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Lyndon B. Johnson po 100 d. Baltuosiuose Rūmuose
Prezidentas L. B. Johnsonas 

išbuvo Baltuosiuose Rūmuose 
pirmą 100 dienų. Pareigas pra
dėdamas, tikėjosi ramybės už
sienio politikai, kad galėtų at
sidėti vidaus reikalam. Užsie
nio politika betgi nebuvo ra
mi.
UŽSIENIO KRIZĖSE: siaurėja 
Amerikos įtaka.

Daugiausia nerimo darė kri
zės, kurias Johnsonas paveldė
jo iš savo • pirmatako. Būtent:

Krizė Laose, kuriame pradė
tas neutralumas virsta vis di
desniu komunistų įsigalėjimu. 
Vietnamo perversmas, įvykęs 
dar Kennedy metu, Johnsonui 
paliko to perversmo vaisius— 
valdžia prarado autoritetą ir 
pastovumą, padidėjo komunis
tų agtesyvumas- Kubos krizė, 
prasidėjusi Eisenhowerio me-

Paveldėtos užsienio krizės gilėja ir mažina Amerikos įtaką jų sprendime; vidaus 
problemos sėkmingai duodasi sprendžiamos; pasitikėjimas prezidentu didelis

tu, sudramatinta ir palikta be i 
sprendimo Kennedy metu, da- i 
bar davė du naujus vaisius: 1 
ūkinės blokados nepasiseki
mą, kai sausio 7 Anglija plačiu 
mastu sudarė prekybos sutartį, 
su Kuba, Guantanamo vandens 
nutraukimą vasario 6. Nato są
junga, pradėjusi skilti Kenne
dy metu. Johnsonui davė du 
naujus vaisius: Prancūzija nu- - 
ėjo atskiru keliu, pripažinda
ma kom. Kiniją sausio 27; į- 
sitempė santykiai tarp sąjungi
ninkų Graikijos ir Turkijos 
dėl Kipro, kuriame kraujas lie
tis pradėjo gruodžio 26. Jau 
Johnsonui valdant Įvyko Pa-

namos krizė su 23 žuvusiais sau 
šio 9-10. Pakistanas pasviro į 
kom. Kiniją, Zanzibaras virto 
'liaudies respublika’ arabai

nedraugiškai nusiteikė Ameri
kai. Tų krizių likviduoti nepa
vyko nė vienos. Jos tebėra at
viros žaizdos. ‘

LBJ TELEVIZIJOJE: visiems geras žo
dis, optimizmas, kad viskas bus gerai

Spauda su pasitenkinimu pri
ėmė prezidento Johnsono spau
dos konferenciją televizijoje 
vasario 29. Kennedy buvo to
kiom konferencijom meisteris. 
Johnsonui tai buvo pirmas mė
ginimas. Spauda buvo paten
kinta ne naujais vyriausybės at
liktais žygiais, bet prezidento 
mokėjimu save nutylėti, o iš
kelti tautos nuopelnus — tau
tos parodytą vieningumą žuvus 
prezidentui Kennedy, Kongre
so darbštumą, priimant 10-15 
naujų įstatymų. Vertindamas 
atskirus politinius įvykius, pre
zidentas rodė atsargų neužsi- 
angažavimą, aliarmo vengimą, 
raminamą optimizmą- Tai ir ti
ko tautos skoniui.

Tarp klausimų, kuriais prezi
dentas informavo ar davė sa
vo nuomonę, dėmesio verti šie:

— Valstybės departamente

— Belgija kovo 2 nutarė ne- 
sidėti į Nato atominį laivyną 
su “daugiatautėm įgulom". Tai 
ta pati kryptis, kurios pirmiau
sia ėmėsi de Gaulle.

tolimųjų rytų politikai paskyrė 
valstybės sekretoriaus padėjėją 
William P. Bundy, buvusį ligi 
šiol aps. sekr- padėjėją. vie
toj pasitraukusio Roger Hils- 
mano. — Amerika pagamino 
lėktuvą A-11, kurio greitis 2, 
000 mylių per valandą ir kuris 
pakyla iki 70,000 pėdų. Jis 
pralenkia U-2 lėktuvą. Tai vie
nintelis tokis pasauly. — “Viet
name padėtis labai sunki”. Ta
čiau. gandai apie neutralizavi
mą, apie neišvengiamą pralai
mėjimą esą be pagrindo ir tik 
blogai pasitarnauja Amerikai. 
Gando apie karo perkėlimą į 
šiaurės Korėją nei paneigė nei 
patvirtino. Esą tie spaudoje 
svarstomi planai “nėra nei man 
pateikti nei mano patvirtinti”. 
Prezidentas elgiasi pagal atsto
vo Cabot Lodge. Jr. siūlymus, 
o šią savaitę siunčia į Vietna
mą aps. sekr. McNamarą. To
kiais klausimais kaip idpras. 
Panama — prezidentas atsaki
nėjo bendrom frazėm: darėm 
pastangų, siekiam taikos, tiki
me geros išeities, esam opti
mistai.

PREZIDENTAS LYNDON B. JOHNSONAS

VIDAUS POLITIKOJE: Pre
zidentas laimingesnis.

Kviečių pardavimas Sovie
tam ar satelitam, įtempęs san
tykius su Kongresu ir ypačiai 
su unijom, sėkmingai išspręs
tas. Santykiai su Kongresu, H- 
Tribūne vertinimu, buvo ge
resni nei Kennedy, ir per trum
pą laiką prezidentui pasisekė 
gauti iš Kongreso pritarimą 
"karui prieš skurdą" (tam rei
kalui vasario 1 paskirtas Shri- 
ver), mokesčių sumažinimo Į- 
statymui (vasario 26), mokyklų 
paramai.

Visuomenėje pasitikėjimas 
Johnsonu tebėra aukštas: sau
sio 80 proc., vasario 75. Kliū
čių. kad bus išrinktas į Baltuo
sius Rūmus, tuo tarpu nenu
matoma.

Chicagoje kovo 1 d. 8 v.v-, 
nuvykęs pas poetą Algimantą 
Mackų į svečius, staiga mirė 
rašytojas dr. Julius Kaupas, au
torius pasakų knygos '“Dakta
ras Kripštukas pragare”.

Autorius buvo gimęs 1920 
m. kovo 6 Kaune. 1938 baigė 
tėvų jėzuitų gimnaziją, medici
ną baigė VDU universitete 
1944 Doktorizavosi Tiubinge
no universitete 1946. Persikė
lęs į Freiburgą. mokėsi tapybos 
Taikomosios Dailės Institute. 
Freiburge studijavo filosofiją, 
iki 1949.

Atvykęs Amerikon, speciali
zavosi psichiatrijos srityje, 
pastoviai buvo įsikūręs Dear- 
born, Mich., prie Detroito. Bu
vo vedęs Dalią Galaunytę.

Literatūroje pradėjo reikštis 
nuo 1942 m. 1948 išleido pa
sakų ir fantastinių istorijų kny
gą “Daktaras Kripštukas praga
re”, už kurią gavo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus jaunimo 
literatūros premiją. Gyvenda
mas JAV, bendradarbiavo Ai
duose, Literatūros Lankuose, 
Drauge, Naujienose, Dirvoje, 
Lietuvių Dienose, paskelbė ne
maža beletristikos, kritikos 
straipsnių Literatūros kritikos 
straipsnius dažniausiai pasirašė 
Coppeliaus slapyvardžiu.

Laidoti pervežtas iš Chica- 
gos į Detroitą. Pašarvotas Char
les and Son laidojimo įstaigo
je, 6321 Purtian Avė., Detroi
te. Laidojamas ketvirtadienį, 
kovo 5.

DR. JULIUS KAUPAS

PRIEŠ RINKIMUS.

R- Kennedy šalininkai sku
biai ruošia dirvą R. Kennedy i 
viceprezidentus, šūkis “Mes no
rim Bobby” turi nustelbti kon
vencijoje kitus. Taip informuo
damas Henry J. Taylor (World 
Telegram) tvirtina, kad pietų 
demokratai pasisakę Johnso
nui prieš Kennedy Viceprezi
dento vietai rengiasi ir H. H. 
Humphrey, Minnesotos senato
rius. Kad laimėtų katalikų pa
lankumą, jis stojo už Amerikos 
atstovo skyrimą prie Vatikano.

Sovietų Gromyko kovo 2 pa
skelbė pasikalbėjimą su Izves- 
tija. Jame apkaltino Ameriką 
dėl nusiginklavimo. Esą Ameri
kos visi siūlymai tesiekia kon
troliuoti svetimus slaptus gink
lus. Net ir Johnsono siūlymas

tik

IŠĖJO: Roger Hilsman

Maskvai kviečių daugiau nereikia
Amerikos kviečių prekyba 

su Sovietais jau baigėsi. Iš 
Maskvos pranešė, kad Sovietai 
turį kviečių pakankamai. To
kiu būdu Amerikos firmos te-

KO-

ATĖJO: WHII»m P. Bundy

KIPRAS: kam buvo reikalinga 
nepriklausomybė

Graikija vasario 29 atiden
gė kortas dėl Kipro — reika
lavo. kad būtų panaikinta 
1960 metų sutartis, kuria buvo 
įsteigta nepriklausoma Kipro 
valstybė, ir leista gyventojų 
daugumai nuspręsti savo liki
mą. Gyventojų keturi penkta
daliai yra graikai, taigi balsavi
mo vaisiai būtų aiškūs — pri
sijungti prie Graikijos — ne
priklausomybė būtų tik tiltas 
į Graikiją. Turkai, kurių yra 
penktadalis, siekia Kipro pada
linimo.
VIETNAME: atentatas tik pro
paganda?

Vietnamo gen. Khanh kovo 
1 paskelbė, kad prancūzų agen
tai rengęsi jį nužudyti ir Viet
namą neutralizuoti, žinia pri
imama su nepasitikėjimu. Grei
čiau tai noras nukreipti dėme
sį nuo nepasisekimo sulaikyti 
komunistų agresiją-

vi-

pas- 
ku-

suspėjb parduoti Sovietam tik 
dvi kviečių partijas — vieną 
už 78.5 mik kitą 54 mil. O 
triukšmo dėl kviečių buvo ne
maža. ir konfliktas tarp unijų 
bei vyriausybės apkartino 
daus santykius.

— Izvestija vasario 29 
merkė politinius anekdotus,
rie eina iš lūpų Į lūpas, ypačiai 
tuos, kurie liečia Chruščiovo 
nepavykusius plėšinius - > Laik
raštis ragina pasmerkti tokių 
anekdotų pasakotojus.

— Čekoslovakijos kom. par
tija vasario 29 paskelbė, kad 
reabilituojamas buv. užsienių 
reikalų min. Vlado Clementis, 
kurį 1952 nužudė kaip išdavi
ką.

— Lenkija vasario 29 pasiū
lė Įšaldyti vidurio Europoje 
atominius ginklus. Tai būtų 
žingsnis pirmyn į nusiginklavi
mą.
LĖKTUVŲ NELAIMĖS

Anglijos lėktuvas su . kelei
viais iš olimpiados Insbrucke 
vasario 29 žuvo Alpėse su 83 
žmonėm.

Amerikos Paradise Airline 
lėktuvas kovo 1 dėl audros 
nukrito Tahoe ežere. Žuvo 85.

MASKVA AŠTRĖJA: kaltina Ameriką, 
atnaujina kovą prieš religiją 

įšaldyti atominiam ginklam ga
benti prietaisus tesiekia
propagandos Nesą žodžių, ku
riais galima būtų nusakyti, ko
kia padėtis derybose sunki. 
Vakarų diplomatai aiškina, kad 
tokis pareiškimas neduoda to
liau vilties derybom. 
SOVIETAI SUSTIPRINO 
VA PRIEŠ RELIGIJĄ

Sovietų komunistų partija 
kovo 2 paskelbė sustiprinanti 
kovą prieš religiją. Pravda pri
pažino, kad ligšiolinės priemo
nės religijos nepašalino net iš 
tarpo tų, kurie turėtų stovėti 
kovos su religija prieky. Da
bar apdirbinėsią kiekvieną in
dividualiai; labiausiai per jauni
mo organizacijas h* mokyklas. 
Griežčiau praktikuos papročius 
be religijos: krikštynas, vedy
bas, laidotuves. Iš naujo para
gino rašytojus talkinti antire
liginėje akcijoje.
MASKVA IR DE GAULLE

Paryžiuje Sovietų “geros va
lios” misija kovo 2 kalbėjosi 
su de Gaulle. Misijos pirminin
kas partijos prezidiumo narys 
Podgornij spaudai pareiškė, 
kad Maskva lauks prez. de 
Gaulle atsilankant Diplomatai 
spėja, kad Maskva darys pas
tangų suartėti su Prancūzija-
KOM. KINIJA IR DE GAULLE

Prancūzija pasisakė už kom. 
Kinijos priėmimą į Jungtines 
Tautas.

— Malaysijoįa vėl kariauja 
su Indonezijos infiltruotais par
tizanais. R Kennedy kelionė li
ko be vaisių.

ŽODŽIAI IŠ KALBŲ, kurias pasakė Lietuvos laisvės drau
gai Kongrese 

dėtį Lietuvoje.
Mrs. France* P. Bolton, Ohio 

kongresm.: Šių pavergtų žmo
nių agonija turi priminti mum 
mūsų naivumą, ignoranciją ir 
įžvalgumo bei stiprybės stoką, 
dėl kurios Sovietai laimėjo ry
tų Europą antrojo pasaulinio 
karo pabaigoje- Lietuvių drąsa, 
kurią jie parodė, atsisakydami 
priimti tiraniją, visus mus į- 
kvepia tvirčiau kovoti už lais
vę.

Maroki D. Donohue, Mass. 
kongr.: Mes turime sustiprinti 
savo karinę jėgą — turime vi
som jėgom palengvinti visoj 
Europoj ir Baltijos srity pa
vergtų tautų padėti... Lietu
va turi būti išgelbėta.

Herman Toli, Pa. kongr.: 
Grėsmė yra visiem, kurie dar 
turi laisvę. Grėsmė sumažės, 
kada Sovietų 
trauks iš tautų, 
pavergę.

Bradford
kongr.: Rūpindamiesi pasau
lio krizėm, neturime užmiršti 
šių žmonių (lietuvių) šaunios 
kovos už laisvę. Aš pasiūliau 
rezoliuciją, kuri numato griež
tesnes pastangas kovoje už 
laisvę Lietuvai ir kitom Balti
jos valstybėm, ir aš tikiu, kad 
ši sukaktis paskatins mus im
tis pozityvių žingsnių.

Bob Wilson, Calif. kongr.: 
Kai naujai iškylančios tautos 
Afrikoje ir kitose pasaulio da
lyse reikalauja laisvės ir nepri
klausomybės. mes neturėtume 
pamiršti fakto, kad yra šioje že
mėje šalys, kaip kad Lietuva, 
per 700 m. senumo, kurios turi 
turėti tą pačią teisę į laisvę 
bei nepriklausomybę kaip kad 
visos kitos valstybės. Laisvės 
paneigimas bet kur pasaulyje 
gali privesti prie laisvės 
kimo visur

Šiuo reikalu praėjusių 
lapkričio mėnesį pasiūliau
liuciją H. Con. Res. 234. Rezo
liucija įpareigotų mūsų atsto
vus Jungtinėse Tautose iškelti 
laisvų rinkimų klausima pa
vergtuose kraštuose, ši rezoliu
cija tebėra Atstovų Rūmų už
sienio reikalų komisijos ranko
se. Aš tikiu, kad mano kolegos 
Atstovų Rūmuose ir minėtos 
komisijos nariai imsis akcijos 
rezoliucijai pravesti.

Lietuvos laisvės draugų kal
bos, pasakytos Vasario 16' pro
ga Kongrese, yra skelbiamos 
Congressional Record. Jų pa
kartoti čia neįmanoma. Susto
jame tik prie vienos kitos bū

kartojamos įvairiais variantais:
1. visų reiškiama simpatija 

lietuviam, kurie brangina savo 
laisvę ir dėl jos kovoja,

2. lietuvių tautos laisvė yra 
dalis visų laisvės, ir grėsmė 
lietuvių laisvei yra sykiu grės
mė ir Amerikos laisvei, taigi 
kova už Lietuvos laisvę yra da
lis kovos už visų laisvę,

3. Kovą už Lietuvos laisvę 
turi eiti per Jungtines Tautas, 
jose keliant balsą prieš Sovie
tų kolonializmą. Kai kurie ats
tovai ta proga iškėlė ir savo 
pasiūlytas rezoliucijas.

Paul Douglas, m. šen.: Mes 
tebepripažįstame Lietuvos ir 
jos baltiškųjų kaimynų prieš
karinių vyriausybių diplomati
nius ir konsuliarinius atsto
vus- Prezidentai, valstybės sek
retoriai ir kiti vyriausybės at
stovai šią mūsų poziciją visada 
patvirtina, ir aš buvau tuo už
tikrintas valstybės departamen
te dar šią savaitę. Vyriausybė 
tebedarys pastangas, kad Jung
tinėse Tautose ir pasaulio opi
nijoje būtų kreipiamas dėme
sys į neteisybes, kurias kenčia 
Baltijos ir kitos pavergtos tau
tos, kada tik bus proga bend
ruose

F
debatuose generalinėje

siu.

MBS. SU8AN EOWAROS WAG
NĖR, M, kovo 2 mir* plaueiy v<-

pilnatyje ar Saugumo Tarybo
je-

Barry Goldwater, Ariz. šen.: 
Pradedant nuo 1961, regimai 
būgštaudama supykinti Sovie
tų Rusiją, dabartinė vyriausy
bė atsisakė specialiai pabrėžti, 
kad Lietuva ir kitos sovietų ko
lonijos yra tarp tautų, kurių 
žmones mes norime matyti lais
vus.

John W. McCormack: Kaip 
Atstovų Rūmų pirmininkas... 
vieningai su šiais lojaliais ir 
patriotiškais Amerikos pilie
čiais (lietuviais) meldžiuosi už 
lietuvių tautos išlaisvinimą iš 
totalistinio komunizmo tirani- 
jos.

Hubert H. Humphrey, Min
nesotos šen.: Mes laikome, kad 
lietuvių tauta turi teisę turėti 
vyriausybę, kokią ji pati pasi
rinks, ir mes tikimės dienos, 
kada ji vėl galės džiaugtis vals
tybine nepriklausomybe. Mūsų 
tvirtas siekimas remti laisvės 
reikalą Lietuvai ir visom Bal
tijos tautom, stengiantis ne
paliaujamai vykdyti pasauly 
taikingą tvarką, valdomą tei
sės. Tai bus pasiekta, kada 
sovietų kc-’.onialistinė imperija 
ims tirpti, kaitinama gaivių 
laisvės vėjų, kurie atnešė tau
tinę valstybinę neprklausomy- 
bę jau daugeliui tautų po ant
rojo pasaulinio karo, bet ku
riuos tebeignoruoja sovietiniai 
imperialistai.

John J. Rooney, N.Y kong- 
resmanas: Mes, amerikiečiai, 
naudojamės pasauly didžiausia 
asmenine laisve ir gerove... 
Bet mes, taip gerai turėdami, 
gal užmirštame apie tas dauge
lį tautų, kurios kenčia trūku
mus ir asmeninę agoniją kiek
viena dieną... Šiandien mato
me Sovietų Sąjungą skelbian
tis su 220 m ii. gyventojų, tačiau 
jų apie 110 milijonų yra neru- 
sai. yra pavergtos tautos. Šios 
rūšies imperializmas yra iššū
kis Amerikai... Mes turime 
tvirčiau dirbti ir neleisti viltį 
prarasti tom kenčiančiom tau
tom kaip lietuviai, kurie šven
čia savo 46 metines.

Emilio O. Dodadorio, Conn. 
kongresm : Taikingai ir sun
kiai dirbantieji lietuviai Ameri
kos piliečiai, kurie rodo intere
so Lietuva, yra nusipelnę dau
giau pastangų, kad daugiau bū
tų informuojama apie tikrą pa-

Sąjunga pasi- 
kurias jie yra

E. Morse, Mass.

nete

metų 
rezo-



Galvos butų nuristos
Kurie asmens lėmė pokarinę JAV politiką

Spaudoje su dideliu vertini
mu minimas Robert Murphy, 
42 metus išbuvęs valstybės de
partamento tarnyboje,' dalyva
vęs karo meto diplomatinėje 
akcijoje Afrikoje, Europoje, 
Azijoje ir iš tarnybos pasitrau
kęs 1959. Jis minimas dabar 
ryšium su jo knyga "Diplomat 
Among Warriors”, kurioje pa
prastais žodžiais ir kukliai pa
sakojami konkretūs Įvykiai iš 
patirties, kokios nėra turėjęs 
bet kuris kitas iš dabartinių 
diplomatų.

Knygos apžvalgininkai iške
lia eilę pasakojamų įvykių su
telktų apie asmenis, nulėmu
sius pokarinės politikos raidą.

1. Autorius apgailestauja pre 
zidento Roosevelto triukus, ku
riais jis palaikė trintį tarp sa
vo patarėjų — valstybės sekre
toriaus pavaduotojo Sumner 
Welles ir ambasadoriaus Willi- 
am C. Bullitt. Jei būtų susilai
kęs nuo jų tarpusavio kiršini- 
mo "per paskutinius dvejus 
metus, kada jo sveikata katas
trofiškai susmuko, Amerikos 
pokario politika būtų veikusi 
realistiškiau”.

2. Murphy nėra de gaullistas, 
bet jis mano, kad "Roosevelto 
klaidingas sprendimas apie 
Prancūzijos generolą prisidė
jo prie asmeninio antagoniz
mo, kuris išaugo paskiau tarp 
šių dviejų didžių valstybės vy
rų ir atsiliepė dabartiniam san
tykiam tarp Amerikos ir Pran
cūzijos.’’

3- Kaip prezidentas Roosevel- 
tas elgės isu savo valstybės 
sekretorium Hull, rodo faktas. (nukelta į 3 ps>l.)

į SENATORIUS CLAIRBRONE PELU ir jo žmona kalbasi su Lietuvos atstovu J. Kajecku Vasario 16 prie 
mime Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone.
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jog prezidentas nieko jam ne
sakė apie rengiamos į Europą 
invazijos planus- Juos preziden
tas pasakė Murphy, bet nesa
kė Murphy viršininkui: "Aš jam 
pasakysiu dieną prieš invaziją”. 
Prezidentas politiką norėjo vyk
dyti pats, nieko apie tai ne
sakydamas valstybės sekreto
riui. Kai po Teherano konfe
rencijos Murphy pasakė valsty
bės sekretoriui, kad valstybės 
departamento pareigūnam bū
tų lengviau atlikti jiem skirtus 
uždavinius, jei jie butų pain
formuoti apie slaptus pasitari
mus Teherano konferencijoje 
tarp Roosevelto ir Stalino, tai 
Hull su ironija atsiliepė, kad ir 
jam būtų lengviau atlikti savo 
uždavinius, jeigu jis žinotų, 
apie ką toje konferencijoje bu
vo kalbama.

4. Kada Prancūzijos vyriau
sybė buvo sudaryta Afrikoje, 
Alžire, jos narys buvo Couve 
de Murville, dabartinis užsienių 
reikalų ministerls, tikras pat
riotas ir Murphy laikomas vie
nu sumaniausių administrato
rių, pasitarnavusių Prancūzijos 
ir bendram sąjungininkų rei
kalui dar tuo, kad išvežė auk
są. kuris grėsė patekti į vokie
čių rankas. Bet jis buvo parei
gūnas Vichy vyriausybėje. 
Prieš jį nukrypo veikla tuo me
tu Amerikos iždo sekretoriaus 
žinomo Henry Morgenthau. 
Nors tai nepriklausė jo sričiai, 
bet jis privertė Eisenhovverį į- 
sakyti. kad Couve de Murville 
būtų atleistas. Veltui Murphy 
veikė priešingai, bet. jo tvirti
nimu. Morgenthau veikė aklai. 

nesiskaitydamas su tikrove, ir 
reikalavo atleisti visus, kas bu
vo buvę Vichy vyriausybėje. 
Morgenthau žodis tada buvo 
galingesnis, ir Prancūzijos mi
nisteris buvo atleistas.

5. Dėl Vichy vyriausybės pa
rodė ypatingo aktyvumo ir 
Miltonas Eisenhoweris — rei
kalavo. kad Vichy vyriausybės 
narių "galvos būtų nuritintos" 
ir tuo būdu apsaugotas jo bro
lis D\vight nuo priekaištų esąs 
fašistų simpatikas.

6. Casablankos konferencijo
je 1943. kur Churchillis ir Roo
seveltas sutarė reikalauti Vo
kietijos besąlyginės kapituliaci
jos. Amerikos delegacija buvu
si visai nepasirengusi. Priešin
gai Anglijos- Ir Amerika, vis 
prieštaraudama, turėjo priimti 
angių planą ir pradėti operaci
jas Viduržemio jūroje, invazi
ją į Siciliją, kuo buvo labiau
siai suinteresuoti anglai-

7. Kai Italijos karalius Vik
toras Emanuelis atsisakė nuo 
Mussolinio ir perėjo į sąjungi
ninkų pusę, tuojau po kelių 
savaičių Murphy gavo įsakymą 
iš Roosevelto priversti karalių 
atsisakyti nuo sosto.

8. Pokarinės politikos ‘'didį
jį planą” paruošė Rooseveltas 
ir Hullis, pagrista bendradar
biavimu su Sovietu Sąjunga.

9. Prezidentas Rooseveltas 
pats nenusprendė dėl Berlyno 
ar jį imti ar ne, paliko Mar- 
shallui ir Eisenhoweriui. Gene
rolai priėmė neigiamą sprendi
mą išeidami iš karinių sumeti
mų (Veltui Churchillis siuntė

Nauja katalikų enciklopedija
Amerikos vyskupų pavedimu. 

Katalikų universitetas Wash- 
ingtone rengia ‘‘Naują katali
kų enciklopediją". Pirma tokia 
enciklopedija išleista 1907-14. 
Dabar enciklopedijos redakci
niame štabe dirba 90 asmenų. 
Bendradarbių patelkta iš viso 
pasaulio katalikų universitetų 
7.600.
Katalikiškos knygos savaitė

Amerikos katalikiškos kny
gos savaitė paskelbta vasario 
23-29. Per 1963 metus katali
kiškų knygų leidyklos išleido 
apie 1.000 knygų Gallupo insti
tutas rodo, kad pernai pusė su
augusių amerikiečių ištisai ne
perskaitė nė vienos knygos. 
Ar katalikai priklauso taip pat 
tai grupei? — klausia The Tab
lo!
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PROTOKOLO šefas Angier Biddle Duke sveikinasi su Lietuvos atstvou J. Kajecku. Salia Lietuvos atstovo ponia Angier Biddle Duke 
ir jos motina.

BENDRUOMENĖS VIRŠŪNES BYLOJA
Lietuvių dienos sausio mė

nesio nr. vaizdingai pristatė 
PLB valdybos narius ir paskel
bė jų pačių pasisakymus, kas 
jiems šiuo tarpu “guli ant šir
dies".

Bendruomenė ir jaunimas:
J.J. Bačiūnas, pirmininkas, 

rašo: “Mes neprivalome savo 
svajojimais bėgti per toli nei 
atsilikti nuo gyvenimo, o eiti

Gvvieji balsai 
Amerikoje

Gandai apie Bažnyčios susirin
kimą

Little Rock vyskupas Albert 
L. Flechter paskelbė įspėjimą, 
kad apie Bažnyčios visuotinį 
susirinkimą leidžiami neteisingi 
gandai, kuriem pasiduoda ir ka
talikai ne sy£į. Gandai siekia 
sudaryti Įspūdį, kad Bažnyčios 
susirinkime esą du kovoja vie
nas prieš kitą frontai — reak
cionierių bei konservatorių ir 
pažangiųjų bei liberalų. Vysku
pas pažymėjo, kad nuomonių 
skirtumo buvo, bet jokio skirtu
mo dėl tikėjimo ir moralės.

Kolumbo Vyčiu apaštalavimas
Kolumbo Vyčiai priėmė 1964 

programą tikėjimo tiesom skel 
ti bei populiarinti laikraščiuo
se reklamų būdu. Jie susilaukė 
teigiamų atsiliepimų, kada laik
raščiuose paskelbę aiškinimus, 
kuriais buvo atremiami tikėji
mo tiesų iškraipymai. Numaty
ti 42 magazinai ir laikraščiai. 
Religinės informacijos biurui 
tam reikalui skirtas 10 mil biu
džetas.
Protestantai apie parapines 
mokyklas

Kova dėl parapinių mokyk
lų susilaukia parapinei mokyk
lai šalininkų ir tarp protestan
tų. Bažnyčių tarybos krikščio
niško auklėjimo komisijoje kal
bėjo New Yorko teisininkas 
episkopalas William Stringfel- 
low pasisakė už valdžios pa
ramą parapinėm mokyklom. 
Kaip teisininkas jis matąs gali
mybę paramos formai, suderi
namai su konstitucija- Kaip 
pilietis jis mato, kad valstybei 
pigiau išeina parapines mokyk
las paremti negu jų vietoj steig 
ti viešąsias. Kaip krikščionis jis 
mano, kad parapinio auklėjimo 
principas yra sveikesnis ne
gu “sekuliarinio" ir “krikš
čioniško" auklėjimo išsky
rimas. Krikščioniui nepri - 
imtinas toks auklėjimas, iš ku
rio yra išskirtas Dievas. Ir 
praktiškai daugumas vadinamų 
viešųjų mokyklų esančios pro
testantiškos mokyklos.

SPAUDA

su gyvenimu . . . Todėl mūsų 
vienas iš svarbiausių tikslų yra 
rasti glaudų bendradarbiavi
mą su lietuvių jaunimu visame 
pasaulyje .. . Dabartinėje PLB 
valdyboje yra ryškūs jaunosios 
kartos atstovai, jų sieksime vis 
daugiau ir niekada nesibijosi
me jiems “užleisti vietas”.
Jaunimas ir bendruomenė:

Milda Lenkauskienė, valdy
bos sekretorė, viena iš tų jau
nosios kartos atstovių: “Įeida
ma į PLB valdybą, radau tiks
liausią būdą aktyviai prisidėti 
prie išlaikymo lietuviškosios 
kalbos, kultūros ir istorijos. 
Prasmingas darbas žmonių san
talkoje. kurią jungia noras 
dirbti Lietuvos ir visų po pa
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saulį pasklidusių lietuvių la
bui”.
Bendruomenė ir srovės:

St. Barzdukas, vykdomasis 
vicepirmininkas: "Sutinkame
visi, kad Bendruomenė yra vi
sų mūsų sutelktinio darbo dir
va, o ne srovių reprezentacijos 
arena, todėl jai visų pirma rū
pi lietuvis ir kiek lietuviui rū
pi jos labas. Bendruomenės or
ganų sudėtį pats metas vertin
ti pagal jiems patikėtą lietuviš
ką darbą. Deja, mums dažnai 
daugiau rūpi plaukai, o ne dar
bai”.
Bendruomenė ir pinigai:

Julius Staniškis, iždininkas: 
“Lietuviškam reikalui bus ge
riau, jei reikalingas lėšas su
dės dešimtys tūkstančių po ke
lis dolerius, negu keliolika su

mos po tūkstantinę ... Lietu
vis duoda, bet retas tepasiūlo 
— reikia paprašyti”.
Kultūros talka:

J. Puzinas, kultūros tarybos 
pirmininkas: ‘ Baigiama leisti 
Lietuvių enciklopedija yra nuo
stabus mūsų intelektualinių pa
jėgų santalkos vaisius.

Kultūros taryba su didelėmis 
viltimis žiūri į Baltų Instituto. 
Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
ir Lituanistikos Instituto vyk
domus bei ateičiai planuojamus 
darbus. Pageidautina, kad tos 
mokslo institucijos kiek galint 
glaudžiau bendradarbiautų ir 
jei būtų įmanoma, apsijungtų 
vienoje Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių Mokslo Akademijoje”.

Tame pat L. Dienų nr. labai 
vertingas Vytauto Braziulio 
surašytas Fausto Kiršos pasipa
sakojimas apie save.
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Savo tautos šventieji

Iš gerai informuotų šaltinių
Kas iš šėkų derasi su Vatikanu?

šventasis, kurį Bažnyčią ofi
cialiai paskelbia esant mielą 
Dievui, pasidaro savo tautai ne
mariu didvyriu. Jo vardas lie
ka kartų kartom, kaip ir kitų 
žymiųjų tautos vyrų bei mote
rų, valdovų ir karžygių.

Įprasta yra laikyti didvyriu, 
kas aukoja savo gyvybę- Net 
ir šventajam Rašte pasakyta: 
“Niekas neturi didesnės meilės 
kaip ta, kad kas guldo savo gy
vybę už savo prietelius”. Bet 
ne mažiau didvyriška gyventi, 
kaip ir karžygiškai mirti. Gy
venti tokį gyvenimą, kuris kiek
viename žingsnyje reikalauja 
didelės savitvardos ir aukos, 
tvirtos valios ir uolumo. Gyve
nimas tada darosi artimas šv. 
Rašto minčiai: aukoti net savo 
gyvybę, jei to reikia. Aukoti 
už kitus žmones, už savo tyvy- 
nę, už tiesą, už Kristų.

Artėti ir panašėti Kristui — 
assimilari Christo — yra esmi
nis šventųjų žmonių troškimas. 
Tuo siekimu ne tiktai jie pa
tys kyla į Dievą, bet kelia ir 
savo tautą- šventieji savo tau
tai rodo, “kuriuo būdu ji gali 
siekti šventumo, neprarasda
ma savo prigimties savybių’ ’ 
(A. Maceina).

*
šv. Kazimieras yra vieninte

lis oficialiai paskelbtas lietu
vių tautos šventasis. Bet kiek 
žinome apie jo lietuvišką šven
tumo kelią? Tuo metu, kai bu
vo rašoma šv. Kazimiero biogra
fija, kone visiem šventiejiem 
būdavo priskiriamos tos pačios 
dorybės: skaistumas, pamaldu
mas, gailestingumas, artimo ir 
Dievo meilė. Tačiau šv. Kazi
mierui skirtose mišių maldose 
ypač pabrėžiama, kad Dievo į- 
statymą jis buvo iglaudęs Į sa
vo širdį: “Lex Dei eius in cor- 
de ipsius”, o kunigų maldose 
dar sakoma, kad už Dievo įsta
tymą kovojęs iki mirties: “Is- 
te sanctus pro legė Dei sui cer- 
tavit ad mortem”.

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

(5)
Prašmatniais moralinės prosti
tucijos židiniais, kuriuose nesi- 
tepa kūnai, nes tai negalima, 
bet tepąs sielos ... Ak! ir dar 
kaip! Tokiu keliu eina daugu
mas tų gražių jaunuolių, iš ku
rių kiekvienas grafienei atrodo 
Liudvikas Gonzaga. O dabar, 
spręskite, kokį vaidmenį čia 
turi asmuo, kuris skolina savo 
namus tam nekaltam tikslui.. 
Ypač jei tai yra padori senutė, 
kuri tuo nieko nepelno ..

Grafienė prikando lūpas ir 
sujudo kėdėje, lyg kas būtų į- 
kaitintą geležį prie gyvuonies 
pridėjęs, bet vienuolis neduo
damas jai ir išsižioti su tuo pa
čiu gyvumu traukė toliau:

— Moterys, tai kitas dalykas, 
ir jas galima padalinti į tris 
grupes- Yra tokių, jų lyties gė
dai, kurios nieku nesiskiria nuo 
vyrų, apie kuriuos buvau užsi
minęs, nebent tuo, kad yra di
desnės veidmainės: ištekėju
sios moterys, bijančios skanda
lo. kuris ankščiau ar vėliau iš
kils aikštėn; merginos, kurios 
bijo, kad praras kokį naivų vy

Sutikdami su tuo, kad tais 
žodžiais išreiškiamas šv Kazi
miero uolumas vykdyti Dievo 
valią, randame ir jautrios teisi
nės sąmonės pasireiškimą. Lie
tuvos senoje valstybėje teisi
nės sąmonės supratimas buvo 
gana stiprus. Žinome iš šv. Ka
zimiero gyvenimo, kaip jis vals
tybės reikaluose stengėsi būti 
teisingas.

Pastebime taip pat šventojo 
ramybę, kuklumą, saikumą — 
tas savybes, kurios yra ryškios 
lietuvių tautos būde. Yra dar 
kitų šv. Kazimiero bruožų, bū- 
digų lietuvio prigimčiai, kaip 
susikaupimas, susimąstymas, 
jautrumas, drovumas, užuojau
ta kito kančioje. Kristaus kan
čią šv- Kazimieras taip giliai ir 
jautriai išgyveno, kad vienas 
vokiečių biografas mūsų tautos 
šventąjį pavadino “Skausminga 
užuojauta”.

*
Tėvynės laisvės vertinimas 

ir gynimas yra liudijamas Baž
nyčios pripažintu stebuklu: šv. 
Kazimiero pasirodymu lietuvių 
kariam kovoje su rusais prie 
Dauguvos. Gali kas antgamtiš
kų reiškinių nesuprasti ir ne
vertinti, bet negali paneigti, 
kad patriotizmas kaip dorybė 
yra ryški daugelio šventųjų gy
venime.

Vienu iš stipriausių pavyz
džių yra Oreleano mergelė, šv. 
Joana Arkietė. Prancūzijos gy
nėja, kuri Anglijoje buvo Baž
nyčios vardu pasmerkta ir su
deginta, bet vėliau paskelbta 
palaimintąja ir šventąją, šv. 
Kazimieras 27 metais vėliau gi
mė, kai šv. Joana mirė, 
bet šventuoju buvo pripažintas 
400 metų anksčiau.

Šv. Kazimieras turėtų būti 
mūsų dienom ypatingai mums 
artimas ir prašomas paspirties 
dabartinėje kovoje už lietuvių 
tautos laisvę.

rą, kuris joms vėliau tarnaus 
padoria uždanga. Yra ir kito
kių, ir tų yra daugiausia, ku
rias į tuos susirinkimus trau
kia ne geiduliai, bet tuštybė; 
jos ateina ne tam, kad maty
tų, bet kad būtų matomos, ga
lėtų parodyti naują suknelę, ar
ba brangius brilijantus, blizgu
čius, prisigerti pagyrų ir suža
dinti pavydo. Tos nėra blogos; 
jos yra tik neišmintingos! Ir 
yra pagaliau tokių, kaip ta 
vargšė mergaitė, čia juokusis 
prieš valandėlę, kurios eina į 
balių todėl, kad jas ten veda. 
Tai yra nekalti įrankiai, ku
riais pasinaudoja šėtonas sa
vo tikslams; tai nelaimingi 
amūrėliai, kurie su pagedimu 
žaidžia su tokiu neišmanymu, 
su kokiu žaistų vaikas su nuo
dinga gyvate, kuri jį savo žvil
gančiais rangiais apjuos. Ir no
ri, ponia grafienė, kad daugiau 
pasakyčiau? štai, iš tų paskuti
nių tamsta dar nesi išėjusi, 
kad ir turi šešiasdešimt šeše
rius metus. Ir tai, kas kitur tei
kia tamstai tokią garbę, tams
tą taip nelaimingai apakina,

Europos spaudoje kas savai
tė pasirodo ‘‘iš gerai informuo
tų šaltinių” žinia, kad Vengri
jos kardinolas Mindszenty ne
trukus paliks Vengriją, at
vyks į Romą ir gaus aukštas 
pareigas Vatikane. Kokie yra 
tie “gerai informuoti šaltmiai” 
ir kas tas žinias skleidžia, tik
riausia, kardinolas Mindzenty 
nežino- Tyli ir Vatikanas. Kam 
svarbu tekias žinias skleisti?

Kai visuctinio Bažnyčios su
sirinkimo antroje sesijoje pa
sigirdo balsų, kad reikia 
smerkti bedieviškasis komu
nizmas, kad reikia ieškoti bū
dų su juo kovoti, jam atsispir
ti, nes jis yra realus pavojus 
ne tik katalikų Bažnyčiai, bet 
ir visai krikščionybei, komunis
tai susirūpino, kad jų varoma 
migdymo ir apgaudinėjimo pro
pagandą nepašlytų. Taigi rei
kia laikas nuo laiko paskleis
ti “iš gerai informuotų šalti
nių” žinią apie kard. Min- 
dszenty paleidimą ir apie vyks
tančias Vatikano ir Vengrijos 
valdžios derybas. Vadinasi, “tu
rėkite kantrybės — komuniz
mas yra linkęs daryti Bažnyčiai 
nuolaidų, tartis, derėtis; ne
reikia užsipulti komunistų, sun
kinti derybas... Bet tie “gerai 
informuoti Šaltiniai” neprane
šė. kad Maskvoje neseniai įs

KUN. J. PLOYHAR

nes nėra dorybės, kad ir gra
žiausios. kuri nelaiku ir ne
vietoje negalėtų išsigimti į nu
sikaltimą. 0 naivybė ir lengva- 
manybė, nors ir yra taip gra
žiai gimusios, yra tikros kvai
lybės seserys... Taip, ponia 
grafiene, kvailybės!

Grafienė norėjo kažką atsa
kyti, bet jai balsas užstrigo 
gerklėje, o vienuolis tuo pasi
naudojęs tęsė:

—Visa tai pasaulis vadina 
nekaltu žaismu, flirtu, jaunys
tės ūžimu ir taip tolau. Bet 
dorovė, ponia grafienė, Dievo 
įstatymai, kurie taip pat smer
kia veiksmo nuodėmę, kaip ir 
minties nuodėmę, o nuodėmę 
to, kuris prie jos privedė, taip 
pat, kaip ir to, kuris ją pada
ro, vadina tai proto ištvirkavi
mu ... sielų prostitucija •.. Da
bar rinkis, mano ponia, katra 
iš tų dviejų šviesų nori apšvies
ti savo salionus. Jei pasaulio 
šviesa, palik juos atidarytus, 
nes pasaulis, nors ir piktas, 
maža arba nieko neras prikišti. 
Jei Dievo šviesa, tuoj uždaryk 
juos, ponia, nes tada jame pa
sirodytų daug ydų.

Grafienė smarkiai atsiduso, 
lyg jai būtų dvasios krūtinėje 
pritrūkę, o vienuolis vėl tarė:

— Pasakysi man. ponia, kad 
aibės sumetimų reikalauja abi
pusės tolerancijos panašiems 
santykiams tarp moterų ir vy
rų? Neneigiu to bendrai, nors 
girežtai neigiu daugumoje 'kon

teigtas mokslinio ateizmo insti
tutas kovai su religija.

Šiomis dienomis spaudoje 
dar pasirodė iš “gerai infor
muotų šaltinių” nauja žinia, ku
rią pakartojo ir Laisvos Euro
pos radijas, kad netrukus tarp 
šv- Sosto ir Čekoslovakijos val
džios įvyks susitarimas, kuriuo 
bus leista Vatikanui Moravijo
je ir Bohemijoje paskirti nau
jus vyskupus. Vatikanas nusi- 
leidžiąs ir nebereikalaująs, kad 
iki šiol kalinti vyskupai grįžtų 
į savo vyskupijas: jiems būsią 
duotos kitos pareigos... įdo
mu, kad toms deryboms iš Če
koslovakijos pusės vadovaująs 
suspenduotas kunigas Josef 
Ployhar, Apie tą Čekoslovaki
jos valdžios “specialistą” reli
giniam klausimam, reikia pla
čiau pakalbėti.

Kun. Joseph Ployhar iki 
1948 buvo Budejovice vyskupi
jos vienos parapijos viceklebo- 
nas. Prasidėjus katalikų perse
kiojimam. jis tapo komunisti
nės valdžios bendradarbiu. Hit
lerio laikais buvo patekęs į 
Dachau konsentracijos stovyk
lą. bet ten buvo privilegiuotoje 
padėtyje. Karo pabaigoje, išė
jęs iš Dachau kaip didvyris, bu
vo išrinktas į parlamentą ir 
tam gavęs savo vysk. Hloucho

krečių atsitikimų; bet kadangi 
žmonių iškrypimas verčia tuos 
santykius tikru moraliniu pa
leistuvavimu, sąžinė liepia ir 
juos patraukti po visų kitų 
prostitucijų teise... O ar ži
nai, ponia grafienė, kad mora
listai, kurie neneigia valstybės 
teisės toleruoti paleistuvavimo 
namus, draudžia atskiriems vie
netams nuomoti savo namus 
tam bjauriam tikslui, be itin 
svarbių, retai pasitaikančių prie
žasčių. O vis dėlto, nors tai 
sunku pasakyti, nemažiau tei
singa, kad, su tam tikra išim
timi, tamstos namai, ponia gra
fiene, kaip tik turi tą pobūdį.. 
Sunku tai pasakyti, labai sun
ku! Baisu girdėti! Neginu! Bet 
vis dėlto tai yra tiesa, ką sa
kau, ponia grafiene, nuoga tie
sa, be jokių puošmenų. 0 jei 
tamsta abejoji, tai pa
klausk ne tuos, kurie dažniau
siai yra tiek apjakę, kiek ir 
tamsta, bet paklausk mus, ku
rie žiūrime į tą komediją iš už
kulisių!

čia don Rufino nutilo ir sa
vo abito rankove ėmė glosty
ti pasišiaušusį savo virtinės 
skrybėlės paviršių.

Grafienė norėjo prabilti ir 
tik sudejavo; norėjo atsikvėp
ti ir užsikosėjo. Pagaliau ji pri
kėlė abi rankas prie galvos ir 
su mėlynomis dėmėmis ant vei
do trūkinėjančiu balsu sušuko:

— Kaip gyva nebuvau girdė
jusi tokių įžūlybių Visados ma

leidimą- Čekoslovakija tada 
dar nebuvo patekusi į komu
nistų rankas.

Po komunistų perversmo, 
artėjant gegužės 30, 1948, Če
koslovakijos vyskupai nutarė 
suspenduoti kiekvieną kunigą, 
kuris be vyskupo leidimo sta
tys kandidatūrą į komunistinio 
parlamento narius. Komunistų 
valdžia spaudė vyskupus, ypač 
Prahos arkivysk. Beran, kad at
šauktų aną sprendimą. Buvo 
surengtos demonstracijos. Ko
munistam buvo svarbu ku
nigus įvelti į politiką. Gi kun. 
J. Ployhar jau buvo paskirtas 
sveikatos ministru ir pradėjęs 
eiti tas pareigas.

Pirmiausią asmenišką įspėji
mą Ployhar gavo iš savo vys
kupo Hloucho, paskui ir Pra
hos arkivysk. Berano, kurio 
vyskupijoje Ployhar gyveno ir 
ėjo pareigas. Tačiau Ployhar 
paneigė arkiv. Beranui teisę 
jį suspenduoti ar bausti, nes 
jis esąs laisvas pilietis, Josef 
Ployhar, kurio vyskupo valdžia 
nesiekianti.

Bendradarbiaudamas su ko
munistais, Ployhar daug prisi
dėjo prie valdžios pastangų juo
dinti vyskupus, skelbti juos 
liaudies priešais. Vyskupai Nit- 
ros konferencijoje 1948 rug- 
piučio 16 galėjo konstatuoti, 
kad jie visi yra kilę iš liau
dies, nusiteikę demokratiškai 
ir daugelis jų yra aktyviai pri
sidėjęs prie kovos už tautos iš
laisvinimą. Arkiv- Beranas bu
vo gavęs iš vidaus reikalų mi
nistro, komunisto Noseko, me
dalį už nuopelnus rezistencijos 
metu. O pasauliečiai katalikai 
gerai žinojo, kad jų vyskupai 
nėra išdavę savo tėvynės. Taip 
pat jie nepasiduoda komunistų 
reikalavimams, yra religinės 
laisvės bei žmogaus vertybės 
sargai bei šulą i.

Visi vyskupai buvo pašalinti 
iš savo vietų, uždaryti į kalėji
mus ar darbo stovyklas, o jų 
vieton paskirti vadinami “kapi
tulų vikarai” — valdytojai, šio
je persekiojimo fazėje Ployhar 
suvaidino didelį vaidmenį.

Jeigu pasitvirtintų gandai, 
kad komunistinė Čekoslovaki
jos vyriausybė su Vatikanu 
kalbasi per savo atstovą Ploy
har, tai rodytų komunistinės 
valdžios ciniškumą pavesti to-

niau, kad tamsta didelis keis
tuolis, don Rufino! Bet niekad 
netariau, kad toks išmintingas, 
toks doras, tą apdarą nešiojąs 
žmogus, kuris jau keturiasde
šimt metų lanko mano namus, 
galėtų mane tiek suniekinti..

— Ponia grafienė, tamsta 
mane kamantinėjai, o aš atsa
kinėjau -.. Kokia gi čia mano 
kaltė, kad kai kurios tiesos at
rodo kaip paniekinimas?

— Pasiskųsiu arkivyskupui! 
Taip, pasiskųsiu arkivyskupui! 
— sušuko grafienė.

Ir audra, siaučianti jos krū
tinėje, pratrūko karštomis aša
romis.

Vienuolis atsistojo ir, staiga 
grįžęs prie savo nužeminto to
no, paklausė:

— Man nieko ponia grafie
nė neduos perduoti motinai 
viršininkei?

— Nieko, nieko ..—prata
rė grafienė.

— Tad lik tamsta, ponia gra
fiene, su ponu Dievu, o kada 
turėsi valandėlę laiko, per
skaityk “Gi! Blaso” istoriją ir 
“Arkivyskupą iš Granados”.

Ir, pasakęs tai, jis leidos į 
duris šlubčiodamas.

Vos tik išėjo, gretimame sa- 
lione pasigirdo duslus balsas, 
kuris susijaudinęs šaukė:

— Senjoras don Rufino! ma
no bičiulis ir geradarys! Kuni
gas čia! Ir išeina, kada aš įei
nu... nedėkingas! Bet dėl Die

GALVOS BUTŲ NURITINTOS
(atkelta iš 2 psl.)

kį svarbų bažnytinį reikalą 
telegramas Rooseveltui, siūly
damas žygiuoti į Berlyną).

10. Londone europinių pata
rėjų komisijoje (kurioje daly
vavo Amerikos, Anglijos ir So
vietų atstovai) nebuvo nustaty
tas susisiekimas tarp Vakarų ir 
Berlyno. Murphy įspėjo dėl to 
Amerikos atstovą John Wi- 
nant. Tas piktai atkirto: “Jūs 
neturite teisės to reikalauti, 
■kada jau per vėlu, nes mes jau 
komisijoje susitariėme”. Taip 
ir liko-Beriynas be kelių į Va
karus.

11. Murphy buvo ir Potsda
me, kada po Roosevelto mir
ties į konferenciją su Stalinu 
bei Attlee atvyko Trumahąs. 
Ten Harry Hopkins, preziden
to patarėjas, grįžęs iš Maskvos, 
pareiškė Murphy: “Mes galime 
susitarti su Stalinu. Jis ben
dradarbiaus”.

kį svarbų bažnytinį reikalą 
tam, kuris yra nutraukęs ry
šius su Bažnyčia. Ners Ployhar 
nešioja sutaną ir save laiko 
kunigu, bet Čekoslovakijos ti
kinčiųjų akyse jis yra išdavi
kas Dr. J. Sav.

vo, užsidėk skrybėlę, don Ru
fino! čia baisūs skersvėjai.. - 
O skersvėjis išdaviškas daly
kas ... Kunigas žino, ką vel
nias pasakė Liuteriui: “Liuteri, 
saugokis skersvėjų, nes tavęs 
pasigesiu!”

Balsas pritilo valandėlę, lyg 
jo savininkas būtų nutolęs, pa
lydėdamas don Rufiną, o ne
trukus po to kabinete, jauno 
husarų leitenanto lydimas, pa
sirodė plikutėlis ponas, kuris 
įėjo, tardamas su Cicerono ges
tu Romos senate:

— Grafienė! Katilina pas 
Romos vartus.

Ir, pakeisdamas švarkštantį 
kariško trimito balsą saldžiu idi
lijos balsu, rodydamas į tris 
pusseseres, kurios tą valandą į- 
ėjo pro priešingas duris, jis su
šuko:

— Bet kas bijo Katilinos. ka
da čia yra trys gracijos: Agelė. 
Pasilla ir Eufrozinė.

Tai buvo don Recaredo.

DON RECEREDO nesivadi- 
no nei Guzmanu, nei Ponce de 
Leon, nei Fernandes de Car- 
doba; vadinos jis paprastai Co- 
nejo (Triušiu). Tai buvo krikš
to tėvų kaltė, kurią tas taurus 
vyras atitaisinėjo. kaip įmany
damas. pasirašinėdamas: Reca
redo de los Conejos.

Tuo tarpu jo tėvas buvo pa
prastas Conejo; taip pat jo se
nelis ir prosenis. Bet ką tie at-

12. Berlyno blokadą Murp
hy laiko Vakarų pralaimėji
mu, nes Vakarai turėjo išreika
lauti priėjimą prie Berlyno sau
suma, o nesitenkinti oro kori
dorium Murphy tada buvo prie 
gen Lucius Clay diplomatinis 
patarėjas. Jis dabar mano, kad 
tada jis būtų turėjęs pasitrauk
ti iš pareigų, protesto ženklui 
prieš Washingtono politika. 
“Mūsų sprendimas pasikliauti 
oro tiltu buvo kapituliacija nuo 
sunkiai išsikovotų teisių, kapi
tuliacija, kuri atsiliepia nuo 
tada iki dabar”.

13. Kaip užsienių politikos 
klausimais atsirasdavo paša
linių įtakų ir nesusigiedojimo, 
Murphy mini faktą iš Ameri
kos delegacijos veikimo J. Tau
tose Dulles laikais. Valstybės 
sekretorius Dulles ir Murphy 
sutarė, kad Amerikos delegaci
ja vienu klausimu pasisakytų 
“ne”, ir buvo nustebinti, kai 
Cabot Lodge pasisakė “taip”. 
Jis paskui pasiaiškino: “Man 
valstybės departamento ins
trukcijos neprivalomos. Aš esu 
prezidento kabineto narys ir 
instrukcijas gaunu tiesiai iš 
jo”.

H. Tribūne recenzentas, baig
damas apžvalgą, pastebėjo: 
“Mūsų užsienių politikos raida 
(jei tai tinkamas žodis) karo 
metu ir pokariniais laikais yra 
patraukli (ir dažnai bauginan
ti) istorija. Protarpiais, skaity
damas Murphy nuoširdžius at
siminimus, taria pats sau: “Tai 
taip yra nutikę ar taip nėra 
nutikę, o aš vis buvau manės, 
kad ...” 

silikę ir prasti žmonės pakęsda- 
vo, to nieku būdu negalėjo pa
kęsti jų pažangus ir tokiu kil
niu vardu apdovanotas pali
kuonis.

Ta pavardė, nors ir graži, 
don Receredui nebūtų kaip 
Teikianti praskynusi kelią pa
saulyje. Todėl jis įsikabino į 
įžymių Santa Marios namų 
skląstį.

Kol grafas buvo gyvas, jis 
leido negirdomis visas jo poli
tines užgaules, kurias iššaukda
vo partijų kovos, o dabar to
liau leido negirdomis grafienės 
namines įžaidas. Ji pavedė jam 
bendrą savo salionų. o ypač vi
sos savo sūnėnų ir dukterėčių 
kupetos priežiūrą. Pirmas jam 
išrūpino kuklią vietelę valsty
bės banke: antra patikrino ga
lingą paramą per visus minis
terijų keitimus. Dėkingas don 
Recaredo. kiekviena tokia ap
linkybe. rašė elegijas apie per 
ankstyvą Lucio mirtį, o grafie
nė jas rinko ir saugojo atski
rame albume.

(Bus daugiau)
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juo meno esmė; dail Zita So-KORYBO^fcPRIEDAS W
RELIGINIO MENO PARODA CHICAGOJE

Kovo 7-15 dienomis šv. Kry
žiaus parapijos salėje Chicago- 
je, vyksta religinio meno paro
da, kurią rengia ALRK Federa
cija, globoja — šv. Kryžiaus 
parapijos klebonas tam. Edv. 
Abromaitis Sudarytas garbės 
komitetas, o parodos garbės na
riais pakviesta religinio meno 
tyrinėtojų, mokslininkų, redak
torių. Parodos tvarkytoju yra 
Mikalojus Ivanauskas.

Parodoje dalyvauja šio daili
ninkai: Nijolė Adomaitė-Banše- 
nė, tam. Pijus Brazauskas, Do
natas Buračas, Mikalojus Iva
nauskas, Regina Jautakaitė, Ze
nonas Kolba, Vida Krištolai- 
tytė, Janina Monkutė-Marks, 
sesuo Marija Mercedes, SSC, 
Juozas Mieliulis, Ramojus Mo- 
zoliauskas, Irena Pacevičiūtė, 
Jadvyga Paukštienė, Juozas Pau 
tienius, Antanas Petrikonis. 
Jurgis Kęstutis Račkus, Valenti
nas Ramoms-Ramonaitis, An
tanas Rūkštelė, Elda Skapaitė- 
Rundzaitis, Vlada Stančikaitė- 
Abraitienė, Zita Biliūnaitė-So- 
deikienė, Mikas Šileikis, Algir
das Trinkūnas, Antanas Vaikš- 
noras, Vladas Vaitiekūnas, Ado
mas Varnas, Kęstutis Zapkus, 
Giedrė Žumbakienė. Iš viso yra 
28 dailininkai, iš jų 23 iš Chi
cagos, iš Clevelando 2, iš Bal- 
timorės 1, iš Kanados 1, Ro
mos 1. Parodoje išstatyta 141 
tapybos, skulptūros, grafikos 
darbai.

Nauji Aidai
Vasario mėnesio Aidų žurna

las pradžioje spausdina Lietu
vių Vyriausios Tarybos atsi
šaukimą iš 1918 metų (įdėta 
atsišaukimo faksimilė); B. J. 
Kasias rašo — Sovietinė tauty
bių politika, Balys Auginąs— 
Jaunystė (eil), dr- Povilas Rėk
laitis — Nežinomas I7-to am
žiaus vario raižinys su lietuviš
ku užrašu, Anatolijaus Kairio 
eilėraščių pluoštas, V. Vaitiekū
nas — Padėtis okupuotoje Lie
tuvoje, Antanas Kučas — Gedi- 
minaitis — Alegėnų kalnų apaš 
talas.

Kūrybos pasaulyje Aug. Ra
ginis recenzuoja Leono švedo 
poeziją, A PI. — Dvidešimties 
metų kova už Lietuvos laisvę 
(Vliko leidinys), Jurgis Gimbu
tas — Lietuvių namo reikšmė
už Lietuvos ribų, Viktoras Gi
džiūnas — Lietuva Romos len
kų istorinių instituto darbuose. 
St. Goštautas' — V.K. Jonyno 
paroda Fordhame, A. Rimvy
das — Ryšiai su tauta.

Numeris iliustruotas dail. V. 
K. Jonyno kūrinių nuotrauko
mis ir paveikslais, surištais su 
spausdinamu tekstu.

ATSIUSTA PAMINĖTI
PASAULIO LIETUVIS, lei

džia Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, nr. 3. Redaguo
ja kolektyvas: St. Barzdukas, 
P. Joga, V. Kamantas, E. Kar- 
nėnas.

LIETUVIŲ DIENOS, nr. 1. 
Pažymėtina: Naujų laisvės ko- 

, vos kelių beieškant, gyvenama
sis laikas ir vizijos, vienišas 
dainiaus kūrybinis kelias, Faus
to Kiršos — Pelenai, eil.. Vasa
rio 16 gimnazijos buvę auklėti
niai, Montessori vaikų namai 
Chicagoje ir k.

EGLUTE, Nr. 2- laikraštėlis 
vaikams. Leidžia Nek. Pr se
serys Putname, Conn.

Aleksį* Rannit liudijo apie 
Baltijos literatūrą JAV kogre- 
so užsienio politikos komiteto 
Europos pakomisyje. Jo kalba 
išleista atskiru atspaudu, turi 
12 psl. A. Rannit dabar dirba 
Yale universiteto Rusijos ir Ry
tų Europos skyriuje-

Kaip iš pavardžių matyti, pa
roda apjungia įvairiais kryptis 
ir mokyklas, įvairius amžius. 
Joje sutinkama jaunų dailinin
kų, kurie tik dabar pradeda 
reikštis. Tiek vyresniem, tiek 
jaunesniem rengėjai nedarė jo
kio atrinkimo- Kūrinius patys 
dailininkai šiai parodai parin
ko

Paskaitas parodos proga
Inž. Mikalojaus Ivanausko, 

parodos tvarkytojo, rūpesčiu 
per Chicagos lietuvišką Sophie 
Barčus radijo valandėlę buvo

ELDA SKAPAITS-RUNDZAITIS — šv. Mergelė. (Iš reli
ginio meno parodos Chicagoje).

Pulgio Andriušio: Purienos po vandeniu
Naujoji Pulgio Andriušio kny

ga “Purienos po vandeniu” pa- 
telkia trumpas noveles, viso 
net 35. Lyg norėdamas apsi
drausti nuo kietų kritikos žvilgs 
nių, prideda ir antrąją antraš
tę — dykaduonio pasakojimai.

Tas dykaduonis yra pats au
torius, kuris dviračiu klajoja po 
visą Lietuvą, lyg anas estų To
mas Nipemadis, ieškodamas 
nuotykių. Kėliąją jis po Aukš
taitiją, aprašydamas gražiąją 
gamtą ir žmones, po smėlėtą 
Dzūkiją, Suvalkijos stambius 
ūkininkus. Žemaitiją. Dalis pa
sakojimų skirta Klaipėdos kraš
tui — Neringai, kopom, Klai
pėdai. Laiko atžvilgiu vieni pa
sakojimai siekia neprilausomy- 
bės pradžią, o kiti jau antrojo 
pasaulinio karo vokiečių okupa
ciją. Daugiausia autorius ap
rašo spalvingus nepriklausomos 
Lietuvos laikus.

Tie jo nuotykiai — paprastai 
nedideli, kartais net visai men
ki, bet juos skaitai su dėmesiu 
ir nusiteikimu, nes Pulgis And
riušis yra sumanus pasakoto
jas ir skaitytoją moką pagauti.

Pulgis Andriušis, kaip ir ki
tose savo ankstesnėse knygose, 
taip ir čia vartoja labai platų 
žodyną. Panaudoja visus bar
barizmus, žargonus. Visa ką pa
gavo keliautojo ausis, jis sudė
jo į knygą. Tačiau ši knyga nė
ra tokia žodinga, kaip pvz. 
“Rojaus Vartai.”- “Rojaus Var
tuose” vaizdavo savo gimtojo na 150 dol.

suorganizuota visa eilė paskai
tėlių, kurias skaitė: prof. Ado
mas Varnas — Lietuvių dailės 
pradai; daiL Antanas Rūkštelė 
skaitė 5 paskaitas apie lietuvių 
liaudies meną — tapybą, kera
miką, grafiką, audinius ir sta
tybą; rašytoja Kardė Pažėrai
tė skaitė 3 paskaitas apie me
no istoriką Paulių Galaunę ir 
jo knygą — Lietuvių liaudies 
meną; dail. Mikas Šileikis — 
Estetinė sąvoka mene ir amate 
ir Menas ir visuomenė, kun. 
dr. Petras Celiešius — Religi-

Aukštaitijos kaimo buitį, tai ir 
įsileido į nepaprastų žodingu-
mą. Čia vaizduodamas dažnai I 
nepriklausomos Lietuvos valdi- I 
ninkėlius, studentus ar šiaip I 
miesčionis, žodyno taip neišplė- I 
čia. šia prasme ši knyga bus I 
labiau paskaitoma. I

Kurdamas pasakojimo nuo- I 
taiką, jis turi savo sakinį. Kar- I 
tais jis taip įsilinguoja, kad I 
nebegali sustoi. Tada sakinys iš- I 
eina labai ilgas. Kur turėtų bū- I 
ti taškas, jis padeda tik kable- j 
IĮ. Kartais nėra jokio ženklo. I 
Tai sutelkia skaitymui savotiš- I 
kūmo ir įsisiūbavimo, bet kar- I 
tu tai yra kliuvinys, kai skaity- I 
tojas turi sustoti ir galvoti, ko
dėl autorius čia nepadėjo taško.

Visas autoriaus dėmesys ski
riamas pabaigai. Trumpoji no
velė prasideda nežymiai ir ne
žymiai ji auga- Tik pabaigoje 
staiga iškyla jos netikėta ir ne
laukta, kontrastinė atomazga. 
Čia glūdi autoriaus pati di
džioji kūrybinė jėga — sugre- j 
tinti kontrastu dvi spalvas, su- i 
randant staigų, įspūdingą spren
dimą. kuriame dažnai yra au
toriaus įprastinio humoro.

Knyga mielai skaitoma, palie
ka malonų įspūdį. Tas įspūdis 
būtų dar geresnis, jei būtų iš
mesta pora trejetą banalesnių 
pasakojimų.

Knygą išleido Nidos Knygos________ ________ _____
Klubas Londone, 158 psl. kai- SESUO ta. MERCEDES, — Sv. Kazimiera. n* rettgtaio imu* paro- 

........  PJ. oda Chicagoje).

Gaila, kad prodoje nedalyva-
vo nė viena lietuvių vadovau
jama bažnytinio meno studija. 
Jų turime bent kelias. Jos at
sidėję kuria religinį meną ne 
tik lietuviams, bet ir kitų tau
tų bažnyčioms ir susilaukę ge
ro įvertinimo. r Tokių studijų 
meno pavyzdžiai būtų paįvai
rinę parodą ir suteikę daugiau 
svorio.

1956 metę paroda
Toje pačioje Chicagoje ir to-

DVASINE NAKTIGONĖ
A. TYRUOLIS

Trečioji Tėvo Leonardo An- 
drtekaus lyrikos knyga pava
dinta “NAKTIGONE”. Didžiąją 
šio rinkinio dalį sudaro gimto
sios žemės ilgesys, apvilktas 
dar subtilesne forma. Bet ir 
be vietinių vardų patriotiniai 
atgarsiai nesunkiai išskaitomi. 
Net religiniai ir asmeniniai mo
tyvai suplaukia Į tą vieną pa
grindinį.

Iš tėviškės naktigonės beliko 
“gailesys, gili naktis”, bet. se
ka tolimesnis budėjimas: dva
sinė naktigonė. Tas pats skaus
mas ir ilgesys, kaip ir anks
čiau, grįžta, tad motyvų pasi
kartojimas neišvengiamas- Poe
tui rūpi išsakyti savo gimto
sios žemės ilgesį:

šiandieną mane ilgesys 
Dainon atkSydusiame žody

išsiteko (p. 106)
Pasigirsta ir maironinio ska

tinimo atgarsys: nesigailėkime, 
sako poetas, tais atminimais 
(“šv. Jono vabalėliais”) žaidę 
būdami svetur, kai vargina “už
keiktos naktys, “visuotinė už- 
uotema”, kai benamiui tenka 
stovėti ant kranto, kai kas 
-nors džiaugias iš mūsų skaus- 
mo-

Kita problema — nutauti- 
mas. Apleidę savo seserį naš
laitę Elenutę, svetur išklydę tie 
“nekokie” jos broliai tikrai už
sitarnauja skaudaus klausimo: 
“Kur jūsų, broliai, akys, jei 
raganą laikot seserimi?” (p. 
90).

Tie, kurie nutausta, yra 
kaip vaikai, štatą pilis ant jū
ros kranto, nesirūpindami, kas 
juose gyvens (gal tik Mackaus 
tragiškieji “augintiniai”?). Su 
kartėliu poetas klausia:

Ką šiandie mes beturime
iš tėvo palikimo? (p. 75)

Gal dar ir turime šypsnį, bet 

se pačiose šv. Kryžiaus parapi
jos patalpose 1956 buvo su
rengta religinio meno paroda 
(atidaryta kovo 11, uždaryta ba
landžio 1). Rengė LB Chicagos 
Kultūros Taryba, organizaci
niam komitetui vadovavo dai- 
1 įninkąs Adolfas Valeška. Tų 
metų parodoje dalyvavo 38 
dailininkai, iš viso buvo išstaty
ta 153 kūriniai.

Kaip ir šiemet, taip ir anais 
1956 metais daugiausia daili
ninkų buvo iš Chicagos- Tąsyk 
pasisekė sukviesti daugiau dai
lininkų iš kitų miestų-

Iš 1956 metų parodos šioje 
parodoje dalyvauja tik maža da
lis dailininkų. A.D.

pro jį reikia pažvelgti į liūde
sį “kitoj pusėj” (p. 41).

Kai sielos žaizda įskaudina 
iki nusiminimo (“Jau nežinau, 
kas Tau brangesnis, Viešpatie, 
ar palmės lapas, ar žmogaus 
širdis”), patriotinis motyvas 
pervedamas į religinį. “Ištrėmi
mo dainos” įgauna buitinės bei 
religinės prasmės. Iš tamsos pa 
lydėjęs angelas grįš pas sopu
lingąją Motiną. Kai nugrims ir 
Palaiminimų Kalnas, nebebus 
skirtumo tarp džiaugsmo ir 
skausmo, ir bus palaiminti (pa
guosti) nuliūdusieji.

Klasikinė eilėdara čia pakeis
ta “laisvaisiais ritmais”, tik ke
liose vietose vėl grįžtama prie 
rimuoto eilėraščio. Bet pagrin
de toninis pradas išlaikytas, 
tik kur to nėra — strofa artė
ja į prozinę dikciją. Savo dės
nius turi ir laisvieji ritmai, 
taip gausiai naudoti, sakysim, 
Novalio ar Hoelderlino. Mūsų 
poetas čia irgi kuriasi savo for
mules, kaikur remiasi dainos 
poetika, stengiasi išlaikyti stro
fos simetriją.

Įvaizdžiai imami iš meno, gam
tos, tautosakos, religijos Tau
tiniai siejami ir su tarptauti
niais. Kaikur gamtos vaizdas 
pratęsiamas iki simbolinės pras
mės (saulėleidis — skaistykla, 
mūsų skausmas — Dievo šird
gėla). Pasikartojimai sumažinti 
iki minimumo, nors dar jų pasi
taiko. bet gal daugiau įspūdžiui 
pabrėžti. Siame rinkiny išveng
ta tų pasikartojančių ištęsimų, 
kurių pasitaikė anksčiau.

Aplamai, Tėvo Andriekaus 
lyrika švelni, apmąstanti dau
giau kelianti skausmą, kaip va- 
davimąsi iš jo, bet ir pabrė
žianti rūpesti likiminėmis lietu
vybės problemomis.

Dail. T. Valiaus iliustracijos 
pritaikytos subtiliam eilių turi-
niui ir eina skyrių antraštėmis.

LEONARDAS ANDRIEKUS

Našlaite i

!
 Atsimenu devyni* broliu* J

Ir seterį ję Elenutę. I,
Atsimenu tavo, 
Visę paniekintą našlaitę, 
Ir nieko Idto nesakau:

11 Būk man sesuo.

Kažin kokie ton buvo broliai, 
z Kad savo seserį paliko
Z Pae žiaurią pamotę.
I i Jiaškojo ję sesuo —

No jie sesers.
1I Jieškojo brolię palikta sesuo,
11 Kaip aš tavęs šiandieną įtaikau, <

i Prikeltas devynię žžrgę
Gailaus žvengimo. t

Skaudu, kad broliai pasiklysta, ,
Su ragana Hnksmai puotauja -— 
Nebepažįsta jau sesers ...
Jie nusijuoks, kai aš sakysiu:

I N* musę čia sesuo, 1
i Čia ragana —
1 Kur jūsę, broliai, akys? (

’l (Iš knygos ‘‘Naktigonė”) 1

KAS NUMATOMA IŠLEISTI LIETUVOJ
Lietuvoje, kaip ir visuose 

komunistų pavergtuose kraš
tuose, veikia tik viena kny
gų leidykla, kurią kontroliuoja 
valstybė. Autorius, parašęs gro
žinės literatūros veikalą, pir
miausiai pateikia komunistinei 
cenzūrai. Ten gerai matuoja 
marksizmo - leninizmo matais. 
Jei randa kokių ideologinių trū
kumų, veikalą visai atmeta ar 
liepia pataisyti. Kartais ir pa
tys pataiso. Tik tada jau knyga 
įtraukiama į valstybinės lei
dyklos išleidžiamų knygų sąra
šą.

Valstybinės grožinės litera
tūros leidykla išleido katalogą, 
kokias knygas numato išleisti 
1964 metais. Grožinė literatū
ra niekad nėra pirmoje vieto
je. Pirmoje vietoje įrašomi par
tiniai propagandiniai, antireli
giniai veikalai. Jų ir išleidžiama 
daugiausia.

Šiais 1964 metais numaty
tos išleisti 46 grožinės knygos. 
Štai autorių sąrašas ir jų vei
kalai. E sąrašo matysime, kas 
naujo, o kas kartojama.

L. Rėza — Lietuvių liaudies 
dainos, II dalis, S. Daukantas 
Lietuvos girios senovėje (Dau
kanto 100 metų mirimo sukak
čiai paminėti), P. Višinskis — 
Raštai, A Krikščiukaitisė — 
Aišbė — Brička, Pr. Vaičaitis
— Yra šalis (eilėraščių rinkti
nė), V. Krėvė — šiaudinėje pa
stogėje, L Skabeika — Poezi
ja, J. Kėkštas — Etapai, Ame
rikos lietuvių rašytojų antolo
gija (surinkta židžiūno, Vire- 
liūno, Genio, Bizausko, Elma- 
no ir k. kūriniai), A. Vienuolis
—Prieš Dieną, J. Baltušis — 

Parduotos vasaros, H tomas,
J. Avyžius — Karinas kryžkelė
je, J. Marcinkevičius — roma
nas, A Gudaitis-Guzevičius — 
Sąmokslas, J. Dovydaitis — 
žydrieji ežerai, Alg. Baltakis— 
Aš niekur neisiu (apysaka) K. 
Boruta — Medinai stebuklai,
K. Saja—Jurgis ant stogo, Pa
langoj ir kitur (humoristinė 

nuotykių apysaka), I- Meras — 
Lygiosios trunka akimirka, V. 
Audronaša — Suchockis — 
Aukso žmogus, Alb- Žukaus
kas — Alaburdiškių Venera, 
Alg. Polis — Dėmės saulėje 
blėsta, Pr. Treinys — Banko 
balandžiai, J- Josadė — Neat
plėš mano laiško, R. Lukins- 
kas — Gamtos klaida. M. Liu- 
beckis — Nuo Elbruso iki Ko- 
pet-Dago, J. Janonis — Avė, 
Vita.. K. Kubilinskas — Ly
gumos dainuoja, A Venclova
— Italijos spalvos, Ed. Mieže
lis — Eilėraščiai, T. Tilvytis— 
Satyriniai eilėraščiai, V. Reime- 
ris — žemė puola po kojų, G. 
Ošerovičius — Horizontas. Vyt. 
Bložė — Kai žvaigždės sužiūra 

kitaip, J. Vaičiūnaitė — Gatvių 
laikrodžiai, VI. Šimkus — Fior
dai, E. Selelionis —: Pagrindi
nė trasa, V- Karalius — Mąsty
mai, Keturios pjesės, jaunųjų 
poetų ir rašytojų aplankas, lei
džiama kasmet.

Vaikų literatūros sąrašuose 
sutinkame ir Chicagoje gyve
nančios S. Tomarienės — “Už
burtos birbynės”.

Ar numatytas knygas pasi
seks išleisti? Kaip ir žemės ūky
je, taip ir knygų leidime neiš
pildoma normos, — lieka neiš
leistų knygų.

KULTŪRINE 
KRONIKA

"Palik ašaras Maskvoje". Ar
malienės ir Nasvyčio knyga, iš
leidžiama portugalų kalba. Lei
džia žinoma Brazilijos leidyk
la Rio de Janeiro mieste. Kny
ga jau yra išleista anglų kalba 
jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir ispanų kalba Argenti
noje.

Dail. K. Žoromskio paroda 
vyksta nuo kovo 1 iki 8 Cle- 
velande Čiurlionio ansamblio 
namuose- Parodą rengia Atei
ties klubas.

Algis Žemaitaitis, dramos 
aktorius, Waterbury, Conn., kur 
jis gyvena, atgaivina lietuviš
kojo teatro veiklą. Stato “Dvy
lika brolių juodvarniais laks
tančių”.

Aidę premija šiemet skiria
ma už grožinę literatūrą. Bus 
vertinamos 1962-63 m. viešu
moje pasirodžiusios nepremi
juotos grožinės literatūros kny
gos, kurios bus atsiųstos jury 
komisijai. Taip pat bus vertina
mi ir prisiųsti rankraščiai. Kny
gas ir rankraščius reikėjo pa
siųsti Aidų redaktoriui iki ko
vo 1 d.

Chicagos lietuvię opera šiais 
metais stato Toską- Spektakliai 
Uis balandžio 19. 25 ir 26 Stu- 
debaker teatre.

Draugo premijų teikimo šven
tė bu$ kovo 22 Jaunimo cent
re. Dainuos solistai Prudenci- 
ja Bičkienė ir Jonas Vaznelis.

Sandro* čipkienė* tapybos 
paroda buvo surengta Čiurlio
nio galerijoje Chicagoje nuo 
vasario 15 iki 23 d. Parodą 
rengė jūrų skautų Gintaro kor
poracija. Dailininkė yra studi
javusi Freiburgo meno mokyk
loje. Dabar gyvena Baltimorėje, 
kur taip pat gilino studijas-

Dail. J. Pauttaniaus paroda 
vyksta Standard Federal taupo
mo ir skolinimo bendrovės pa
talpose. Išstatyta 20 naujų alie
jinės tapybos kūrinių.
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Vasario, 16 Vokietijoje
Užsieniečių “Susitikimo na

muose’’ Miunchene vasario 15 
atvykstančius apie šimtą lietu
vių sveikino išrikiuota graži 
puokštė tautinių vėliavų. Tuoj 
visi pasijuto savo namuose! 
Kaune, Karo Muziejuje, kas 
vakaras skambėjusi varpų me
lodija “Marija, Marija’’ paskli
do plačiai po namus ir suteikė 
visus invokacijai, kurią kalbė
jo, pagal Sibiro lietuvaičių mal
daknygę, kun. J. Tautkevi- 
čius. Ludvvigsfeldo moterų cho
relis pagiedojo J- Gaidelio 
“Skaisčioji Marija” o pabaigai 
visi dalyviai — C. Sasnausko 
“Apsaugok, Aukščiausias”.

Bendruomenės apylinkės pir
mininkas I- Apyrubis pasveiki
no ir pasidžiaugė susipratusia 
Miuncheno bendruomene, gau
siai susirinkus į minėjimą. 
Sveikino ir svečiai kitataučiai.

RITA P A U LI U K EVI č I ŪTĖ Įtvirtina Vytį prie Gedimino stulpu.

LIETUVIŲ DELEGACIJA PAS MIESTO GALVA
New Haven, Conn. — Lietu

vos nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį minėjome vasa
rio 16. Iš ry'to 10 vai. mišias 
aukojo kun. J. Rikteraitis. pa
mokslą pasakė kun. W. Bitinas 
iš Kennebunkport. Me. Po pa
maldų buvo pagerbti žuvusieji, 
padedant gėlių prie paminkli
nio kryžiaus.

Popiet 3 vai. parapijos salė
je kalbėjo Rūkas iš Hartfordo. 
Parapijos choras, diriguojamas 
prof. Aug. Rosellį. padainavo 
keletą liaudies dainų, o solistė 
DiBenedetto — operos arijų. 
Dvi tautinių šokių grupės, va
dovaujamos Linos Mikalavičiū- 
tės, pašoko tautinių šokių.

Aukų Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinkta 339 dol. Mi
nėjimą rengė vietos Alto sky
rius.

Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį paminėjo ir vietos ame- 
rikieačių spauda, paskelbdama 
visa minėjimo programą.

Įteikta Maironio stipendija
Bendruomenės apylinkė turi 

Maironio vardo stipendijų fon
dą. iš kurio kasmet skiriama 
150 dol. slipendija lietuviui 
jaunuoliui, siekiančiam aukšto
jo mokslo- Šiemet stipendija 
laimėjo stud. Juozas Mikalavi- 
čius. lankąs Lovelio Technikos 
Institutą. Stipendiją įteikė apy
linkės pirm. A. Gruzdys Vasa
rio 16 minėjimo metu Apylin
kė-; valdyba yra pasiryžusi ir 
toliau šia tradiciją tęsti. Lėšos 
sudaromos surengiant tam tiks
lui vakaru Mielai būtų priima
mos ir aukos.

Lietuvių delegacija pas 
miesto galva

Ncw Haveno miesto majo-

Paskaitą skaitė J. Kairys — 
apie galimybes Lietuvai ir ki
tom tautom atgauti laisvę. Vie
ną iš tokių galimybių numatė 
Sovietų Sąjungos subyrėjimą. 
Subyrėjimas yra galimas iš vi
daus ir iš lauko.

Iš vidaus Sov. Sąjunga gali 
subyrėti dėl savo ūkinės siste
mos, kurios pagrinde yra mark
sizmas, ir dėl savo valstybinės 
santvarkos — diktatūros.

Savo ūkine sistema Sov. Są
junga nepajėgė sukurti dirban
tiem žadėtosios materialinės 
gerovės, kas masėse, o ypač 
jaunime, kelia nepasitenkini
mą. Sov. Sąjunga gali subyrėti 
ir dėl komunistų partijos vyk
domos diktatūros, kuri yra pa
ti sunkiausia iki šiol žinomų - 
Toji diktatūra yra lygiai nepa
kenčiama, kaip ir ūkinė siste
ma.

ras R. Lee. Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukakties 
proga, priėmė lietuvių delegaci 
ją ir pasirašė deklaraciją. Taip 
pat leido iškabinti Lietuvos vė
liavą prie miesto valdybos rū
mų- Delegaciją sudarė klebo
nas kun. J. Matutis, Alto pirm. 
J. Mačys, apylinkės pirm. A. 
Gruzdys. SLA 42 kuopos pirm. 
Z Merkevičius, SLA 378 kuo
pos pirm. V. Sušinskas. Mote
rų S-gos pirm. M. Jokubaitė, 
LRKSA 116 kuopos sekretorius 
J. Goldapas. Sandaros pirm. A. 
Žimkus. tautinių šokių grupės 
vadovė L. Mikalavičiūtė ir D. 
Kronkaitytė. Delegacija įteikė 
majorui Lietuvos vėliavą, lietu
višką knygą ir lietuvišką kry
želi. kurį meniškai išdrožinėjo 
ir padovanojo Juozas Šilkas-

NEW HAVENO majoras pasirašo lietuvių dienos dekleracij^. Iš k. j d. pirmoje eilėje: J. Macys, L. Mikalavičiūtė. kleb. kun. J. Matutis, 
majoras R. Lee. 0. Kronkaitytė. A. Gruzdys, anrtoje eilėje — A. žimkus. M Jokubaitė. Z. Merkevičius. J. Goldapas ir V. Sušinskas.

Paskaitą sekė simbolinis Lie
tuvos nepriklausomybės vaizde
lis. Jį išpildė stud. J. Vyšniaus
kaitė, mokinės K. ir R. Pauliu- 
kevičiūtės, stud. R. Sakalaus
kaitė ir mok. E. Molnerytė. Jų 
poetinius žodžius ir šokį lydėjo 
Pakalnio, Čiurlionio, Dvario
no muzika. Gedimino stulpuose 
iškilo valstybės herbas, užsižie
bė tėvynės meilės žiburėliai, 
bet viską prislėgė komunisti
nės rankos uždėtas pjautuvas 
ir kūjis ... Tačiau pirmosiomis 
gėlėmis iškaišytas pavasaris 
pridengė priespaudos ženklus 
ir viltingai suskambėjo jauni
mo lūpose tautos prisikėlimo 
šūkiai, sustiprinti Tautos him
no.

Po pertraukos sekė solistės 
M. Pansės-Simaniukštytės liau
dies dainų koncertas- Akompa
navo nauja mūsų pajėga — 
Stuttgarto operos koncertmeis
teris Darius Lapinskas. Su mo
tina pirmą kartą scenoje pora 
dainų padainavo ir jos dukrelė 
aštuoniametė Micaelė. Dėkin
gi miuncheniečiai buvo solistei 
ir užtat, kad ji, nežiūrint se
kančią dieną įvykstančio jos 
koncerto centriniame nepirk- 
lausomybės minėjime Mannhei- 
me, vis tik ryžosi praturtinti 
šventę ir Miunchene-

Po koncerto buvo jaukus po
būvis, kuriam vaišes paruošė 
Miuncheno moterų klubas.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
gražus būrelis susirinko Miun
cheno priemiesty Ludwigsfelde, 
pamaldoms už Lietuvą. Vargo
nuojant ir energingai vadovau
jant giedojimui muzikam V. 
Banaičiui ir D. Lapinskui, 
bendras giedojimas buvo stip
rus ir ritmiškas.

Po pamaldų vaikai ir jauni
mas buvo pakviesti pasiklausi- 
ty B. Pukelevičiūtės surežisuo
tų Lietuviškų pasakų iš plokš
telės. Susirinkus daugiau suau
gusiųjų negu vaikų, su dideliu 
įdomumu visi sekė tikrai me
niškai ir psichologiškai suvai
dintas 6 liet, autorių pasakas.

Agė (ELI)

Apylinkė neteko vieno 
iš geriausių narių.

Išbuvęs New Havene apie 5 
metus, klebonas kun. J. Matu
tis tom pačiom pareigom per
keltas į Hartfordo lietuvių pa
rapiją. Per neilgą čia buvimo 
laiką, kun. J. Matutis įsigijo 
didelę pagarbą ir meilę ne tik 
savo parapiečių. bet ir tų. ku
rie į bažnyčią retai teužsuka. 
Tai aukštos kultūros ir didelio 
takto lietuvis patrijotas kuni
gas. Gal niekas New Havene jo 
taip nepasiges, kaip Bendruo
menės apylinkė, kurios jis bu
vo ne tik uoliu nariu, bet ir 
visų darbų nuoširdžiu rėmė
ju.

Šios kolonijos lietuviai linki 
buvusiam klebonui geros sėk
mės naujoje vietoje. š.

NEPRIKLAUSOMYBĖS šventės minėjimo M iunchene programos dalyvės prie vėliavų.

MIUNCHENE, minint nepriklausomybės šventę, dainuoja solistė M. Panse-Simaniukšty- 
tė su dukrele Micaele. Akomponuoja Darius Lapinskas, Štutgarto operos dirigentas.

Tautinė Šventė 
Memmingene

Memmingeno (Vokietijoje) 
lietuviai Vasario 16 šventę pra
dėjo pamaldomis Marijos Dan
gun Ėmimo bažnyčioje. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. St. Lisauskas. Pamaldų da
lyviai giedojo lietuviškas gies
mes-

Iškilmingasis minėjimas įvy
ko kultūros namų didžiojoje 
salėje. į kurią gausiai prisirin
ko lietuvių, latvių, estų, vokie
čių. Kun. A. Riškus iš Bibera- 
cho. kur jis dirba vokiečių gim
nazijoje kepelionu. lietuviškai 
ir vokiškai gyvais bruožais ap
metė lietuvių tautos nepriklau
somą gyvenimą ir laisvės nete
kimą- Meninėje dalyje B. Vai
norienė. Z. Alainienė. M. Gird- 
vainienė ir G. Gustaitienė. 
akomponuojant M. Budriūnui 
gražiu skambesiu, nuotaikingai 
ir jausmingai padainavo Tėviš
kėlę (Br. Budriūno) ir Meilė tė
vynei nemari (J. Naujelio). Jau
nų šokėjų grupė, vadovaujama 
D. Radzevičiūtės, pašoko Audė
jėlę. Klumpakojį ir Kalvelį. De
klamavo vargo mokyklos mo
kiniai. Užbaigos žodį tarė P. 
L.B. Memmingeno apylinkės 
valdybos pirmininkas kun- J. 
Petraitis.

Apie Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną parašė vokiečių

NAUJAS KLEBONAS

Po mišių, 
bažnyčios, 
parapietį,

Hartford, Conn. — kun. Juo
zas Matutis nuo vasario 20 yra 
paskirtas Hartfordo Šv. Trejy
bės lietuvių parapijos klebonu. 
Naujasis klebonas pirmą kartą 
pasirodė savo parapiečiams va
sario 23 per 10 vai. mišias. Sa
vo žodyje -pažymėjo, kad nėra 
dažnas atvejis, kad parapija 
tik po 50 m. susilaukia naujo 
klebono. Ragino būti gerais ka
talikais ir lietuviais, 
išeinant žmonėms iš 
sveikino kiekvieną 
paspausdamas ranką.

Kun. Juozas Matutis yra gi
męs 1915 liepos 18 Stamforde, 
Conn. Jo tėvai — žemaičiai, 
abu kilę iš Luokės miestelio. 
New Britain turėjo didelę šei
mą — 7 vaikus, iš kurių 2 yra 
mirę, o 5 gyvena- Tris vaikus, 
tarp jų ir kun. Juozą, aprūpi
no aukštu mokslu. Kun. Juozas 
Matutis yra baigęs Šv. Tomo 
kunigų seminariją, paskui stu
dijavo Louvainę Belgij o j e 
Tuo metu penkias vasaras po 
tris mėnesius praleido Lietuvo
je. Gyvendavo Palangoje. Iš 

dienraštis “Memminger Zei- 
tung”, pateikdamas taip pat ži
nių iš Lietuvos istorijos.

B.R- (ELI) 

ryto lankydavo paskaitas (lietu
vių k., geografijos, Lietuvos is
torijos), o paskui ilsėdavos Bal
tijos pajūryje. Be to, keliauda
vęs po Lietuvą. Buvęs Ni
doje, Juodkrantėje, Kuršių Ne
ringoje, Smiltynėje. Aplankęs 
ir savo tėvų gimtinę Luokę.

Paskutinis jo lankymasis Lie
tuvoje buvo 1939 m. Prieš už
imant vokiečiam Varšuvą jau 
prasidėjus karui, spėjęs išvykti 
Italijon.

Su kun. Juozu Matučiu Bel
gijoje studijavo ir Lietuvoje 
lankėsi kun. Albertas Zanavi- 
čius, kuris dabar New Havene 
užėmė kun. J. Matučio vietą, 
ir kun- Leonas Paciukevičius.

Kunigu įšventintas 1941 ge
gužės 22. Sv. Juozapo kated
roje Hartforde, 
teikė dabartinis 
ry J. O’Brien. 
Matutis vikaru
Britaine 17 metų, o New Ha
vene klebonu — 5 metus.

Šventimus su- 
arkivysk- Hen- 

Kun. Juozas 
išbuvo New

Kun. Juozas Matutis kalba 
penkiomis kalbomis: angliškai, 
lietuviškai, prancūziškai ir kiek 
itališkai bei vokiškai.

Linkime naujajam klebonui 
geros sveikatos, ilgo amžiaus 
ir daug daug metų išbūti kle
bonu Hartforde; pagal tradici
ją — bent 50 metų ...

J. Bernotas

— Šen. Everett M. Dirksen, 
mažumos vadas kalbėdamas Va
sario 16 proga JAV Kongrese, 
kvietė senatorius pasisakyti už 
jo rezoliuciją (S. (’on. Res. 54) 
ir kitas Lietuvos laisvinimo rei
kalu Ta proga jis įtraukė į Con 
gressional Record savo rezoliu
cijos pagrindinę dalį.

— Virš 20 senatorių ar kon- 
gresmanų, kalbėjo Vasario 16 
proga JAV Kongrese, ragino 
priimti rezoliucijas Pabaltijo 
kraštų laisvinimo reikalu. Apie 
pusė iš jų įtraukė rezoliucijas 
ištisai į ( ongresional Record

— Mrs. Patricia R Hitt, res
publikonu partijos centro ko
miteto nare, rašo: "Puikų dar
bą atliekate . Siunčiu pinigi
nę auką jūsų darbams remti . .”

— Lituanistikos Instituto su
važiavimas šaukiamas gegužės 
2-3 Washingtone. Suvažiavime 
bus svarstomi Instituto organi
zaciniai reikalai ii- skaitomos 
paskaitos. Paskaitas skaitys 
prof. dr. Antanas Salys, inž- dr. 
Jurgis Gimbutas ir dr. Juozas 
Jakštas. Instituto pirmininku 
nuo šių metų pradžios yra dr. 
Jonas Balys, gyvenąs Washing- 
tone.

— Lietuvių Fondo nariai, sa
vo ankstesnius įnašus papildę 
naujomis sumomis: prel. F. 
bartkus. Dalias, Texas, iki 700 
dol., Aleksandravičius Pranas, 
Cleveland, Ohio, iki 500, Kuni
gaikštienės Birutės Karių šei
mų Draugijos Los Angeles iki 
500, Prel. M. Krupavičius, Ci
cero, III., iki 400, LB Kenoshos 
Apylinkė, Wis., iki 339, Bag
donavičius Jonas, Lemont, 111., 
iki 300., Dr. Zigmas Rudaitis, 
Chicago. III., iki 225, Lietuvių 
sk. iki 200. Vytautas Musonis, 
Markham, III. iki 200- Juozas 
Grybauskas, Cicero. III iki 200. 
LB Philadelphijos apylinkė iki 
150. Ignas Kazlauskas. Jackson 
Heights, N.Y. iki 115. Be to, 
29 asmenys įnešė mažesnėmis 
sumomis 706.50. Tai busimieji 
LF nariai.

— Sao Paulo, Brazilijoje, lie
tuvių jėzuitų vyresniuoju pas
kirstas T. Jonas Giedra, S.J., iš 
Montevideo; jo pavaduotoju — 
T. Jonas Kidykas, atvykęs iš 
JAV; misijonierium — T. Jo
nas Bružikas, S.J., T.J. Bruži- 
ko, S.J., sužeista koja po 3 mė
nesių dar nesugijo. Vienuoly
no koplyčioje pirmosios mišios 
atlaikytos vasario 17. Naujas 
adresas: Padres Jesuitas, r. Li- 
tuania, 67; Mooca, 13, Sao 
Paulo, Brasil.

— LB Los Angeles apylinkė 
paskyrė 100 dol. Rezoliucijom 
Remti Komitetui. “Būtų di
džiausia tautinė nuodėmė šio 
žygio neparemti,” — kalbėjo 
Antanas Skirius, LB Los Ange
les apylinkės pirmininkas, į- 
teikdamas komitetui auką. Bu
tų gera, kad visos LB apylin
kės pasektų Los Angeles pa
vyzdžiu. Aukos siųstinos adre
su: Mr. George A. Petrauskas, 
3442 Madera Avenue. Los An
geles, California, 90039.

— Dabartinės lietuviu kalbos 
žodynas. Apie 45,0CJ žodžių, re
daguotas prof. J. Balčikonio re
dakcinės komisijos. Kietais vir
šeliais, gražiai įrišta, 990 pusi., 
kaina $12.00. Kas nori gražiai 
lietuviškai kalbėti, labai Įsigyti
nas leidinys, gaunamas Darbi
ninko administracijos spaudos 
kioske-

Trys naujai išleistos knygos 
už 5 dol.:

.Naktigonė, Leonardo Andrie- 
kaus trečiojo poezijos knyga 
kurios kaina 2 dol.; Maironis, 
virš 200 pusi.. Aidų leidinys 
— kaina 2 dol. , lietuves vaiz
deliai, A. Žemaičio prisimini
mai, kaina — 1 dol.

Šios ir kitos lietuvių ir ang
lų kalbomis knygos gaunamos 
adresu: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn. N. Y., 
11221.

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
ŠOKIAI

Naujai išėjusi HI-FI plokšte
lė. kurią turėtų įsigyti ypač no
rintieji susipažinti su lietuviš
kų šokių muzika, nes joje yra 
14 liet, šokių — dainų: Aštuo- 
nytis. Landutė. Lenciūgėlis. 
Sukčius. Linelis. Jievaro tiltas. 
Klumpakojis, Kalvelis. Sadute. 
Žiogelis. Vakaruškos. Audėjoje. 
Mikita ir Suktinis.

Išleido .1. Stukas. vadovau
jant J Matulaitienei, liet šo
kių vadovei Ncw Yorke. su .1 
Švedo tautiniu ansambliu ir A; 
tvarų kvartetu, vad Alg Kača 
nauskui. Kama $4 00 persiun
timui 50 c.).
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Ponas Teks krypavo gatve 
susirūpinės, kad ne taip yra, 
kaip turėtų būti. Giedra, kai tu
rėtų snigti, o sninga, kai turė
tų būti giedra.

Beeidamas išgirdo muzikos 
aidus. Meliodija sklido smagi, 
džiaugsminga, raminanti. Pakė
lęs akis, išvydo žiburiuojančias 
raides “Sa-ns - souci”. Būda
mas dar pirmojo pasaulinio ka
ro veteranas, prisiminė tai ma
tės kažkur Prancūzijoje. Net 
šilta krūtinėje paridarė. Ir kaip 
jis anksčiau neužtiko tos vie
telės ‘‘Be rūpesčio”..

Prie durų stovėjo vaikinas 
raudonomis kelnėmis ir vadino 
vidun.

— Ar tikrai čia galima už
miršti savo rūpesčius? — pa
klausė ponas Toks.

— Pone, čia galite viską už
miršti. viską. Smagi muzika, 
malonus patarnavimas, visuoti
nis užsimiršimas*

— Tai gerai, — apsidžiaugė 
ponas Teks.

Viduje buvo daug žmonių. 
Vieni sėdėjo prie staliukų kiti 
ant suktukų, šviesos buvo pri
temdytos. kad labiau užsi
mirštų.

— Tai ko tamsta norėsi?— 
paklausė padavėja.

— Užsimiršti — atsakė po
nas Toks-

— Ką užmiršti?
— Argi neaišku? Juk parašy

ta “Be rūpesčių”...
— Tai mūsų restorano pava

dinimas. Bet ką tamsta užsaky
si: valgyti, gerti?

— Gerą kepsnį ir Martini su 
uogele, — šnairomis pažiūrėjo 
ponas Toks į laibutę padavėją. 
— Juk mekėti vis tiek nerei
kės.

SUPERINTENDENT, Arsiant

EXPERIENCED 
HI-RISE 

EUILDINGS

Mušt be godi phunber. Oil burner 
ėertincat.e and q’>alifications "nr 
stand-pipe tęst. Salary pins 3 ynom 
apartment.

Call Mr. JOHNSON ■

CHelsaa 3-7000

Ilgo grojimo plokštelė —

Mylėsi Lietuvį iš tolo
ll-sio$ Dainų Šventės rinktinė

KENNEBUNKPORTO gimnazijos ateitininkai ruošias* $.. Kazimiero Šventei.

VASARIO ŠEŠIOLIKTA WORCESTER, M ASS

— Kaip tai nereikės? — iš
sižiojo padavėja. — Čia visi 
moka-

— Ir niekas neužsimiršta?
—Kai kada. Bet tokiem mes 

primename.
— Vadinasi, prigaudinėjate 

žmones, neleidaate . užmiršti 
savo rūpesčio. — kirto pykda
mas ponas Toks.

— Ne. mes padedame už
miršti rūpesti, bet primename 
pinigus — aiškino padavėja.

— E. gražute, nereikia dum
ti rkiu. Kas turi pinigu, neturi 
rūpesčiu. Ar ne taip?

—ž'noma. bet . ..
— Kėks čia gali būti “bet”. 

Atnešk vieną Martini!
Sumokėjęs doleri. ponas 

Toks išėjo patenkintas:
— Tai ir pamokiau! Kitoje 

vietoje būtų pakakę gero kvo- 
’ terio.

Sniego pūga sutrukdė numa
tytą Vasario 16 minėjimo tvar
ką. Tą dieną abiejose bažnyčio
se buvo tik pamaldos. Sv. Ka
zimiero bažnyčioje 9:45 mišias 
aukojo pats klebenąs kun. J 
Bakanas. Patriotinį pamokslą 
pasakė prel. V. Balčiūnas. Auš
ros Vartų bažnyčioje 11 v. pa
maldas atlaikė kun. J. Steponai
tis, pamokslą pasakė Tėv. Ge
diminas Jočys, O.F.M-

Iškilmingas posėdis dėl snie
go audros buvo nukeltas į va
sario 23. Tada didoka lietuvių 
klubo salė buvo sausakimšai 
prisirinkusi žmonių. Buvo Įneš
tos veteranų, skautų, ateitinin
kų ir būgnų orkestro vėliavos, 
sugiedoti himnai. Maldą sukal
bėjo kun. A. Jankauskas. Įžan
gos žodį tarė šventės rengimo 
komiteto pirm Pr. Stanelis.

Pirmajai posėdžio daliai va
dovavo lietuvių klubo pirmi
ninkas A. Šeškevičius, antraiai 
— V. Matulevičiūtė. Kalbėjo 
kongresm. Harold Donohue. pa
brėždamas. kad lietuvių kan
čios nebus veltui ir jų perse
kiojimai nebus užmiršti. Toliau 
kalbėjo adv. J. Sarapas. čia gi
musios ir Lietuvos nemačiu
sios kartos vardu-

komunizmo iš- 
ir pačią rusų

dalyje skatino

pavergtos tautos turi būti iš
laisvintos. Nuo 
laisvinti reikia 
tautą.

Lietuviškoje
visus mažiau laiko eikvoti po
litiniam ginčam, o burti jėgas 
bendram pavergtos tautos lais
vinimui’

Priimtas rezoliucijas lietuviš
kai perskaitė V. Mačys, o ang
liškai — V. Pigata.

Meninę dalį atliko lietuvių 
meno mėgėjų choras, vadovau
jamas muz J. Bernoto, lituanis
tikos mokyklos mokiniai, vado
vaujami V. Burdulio, padaina
vo kelias dainas. J. Garsytė pa
deklamavo ir skautų tautinių

šokių grupė pašoko du tauti
nius šokius.

Minėjime surinkta virš 900 
dol. kurių šimtas dol. paskirta 
rezoliucijų komisijai, o kiti — 
Altui.

Rekolekcijos
Aušros Vartų parapijoje re

kolekcijos buvo nuo pelenų 
dienos 
kalba, 
vilkai- 
Jočys,
parapijoje nuo pelenų dienos 
iki vasario 19 rekolekcijos lie
tuviškai vedė prel. V. 
nas, anglų kalba nuo 
19 iki 23 Tėv. Petras 
ka. MIC-

iki vasario 16 — anglų 
o kitą savaitę — lietu- 
Vedė Tėv. Gediminas 
O.F.M., šv. Kazimiero

Balčiū- 
vasario 
Remei- 

Pr.

CLERK-TYPIST
Kno’-vĮrd^e Dookkeeping 

d r.vr.torn R-ooklvn 
Boroup'h Hali section 

5 Davs
JA 2-3700 Ext. 32

CUSTODIAN
N<uy Privalė High S"hool 

Bmoklvn Stationary En<"ineer 
Licen<a S hool eyperience

In Enslish vvrite to
BOX F 27 ROOM 824

11 WEST 42 ST. - N. Y. C.

DISPLAY

i 
t 
i K 1

High Fidelity — $4.00 Stereo — 5.00

Galima įsigyti:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 Willoughby Avė., Brooklyn N. Y. 11221

A

PUIKI PROGA —
Artinasi Prisikėlimo šventė — Velykos!

Suteikite džiaugsmo savo šeimai, draugam bei pažįstamiem! . . .

Dovanokite

For 50 yeors STRANG BUICK has 
been wishinę every Lithuanian - 
Catholic Family 8 Happy Easter. 
Please drop in no\v. ahead of time. 
and exchange Easter Greetings 
the Old AVorld way.

STRANG BUICK

183rd Street 4 Jamaica Avė.
Jamaica

Or call for appointment: RE 9-4300

in

LIETUVOS KANKLES
Pirmutinė pasaulyje kanklių muzikos plokštelė, įgrota Clevelando 
Lit. Vysk. M. Valančiaus mokyklos kanklių ansamblio, vadovaujamo 
Onos Mikulskienės. — Keturiolika grynai lietuviškų melodijų!

Užsakymus, kartu su money order ar Čekiu siųskite:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 RENWOOD AVENUE, EUCLID, OHIO, 44119

STEREO $4.95 MONO $3.95

Minėjime dalyvavo Massa- 
chusetts valstybės parlamento 
atstovas V. Pigaga ir Ch. Ba- 
fonis. Wcrcesterio miesto val
dybos narys adv. J. Shea.

Pagrindine kalbą pasakė šv. 
Kryžiaus kolegijos profesorius 
V. Mantautas. Jis kalbėjo ang
liškai ir lietuviškai- Angliš
koje dalyje citavo ukrainiečių 
veikėjo dr. Dobrianskio straips
nį. kuriame iškeliama, kad da
bar nebėra Sovietų Sąjunga, 
bet Maskvos Imperija, kurioje 
rusai sudaro mažumą, o paverg
tos tautos daugumą. Tos visos

šiol dar nebuvo, ir juo labai 
susidomėjo Pfizer Co Groton 
laboratorijų vadovybė ir moks
linis personalas. Prietaiso brai
žiniai ir aprašymas išsiųsti i Pfi 
zer Co. centrą, iš kur bus pa
siųsti i patentų Įstaigą. Prietai
sas tuojau parodo, jei plona gu
minė švirkšto žarnelė duodan
ti gyvuliam medikamentus per 
klaidą pakliūva Į kvėpavimo 
gerkle, o ne i rykle. Tekios klai 
des gali pasitaikyti labai daž
nai. Suleisti vaistai i kvėpavi
mo organus gali iššaukti gyvu
lio mirti. Tokiais atvejais, kai 
bandymas tęsiasi ilgus metus, 
dvėsimas ar didelis sužeidimas 

neįvertina^ 
mų nuostolių. Įvairių bendro-

IRUTĖ GIECIŪTĖ

PUIKI DOVANA

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. |
200 Orchard Št. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y. g

SIŲSKITE | LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINiUS

— gera atraiža medžiagos paltui kostiumui sukneW* Pa . 
airūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU’ 1

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietines — 1 
3 - jose krautuvėse

Tekphone 233-8030

American & Foreign Trading Co
IMPORT - EXPORT

62 WHITINC LANE. W. HARTFORD 5. CONN.

MES ATSIPRAŠOME,
kad daug kalėdinių maisto siuntinių pavėluotai pasiekė 
adresatus. Mes užtikriname, kad iš mūsų pusės viskas 
buvo atlikta tvarkingai, tačiau firma Europoje, kuri siun
tė siuntinius, gavo tiek daug užsakymų, jog prie geriausių 
norų negalėjo jų laiku išpildyti. Nežiūrint šių nemalonu
mų. mes iš savo klijentų jokių nusiskundimų negavome 
ir todėl norėtume pareikšti nuoširdžią padėką už jūsų 
parodytą kantrybę.

Norėdami nors dalinai atsilyginti už tą mums su
teiktą moralinę pagelbą. nutarėme žemiau paduodamus 
siuntinius išsiųsti už savikainą ir tikimės, kad tuom nors 
dalinai atsilyginsim už padarytus rūpesčius.
No. 1..................................$29.29
20 Ibs. grynų kiaulienos taukų 
10 Ibs. cukraus 
10 |»>s rvžių 
Nr. 3 $29.99
20 Ibs. grvnų kiaulienos taukų . 
20 Ibs. cukraus

No. 2 ................................. $19.99
-»0 Ibs. kvietinių miltų
No. 4 $16.99
5 H>s grvnų kiaulienos taukų
5 ’bs. cukraus
5 Ibs. ryžių
1 Ibs. kvietinių miltų

Į aukščiau paminėtas kainas Įeina visi mokesčiai ir 
adresatui primokėti nieko nereikia. Visi siuntiniai yra 
apdrausti ir jų pristatymas pilnai garantuotas.

AMERICAN & FOREIGN TRADING CO.
A. USTJANAUSKAS 

Savininkas

LIETUVIAI ĮSIGIJO RESTORANĄ
Groton, Conn. Jonas ir Vil

helmina Aušiūrai nupirko “Gro 
ton Plzzeria"restoraną valgy k
lą prie Poųucnock Rd. 224 nr. 
Naujieji šeimininkai įmonę jau 
perėmė. J. Aušiūra iki šiol dir
bo “Pfizer Co.” laboratorijose 
kaip technikas net 12 metų, o 
jo žmona — kosmetikos fab
rikuose Paramus, N-J. IR Clin- 
ton, Conn. Abudu nuo šių dar
bų atsisakė. Re^tcranas-valgyk- 
la užima vieno aukšto mūro 
namą: didelė virtuvė, baras 
ir salė 100 žmonių. Pavasarį 
Aušiūrai pristatys antrąjį aukš
tą. kur įsirengs sau butą.

Sveikiname naujuosius vers
lininkus ir džiaugiamės, kad jau gyvulio sudarytu 
pažadėjo leisti savo salėje da
ryti lietuvių susirinkimus. Iki viu labaratorijcs kartais eina 
šiol čia ir aplinkiniuose mieste
liuose nebuvo jokios lietuviš
kos draugijos. Apylinkėse gy
vena keliolika lietuvių šeimų, 
bet labai išsiskirstę. Atsiradus 
vietai susirinkti, gal pavyks nu
galėti atstumus ir susiburti į 
lietuvių bendruomene ar ko
kią kitą organizaciją, klubą.

Antanas Gelažius, dirbąs Pfi
zer Co- laboratorijose, išrado 
prietaisą, kuris bus nepaprastai 
naudingas duodant vaistus gy
vuliam: beždžionėm, šunim, ka
tėm ir kt. Tokio prietaiso iki

lenktynių dėl pagaminimo pa
našiu naujų medikamentų ir 
bet koks nepasisekimas gali iš
mesti bendrovę “iš rikiuotės”- 
Todėl naujasis 
radimas, kaip 
rukcijoje. bus 
vertės.

A. Gelažiaus iš
rašoma jo inst- 
nejkainuojamos 

Jurg. Ežer.

Bet kuria proga labai tinka | 
dovanom Irutės Giečiūtės Idai- j 
nuota Hi-Fi lietuviška plokš- j 
telė — 8 lietuviškos patrioti- Į 
nės dainelės. Filmų ir televizi
jos aktorė Rūta Kilmonytė-Lee, ■ 
išklausiusi plokštelės, parašė 
Irutei: “Mano geriausi linkėji- j 
mai gabiai ir nuostabiai so
listei”. Plokštelė gaunama pa
piginta kaina už 3 dol. (per
siuntimas 50 c.). Rašyti Darbi
ninkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

H8-I25 130 ORCHARD STREET — GR M525 
Cor OELANCY. N Y .C.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDTiJN IR SEKMADIENIAIS. 
TSSKVRUS SEAT A DIENIUS NITO 9 RYTO IKI 6:30 "AK

S Beckenteino krautuvėse kalbama ruaiškal. lenkiškai. uk*-ainiška’ 
Važiuoti RMT išlinant Ensi>x Street kelti* elevatorium j viršų

TND ♦ranlrinin D-A Ave-me llrt Del«» nery
Atsineftklte *1 •kelbimą, kuri* bu« ypatingai įvertinta*

— Rašomos ir skaičiavimo 
mašinėlės, labai atpiginta kai
na. gaunamos iš: J L. Giedrai
tis. 10 Barry Dr., E. North- 
port, N.Y., 11731.

mL'iROITO lietuvių organizacijų centro pirm. Ralph J. Valatka įteikia 
dovaną — lietuvitką koplytėlę senatorui Philip A. Hart Vasario 16 minė
jime. Nuotr. S. Butkaus.

GAVĖNIOS RIMČIAI
Darbininko administracijoje 

galima gauti religinio turinio 
knygų: Šventas Raštas, Seno
jo Testamento I ir II d., gra
žiai Įrišta. 2000 pusi., kaina 
22 dol Dievas ir Žmogus, ka
talikų tikėjimo tiesų aptarimas 
ir paaiškinimas, kaina 3 dol. 
Tikybos vadovėlis, jaunimui, 
kaina 1.00 dol. Katekizmas, 
mažiesiem, gražiai iliustruotas, 
kaina tik 0.50 cnt Rašyti: Dar
bininko administracija, 910 Wil- 
Imighby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

MALDA KNYGt

DIDYSIS
RAMYBES
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO
Pataisyta* III leidimas

I įleido Tėvai Pranciikonai
640 pu^I. Kaina 4 dol. Labai 
patranku. Unka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas. 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesnfoms informaciioms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europa

COSMOS TRAVEL BITREAU; Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcele Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį iūsų drsu’eams ir sriminams j bet kuri® 
SSSR dalį. . . ’.............................Ucensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATVMA9 GARANTUOTAS 

------ GAVe.lA9 N’FKO NFMOKA ------

Vtsuoae mūsų skyriuose įūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems tr vvrškiems drabužiams ir tuo «ut«uDvsite nei per
iant kitur. Jūs galite eanti ir kitokiu reikmenų tinkamu siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. T>ėl poni Įdomu informaciiu ir nomo- 
karnų kainamšėtu rašykite ar aplankykite tume artimiausiu skvrlu-

• NEW YORK, 3. N. Y. — 39 - 2nd Avenue ----------- At
• NEW YORK 11, N. V. — 135 W. 14»h Street .......  CM
• BROOKLYN 11. N. Y. — 370 Union Avenue----------EV
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue---------- OI
• ATHOU Mm — 61 Mt. Pienam Street ..........  CH
• BOSTON 18, Masa. — 271 Shawmut Avenue .....  Lt
o SOUTH BOSTON. Mas*. — 359 West Broadway ... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue -----------
o CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chieago Avenue---------
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstea* Street —— 1
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ..........
• OETRO1T. Midi. — 7300 Mtohigan Avenue ....
• GRAND RAPIDS, Midi. — 636-38 B ridų e St.. N.W.
• HAMTRANCK. Midi. • “
• HARTFORD 14, Conn.
• IRVINGTON 11. N. J.
• YOUNGSTOWN 3. Ohio — 21 Fifth Avenue ......
o YONKLdS. N. Y. — 555 Nepoerhan Avė
• LOS ANGELES 22. Calif. — 960 So atlantic Blvd.
• LAKFWOOO. N. J. — 126 - 4th Street ......
• NEWARK 3. N J. — 428 Sorinflfield Avenue ...

4-5456

4-445?

2-1767

6-2674

A 5-2737 
O 1-1068 
'I 1-535* 
GL82256 

11333 Jo*. Campau TO 7.1675
200 Franklin Av., Tel. 2338030, 2460215

■ 76? Springfielo Avė. ES
------------ - f»>

GR

2- 46.34
3- 0440
6-2681

PO

PATFRSON 1. N. J. 
»*n«AIC. NJ —

PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCI9CO. C»IW — toto Ctntee Ofrrel 
WATP«WIIPV Conn — S Inh" %»•••• 
WORC£STER, Mm — 174 Millbury Street

HU 1-2750

m S-S7S*
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fį SPORTAS
— Pasaulio Lietuviu Bondruo* 

menės centro valdybos pirmi
ninkas Juozas Račiūnas, prieš 
pradėdamas atostogas Kalifor
nijoje, lankėsi Chicagoje ir čia 
gyvai domėjosi krepšinio iš
vykos organizaciniais darbais. 
J. Račiūnas, jei sąlygos leis, ti
kisi drauge su mūsų krepši
ninkais šią vasarą vykti Austra
lijon.

— Fadco pirmininkas Jau
nutis Nasvytis ir Kanados lie
tuvių sporto apygardos įgalio
tinis Kazys Baronas lankėsi 
Chicagoje ir čia posėdžiavo su 
krepšinio išvykos organizaciniu 
komitetu; buvo aptarti finansi
niai bei technikiniai reikalai.

— Krepšinio išvykos organi
zacinis komitetas parengė pla
nus finansiniam vajuj pravesti. 
Tuos reikalus tvarkys Karo
lis Drunga ir Bronius Nainys-

— Šiaurės Amerikos lietuviu 
krepšinio išvykai paremti au
kas prašoma siųsti arba įteikti 
adresais: Z. Dailidka (JAV Lie
tuvių B-nės centro valdybos iž
dininkas), 5921 S. Fairfield, 
Chicago, UI. 60629; K. Dočkus 
(JAV Liet. B-nės Chicagos apy
gardos iždininkas), 1901 S. 49 
Ct. Cicero, m. 60650; V. Grėb- 
liūnas (išvykos org. komiteto 
iždininkas), 6941 S. Washtenaw 
Chicago, IR. 60629. Išvy
kos pajamas ir išlaidas tikrins 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos revizijos komi
sija ir apyskaita, užbaigus iš
vyką, bus paskelbta spaudoje.

— Australijos Coca-Cola fir
mos atstovai susirišo su tenykš-
te lietuvių sportine vadovybe, 
pasiūlydami nemokamai rekla
muoti S- Amerikos lietuvių 
krepšininkų gastroles Australi
joje. Šiam tikslui ruošiami spe
cialūs plakatai, kuriais bus ap- 
katinėtes visos minimos fir
mos gaminių išvežiosimo maši
nos.

Informacinė Komisija

Neatspėjo
— Ar tai tamsta davei man 

per veidą?
.. Užklaustasis pažiūrėjęs ati
džiai:

— Labai gaila, bet ne aš.

CINKŲ
KRAUTUVE

pasiruošusi Velykoms

Galima gauti šokoladinių 

ir pliušinių zuikučių vai

kam, taip pat gražių vely

kinių lietuviškų atviručių

495 GRAND ST.

II, N. Y.Brooklyn

I
®_____ ________

AfA

Didžiam dėl Lietuvos laisvės kovotojui, 
VLIKo Pirmininkui

DR. ANTANUI TRIMAKUI
mirus, liūdesyje likusiems jo žmonai Jadvygai ir sūnums

Kanučiui ir Gediminui gilią užuojautą reiškia

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

A t A

DR. ANTANUI TRIMAKU
mirus, gedule likusią jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučia

Lietuvos Laisvės Komitetas
ir
Lietuvos Delegacija
Pavergtųjų Europos Tautų Seime

Vliko pirmininkui

DR. ANTANUI TRIMAKO
mirus, žmonai Jadvygai ir sūnums Kanutui ir Gediminui

gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Eugenija ir Petras Minkūnai 

Teklė ir Stasys Dzikai

TO PLACE, 
YOUR AO 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

RA9IJ0 PIOHAMOS
, MtTDIl^MASS.

JONAS J. ROMANAS, Sr. 
WHIL - 1<W Nt Modfiord, Mato. 
•okaMMate mm 11 (H 13 *4.

BOSTON. MA88.
snrTi^Kus 

WLYN —*4360 Hteyete 
Ir FM401.7 banga

Sekmadieniais nuo 1 -1:30 vai. M>.

BROGKTON, NASA 
Vedate P- VISCINI8 

173 Arthur St, Brockton 18, Mato 
TeL JU 6-7300

AM bang. lito kih—FM bang. 106.7 
meg. iš WK0X. Framfagham, Mato 

Sekmadieniais 8 - 8 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA

WJLB, 1400 banga
15756 Lesųre, Detroit 27, Mich.

BBtoteay 3-2224 
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄ VIČIUS 

WPOP, 1410 klc.
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

TeL CH 9-4302 
Sekmadieni — 11-12 vai. dieną

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa.

HOerard 7-4176
Šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

WATERBURY, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 klc.

Ved. ANT. PALIULIS 
321 RoUnwood Road 

pran. E d v. Melninkas 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
SOPHZE BARČUS — Šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA — 
Oak Park, DL AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešt-sekm. 8:30-9:30 vaL r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vaL v.

SANDELIS VISOKIŲ 

ARBATŽOLIŲ 
prieinamiausią kaina 

KATALOGAS 
pareikalavus prisiunčiamas veltui 

PALANGOS 
TREJOS DEVYNERIOS 

yra augalinis sutaisymas. susideda 
grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, sėk
lų ir žolių. Kiekvienas kas tik nori 
būti visada sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ — tai geriausias vais
tas nuo dispepsijos, vidurių užkie
tėjimo, nerviškumo, stokos apetito, 
širdies supykimo, išpūtimo, pilvo 
sugedimo, reumatizmo, neuralgijos, 
kosulio, gerklės skaudėjimo, karš
čiavimo, krupo, blogo ūpo, bendro 
nusilpimo, inkstų ir kepenų ligų.

Kaina su persiuntimu 81.50
Visada gaunama pas:

Florai Herb Company 
Box 305, Clinton, Indiana 

Dept. J. Skinderis 
Pastaba: Kartu su užsakymu pri
siusite ir pinigus, kitaip užsakymų 
neišpildysim. Kanadoj 50c ekstra.

AMERICA
DEPENDS ON 
AMERICANS

*Tm strong for Savings Bonds. The 
interest is guaranteed, and the mone/s 
a!ways there when I need it Būt more 
important, Savings Bonds also help 
keep America secure. I figure there’s 
not much point m saving for the future 
if we’re not going to have the freedom 
to enjoy it And you know, I fed 
rgeod* when I buy Bonds ... because 
l’m doing the right thing for myseH 
and my family—and my country.”

Keep freedea ■ ]te Mn

U.S. SAVINGS BONDS
This aėrertitiitt douted by TM

PARDUODAMA
t f

Gera proga įsigyti pieniškų 
maisto gaminių ir kiaušinių 
krautuvę lietuvių gyvenamam 
rajone. Kreiptis telefonu VI 9- 
4718 arba VI 7-0226.

Išnuomuojamas butas iš 5 
gražių kambarių su visais pa
togumais. Butas yra antrame 
aukšte ir arti lietuviškos Ap
reiškimo bažnyčios. Kreiptis 
ST 2-9843.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — RmI Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijoa.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai popiet

874)9 Jamųica A^ Woodhaven 21. N. Y. e Tel. VI 7-4477

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HJLL* N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas STagg 2-5938

WINTER GARDEH TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas—•—

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

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

’ VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

— We take all orders speeial pnce for Weddings and Parties — 
Home-Made Bologna

R EPU BLIU
Liguor Store, Ine.

322 UNION AVĖ BROOKLYN 11. N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms beiki tokioms progoms.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. WOOOHAVĖN 21, N. Y.
Tel. Vlrcinia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

East New Yorko sekcijoje 
išnuomuojamas butas iš 4 kam
barių su visais patogumais, prie 
gero susisiekimo. Skambinti 
EV 5-4394.

Krautuvė yra

LAIKRODININKAS

VI 7-6578

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

BEAUTIFUL ACCOMODATIONS 
AVAILABLE FOR ELDERLY 

LADT
With private family. Speeial attention 

Diet — Gracious living 
516 FR 8-6063

F reto Fito Daily for Lent 
Call CL 7-3307 

PEOPLE’S FISH MARKET
Will deHver — fresh fish, also fried 
fish, boiled shrimp, eiam ebesrder, 
salads. "For better health eat more 
fish!” Phone orderi weicome. 1436 
Rockaway Parkrray, Brooklyn, NY

A + A
Mūsų idėjos draugui didžiam Lietuvos laisvės kovotojui 
Vliko pirmininkui

Prof. Dr. ANTANUI TRIMAKUI
mirus, liūdesy likusiems jo žmonai Jadvygai ir sūnums Ka
nučiui ir Gediminui gilią užuojautą reiškia

Ateitininkų Sendraugių Sąjungos
Neu> Yorko Skyrius

Mielą

JADVYGĄ TRIMAKIENĘ,

sūnus KONAUTĄ ir GEDIMINĄ, jų brangiam Tėveliui 
mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Birutė ir Pranas MART1NKAI

Juozas Audėnas
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —

109 Warwfck SL 
BrooMyn 7, N. Y.

TA 7-9818

ADVOKATAS

37 Sberidan Avenue

Brooklyn 8, N. Y.
TMcf. — APplegate 7-7083

VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackaon HMghts, N. T. 
Tol. NEwton 9-6620

85.00 
4.00 
5.00 
8.00 
4.00 
4.00

Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių......Stereo 6.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų. Ster. 85 
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet, dainų, akomp. gitara 
Pavergtos Tėvynės dainos ir tokiai, 2 pi., 24 1. šokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko teid. 14 tautinių šoklų------
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 Het. šokių 4.00 
Dainos Lietuvai. S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų .... 
Mylėsi Lietuvį iš tolo, n dainų šventės 15 rinktinių dainų .... 
Lietuvos kanklės, 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. 35 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių

Mes padainuosim, Čiurlionio Ansamblio 16 L dainų. Ster. 87.50 
Br. Jonušo įgrota 12 bet. patrijot maršų

A. SabaniaMko, po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po 85.00 
LietuvHkos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 L dainų ir šokių 
8. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalė&nių ir 10 liet, dainų 
Rožės Ir tylės vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 
Ar pameni, V. Stankus, 10 tokių muzika solo. ....... Ster. 36
Milžino paunksmė, Montrealio L dramos teatro 3 pi. albumas 
žirginėliai. Montrealio Bet. dramos vaikams pasaka...............
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 hsL patriotinės vaik. dainos 
Lietuviškų dainų, tokių, polkų, žukausko-Vasfliausko juokai 
Litlūmnian 2-speed record course —........................................
Liet dafnų ir spėrų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių .... po 
Clevelando Vyrų oktetas, 12 muzikos šokių rink......................
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pL Iz. Vyt. Vasiliūno.......

7 KrletMM itMM, 8v. Kazimiero parapijos choras

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

4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
6.50 
7.00 
5.00 

10.00 
4.50 
5.00 
5.00 
5.00 

15.00 
5.00 
3.00 
4.00 
3.00 
5.00 
5.00 
6.00 
4.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00
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Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą inrtituciją.'
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP, Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės pHttonoM perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalų tnveMuoja pelningai iki 
12^ ir hunseiiatj >iai | trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antrus "mortgage”, namus ir LL progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra Investuojama ir | Akcijų Birtų 81uo metu vienos 
akcijos kate — 810.00. Po birželio to d. M kate bus pakelta.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELI0NA8. 100-21 89th Are., Rfchmond HH! N.Y.; HI 1-6799 

arba
A. VEOECKA8. 83 Morgan St., Stamfonl. Conn. Tel. 325-0997 
Darbo valandos: Mokiadieniai* 6-9 vst. vak.: ėettadieniais 9-4 vai.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

Įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

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

Tel. HYacint 7-4677

GRANE SAVINGS &LoanAssociation

B. B. PIETKIEW1CZ, Pre*.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayctte 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

41 /2 % INVESTMENT
ACCOUNTS 

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos j
Pinigai Jdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi- i 

Dfvidendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt 9:00 ryto — 8:30 vakaro: Antrad. ir 
penktadienj 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12.00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.


