryžusi suda
ryti galimybes išsirinkti SAS 
Centro Valdybą New Yorke at
einantiems mokslo metams, 
jei SAS suvažiavimas to pano
rės

Susirinkimo sekretorės pa
reigas ėjo Dalia Skeivytė.

Sekė Lieut. j.g. Strimaičio pa
skaita. Jis rodė dvi filmas apie 
povandeninius laivus ir įdomiai 
nušvietė visą povandeninių lai
vų gynybos sistemą ir jos 
reikšmę Amerikai.

Po to įvyko pasilinksminimas 
prie skanių vaišių drauge su

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti: 

GLenmore 2-2923

kų grupelė pagrojo kanklėmis. 
J. Stukas parodė savo paties 
pagamintą filmą apie Lietuvą, 
kurioje jis lankėsi prieš pora 
metų. Jis taip pat pridėjo savo 
paaiškinimus prie filmo.

Prieš šventę apie vakarą bu
vo rašyta Great Necko spaudo
je. įdėta net choro didelė nuo
trauka. A. Vasiliauskas, Lietu
vos vyčių pirmininkas ir vie
nas pagrindinių šio vakaro or
ganizatorių, nuoširdžiai dėkoja 
visiem, kurie prisidėjo prie šio 
minėjimo surengimo. V.

atvykusiais svečiais iš Bostono, 
Hartfordo. Nevv Londono. Wor- 
cesterio. ir kitų apylinkių. At
silankė ir SAS Centro Valdy
bos buv. pirmininkas Egidijus 
Užgiris. Nors grįžtant į namus
oras buvo tikrai nepavydėtinas, 
visi jautėsi patenkinti, praleidę 
įdomia ir smagią dieną.

New Yorko studentai ateiti
ninkai numato savo metinę 
šventę rengti sekmadienį, ba
landžio 26. Prašo artimesnių 
apylinkių ateitininkų nedaryti 
tą diena savo parengimų, bet 
visiem atvykti į SAS NY me
tinį šventę.

, Lietuvos Atsiminimu 

Radio Valanda 
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Šv. Petro parapijos metinis 
banketas iReunion) ruošiamas 
gegužės 17 Liet. Piliečių Dr-jos 
salėse. Banketo rengimu rūpi
nasi kun. A. Janiūnas.

Atlanto rajono skautų vadei
vos paregas sausio 5 perėmė 
Juozas Raškys iš Nevv Britain. 
Conn Mykolą Subatkevičių jis 
paskyrė rajono skautų vilkiukų 
dalies vedėju.

Šv. Kazimiero garbei kovo 1 
bus jaunimo mišios ir pusryčiai. 
Šia švente šiemet rūpinasi Lie
tuvos vyčių 17 kuopa.

Tretininkų brolijos pamaldos 
ir susirinkimas bus vasario 23 
d. 2:30 vai. popiet.

Graudūs Verksmai giedami 
sekmadieniais 2:30 vai. popiet. 
Šių pamaldų metu būna ir pa
nieksiąs.

Brocktono seserų rėmėjų SU- 
s; rinkimas šaukiamas vasario 
21 d. 8 vai. vak. šv. Petro pa
rapijos salėje.

Numatomi parengimai So. 
Eltone- Mokyklos graduantų 
išvyka į Nevv York — gegužės 
2. Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 
rėmėju seimelis gegužės 3. Pir
moji komunija — gegužės 9. 
Gegužės procesija — gegužės 
10. Parapijos metinis banketas 
gegužės 17. PTA metinis pa
rengimas (Lavvn Party) — ge
gužės 30 (jei lytų — birželio 6). 
Mokyklos mokslo metu užbaigi
mas įGraduationj — birželio 5.

Kunigų pakeitimai. Bostono 
arkivyskupijoje vasario 11 d. 
kardinolas R. Cushingas padarė 
naujus kunigų perkilnojimus. 
Lietuvių parapijose buvo pada
ryti pakei timai: Kun Aloy
zas Klimas perkeltas seserų 
kapelionu į Brockton. Mass.. Į 
šv. Jurgio parapiją Norvvoode 
atkeltas kun. Alfonsas Janušo
nis. Į šv Juozapo parapiją Lo- 
vvellyje paskirtas kun. Juozas 
Freitikas, naujai įšventintas.

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518 • PL 3-6628

W!LLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS
81-14 Jamaica Avenue 

VVoodhaven 21, N. Y, 

Tel. Hlckory 1-5220

tams

i \1S() TELEVIZIJAS i

JONAS ŽILINSKAS i
(>2'l 1. Sixtli St.. So. Boston

Tel. AN 8-6645 !

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Lieensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALI N S
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest harkway Station) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSK!
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., Nevv York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEVV BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus. 
Reikale šaukite Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway 

So. Boston. Mass.
Priešais nuėsto teismo rūmus

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžial iš
pildomo kiekvieni pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose

Joseph C. Lubin 
Funcral l'ireetor

Telefonas: 268- 5185


