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KAI 22,000 PASIRINKO LAISVĘ, buvo 
paskelbta Azijos laisves diena, kurię mi
nėjo ir Europos pavergtos tautos
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Vietnam, Bonn, Washington, Selma, Albany - negerai
Savaitės įvykiai taip susiklos

tė, kad ėmė kelti (bent spaudo
je) susierzinimą.

Už Amerikos ribų— Vietna
mas labiausiai neramina. Nau
ją perversmą N.Y. Times verti
na kaip smūgį Amerikos politi
kai, kuri esanti ant smėlio sta
toma; Washingtonas rodosi 
esąs bejėgis, apatiškas; laikas 
dirbąs prieš mus. Konferenci
ja Vietnamui neutralizuoti pa
vėlinta, nes komunistai tikisi 
laimėsią, tada kam jie darys 
nuolaidas. Bet laikraštis išeities 
nepasiūlo.

Nepasitenkinimas nukreiptas 
ir į Vokietiją. Ne tiek dėl Er
hardo ir de Gaulle susitarimo, 
kuris apeinamas santūriai. Dau
giausia dėl Vokietijos nutarimo 
baigti bylas karo nusikaltėliam. 
Akciją prieš tą nutarimą pra
dėjo žydai; parėmė Lenkijos 
kardinolas Wyszynskis ir spau
da, tvirtindama, kad negali bū
ti jokio Įsisenėjimo nusikalti
mui. Reikalaujant nusikaltėlius 
teist nutylimas kitas tos pat rū
šies karo nusikaltimas — So
vietų genocidas. Vokietiją dar 
specialiai spaudžia Izraelis, kam 
neužmezga diplomatinių santy
kių; kam leidžia vokiečių spe
cialistam talkinti Nasseriui ga
mintis atominius ginklus. Vo
kietija geibėjos! nuo to spau
dimo, duodama moderniausių 
ginklų Izraeliui Bet tai sukėlė 
nepasitenkinimą Nassėrio, ku
ris pasikvietė rytų Vokietijos 
atstovą ir grasina pripažinti 
rytų Vokietiją.

Pačioje Amerikoje. — Wa
shingtone ima rodytis pirmi ne
sutarimai tarp Kongreso ir vy
riausybės : Kongresas šokosi 
nutraukti paramą Nasseriui, o 
vyriausybė gina, kad būtų palik

tos laisvos rankos prezidentui; 
vyriausybė pristatė užsienio 
paramos projektą kaip vieną 
įstatymą, o senato užsienių rei
kalų komisijos pirmininkas Ful- 
brightas pasiskelbė, kad jis ak-

VIETNAME: ir vėl perversmas
Vietname sausio 27 kariuo

menės taryba Vėl perėmė val
džią iš civilinės vyriausybės, 
vadovautos Huong. Kaltino, 
kad nepajėgė susitvarkyti su 
budistų politikų riaušėm. Kari
nės tarybos prieky gen. 
Khanh. žadėjo sudaryti tarybą 
iš 20 asmenų — įvairių tikėji
mų. įvairių provincijų.

R. Nixonas sausio 26 pareiš
kė. kad Amerika prakiš karą 
metų eigoje, jei nebus leista 
Vietnamą izoliuoti ir kelius, 
kuriais pristato paramą p. Viet

namo komunistam, nukirsti. 
Jei prezidentas Johnsonas apsi
spręs baigti Vietnamo karą lai
mėjimu, jis bus vienas iš di
džiausių mūsų prezidentų, — 
kalbėjo Nixonas.

— Amerika naują Vietnamo 
perversmą priėmė kaip įvykusį 
faktą ir jau nesirengia reika
lauti, kad būtų grąžinta civi
linė nušalintoji valdžia.

— Vietnaman infiltruota iš- 
šiaurės nuo 1959 iki 1964 pra
džios apie 19,300 karių.

VOKIETIJA tarp Amerikos ir de Gaulle
Kancleris Erhardas sausio 

19-20 lankėsi pas prezidentą de 
Gaulle. Vykdamas į Paryžių sa
kė: pasikalbėjimuose su de 
Gaulle eisiąs iki visų galimų 
ribų, tačiau nesiaurinsiąs ryšių 
su Amerika.

Amerikos politikai Vokieti
ja buvo ištikima visą laiką. La
biausiai artimi ryšiai buvo tąrp 
Adenauerio ir Dulles. Mažiau 
pasitikėjimo Adenaueris rodė, 
kai prezidentas Kennedy ėmė 
stiprinti ryšius su Maskva. Ta

da Adenaueris sudarė draugiš
ko bendradarbiavimo sutartį su 
de Gaulle. Adenauerio įpėdinis 
Erhardas sustiprino pasitikėji
mą Amerikos politika, neveng
damas net aštrios įtampos su 
Prancūzija.

Erhardas siekė dviejų daly
kų: įeiti į Nato atominį laivy
ną, kur; siūlė Amerika;.pąlai- 
kyti gyVą\Vokiėiijos šhjungimo 
mintį. Ir vieno ir kito tikėjosi 
iš Amerikos. Tačiau Amerika 
po konferencijos su de Gaulle 
atominį laivyną atidėjo paskes- 
niam laikui, o nenorėdama

VIENYBES KELIU: Bea tarsis Ženevoje įtempti santykių su Sovietais 
atsisakė iniciatyvos Vokietijai

tyviai nerems, jei nėra skyrium 
sprendžiama karinė ir ūkinė 
parama. Nervina Alabamoje 
Šeimos įvykiai su muštynėm, 
kalinimais, kada M.L. King 
ėmė organizuoti negrų registra
ciją balsavimo reikalam. Ta 
registracija susilaukė trukdy

mų. per 10 dienų suimta 280 
asmenų. Albany Įstatymų lei
dimo įstaiga per 13 dienų ne
pajėgė išsirinkti pirmininko ir 
pradėti darbo, susidūrus majo
ro Wagnerio ir sen. Kennedy 
interesam.

PO NAUJO PERVERSMO: gen. Taylor ir gen. Khanh

Sausio 23 New Yorke įvy
ko Pavergtųjų Seimo nepapras
tas susirinkimas Azijos Laisvės 
Dienos metinėm paminėti. Prieš 
vienuolika metų ryšium su Ko
rėjos karo paliaubom 22,0 0 0 
karo belaisvių atsisakė iš nelais
vės grįžti i šiaurinę Korėją ar
ba i raudonąją Kiniją, pasirink
dami laisvę tremtyje. Siam įvy
kiui žymėt buvo įvesta Azijos 
Tautų Laisvės Dieva.

Azijos ir Europos laisvės ko
vos prieš sovietinį komunizmą 
solidarumui pareikšti tą Azijos 
Tautų Laisvės Diena mini ir 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas. Šiųr metų minėjime apsi

lankė ir žodį tarė laisvosios Ki
nijos ambasadorius prie Jung
tinių Tautų Liu Chieh, Vietna
mo ambasadorius -stebėtojas 
prie JT Nguyen — Phu-Duc, P. 
Korėjos atstovybės prie JT pa
tarėjas Dr. Woonsang Choi, 
taip pat Danijos delegacijos 
prie JT narys, buv. užsienio 
reikalų ministeris O.B. Kraft ir 
Amerikos darbo unijų atstovas 
McDowell.

Pavergtųjų Seimas priėmė 
deklaraciją, kuri reikalauja, 
kad laisvasis pasaulis išnaudo
tų tarptautinio komunizmo ne
sutarimus Europos ir Azijos 
problemų teisingam sprendi
mui. (Elta)

Ar kom. Kinija ir Sovietai, prieš tapdami priešininkais, netaps 
sąjungininkais prieš bendrą priešą — Ameriką?

Kardinolas Augustinas Bea. 
S.J., krikščionių vienybės sek
retoriato šefas, vasario mėn. 
vyksiąs i Ženevą. į “Pasaulio 
bažnyčių tarybos“ sostinę. Že
neva nuo Kalvino laikų daž
nai pavadinama protestantų Ro
ma. Ten yra “Pasaulio bažny
čių tarybos” buveinė, kurioje 
atstovaujami apie 200 įvairių 
tikėjimų, dirba 300 tarnautojų. 
Kardinolas Bea siekia ryšių 
tarp Romos ir Ženevos.

— Pcpiežius Paulius VI ska
tino rodyti paklusnumo ir pasi
tikėjimo liturginėm reformom, 
kurios kai kuriem tikintiesiem 
ir rodos sunkiai priimtinos. VIENYTOJAS: kardinolas Bea, S. J.

sujungti. Tai atvirai pareiškė 
valstybės sekr. Rusk.

Tai buvo smūgis Vokietijos 
politikai, ir jis galėjo turėti 
įtakos šiemet rinkimuose. Vo
kiečiai tebėra jautrūs Vokieti
jos sujungimo klausimui, ir nu- 
tilimas dėl jo galėjo atimti iš 
Erhardo valdžią ir perduoti jo 
konkurentui socialdemokratui 
Brandtui.

Šis vidaus politikos pavojus, 
manoma, labiausiai paskatino 
Erhardą vykti į Paryžių ir ten

ieškoti pagalbos. De Gaulle pa
žadėjo skatinti sąjungininkus, 
kad Vokietijos, sujungimo klau
simas būtų atnaujiątas. De 
Gaulle pritarė Erhardo ankstes
nei idėjai, kad Europos ūki
nės bendruomenės narių tarpe 
būtų siekiaipa ir politinės yie- 
nybės.

Tais dviem sutarimais gali 
būti patenkintos abidvi pusės. 
Erhardas gali viduje rodyti, 
kad vokiečių idealas — sujung
toji Vokietija — palaikomas gy
vas. De Gaulle gali matyti, kad 
Vokietija vieną žingsnį nusisu
ko nuo Amerikos ir priartėjo 
prie Prancūzijos, kuri siekia 
Europos ūkinės ir politinės vie
nybės bei savarankiškumo.

PO KONFERENCIJOS: de Gaulle 
ir Erhardas.

Sustojame prie Pav. Europos 
Seimo minėtos deklaracijos, ku
rioje pasisakoma dėl tų nesuta
rimų tarp komunistinės Rusi
jos ir komunistinės Kinijos.

Dėl tų nesutarimų populiarus 
Amerikoje tikėjimas, kad ski
limas tarp Rusijos ir Kinijos ei
nąs gilyn; kai Kinija daros vis 
agresyvesnė, tai Amerika turin
ti paremti mažiau agresingą So
vietų Sąjungą. Peršama net 
mintis, kad tarp Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos turės kilti są
junga prieš bendrą priešą Ki
niją. Tas tikėjimas yra virtęs 
tiesiog, sen. Fulbrighto žodžiu 
tariant, mitu.

Mitas turi įtakos Amdrikos 
dabartinei politikai su Sovie
tais — skatina Ameriką ieškoti 
susipratimo su Sovietais ir net 
bendradarbavimo preziden-

tas peršasi su kelione į Mask
vą.

Pavergtųjų Seimo deklara
cija atmeta šį mitą, kalbėdama: 
“Šiandien Maskvos žodžiai ir 
veiksmai tokiais klausimais 
kaip Kongas ar pietų Vietna
mas vargiai skiriasi nuo Pe
kingo. Ir šiandien nėra esminio 
skirtumo tarp Maskvos ir Pe
kingo, kaip jo niekad nebuvo, 
dėl jų pasiryžimo palaidoti ne
komunistines tautas. Pavojingą 
teoriją, kad Pekingas tampa 
vieninteliu komunistinės agre
sijos ir veržlumo šaltiniu, pa
neigia faktai. ..

Jei i pavergtų tautų atstovų 
nuomones kai kas nori žiūrėti 
kaip į “suinteresuotų”, taigi 
"vienašališkai“ galvojančių nuo
mones. tai čia tenka pažymėti, 
kad ne jie vieni taip galvoja.

Ar penėti liesąsias Egipto karves?
— Atstovų Rūmai sausio 26 

nutarė sustabdyti maisto siun
timą Egiptui. Tai atsiteisimas 
Nasseriui už Amerikos skaityk
lų deginimą. Bet valstybės de- 
mui priešingas.

— Valstybės sekr. Rusk sau
sio 27 kreipėsi į senatą, kad 
nepritartų Atstovų Rūmų nuta
rimui nutraukti maisto pardavi
mą Egiptui.

John ChKmberlain (Journal' 
American) mini pareiškimus vie 
no sovietinių reikalų specialis
to. kuris buvo įprašytas specia
liai sekti per paskutinius tris 
mėnesius sovietinės spaudos 
pasisakymus dėl Kinijos. Jis 
tvirtina:

"Nors ir koki yra skirtumai 
tarp Sovietų ir Kinų, tie visi 
skirtumai yra palenkti reikalui 
sudaryti bendrą frontą prieš 
J.V. Dar daugiau: esu įsitikinęs, 
kad per paskutinius tris mėne
sius tarp Maskvos ir Pekingo 
pasiekta toli einančių susitari
mų dėl spaudimo prieš mus vi

sais frontais,. kur tik mes turi
me galijnybę pralaimėti. Tik 
pakvaišėliai gali nepaisyti tven
kiamos audros”.

Taigi dėl tų nesutarimų tarp 
Rusijos ir kom. Kinijos “mi
tas” skelbia: nesutarimai neiš
vengiamai pavers Kiniją ir Ru
siją priešininkais.

Pataisa “mitui”: prieš tapda
mos priešininkais, jos pirma 
taps sąjungininkais bendram 
priešininkui likviduoti; o tas 
bendras priešininkas yra pir
moj eilėj nekomunistinė Ameri
ka.

PINIGAI IR MALDOS: pritarimas ir pa
sipriešinimas mokyklų paramai

Prez. Johnsono numatyta pa
rama mokyklom ne visų žydų 
vienodai vertinama. Buvo pra- 
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Vėl malda

Grand Rapids, Mich., teismas 
svarstė 9 tėvų skundą, kad 
mokyklos taryba leido moki
niam kalbėti maldą ar skaityti 
Bibliją. Teismas rado, kad jie 
gali tai daryti prieš pamokas 
ar po pamokų, tik kitam kam
bary. ne klasėje.

nešta, kad Amerikos Žydų 
Kongreso prezidentas kritikavo 
prezidento projektą. Tačiau or
todoksinių žydų vadas rabinas 
Morris Sherer, kaip praneša 
The Tablet, tą kritiką įvertino 
kaip mirštančios mažumos pasi
sakymą, kuris netarnaująs A- 
merikos reikalui.

Eilė protestantinių atstovų 
taip pat atsiriboja nuo tų savo 
bendratikių, kurie buvo pasisa
kę prieš Johnsono projektą. 
Pritarimą pareiškė episkopalų

McKEON, New Yorko valst. 
demokratų pirmininkas, kurj 
mj. Wagneris kaltina kyši
ninkavimu.

— Portugalijos bažnytinė vy
riausybė įsakė, kad visose nau-

Prezidentas nevyks į Londoną
— Prez. Johnsonas iš ligoni

nės jau grįžo namo, bet gydy
tojai neleidžia jam vykti į 
Churchillio laidotuves. Ten ji 
pavaduosią valstybės sekreto
rius Rusk ir vyr. teismo pirmi
ninkas Warren.

— New Jersey skandalas su 
Hudsono apskrities kalėjimo 
prižiūrėtojais. Už gerą atlygini
mą kaliniai galėjo gauti pietus 
iš miesto, iš kalėjimo vakare iš
eiti ir rytą sugrįžti, o kai ku
riuos galėjo lankyti ir mergi
nos.

— Mėnulin keliauti Amerika 
numato 1970 — pareiškė pre
zidentas Kongresui.

Bažnyčios ir mokesčiai
Baltimorėje teismas nuspren

dė. kad bažnytinio turto atlei
dimas nuo mokesčių nesiprie
šina nei Marylando įstatymam

vyskupas William F. Creighton, 
baptistų viešųjų reikalų direk
torius C.E. Carlson.
Už ir prieš autobusus

Cleveland©, Ohio, organizuo-

jai statomose bažnyčiose alto
riai būtų atitraukti nuo sienos 
ir kad mišių auka galėtų būti 
aukojama pagal naują liturgi
ją

nei konstitucijai. Skundą teis- jama peticija, kad būtų išleis- — Bulgarijos valdžia paskel-
mui buvo davęs dėl to vietos 
ateistas. Teismas taip pat pa
aiškino, kad Marylandę nuo 
mokesčių yra atleidžiamos 56 
rūšių institucijos.

tas įstatymas, kuris duotų teis- 
sę ir parapinių mokyklų vai
kam naudotis autobusais. Bap
tistai organizuoja opoziciją to
kiam įstatymui.

bė, kad duos tėvam po 18 dol.. 
jei nekrikštys vaikų; duos po 
50 dol., kurie tuoksis ne baž
nyčioje, ir po 25, kurie laidos 
be bažnytinių apeigų.

M. C. KING Šeimoje vado
vauja negry registracijai.

— J. Tautos posėdžius vėl 
atidėjo iki pirmadienio, nesu
sitarus dėl skolų mokėjimo.

NEW YORKAS ESĄS KRIZĖJE
New Yorko miestas, nors 

esąs “pasaulio sostinė”, bet 
pergyvena krizę kaip ir jame 
esanti pasaulio institucija Jung
tinės Tautos. Būtent:

— New Yorke penkta dalis 
gyventojų yra skurdo padėty— 
šeimos pajamos mažesnės nei 
3000 dol. metam.

— New Yorke 70.000 jau
nuolių slankioja gatvėm be 
darbo ir be mokslo.

— New Yorko keliai nepajė
gia sutalpinti 1.5 milijono čia 
registruotų automobilių, kurių 
skaičių dar padidina kasdien 
600.000 dar iš kitur atvykstan
čių.

— Nepaisant sezoninių dar
bų 15 proc. darbingų asmenų 
yra bedarbiai.

— New Yorko miesto cėnt- 
ro vidurinė klasė 800.000 bal
tųjų nuo 1950 nuolat keliasi į 
priemiesčius ir juos pakeičia 
800,000 negrų bei portorikie- 
čių, kurie nėra paruošti kvali
fikuotiem darbam.

ATĖJO: Michael Stewart, naujas

Anglijos u.r. minister! po Walkerio.

IŠĖJO: P. G. Walker, turėjo pasi
traukti iš Anglijos u.r. ministerių. 
pralaimėjęs rinkimus.

Konstitucija, priesaika ir teisinas
D. Lawrence (H. Tribune) 

atkreipė dėmesį į prezidento 
priesaikos tekstą. Konstitucijos 
nustatytas tekstas sako, kad 
prezidentas priesiekia vykdyti 
pareigas “prezidento įstaigos”. 
Lawrence sako, kad priimda
mas Johnsono priesaiką vyr. 
teismo pirmininkas Warrenas 
žodį “prezidento” pakeitė į 
“prezidentūros’ ’ (presidency). 
Autorius sako, kad tokia pakai
ta ateity galės būti kaip pre
cedentas, argumentuojant, kad 
konstitucija aiškinti ir, kur są

lygos reikalauja, pakeisti gali 
vyriausias teismas.

— Jugoslavijos laivo du jū
rininkai Portland pasiprašė azy- 
lio. Imigracijos direktoriaus pa
reigas einąs John L. Laponis 
atmetė jų prašymą.

— Sovietai sausio 26 liepė 
išvykti Amerikos atstovybės 
sekretoriui Richard F. Stolz. 
Tai atsilyginimas už Boriso V. 
Karpovičiaus, sovietų atstovy
bės spaudos šefo, išvarymą.
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Aliarmas: konspiracija Amerikoje veikia
Rinkimai užmiršti; paskelbta, 

kad su Goldwaterio pralaimėji
mu sutriuškinti “dešinieji eks-

Kę turi reikšti kalbos ir ve! apie “radikalus” Dešinių propagandos tinkle 
veikia 20 didžiųjų leidinių, ku
rių bendras tiražas per vieną

tremistai”. Rodos, galėtum apie 
tą priešininką ir užmiršti. Bet 
daros priešingai: kalbos apie 
ekstremizmą vėl atgyja su aliar
mu, kiek tai galima pastebėti 
spaudoje.

—o—

Jewish Press informavo, kad 
Amerikos žydų Kongresas pa
skelbė susirūpinimą, jog

tokios grupės kaip John 
Birch Society veikiančios prieš 
žydus ir savo antisemitinei vei
klai esančios remiamos biznio 
korporaciją.

Reikią paveikti tas korpora
cijas, kad neduotų pinigų. Rei
kia paveikti, kad televizijoje 
būtų sustabdyta jų veikla prieš 
žydus arba duota tiek pat laiko 
jai atsakyti tokiu pat būdu te
levizijoje.

Tas pats laikraštis kalba ne 
tik apie Ameriką. Apgailesta
vo. kad Kanados valstybės gy
nėjas esąs bejėgis sustabdyti

— Ispanija sausio 23 pasis
kelbė. kad plės kultūrinius ir 
prekybinius ryšius su Sovietais 
ir jų satelitais. Diplomatinių 
santykių su jais dar neturi.

paštu siunčiamą literatūrą, ku
rioje skelbiama "neapykanta 
žydam, negram ir asmenim, va
dinamiem komunistais".

Informavo, kad Kanados tei
singumo ministeris paskyrė 
“ekspertų komisiją“ kovai 
prieš “literatūrą, kuri skleidžia 
neapykantą.”

—o—

Look žurnalas sausio 26 sky
rė specialų nr., aliarmuodamas 
“konspiraciją JV”.

Tie konspiratoriai esą "deši
nieji radikalai", kurie vartoja 
kovoje "totalistinius metodus". 
Keturiuose tam aliarmui skir
tuose straipsniuose tarp deši
niųjų radikalų labiausiai mini
mas “John Birch Society” są
jūdis, toliau dar toki vardai: 
“Christian National Crusade ” , 
“Clarence Manion Forum”, “A- 
merican Nazi Party”, “Cardinal 
Mindszenty Foundation”, “Mi
nutemen”.

Apie juos pirmasis informuo
ja Frank Church, Idaho sena
torius. Jis kalba, kad šios rū
šies radikalai spauda, žodžiu, 
laiškais. Įspėjimais skelbia Įta
rinėjimus Įvairiem asmenim: 
jie remia komunistų konspira-

ciją Amerikoje ir vykdo išda
vimo darbą. Viena mokytoja į 
senatorių kreipusis tokiu “ab
surdišku” tvirtinimu:

jei komunistam pasisektų pa
imti šio krašto valdžią, tai 
"mes visi žūtume drauge. Jūs, 
kaip ir visi vadai, būtumėte lik
viduoti .. . Nieko nebūtų pasi
gailėta, kas nėra komunistų or
ganizacijos nariai".

Mokytoja, kuri taip senato
riui rašo, esanti pakliuvusi Į 
“spąstus tikėjimo, kad visur 
esąs išplitęs išdavimas”.

Senatorius nurodo, kad to

kių Įtarinėjimų sąjūdis esąs iš
plitęs ir nukreiptas prieš ko
munistus. Kiti prideda — prieš 
žydus, negrus, katalikus.

To sąjūdžio išleistos knyge
lės "None Dare Call It Trea
son" išplatinta 8 milijonai.

Dešiniųjų radikalų organiza
cijos esą gausios; nuo 1955 
augančios kasmet po 22 proc. 
Trisdešimt didžiųjų organizaci
jų savo bendrą biudžetą iš 
4,906.000 dol. 1958 metais pa
kėlė iki 14,300,000 dol. 1963 
propagandos reikalui 1963 iš
leidusios viso 30 mil. dol.

milijoną. Kas savaitė jie turį 
7,000 radijo transliacijų.

Kovai su šiais ekstremistais 
nuo pernai metų rugsėjo pra~ 
džios ėmė veikti "National 
Council for Civic Responsibili
ty",
kuriam vadovauja Arthur Lar
son, buvęs Amerikos informa
cijos biuro direktorius prezi
dento Eisenhowerio vyriausy
bėje. Tas Council turi veikti 
prieš ekstremistus iš kairės ir 
šinės, bet Look tvirtina, kad 
“dešinysis sparnas daugiausia 
susilaukia jo dėmesio”.

(Bus daugiau)

Siųskite j Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

I

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei, į 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

Sen. H. A. Williams Įteiktas medalis
Senatoriui Harrisonui A. Wil

liams. N.J. D., jo Įstaigoje Wa
shingtone buvo Įteiktas Paverg
tų Europos Tautų Seimo me
dalis. kuriuo žymima to seimo 
10 metų sukaktis. Įteikė Bulga
rijos delegacijos pirmininkas 
dr. George M. Dimitrovas ir 
slovakų partijos vadas — Josef 
Letterich.

Sen. Harrison A. Williams re
mia aktyviai visas pavergtąsias 
tautas. Jis buvo pateikęs vadi
namus “privatinius bilius”. sie
kiant palengvinti rytų Europo
je esantiem asmenim susijung
ti su čia eszančiais jų šeimos 
nariais.

Ypatingai arti, širdies 
laiko Baltijos valstybių likimą. 
Kaip anksčiau, taip ir šiais me
tais jis numato Vasario 16 pro
ga pateikti rezoliuciją senate, 
kad prezidentas Johnsonas pa
laikytų ir toliau Amerikos poli
tiką pripažinti Lietuvos, Latvi
jos ii- Estijos laisvąsias vyriau
sybes ir atmestų bet kokias 
pastangas pripažinti neteisėtą 
Baltijos valstybių užgrobimą.

— Gen. M. Weygand, Pran
cūzijos kariuomenės vadas 
1940. o pirmajame pasaulio ka
re sąjungininkų kariuomenių

Žydų organizacija B'nai B’- 
rith savo ribose sudarė “John 
F. Kennedy ložę”. Jos nariai 
yra pareigūnai, kurie dirbo 
Kennedy vyriausybės aukštuo
se postuose. Ložės prezidentas 
yra Robert R. Nathan, pasaulio 
raidos projektų patarėjas; vice- 
pirm.—Manuel F. Cohen, ver
tybių ir biržos komisijos pirmi- SEN HARRISON A. WILLIAMS (d.) įteikiamas Pavergtų Tautų seimo medalis. įteikia dr. Georgs M., 

Dimitrov (k.) ir Jozef Leterich.

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

i
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 pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas painiosiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SALE VESTUVĖM, SUSIRINKI M ANČ BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

štabo viršininkas, tebėra gyvas. ninkas. tarp kitų — Sheldon F.
nors susilaukė jau 98 metų. 
Buvo lig šiol sveikas, be sau
sio 20 namie slydo ir nusilaužė 
koją.

Cohen. Internal Revenue tar
nybos vyr. patarėjas. Max Pag- 
lin, buvęs federalinių ryšių ko
misijos gen. patarėjas.

NUOMONES DEL PAMALDŲ REFORMOS
SPAUDA

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. « Tel. Circle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH 9-6245
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue ............. LI 2-1767
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ........... W.*. 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• DETROIT. Mich. — 730 Michigan Avenue ................  VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St.. N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av, Tel. 233 8030. 246 0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ........... TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave.............. ES 2-4685
• LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3. N.J. — 428 Soringfield Avenue ........... Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave.................... LO 2-1446
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ..................... At. 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street.............................. GR 2-6387
• PATERSON 1. N.J. — 99 Main Street .....................  MU 4-4619
• "^PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave........ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ....... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street ....... Fl 6-1571
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ......   Tel. 268-0068
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................   PL 6-6766
• WORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street ........... 8-2868
• YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Ave...................... GR 6-2761
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............. R« 3-0440

Vatikano II susirinkimas Įve
dė kai kurias liturgines refor
mas, siekdamas, kad pamaldo
se, ypačiai gi mišių aukoje, vi
si dalyvautų sąmoningai ir ak
tyviai. Tam tikslui Įvedė masi
ni atsakinėjimą i kunigo žo
džius, kolektyvines maldas vi
siem žmonėm suprantama jų 
kasdienine kalba.

Visokios reformos susilaukia 
nevienodo vertinimo. Vieni pri
ima jas su entuziazmu, kitiem 
jos sunkiau priimtinos. Tai pri
klauso ne tik nuo asmens am
žiaus. bet ir asmens palinkimo 
su savo pergyvenimais reikštis 
ar labiau kolektyviniu ar la
biau individualniu būdu. Vie
nas toks Įdomus atsiliepimas 
yra paskelbtas Dirvoje sausio 
15 — muziko Antano Nako.

“Mums, mėgstantiems mo
derniškas gyvenimo apraiškas, 
ypač muziką, literatūrą ir tapy
bini meną, kažkaip nejauku 
priešintis Bažnyčios sumoderni- 
nimui. Bet visa bėda, kad nau
jose reformose nerandame jo
kio modernizmo ir didesnės 
prasmės. Atvirkščiai, šis moder- 
niškumas mus verčia grįžti Į 
du tūkstančius metų atgal, Į 
primityvizmą.

“Nesu didelis katalikas. Gar
binu Sutvėrėją pagal ūpą ir su
gebėjimus. Matau JĮ visur: ir 
vakaro tyloje, koncerte ar me
no parodoje, klausydamas me
džių ošimo arba žiūrėdamas į 
dangaus mėlynę, o sekmadie
niais meldžiuosi bažnyčioje. To

kių katalikų kaip aš yra milijo
nai. Ir jie visi sekmadieniais ei
na Į bažnyčią pasimelsti, susL 
kaupti. Naujose mišių apeigose 
netenka ir kalbėti apie susi
kaupimą. Neduodama tam nei 
laiko nei sąlygų. Pagal duoda
mus nurodymus reikia stoti, 
klauptis, sėsti ir iš lapelio, pa
vadinto “Dievo žodžio liturgi
ja”, garsiai skaityti skurdžias 
ištraukas iš mišiolo. Sis liturgi
jos lapelis apgailėtinai menkai 
atrodo. Jis neprilygsta ir šešė
liui geros maldaknygės, pavyz
džiui, kad ir kunigo Ylos pui
kiai maldaknygei...”

“Daugumas mūsų laukia sek
madienio, kaip poilsio ir pras
mingos gražios dienos, kurią 
dar paįvairina sekmadieninės 
iškilmingos mišios. Kur dabar 
iškilmingumas naujose liturgi
nėse apeigose? Niūri tyla, per
traukiama pilkos minios be - 
prasmingu murmėjimu ir užpa
kalyje stovinčio kaimyno užki- 
musio balso vibracija. Būtų gal 
kiek geriau, jei maldos žodžius 
visi tartų kartu ... Bet apsidai
rykite: didesnė pusė mišių da
lyvių ir liturginį lapelį ignoruo
ja. Veidų išraiška abejinga ir 
toli nuo maldos”.

“šimtmečių bėgyje genialūs 
kompozitoriai sukūrė neįkaino
jamų muzikos vertybių, kelian
čių dvasią arčiau prie Dievo ... 
Pagal naują liturgiją, atrodo, 
jiems vietos daugiau nebebus. 
Užmirškime apie oratorijas, Ba

cho vargonus, apie simfoninio 
orkestro garsus, palydinčius da
lis Mišių. Tyla. Niūri, nejauki 
tyla ir susirinkusios minios 
murmėjimas”.

“Šių naujovių propaguotojų 
tarpe girdimas motyvas — jau
nimui naujos pamaldos patin
ka, net kalbama apie susižavė
jimą. Jaunimui kiekvienas nau
joviškumas patinka. Jei mes, 
vyresnieji, nesame išgyvenę li
turginių apeigų ir religinės mu
zikos grožio, tai ką kalbėti apie 
jaunimą”.

“Išvada: ankstyvesnių pa
maldų iškilmingumo ir subtilu
mo liko tik griaučiai”.

“Prašau visų atleisti už pa
skelbtas erezijas, tačiau tai pa
dariau tik vienu motyvu: “Te 
Deum Laudamus”.

Šis nuoširdus ir spalvingas 
atsiliepimas gali būti supranta
mas kaip atsiliepimas religinės 
dvasios, išaugusios lietuviškų 
pamaldų tradicijose; dvasios, 
kurioje persvėrė jausmas, intui
cija. kartais net mistika ir 
ypačiai individualizmas. Refor
mos kurs tradicijas, kurios ug
dys religinę dvasią su raciona
lizmo persvara, su individualiz
mo palenkimu kolektyvinei 
tyarkai, su primityvo architek
tonika vietoj ornamentinės 
plastikos.

Gal tuo ir galima būtų aiš
kinti, kodėl lietuviam liturginės 
reformos skirtingiau išgyvena
mos kaip, sakysim, kitokio ki
limo amerikiečiui.

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir. ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

CA' auh • r v*™

MAISTO OAOTOl

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y.............. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y......... ......... Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

Wc take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna
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Darbininko sukaktį minint
Sukaktim prisimenami įvy

kiai, žmonės ir darbai, kurie 
dar rišasi su dabartimi ir vie
nu ar kitu atžvilgiu mus palie
čia. čia ne tiek svarbu laikas, 
kiek gyvas ryšys, nes vieni 
praeities įvykiai nustoja grei
tai svo reikšmės ir visai užmirš
tami, o kiti tebeprisimenami po 
daugelio metų ir šimtmečių. 
Pavyzdžiui, kurios nors valsty
bės pradžia arba nepriklauso
mybės atgavimas prisimenama 
visą laiką, nors tauta būtų vėl 
pavergta, nes laisvė jai lieka 
siektinu idealu dabartyje. Tik
tai tuomet, kai tauta visai su
naikinama, darosi bereikšmis 
ir jos buvusio savarankumo mi
nėjimas. Iš praeities minime 
vien tai, kas mums dabar yra 
aktualu.

★

Minėdami bet kurią sukak
ti, nesustojame tiktai prie tų 
Įvykių, kurie yra buvę. Juos 
apžvelgdami, skatinamės savo 
laiko panašiem darbam ir ryž- 
t'.’.i: tęsti, kas buvo pradėta; da- 
rvM. kas reikalinga naujo. Su
kakties minėjimas čia teikia 
Įkvėpimo ir paskatos: jeigu jie 
galėjo savo laiko aplinkybėm, 
kodėl mes negalime pasikeitu
siom sąlygom, nors jos gali bū
ti labai nepalankios. Tokiu at
veju tenka tiktai labiau Įtemp
ti jėgas ir neprarasti vilties. 
Antai, Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimas šiandien yra la
bai apsunkintas, bet dar nereiš
kia, jog yra nepasiekiamas. Už
tat ir Vasario 16 minėjimai nė
ra beprasmiški, kaip priešas 
pasišaipo, ši sukaktis mus ri
kiuoja neatleidžiai dabarties 
kovai už Lietuvos laisvę.

★

Darbininko penkių dešimtų 
metų sukaktis nėra tokia visuo
tinė, kaip kitos tautinės mū

sų sukaktys, tačiau nėra ir ei
linė. Nedaug priskaitysime lie
tuviškų laikraščių, kurie be per
traukos būtų ėję 50 metų. 
Reikšminga, kad kone visi šie 
sukaktuvininkai yra Amerikos 
lietuvių triūso ir ištvermės vai
sius. Čia maža būtų pasakyti, 
jog palankias sąlygas sudarė 
šio krašto demokratinė laisvė. 
Ir laisvėje silpnieji miršta. Jei
gu kai kurie mūsų laikraščiai 
išsilaikė per abu karus bei de
presiją, tai rodo jų leidėjų, skai
tytojų ir rėmėjų tvirtą tautinę 
sąmonę ir ištvermę. Malonu pa
sidžiaugti. kad prie šių ištveru
siųjų priklauso ir Darbininkas.- 
išgyvenęs jau pusę šimtmečio.

★

Sąlygos toliau išsilaikyti nė
ra be rūpesčio visiem Ameri
kos lietuvių laikraščiam, kai se
nesnė karta vis daugiau retėja, 
o jaunoji — nulietuvėja. Kitos 
tautos, kaip vokiečiai ir lenkai, 
yra jau daug savos spaudos 
praradę. Lietuviai, palyginti, 
dar gerai laikosi. Džiaugiamės, 
kad ir Darbininkas, remiamas 
uoliųjų jo skaitytojų, gali savo 
amžių tęsti toliau, tarnaudamas 
tiem patiem jo steigėjų idea
lam — lietuvybei m krikščiony
bei.

★

Sukakties proga Darbininko 
leidėiai. lietuviai pranciškonai, 
per keturiolika metų daug pa
kėlę triūso laikraščiui išlaikyti, 
norėtų ir toliau matyti nemažė
jančią skaitytojų šeima. Mirtis 
kasmet ją retina, gi prieauglis 
nėra pakankamas, kad trūku
mą atsvertų. Jubiliejaus metais 
reikėtų bent 500 naujų skaity
tojų. Manome, kad nebūtų sun
ku juos rasti, jei Darbininko 
skaitytojai daugiau ateitų i tal
ką ir savo pažįstamus pakalbin
tų laikraštį užsisakyti.

Kalėdos Amerikoje yra be- T 7" f • 1 — T 1 • v •
veik tautinė šventė Jei bažnv IVCIl II C( i V ĮVC(lC, J 01111801138 įsilietu 
čiose jos švenčiamos, palyginus, J c '
trumpai, tai už bažnyčių ribų 
Kalėdų giesmės skamba jau be
veik du mėnesius prieš Kalė
das ir visas kraštas skęsta Ka
lėdų švenčių nuotaikose. Mies
tų namai tvyska elektros švie
sose, o gražiausios prakartėlės 
matomos ne tik prie bažnyčių, 
ir privačių namų, bet neretai 
ir fabrikų aikštėse. Šio krašto 
žmonės išsiunčia milijonus kalė
dinių sveikinimų ir pakloja mi
lijonus kalėdinėms dovanoms.

Užtai labai prasmingai pasi
elgė velionies prezidento John 
Kennedy administracija 1962 
m. išleisdama Kalėdų pašto žen
klą, kurio piešinyje vaizduoja
ma dvi degančios žvakės bei 
vainikas su raudonu kaspinu ir 
yra Įrašas: “Christmas 1962". 
Sekančiais metais Kalėdų paš
to ženklas taip pat išleidžia
mas. Jo piešiny dominuoja Ka
lėdų eglutė ir Įrašas: “Christ
mas 1963". Nors šis ženklas pa
sirodė jau prezidentui Kenne
dy mirus, bet jis buvo supro
jektuotas, aišku, dar jo admi
nistracijos.

Atrodė, kad šis gražus ir pra
smingas Kennedy administraci
jos veiksmas bus kartojamas ir 
toliau ir virs tautine tradicija, 
tačiau atsitiko kitaip. Johnsono 
administracija prieš praėjusias 
Kalėdas išleido net keturis ne
va Kalėdų pašto ženklus, kurie 
ne tik savo piešiniais nutolsta 
nuo krikščioniškos Kalėdų 
šventės, bet iš jų jau išmesta 
ir žodis “Christmas", ženklai 
vaizduoia: pirmas — eglėšaki 
su raudonu konkorėžiu, antras 
— holly, nežinomos kilmės au
galo (vokiškai — “spygliuoto
sios palmės”) šakelę, trečias — 
mistletoe; amalo, laumės šluo
tos (parazitinio augalo) su rau
donu raišteliu šakelę ir ketvir
tas — poinsettia. Pietų Ameri
kos augalo šakelė. Jei šie paš
to ženklai būtų pasirodę ne 
prieš pat Kalėdų šventes, nie
kas nesakytų, kad tai kalėdi
niai pašto ženklai.

Nenuostabu, kad daugeliui 
kilo klausimas, kodėl Johnsono 
administracija išleido Kristaus 
gimimo švenčių proga tokius, 
anot “Catholic Register", stab
meldiškus pašto ženklus. Vie
nas kcngresmanas pareiškė. — 
kad kalėdiniai pašto ženklai tu
rėtų vaizduoti prakartėlę (Aus
tralija tokių turi! J.J.) ar ką 
nors artimo Kalėdų švenčių 
prasmei. Šių gi eilučių autoriui 

ypač parūpo, kodėl Johnsono 
administracija išmetė iš Kalėdų 
ženklų piešinių žodį “Christ
mas”. Buvo parašytas pačiam 
prez. Johnsonui laiškas, kuriuo, 
užklausta, “kodėl žodis “Christ
mas” pranyko iš Kalėdų pašto 
ženklų? Mes jį turėjome 1962 
ir 1963 m.. Kas buvo blogo? 
Mūsų šiaurės kaimynas, Kana
da. jį turi.” “Ar tai yra ženk
las eliminavimo bet kokios re
liginės minties iš viso, kaip pa
darinys vyriausiojo teismo 
sprendimo, užkišusio mūsų mo
kyklas už antireliginės uždan
gos (“behind the Anti-prayer 
Curtain")?”

Kad būtų vaizdžiau, laiško 
tekste po kiekvieno sakinio į- 
klijuota minėti ženklai: visi ke-
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turi praėjusiųjų Kalėdų, 1962 
m. Kalėdų, f963 m. Kalėdų ir 
Kanados 1964 m. Kalėdų paš
to ženklas. Laiškas parašytas 
prezidentui, o ne paštų depar
tamentui sąmoningai, nes norė
ta, kad ir Baltuosiuose Rūmuo
se kas nors ji paskaitytų.

Atsakymas atėjo, kaip buvo 
tikėtasi, iš paštų generalinio 
sekretoriaus (jo specialaus asis
tento). Pradžioje jo nurodoma, 
kad jis buvo persiųstas depar
tamentui atsakyti ir toliau ra
šoma:

“The word “Christmas” was 
purposely omitted from the de
signs of the four stamps. This 
action was taken after tho-

roughly considering all factors, nekrikščioniškoji įtaka Baltuo-
We did not feel the word 
“Christmas” was needed becau
se the designs express the ho
liday flavor”.

Taigi iš šio teksto, kurį išti
sai paduodu anglų kalboje, nes 
gal kas pariorės parašyti kong- 
resmanams ir šiuo atsakymu 
remtis, matyti, kad žodis “Ka
lėdos" iš pašto ženklų išmestas 
sąmoningai, kad tos akcijos bu
vo imtssi išsamiai apsvarsčius 
visus faktorius — aplinkybes 
ir, kad nejausta, kad žodis “Ka
lėdos" būtu reikalingas, nes 
piešiniais išreiškiama švenčių 
estetinis pajautimas.

Vadinasi, kas prezidento Ken- 
nedžio administracijai buvo rei
kalinga ir, ką ji įvedė, tas pre

zidento Johnsono administraci
jai atrodė nereikalinga ir ji są
moningai išmetė. Taigi ir šiuo
atveju liberalinė, ateistinė ir

siuose Rūmuose laimėjo, kaip 
kad toji įtaka laimėjo 1963 m. 
birželio mėn. vyriausiajame tei
sme, kai tūkstančiai antireligi
nių uždangų aptvėrė mūsų vie
šąsias mokyklas ir išskyrė jas 
iš šio krašto teritorijos ateisiti- 
nio ekstertorialumo nuostatu, 
kad šio krašto priaugliaus, jo 
mokymosi metu, nepasiektų 
malda ir Dievo žodis, kaip kad 
nepasiekia saugumo organai 
svetimų valstybių atstovų, nes 
jų pasiuntinybės apsaugotos 
taip pat eksteritorialumo (poli
tinio) nuostatų. Tik kažin kie
no pasiuntiniai naudosis mo
kyklų eksteritorialumu: Kris
taus ar Antikristo? Atrodo, kad 
antrojo, nes pirmojo jau ir Gi
mimo šventės vardo viešai pra
dėta kratytis.

JAU TURIME 20 
REZOLIUCIJŲ

Los Angeles, Calif. — Jau 
Įnešta šiame Kongres (89th Con 
gress) 20 rezoliucijų Lietuvos 
laisvinimo reikalu. Eilė senato
rių ir kongresmanų, kurie bu
vo Įnešę rezoliucijas tuo pa
čiu klausimu 1963 ar 1964 me
tais, yra jau pažadėję jas iš 
naujo Įnešti.

Štai, paskutinių 8 rezoliucijų 
autoriai: Joseph G. Minish, (D. 
-N.J.). H. Con. Res. 68; Melvin 
Price (D.-Ill.), H. Con. Res. 69; 
Edward J. Derwinski (R. -III.), 
H. Con. Res. 96; John S. Mo- 
nagan (D.-Conn.), H. Con. Res. 
99; F. Bradford Morse (R. - 
Mass.). H. Con. Res. 105: Bar- 
ratt O’Hara (D.-Ill.), H. Con. 
Res. 106; Clarence D. Long (D. 
-Md.), H. Con. Res. 118; ir Char
les H. Wilson (D.-Calif.) H. 
Con. Res. 119.

Kongresmanas Barratt O’Ha
ra (D.-Ill.) yra visai naujos re
zoliucijos autorius. Praėjusia
me Kongrese jis nebuvo Įne
šęs rezoliucijos. Jis yra Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų ko
misijos narys. Tos komisijos 
rankose yra visos mūsų rezo
liucijos. Ji turėtumėm prisimin
ti padėkos laiškučiais iš viso 
krašto kampų; prisimintini ir 
kiti autoriai padėkos laišku
čiais. Laiškai adresuotini: The 
Honorable (kongresmano var
das ir pavardė). House Office 
Building. Washington, D. C., 
20515. IT.

!

Agentas tarp partizanu
IŠ KNYGOS 'VIENŲ VIENI

(2)
Hektorui susidarė nerimto Įs
pūdžio iš vykusio suvažiavimo, 
bet jis užgyrė Erelio turimas 
galimybes čia Vilniuje išvysty
ti ir gerai funkcionuoti vyr. 
pogrindžio centrams. Hektorui 
Erelis jau buvo pasakojęs apie 
Vienybės Komiteto likučius, į 
jų tarpą priskaitydamas ir K. 
(Šalkauskį) ir D (agilį). Tačiau 
Hektorui, kaip vėliau paaiškė
jo, su jais susitikti ir posė
džiauti ar tartis netekę. Ere
lis Hektorui aiškinęs, kad prieš 
tokią kelionę susitikti esą ne
tikslu. Hektoras tokiu paaiški
nimu pasitenkinęs” (Vėliau iš 
kitų rezistencijos narių buvo 
patirta, kad Vilniaus profeso
riai pogrindy nedalyvavę J. 
Lukša).

To suvažiavimo nutarimus 
pranešti apygardom Erelis pa
vedė atvykusiam į Vilnių J. 
Lukšai. Tam Lukša lankėsi Kau
ne ir susirišo su Kęstučio apy
gardos atstovu Tautvaiša rugsė
jo mėn., lankėsi Vyčio apygar
doje spalio mėn, Tauro apygar
doje lapkričio mėn. — vis kaip

VGPŠ atstovas.
“Spalio mėnesi ... į VGPŠ 

kolektyvą atsirado “A” apygar
dos atstovas Daukantas, buvęs 
pietų Lietuvos srities vado ad
jutantas. Po keleto dienų čia 
atsirado ir Tautvaiša (Kęstučio 
ap.). Erelis mums šiuo metu 
pristatė majorą Vytenį ir pulk. 
Vytį... Šis karinės kolegijos 
branduolys turėjo baigti cent
ralizacijos darbus ir galutinai 
sukomplektuoti pilną VGPŠ są
statą” (J. Lukša).

Bendrame BDPS Vyr. Ko
miteto ir VGPŠ posėdyje, ku
riame faktiškai pirmajam orga
nui atstovavo Erelis, antrajam 
J. Lukša, Vytis ir Tautvaiša, 
buvo numatytas visų apygardų 
suvažiavimas. Prieš jį dar lan
kė apygardas VGPŠ pareigūnai 
drauge su BDPS atstovu Ere
liu, palenkdami jas paklusti 
VGPŠ ir jį pripažinti galutinai 
bendrame vadų suvažiavime 
1947 sausio 18. Bet prieš 
suvažiavimą buvo dar eilė įvy
kių, kurie kėlė abejojimus, nors 
ir jokio įtarimo. -

(9) Ryšiai su Vakarais. “Mū

sų nepasisekimų rūpestis buvo 
jokių žinių negavimas iš Hek
toro. Praėjo ir trigubas su juo 
susitarto laukti laiko tarpas, o 
mes ne tik kad negavome iš jo 
jokio pranešimo, bet nei žadė
tos siuntos. Pradėjom galvoti, 
kad kelionė nepavyko. Pradė
jom galvoti apie galimybes nau
jų projektų ryšiui su užsieniu, 
Hektoro ir Meškio nutiestus 
tiltus laikydami palaidotus. Mū
sų pasiūlom pritarė ir Erelis. 
Nusprendėm iškomandiruoti į 
Gdynę vieną asmenį, kuris ten 
sėdėdamas nuolat tvarkytų ry
šio sklandų funkcionavimą, ši
tam postui atsirado savanoris 
kandidatas — Daktaras. Jam 
kaip tik netrūko nei lenkiškų 
manierų nei kalbos mokėjimo. 
Erelis jam pažadėjo išrūpinti 
lenkų repatriacinės komisijos 
valdininko dokumentus ir, to
kiais apsiginklavęs, jis “galė
jo" į ten keliauti kiekvienu no
rimu momentu...

Kaip tik šiuo metu gavau iš 
Erelio iššifruoti porą iš Hek
toro Antano parvežtų telegra
mų. Man užklausus, kur taip il
gai tos telegramos ir pats An
tanas užtrukęs, Erelis aiškino, 
kad buvę kelionėje kliūčių, ir 
jis nežinąs, ar toliau Hektorui 
pasisekę pasiekti tikslą. Padir
bėjęs kelioliką valandų, telegra
mas dešifravau. Jose Hektoras 
pranešė, kad laimingai pasie
kė Gdynę, ir taip pat patvirti
no, kad Meškis laimingai pasie

kė savo gūžtą. Kadangi telegra
mos buvo -man pateiktos labai 
vėlyvai, tai buvau abejojęs, ar 
iš viso jos yra Hektoro užši
fruotos. Ilgai knaisiojęsis po 
rankrašti ir po teksto kalbą, 
įsitikinau, kad jos vistik Hek
toro pagimdytos.

Kai dešifruotas telegramas 
perdaviau Ereliui, pastebėjau, 
kad jis jomis nesidomėjo. Su
pratau, kad jis jau turėjo ži
noti jų tekstą; taip pat atrodė, 
kad Hektoras jau buvo išda
vęs jam dešifravimo raktą. Pra
leidau, kad šias telgramas Ere
lis man pateikė tik tada, ka
da pastebėjo mūsų vis didėjan
tį susirūpinimą Hektoro liki
mu. Man užklausus, ar Anta
nas daugiau nieko iš Hektoro 
žadėtų dalykų neparvežė, ga
vau atsakymą, kad nieko ...." 
(J. Lukša).

(10) Abejonės telkėsi. “Per 
Vyčio apygardą (Lampeo) paty
rėme, kad ryšininkė Aldona 
(kuri ir gyveno Vilniuje pas 
Erelį), neseniai turėjusi už
davinį nuvykti į Vyčio apygar
dą, pasielgė kaip išdavikė. įvy
kį nuodugniai išnagrinėjus, at
rodė, kad ji turinti ryšius su 
vienu MGB majoru Vilniuje 
(Zaicevu). Tautvaiša, Daktaras, 
Juodvarnis, Lampeo ir aš, da
lyvavę įvykio tyrime, konstata
vome ją esant MGB agente ir 
pasiryžom likviduoti. Savo nu
tarimą pranešėme Ereliui, šis 
gi kritikavo mūsų pačių apsi

sprendimą likvidaciją įvykdyti, 
nes tai iš vienos pusės yra di
delis smulkinimasis ir, be to, 
per didelis savęs išstatymas ri
zikai. nes ji, būdama MGB 
agentė, turi būti tam tikroje 
kiekvienu momentu apsaugoje. 
Jis pažadėjo ją likviduoti per 
Aitvaro žinioje esančią teroris
tinę grupę. Po kurio laiko Ait
varas jau pasakojo “likvidavi- 
vimo” smulkmenas — buvusi 
nužudyta prie Trakų ežero ...”

(11) Nuostaba auga. “Prieš 
naujus metus visos bolševiki
nės karinės registracijos Įstai
gos turėjo pratęsti visiem pilie
čiam karinius dokumentus. Šis 
prolangavimas sukėlė mums 
naujo rūpesčio. Visi mūsų dar
buotojai. aprūpinti laikinai 
mobilizacijos atidėjimo pažymė
jimais. turėjo juos vienokiu ar 
kitokiu būdu pratęsti. Juodvar
nis. išgavęs šiai procedūrai rei
kalingus dokumentus iš univer
siteto vadovybės, kreipėsi į 
mane, prašydamas pasiteirauti 
šiuo reikalu Erelio nuomonės. 
Iš Erelio gavau atsakymą, kad 
Juodvarnis ir pats be mūsų pa
galbos galįs tai sutvarkyti, ka
dangi kariniai stalai dažniau
siai jokių dokumentų šaknelių 
neieško, o pratęsia juos remda
miesi išduotais darbo įstaigos 
pažymėjimais. Tačiau šį kartą 
tokis samprotavimas netiko. Pa
davęs dokumentą. Juodvarnis 
vietoj jo prolongatos gavo at
sakymą, kad įstaigoje nesą jo 

dokumento šaknelės, ir dar 
priedo — Įtarimą, kad doku
mentas galįs būti sufalsifikuo
tas. Aš vėl atsidūriau pas Ere
li. Jis teiravosi, kuriame kari
niame stale reikalas užkliuvo, ir 
pažadėjo pats visa tai sutvar
kyti. Ir tai buvo tiesa. Po kelių 
dienų Juodvarniui užsukus i 
karinį stalą, gavo dokumentą 
be jokių paklausimų ir trukdy
mų. Tuo tarpu kitiems jo stu
dijų kolegoms ir tikri doku
mentai pratęsti buvo labai sun
ku. Šis Erelio parodytas apsuk
rumas mumyse sukėlė ypatingo 
nusistebėjimo”. ,

(12) Keista jau ir kalba. “An
troje gruodžio pusėje Erelis, 
Tautvaiša ir aš išvykome ... į 
Jungt. Kęstučio apygardą. Iš 
kęstutėnų posėdyje dalyvavo 
apygardos vadas Visvydas, or
ganizacinio skyriaus viršinin
kas Sąžinė ir dar du štabo pa
reigūnai. šiame pasitarime ma
ne nustebino Erelio kalbos tu
rinys, kur jis aktyviąsias rezis
tencijos jėgas pradėjo dažyti 
kai kurių buvusių partijų spal
vomis ir tai laikė neužmirština 
cementuojant galutinius centri
nius rezistencinių organų rė
mus. Be to. ginkluotus viene
tus jis bandė įgrūsti ir ateičiai 
į grynai karinius mundirus, at
imdamas tiek dabartyje, tiek at
eityje jiems politnius uždavi
nius. Tokis centrinių organų 
Erelio peršamas cementavimo 
būdas sukėlė kęstutėnuose di

delę reakciją. Stebėjausi ir aš 
su Tautvaiša tokiu Erelio kal
bos tonu, nes jis žymiai skyrė
si nuo ankstesnių jo kalbų. Kad 
susitikimas nesibaigtų be jokių 
rezultatų, padėti teko išlyginti 
man. Kęstutėnus turėjau užtik
rinti. kad sausio aštuonioliktos 
dienos suvažiavime visi bend
rai apspręsime galutines mūsų 
organizacines formas ir kad 
man pažįstamos daugelyje apy
gardų vyraujančios nuotaikos 
yra labai tapatingos kęstutėnų 
turimoms. Nesileisdami Į ilges
nes diskusijas, išsiskyrėm, iš- 
gaudami kęstutėnų sutikimą da
lyvauti sausio mėnesio suvažia
vime.

Tiek aš. tiek Tautvaiša ste
bėjomės Erelio elgsena, pris
kiriant tauriečius Krikščionių 
Demokratų partijos spalvai, 
nors be pastebėtų kovotojų pa
maldumo kitokių duomenų tam 
neturėjo”.

<13) Baisi staigmena. Gruo
džio 28 J. Lukša turėjo susitik
ti su Ereliu suvažiavimo reika
lais. Eidamas link medicinos 
rūmų, netikėtai susitiko Butau
tą. atvykusį iš Kauno. Tas pra
nešė apie suėmimus, kurių siū
lai vedą į tą “barzdočių, sun. ku
rio žinia išvyko Hektoras"'... 
Butautas kvietė mane susilaiky
ti nuo šiandieninio pasimatymo 
su Ereliu ir kartu svarstyti esa
mų įtarimų tikrumą.

(bus daugiau)
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LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOS PLANAI landžio mėnesį pasirodys “Mū 
sų Lietuvos” II tomas. LIETUVIAIS ESAME GIMĘ

Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, praei
tą savaitę lankėsi New Yorke 
ir buvo užėjęs į Darbininko re
dakciją. Tuoj nusijuokė, kad 
už tų pačių redakcijos stalų, 
jam prieš 12 metų kilo min
tis išleisti Lietuvių Enciklopedi
ją. Tuo metu J. Kapočius čia 
dirbo — vadovavo pranciško
nų spaustuvei.

Tada jis dažnai užeidavo re- 
dakcijon ir vis vartydavo seno
sios Lietuviškos Enciklopedijos 
tomus, kol galų gale apsispren
dė: — iškeliavo į Bostoną, kur 
suorganizavo spaustuvę ir En
ciklopedijos leidyklą. Tas di
džiulis darbas štai jau baigia
mas. Šiemet bus baigta visa 
Lietuvių Enciklopedija.

Papildymę tomas bus išleis
tas vėliau, už poros metų. Kas 
turėtų kokių papildymų, prašo
mi siųsti L. Enciklopedijos re
dakcijai.

Baigiant ši dideli darbą, ki
lo mintis — išleisti lituanistinę 
enciklopediją angliškai.

Ji tarnautų dviem tikslam: 
būtų informacijos šaltinis ame
rikiečiam ir. antra, jaunimas, 
kuris mieliau skaito angliškai 
nei lietuviškai, iš tos enciklope
dijos galės pasisemti lituanisti
nių žinių.

Angliškos lituanistinės enci
klopedijos numatoma išleisti še- 
šius tomus. Tomo formatas bus 
tas pats, kaip dabartinis LE 
formatas, tik pats tomas bus 
storesnis ir atspaustas ant sto-

išleisti per penkeris metus. J. KAPOČIUS prie Lietuviu Enciklopedijos tomu.

BUS PRAILGINTA LIETUVYBE
Pranciškonam daug džiaugs

mo teikia nuolat Darbininke 
skelbiami kultūros židinio sta
tybai aukojančiųjų vardai. Su 
ateinančiomis aukomis vis la
biau tampa konkretesni didie
ji užsimojimai, kurių vykdymą 
nulems ne kas kita, kaip au
kos. Jos kultūros židiniui plau
kia nepaliaujamai, akivaizdžiai 
liudydamos, jog šis planas turi 
savo šaknis pačiose mūsų šir 
dyse. Paskiri asmenys ir orga
nizacijos aiškiai Įžvelgia tokių 
pastatų labą lietuviškai veiklai 
ir savo aukom skatina lūkuriuo
jančius.

Tarp daugelio Darbininke 
pagarsintų aukotojų sausio mė
nesio eigoje mūsų žvilgsni pa
traukia Ateitininkų Federacija. 
New Yorko apylinkės ateitinin
kai sendraugiai Maspethe su
ruošė Naujų Metų sutikimą ir 
visą pelną. 1005 dol.. paskyrė 
kultūros židinio statybai.

Aukos įteikimas buvo viešas, 
kad kiekvienas matytų, jog 
Įvertinama kilnus tikslas. Malo
nu pažymėti ir tai, kad auka 
btrvo Įteikta, dalyvaujant gar
biam jaunimo veikėjui prof. 
Juozui Eretui, kuris kultūros

Su XXXIII Lietuvių Enciklo
pedijos tomu bus išsiuntinėtas 
kvieslys, kviečiąs užsisakyti an
glišką lituanistinę enciklopedi
ją

Dabar tariamasi, kas ją re
daguos.

židinio planą laiko vienu iš 
skaidriausiu šviesuliu dabarti
nėje mūsų buityje.

Komiteto padėka taip pat 
buvo vieša, kad primintų, kas 
labiausiai darbavosi bei palai
kė šią iniciatyvą. Tenai mes 
randame vardus žmonių, seniai 
pranciškonus skatinusių imtis 
šio plano. Jie dabar atėjo su 
geru Įnašu, kuri iš didelio kuk-

Mieli Tėvai Pranciškonai,

Siunčiu lietuviško namo sta
tybų fondui 100 dol. money or
der. Gerai žinau, kad tokia su
ma šiam kilniam ir didžiam dar
bui yra labai maža. Dėl ligos 
nedirbu jau ketvirti metai, to
dėl siunčiu savo vieno mėnesio 
pensiją.

Aš linkiu ir tikiuos, kad su 
žmonių ir Dievo pagalba tas 
kilnusis tikslas bus pilnai at
siektas.

Tepadeda žmonės ir Dievas 
Jums tą didinga darbą Įvykdy
ti.

Su pagarba
Jonas Vištartas 

160 Hendrix Str., 
Brooklyn 7, N.Y.

Kiti LE leidyklos leidiniai
Enciklopedijos leidykla kar

tas nuo. karto išleidžia ir kitų 
knygų. Neperseniausiai pasiro
dė Br. Kviklio redaguota ‘‘Mū
sų Lietuvos” I tomas, kuris bu
vo sutiktas labai palankiai. Ba- 

lumo pavadino tiktai lašu. Tai 
žymiai daugiau negu lašas, kri
tęs i mūsų statybos fondą. Jei
gu jie taip nori, tegul būna ir 
lašas. Bet iš lašų susidaro eže
rai. upės bei jūros. Iš paskirų 
aukų, kokiais vardais jas be- 
vadintume, susitelkia gausios 
sumos.

Šis ateitininkų Įnašas pran
ciškonam brangus ir kitais 
dviem atžvilgiais. Mus kilniai 
parėmė žymi jaunimo organiza
cija. o kultūros židinys teiks 
priegloba jaunimui. Čia visa 
jaunoji karta atras namus. Kul
tūros židinio pastogėje bus 
prailginta lietuvybė. N e w 
Yorko begalinėse platybėse iš
sisklaidęs mūsų jaunimas čia 
labiau galės susiglausti i tvirtą 
tautini vienetą.

(nukelta į 8 psl.)

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

Taip pat J. Kapočius jau tu
ri rankraštį stambaus ir įdo
maus veikalo — Giovanni Papi- 
ni ‘Kristaus istorija’, kurią iš 
italų kalbos vertė dr. P. Mačiu
lis. Sis dviejų tomų veikalas iš
eis vėliau.

Čia įsiterpėm su tokiu klau
simu:

— Ar negalėtum išleisti Vy
tės Nemunėlio "Meškiuko Rud- 
nosiuko". Jos vieną laidą bu
vai atspausdinęs čia pat Darbi
ninko spaustuvėje prieš kokią 
dvyliką metų. Laida išsibaigė. 
Vaikai mielai paskaitytų Meš
kiuką, kuris turėjo tokį gražų 
pasisekimą.

— Taip, gražių iliustracijų 
klišes tebeturiu gerai išsaugo
tas. Knyga iliustravo V. StanČi- 
kaitė. Tikrai būtų galima išleis
ti, bet prieš tai turiu susitarti 
su autoriumi ir dailininke. Ti
kiuos, kad kaip nors pavyks.

Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla Bostone pradžioje buvo 
Įsikūrusi buvusiam Darbininko 
name, kuris priklauso O. Ivaš- 
kienei, vėliau buvo Įsigijus sa
vo namus C gatvėje.Neseniai 
juos pardavė ir įsikūrė Broad
way nuosavose gerai atremon
tuotuose namuose, kur yra 
Įrengtos redakcijos ir spaustu
vės patalpos.

J. Kapočius taip pat turėjo 
didelę vasarviete Cape Cod. 
prie Bostono. Joje vasarojo ne
maža lietuvių. Vasarvietę rude
ni pardavė amerikiečiam, (p.)

RŪTOS ANSAMBLIS KON
CERTAVO PKILADELPHIJOJ

Newark, NJ. — Rūtos an
samblis sausio 16 koncertavo 
Philadelphijos lietuvių muzikos 
salėje. Pirmoje dalyje buvo pa
dainuota ištraukos iš ansamblio 
išleistos plokštelės. Solistu bu
vo Liudas Stukas. Dainavo ir 
dvigubas duetas: Veronika Me- 
Ivnienė, Elena Kidzienė, Marv- 
tė Melynytė ir Alytė Kidziūtė.

Antroje programos dalyje 
Rūtos ansamblis pasirodė drau
ge su Philadelphijos tautiniu 
ansambliu, kuriam vadovauja 
Leonas Kaulinis. Rūtos ansam
bliui vadovavo Algirdas Kača- 
nauskas.

Programa tikrai visus pra
džiugino ir gerai nuteikė. Apie 
tai galėtų geriau parašyti patys 
philadelphiečiai .Dėl siautusios 
tuo metu pūgos chore nedaly
vavo keli nairi. bet vistiek Rū
tos ansamblis gerai pasirodė. 
Philadelphijos publikos ansam
blis buvo labai šiltai sutiktas.

Šių eilučių autorius nuošir
džiai dėkojo Philadelphijos tau
tiniam ansambliui už Rūtos an
samblio tokį gražų priėmimą ir 
globojimą. F.V.

Nors XX šimtmečio pradžio
je pasaulis mažai pažino Lietu
vą, tačiau visame krašte skam
bėjo lietuviškos dainos. Drau
ge su lietuviškų dainų gražiais 
garsais ėjo, plito ir skrido kul
tūros keliu lietuvių tautos dva
sinis išsilaisvinimas iš vergijos. 
Buvo atgauta spaudos laisvė, 
lietuviškumas tautoj vis plačiau 
ir smarkiau reiškėsi.

Užėjo pirmojo pasaulinio ka
ro audra. Ginklu ir smurtu di
džių valstybių galiūnai sprendė 
tarpusavio ginčus. Bet šalia 
ginklų ir smurto naudojo kau
tynėms ir dvasios ginklus. Ka
riaujančios valstybės, siekda
mos rasti sau daugiau pritari
mo, bei draugų ir tuo pačiu su
silpninti savo priešą, skleidė 
pasauliui naujų idėjų. Įvairių 
tautų simpatijoms patraukti pa
skelbė tautę apsisprendimo 
teisę. Tai yra kiekvienos tau
tos teisė Į nepriklausomą gyve
nimą. Mesta idėja, sąlygoms 
susidėjus, susipratusiose tauto
se tapo kūnu. Eilė tautų sukū
rė savo savarankiškas valsty
bes.

Lietuvių tauta nuoširdžių 
globėjų neturėjo, ypač tokių, 
kurie ginklu paremtų. Priešin
gai, viduje ir išorėje turėjo 
daug atvirų ir užsislėpusių prie
šų, kurie tykojo Lietuvą pasisa
vinti.

Reikėjo savo jėgos
Tuo brutalios jėgos viešpata

vimo metu mūsų garbingų tau
tos veteranų buvo paskelbta 
Lietuves nepriklausomybė. Ta
da atėjo laikas ir visai lietuvių 
tautai parodyti savo jėgą, susi
pratimą, subrendimą. Savo lais
vę reikėjo jėga ir ginklu apgin
ti nuo pašaliečių pasikėsinimo.

Kovoj dėl laisvės ir neprik
lausomybės lietuvių tauta pa
rodė, be srovių ir pažiūrų skir
tumo, didelę dvasios vienybę ir 
ją parėmė ne tik žodžiais, bet 
ir ryžtingu darbu, krauju ir pa
siaukojimu.

Pirmas ir gražiausias atbudu- 
sios tautos laikotarpis buvo 
baigtas laimėjimu. Nepriklauso
mybė apginta, laisvė virto tik
rove ir Lietuvos jau neslėgė 
svetimas jungas.

Ginkluotojai kovai pasibai
gus, buvp sukrusta stiprėti kul
tūriškai ir ekonomiškai.

Naujas Lietuvos veidas
Visam krašte buvo Įvestas 

priverstinis pradžios mokslas, 
pastatyta pradžios mokyklom ir 
gimnazijom daug mokyklų, li
goninėm rūmų, nutiesti nauji 
keliai, sutvarkyti vieškeliai, ge
ležinkeliai. pastatyta daug til
tų ir t.t. Brendo mokytojų, že
mės ūkio specialistų—agrono
mų. profesorių, inžinierių, gy
dytojų. karių ir Įvairių valsty-

JONAS MIŠKINIS

bės įstaigoms specialistų tar
nautojų. Išaugo miestai, kaimai 
išskirstyti viensėdžiais, pelkės 
nusausintos, kraštas pakeitė is
torinį veidą, kartu ir visuome
niškos kultūros centro svoris 
perėjo į platesnes gyventojų 
■mases. Vis labiau ir labiau to
bulėjo susisiekimas, kartu plito 
šviesa ir medžiaginė krašto ge
rovė. Augo ir brando naujos 
kartos, naujieji žmonės ir nau
ja Lietuvos visuomenė forma
vosi pagal naujas idėjas. Tai 
toks Lietuvos buvo veidas.

Lietuva atbus
Nors daug vargo pakelta, 

daug kančių iškentėta, daug au
kų ant Tėvynės aukuro padė
ta, bet visas tas vargas, visos 
tos kančios, visas Lietuvos lau
kuose pralietas kraujas, o kal
neliuose priglaustos didvyrių 
aukos, kurios Įžiebė laisvės ži
burį, kad šviestų, išjudino Lais
vės Varpą, kad skambėtų, ir 
jis skambėjo Lietuvai per 22 
nepriklausomo gyvenimo metus

Tačiau antrojo pasaulinio ka
ro politiniai sūkuriai vėl atnešė 
lietuviu tautai sunkias ir skau
džias gyvenimo valandas. Mū
sų tautai tenka vėl eiti dar sun

SKAUTŲ VADŲ KURSAI
sv. Antano gimnazijoje

Šv. Antano gimnazijoje Ken- 
nebunkporte daug kreipiama 
dėmesio į mokinių organizaci
ni veikimą. Tuo norima išauk
lėti juos tinkamus visuomeni
niam gyvenimui.

Gimnazijoje veikia ateitinin
kai, skautai, tretininkai ir spor
to grupė Nevėžis. Visi jie pri
sideda prie lietuviškos dvasios 
ugdymo šioje mokykloje. Or
ganizacijos turi savo dvasios 
vadus bei globėjus.

Sausio 15-17 šv. Antano gim
nazijoje Įvyko rytinio Ameri
kos pakraščio skautų vadų kur
sai. Suvažiavo 30 dalyvių iš 
Bostono. Hartfordo. New Britai- 
no, Worcesterio ir New Londo
no. Prie svečių prisidėjo dar ir 
šv. Antano gimnazijos 10 skau
tų vadovų.

Visas laikas buvo pilnai užim
tas — užsiėmimais lauke ir pa
skaitomis viduje. Sekmadieni 
pamaldas laikė ir pamokslą pa
sakė gimnazijos rektorius. Po 

PADEKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI 

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE. 
BROOKLYN, N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais 

aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
{amžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

Siunčiu auką statybų fondui $....................

Pažadu auką statybų fondui $....................

Įrašau mirusį ................ ............................................................

Siuntėjas ...................... -.........................................................
/

Adresas ................................................ 1......................................

kesnius kryžiaus kelius negu 
carų priespaudos laikais. Vie
nok lietuvis savo širdy visada 
nešioja dainiaus Maironio žo
džius:

O tačiau Lietuva tik atbus 
kada:

Ne veltui ji tiek iškentėjo.
Kanklių balsą išgirs, 
Miegąs kraujas užvirs, 
Nes kryžius gyvatą žadėjo..

Tikėjimas
Niekas negali pasakyti, 

kada sulauksim meto laisvai 
vykti savo mielon Tėvynėn. 
Tačiau gyvename su viltimi, 
kad ateis kada nors ta valanda 
ir Laisvės Varpas, vėl skambės 
Vytauto Didžiojo karo muzie
juje.

Gilus tikėjimas savo tautos 
ateitimi yra vienas iš stipriau
sių savo tautos išlikimo rams
čių. Kas praranda tikėjimą dėl 
tautos ateities, tai tas jau save 
nuo jos atriboja. Kad sveti
moj padangėj neuždustume, šir
dyje kiekvieno lietuvio turi bū
ti viltis ir tikėjimas Lietuvos 
prisikėlimu. Lietuviškos sielos 
išsaugojimas svetimuose kraš
tuose kartu yra mūsų išlikimo 
klausimas. Lai artėjanti Vasario 
16 suburia mus visus Į vieną, 
tautos šeimą!

to buvo iškilminga sueiga, ku
rios metu Kennebunkporto 
skautų draugovėje Įsteigtas jū
rų skautų vienetas. Vadovavo 
Ignas Petniūnas. Jis suteikė ir 
I-ją dovaną — kompasą geriau
siai pratybas atlikusiam moki
niui A. Sabatkevičiui iš Bosto
no. Kursų pabaigoje pažaistas 
krepšinis tarp Nevėžio sporto 
klubo svečių skautų.

Kursams vadovavo Vytautas 
Zdanys iš Hartfordo. Jam talki
no Juozas Raškys ir Ignas Pet
niūnas.

Kennebunkporto šv. Antano 
gimnazijoje skautų draugovės 
vadovas yra mokinys Gintautas 
Miceika iš Kanados. Dvasios va
das bei globėjas — kun. Vy
tautas Bitinas.

Dabar šv. Antano gimnazijos 
ateitininkai ruošiasi keliaut į 
ateitininkų kursus, Įvykstan
čius vasario pradžioje Worces- 
teryje, Mass. Koresp.

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
TĖVAMS PRANCIŠKONAMS LIETUVIU KULTŪROS ŽIDINIUI 

STATYTI NEW YORKE AUKOJO:

500 dol. Klemensas, Veronika Lakickai, Woodhaven, N. Y., Įrašo 
savo mirusius tėvus ir gimines.

PO 100 dol. LIETUVIU BENDRUOMENE, New Yorko Skyrius 
per p. Joną Šlepetį.
Dipl. Inž. J. Mikalauskas per ALIAS — Amerikos Lietu
vių Inžinierių Sąjunga. Ed. Cibą.
Leokadija, Vytautas Milukai, Plainview, N. Y. 
Vladas Jakštas J., Miami, Florida.
Kondrotienė Rožė, Brooklyn, N.Y.

• s
Po 5 dol. Ališienė B. Cicero, III., Įrašo mirusius tėvus Albiną ir 

Pijų
P. Sviiienė, Brockton, Mass.,
P. Raškevičius, New Britain, Conn.

Nuoširdus ačiū Kultūros Židinio statybos rėmėjams. Nuolan
kiai prašome visų įsijausti į šį bendra visų mūsų reikalą, ypač jau
nosios kartos gerovei, ir paskubinti aukas: Building Fund, Fran
ciscan Monastery 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y., 11221
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Kas dalyvavo LDS steigiamajame
Darbininko 5 nr., sausio 19, 

tilpo L.D.S. įsikūrimo aprašy
mas. Malonu buvo jį skaityti.

Tame aprašyme pasakyta: 
gimsta nauja draugija — ir pa
minėtos kolonijos, iš kurių da
lyvavo steigiamajame susirinki
me. Čia įsibrovė kai kurių ne
tikslumų: paminėta kolonijų, iš 
kurių niekas nedalyvavo, nepa
minėta tokių kolonijų, kurių 
atstovai dalyvavo susirinkime.

Čia noriu papildyti, kaip tas 
pirmasis L.D.S. steigiamasis su
sirinkimas įvyko, kokie asme
nys dalyvavo ir iš kokių vietų.

Kun. Fabijonui S. Kemėžiui 
atvykus į So. Bostoną, sukvies
ta iš apylinkės lietuviai katali
kai darbininkai. Tas susirinki
mas įvyko 1915 metais birželio 
10 dieną šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnytinėje salėje, So. 
Bostone.

Sustinkime dalyvavo:
Iš Bostono: kun. Tomas Ži

linskas, tuometinis šv. Petro pa
rapijos klebonas, kun. Fabijo
nas S. Kemėšis, Pranas Stra- 
kauskas, buvęs šv. Kazimiero 
Brocktone parapijos klebonas, 
dar tuo metu nebuvo kunigu; 
Agota Strakauskienė, Jonas Va- 
lukonis. Damas Antanavičius, 
Vladas Jakštas, Jonas Jakštas. 
Jonas Petrauskas, Mykolas Ve- 
nis. Jonas Vilkišius. Antanas.

GINKIME KOMITETĄ, KURIS GINA AMERIKĄ
Amerikos Lietuviu Tarybos 

Clevelando skyrius sausio 10 
organizacijų atstovų susirinki
me pareiškė dideli susirūpini
mą dėl prokomunistinių ir ki
tų subversinių grupių pastan
gų panaikinti JAV Kongreso 
Priešamerikinės Veiklos Komi
tetą. (The House Committee on 
Un-American Activities). ’Rūpes
tingai peržiūrėjęs Komiteto pa
skirti bei jo atliekamus darbus 
ir pastebėjęs didelį kiekį žalin
gos propagandos prieš minėtą 
komitetą, susirinkimas priėjo 
šių išvadų:

1. Komitetas. betirdamas 
priešamerikinę veiklą ir ati
dengdamas tarptautinio, ko
munizmo siekimus sunaikinti 
JAV ir likusi laisvąjį pasaulį, 
atlieka didelį bei naudingą dar
bą JAV saugumo palaikymo ir 
tuo pačiu laiku nuima didelę

IŠ PARAPIJOS VEIKLOS
Bridgeport, Conn., — Praei

tą sekmadienį kleb. kun. F. 
Pranckus paskelbė bažnyčioje 
parapijos 1964 metų apyskaitą. 
Pajamų buvo 35.000 dol. Bet 
buvo dideli parapijos remontai. 
Viską apmokėjus dar kiek liko 
banke.

Iš parapiečių surašinėjimo 
paaiškėjo, kad lietuvių parapi
jai priklauso virš 1000 asmenų. 
Galėtų būti ir daugiau, jei visi

HAMILTONO A. Sulginsko moksleivių ateitininkų kuopa kalėdinio susirinkimo metu. Viduryje kuopos pirm.
E. Bugailiškis. Nuotr. A. Jūraičio. w

Pataisos prie 1916 mėty straipsnio

Ašmanskas, Motiejus Žioba, Po
vilas Karvelis ir Petras Grinke
vičius.

Iš Brocktono: Mykolas Abra- 
činskas, Tadas Kubilius, Jonas 
Ramanauskas (Romanas), Juo
zas Vaičiūnas, Petras Juškaitis, 
Jokūbas Salodonis, Marijona 
Juškienė.

Iš Norwood©: Jonas Jaruše
vičius (Jarušas), Vincas J. Ku
dirka, Pranas Kudirka, Pra
nas Kuras ir Jonas Červokas.

Iš Worcesterio — Pranas Ja
kaitis.

Kun. Fabijonas S. Kemėšis 
pradėjo susirinkimą malda ir 
paaiškino tikslą. Visi vienbal
siai jam pritarė organizuoti šv. 
Juozapo Lietuvių R. K. Darbi
ninkų Sąjunga. Tuoj susirašė 
28 asmenys ir įmokėjo po vie
ną dol.

Pirmoji L.D.S. Centro Valdy
ba buvo išrinkta iŠ 9 narių. Jų 
pavardės jau buvo minėtos 
Darbininke.

Tame pačiame susirinkime 
nutarta parašyti konstituciją ir 
“charterį” Įregistruoti Massa
chusetts valstybėje. Tas “char- 
teris” buvo įregistruotas 1915 
metais rugpiūčio 6 d.

naštą nuo kitų valdžios įstaigų.
2. Prokomunistų ir kairiųjų 

liberalų kaltinimai, kad Komite
tas varžo politinę laisvę, nesu
tampa su tikrove, nes jokia vals
tybė niekada nedavė laisvų ran
kų tiem, kurie yra prisiekę ją 
sunaikinti.

Remdamasis šiais faktais su
sirinkimas nutarė:

1. Clevelando Alto skyrius 
pilnai pritaria ir aktyviai prisi
deda prie vadinamo persekioji
mo tų grupių, kurios siekia JV 
valdžios nuvertimo.

2. Giliai įvertindamas Komi
teto darbus ir išreikšdamas 
nuoširdžią padėka jo nariams 
ir rėmėjams. Clevelando Alto 
skyrius ragina visus Ohio atsto
vus JAV Kongrese balsuoti 
prieš bet kokius pasikėsinimus 
panaikinti JAV Kongreso Prieš- 

priklausytų savo parapijai. Be 
to. yra tokių šeimų, kurios nie
kur nepriklauso.

Bažnyčioje sumos metu gie
damos lietuviškos mišių gies
mės. Pereitą sekmadienį para
pijos biuletenyje klebonas pra
šė ir kvietė, kad visi lietuviai 
lankytųsi sumos * laiku ir įsi
jungtų į lietuvišką giedojimą. 
Matysime, kiek paklausys kle
bono kvietimo. O.

Buvo nutarta steigti spaus
tuvę ir leisti laikrašti Darbinin
ką. Kun. Fabijonas S. Kemėšis 
buvo įgaliotas rinkti paskolas 
spaustuvei įsigyti. Visai trumpu 
laiku buvo sudaryti reikiami pi
nigai ir pradžioje rugsėjo mė
nesio spaustuvė buvo įkurta. 
Pirmas Darbininko numeris iš
ėjo 1915 rugsėjo 19. Vyriau
sias jo redaktorius buvo kun. 
Fabijonas S. Kemėšis, L. D.S. 
nuoširdžiai sveikino ir džiaugė
si katalikišku laikraščiu Darbi
ninku. Taip pat ir šiandien lie
tuviai katalikai yra patenkinti 
tuo laikraščiu ir juo džiaugia
si.

Tame pačiame Darbininke 
buvo Įdėta L.D.S. Centro Val
dybos nuotrauka, parašyta LDS 
pirmojo Centro Valdyba. Bet 
tai turėjo būti antroji LDS 
centro valdyba, o ne pirmoji. 
Gal ant nuotraukos buvo klai
dingai užrašyta 1916 liepos 3 
ir 4 So. Bos'tone Ąvyko LDS 
seimas. Tada buvo išrinkta ant
roji centro valdyba; kun/ Fa
bijonas S. Kemėžis — dvasios 
vadas ir vyriausias Darbininko 
redaktorius, kun. Tomas Žilins
kas — garbės pirmininkas, Mo- 

amerikinės Veiklos Komitetą 
arba sumažinti jo galią.

3. Prisiųsti šio nutarimo nuo
rašus JAV Kongreso pirminin
kui. daugumos ir mažumos va
dam ir visiem Ohio atstovam 
JAV Kongrese.

Amerikos Lietuviu Tarybos 
Cleveland© Skyriaus Valdyba

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Lawrence, Mass. — Praeity
je keliais atvejais, prel. P. M. 
Juras yra bandęs ruošti Vasa
rio 16 minėjimą bendromis vi
sų lietuvių jėgomis. Šiais me
tais bendrame pasitarime pasi- 
rįžta minėti Vasario 16 sekma
dienį vasario 21. 2 vai. lietu
vių piliečių klubo salėje. Pa
grindinę kalbą sutiko pasakyti 
prel. P.M. Juras. Visą kitą mi
nėjimo programą sudarys pa
vesta rengimo komisijai. Tą pa
čią dieną 8:30 šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčioje bus šv. 
Mišios už Lietuva ir pasakytas 
pritaikytas pamokslas. Iš vie
ningų pastangų reikia tikėtis 
gražių vaisių.

Kun. Simeonas Saulėnas iš 
Haverhill. Mass., sausio 23 su
rengė savo parapijos jaunimo 
išvyką Palangoje. Įsijungė ir 
kun. Juozas Fratic su savo jau
nuolių grupe iš šv. Pranciškaus 
parapijos Lawrence? Mass.

Dažomas šv. Pranciškaus pa
rapijos bažnyčios vidus. (L.)

susirinkime?
tiejus Žioba — pirmininkas. M. 
Mažeika iš Chicagos — vicepir- 
min.. Jonas Romanas ir Pranas 
Virakas — raštininkai, Myko
las Venis — iždininkas, Jonas 
Petrauskas, Vincas J. Kudir
ka ir Mykolas Abračinskas (jo 
nėra nuotraukoje) — iždo glo
bėjai. Jonas Karosas —redak
torius, Antanas F. Kneižys — 
administratorius. Tekia tai bu
vo L.D.S. centro antroji valdy
ba. Vincas J. Kudirka

LIETUVIŲ GIMNAZIJOJE 
ITALIJOJE

Sekmadienį, sausio 31. sale
ziečių įkūrėjo šv. Jono Bosco 
šventėje Castelnucvo Don Bos
co lietuvių gimnazijoje bus pa
dėkos ir maldos diena. Auklė
tojai ir berniukai ypatingai pri
simins gimnazijos rėmėjus, ge
radarius ir bičiulius. Gimnazi
jos direktorium yra kun. P. 
Gavėnas. Gimnazijos adresas: 
Instituto Salesiano Lituano, Ca- 
stelnuovo Don Bosco (Asti). Ka
lia.

LIETUVOS ATSTOVAS J. RAJECKAS kalbės Waterbury
Waterbury, Conn. — Lietu

vos Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimą rengia Altas. 
Vasario 16 ryte prie miesto 
valdybos rūmų bus iškelta Lie
tuvos trispalvė vėliava. Vasa
rio 21 d. 11:30 vai. šv. Juoza
po bažnyčioje bus iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą, dalyvau
jant organizacijų vėliavoms, o 
3 vai. popiet lietuvių parapijos 
salėje bus iškilmingas minėji
mas.

Šiemet Waterburio lietuviam 
tenka ypatinga garbė, nes pir
mą kartą Tautos šventės pro
ga i šią seną ir garbingą lietu
vių koloniją atvyksta Lietuvos 
atstovas Juozas Kajeckas iš Wa- 
shingtono. Jis pasakys pagrin
dinę kalbą. Kas seka mūsų vei
kėjų pasisakymus, žino, kad J. 
Kajeckas yra nuosaikus ir ta
lentingas kalbėtojas: be to. turi 
gausiai mus dominančių ži
nių iš pirmų šaltinių. Netenka

— Liet. Fcndo nariai Įnešę 
fondo sąskaiton po šimtą dole
rių: Zmuidzinas Vytautas ir Iza
belė, .Rochester. .N.Y., Vitkus 
Valerijonas ir Viktorija, Roch
ester, N.Y., Burba Kostas, Ly
ons, Ill., Pažerūnas Juozas ir 
Eugenija. Melrose Park, Ill., 
Linkus Petras, Edwardsburg, 
Mich., A. Špokevičius, Chicago, 
Ill., Juknevičius Antanas, Dor
chester. Mass.. Dailidka Zig
mas ir Valentina, Chicago, Ill. 
Germanas Kazys, St. Charles, 
DI, Lukaševičius Vincentas ir 
Magdalena, Grand Rapids. Mi
chigan, Kun. Jonas Znotinas, 
College Park. Md., Smalenskas 
Kazys, Chicago, Ill., Tamašaus
kas M. Juozapas, Paterson. N. 
J., Valaitis Stasys, Kenosha, 
Wis., Dekeris Jonas Albinas, Ci
cero, Ill.

SV. JONAS BOSCO

abejoti, kad tokio žymaus ir 
svarbaus asmens atvykimu vie
tos ir apylinkių lietuviai yra 
ypatingai susidomėję.

Minėjimo dieną čia gana daž
nai būna nepalankus žiemos 
oras, tačiau susipratusio lietu
vio kietas būdas, geri ir kilnus

DETROIT,
Algis Zaparackas, Detroito 

Lietuvių Organizacijų Centro 
atstovas, dalyvavo pavergtų 
tautų komitete, kur nutarta pa
minėti Jaltos sutarties 20 me
tų sukaktį. Tas minėjimas bus 
vasario 11. ketvirtadienį. 7:30 
v.v. Veterans Memorial Build
ing. miesto centre. Kalbės žur
nalistas S.L.A. Marshall, dai
nuos ukrainiečių choras.

Gediminas Andrušaitis baigė 
Western aukštesniąją mokyklą. 
Edvardas Vaitkus baigė Cass 
technikos aukštesniąją mokyk
lą.

Kun. Kazimieras Marcinkevi- 
čius-Marks guli St. Marys ligo
ninėje Deluth. Minnesota, kur 
jam padaryta sunki operacija. 
Jis yra klebonas Marquette vys
kupijoje.

Jurgis ir Emilija Sinkai, il
gamečiai šv. Jurgio ir Dievo Ap
vaizdos parapijos nariai, mini 
45 metų vedybinę sukakti.

Pranas ir Pranė Jakimavičiai 
mini auksinį vedybų jubiliejų.

šv. Antano parapijos pirmas 
koncertas bus vasario 20 7:30 
v.v. lietuvių namuose. Progra
mą išpildys parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Alberto Ma
teikos. humoristas Vitalis Žu
kauskas iš New Yorko.

Lietuviai veteranai renka žu
vusių JAV karių lietuvių pa
vardes. Jos bus įrašytos bron-

norai. pasiaukojimas nugali 
kliūtis. Antai, pernai smar
kiai siaučiant žiemos audrai, 
pasigėrėtinai gausiai į minėjimą 
susirinko ir dosniai aukojo. Ir 
šiais metais, tikimės, lietuviai 
įrodys savo gilią meilę bran
giai Lietuvai. č.

MICH.
zo lentoje, kuri bus pakabu..a 
lietuvių veteranų namuose. Vi
sas išlaidas padengia lentos au
kotojai Konstantas ir Filome
na Jasbučiai. -rjv-

AČIŪ DR. A. GRIGAIČIUI

Esu labai dėkingas dr. A. 
Grigaičiui už jo prisiminimus 
iš Marijampolės gimnazijos lai
kų. Prisiminimai buvo neseniai 
spausdinti Darbininke. Buvo 
labai malonu vėl pagyventi 
anais laikais, kai būta Marijam
polėje, Keturvalakiuos, Pil - 
viskyje arba prie gražiosios Še
šupės. Labiausiai gi prisimenu 
Vilkaviškį. savo artimiausi 
miestą. Prašau dr. A. Grigaiti 
ir daugiau ką apie tai parašyti. 
Labai dėkingas. M Peters. 
1965 sausio 19.

— Tėvas Alfonsas Bernato
nis, O.F.M. Cap., lietuvių sielo
vados direktorius Vokietijoje, 
vasario 14 dieną vyksta i vys
kupo Prano Brazio. M. I. C., 
konsekracijos iškilmes Romoje.

— Pasaulinė paroda New 
Yorke buvo numačiusi pelno 
57 milijonus, jei lankytojai su
dės 40 mil. Bet iš jų iki spalio 
tesurinkta 27 milijonai, tad pel
no tebuvo 12.6 dol. Numato 
nuo pavasario įėjimo kainas iš 
2 dol. pakelti iki 2.50.

į IŠ VISUR
— Vysk. Pr. Brazio konse

kracija bus vasario 14. sekma
dienį. 10 vai. Romoje, Didžioje 
Marijos bazilikoje (S. Maria 
Magiore). Konsekruos kardino
las Carlo Confalonieri, Konsis- 
torinės Kongregacijos sekreto
rius; asistuos arkivysk. Anto
nio Samore, Nepaprastųjų Baž
nyčios Reikalų Kongregacijos 
sekretorius, ir vysk. V. Briz- 
gys, Kauno arkivyskupijos aug
ziliaras. Išvakarėse, birželio 13. 
bus speciali Šv. Tėvo audienci
ja lietuviam. Konsekracijos die
ną. vasario 14. nuo 4 iki 7 
vai. popiet bus Šv. Kazimiero 
kolegijos patalpose priėmimas.

— Vysk. V. Brizgys iš Ro
mos. kur dalyvaus vysk. Pr. 
Brazio konsekracijoje, skris į 
Sao Paolo, Braziliją, dalyvau
ti Pietų Amerikos lietuvių tre
čiame kongrese vasario 18-21.

— Mcntrealyje, Kanadoje, šv. 
Kazimiero lietuvių parapija yra 
sulaukusi 50 metų jubiliejaus. 
Bažnyčia pastatyta 1915, para
pija patvirtinta 1916. Parapijos 
kūrėju buvo kun. J. Vyšniaus
kas, kuris paskui išvyko Lietu
von ir dalyvavo nepriklauso
mybės kovose. Ilgiausiai klebo
navo kun. Jonas Bobinas — 
nuo 1929 iki 1960. Dabartiniu 
kelbonu nuo 1960 gruodžio 
24 yra kun. dr. Feliksas Juce
vičius. Parapija turi apie 450 
šeimų.

— Kazimieras Pacevičius, su
laukęs 95 metų, mirė sausio 5 
Velionis buvo kun. B. Pacevi- 
čiaus. vietos lietuvių klebono 
tėvas. Toronte gyvena vienas 
sūnus Stasys. Lietuvoje — sep
tyni gyvi vaikai. Velionis 
buvo kilęs iš Kavarsko. Uk
mergės apskr.; gimęs 1869 ko
vo 4. Palaidotas šv. Jono kapi
nėse prie Toronto.

Benediktas Orvidas, 89 
metų, mirė sausio 4 Hamilto
ne. Kanadoje. Sirgo apie 12 me
tų. Mirė nusilpus širdžiai. Liko 
du sūnūs. 5 vaikaičiai ir 3 pro
vaikiai. Sausio 16 palaidotas 
vietos kapinėse, dalyvaujant di
deliam būriui giminių ir pažįsta
mų. Velionį daug kas pažino 
JAV ir Kanadoje. Buvo Darbi
ninko skaitytojas.

— Solistė Stasė Daugėlienė 
iš eilės antrą sezoną pasirašė 
sutartį profesionaliniam daina
vimui kiekviena savaitę Man- 
chesteryj. New Hampshire.
— Kanados ateitininku viene

tai ir pavieniai ateitininkai re
gistruojasi Federacijos Tarybos 
rinkimams, pristatydami savo 
adresus Kanados krašto rinki
mų komisijai šiuo adresu: Sta
sys Dargis, 174 Evelyn Ave., 
Toronto 9. Ont.. Canada.
— Gediminas ir Viltis (Vaičiū

naitė) Jatuliai, gyveną 222 — 
11 St. Palisades Park, N. J., 
susilaukė pirmagimio sūnaus. 
Dariaus. Gediminas Jatu - 
lis yra elektros inžinierius ir 
dirba vienoj elektros komuni
kacijos firmoje Paramus, N.J. 
Viltis Vaičiūnaitė, biblioteki
ninkė. dirbo Fairleigh Dickin
son universiteto bibliotekoje, 
Teaneck, N.J.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Linden, NJ. — Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas ren
giamas vasario 14. sekmadieni. 
3 vai. popiet Laisvės salėje. 
340 Mitchell Ave. Rengia Lin- 
deno Alto skyrius. Minėjiman 
pakviestas miesto meras, tary
bos pirmininkas ir kiti pareigū
nai. Meninę programą atliks so
listė O. Zubavičienė, akompa
nuojant muz. J. Stankūnui, ir 
šeštadieninės mokyklos moki
niai. Po programos bus vaišės 
garbės svečiam ir programos 
dalyviam. Visi kiti, kas norės 
dalyvauti, galės salėje užsira
šyti pas valdybos narius. įėji
mas j minėjimą nemokamas. Vi
si lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti ir savo auka paremti 
laisvinimo darbus.

Valdyba.
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O KO KO?
Klaipėdos atvadavimo minėjimas

Apie tai ginčimajasi jau ei
lė metų, bet pagaliau, atrodo, 
ateina ginčo pabaiga, o gal nau
jo ginčo pradžia ...

Įrodyta, kad mergaitės gu
dresnės už berniukus. Kalifor
nijoje buvo egzaminuota 750. 
000 penkto, aštunto ir vienuo
likto skyriaus mokinių. Paaiš
kėjo. kad visų sričių moksli
niais gabumais mergaitės pra
neša bei niūkūs. Vienintelė iš
imtis buvo iš matematikos vie
nuoliktame skyriuje. Čia ber
niukai prašoko mergaites.

Vyrai, kas bus?
•

Kasdien dūsaujant apie ne
darbą, ūkini atoslūgį ar net 
ir ekonominę krizę, verta atsi
minti, ką vienas amerikiečių 
pramonės žurnalas pastebėjo. 
Esą, jei tavo kaimynas nedir
ba — ekonomija yra tvarkoje. 
Kada tavo svainis būna atleis
tas iš darbo — jau ūkinis ato
slūgis. O kada pats netenki 
darbo — tai jau tikra krizei

Clevelande vienos firmos 
darbininkam skirtame laikraš-. 
tyje pasirodė tokia žinia:

Dvi didelės batų gaminimo 
firmos išsiuntė savo agentus i 
Kongą, kad surastų naujas ba
tų pardavimo rinkas.

Pirmas agentas, išbuvęs Kon
ge porą savaičių, atsiuntė savo 
firmai telegramą: “Biznis ne
įmanomas. Niekas čia nenešio
ja batų“.

Antrasis. Konge išbuvęs tiek 
pat laiko, savo firmai telegra
favo: “Tuojau pradėkite siųsti 
batus. Bizniui puiki vieta. Nie
kas čia dar neturi batų!“

AUKSO MINTYS — Moterys 
nešioja bet ką naujo, neatsi
žvelgdamos i patogumą. Vyrai 
nešioja kas patogu, neatsižvelg
dami i naujumą.

Telesforas Vėsulis

Los Angeles 1959 Įsisteigus 
Mažosios Lietuvos Bičiulių D- 
jai. kasmet surengiamas Klai
pėdos atgavimo minėjimas. Šie
met sausio 16 ryte lietuviško
sios radijo valandėlės progra
moje VI. Bakūnas padarę kai 
kurių pastabų apie šių dienų 
Klaipėdą, patekusią istorinės 
audros sūkurin. Vakare Lietu
vių Namuose publikos prisirin
ko pilnutėlė salė. Minėjimą ati
darė VI. Bakūnas. aprašyda
mas atsistojimu pagerbti nese
niai mirusi Klaipėdos sukilimo 
vadą ir ilgametį gen. konsulą 
New Yorke Joną Budrį, taip 
pat mirusius šios draugijos na
rius — prof. M. Biržišką ir 
Gasparą Veličką, kuris buvo ir 
valdybos narys. Po to pristatė 
draugijos pirmininką Algirdą 
Glažę, kuris savo kalboje pa
brėžė, kad rusai niekada netu
rėjo, neturi ir negali turėti jo
kių teisių Į Klaipėdą ir reiškė 
viltį, kad ateis laikas, kai Di
džioji ir Mažoji Lietuva vėl bus 
vienoje laisvoje Lietuvos vals
tybėje.

Po Algirdo Glažės (jis yra gi
męs ir augęs Klaipėdoje) kal
bos sekė buvusio paskutiniojo 
Klaipėdos krašto komendanto 
žodis — prisiminimai. Kurių 
metu papasakojo įdomių mo
mentų iš tų laikų, kai jam tas 
atsakingas pareigas teko, eiti 
kol Klaipėdą užėmė vokiečių 
kariuomenė.

Po to sekė mažas koncertė
lis. kuri parengė muzikas A. 
Narbutas su savo trim mažame
čiais sūnumis. Tėvui akompa
nuojant jie labai gražiai padai
navo eilę Klaipėdos krašto liau
dies dainų.

Po minėjimo Įvyko draugijos 
susirinkimas. Iškelta naujų su
manymų ateities veiklai, irašy- 
dyba. Susirinkimo vienbalsiu 
pritarimu valdyba palikta ta 
pati, pareigas einanti nuo pat 
isisteigimo (19591. Valdybos su
dėtis: pirmininkas Algirdas Gla- 
žė. vicepirmininkas Vladas Ba- 
kūnas, iždininkas Vytautas da
žė, sekretorius Vladas Gilys.

Kiek pavėluotai buvo gauta 
Mažosios Lietuvos Tarybos pir
mininko Erdmono Simonaičio 
sveikinimas minėjimo rengė
jam ir dalyviam. Sveikinime 
pabrėžta:
“Klaipėdos krašto atvadavimą 

daug kas užmiršo, atrodo dabar 
nebesvarbus. Gaila. Mažosios 
Lietuvos Taryba labai džiaugia
si ir sveikina Jūsų nutarimą 
padaryti minėjimą.

Visos Lietuvos politinės par
tijos mielai parėmė Klaipėdos 
krašto išlaisvinimą. Tada buvo 
tikra vienybė. Gal tos vienybės 
sulauksime kartą ir tremtyje”.

Minėjimas pavyko labai ge
rai. Vienybės čia buvo galima 
pastebėti daugiau nei kur kitur, 
nes minėjime dalyvavo visų po
litinių partijų atstovai, o taip 
pat ir mūsų kultūrinio bei vi
suomeninio darbo vadovaują 
asmenys. Klaipėdos ir iš viso 
Mažosios Lietuvos klausimu, at
rodo. čia vadovaujamasi kuo 
darniausia vienybe. -vb-

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikią pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

KAI DUKTĖ IŠLEIDŽIA 
TĖVO PINIGUS

Esu našlys 71 metų. Žmona 
mirė prieš 5 metus. Turėjome 
vienturtę dukterį, kurią mylė
jom ir žiūrėjom kaip savo gy
vybę. Ji dabar turi 28 metus 
ir pradėjo “draugauti” su visai 
netikusiu “airišiu“. Jis geria ir 
amžinai darbus keičia, niekur 
ilgai nepabūna. Sakau jai. kam 
jis tau reikalingas? Sako. tėte, 
jei dabar neištekėsiu, liksiu 
senmergė. Mano paskutinis šan
sas. Aš manau, kad tas netikė
lis mano dukters nenori; jis. 
matyt, girdėjo, kad mes turime 
šiokio tokio turto ir jis tik to 
turto nori. Paskui, kai išleis pi
nigus. pames ir mano dukterį. 
Tikras vargas. Bet tai dar ne
viskas.

Kai žmona buvo gyva, mes 
santaupas turėjome pasidėję i 
tris bankus, dėl saugumo. Sąs
kaitos buvo abiejų vardu: ma
no ir žmonos. Kai ji pasimirė.

►)

'•) Nr.

(45 arba 33'/3 RPM)
R. Butrimo: Dzūkų polka, Auksiniai lapai, Lietuvių 
valsas. Jau šią naktį ................... ........ ............................
B. Budriūno: Tėviškėlė. Lietuva brangi. Jau praverto 
dvaro slėnios, Lygioj lankelėj, Jūreivių maršas

B. Budriūno: Vabalas ir gėlė. Ant marių. Apynėlis 
Mino protėviu žemė

Lietuviška džiazo muzika: Kas bernelio susvajoti
Anoj

Liet, 
tanti

pusėj Nemunėlio
džiazo muzika:
aušrelė ............

Kelk, mergele, pramigai. Beauš

Liet. džiazo muzika: žibuoklės. Mano

liūdėti; valsas ir

lėlė

$1.50

1 50

1 50

1.00

1.00

1.00

AR ŽINAI, KAD
— Amerikoje 1964 keliuose 

žuvo 43.0 0 0. Tai rekordinis 
skaičius — 5.000 daugiau kaip 
1963.

— Amerikos gyventojų prie
auglis per metus apie 3 mi
lijonai. Tai reiškia, kad kūdikis 
gimsta kas 7.5 sekundes nau
jas imigrantas atvyksta kas 1.5 
minutės, kiekvieną rytą reikia 
•papenėti 8.000 burnų daugiau.

— Newarke. N.J. viena nete
kėjusi motina turi 14 vaikų 
“be tėvo” ir už juos surinko 
socialinės pašalpos 61.525 dol.
— Didžiausias priešas, senat

vė. lanko šiuos didžiuosius vy
rus: Chiank Kai-shekas — 77 
metų. Portugalijos Salazaras — 
75. Š. Vietnamo Ho Chi Minh
— 73, de Gaulle — 74, Tito
— 72. Franco — 72. Ulbri- 
chtas — 71, Mao Tsttung —71. 
Vokietijos Erhardas — 67. Bet 
ne visus tas priešas privdeikia
— Adenaueris išbuvo valdžioje 
iki 88 metų, o ir dabar dar jis 
valdo partiją.

PHILADELPHIJOS Žinios

Vasario šešioliktosios minė
jimui vasario 14 d. 3 vai. po
piet Muzikinio Klubo salėje 
(2715 E. Allegheny Ave.) stro
piai ruošiamasi. Tą dieną viso
se trijose lietuvių parapijų baž
nyčiose bus šv. Mišios už Lie
tuvą. Vinco Krėvės šeštadieni
nė mokykla ir vietos jaunimo 
organizacijos dalyvaus pamal
dose su savo vėliavomis šv. An
driejaus parapijos bažnyčioje.

L. Fronto Bičiulių Philadel- 
phijos skyrius išrinko nauja 
valdybą: Juozas Ardys — pir
mininkas. Marija Raugienė — 
sekretorė. Algis Gečys — iždi
ninkas.

L. Bendruomenės Balso ra
dijo valandėlės humoro vaka
ras Įvyks sausio 30 Muzikinio 
Klubo salėje. Programą išpil
dys Antanas Gustaitis iš Bos
tono ir Leonardas Žitkevičius 
bei Jonas Rūtenis iš New Yor- 
ko. Po programos bus šokiai. 
Galima bus laimėti Jadvygos 
Paukštienės padovanotą pa
veikslą. Jauskime pareigą pa
remti radijo valandėlės išlaiky
mą — visi atvykime pasiklau
syti Įdomios vakaro programos 
ir nebijokime išleisti dolerio.

K.č.

PROF. J. ERETAS susipažįsta su Los Angeles moksleiviais ateitininkais. 
Kairėje moksleiviu globėjas M. Matulionis. Nuotr. L. Kančausko.

BALTIMORĖS ŽINIOS

’ Minėdamas 50 metų savo sukakti.

DARBININKAS
tik:si sulaukti naujų skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsi
laikyti. Prašome paraginti draugus ir pažįstamus laikraštį j 
užsisakyti. Gavus adresą, susipažinimui siunčiamas nemo
kamai. Prenumerata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam
— pirmiem metam 5 dol.
Administracija taip pat prašo nedelsti atsilyginti už 196:>. 
Raginimas sudaro nereikalingų išlaidų. Prašome pasinau
doti čia pridedama atkarpa.

Darbininkas, 910 Willoughby Ave.. Brooklyn, N. Y. 11221
Prašau pratęsti prenumeratą 1965 metams.

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

Adresas .............................. <*•

Siunčiu už prenumeratą $ .. ... aukų $ ......; Viso $

Į .................................................'......... .......................................................................

• Datai < Parašas i

.. v--------— .. - ________ __ . ...... -r -T

Egzaminai, kurie vargino ne 
tik šv. Alfonso mokyklos moki
nius. bet ir kitus, kurie lanko 
Įvairias mokyklas, su savo rū
pesčiais praėjo. Vieni džiaugia
si. kad gerai išlaikė egzaminus, 
kiti nusiminę, kad jiems ne
pavyko. Pradėjo antrą semest
rą su pasiryžimu geriau moky
tis. Linkime visiem sėkmės!

Jonas ir Ona (Lockwich) Le- 
kevičiai, du jauni ir populiarūs 
žmonės, kurie dalyvauja ir dir
ba Įvairiuose lietuvių sambū
riuose. sausio 22 minėjo 15 me
tų vedybinio gyvenimo sukakti. 
Draugai ir giminės sveikino Jo
ną ir Onytę ir linkėjo ilgiausių 
metų. Palinksmink. Jonai, vi
sus savo geru orkestru!

Scdaliečiu metinis susirinki
mas bus sekmadieni vasario 7 
tuojau po 8:30 mišių šv. Alfon
so mokyklos sa’.ė e. Skanius 
pusryčius pa »amiis Svč. Vardo 
Draugijos vyrai. Po pusryčių so- 
dalės išrinks nau’a valdyba. Ta 
dieną per 8:30 mišias, tos soda- 
lės. kurios ištikimai at’iko savo 
pareigas, bendrai priimdamos 
šv. Komuniją kiekvieną pirmą 
mėnesio sekmadieni, gaus ištiki- 
mvbės dovanas. Visos sodalės 
kviečiamos dalyvauti mišiose, 
pusryčiuose ir susirinkime.

Liurdo vandens galima Įsigy

ti šv. Alfonso klebonijoje. Van
duo importuojamas iš tos ste
buklingos vietos, kur Dievo Mo
tina apsireiškė šv. Bernadetai. 
Kas tą vandenį vartoja su giliu 
tikėjimu, ne vienam padėjo ir 
pagerino sveikatą.

Jonas Obelinis

UPLAND, CALIFORNIA

Pranas Lieponis, senosios 
kartos lietuvis, ilgametis Dar
bininko skaitytojas, staiga mirė 
per Kalėdas gruodžio 25. su
laukęs 70 metų. Nuliūdime pa
liko sūnų Klemensą Detroite, 
dukterį Hilda. Upland. Calif., 
broli Joną. Ontario Calif. Pa
laidotas gruodžio 29 iš šv. Juo
zapo bažnyčios Bellevue mauzo
liejuje. Ontario. Calif. Velionis 
buvo kilęs iš Suvalkijos. Kudir
kos Naumiesčio rajono. Luk
šių parapijos. Pūdymų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 52 metus.

BJ.

pinigai liko mano vardu. Tai aš 
sakau dukteriai—padarykime 
sąskaitą ir vėl dviem vardais: 
mano ir tavo. Jei kada snigtų 
ar jei kada prastai jausčiaus ir 
mums pinigų prireiktų, galėtum 
nueiti ir išimti kiek reikia. Tai
gi. perrašiau savo ir jos vardu. 
Knygutės pas mane visą laiką, 
tik kai reikia pinigų išimti ir 
jei nesijaučiu gerai, duodu jai 
knygą, o ji. išėmusi pinigus, 
man ir vėl atiduoda.

Kai pradėjo su tuo netikėliu 
draugauti, ji vieną kartą,- nu
ėjusi pinigų, man knygutės ne
atidavė. Sakau, kur knygutė? 
Sako, banke palikau, iškeis i 
naują; dabar jie naujas knygu
tes visiems duos. Prieš pora sa
vaičių buvau tame banke ki
tais reikalais. Sakau tam tarnau
tojui. kurį aš seniai pažįstu: ko
kios ten tos prašmatnios kny
gos pas jus bus? Sako, kaip tai, 
jis" nėra nė girdėjęs, kad kny
gos pasikeistų. Sakau, parodyk 
man mano sąskaitą; parodo. Įsi
vaizduokit. kaip aš, tėvas, jau
čiausi. kai pasirodė, kad duktė 
kiekvieną centą iš to banko iš
ėmė. man nė žodžio nepasakiu
si. Savo vaikas, kuri mylėjome 
ir kuriuo pasitikėjome. Man gė
da pasisakyti bet nenoriu, kad 
tam netikėliui mano sunkiai už
dirbtas pinigas tektų. Kas man 
daryti?

Nusivylęs tėvas,
Massachusetts

Atsakymas
Sunku atsakyti i Tamstos 

klausimą. Nežinau, ar norėsi ši 
reikalą teismo keliu spręsti. Pa
tarčiau pasikalbėti su dukteri
mi. Gal pasiseks jai išaiškinti, 
kad neteisingai pasielgė. Jei ši 
reikalą galėtumėt išspręsti be 
teismo, būtų ir geriau ir malo
niau. Tačiau, jei esat nusistatę 
kreiptis i teismą, tada nueikit 
pas advokatą ir jis šį reikalą 
sutvarkys be ypatingų sunku
mų.

Jis kreipsis i Court of Equi
ty. prašydamas teismą nutarti, 
kad dukters išimti pinigai buvo 
Tamstos (determination of tit
le). Be to. advokatas paprašys 
teismą, kad uždraustų dukte
riai išimtus iš banko pinigus iš
leisti arba kam perduoti (tai va
dinasi injunction arba tempo
rary restraining order). Kadan
gi iš Jūsų laiško atrodo, kad 
santaupos nebuvo dukters ir 
kad ji nėra Įdėjusi savo pini
gų į banką ir kad visi indėliai 
buvo Tamstos arba mirusios 
žmonos (joint account), galiu 
pasakyti, kad šią bylą laimė- 
tumėt be ypatingų teisinių sun
kumų. Deja, niekas negali 
Tamstos apsaugoti nuo mora
lios padarytos skriaudos. Jei 
duktė pinigų jau nebeturi, tada 
žinoma, nieko iš jos nebegau- 
sit.

tango ...
Child

1.00

910

F V. Stankus: Kam gi
i Lionė Juodis: Shepher Boy, Sleeping
) Lietuvių dainų šventės Australijoj chorų dainos: Linelį 

raunu ne viena. Nudavė dukrelę. Už jūrių marių. Bė
riau žirgelį, šią naktelę. Stikliukėlis, Motin, motušė. 
Laisvės daina. Pasisėjau žalią rūtą. Tu berželi. Šiltas 
gražus rudenėlis. Kur giria žaliuoja. Jaunimo giesmė.

( Pašto išlaidom pridedama 25c >
DARBININKO ADMINISTRACIJA

WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y. 11221

1.00

4.00

(S)

— Kazys ir Genė Buračaitė- 
Vasaičiai, gyveną Warren. Pa., 
užsiregistravo Federacijos Tary
bos rinkimams. Laukiama, kad 
ir visi kiti vienetams neprik
lausą ir pavieniai gyveną atei
tininkai užsiregistruos rinki
mams. rašydami tiesioginiai 
Vyriausiai Rinkimų Komisi ai. 
9382 Hoff St.. Philadelphia. Pa., 
19115.

I
 Nori te geros meniškos fotografijos —

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
‘vairių 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
f.

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas Įvairiu vynu, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

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. RICHMOND HILL. N. Y.
Telefonas: Virginia 3-3544

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5J/2r'c)
Skolintis automašinoms, namu remontui, akcijiĮ pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Ave., Richmond Hill N. Y.; HI 1-6799
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford. Conn. — Tel. 325-0997

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

- HAVEN REALTY -
Real Esfa+e • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, narni), automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdi'audos. Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 3 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

r—"" *?*** ”’**""   ,. . 1 "T**'

i CRANE SAVINGS & Loan Association

KUiJ. B SUGINTAS grįždamas H kelionės aplink pasauli, buvo sustojęs 
Los Angeles, Iš k. j d. A. Telyčėnas. D. Briedytė, O. Briedienė, kun. B. 
Sugintas ir J. Briedis. Nuotr. L. Briedžio.

3-10R3
B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 
Nemokamai vieta automobiliams

41 / 2 % INVESTMENT
7 ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visa mėnesi. 

Dividendai mokami sausio Ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti nauja mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktad(en) 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Seštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

t
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@ SPORTAS
Vėl be futbolo...

Lietuviai futbolininkai New 
Yorke šiais metais vis negauna 
pasirodyti aikštėje, kurios ilsi
si po sniegu. Kiek kartų paskir
tos taurės varžybų rungtynės 
buvo atšauktos, sunku besuskai- 
čiuoti.

Sekmadieniui Lietuvių Atle
tų Klubo trys komandos pa
skirtos taurės varžybom. Jau
niai 1 vai. prieš Levitown PBC, 
Memorial High aikštėje Levi
town L.I. Rezervinė 12:30 su 
Huntington, Dix Hill parke Ca
ledonia Rd. Huntington, L. L 
Pirmoji komanda 2 vaL prieš 
armėnus Van Cortland parke 
Nr. 3, Bronx, N.Y.

Esamom sąlygom neatrodo, 
kad ir šį sekmadienį būtų ga
lima žaisti. Aikštės pilnos snie
go. Jam ištirpus būtų neišbren
damos klampynės.

Futbolas betgi New Yorke 
nedingęs, šeštadienio, vakarais 
esti žaidynės salėje, 71 Armo
ry 34 St., Manhattane, 7 vai. 
vak. Lietuviai šiose žaidynėse 
nedalyvauja. Atletas.

—o—

Geriausi Lietuvos sportininkai

“Sporto” laikraštis’ kasmet 
skelbia konkursus geriausiųjų 
okup. Lietuvos sportininkų de
šimtukui išaiškinti. Š. m. 1 nr. 
paskelbti konkurso duomenys. 
Beveik visi skaitytojai, daly
vavę konkurse, pirmuoju į sarą- 
šą įrašė olimpinių žaidynių si
dabro medalio laimėtoją boksi
ninką R. Tamuli. Jis surinko 
17.220 taškų. Antroji vieta ati
teko bėgikui Adolfui Aleksie- 
jūnui, kuris Tokyo olimpiadoje 
buvo pasiekęs olimpinį rekor
dą, bet jam nepavyko gauti nė 
vieno medalio. Aleksiejūnas su
rinko 14.935 taškus. Trečiojo
je vietoje — ieties metikė B. 
Kalėdienė (13,043 taškai) Se
kančias tris vietas užėmė leng
vaatlečiai, taipz pat „dalyvavę 
olimpiadoje: K. Orentas, A. Va- 
ranauskas, A. Vaupšas. Septin
toje vietoje — daugkartinė 
lengv. atletikos čempionė F. 
Karoblienė. Paskutinieji trys: 
Žalgirio futbolininkas R. Juška, 
rankininkas 'A. Macežinskas ir 
sklandytojas J. Jaruševičius.

(E.)

Kas norėtp skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

Senos kartos vyras turi 
Brooklyno centre 4 kambarius. 
Būtų malonu rasti kitą asmenį, 
kuris sutiktų drauge gyventi, 
nes vienam ilgu ir nuobodu. 
Dėl sąlygų susitarsim. Prašau 
kreiptis laišku: Anthony Kau
pas, 201 York St., Brooklyn, 
1, N.Y.

Pakeitus šildymo sistemą, yra 
likę apie 7 tonai kūrenamų an
glių (bockwet rūšis), kuriuos ga
lima pirkti už labai prieinamą 
kainą. Vieta yra East New Yor
ke, iš kur galima juos pasiimti. 
Skambinti VI 7-3563.

WAGNER THEATER
Kasa atidarai Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmo? pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, sausio 29 — iki
Trečiadienio, vasario 3, 1965 

Pirmą kartą Brookiync — 
"DER TRAUM VON

LIESCHEN MOLLER” 
Vaidina:

S. Ziemann. M. Held, C. Froboess 
Briedinė filmą:

“Ein MSdchen aus Flandern” 
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

0 ŠACHMATAI*
Veda K. Merkis

Boston S. Globe sausio 24 d., pa
skelbė Boston Met lygos stovį, var
žyboms įpusėjus, visose klasėse. 
“Championship” kl. 1 vietoj įvar
dinti Lietuviai 5-2, seka MIT 4-2, 
Boylston 4-3 ir kt. šioj grupėj 8 
komandos. “A” kl. pirmauja Har
vardas, “B” kl. — Boylstono klubas. 
Lygos varžybose dalyvauja viso 24 
komandos ir priešaky visų šiuo me
tu stovi Lietuviai. Pr. penktadienį 
prasidėjo antroji varžybų pusė. 
Cambridge sukirto MIT 3-2, o Cam
bridge II — Lincoln Sylvanią 4 ’2 - 
%. Lietuvių rungtynės su Harvardo 
uniy. ir Boylstono su Brandeis, dėl 

-egzaminų, nukeltos į pavasarį.
Met lygos lentelė dabar tokia:
Lietuviai 5-2 (D
Cambridge I 4-2 (2)
Boylston 4-3 (D
MIT 4-3 (1)

Seka Cambridge II. Sylvania, Har
vard ir Brandeis. Sausio 29 d.. Boyl
stono klubas atvyksta į So. Bostono 
L. P. D-jos klubą.

Mass, gubernatoriaus vienas iš 
padėjėjų — McCartey, anot Boston 
Globe, “loves nothing better than a 
good pipe and a game of chess.”

Woodhavene išnuomojamas 
rūsyje (beismante) naujai išde- 
koruotas kambarys su galimy
be naudotis virtuvėle. Skambin
ti 849-7240.

Kambarys reikalingas vie
nam asmeniui su virtuve arba 
galimybe virtis. Skambinti die
nos metu GL 2-2923.

Richmond Hill sekcijoj iš- 
nuomuojamas butas iš 5 kam
barių, prie pat parko. Skam
binti VI 6-1056.

Ridgewoode, prie gero susi
siekimo ir parko, išnuomoja
mas butas iš 5 šviesių kam
barių. Kreiptis EV 6-5888.

z _ \

Išnomuojamas butas gražia
me Woodhaveno rajone. Šeši 
kambariai pirmame aukšte. Dėl 
papildomų informacijų skam
binti VI9-0775.

Išnuomojamas didelis kamba
rys su virtuve Woodhavene. Pa
geidaujama moteris. Teirautis 
vakare nuo 6 v. iki 8tv., šeš
tadieniais visa diena. Tel. VI 
6-1119.

“Mes džiaugiamės brolių tautos— 
lietuvių šachmatininkų Merkio ir 
Žalio pasiekimais”, rašo latvių žur
nalas “Šacha Pasaulė” meistro L. 
Dreibergo žodžiais. įvardindamas iš 
Chess Review Amerikos “Postal 
Chess” pirmūnus: 1. Hans Berliner, 
2. Robert Steinmeyer, 3. Kazys Mer
kis, 4'. Ignas Žalys. Tam pat žurnale 
minimi kiti lietuviai: R. Arlauskas, 
gavęs tarptautinio meistro vardą, 
Gediminas Šveikauskas — Bostono 
čempionas, Ignas Žalys — Quebecko 
čempionas, kanadietis Stonkus, Al
gis Makaitis ir kt.

Australijos lietuvių sporto šven
tės šachmatų varžybas, Melburne, 
laimėjo Melburnas 3% tš., Adelaidė 
3 ir Sydnėjus 2Į£ tš- Dalyvavo trys 
komandos po 3 žaidikus. Romanas 
Arlauskas sužaidė lygiomis su Bal
tučiu (Melburnas) ir laimėjo prieš 
V. Patašių, buv. Sydnejaus univer-' 
siteto čempioną.

įdedame partiją. Baltieji: R. Ar
lauskas, juodieji — V. Patašius.

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Žc3 Žf6 4. Rg5 
Re7 5. e5 Žd7 6. h4 a6 7. Vg4 R:g5 
8. h:g Žf8 9. f4 Žc6 10. Žf3 Rd7 11. 
a.3 Ve7 12. Rd3 000 13. b4 b5 14. 
Že2 Kb7 15. c3 Ža7 16. Žd2 žc8 17. 
Žb3 Žb6 18. Žc5-r Ka7 19. a4 Ž:a4 
20. Ž:a6 K:a6 21. B:a4-Į- Kb6 22. 
Ba2 Rc6 23. žcl Ba8 24. B:a8 R:a8 
25. Ve2 c6 26. Žb3 Va7 27. Kf2 Zg6 
28. R:g6 f;g6 29. Bal Vf7 30. Vg4 
Rb7 31. Zc5 Rc8 32. g3 h5 33. Ve2 
Rb7 34. Va2 Ba8 35. V:a8! R:V 36. 
Ba6+ ir juodi pasidavė, nes sekan
čiu ėjimu Ba7-f- atsiima valdovę.

Ieškau Juzės Kitrienės ir jos 
sūnaus Broniaus. Prašomi atsi
liepti jie patys arba pranešti, 
kas žino, adresu: Walter Kitra, 
54 Slawson St., Bridgeport, 
Conn.

DISPLAY

MARY H VIDERS 
N. S. I. D 

INTERIORS
6801 Bay Parkwy Bklyn 4. N.Y.

Call BE 6-7127

“Feminine & Masculine Good Looks 
start at the top!” — NELSON’S 
TAILORING SHOP Ladies dresses, 
mens suits and overcoats Finest 
workmanship Specializing in remo
deling and alterations. 1233 Bedford 
Ave.. Brooklyn, N.Y. (near Fulton 
St.) ST 9-9776

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Ave, 
Bronx 57, N.Y. TRemant 8-8193

REAL ESTATE

Massapequa, $20.990, giant split lev
el. 4 bedrms. 2 baths. Owner reduces 
price on this tremendous yet graci
ous home, featuring carpeted living 
rm. & dining rm„ mod. fully equip
ped eat in kit, 4 bedrms., 2 lovely 
baths, large panelled family room, 
full bsmt, gar, covered patio, rich
ly landscaped grounds, extras ga
lore, choice neighborhood in school 
district #23. similar houses are sel
ling for $1.000’s more.

— Better Buy Brennan — 
BRENNAN 

CA 1-5500
3900 Sunrise Highway Seaford

VOCATIONS

Franciscan Capuchin Sisters 
of the Infant Jesus

Under the inspiration of the gentle 
Saint of Assisi, we welcome young 
ladies to our community as suitable 
candidates; High School Graduates, 
ages 16 to 30 years of age.
Our Apostolate includes Teaching 
in Parochial Schools, Day Nurseries, 
Orphans and Settlement Work.

For detailed information, 
Vocation Directress

MOUNT SAINT FRANCIS
RINGWOOD, NEW JERSEY

PRAY —PONDER
Win the Pearl of Great Price

The Daughters of Divine Charity— 
an International Congregation of 
Sisters — dedicated to God and 
Youth, welcome you to join them 
in their apostolate of teaching and 
service of the poor in schools, do
mestic work and nursing homes — 
Write — stating your age schooling 
and other qualifications to —

VOCATION DIRECTRESS
850 Hylan Boulevard
Staten Island, N. Y.

TOURS

Honeymooners - Vacations - Tours - 
Cruises Caribbean. West Indies — 
Reservations, Airlines, Steamship 
Ticket Office. Personal escorted 
tours to Europe. “Go now pay later 
plan welcomed” — MERCORELLA 
TRAVEL Ag. 187 Court St, Bklyn, 
N.Y. TRiangle 5-2805

REST HOMES

LAUREL HAVEN 
REST HOME

Home for elderly people near village 
and churches; lovely grounds.

JUANITA TURNER 
Owner - Director 

238 Fire Island Ave, Babylon 
MO 1-7097

INSURANCE
I

DANIEL D. CHAPMAN 
Insurance—All Forms 

Our aim is to establish the finest 
reputation for honesty, integrity & 
diligence May we serve you (North
east cor. Ro.se St & Bayview Ave) 
Freeport 211 South Bayview Ave. 

Call 516 FR 8-0999

AUTO INSURANCE
Erhpirė Mutual New York, N.Y. 

5 Year Certified Renewable

Nassau S8o.6t) Suffolk $80.50
Anthony F. Tuozzo III 

Insurance Broker
LI 1-7643 TR 5-0744

PRINTING

INTERNATIONAL
PRINTING

EVERYTHING FOR THE 
PRINTING LINE

197 E. Fourth Street
New York City. N. Y.

Call OR 3-1830

Complete Offset Printing Service
Camera-Copy Printing 

Color Lithography
Special consideration to Religious 
Groups. Member of Knights of Co
lumbus. MERCURY ADVERTISING 
PRINTERS. 914 Bedford Avenue. 
Brooklyn, N.Y. — UL 5-2521.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVfiJAI
150 WEST 28th STREET 

NEW YORK, N. Y.
Room 402

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite/

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85 - 86 g-vių) I Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 I Jackson Heights — 82-10 37th Avenue
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210 | — DE 5-1154

TO PLACE
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE
Tel. 867-3680

RESTAURANTS

For Better Weddings 
and Weekend Dancing

TUXEDO BALLROOM
210 E. 86th St. and 3rd Ave. 

New York City 
RE 4-7335

SCHOOLS

IONA PREP SCHOOL
An Outstanding Westchester 

Country Day School For Boys 
Excellent scholastic standing 

Thorough preparation for College

715 North Avenue
NEW ROCHELLE, N. Y.

Christian Brothers of Ireland 
Brothei- P. L. NAGLE — Principal

SISTERS OF ST. JOSEPH 
SACRED HEART ACADEMY

47 Cathedral Avenue
Hempstead, L. I.

Academic High School 
For GIRLS Only

HOLY FAMILY 
HIGH SCHOOL

545 35th Street. Union City, N.J. 
Conducted by Franciscan Sisters 

of Peekskill. N. Y.
Principal:

Sister MARIA DAVID O.S.F.

BENEDICTINE ACADEMY

Sisters of St. Benedict
Sister Theophane O.S.B. Superior 

High School Grades 9-12 
869 Broadway 

PATERSON, N.J.

POWER MEMORIAL 
ACADEMY

161 West 61st Street 
New York City 

JU 6-7353
Christian Brothers of Ireland 

Rev. Brother Robert C. McMullen
Principal:

HIGH SCHOOL — DAYS

OUR LADY OF THE 
ANGELSsACADEMY

1335 Enfield Street
ENFIELD, CONN.

Felician Sisters
Sister Mary Angelis C.S.S.F.

Principal 
250 Students Grades 9-12

Day Only — Tuition $200

ST. VINCENT ACADEMY
228 West Market St.

Newark N.J. — MA 2-1613
High School for Girls only—grades
9-12 Elementary School Boys and
Girls Grades 1-8

Sisters of Charity
Sister Agatha Maria — Principal

DRAKE
COLLEGE OF BUSINESS

Founded 1883
Open All Year - Day - Evening 

Free Placement Service 
Secretarial - Accounting 

Typewriting

571 Broad St. Newark — 612-7585 
308 Main St, Orange N.J.

673-4058

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHIL - 1430 kll. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vicL

BOSTON. MASS
Vedėjas 

STEP. M1NKUS
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St, Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kll.—FM bang. 105.7
meg. iš WKOX, Framingham, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

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

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd, Hartford 14, Conn.

Tel.: 249-4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 p.p.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga 

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

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

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

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. Ed v. M e 1 n i n k a s 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p-D-

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

Parengimai New Yorke
Sausio 30 — A. L. Inž. ir Architektų 

sąjungos tradicinis balius Shere- 
ton Motor salėje, Manhattane.

Vasario 14 — Vasario šešioliktosios 
minėjimas Websterio salėje, Man
hattane. Rengia NewYorko Ame
rikos Lietuvių Taryba.

Vasario 21 — Lietuviškos užgavė
nes. Rengia ALRK Moterų S-gos 
29 kuopa Apreiškimo parapijos 
salėje.

Vasario 27 — Užgavėnių balius ren
giamas Birutiečių, L. M. A. New 
Yorko klubo ir S.L.A. moterų 99 
kuopos Sheraton-Atlantic viešbu
tyje.

Vasario 28 — Skautų pramoga — 
Kaziuko mugė Apreiškimo para
pijos salėje.

Kovo 7 — K. V. Banaičio kūrinių 
koncertas Carnegie Recital Hall 
salėje. Rengia lietuviai muzikai.

•
Numatomus parengimus pranešti 

S. DZIKUI, 89-17 97th St, Wood
haven, N.Y. — tel. VI 7-5113.

DISPLAY

JOSEPH RUTKOSKI 
Wines & Liquors

2484 Merrick Road. Bellmore. L.I. 
We Cater to Religious Groups 

We also deliver. For fast service 
Call 516 - SU 5-2644 

Ask for Joe Rutkoski

K N S RUBBISH REMOVAL

HOUSE CLEANING
From Top To Bottom

DUMP TRUCK SERVICES 
at reasonable rates

Call 443 - 1551

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS 
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418
Tel. VI 7-2772

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AR0M1SKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME 

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

Licensed Manager 
& Notary Pub1 i c

660 Grand St, Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

I. B. S HALI NS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja (nodemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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DARBININKAS
m YomJ\
NAUJIENOS,/v

DARBININKO SKAITYTOJO 
1000 DOLERIŲ

Petras Adomaitis iš Ramyga
los, atvykęs i Ameriką 1911 me
tais, nuo seniausiu laikų Dar
bininko skaitytojas, giliai su
prasdamas Kultūros Cent
ro svarbumą, paaukojo statybos 
fondui 1000 dolerių Įrašydamas 
garbės fundatoriais savo tėve
lius a.a. Joną ir Barborą. Taip 
pat 50 metų Darbininko jubi
liejaus proga Įteikė spaudai pa
remti 50 doleriu.

Senam lietuvybės pionieriui 
reiškiame nuoširdžią padėką ir 
meldžiame gausios Dievo palai
mos.

Tėvai Pranciškonai

PETRAS ADOMAITIS

dabar bilietai i šį 
smarkiai perkami, 

gauti pas A. Gar- 
Tel. EV 7-6740: E.

Kokios gali būti užgavėnes, 
be skanių lietuviškų spurgų, 
žagarėlių ar saldžių pyragų? 
Tuos ir kitus skanėsius galėsi
me valgyti K. M. Sąjungos 29 
kuopos lietuviškose Užgavėnė
se vasario 21 4 vai. popiet Ap
reiškimo parapijos salėje. Pro
gramoje bus lietuviški šokiai, 
muzika, dainos: be to. žiauri ko
va įvyks tarp Lašininio ir Kana
pinio. Jau 
parengimą 
Jų galima 
liauskienę
Kezienę, Tel. 642-2213; E. San- 
danavičienę Tel. EV 8-1826; 
pas A. Šmitienę Tel. VI 7-3681 
ir pas kitas platintojas. Visi 
vyrai ir moterys, vyresni ir 
jaunesnį, maži ir dideli kvie
čiami dalyvauti šiame linksma
me pobūvyje. Visas pelnas ski
riamas New Yorko Lietuvių 
Kultūros Namų statybai, kuriai 
vadovauja tėvai pranciškonai.

Skaučių akademikių draugo
vė ruošia arbatėlę vasario 1d. 
pas Ramunę Vilkutaitytę. 85-81 
75 St.. Woodhaven. N.Y. 1 vai. 
popiet. Kviečiame dalyvauti vi
sas studentes, kurios domisi 
akademikių skaučių programa. 
Bus ir vaišės.

KVIEČIAME 
UŽSIPRENUMERUOTI 

MĖNESINĮ 
KULTŪROS ŽURNALĄ

AIDUS
Eina tremtyje jau 19 metų 

Redaguoja 
dr. Juozas Girnius

Metinė prenumerata 7 dol. 
Adresas:

AIDAI
680 Bushwick Ave.

Brooklyn, N. Y., 11221

Redakcija ......
Administracija 
Spaustuvė ....
Vienuolynai ...
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J. Balkūnas sausio 28

Lituanistinės mokyklos tau
tinių šokių mažieji šokėjai, vad.
J. Matulaitienei, atliks dalį 
meninės programos Vasario 16 
minėjime Websterio salėje, 
Manhattane, vasario 14. Šoks 
taip pat vyriesnieji Brooklyn© 
tautinių šokių grupės šokėjai. 
Taip pat girdėsime solistę I.
Stankūnaitę ir Vaidilutės būre

lio kanklininkes. Kalbės Vliko 
vicepirm. dr. Br. Nemickas. Mi
nėjimo pradžia 4 vai. popiet

Lietuvių pranciškonų taryba 
renkasi posėdžio Kennebunk- 
porte ateinančios savaitės pra
džioje. Be kitų svarbių reikalų 
bus sprendžiamas žemės pirki
mas kultūros židiniui New Yor
ke. Iš Brooklyno į posėdžius 
vyksta tarybos narys Tėv. Ju
venalis Liauba, vienuolyno vir
šininkas.

Prel.
lėktuvu išvyko visam mėnesiui 
į Pietų Ameriką. Aplankys di
džiąsias lietuvių kolonijas Bra
zilijoje. Argentinoje, Kolumbi
joje. Venecueloje. dalyvaus P. 
Amerikos lietuvių kongrese Sao 
Paulo mieste.

Korp. Vytis rengia šokius va
sario 13 Liet. Atletų Klube. 
Pradžia 8 v.v. Šokiams gros or
kestras.

Naujosios kartos diskusijų 
retelio susirinkime, pagerbiant 
A. Mackų, buvo susirinkę virš 
60 žmonių. Kitas susirinkimas 
bus vasario 12 d. 8:30 v.v. dail.
K. Žoromskio studijoje. Progra
moje — lietuviu žurnalistikos 
problematika. Dalyvauja Vin
cas Rastenis. Vytas Valaitis. 
Stasys Goštautas, Rasa Gustai- 
tytė. Maloniai kviečiami daly
vauti visi:

LMA New Yorko klubo vi
suotinis nariu susirinkimas bus 
vasario 3 d. O. Žilienės namuo
se. 87-37 78 St. Woodhavene. 
N. Y. važiuoti Jamaica linijos 
autobusu iki 78 gatvės arba 
Jamaica linijos traukiniu iki 
Elderts Lane ar Forest Park
way stoties ir eiti iki 78tos gat
vės. Visos narės kviečiamos šia
me susirinkime gausiai daly
vauti.

A. Liet, inžinierių ir archi
tektų S-gos N.Y. skyriaus ba
lius bus sausio 30 d. 9 
Sheraton Motor Inn.., 12 
prie 42nd St. New Yorke.

Vaclovas Čižiūnas, kurio 
mi paskaita apie lituanistinį] 
švietimą neseniai tilpo Daibi-g 
ninke, sausio 13 sulaukė 651 
metų amžiaus. Kilęs yra iš Kul- 
niškių km.. Gelvonų vals., Uk
mergės apsk. Nepriklausomoje 
Lietuvoje dirbo mokytojo dar
bą įvairiose mokyklose ir ėjo 
atsakingas pareigas švietimo 
ministerijoje. Lietuvišku švieti
mu taip pat rūpinosi Vokieti
joje. Amerikoje, Patersone, 
gyvena nuo 1949. Daug rašęs 
spaudoje pedagoginiais klausi
mais. JAV 1953 parašė visiem 
įsigytiną “Tautinį auklėjimą šei
moje”. Nepriklausomoje Lietu
voje buvo išleidęs dar kitų mo
kyklom vadovėlių.

Jamaica-Queens prie Sutphin 
Blvd. “Merkel Inc.”, kaip išaiš
kėjo. pardavinėjo arklieną 
kaip jautieną. Kontrolė rado 
40,000 svarų arklienos. Krautu
vė užsidaranti.

Dr. William Garson-Garsevi- 
čius atidarė savo kabinetą — 
ofisą. Yra vidaus ir moterų li
gų specialistas, chirurgas, bai
gęs mokslus Europoje ir Ame
rikoje, čia gimęs ir augęs lie
tuvis, kalba lietuviškai. Jo žmo
na taip pat yra vidaus ligų 
daktarė. Ofisas 260 St. Nicho
las Ave., Brooklyn, N.Y. prie 
Wyckoff ligoninės. Tel. GL 6- 
4146. Priėmimo valandos pir
madieniais nuo 1 iki 2 vai,, 
penktadieniais nuo 6:30 iki 
7:30 v.v. Kitu laiku pagal susi
tarimą, namų telef. VI 6-0758. ^balandžiai ieško maisto.

PAX ROMANA EGZILŲ KOMISIJOS SEMINARAS
Vasario 6-7 Ukrainiečių Ins

titute (2 E. 79 St., kampas 5 
Avė., Manhattan) Studentų At
eitininkų Sąjunga ruošia Pax 
Romana Egzilų Komisijos ket
virtą seminarą, kurio bendra te
ma bus “Tylinti Bažnyčia’*. 
Anksčiau buvo svarstyta: 1. Kri
kščioniška vienybė ir Rytų Eu
ropa (ruošė ukrainiečiai); 2. Ma
ter et Magistrą ir Rytų Euro
pa dabarty ir ateity (ruošė lat
viai); ir 3. Krikščionybė praei
ty, dabarty, ir ateity” (ruošė 
slovakai). Lietuvių ruošiamam 
seminare dalyvaus keturi pasi
žymėję paskaitininkai.

Pirmoji paskaita bus vasario 
6, Šeštadienį, 11 vai. ryte, skai
tys Jose Mestre, gimęs Havano
je kubietis, advokatas. Prieš iš
vykdamas Amerikon 1960, be 
to, ėjo pirmos Kuboj įrengtos 
televizijos stoties prezidento 
pareigas, parašė kelias knygas 
apie teisę. P. Mestre aktyviai 
dalyvavo profesionalų draugijo
je “Agrupacion Catolica Uni- 
versitaria”, eidamas sekreto -

PROF. DR. OTTO A. de Choibert

DR. N. BRUCK

Angelų Karalienės parapi
ja praeitais metais pajamų tu
rėjo 79,146.47 dol. Išlaidų 73. 
860.48. Daugiausia išleista baž
nyčios atnaujinimui — 43.574. 
42 dol. Kasoje liko 5.285.99 
dol. Žinios iš parapijos metinės 
apyskaitos.

Ateitininkų sendraugių 'N.Y. 
skyrius balandžio 4 sekmadie
nį. 4 v. popiet Apreiškimo pa
rapijos didžioje salėje rengia li
teratūros ir muzikos vakarą.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos I skyriaus Brooklyne 
metinis narių susirinkimas 
bus vasario mėn. 6 d. 6 v.v. 

• Lietuvių Atletų Klubo patalpo- 
v v-> i se, 1332 Halsey St., Brookly- 
Ave.l ne n y. Skyriaus valdyba kvie- 

I čia visus narius ir prijaučian- 
issa-a čius dalyvauti.

A 4

riaus pareigas. Atvykęs į Ame
riką, tapo dviejų Lotynų Ame- 
riks žurnalų sekretorium — 
“Bohemia Libre” ir “Vanidades 
Continental”. Nuo 1962 P. Mes
tre yra vienas iš redaktorių žur
nalo “Business International”. 
Aprašo Lotynų Amerikos poli
tinį ir prekybinį gyvenimą.

P. Mestre savo paskaitoje 
“Smūgis komunizmo ūkiui“ api
būdins ekonomines sąlygas so
cialistiniuose kraštuose. Eko
nomijos planavimas komunisti
nėm valstybėm pasisekė tik ka
pitalinių prekių gamyboje, ypač 
jei tų valstybių ūkis stovėjo 
ant labai silpno pagrindo, pvz. 
Rusijos iki 1917 m. Labiau pa
žengusiuose kraštuose kaip Če
koslovakijoje ir Kuboje komu-

Estų savaitraštyje “Eesti Po
stimees”, kuris pasirodė šiais 
metais. įvesta nuolatinė skiltis, 
pavadinta “žodis apie kaimy
ną”. Ten surenkamos trumpos 
žinutės iš lietuvių veiklos. Skil
ties autoriai — Jonas Rūtenis 
ir estų žurnalistas I. Rebane. 
Pasirašoma R. ir R. Pirmuose 
dvejuose laikraščio numeriuo
se buvo žinios apie A. Smeto
nos monografiją, pranciškonų 
užsimojimus New Yorke įkurti 
lietuvių kultūros centrą, apie 
dail. K. Šklėriaus akvareles. Ai
dų žurnalo premijas, mirusį 
signatarą Steponą Kairį. Lietu
vių Atletų Klubą. Antrąjį kai
mą ir 1.1.

Lietuviu namu savininku su
sirinkimas šaukiamas sausio 29 
penktadienį 8 v.v. Highland 
Park Y.M.C.A. namuose. Bus 
atgaivinta lietuvių namų savi
ninkų organizacija, patarimai 
namų savininkam, kaip galima 
kovoti prieš mokesčių kėlimą. 
Bus painformuota, kaip dabar 
veikia nuomų kontrolė. Nauji 
nuomų kontrolės patvarkymai. 
Bus pasisakyta prieš vaikų ve
žiojimą į tolimas mokyklas. Vi
si namų savininkai kviečiami 
dalyvauti. Organizacijos komi
siją dabar sudaro J. Ormanas, 
J. Vastūnas. F. Marcis, P. Ma- 
čvs. J. Andriušis. P. Montvila. 

Nuotr. R. Kisieliaus

Studentų Ateitininkų Sąjunga

nizmas padarė neigiamos įta
kos ir šiandien jau bandoma 
tų kraštų ūkį artinti prie lais
vos ūkio sistemos, kad pramo
nė greičiau patenkintų vartoto
ją-

Dr. Otto Adrian de Choibert, 
O.S.J. kalbės Vasario 6 d. 1 v. 
popiet. Čia net ir nebūtų vie
tos išvardinti jo įvairius atlik
tus darbus. Gimęs Temesvare 
(Vengrijoje), prof. dr. de Choi
bert įsigijo septynius akademi
nius laipsnius Rumunijoj ir Aus
trijoj. Be daugelio kitų akade
minių laimėjimų, jis yra Ame
rikos Tarptautinės Akademijos 
narys, profesoriavęs šešiuose 
universitetuose Europoje ir 
Amerikoje. Prof. dr. de Choi
bert priklauso 58-niom draugi
jom ir sąjungom; kai kurias jis 
pats padėjo sukurti, kitose ei
na įvairias pareigas; pav., Ame
rikos Universitetų Profesorių 
Draugijoj. Katalikų Komisijoj 
Intelektualiniem ir Kultūri- 
niem Reikalam, Pavergtų Eu
ropos Tautų Sąjungoj, ir yra 
vienas iš Metropolitan Center 
of Mental Health direktorių. 
Be to. jis buvo apdovanotas į- 
vairiais kariškais ir civiliniais 
ordinais.

Politikas ir diplomatas, kun. 
Otto de Choibert pasirinko te
mą “Dabartiniai pasikeitimai 
pasaulinėse vyriausybėse“, kur 
jis nagrinės tų vyriausybių san
tykius su satelitais, bažnyčią, ir 
Lt.

Trečias seminaro paskaitinin
kas bus Dr. Nikolaus Bruck, 
turįs komercijos daktaro laips
nį (įsigyta Austrijoj), yra studi
javęs ekonomiją Duke univer
sitete su Fulbrighto stipendija, 
Columbijos universitete, ir Vo
kietijoj; be to, yra dėstęs Man
hattan©, Long Islando ir St. 
John’s universitetuose. Jo te
ma yra įdomi ir aktuali mūsų 
jaunimui — “Tremtinis ir vie
tinis studentas Amerikoj“. Sa
vo paskaitoje svarstys sociali
nes studentų pareigas etninėm 
grupėm, savo gimtajam kraštui 
ir visuomenei, kurioje gyvena. 
Bus kalbama ir apie pareigas 
bažnyčiai savo tėvynėje ir šia
me krašte. '

Sekmadienį, vasario 7 d., 
3:15 popiet kalbėtoju bus kun. 
Meletius Wojnar, OSBM. Jsi 
yra assoc, prof, kanonų teisės 
Amerikos Katalikų Universite
te Washingtone ir žinovas eku
meninio pokalbio su Rytų orto
doksų bažnyčia. Dalyvavo Va
tikano susirinkime kaip teolo
gijos ekspertas. Jo tema “Eku
meninio pokalbio su orto
doksų bažnyčia pagrindai.“.

Be ankščiau minėtų paskaiti
ninkų. seminare atsilankys jau 
penkeris metus ėjęs Pax Ro
mana IMCS pirmininko parei
gas, Dr. Vytautas Vygantas. 
Taip pat agapės metu kun. 
Raymond Kelly pasakos apie 
savo kelionę per Afriką, iš ku
rios jis bus neseniai grįžęs.

Esame labai laimingi, kad pa
sižymėję mokslo žmonės sutiko 
kalbėti mūsų seminare. Tikiu, 
kad mūsų mąstanti visuomenė 
nepraleis šios puikios progos ir 
parems mūsų akademinio jauni
mo darbą ir pastangas.

Pax Romana Egzihj Komisijos

SEMINARAS
PROGRAMOJE: “The Silent Church” žiūrint iš įvairių aspektų. 
PRELEGENTAI: 4 mokslininkai (lietuvis, amerikietis ir 2 svetimtaučiai). 
VIETA: Ukrainian Institute of America — 2 E. 79th Street, Manhattan. 
DATA: Pradžia — vasario 6, 10:30 ryto; pabaiga — vasario 7 popiet.
DALYVAUJA: Lietuvos likimu susirūpinusi jaunuomenė.

Ir ta proga 

“NOKTURNAS” 
Žavi muzikalinė prgorama ir šokiai

KUR: German Cultural Found. Liederkranz, 6 E.- 87th Street, Manhattan.
KADA: Vasario 6, šeštadienį 8 v.v.
KIEK: Suaugusiem $4.00; studentam ir moksleiviam $3.00; šokiam $2.00.
INFO: Ant. Vainius Jr. — HI 1-9761; Salvinija Gedvilaitė — VI 8-1023.

Egzilų Komisijai šiuo metu 
vadovauja lietuviai; taigi, mes 
tikimės, kad lietuviška visuo
menė savo dalyvavimu parodys 
susidomėjimą ir norą dirbti su 
kitų tautų tremtiniais siekiant 
bendro gėrio.

Nastutė Umbrazaitė 
Egzilų Komisijos Pirmininkė

Bus prailginta ...
(atkeltas iš 4 ps.)

Ateitininkų parengimas įvy
ko Naujųjų Metų vakarą. Tai 
daug reiškia mūsų nuotaikom, 
nuo kurių priklauso visi užsi
mojimai. Atsilankiusieji į atei
tininkų parengimą Maspethe 
žinojo, kuriuo tikslu jis ruošia
mas, kas atiduodama įžanginė 
auka. Nauji Metai buvo pasi
tikti su linkėjimais, kad greit 
iškiltų kultūros židinio pastatai 
New Yorke. Tie. kurie ten da
lyvavo, arčiau susirišo su šia 
idėja, ir ne vienas gal širdy įsi
pareigojo ateiti su žymiu asme
niniu įnašu. Šis parengimas 
New Yorke pravėrė 1965 metų 
angą į sėkmingą kultūros židi
nio statybos ateitį.

Už visa tai pranciškonai yra 
didžiai didžiai dėkingi ‘ateiti
ninkam. Visi rengėjų bei tai
kintojų paskelbtieji vardai yra 
mum labai artimi ir brangūs. 
Bet ypatingai gilią padėka no
rime išreikšti rengimo patalpų 
šeimininkui prel. Jonui Balkū- 
nui ir ateitininkų sendraugių 
New Yorko apylinkės pirminin
kui Antanui Vainiui.

Stovint prieš milžinišką kul
tūros židinio vaizdą, miela susi
laukti tokio prasmingo parengi
mo ir tokios svarios aukos. Ačiū 
rengėjam ir dalyviam.
T. Leonardas Andriekus, OFM 

provincijolas

Vaizdas iš New Yorko. Nuotr. R. Kisieliaus.

mm,
o a m

Adv. Zuzana Šalnienė, Lietu
vos garbės konsulo žmona, at
sigulė ligoninėn (New England 
Medical Center). Jai padaryta 
operacija.

Šiluvos koplyčiai Washing
tone paaukojo po šimtą dolerių 
Ona P. Juozapaitienė ir Kazi
mieras šeštokas.

Lietuvos vyčių 7 kuopa ren
gia šv. Kazimiero minėjimą ko
vo 7. Tą dieną 10 vai. ryto 
šv. Petro bažnyčioje vyčiai da
lyvaus mišiose ir bendrai pri
ims komuniją. Po maldų sa
lėje po bažnyčia įvyks viešas 
minėjimas ir pusryčiai su meni
ne programa. Bilietai 1.50 dol.

Moterų Sąjungos kuopa va
sario 7, sekmadienį, 3:30 vai. 
popiet Lietuvių Piliečių Draugi
jos salėje rengia pobūvi su vai
dinimu. Vaidins Rita Ausiejūtė, 
Irena Lendraitytė, Stasė Leimo- 
nienė. Kazys Barūnas ir Jurgis 
Jašinskas. Taip pat bus" Užga
vėnių blynų ir kitokių skanu
mynų. Po vaidinimo — šokiai. 
Pelnas skiriamas apmokėti šil
dymo išlaidom, kurios susidaro 
lituanistinei mokyklai, kuri vei
kia šv. Petro parapijos patalpo
se.

Jūrų skautų Nemuno tuntas 
vasario 5-6 dalyvaus Bostono 
BSA parodoje “Commonwealth 
Armory”. Lietuviai skautai lan
kytojus supažindins su buria
vimo, nardymo ir signalizacijos 
pagrindais, be to bus jūriš- 
kų rankdarbių ir kita. Nemuno 
tuntas per savo gyvavimo tre
jus metus sugebėjo panašiose 
ankstyvesnėse BSA parodose 
du kartus laimėti pirmą viea.

(B.K.)




