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Spėliojimai del kelionių į Maskvą, Kiniją, Vietnamą
Prezidentas Johnsonas vasa

rio 3 kalboje, kurią jis pasakė 
“Anti Defamation League” va
karienėje, kreipė dėmesį į ge
rus ir žadančius gerėti santy
kius tarp Amerikos ir Sovietų. 
Sakė, turįs “pagrindą tikėti, 
kad Sovietų vadai palankiai su
tiks jo atsilankymą, kaip ir jis 
Sovietų vadų”. .

VALGYTI - galima, MOKYTIS - ne
Prezidento Johnsono švieti

mo programos reikalu Kongre
se jau eina liudininkų apklausi
nėjimas. Prieš kurį laiką už 
programą pasisakė NCWC; pa
sisakė už “Tautinė Kristaus 
bažnyčių taryba”. “Tautinė auk
lėjimo sąjunga”.

Vasario 2 pasisakė prieš “A- 
merikos pilietinių laisvių sąjun
ga”; pasisakė prieš “Reformuo
to judejizmo”. ‘Amerikos žy
dų kongreso”, “Unitarų bažny
čios”. “Tautinės evangelikų są
jungos’ ’ atstovai. Pažymėtina 
betgi, kad “Amerikos žydų ko
mitetas”. kuris turi 650 bend

Kodėl respublikonai už Wagnerj
New Yorko demokratai bai

gė vieno mėnesio ginčą dėl val
stybės senato pirmininke. .Va 
sario 3 išrinktas Joseph Zaretz- 
ki (dar vaikas buvo atvežtas į 
Ameriką iš Lenkijos). Tai ma
joro Wagnerio kandidatas. Iro
nija. kad jį išrinko ne tiek de
mokratai, kiek respublikonai. 
Balsavo už jį 25 respublikonai 
ir 15 demokratų. Kiti 18 demo
kratų tvirtai laikėsi už Brons- 
toną. kuris yra opozicijoje R. 
Wagneriui, bet palankus sen. 
R. Kennedy. Teigiama, kad res
publikonai parėmė Zaretzkį už 
demokratų pažadą paremti gu
bernatoriaus Rockefellerio pro
jektus. Zaretzki tai paneigė. 
Atstovų rūmų pirmininkas dar

INTRYGOS POLITIKOJE — kas varo kylį tarp Johnsono ir 
Humphrey; kodėl Nixonas nėra dabar prezidentas

William S. White, nuosaikus 
žodžiuose Journal American ko- 
lumnistas vasario 3 informuo
ja. kad nepraėjus nė porai sa
vaičių po prezidento inaugura
cijos jau daromos pastangos 
įvaryti kyli tarp Johnsono ir 
Humphrey.

Kas to imasi, autorius iš kar
to nepasako. Eina iš tolo, už
uominom. Atriboja pirmiausia, 
kad tai ne respublikonai. Tei
gia. kad tie kiršintojai esą iš 
pačių demokratų. Tai esą žmo
nės. kurie “negali dovanoti L. 
Johnsonui paprasčiausiai dėl 
to. kad jis liko gyvas ir parei
gose, kai jo buvęs šefas John 
F. Kennedy tragiškai gulėjo ne
gyvas”. Kiti norį pakenkti H. 
Humphrey “paprasčiausiai dėl 
to, kad jame įžiūri pramatomą 
ir neapkęstiną konkurentą se- 
nat. Roberto F. Kennedy vil
tim būti prezidentu tolimoj at
eity”.

čia jau autorius vardu sumi
ni tą, dėl kurio varomas kylys 
tarp prezidento ir vicepreziden
to. Nejauku skaityti to santū
raus kolumnisto įtarimą, kad 
galį būti žmonių, kurie būtų no
rėję ir viceprezidento žuvimo 
sykiu su prezidentu. Gal paju
tęs tą žiaurią insinuaciją, pats

DĖL KOSYGINO:

Spauda daugiausia dėmesio 
skiria šiuo tarpu Sovietų min. 
pirm. Kosygino kelionei i šiau
rės Vietnamą, bet pakeliui pir
ma i Pekingą. Kosyginas išvy
ko kovo 4 su gausiais kari
niais ir politiniais palydovais. 
Daugiausia spėjimų, kelia jo 
kelionės tikslas.

ruomenių. pasisakė už.
Argumentai pasisakan č i ų 

prieš programa seni: progra
ma priešinasi konstitucijai, jei 
parama bus duodama ir parapi
nėse mokyklose esantiem vai
kam. Taip kalbėjo Long Island 
Rutgers profesoriaus L. Pfeif
fer; taip jį rėmė ir Columbijos 
profesorius La Noue. Pfeiffer, 
kaip “Pilietinių laisvių sąjun
gos” atstovas, nuėjo net į tokį 
kompromisą, pagrįstą sofizmu: 
priešpiečiai parapinių mokyklų 
mokiniam gali būti duodami, 
nes tai remia sveikatą ne švie
timą ...

ir po 27 balsavimo nebuvo iš
rinktas vasario 3- maj. Wagne- 

* rio kandidatas Anthony J. Tra- 
via negavo reikiamo balsų.

R. KENNEDY — paverstas kal
tinamuoju.

autorius tuojau dalyką švelni
na sakydamas, kad atsakomy
bės negalima primesti Robertui 
Kennedy už jo šalininkų pa
stangas, kurias jis net vargiai 
galįs sukontroliuoti. Tačiau vėl 
taiko žodžius i Robertą Kenne
dy, sakydamas, kad Robertui 
Kennedy priklauso atsakomy
bė padaryti bent pastangas to
kiai kontrolei. Nes kitaip Ken
nedy tapsiąs simboliu tų jėgų, 
kurios skaldo ir silpnina demo
kratus.

W.S. White pasiguodžia: esą 
visos ligšiolinės pastangos pa
sėti nesantaiką tarp Johnsono 
ir Humphrey nuėjusios niekais 
kaip ir ankstesnės pastangos 
įvaryti kylį tarp Johnsono ir 
Raybum, tarp Johnsono ir J.F. 
Kennedy. Tačiau White prime
na, kad esą ir kitokių faktų, 
kada demokratai kiršintojai vei
kė prieš respublikonus, varė 
kylį tarp Eisenhowerio ir Nix- 
ono, ir jiem tam tikra prasme 
pasisekė. Nes atšalimas tarp Ei
senhowerio ir Nixono gali būti 
priežastis, kodėl šiandien pre
zidentas nėra Richard Nixo
nas. Visuomenė, kalba White, 
tiki, kad jeigu Eisenhower is 
būtų buvęs be kompromisų už 
Nixona, tai 1960 metų rezulta

Vienas aiškinimas: Kosygi
nas siekia išsiaiškinti su Kini
ja ir Vietnamu dėl jų dalyva
vimo kovo 1 komunistų konfe
rencijoje. Jei Kinija nepritar
tų, galinti būti konferencija 
net atidėta. Sovietai siekia Ki
nijos pritarimo ir tam nori de
monstruoti savo didesne para
mą bendrai kovai prieš Ameri
ką Vietname.

Antras aiškinimas: Maskva 
mato Amerikos pralaimėjimą 
Indokinijoje ir skuba rodyti 
savo paramą Vietnamu!, kad 
pergalė tektų ne vienai Kini
jai, bet ir Rusijai. Taip, kaip 
buvo antrame pasaulio kare 
prieš Japoniją.
DĖL BUNDY:

Amerikos nauja delegacija su 
McGeorge Bundy amerikiečių 
spaudos palydima į Vietnamą 
su tokiais komentarais:

VATIKANE:
Vatikano šaltiniai skelbia, 

kad popiežius Paulius VI netru
kus panaikins kardinolų iškil
mingus drabužius su. 9 pėdų 
“uodega”. To drabužio for
ma išlikusi iš tų laikų, kai kar
dinolai jodinėjo arkliais; dra
bužio užpakalinė dalis turėjo 
pridengti ir arklį. Buvo iki 15 
pėdų ilgio, tik Pijus XII liepė 
sutrurhpinti iki 9 pėdu.
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R. WAGNERIS — laimėtojas.

tai būtų galėję būti kitoki...
Tai ką informuoja ir smerkia 

White eina Washingtono užku
lisiuose. Visuomenei tai men
kai žinoma. Visuomenės dėmesį 
patraukė kiti įvykiai, kurie taip 
pat susiję su R. Kennedy var
du. Tai New Yorko valstybės 
demokratų suskilimas kovoje 
dėl pirmininkavimo New Yor
ko atstovų rūmuose ir senate, 
kova, kuri susabotavo jau dau
giau kaip mėnesį visą tos įstai
gos veikimą. Tos kovos užku
lisyje minimi R. Kennedy ir R. 
Wagneris, kurie rungtyniauja 
dėl įtakos tarp demokratų. Su
sidarė įspūdis, kad R. Kenne
dy laikosi santūriau, o Wagne
ris angažavusi aštriais kaltini
mais ir diskriminacija savo opo
nentam demokratam, kurie bet
gi palankūs Kennedy. Harold J. 
Harris Journal American ko
rė s p o n d entas informuoja: 
esą Wagneris susirūpinęs dėl 
“savo veido" opinijoje. Ta opi
nija jam daros nepalanki. Links
tama jam priekaištauti, kad rū
pi jam politikuoti, ne miestą 
administruoti...

Kada White puolė Kennedy 
kaltinimu dėl nesantaikos tarp 
Johnsono ir Humphrey, jis pa
lengvino Wagnerio padėtį.

— McGeorge Bundy turi par
vežti duomenų, iš kurių prezi
dentas padarys sprendimą, nes 
yra jau atvirai kaltinamas ne
veiklumu.

— Washingtone nuotaikos 
dėl Vietnamą yra nevienodos. 
Politikai daugiausia įtakos tu
rįs “Council of Foreign Rela
tions”' apklausinėjo savo 60 0 
narių ir jų 90 procentų pripa- 
rino, kad Amerikos politika 
Vietname susilaukė fiasko.

— Kas daryti, vieno persve- 
riančio atsakymo nėra: vienf 
reikalauja atšaukti gen. Taylor 
ir paskirti diplomatą dabar ten 
esantį patarėją Johnsoną; tai 
turi vesti į derybas dėl neutra
lizacijos. Dalis reikalauja di
desnės karinės akcijos, bet dau
guma bent norėtų iš Vietnamo 
nesitraukti.

CHURCHILLIS IS BRONZOS. 
Tokis paminklas bus pastatytas 
Washingtone Anglijos atstovybės 
teritorijoje taip, kad kita po pa
minklo pusė būtų ant Amerikos 
teritorijos.

R. HILSMAN, buvęs valst. sekr. 
padėjėjas tol. rytam, kurio politi
ka prieš Diem pagreitino katastro
fą.

Amerikos pasais 
naudojasi sovietai
— Valstybės departamentas 

vasario 2 paneigė H. Tribune 
žinią apie Amerikos ir Tshom- 
bės susitarimą, apie nuomonių 
skilimą vyriausybėje. Tačiau pa
sisakė. kad departamentas ne
prieštarautų, jei Tshombės vy
riausybė būtų papildyta tokiais 
asmenim kaip buvęs min. pir
mininkas Adoula. bet tik ne ko
munistais.

— Chicagoje vasario 2 suim
tas 25 metų P. K. Meyer, ku
ris Sovietų Sąjungos pareigū
nam parūpino ir perdavė 15 A- 
merikos pasų. Pasai buvo išduo
ti Chicagoje.

— Prancūzijos už. reikalų 
min. Maurice Couve de Muner- 
ville vasario 17 atvyks pas val
stybės sekr. Rusk. Spėjama, 
kad tarp svarstomų klausimų 
bus santykiai su komunistais ir 
Vokietijos sujungimas.

— Sen. Fulbrightas paskelbė, 
kad senato užsienių komisija 
vasario 24-6 apklausinės liudi
ninkus dėl prekybos su komu
nistiniais režimais.

— Sovetską j a Pravda vasa
rio 2 paskelbė, kad Sovietų lai
vus ir lėktuvus sustiprintai 
seka Amerikos žvalgyba. Ypa
čiai Japonijos vandenyse, prie 
Turkijos, Kipro, Kubos.

— Sovietų tanklaivis, vardu 
Liepaja, vasario. 2 buvo įsileis
tas į New Yorko vandenis van
dens ir maisto pasiimti. Liepa
ja esąs priskirtas prie žvejų 
laivų aptarnavimo. Tai pirmas 
čia sovietinis laivas nuo Churš- 
čiovo atplaukimo Baltijos laivu.

— Prancūzijoje Lens anglies 
kasyklose vasario 2 nuo sprogi
mo žuvo 21.

— Šeimoj, Ala., vasario 3 su-
imtų negrų jau buvo 2,600. zija.

Spėliojimų dėl Kosygino ir 
nusivylimo dėl Vietnamo nenu- 
sveria nė prezidento žadama 
kelionė į Maskvą.

jEI PREZIDENTAS negali eiti pareigų
Konstitucija nenumato, ’ y--s- --.. -jT—.

viceprezidentas gali perimti 
prezidento pareigas, jei prezi-
dentas negali ar nenori jų eiti. 
Prezidentas ir viceprezidentas 
lig šiol privačiai susitardavo.
kurias pareigas eis viceprezi
dentas. Taip padarė ir Johnso
nas su Humphrey. Tačiau atsar
gumo dėliai prez. Johnsonas 
panoro reikalą sutvarkyti įsta
tymo keliu. Pasiuntė Kongre
sui konstitucijos pakeitimo 
projektą, kuriame siūloma:

— Jei prezidentas negali pa
reigų eiti, jis tai pareiškia raš
tų, ir tada jas eina viceprezi
dentas. Pastarasis nustoja jas 
ėjęs, kai prezidentas vėl raštu 
pareiškia grįžtąs į pareigas.

— Jei prezidentas negali to 
pareikšti raštu, tai nutaria vy
riausybės narių dauguma ir

Atomai ir atomai
— Indonezija pasiskelbė ga

minanti atominę bombą. Sprog
dins spalio mėn.

— Izraelis jau gamina ato
minę energiją. Laboratorijos 
Negevo dykumoj. Nuo ameri
kiečių slėpėsi. Sakė, kad tai 
tekstilės fabrikai.
— Uranijaus Prancūzija sie
kia gauti Kanadoje. Jis reika
lingas atominiam bandymam.

— Sovietai vasario 2 paskel
bė. kad sausio 31 sėkmingai iš
mėgino raketą, nuskridusią per 
Atlantą už 8000 mylių.

— Gen. Maxi me Weygando, 
98 metų, laidotuvės vasario 2 
virto demonstracija prieš de 
Gaulle, kada vyriausybė nepri
tarė, kad laidotuvių iškilmės 
būtų oficialioje kariuomenės 
bažnyčioje. Iškilmėm vadovavo 
Paryžiaus arkivyskupas kard. 
Feltin. Generolas buvo Pran
cūzų akademijos narys.

— Vokietijos apeliacinis teis
mas vasario 4 pradėjo Anna 
Anderson bylą, kurioje ji sten
giasi įrodyti esanti Rusijos ca
ro duktė kunigaikštytė Anasta?

Įspūdis šioje pusėje:
Amerikos spaudoje paskuti

niu laiku registruojami sovieti
nės spaudos balsai apie religi
ją apskritai ar apie krikščiony
bę specialiai. Tuos balsus aiš-
kinant guodžiamasi: tai ženk
lai, kad Sovietuose pamažu au
ga tolerancija religijai; kad au
ga žmogaus laisvė tikėti ...
Šviesų įspūdį ima drumsti tik 
žinios apie žydų tikėjimo ir 
kultūros persekiojimą. . Jei ne 
tai, galvojama, vaizdas būtų vi
sai padrąsinantis.
Laiškas iš anapus:

Laiškas iš Lietuvos, kuriame 
motina informavo, kaip už vai
kam pirmos komunijos suteiki
mą Pagramančio kunigas buvo 
huteistas 1965 m. sausio 20 d. 
dvejus metus kalėti, sujaukė 
aną padrąsinantį šviesų vaiz
dą. Lyg deguto dėmė aname 
giedrėjančios idilės paveiksle.

Laiške minimas faktas griau
ja šiapus susidarytą ar kitų su
darinėjama “tikėjimą” ir rodo, 
kad tarp čia esančio Įspūdžio ir 
anapus esančios tikrovės yra 
tarpininkas, kuris pakeičia tik
rovės spalvas, sudaro čia esan
čiam žmogui iliuziją.

Toki laiškai iliuziją griauja.
Gal taip tik Lietuvoje:

Iliuzijos nenorėdamas atsiža
dėti. galėtum aiškintis: taip yra 
Lietuvoje: bet Lietuva yra ki
tokioje padėtyje nei Lenkija. 
Vengrija; Lietuva yra pavers
ta viena iš sovietinių respubli
kų. o Vengrija. Lenkija yra la
biau nepriklausomos, yra sateli
tai. Visos tos valstybės yra ver-

ar raštu praneša viceprezidentui.
Jei prezidentas atgauna galimy
bę eiti, o viceprezidentas neno-
ri jų grąžinti, tai reikalą spren
džia Kongresas. Vice prezi
dentas paliekamas prezidento 
pareigose tik gavęs Kongreso 
dviejų trečdalių pritarimą.

— Jei reikia naujo asmens 
viceprezidento pareigom kai 
viceprezidentas perima prezi
dento pareigas, tai prezidento 
pareigas einąs pats pasirenka 
kandidatą pagal Johnsono pro
jektą. Jį tvirtina Kongresas bal
sų dauguma.

VENGRIJOS PASIENIS, apie kur) kalba Pierre J. Hum.

gai, bet vienos labiau vergai 
negu kitos. Lietuva labiau, tai 
ir laisvės tikėti joje mažiau. 
Bet apie didėjimą laisvės sa
telituose Amerikos spauda tiek 
daug rašė pereitą vasarą, ypač
keliavusieji po satelitus ...
Tikriausiai satelituose geriau 
kaip Lietuvoje. Bet ružavas 
spalvas blukdo ir satelitų pa-
veiksle Pierre J. Huss (Journal 
American vasario 2), informuo
damas apie Vengriją, nors su 
jos komunistiniu režimu Vati
kanas yra sudaręs net sutartį. 
Remdamasis žiniom iš Vengri
jos laisvės kovotojų. Huss ra
šo:

“Religijos laisvė tebėra labai 
ribota. . . Prieš keletą savaičių 
kitas kunigas buvo slaptai nu
teistas penkeriem metam kalė
ti už tai, kad mokė vaikus re
ligijos. Kadaro režimas kontro
liuoja visą bažnytinę veiklą".

Ir Vengrijoje teisiami kuni
gai už tą pat. kaip ir Lietuvo
je — už religijos mokymą, už 
pirmosios Komunijos suteikimą. 
Ten dveji, čia penkeri metai ka
lėjimo . . .
Kitos laisvės:

Pierre J. Huss informuoja ir 
apie kitas laisves Vengrijoje: 
.— Vengrija tebėra okupuota 
Sovietų kariuomenės, kurios čia 
yra 65.000, ginkluotos takti
niais atominiais ginklais, išdės
tytos taip, kad strateginius 
punktus pasiektų per 30 minu
čių.

— Vengrija tebėra atskirta 
nuo pasaulio spygliuotom vie
lom. sargybų bokštais, minų 
laukais, policijos su dresiruo
tais šunim, draudžiamosios pa
sienio zonos, kurios plotis yra 
25 mylios pagal Austrijos sie- 

" ną."
— Budapešto centriniame ka

lėjime tebėra 453 politiniai ka
liniai, daugelis iš 1956 metų su
kilimo, nors jie dabar vadinami 
kriminaliniais kaliniais. Nieko
negirdėti apie grąžinimą tų 
1956 sukilėlių, kurie buvo iš
vežti Sibiran.

Pierre J. Huss, kaip ir John 
Chamberlain. R. Drummond. 
D. Lawrence, priklauso prie 
tų Amerikos spaudos žmonių, 
kurie Amerikoje sudarinėjamą 
opiniją protarpiais patikrina pa
vergtos rytų Europos faktais.
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Šaltasis karas dėl scenos ir fil ekrano Siuskite į Lietuvę ir SSSR
Šaltasis karas aprimo politi

kos srityje. Šaltąjį karą keičia 
bendradarbiavimas ūkinėje sri-
tyje. Mėginami net ir mainai 
kultūrinėje srityje. Tačiau tie 
mainai . nereiškia kultūrinio 
bendradarbiavimo, kuriame sie
kiama pasisavinti savai dvasiai 
tai. kas kito yra laimėta kul
tūroje. Priešingai, norima savu 
pasirodymu veikti priešingą pu
sę.

Tiek Chruščiovas, tiek ir jo 
įpėdiniai skelbė ir skelbia, kad 
ideologinėje srityje negali būti 
jokios koegzistencijos; tegali 
kova eiti visu plotu. Iš tikrųjų 
ji ir eina jau seniai. Tos ko
vos laukas yra Vakarai. Vaka
rų kultūrinio gyvenimo srityse 
universitetuose, mene, scenoje, 
ekrane priešininkas yra įsi
rengęs savo pozicijas ir iš ju 
siekia dominuoti Amerikos ir 
apskritai Vakarų kultūrinį gy
venimą.

Scenos, ekrano srity šaltojo 
karo apraiškų pateikia Victor 
Riesel (Journal American sau
sio 27).
KOMUNISTINĖ AGRESIJA:

Italijos prosovietinė spauda 
puolė du kino aktorius — Rock 
Hudson ir Claudia Cardinale, 
kurie turi roles amerikiečio ga
mintojo rengiamame filme, var
du “Blindfold”. Jame Cardina
le vaidina rolę herojės, kuri iš- 
gelbsti herojų nuo komunistų 
pagrobimo. Čia ir yra paslaptis, 
kodėl prosovietinė spauda įspė
jo labiausiai italę aktorę Cardi

ŠTAI ir Vilnius ant kalvos, graži sostinė Lietuvos. . .(Maironis).

L. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 29 kuopa 
. ruošia

LIETUVIŠKAS UŽGAVĖNES
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 

BROOKLYNE

vasario 21, sekmadienį
4 vai. popiet

Svečiai bus vaišinami moterų namie gamintais kepsniais, 
saldžiais pyraagis; nestokos ir tradicinių Užgavėnių blynų.

----- • Bus įdomi programa bei šokiai •------
Bilietų galima įsigyti pas:

A. GARLIAUSKIENĘ — EV 7-6710
E. KEZIENĘ — 642-2213
E. SANDANAVICIENĘ EV 8-1826
A. ŠMITIENĘ) — VI 7-3681 
ir pas kitas nares.

Bilietus prašoma įsigyti iš anksto, nelaukti prie durų, nes 
vakarienę gaminama iš anksto. Stalai 10 asmenų užsa
koma iš anksto. Įėjimo auka — 2.50 dol.

įlĮ Pelnas skiriamas N. Y. LIETUVIŲ KULTŪROS NAMŲ 
; statybos fondui.

Maloniai kviečiami visi atsilankyti.

Aktoriy sąjūdis prieš komunistę vyravimą scenoje

nale, kam ji sutiko imtis rolės 
“reakcininkų manevre”.

Apie šį įvykį informuodamas 
Riesel pastebėjo, kad ligi šiol 
komunistai turėjo didelės įta
kos filmų gamyboje ir scenos 
bei ekrano unijose nuo Pary
žiaus iki Kalkutos. Jie galėjo 
aktorius šantažuoti. Reikėjo di
delės drąsos pasipriešinti rizi
kuojant, kad neteksi jei ne dar
bo, tai bent sulauksi nepalan
kios opinijos.

Antras ir didesnio masto or
ganizuotas komunistų šaltojo 
karo veiksmas buvo penktasis 
“tarptautinės aktorių federaci
jos” kongresas Meksikos mies
te. Federacijoje dominuoja ko
munistų įtaka. Kai iš kongreso 
grįžo Castro atstovai, iš jų pa
skelbtų pareiškimų aiškėjo ir 
kongreso priimta rezoliucija — 
“kovoti prieš J.V. televizijos 
programas, filmuotas Jungtinė
se Valstybėse, varančias akciją 
prieš tautų ap s i s prendimo 
laisvę”. Rezoliucija, išversta iš 
komunistinės kalbos į žmoniš
ką kalbą, reiškia boikotą fil
mam, kurie demaskuoja komu
nizmą.

Victor Riesel laiko, kad šito
kia rezoliucija reiškia komunis
tam signalą imtis boikoto ir 
šantažo prieš Amerikos filmus 
ir juose dalyvaujančius akto
rius. Žinant komunistu itaka 
scenos ir ekrano srityje, tai 
rimta grėsmė Amerikos filmų 

pramonei, kurioje investuota 
pora bilijosų dol.
ANTIKOMUNISTINIS 
PASIPRIEŠINIMAS:

Komunistus ima erzinti, kad 
tarp aktorių kyla pasipriešini
mas komunistų diktatūrai. Ir 
jau organizuotas pasipriešini
mas. Riesel mini, kad š. m. ko
vo 8 Briusely, Belgijoje, įvyks
ta pirma antikomunistinių ek
rano, scenos, muzikos, televi
zijos unijų konferencija, kuri 
sieks sudaryti tarptautinę anti
komunistinių pramoginiam rei
kalam unijų federaciją. Iš dau
gelio valstybių būsią apie 40 
didžiųjų unijų atstovai. Konfe
rencija ir federacijos sudary

MASKVOS KREMLIUS — Justo Paleckio “mūsų šalis, mūsų tėvyne, mūsų sostine”...

“MŪSŲ ŠALIS,
Vakarų spaudoje skelbiama 

daug vilčių, kąd'^Sovįetų. pa
vergti kraštai rodysią daugiau 
pastangų tolti nuo Maskvos, o 
viduje komunistiniai režimai 
rodysią daugiau laisvių žmogui.

Tokių vilčių skatinamas, imi 
sekti, ar liberalizacijos reiški
nių, tolimo nuo Maskvos, rodo
si Lietuvoje. Tarp tų, kurie yra 
pavergti, jų buvo ir yra. Bet 
svarbu, ar jų yra tarp valdan
čiųjų, tarp partijos žmonių ir 
ar jie kuo nors tai pareiškia.

Su tokiu klausimu kreipi dė
mesį į Justo Paleckio sveikini
mą Naujiesiems Metams, pa
skelbtą “Valstiečių laikrašty’ ’ 
sausio 1.
Būrimas ir kapitalas:

J. Paleckis pirmiausia primi
nė nepriklausomos Lietuvos 
skurdą, nepriteklius. Girdi, 
“Ne veltui Naujųjų Metų išva
karėse taip buvo paplitęs būri
mas. Kavos tirščiuose, ištirpin
tame alave ar stearine žmonės 
bandydavo įžvelgti ateitį, suži
noti, ką jiems lemia auštanti 
diena”.

“Ir šiandien dar taip buria
ma šalyse, kuriose viešpatauja 
kapitalas. Buria JAV bedarbis, 
vargšas Italijos valstietis, Ispa
nijos šachtininkas ir kiekvienas 
darbo žmogus tuose kraštuose, 
kuriuos apima “bado geografi
ja”.

Taigi pagal J. Paleckio in
formaciją senos tradicijos bur
ti Naujų Metų vakarą esančios 
kraštuos, kuriuos valdo kapita
las. Pagal tą filosofiją išeitų, 
kad Sovietų Sąjunga nori išgel
bėti Ameriką nuo būrimo, siek
dama gauti sau kuo daugiau A- 
merikos kapitalo kaip ilgalai
ki kreditą. Kai Amerikos kapi
talas nutekės į Sovietus, tai 
Sovietuose atsiras būrimas, ku
riame dalyvaus ir J. Paleckis.

Mūsų šalis, mūsų šalis —bet 
kas ji?

Vertindamas praėjusius me
tus, J. Paleckis savo rašte sa
kė: “Mūsų šaliai tai buvo dar 
vieneri taikaus darbo metai. 
Dar neįstengėme susumuoti vi
sų laimėjimų; bet remdamasis 
išankstiniais duomenim T SRS 

mas bus atsakymas į komunis
tų agresiją šioje srityje.

Sovietus ypačiai jaudina, kad 
šioje konferencijoje pakviesta 
ir numato dalyvauti Indija. Jau
dina dėl to, kad Indija yra di
džiausias pasauly filmų gamin
tojas. Pagamina per metus apie 
300 filmų, kurie turi didelės 
įtakos Azijos žiūrovam. Dėl įta
kos Indijos filmam varžėsi lig 
šiol Maskva ir Pekingas. Da
bar staiga gali Indijos filmas pa
sisukti į Vakarus. Sovietų pro
fesinių sąjungų laik r a š tis 
uTrud’ ’ tai išvadino tiesiog 
“nei saiko nei gėdos neturin
čiu” dalyku.

Sovietai daugiausia pagiežos

MUSŲ TĖVYNĖ, MUSŲ SOSTINE”
Ministrų ; Tarybos - Pirmininkas 
A. Kosyginas galėjo praneš
ti, kad mūšų Šalies darbo žmo
nės sėkmingai baigia vykdyti 
1964 m. liaudies ūkio planą”.

“Mūsų šalis.. /' Justui Pa
leckiui nebėra ta “šalis”, kurią 
dainavo Pranas Vaičiaitis tar
damas:

Yra šalis, kur upės teka 
Linksmai tarp girių ūžiančių.
Šalis ta Lietuva vadinas ...
J. Paleckio lūpose žodis “mū

sų šalis” nebėra Lietuva. Jam 
“mūsų šalis” reiškia Rusiją su 
jos pasigrobtais kraštais. J. Pa
leckis nori, kad ir visi lietuviai, 
tardami “mūsų šalis”, suprastų 
ją ne taip, kaip Pranas Vaičai
tis suprato, bet kaip supranta 
J. Paleckis.
Mūsų tėvynė ir mūsų sostinė:

Jau anksčiau Lietuvoje žmo
nės buvo pratinami į kitų popu
liarių ir brangių žodžių naują 
prasmę. Pirmiausia — “tėvy
nės” žodis. Sovietinė spauda 
ir radijas pratina suprasti “tė
vynės” žodį ne taip, kaip jį su
prato Vincas Kudirka, tarda-

SPAUDA

~DŽIAUGSMAS IR ATSILIKIMAS
Metus pradedant “Tiesoje” 

sausio 1 Jonas Šimkus rašė: 
“Miela šiluma užlieja krūtinę, 
prisiminus, kad šit mūsų darbo 
žmonių respublika pradeda sa
vo dvidešimt penktuosius me
tus ... Džiaugsmo ir laimės, 
draugai!”

Tai džiaugsmas nusikaltėlio, 
kad jis nesugautas. Jonas Šim
kus turėtų būti tokiame pat tei
siamųjų suole kaip hitlerinio 
genocido vykdytojai. Džiaugs - 
mo ir laimės jis linki, tur būt, 
tiem draugam, su kuriais jis 
1941 metais birželio 14 rytą 
Kaune važinėjo sunkvežimiu ir 
nurodinėjo, kuriuos lietuvius 
reikia suimti ir deportuoti Si
biran.

“Tiesos” tame pat nr. Rojus 
Mizara parašė laišką iš Ameri
kos. kad į Lietuvos okupacijos 
sukaktis liepos mėn. “JAV he

jaučia tos konferencijos inicia
toriui Irving Brown, kuris 
yra Amerikos atstovas tarptau
tinėje laisvųjų unijų federaci
joje. Brown sausio pradžioje 
Hollywoode susitarė su “sce
nos aktorių gildą” (SAG), kad 
ji pasiųstų į konferenciją savo 
prezidentą kino žvaigždę Dana 
Andrews ir vykdomąjį sekreto
rių John Dales, ši gildą yra tik 
viena iš 10 Amerikos unijų, ku
rios į konferenciją savo atsto
vus pasiųs.

“Nėra abejonės, sako Riesel, 
kad pasaulis kovoje už laisvą 
kultūrą gaus galingą čempioną 
prieš tuos, kurie taip ilgai ak
torius šiaip ir taip stumdė. Ir 
kas gali būti maloniau už šią 
konferenciją aktorei Cardina
le, kuri, matyt, yra tiek pat 
drąsi kaip ir daili”.

mas “Lietuva, tėvyne jnano” ..
J. Paleckiui jr kitjem “tė

vynė” reiškia Rusiją, o “mūsų 
sostinė” reiškia ne Gedimino 
miestą Vilnių, bet Maskva.

Tai Maskvos ir Rusijos pat
riotizmas, skiepijamas lietu
viam. J. Paleckis tokį rusišką 
patriotizmą skelbia ir Naujųjų 
Metų kalboje. Net tokia proga 
J. Paleckis kalba ne tiek apie 
Lietuvos, kiek apie Rusijos rei
kalus. ir vis kartoja Brežnevo, 
Kosygino žodžius.

Toje kalboje J. Paleckis ne
atrodo esąs lietuvis. Tai lyg 
anas kryžiuočių pagrobtas lie
tuviukas. kuris buvo išmokytas 
kariauti prieš lietuvius. Tai lyg 
Jungt. Tautų vertėjas, kuris 
būdelėje sėdėdamas kita kal
ba pasako, ką rusiškai tik ką 
buvo taręs jo bosas ...

J. Paleckis pademonstravo: 
jeigu kur nors ir eina liberali
zacijos vėjeliai, tai “po Lietu
vą žiema”.

O gal J. Paleckio dabar taip 
pabrėžiamas sutapimas su Mas
kva reiškia jo baimę: jeigu 
klimatas imtų atsileisti, tai kur 
aš ir manieji tada dingtume? . .

tuvių susilauksite kur kas dau
giau. negu kada nors pirmiau”.

Nusiskundė betgi Mizara sa
vim: “Rodosi, atidžiai seku jū
sų spaudą, galvoju apie jūsų 
daromus pasiekimus ... o vis 
dėlto nesugebu kaip reikiant 
susiorientuoti — kažkaip atsi- 
lieku nuo jūsų gyvenimo, kuris 
veržiasi pirmyn lig šiol nere
gėtu urmu...”

Iš tikrųjų, čia Mizara garbi
no Stalino saulę, o sovietinėj 
spaudoj jau šviečia Malenkovo 
saulė; tik suspėjo uždegti žva
kutę Malenkovo garbei, jau 
reikia jį vadinti ‘ ‘antiparti- 
niu” elementu ir skelbti Chruš
čiovo asmenybės kultą; dar jo 
nebaigė, jau reikia vytis sovie
tinę spaudą ir skelbti. kad 
Chruščiovą seniai reikėjo paša
linti.

DOVANŲ SIUNTINIUS
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
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 j 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-II30 I

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

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 paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

MHMHMH
Ji ■ - i - I I— - ■■■ ■ '

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

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

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

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

SI-18
S TO KIAUTO*

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y................ Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.................... Tel. STagg 2-4329
9I-I5 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 44I-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna
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Raudonieji fašistai
Fašistu mėgstama apšaukti 

kiekvieną veiklesnį kovotoją su 
komunizmu. Visų pirma tai da
ro komunistinė spauda anapus 
ir šiapus geležinės sienos. Lie
tuvoje maskvinė spauda kone 
visus buvusius’ nepriklausomos 
Lietuvos veikėjus ir patriotus, 
kurie pasitraukė į vakarus, te- 
beniekina, vadindama ‘fašistais’ 
‘buržiauziniaįs nacionalistiais’ ir 
dargi ‘hitlerininkais’, jei kas vo
kiečių okupacijos laikais dirbo 
krašto administracijoje. Bolše
vikų nuomone, visi be išskir- 
ties turėjo priešintis ir kovo
ti. kad ir plikomis rankomis. Ir, 
žinoma, kovoti už sovietinę 
santvarką, bet ne už Lietuvos 
nepriklausomybę. Užtat ir lietu
vius sukilėlius, kurie 1941 vasa
rą bent laikinai atstatė Lietu
vos nepriklausomybę ir rungė
si su vokiečiais, o paskui pate
ko i vokiečių nacių koncent
racijos lagerius, Lietuvos rau
donieji maskoliai vistiek tebe
laiko ‘fašistais’ ir ‘hitlerininkų 
talkininkais’. Bolševikam tiktai 
tas nebe fašistas, kas yra ko
munistas arba jų rėmėjas.

★

Amerikoje kairioji liberali
nė spauda taip pat nelabai 
varžosi prisegti ‘fašisto vardą’ 
tiem, kuriuos ji laiko kažkodėl 
‘nedemokratais’, ‘ekstremistais’, 
‘rasistais’, nors neturi įrodymų, 
kad tie žmonės siektų kam nors 
daryti prievartą. Kai praėjusių 
prezidento rinkimų metu net 
sen. Barry Goldwater buvo ap
šauktas ‘fašistu’, ‘hitlerininku’, 
ypač komunistinėje spaudoje, 
tai geriausiai rodė, kaip nesi
skaitoma su jokia morale.

Kovai su tariamais ‘fašistais’ 
organizuojamas ‘antifašistinis’ 
sąjūdis ir šaukiami mitingai. 
Yra ir lietuvių toks antifašis
tinis komitetas, kuriam vado
vauja Benjaminas Kubilius, se
niai žinomas savo paslauga

910 WILLOUGHBY AVE. 
BROOKLYN 21, N. Y.

— kuo jie geresni?
Maskvos bolševikam. Čia ir pa
sirodo tikrasis veidas šių ‘ra- 
gangaudžių’, kaip jie pravar
džiavo a.ą. sen. McCarthy, ku
ris uoliai kovojo su komunizmu 
arba raudonuoju fašizmu. Iš 
tikrųjų, jei šiandien dar tinka 
kam fašisto vardas, tai tiktai
— komunistam.

★

Komunistai patys skelbia, 
kad jie remiasi proletariato dik
tatūra. Gi kokia diktatūra be
būtų, ji remiasi prievarta. Po 
pirmojo pasaulinio karo, 1917 
metais, bolševikai pirmieji prie
vartą įvedė Rusijoje. Laisvas 
demokratinis žmonių valdyma- 
sis buvo užgniaužtas. Tą patį 
1922 metais Italijoje padarė 
Benitto Mussolini, kurio dikta
tūra praminta fašizmu. Jis sa
vo valdžios ženklu pasirinko se
novės romėnų kirvi su rykštėm 
(fasces), sujuostom raudonu 
diržu. Dar vėliau, 1933 metais, 
Vokietijoje diktatūrą įvedė Hit
leris.

Europoje atsirado komunisti
nė. fašistinė ir nacinė diktatū
ra. Visos trys mėgo vadintis 
‘socialistinėm’ ir savo visagalės 
valdžios ženklu pasirinko žudo
muosius įrankius: kirvį, pjautu
vą su kūju ir kablį. Dvi iš tų 
baisių diktatūrų žlugo, viena 
dar liko — komunistinis fašiz
mas. .

Kai prakišama italų fašistam 
ar vokiečių naciam, kad jie žu
dė žmonės, tai ar nežudė ir nežu
do rusų bolševikai? Kiek iššau
dė. kiek Sibire nukankino, su
šaldė? Kodėl tų nusikaltėlių ne
teisiama bent tiek, kiek Vaka
rų Vokietijoje buvo hitlerinin
kų nuteista? Ar tik dėlto 
taip rėkliai šaukiama prieš ‘fa
šistus’ ir organizuojami mitin

Prezidentas Lyndon B. John
son inauguracinėje savo kal
boje daugiau užsiminė vidaus 
reikalus bei “Didžiąją Bendruo
menę’’, mažiau — pasaulinius 
įvykius. Prezidento pasiūla So
vietų Rusijos vadovam tartis 
bendradarbiavimo reikalais su
silaukė šiom dienom Maskvos 
palankumo. Ar tai reiškia, kad 

k prezidentas išleidžia iš akių pa
saulinį komunizmą, kuris yra 
pagrindinis visų neramumų ir 
netaikos kurstytojas?

Būdamas dar viceprezidentu. 
Lyndon B. Johnson yra apke
liavęs Aziją, Europą, Afriką, 
Lotynų Ameriką. Visur, kur 
tik jis lankėsi, žmonės klau
sė. koks yra JAV nusistatymas 
dėl komunizmo, šaltojo karo,

gai, kad nebūtų pamiršti rau
donieji fašistai, nesgi turi atei
ti ir jų valanda, kaip ji atėjo, 
juodiem ir rudiem fašistam.

Baltijos valstybes ir Sov. Rusija
Iš Lyndon B. Johnsono pareiškimo 1961 metais

nusiginklavimo, paramos užsie
niui ir k. Grįžęs iš kelionės, 
tuos klausimus ir savo atsaky
mus paskelbė spaudoje straips
niu “Ką užsieniečiai norėtų ži
noti apie Jungtines Valstybes” 
(žiūr. R. Digest, 1961 Dec.). 
Imama pora klausimų su atsa
kymais.
— Kodėl jūs taip bijote komu
nizmo?

Nėra teisinga sakyti — “bi
jome”. Esame giliai susirūpi
nę, galvodami apie milijonus 
žmonių, kurie buvo palenkti So
vietų blokui, panaudojant Mas
kvoje gerai ištreniruotus komu
nistus ir Raudonąją armiją, ku
ri buvo pašonėje. Tai rusiška
sis pavergimo ir užkariavimo 
metodas.

KAUNĄ užima sovietu kariuomenė.

Prieš antrąjį pasaulinį karą 
Rusija sulaužė savo iškilmingas 
nepuolimo sutartis su Latvija, 
Lietuva, Estija, įvedė Raudono
sios armijos dalinius ir įsteigė 
iškamšines respublikas (Puppet 
states), taip tvirtai kontroliuo
jamas, kad likusis pasaulis šian
dien retai ką išgirsta apie Bal
tijos valstybes.

Laužydamas savo sutartis su 
Lenkija, Stalinas susitarė su 
Hitleriu ir užpuolė Lenkiją 
1939.

Praslinkus tik 18 mėnesių, 
kai buvo pasirašyta draugišku
mo sutartis su Čekoslovakijos 
egziline vyriausybe, Raudono
sios karinės jėgos 1946 priver
tė atiduoti Transkarpatiją, iš 
kur Sovietų armija galėjo jau 
dominuoti visai vidurinei Eu
ropai.

Po karo Sovietų Rusija pa
vertė savo satelitais Bulgariją, 
Rumuniją ir Vengrija, kuriose 
veikė sąjungininkų aukštoji va
dovybė ir kur nariais buvo so
vietai; jie niekais pavertė tos 
vadovybės pastangas sulaikyti 
tą prievartą.

Korėjoj, užuot padėję įkurti 
sujungtą nepriklausoma vals
tybę (su tuo buvo sutikę), ru
sai už 38 paralelės sudarė savo 
komunistinę vyriausybę ir pa
reikalavo visos Korėjos (Dėl to 
buvo kilęs ir karas).

Išskyrus vieną Austriją, visi 
kraštai, kurie buvo ‘laikinai’ so
vietų okupuoti, pasijuto okupa- 
ti visam laikui. Nėra patriotiš- 
kesnių ir energingesnių žmo
nių už Rytų Europos, bet So
vietai prarijo 90 milijonų, vos 
spėjus susigaudyti. Kodėl mes 
turime manyti, kad mum tai ne
atsitiks. jeigu nesiginsime?
■ ... Rusijos agresija Lenkijo
je. Čekoslovakijoje, Baltijos 
valstybėse rodo, kad jie nesu
svyruoja grobti silpnesnių tau
tų.

— Bet, žiūrėkite, kaip ru
sai pakėlė gyvenimo štandartą 
nuo 1917 metų.

Sovietų Rusijos laimėjimai 
pramonėje ir technologijoje yra 
įspūdingi. Deja, statistikos da
viniai rodo, kad sovietinio ūkio 
pažanga negali lygintis su lais
vu ūkiu.

. Kiekvienas kraštas kildamas 
pradžioje daro didesnę pažan
gą. paskui subręsta, sunormalė-

LYNDON B. JOHNSON, JAV prezidentas.

ja. JAV, pavyzdžiui, 1880-1920 
plieno produkciją iš 1,250,000 
tonų pakėlė iki 42,130,000. So
vietų Rusija savo pramonės au
gimo laikotarpyje 1918-1958 
plieno produkciją iš 4.300.000 
tonų tepakėlė ligi 54,900.000. 
Vadinasi. JAV per 40 metų 
plieno gamybą padidino 33 kar
tus, o Sovietai — tik 13.

Kiti pavyzdžiai. Savo metu 
Vokietija ir Liuksemburgas da
rė daug didesnę pramonės pa
žangą negu Rusija. Japonų val
dymo metu Mandžiūrijoje pra
monė taip pat kilo daug spar
čiau negu vėliau rusų laikais. 
Dar nepamirština, kad tai bu
vo 19 amžiuje, kai technikos 
priemonės buvo daug skurdes
nės. Rusija gi dabar gali nau
dotis pačiom moderniškiausiom 
metarulgijos priemonėm. '

Be to. svarbu žiūrėti į pra
gyvenimą sovietinėje sistemo
je. Sovietų Rusija yra vieninte
lė valstybė istorijoje (išskyrus 
kom. Kiniją, kuri seka sovie
tus), kur darbininko pragyveni
mo lygis nukrito, kai pramonė 
ėmė augti. Komunistų “planuo
tojai” suvarė ūkininkus į kol
chozus ir atėmė daug maisto, 
kurio prireikė užsieniui už ma
šinas. Paties Stalino žodžiais. 

10 milijonų valstiečių mirė ba
du. Milijonai žuvo prievartos 
darbų lageriuose.

. .Taigi, tie vadai, kurie se
ka Sovietų Rusiją, renkasi di
džiai pavojingą kelią savo tau
tom.

— Ar negeriau būtų JAV 
laikytis neutraliai?

Neutralumas atrodo neatsi- 
spiriamai viliojantis, bet tai 
yra lengvas kelias būti prary
tam. Reikia žiūrėti visai realis
tiškai. Rusija tiktai rytinėje 
Vokietijoje turi 22 divizijas. 
Sovietų jėgos žemėje pralenkia 
Nato pajėgas dešimtį kartų. 
Mes turime stiprinti, o ne silp
ninti bendrą apsaugą, kad ga
lėtume atremti Sovietų tykoji
mą, įsiveržti giliau į Europą.

.. .Negalime leisti, kad pasau
lį valdytų tauta, kuri nelaiko 
savo žodžio.

—o—

Manome, kad tų kelių iš
traukų iš Lyndon B. Johnso
no atsakymų pakanka suprasti, 
jog dabartinis JAV prezidentas 
gerai supranta tarptautinę pa
dėtį ir tuos pavojus, kuriuos 
sudaro pasaulinis komunizmas, 
remiamas Maskvos militarinės 
jėgos bei propagandos, atrem
tos į suktybes ir melą. (s)

Agentas tarp partizanų
IS KNYGOS "VIENŲ VIENI"

(4)
(14) Galutinai įsitikinta. Grį

žęs į Vilnių, J. Lukša padėtį 
rado paaštrėjusią. Jau buvo 
prasidėję suėmimai. Perduoti 
Ereliui fiktyvius duomenis 
apie numatytą suvažiavimą nu
vyko drauge su Tautvaiša. Kad 
susiorientuotų, kada Lukšai 
skirta suėmimo data, sutarė aiš
kinti, kad suvažiavimo vietoje 
numatytas budėjimo punktas ir 
pačiam Lukšai.

“Visus mano perduodamus 
ryšio punktus, susirinkimo vie
tą ir slaptažodžius Erelis žymė
josi popieryje su dideliu gob
šumu. Mačiau, kaip Judo ran
kos net sudrebėjo, kai baigiau 
“pranešimą” su Žvejo numaty
ta apsauga, susidedančia iš ge
riausių Tauro apygardos kovo
tojų su rinktiniais ginklais. Ma
no likvidacijos data buvo tru
puti ankstyvesnė negu susirin
kimo data, nes man pasakius, 
kad viename punkte aš pats tu
rėsiu budėti, Erelis padarė pa
stabą, kad taip būti negalės, 
nes aš ir taip turėsiu eilę kitų 
reikalų tvarkyti.

Erelis buvo šį kartą kiek su
sijaudinęs, ne toks kaip visa
da... Erelį palikome prieš vi
durnaktį. Po pusvalandžio susi
tikome su Butautu, Žaliuku ir 
Juodvarniu. Erelio laikysena 
rodė, kad mūsų dienos “suskai
tytos, pasvertos ir padalintos”. 
Likvidacijos reikėjo laukt kiek
vienu momentu. Juodvarnis 
pranešė, kad prieš kelias valan
das suimta Ožka. Sekanti auka 
turėjo būti Juodvarnis,, po jo 
mes. Taip dalykams susiklos
čius, dar šią naktį nutarėme pa
likti Vilnių.

Iš Butauto sužinojome, kad 
jis priėjęs prie B. ir gavo at
sakymą, kad jis jokiai rezisten
cinei grupei iki šiol nepriklau
sęs. Pasilikom nuomonės, kad 
arba Erelis vienas sudaro BD 
PS Vyr. Komitetą, arba ir kiti 
jo nariai esą toki patys kaip ir 
jis išdavikai, arba pagal turi
mus mūsų davinius tokių rezis
tentų nesugebėsime surasti”.

“Sausio mėnesio gale ban
džiau patikrinti mano sausio 
18 dienos susirinkimui Ereliui 
perduotus ryšio punktus. Ka

dangi mano nurodyti punktai 
nieko bendro neturėjo su rezis
tencija. tai Erelis kaip pasiro
dė. per savo agentus bandė 
brautis net į kitus kaimyninius 
namus .. Štai Aleksote. Veive
rių garvėj, buvau nurodęs 82 
nr. su “kovotoju Saule” ir slap
tažodžiais: ‘Ar pas jus šian
dien rytą buvo elektra? —Ne. 
tik šeštadienį dvi valandas”. 
Kadangi mano nurodytas na
mas (82 nr.)' buvo karo metu 
sudegęs, tai emgiebistai per 
kažkokią elegantišką ponią 
kreipėsi į priešais esantį namą 
ir šeimininkę klausė, kur čia 
kovotojas Saulė, šeimininkei 
nieko nesiorientuojant, dar 
kažką kalbėjos apie elektrą. 
Taigi bolševikai manė, kad aš, 
Ereliui perduodamas davinius, 
galėjau suklysti numerį. Pana
šiai atsitiko ir su kitais išduo
tais punktais”.

(15) Dar vienas Erelio pėdsa
kas. 1947 m. kovo mėn. J. Luk
šas gavo įsakymą mėginti at
statyti ryšius su užsieniu. Jis 
laimingai pasiekė Gdynę. Atsi
tiko taip, kad tuo metu jau ra
do Gdynėje ir Hektorą. “Pasi
rodė, kad Hektoras visai kartu 
su mumis atvyko iš Švedijos į 
Gdynią konferencijai su Ere
liu ... Erelis buvo iškvietęs 
Hektorą gegužės mėn. 1 dieną. 
Hektorui atsiradus Gdynėje tik 
po pustrečios savaitės, Erelis 
jau galėjo pagalvoti, kad tas 
nesugebėjimas laiku atvykti 

jau reiškė dešifravimą. Mūsų 
pranešimas apie susidariusią 
padėtį Hektorą dideliai nuste
bino. nors smulkiai išsikalbė
jus, Hektoras jokių abejonių 
mūsų sprendimais neturėjo ... 
Hektoras tik dabar suprato įvy
kusius jo kelionėje įtarimus. 
Įvažiavus jam su ešalonu į Len
kiją, traukinį lydįs MVD majo
ras, išsišaukęs Hektorą iš va
gono, permetęs gerai akimis, 
nusišypsojęs ir prataręs: “Tak 
pojedem, Matuzenowicz”. Hek
toras atsakęs, kad taip, bet ne- 
susigaudęs. ko tas pilietis iš jo 
norįs. Matyt, ešalono viršinin
kui buvo puikiai žinoma, kokį 
paukštį jis gabena, tai įsigeidė 
patikrinti jo išvaizdą, o gal pa
tikrinti, ar jis iš vagono dar 
nepabėgęs.

Erelio buvo nesnausta. Hek
toro teigimu, vasario mėnesį 
jis per Antaną į Lietuvą perga
benęs dvi spaustuvines porta
tyvines mašinėles ir eilę doku
mentų, kuriais naudodamasis 
jis vėliau bandė dezorientuoti 
kai kurias apygardas.

Sis mūsų susitikimas buvo 
susiklostęs tiesiog stebuklingu 
būdu: visi mūsų ir Hektoro 
kelionės susitrukdymai, atrodė, 
buvo kažkeno paslaptingos ran
kos diriguojami Ankstyvesnis 
ar vėlyvesnis mūsų ar Hektoro 
atvykimas į Gdynią būtų pa
lydėtas didžiulėmis nesėkmėmis 
ir milžiniškais nuostoliais Lie

tuvos rezistencijai. Ypačiai tai 
būtų didelis susikompromitavi
mas prieš svetimąsias , jėgas 
(tuo laiku anglų ir švedų).

Tik dabar su Hektoru pama
tėm vieną iš gilesnių MGB vei
klos metodų. Hektoras Vaka
ruose atsidūrė tik todėl, kad jo 
išpasakoti Ereliui vakariečių an- 
gažementai dar buvo labai men
ki, bet turį tendencijų arti
miausioje ateityje vystytis pa
geidaujama mums linkme. Bol
ševikai, tikėdamiesi per Erelį 
perimti visas ryšio su užsie
niu gijas iš aktyviosios rezisten
cijos, Hektorą savo globoje per
vežė ligi Gdynės, manydami pa
našiu keliu eidami turėti vienin
teliai Šitų ryšių kontrolę ir vyk
dymą. Mus, kurie šiek tiek ži
nojom apie galimybes ryšiams 
atstatyti, turėjo tuojau likvi
duoti. Ryšių perėmimas jau 
jiems buvo pavykęs. Iš Hekto
ro jie jau turėjo visus ryšio 
punktus per Lenkiją ir visus 
laiškais, telegramomis ar radi
jo susisiekimo būdus.

Po Erelio pasisekimų bolše
vikai labai sustiprino Lenkijos- 
Lietuvos sieną, kad kas nors 
kitas neatvyktų iš užsienio ar
ba, Erelį dešifravus, nesugebė
tų per sieną prasiveržti rezis
tencijos žmonės. Štai kodėl ir 
mes buvom priversti žygiuoti šį 
kartą per sieną daug toliau 
nuo mūsų turimų pirmųjų ryšių 
punktų Lenkijoje.

Daktaro jokių pėdsakų Len
kijoje nebuvo. Jis vietoj Gdy
nės buvo “iškomandiruotas” į 
kalėjimą. Gi vietoj Daktaro va
sario mėnesį Gdynėje lankėsi 
Antanas. Ir Daktaro likvidavi
mas rodė, kad mes savo dienų 
galą pramatėme gana tiksliai.

Taip po šio susitikimo buvo 
vėl ryšiai su užsieniu ir kon- 
trarazviedkos rankų perim
ti rezistencijos, bolševikams ne
paliekant jokių dokumentų, liu
dijančių apie Vakarų pasaulio 
ryšius su Lietuvos rezistenci
ja”.

(16) Dar ne viskas. “Ne vi
sos apygardos, Erelį dešifravus, 
sugebėjo greit nuo kontraraz- 
viedkos rankų atsipalaiduoti. 
Tokiais laimingais buvo pra
džioje pietų Lietuvos sritis 
(Tauro ir Dainavos ap.), jungt. 
Kęstučio apygarda, Vyčio apy
garda ir tos apygardos, kurios 
iki tol nebuvo spėtos standžiai 
su Vilniumi surišti (Algiman
to 1 LLA ir žemaičių ap.). O 
dvi partizanų apygardos — Di
džios Kovos ir Vytauto — dar 
ilgokai Erelio buvo smulkina
mos. Vytauto apygardai buvo 
laiku pranešta apie Erelio išda
vystes, bet po kurio laiko nutrū
ko šios apygardos ryšiai su 
centrais, šiuo metu ir vėl Ere
liui užsimaskavus kitokia fir
ma ir kitokia savo slapyvarde 
pavyko užmegsti ryšius su vy- 
tautėnais. O po Vilniaus pamo

kos rezistencija atsargumo dė- 
liai buvo nusistačiusi ryšius pa
laikyti tik per ginkluotus dali
nius, taigi su vytautėnais toki 
ryšiai negreit buvo atstatyti... 
To pasekmė — 1947 metais 
rugpjūčio mėnesį Ereliui dar 
pavyko išsikviesti į Vilnių Lie
tuvos šiaurės rytų srities parti
zanų vadą Žalgirį ir Vytauto 
apygardos vadą Žaliaduonį. Jų 
iškvietimas jau buvo jų flirto 
pabaiga — jų likvidavimas. Abu 
jie apsistojo pas Aitvarą. Nak
čia bemiegodami, išgirdo namo 
prieangyje rusiškus šnabžde
sius: “Patichonko, patichonko” 
Abu stvėrėsi už pagalvių, kur 
buvo pasidėję pistoletus. Ta
čiau ... Pistoletų nebuvo, žai
bo greitumu abu suvokė, kad 
išdavimas — jie Aitvaro jau 
buvo nuginkluoti. Be drabužių 
abu iššoko pro langą ir laimin
gai pasitraukė. Žalgiris buvo 
vilniškis ir, turėdamas daug pa
žįstamų, pasirūpino sau ir Ža- 
liaduoniui drabužius, šis laimin
gai užsibaigęs nuotykis atvertė 
paskutinius tomus — netikė
lius ... Spalio mėn. Žvejys (tuo 
metų ėjęs VGPŠ viršininko pa
reigas) gavo iš Žalgirio ir Žalia- 
duonio laišką, kuriame jie iš
dėstė savo nutikimus Vilniuje 
ir apgailestavo, kad iš jų pu
sės ik išiol nebuvo bendradar
biaujama ... Kartu pareiškė, 
kad nuo šios datos jie pilnai su- 
sibordinuoja VGPšui”.

(nukelta į 8 psl.)
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KUN. L. JANKUS, Balfo reikalų vedėjas. Nuotr. V. Maželio.

jo negalima pasakyti — tai pa- © 
kenktų šalpai, ypač tuose kraš- 
tuose, kur rytų vėjelis pučia, 
Katino vardu eina siuntiniai į 
tuos kraštus, katino vardu atei- | 
na laiškai. Ir kokie laiškai, — f 
pilni meilės ir padėkos. Ir tą 1 
dieną buvo bent keli laiškai iš 
Lenkijos katino vardu.

Kai paštininkas išeina, kati- 
nas tuoj šoka palydėti. Jei lau- 
ke gražu ir giedra, jis net per J 
gatvę palydi. Jei šalta, užten- į 
ka iki durų.

Būdami Balfe jei gerai 
teiksit reikalų vedėjui, tai 
jis ir katino vardą pasakys.

Galerijos sienose
Beveik visos Balfo raštinės > 

sienos yra klote nuklotos įvai- 1 
riais padėkos laiškais, nuotrau- $ 
komis, Sibiro maldaknygės rin- s 
kiniais ir paveikslais. Sudaro 
tikrą antikvarinę nuotaiką. Pa
sižvalgyk, pasižiūrėk atidžiai į 
sienas, kiek ten visokiausių da
lykų pamatysi...

Sibiro maldaknygė — labiau
siai pasitarnavo lietuviškai pro
pagandai. Ji išversta bene i
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O. B. AUDRONĖ

AKYS

įsi 
gal

Akys, kurios regėjot Dievo Motiną, 
Palaimintos!
Nežemišku žvilgsniu.
Aš nepavydžiu jums,
Tiktai gėriuosi,
Kad mano Lietuvos laukuose, 
Tos akys —
Tokios palaimintos.

Lyg būčiau aš pati (patsai). 
Stovėjus tamsią naktį 
Dobilienoje, 
Kaip ta mergaitė.
Kuri tokia palaiminta. 
Per mūsą kryžius 
Ir Dievo Motinos 
Skausmingas ašaras 
Akim suskaitė,

Dobilienoje,
Kuri žydėjo ašarom, 
Gražiau, nei auksas, 
Nei deimantai brangiausi, 
Kuri, 
Kaip kūdikis naivus, 
Marijos klausė, 
Apie žydėjimą 
Paparčio žiedo 
Ir ašarą bent vieną 
Padovanot maldavo.

Akys —
Palaimintos!
Nešioja neišnykusį regėjimą, 
Ją žvilgsnyje —

Palaiminta
Tėvynė mano 
Kryžiuose, 
Kalėjime, 
Golgotoje — 
Kad šitos akys užgimė 
Ir tas Žydėjimas Dangaus, 
Kad duota jai — 
Palaiminta.!

įoįo;

f

<3

(?)

<»
S

GAISRAS, KATINAS IR DAILININKAI BALFE
Praėjus karštiem Balfo va

jam, galima ramiai parašyti ir 
apie gaisrą, kuris tykojo sunai
kinti Balfo sandėlius, apie pa
slaptingą katiną, Įsijungusį Į 
šalpą, ir ąpie dailininkus, kurie 
“išstatė” savo kūrinius paro
dai Balfe.

—o—
Gaisras buvo nuslėptas nuo 

žmonių akių, nes tuo metu bu
vo pats vajaus Įkarštis. Šimtai 
reikalų — skubių, degančių. 
Nedeganti gaisro istorija gali 
palaukti. Taip niekam ir nesa
kė, kad žmonės nesusimaišytų, 
klausimais neužverstų Balfo: ar 
tikrai mėgino Balfas degti, kur 
degė, kas apdegė?

Balfas tikrai mėgino degti. 
Vieną dieną (tikriausiai ji bu
vo negraži, jei taip atsitiko), 
Balfo sandely, kuris yra už Bal
fo raštinės, iš grindų pradėjo 
rūkti dūmai.

Senas namas, grindys senos. 
Kelmai žino, kodėl rūksta iš 
apačios. Apačioje nėra jokio 
rūsio bet dūmai veržiasi tiesiai 
pro grindis. Gal elektros laidai 
dega?

Kas beliko — tik už telefo
no ir i gaisrinę. Už kelių mi-

Ruošiasi Vasario
16 minėjimui

Hartford, Conn.—Lietuvos ne
priklausomybės sukakties minė
jimas bus vasario 14. Iš ryto 
10 vai. švč. Trejybės bažnyčio
je pamaldose dalyvaus guber
natorius ir organizacijos su vė
liavomis.

Popiet 3 vai. lietuvių klubo 
salėje (227 Lawrence Str.) gu
bernatoriaus proklamaciją per
skaitys teisėjas Pranas Mončiū- 
nas. Pagrindinę kalbą pasakys 
Vliko generalinis sekretorius 
Juozas Audėnas iš New Yorko. 
Meninę programą išpildys miš
rus choras, diriguojamas muz. 
J. Petkaičio, ir tautinių šokių 
kelios grupės, kurioms vado
vauja B. šimauskienė ir K . 
Marijošienė.

Be to, bus rinkliava, kuriai 
šiais metais lietuviai ypatingai 
dosniai parodys savo širdis. Ti
kėkime!

Į minėjimą rengėjai prašo 
atsilankyti Hartfordo ir apylin
kių lietuvius. J. Bernotas 

nučių su skambalais atūžė gais
rininkai. Jie tuoj su kabliais at
plėšė grindis ir nerado jokios 
ugnies, net nudegimo nepaste
bėjo. Ir tuoj jie nustatė, kad 
vietoj dūmų — garai veržiasi 
pro grindis.

Iš prohibicijos laiku
Čia paaiškėjo gana keista is

torija. Buvo taip:
Anais laikais, kai valdžia 

draudė degtinėlę pardavinėti, 
žmonės vistiek neiškentė: slapta 
varė naminikę-“mūnšeiną”. Bu
vo tokios užeigos, kur tik pa
tikimi galėjo užeiti ir slaptai iš
gerti.

Toje vietoje, kur dabar Bal
fas, senovėje buvo tirštai lietu
vių gyvenama. Nuo dabartinio 
Balfo už poros namų buvo kaž
kokia salė ar klubas, kur žmo
nės susirinkdavo pasišokti prie 
armonikos. (Visai kaip “kraju- 
je”). Bet stikliuko išlaužti ne
galėjo, nes buvo vieša vieta.

Klubelis įsitaisė slaptą vietą 
— užeigą, už poros namų, į 
kiemo pusę. Tai dabartiniai 
Balfo sandėliai. Iš gatvės pusės 
saugojo savi žmonės ir įleido 

tik patikimus. Bet toje karčia- 
mėlėje nebuvo jokio šildymo. 
Tada lietuvininkai po grindi
mis nutiesė vamzdžius. Iš klube- 
lio siuntė garą į karčiamėlę. 
kur jau buvo pritaisytas radia
torius. Taip buvo šilta visiem: 
ir kurie gėrė, ir kurie pardavi
nėjo.

Pasibaigus prohibicijai, po
žeminės smuklės išėjo į viešu
mą. Užsidarė ir ta lietuvių kar- 
čiamėlė. Išmetė radiatorių lau
kan, vamzdžius užkišo, užtaisė 
Negi juos kas trauks iš po grin
dų laukan. Jie taip ir liko pri
jungti prie antro ar trečio na
mo šildymo. Pasenę prakiuro ir 
išleido garą.

Taip ir baigėsi gaisro istori
ja. Balfo reikalų vedėjas, no
rėdamas savo lankytojus su
graudenti ir dar labiau išgąs
dinti, istoriją papasakoja dra
matizuodamas. Užeik ir pasi
klausyk. Neišlaikysi, tuoj pra
versi piniginę ir paliksi dešim
tinę. O jei duosi kiek daugiau, 
tai supažindins ir su

paslaptingu katinu
Gyvo inventoriaus sąrašuose 

yra katinas. Nemanykit, kad 
taip sau koks nušepęs, nešva- 

•rus katinpalaikis. Tai katinų 
katinas, kurio vardo negalima 
minėti šalpos saugumo sumeti
mais.

Tas katinas, pramokytas šiek 
tiek mandagumo, vis dėlto sė
di ant rašomojo stalo, paklo
jęs uodegą tiesiai po Balfo rei
kalų vedėjo nosim. Kai buvo 
pareikštas pasipiktinimas tokia 
katino nepagarba Balfui. Balfo 
reikalų vedėjas atsakė, kad ka
tinas yra vienas iš didžiausių 
Balfo rėmėjų. Jis turi teisę sė
dėti ant stalų. Be to, jis dabar 
pareigose: jis laukia paštininko.

Tas blizgančio ir margo kai
lio katinas į visus lankytojus 
nekreipia dėmesio. Jei snau
džia. tai net akies nepraveria. 
Bet vieno žmogaus jis laukia, 
išgirsta jo žingsnius iš toli.

Tuoj atsiranda paštininkas, 
jau vyresnio amžiaus žmogus, 
pilnas linksmumo ir giedros. 
Katinas tuoj strikt nuo stalo, 
iškėlė uodegą ir suka aplink 
paštininko kojas, murkdamas. 
Paštininkas žino, kas tas Bal
fas. pažįsta ir savo draugą ka
tiną. Jam tuoj paberia sudžio
vintos duonos trupinių.

Katinas nesiklausė, kaip ap
link visi kikena, gaudė duonos 
gabalėlius ir ėdė. Paštininkas 
gi padėjo ant stalo visą glė
bį laiškų. Ten buvo bent keli 
laiškai ir katinui.

Katinas turi savo vardą, bet 

KATINĖLIS prie lango.

tas įvyks vasario 20 d. 7 v.v. ton, Mrs. A. Marmokas. (K.)

7 kalbas. Kun. L. Jankus čia 
įdėjo nemaža triūso, palaiky
damas ryšį su vertėjais, leidė
jais. Dabar kiekvienos laidos po 
vieną egzempliorių jis įdėjo į 
aksomu išklotą vitriną. Iš tų pa
vyzdžių pirmiausia griebsi pa
žiūrėti kinišką laidą.

Iškabinti laiškai ir vokai su
daro irgi įdomų rinkinį, čia 
matysi ir keistų keisčiausių paš
to ženklų, o laiškuose rasi ir 
vargą ir džiaugsmą. Tai dau
giausia padėkos laiškai Balfui 
iš visų kraštų, kur tik lietuviai 
gyvena.

Visą kitą sienos plotą užima 
įvairių dailininku paveikslai. Jei 
jie būtų gerai sutvarkyti, gra
žiai įrėminti, laoai papuoštų įs
taigą. Bet tai ne Balfo tikslas.

čia vyrauja du M. Dobužins
kio paveikslai, naudoti kaip 
plakatai. Paveikslai abu puikūs, 
nuotaikingi. Galėtų Balfas juos 
parduoti kokiem lietuviškiem 
kolekcionieriam arba išleisti jo 
reprodukcijas.

Yra ir Adomo Galdiko pa
veikslas, atsiųstas dar iš Vokie
tijos, iš tremties. Vaizduoja il
gą eilę tremtinių, kaip jie eina 
valgvti. Vvtauto Kašubos skul- O* v
ptūra — Raudono Kryžiaus do
vana, iš Brazilijos Vlado Dra- 
monto skulptūra — Vilniaus 
miesto herbas. Yra bent keli 
paveikslai atsiųsti iš Lenkijos. 
Jų autorius Samuelis Chvolis, 
gimęs Vilniuje, piešęs Vilniaus 
ir Trakų vaizdus. Dabar atsi
dūręs Lenkijoje.

VASARIO 16 MINĖJIMAS KENNEBUNKPORTE
Šv. Antano gimnazijoje Ken- 

nebunkporte Vasario 16 minė
jimas bus vasario 21, sekmadie
nį.

Rytmetį 10:30 vai. mišios vie
nuolyno koplyčioje už Lietuvą 
ir šventei pritaikytas pamoks
las. Mišių metu giedos gimna
zijos choras.

Popiet 1 vai. gimnazijos di
džiojoje salėje minėjimo prog
rama. Bus pačių mokinių pro
gai pritaikytos 2 paskaitėlės. 
Jos paruoštos konkurso būdų. 
Parašiusieji 2 geriausias paskai
tas gaus pirmą bei antrą pre
miją ir teisę paskaityti minėji
me.

Programoje taip pat bus vai-

Išstatyti keli Marijos Žukaus
kienės paveikslai. Ji uoli Bal
fo talkininkė, dalyvauja visuo
se vajuose. Jie ne tik puošia 
sienas, bet galima juos ir nu
sipirkti.

Šiaip ilgai dairytis Balfo raš
tinėje nepatogu. Ten žmonės 
dirba. Vienas suka rotatorių, 
deda į vokus visokius raštus. J. 
Grigienė prie rašomosios maši
nėlės nesustodama kala kaip 
genelis. Vedėjas kun. L. Jankus 
triūsia prie savo stalo, kur po
pierius stirtom suverstas. Mie
lai jie laukia ir talkos rankų.

(p. j.) 

dinimas — Nelės Mazalaitės 
scenai pritaikyta “Nesibaigian
ti legenda”. Scenai pritaikė ir 
režisuoja akt. B. Kerbeleniė. 
Gimnazijos choras padainuos. 
Onos Ivaškienės išmokyta pa
čių jauniausių mokinių grupė 
pašoks tautinių šokių.

ŽINIOS Iš DETROITO
Detroit, Mich. — Vasario 16 

minėjimas įvyks Cobo salėje 
(kambarys 2040) 3 vai. popiet, 
sekmadienį, vasario 14. Ruoš
kitės dabar iš anksto dalyvau
ti ir aukoti. Aukos bus skiria
mos Amerikos Lietuvių Tary
bai. Negalintieji minėjime da
lyvauti siunčia savo auką ad
resu: Lithuanian Organization 
Center. 15756 Lesure. Detroit, 
Michigan 48227.

Prof. dr. Justinui Pikūnui pe
reitą savaitę padaryta operaci
ja universiteto ligoninėje Ann 
Arbor.

Pavergtu tautu komiteto ruo
šiamas Jaltos sutarčių minėji
mas vasario 11 7:30 v.v. Vete
ranų namuose (Veterans Me
morial Bldg.)

Lietuvių katalikų veteranų 
metinis balius-vakarienė bus va
sario 20 8 v. v. lietuvių vetera
nų namuose.

Šv. Antano parapijos koncer- A. Onaitis, V. Kolyčius, A. Stan-

Į minėjimą laukiama atvyks
tant svečių iš apylinkės lietu
viškų vietovių, labiausiai Bos
tono. Gimnazijos vadovybė ypač 
laukia į šią šventę atsilankant 
mokinių tėvų. Jie čia pamatys 
ką jų vaikai išmoko.

Gimnazijos Rektorius

lietuvių namuose. Programa iš
pildys parapijos choras, vad. 
muz. A. Mateikos, ir humoris
tas Vitalis Žukauskas iš New 
Yorko. Šokiams gros atžalyno 
orkestras, vad. V. Petrausko.

Povilas Dargis kalbės Vasa
rio 16 minėjime 'Detroite. Me
ninę programą išpildys šv. 
Antano parapijos choras, (rjv)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas bus šv. Kazimiero 
parapijos salėje vasario 14, se
kmadienį, 4 vai. popiet. Bus 
taip pat banketas.

Alto skyriaus valdybą 1965 
sudaro: pirm. Kostas Pūkas, vi- 
cepirm. Viola Stany, kun. V. 
Karaveckas ir A. Vainorius, se- 
kret. Mildred Chinik, pagelb. 
Al. Krapas, fin. sekr. A. Nau
jalytė, ižd. V. Kolyčienė, pa
gelb. Ona Spurgis, ižd. globėjai

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
TĖVAMS PRANCIŠKONAMS KULTŪROS ŽIDINIUI STATYTI 

NEW YORKE AUKOJO:

Po 100 dol. Kun. Voldemaras Cukuras, Putnam, Conn.
J. Petronis, Philadelphia, Pa.
Thomas Sereika, Hartford, Conn.

Po 10 dol. Strimaitis, Berkeley Heights, N. J.
A. škudzinskas. Dorchester, Mass.

Po 5 dol. V. Lazauskas. Baltimore, Md.
K. Valaitis. Philadelphia. Pa.

Dėkojame visiem aukojusiem. Nuoširdžiai prašome Dievo 
garbei, Tėvynės gerovei pagreitinti aukas: Building Fund, Fran
ciscan Monastery, 680 Bushwich Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.
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S1ĮSKIME PETICIJAS JUNGTINĖM TAUTOM
Sausio 22 posėdžiavusi Vliko 

Valdyba plačiai apžvelgė Vasa
rio Šešioliktosios minėjimo 
klausimus, kurie bendrais 
bruožais buvo aptarti sausio 8- 
9 dienomis Chicagoje bendroje 
diplomatų Vliko, Alto ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vų konferencijoje.

Organizacijom, ruošiančiom 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 47-ją sukakti minėti, 
rekomenduojama priimti atitin
kamas rezoliucijas ir jas iš
siuntinėti savo krašto vyriau
sybėm, parlamentaram, spaudai 
ir kt. Be to, rekomenduojama 
pasirašyti peticijas ir jas siųs
ti Jungtinių Tautų specialiai ko
misijai, sudarytai kolonializmui 
pasaulyje naikinti. Reikalauja
ma, kad komisija svarstytų ir 
Sovietų Rusijos kolonializmą 
Lietuvoje.

Rezoliucijų ir peticijų projek
tus Vliko valdyba išsiuntinė
jo visų kraštų Lietuvių Bend
ruomenių vadovybėms JAV. 
Altas ir bendruomenės vadovy
bė šiais projektais aprūpins vi
sas savo organizacijas.

Dvylika metų Darbininko redakcijoje
{Pranas Gudas-Gudavičius, 

sausio 30 sulaukęs 80 metų am
žiaus sukakties, yra buvęs 
vienas iš “Darbininko” ilgame
čių redaktorių. 1915-1927 jis 
dirbo drauge su šio laikraščio 
iniciatorium ir steigėju kun. 
Fabijonu Kemešiu (iki 1925), 
su Jonu Karosu, Jonu Dikiniu, 
Pranu Viraku, Petru Daužvar- 
džiu (dabartiniu Lietuvos gene
raliniu konsulu Chicagoje) kun. 
Vladu Taškūnu (Norwoodo kle
bonu), rašytoju prel. Kazimie
ru Urbanavičių, Antanu Knei- 
žiu. Tuo pačiu laiku taip pat 
reiškėsi LDS veikloje, organi
zuodamas skyrius, skaitydamas 
paskaitas, rašydamas knygeles 
socialiniais klausimais. Bostone 
vedė Uršulę Gurklytę iš Hart
fordo, kuri “Darbininkui” ra
šinėjo eilėraščius.

—o—
Pranas Gudas yra gimęs 

1885 sausio 30 Rudžių vienkie
my, Eržvilko vals., Tauragės ap- 
skr. Ketverius metus lankęs 
Liepojos gimnaziją 1904-5 Kau
ne mokėsi kunigų seminarijoje, 
bet iš jos išstojo ir 1906 atvy
ko i JAV. Čia 1911 Valparai
so universitete baigė laisvuo
sius mokslus, gi Chicagos uni
versitete dar studijavo prancū
zų ir ispanų literatūrą. Chicago
je 1913 dirbo dienraščio “Kata
liko” redakcijoje, 1915-1927 
Bostone “Darbininko” redak
cijoje.

g • VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS iškilmingas mi 
| - nejimas įvyks vasario 14, sekmadienį Websterio 
| salėje, 119 East llth Street, Manhattan • Invo- 

kaciją skaitys T. Juvenalis Liauba, OFM • Kalbės 
į kongresmanas Benjamin S. Rosenthal (D. - N. Y.) ir 

prof. dr. Br. Nemickas, Vliko vicepirmininkas • Me
ninę programą atliks: 1) solistė Irena Stankūnaitė, 
jai akomponuos muz. A. Mrozinskas; 2) Kanklininkių 
būrelis Vaidilutė, vad. T. Dzikienės; 3) Tautinių šokių 
šokėjai, vad. J. Matulaitienės. Himnus ir maldą už 
tėvynę giedos Operetės choras, diriguojamas Vyt. 
Strolios • Salė pasiekiama visais požeminiais trau
kiniais, išlipant Union Square stotyje • Bilietai — 2 
dol.; studentams 1 dol. • Pradžia 4 vai. punktualiai

Rengia NEW YORKO
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
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1$ VLIKO VEIKLOS

Ryšium su Lietuvos laisvės 
šventės minėjimais, Vliko na
riai vyks į lietuvių susirinki
mus kalboms pasakyti: V. Sidzi
kauskas — į Kolumbiją, S. Pau
lo, Brazilijoje, kur tuo pat me
tu bus Pietų Amerikos Lietu
vių Kongresas. Tą pačią proga 
jis kai kuriose Pietų Amerikos 
valstybėse atliks jam Paverg
tųjų Europos Tautų Seimo 
duotus uždavinius. Dr. B. Ne- 
mickas kalbės New Yorke, St. 
Lūšys Rochestery, J. Audė
nas Hartforde, B. Bieliukas 
Bridgeporte, Conn., K. Bielinis 
Karney, V. Vaitiekūnas Linden, 
N.J. Vliko pirm. V. Sidzikaus
kas buvo pakviestas ir sausio 
24 kalbėjo gausiame Toronto, 
Kanadoje, lietuvių susirinkime, 
o gener. sekret. J. Audėnas pa
kviestas i Montrealio spaudos 
šventę ir ten kalbės vasario 6.

Sausio 30 posėdžiavo Vliko 
Taryba. Pirmininkavo V. Vai
tiekūnas, sekretoraivo J. Stik- 
lorius. Posėdyje dalyvavo V. 
Sidzikauskas, St. Lūšys, B. Bie
liukas, A. Vedeckas, A. Skėrys, 
K. Siliūnas, V. Rastenis, J. Šie-

Grįžęs į Chicagą, iš kur bu
vo atvykęs i Bostoną. Įsigijo 
mokyklinių reikmenų ir Įvaire
nybių krautuvę, bet joje dau
giau dirbo žmona (jau mirusi), 
o jis pats dirbo “Draugo” re
dakcijoj ir administracijoj; taip 
pat bendradarbiavo Marguty
je ir kituose laikraščiuose.

Būdamas dar studentu, 1910 
plačiai aprašė Amerikos lietu
vių studentų gyvenimą “Aušri
nėje”, leidžiamoje tada Vilniu
je. Ir vėliau išliko uolus lietu
viškos moksleivijos rėmėjas, 
ypač daug nusipelnęs skau
tam, kurie ji išsirinko Vyties 
korporacijos mecenatu.

Pokario laikais Pr. Gudas rė
mė lietuvius tremtinius Euro
poje. siuntė jiem spaudos, rū
pinosi Įkurdinimu Amerikoje.

Išaugino ir išmokslino du 
sūnus ir dukterį. Vyriausias sū
nus Fabijonas (kun. F. Kemė
šio krikštasūnis), filosofijos dak
taras, dėsto anglų literatūrą 
universitete; jaunesnysis Gau- 
dentas veikia Lietuvos vyčiuose 
ir Don Varno legionininkų 
poste; duktė, baigusi Chicagos 
universitetą, dirba mietos bib
liotekoje.

Mielam sukaktuvininkui, su
laukusiam gražaus amžiaus ir 
palikusiam “Darbininke” savo 
triūso žymes, linkime daug svei
katos ir sėkmės! (S). 

petys, .A. Budreckas, J. Audė
nas, K. Bielinis ir J. Pažemė- 
nas. Iš Svečių, patariamo balso 
teisėmis, dalyvavo PLB atsto
vas dr. J. Puzinas ir Vliko val
dybos narys dr. B. Nemickas.

Posėdyje buvo išklausytas 
platus pirmininko V. Sidzi
kausko pranešimas apie valdy
bos veiklą ir Chicagos konfe
renciją, apie pasiruošimus Va
sario 16 dienos minėjimam ir 
kt. Buvo patvirtinta Tautos 
Fondo Valdyba: prel. J. Balkū- 
nas — pirmininku ir V. Alks
ninis, A. Ošlapas, P. Minkū- 
nas, P. Matiekūnas ir J. Paže- 
mėnas — nariai. A. Budreckui 
iškėlus Rytų Lietuvos studijų 
klausimą, jis buvo perduotas 
Vliko Valdybai to klausimo stu
dijas organizuoti.

Taryba posėdžiam renkasi ne 
rečiau, kaip kartą Į du mėnesiu.

(Elta)

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

Vasario šešioliktosios minėji
mo meninėje programoje daly
vauja jauna solistė Violeta Ben- 
džiūtė, tautinio ansamblio cho
ras ir šokių grupė Žilvinas. Mi
nėjimas Įvyks vasario 14 d., mu
zikinio klubo salėje, 2715 E. 
Allegheny Ave.

Poetas Stasys Santvaras pa
sakys pagrindinę kalbą Vasario 
šešioliktosios minėjime.

Simano Daukanto minėjimas 
100 metų nuo jo mirties pra
ėjus Įvyks L. Banke vasario 
27 d.. 6 vai. vakare. Kalbės 
Vincas Trumpa iš Washingtono. 
Minėjimą rengia L. Bendruome
nė.

Šv. Andriejaus parapijos bly
nų balius bus vasario 28 para
pijos salėje. Pradžia 4 vai. po
piet.

Rūta Marija Ramonaitė, Vy
to ir Ramonos Ramūnų šeimos 
jauniausias narys, gimė gruo
džio 22.

Petras Didelis yra naujasis 
L. Bendruomenės apylinkės iž
dininkas. Šios pareigos jam 
atiteko mirus Juozui Jurašiū- 
nui. buvusiam L. Bendruome
nės iždininkui.

Tomas Šaulys, 29 metų, mi
rė sausio 25. Jis buvo žymios 
visuomenininkės ir Lietuvos vy
čių veikėjos Elenos Šaulytės 
brolis.

Tautinės Sąjungos narių su
sirinkime sausio 24 naujon val- 
dybon išrinkta: Juozas česonis, 
Petras Didelis. Vincentas Gruz
dys, Algirdas Jonys ir Vytau
tas Matonis.

JAV Bendruomenės Tarybos 
prezidiumo posėdis Įvyks vasa
rio 6 pirmininko Vytauto Vo- 
lerto namuose, Riverside. N.J.

K.Č.

darbininkas

ADV. JUOZAS KOVALSKIS, šiais metais išrinktas Michigan© valstybes 
atstovu rūmų pirmininku (spykeriu), demokratas, 53 mteų, baigęs Val
paraiso (Ind.) universitetą. Nuotr. Detroit Free Press.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvos nepriklausomybės 

sukakties minėjimą rengia 
Baltimorės lietuvių organizaci
jų taryba. Sekmadieni vasario 
14. iškilmingos mišios 10 vai. 
bus už visus, kurie žuvo beko
vodami už Lietuvos nepriklau
somybę ir už kenčiančius bro
lius ir seseris Lietuvoje ir trem
tyje Sibire. Visi lietuviai ragi
nami dalvvauti mišiose. Vasa
rio 26. šeštadienį, lietuvių sve
tainėje vakare bus iškilmingas 
banketas. Dalyvaus Baltimorės 
miesto ir Marylando valstybės 
pareigūnai ir kiti svečiai. Ren
gimo komitetas kviečia visus 
dalyvauti ir šiame vakare.

Alberta Šalkauskienė, Vikto
ro Šalkausko žmona, apdovano
ta už žymų jos veikimą Balti
morės arkivyskupijos C.Y. O. 
jaunimo organizacijoj. Penkioli
ka metų A. Šalkauskienė daly
vavo įvairioje CYO veikloje 
kaip patarėja. Per iškilmingą 
vakarienę sausio 26 gražiame 
Sheraton Belevedere viešbuty
je naujasis kardinolas Lawren
ce J. Shehan suteikė garbės 
medalikėli. Iškilmėse dalyvavo 
šv. Alfonso parapijos klebonas 
prel. L. Mendelis ir C.Y.O dva
sios vadas kun. J. Antoszewski.

Penkiasdešimts metu vedvbi- 
nę sukaktį minėjo Juozas ir 
Julė Weisengoffai. Jubiliatai 
yra seni šv. Alfonso parapijos 
parapiečiai. Sekmadienį, sausio 
31 per 10 v. iškicmingose mi
šiose jie dėkojo Dievui už su
teiktas jiem malones, kurių pa
tyrė savo gyvenime. Linkime 
geros sveikatos ir ilgiausių me
tų.

Ištikimybės dovanos bus iš
dalintos sodalietėm. kurios są
žiningai atliko savo pareigas 
per praėjusius metus, bendrai 
priimdamos šv. Komuniją kiek
vieną pirmą mėnesio sekmadie
ni 8:30 mišiose. Dovanas da
lins klebonas prel. L. Mendelis. 
Mišias aukos sodaliečių dvasios 
vadas kun. A. Dranginis, sek
madienį. vasario 7 d. 8:30 vai. 
Po mišių bus pusryčiai, kuriuos 
pagamins Švč. Vardo Draugijos 
vyrai parapijos mokyklos salė
je. Po pusryčių metiniam posė
dyje bus renkama nauja valdy
ba. Visos sodalės laiškais pa
ragintos dalyvauti mišiose, pus
ryčiuose ir susirinkime. Dova
nas gaus 68 moterys ir 25 mer
gaitės.

Ona Abramaitienė, senos 

kartos lietuvė, sulaukus gra
žios senatvės, metus sirgus, mi
rė savo namuose (Lake Avė.) 
sausio 24. Mišios už jos sielą 
buvo Shrine of the Little Flo
wer bažnyčioje sausio 28. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Liko nuliūdusios dukros— 
Marija ir Viktorija.

Marija Gcberienė, senos kar
tos lietuvė, mirė savo namuose 
(Mayview’ Ave.) sausio 26. Ve
lionė ilgai gyveno Baltimorėje. 
Gedulingos mišios už jos sielą 
buvo šv. Petro bažnyčioje sau
sio 30. Liko nuliūdusios duk
ros — Emma ir Viktorija. Pa
laidota Woodlawn kapinėse.

Ona Masilionienė, kuri nuo 
atvažiavimo į Ameriką gyveno 
Baltimorėje, mirė sausio 27. Ge
dulingos mišios už jos sielą bu
vo Šv. Alfonso bažnyčioje sau
sio 30. Palaidota Holy Redee
mer kapinėse. Liko nuliūdę: 
dukra Viola, sūnūs Albertas ir 
Edvardas, brolis Benediktas.

Jenas Obelinis

SOK A oželį. Nuotr. V. Maželio

Miami, Fla.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas įvyks vasario 14 d. 
3 v. p.p. liet. pil. klube (3655 
N.W. 34th Str.). Alto pirminin
ko dr. St. Tamošaičio rūpesčiu 
suorganizuota šios šventės pro
grama: vėliavų Įnešimas, jų pa
sveikinimas ir himnai, invokaci- 
ja (prel. dr. J. Končius), atida- 

. rymo žodis (dr. St. Tamošaitis). 
Pagrindinė kalbėtoja bus iš De
troito atvykusi visuomenės 
veikėja, ilgametė skautų ir šau
lių organizacijų vadovė Kuni
gunda Kodatienė. Kalbės taip 
pat Miami majoras, arba jo pa
vaduotojas.

Meninėje programoje daly
vaus dainininkė Anita Karns, 
kuri padainuos solo ir taip pat 
duetą su dainininke este Meta 
Sepp. Be to, dainuos Morkus iš 
Miami Beach.

Vėliau bus vakarienė, muzi
ka. šokiai. Vietiniai lietuviai 
ir iŠ šiaurės svečiai prašomi 
gausiai dalyvauti tradiciniame 
minėjime.

Prel. dr. Juozas Končius da
bar gyvena Floridoje, savo re
zidencijoje Fort Lauderdale. Jis 
rašo Balfo istoriją nuo įsikūri
mo dienos. Sako, labai esąs už
imtas, nes nori dar šią žiemą 
pabaigti.

Kat. Motery Sąjunga suren
gė šaunius pietus Dania mieste, 
kur buvo pagerbta senoji ir nau
joji valdyba. Senoji valdyba jau 
pabaigė mokėti paaukotus 600 
dol. amerikonu statomai nau
jai bažnyčiai Miami. Flagler St. 
Į naują valdyba Įėjo: Jonė Bu- 
kaveckienė — pirmininkė. Ona 
Statkevičienė. Ona Bubnienė, 
ir Elena Verbelienė.

Kovo 19 d., 5 vai. popiet 
ruošiamas didelis banketas Mi- 
aini lietuvių piliečių klube. Vi
sos narės privalo dalyvauti. 
Pageidaujame kuo daugiausiai 
atsilankiusių svečių. J.P.

Vasario 16 
minėj imas

New Haven, Conn. — Alto 
skyrius rengia minėjimą sekma
dieni, vasario 14. Iš ryto 10:30 
vai. bus pamaldos šv. Kazimie
ro bažnyčioje. Po pamaldų bus 
pagerbti žuvusieji laisvės ko
voje. padedant vainiką prie pa
minklinio kryžiaus. Popiet 3 v. 
didžiojoj parapijos salėj ka'bčs 
Lietuvos kariuomenės savano- 
ris-kūrėjas Jonas Karys iš Brid- 
geporto. Meninėje dalyje daly
vaus Lietuvos operos solistė 
Salomėja Nasvytytė- Valiukie- 
nė. vietos parapijos choras, tau
tinių šokių grupė ir šeštadie
ninė lituanistikos mokykla.

Rengėjai prašo vietos ir apy
linkių lietuvius kuo gausiau mi
nėjime dalyvauti. š.

5

— Šiluvos koplyčiai Washing
tone iš viso jau įmokėta 220, 
000 dol. Liko dar mokėti 105. 
000. Paskutinis mokėjimas turi 
būti 1966 pradžioje. Jau su
rinkta 44.000 dol., lieka užbaig- 
gai surinkti dar 60.000 dol.

— Trijy Kryžių šventovė 
statoma prie lietuvių bažnyčios 
Dayton. Ohio. Šios parapijos 
klebonu yra kun. dr. Titas Nar
butas. Projektą šventovei daro 
arch. A. Kulpavičius. Šią šven
tove bus primintas Trijų Kry
žių kalnas Vilniuje. Okupantai 
tą Vilniaus paminklą nuvertė.

— Adomas Sernas, evangeli
kų reformatų kunigas ir bu
vęs superintendentas, mirė sau
sio 6 Nemunėlio Radviliškyje, 
Biržų apskr., sulaukęs 80 metų. 
Pernai “Tiesoje” buvo paskelb
tas senuko laiškas, kuriame jis 
pareiškęs, kad pagaliau supra
tęs jog “tikėjimas—tai nesą
monė”. Kokią čia bolševikai 
okupantai su juo iškrėtė nesą
monę, gal paaiškės kada vėliau.

— Les Angeles vasario 13. 
šeštadienį, 12 vai. Lietuvos vė
liava iškilmingai pakeliama ro
tušės aikštėje ir po to einama 
į Kalvarijos kapus lankyti Va
sario 16 signataro M. Biržiškos 
kapo. Vakare 7 vai. Statler-Hil- 
ton viešbutyje bus banketas. 
Programą atliks Rūtą Kilmony- 
tė. Romualda Apeikytė ir Ri
mantas Dabšys. Iškilmingos mi
šios bus vasario 14. sekmadie
nį, šv. Kazimiero bažnyčioje 
10:30 vai. Po pamaldų parapi
jos salėje paskaitą skaitys kun. 
dr. P. Celiešius. Dainuos para
pijos choras, diriguojamas muz. 
B. Budriūno. Minėjimą rengia 
Los Angeles Alto skyrius.
— Sol. Valentina Kojelienė iš 

Chicagos kovo 7 vyksta į Los 
Angeles dainuoti Šv. Kazimiero 
minėjimo koncerte. Tai bus 
pirmasis V. Kojelienės pasiro
dymas Kalifornijoje. Koncertą 
rengia Šv. Kazimiero parapija.
— T. Kornelijus Bučmys, O. 

F.M. iš Toronto, Kanados, iš
vyksta į Los Angeles vesti re
kolekcijų kovo 28 - balandžio 
4 šv. Kazimiero parapijoje, kur 
anksčiau buvo vikaru.

Vincas ir Ona Dambrauskai 
su dukra Genovaite iš Sidney, 
Australijos, atvyko gyventi į 
Los Angeles.

— Lituanus žurnalui remti 
centrinis komitetas su
darytas Detroite, iš organiza
cijų. visuomenės, studentų ir 
spaudos atsotvų. Į komitetą įei
na: pirm. inž. Česlovas Sta
niulis, vicepirm. inž. Algis Za- 
parackas. sekretorė—Ramutė 
Petruševičienė, iždininkas Ne
rimantas Cdrys. spaudos ir in
formacijos reikalui Vladas Sele- 
nis. nariai — dr. Adolfas Da- 
mušis, dr. Justinas Pikūnas, dr. 
Vytautas Majauskas. Algiman
tas Astašaitis ir inž. Vytautas 
Petruševičius.

— Dr. Alfonsas Šešplaukis- 
Tyruolis, ilgai gyvenęs New 
Yorke - Brooklyne, rudenį iš
sikėlęs į Chicagą. profesoriau
ja Notre Dame universitete. Jo 
adresas yra: 1015 E. Madison 
St., South Bend. Ind. 46617
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O KO KO?
KARINIŲ ĮVYKIŲ PRISIMINIMAI

NAUJI FILMAI

Ducr.a kasdieninė
Kijeve. Ukrainoje, žmonės ei

lėje ilgai lūkuriavo atvežant 
duonos. Nekantraujantiem žmo
nėm apraminti vienas pardavė
jas padėjo lange užrašą: “Mū
sų plačioje tėvynėje ne vien 
duona žmogus yra gyvas” ...
Geri buvo marškiniai

Darbininkų susirinkime vie
nas senukas buvo paklaustas, 
kiek jis turėjęs marškinių sun
kiais caro laikais. Tasai atsa
kęs: dvejus. “Žinoma, jie buvo 
prastos medžiagos. — aiškino 
komunistas. — O kiek dabar tu
rite?”. Senukas atsakęs: viene
rius. “Bet jie iš stiprios me
džiagos. be abejo, nes bolševi
kų valdžia daug ką pagerino”. 
Senukas atsiduso ir numykė: 
mano marškiniai siūdinti iš anų 
dvejų, kiek jų dar buvo likę.
Žmogus be nugarkaulio

Justas Paleckis. Sovietinės 
Lietuvos ‘prezidentas’, lipdamas 
laiptais kritęs. Žmona nusku
bėjusi prie telefono šaukti grei
tosios pagalbos. “Greičiau atvy
kite! Mano vyras, atrodo, nusi
laužęs nugarkauli' Daktaras 
suabejojo: “Drauge, tavo vyrą 
jau seniai gydau, bet ligi šiol 
dar nepastebėjau, kad jis nu
garkauli turėtų”.
Pakeitė darbovietę

Du partiečiai komunistai kal
basi apie tretįjį “Ar nežinai, 
kur dabar yra Smirdovas?’'. 
“Ogi jis anksčiau vogė batų 
krautuvėje, dabar Įsitaisė vog
ti siuvykloje”.
Gera priemonė

Maskvos vienoje mokykloje 
paklausta mokinių, kodėl taip 
didėja mieste žmonės. Mokiniai 
atsakė, kad plūsta iš kaimų. 
“Tai ką daryti?” — klausė 
vėl mokytojas. “Reikia Mask
voje steigti kolchozus“.
Kas yra komunizmas?

“Komunizmas, puolamas ka
pitalistų. yra panašus i laivą, 
blaškomą audros, bet galų ga
le laimingai pasiekia ramų uos
tą” — aiškino mokytojas. Vie
nas mokinys pastebėjo: “Bet to
kiam laive visi serga ir vemia”.

(USSR)

Daug sutaupysi pirkdamas 
radijo, televizijas, magnetofo
nus. skaičiavimo mašinas, cash 
registers, rašomas mašinėles 
lietuviu ir kt. kalbų raidynais 
per: J.L. Giedraitis. 10 Barry 
Drive. E. Northport. N. Y.. 
11731. Reikalaukite kainoraš
čių ir katalogų dykai.

"The Guns of August". Nat
han Kroll šiame filme bando 
pateikti pirmo pasaulinio karo, 
vaizdus, surankiotus iš įvairių 
senų kronikų. Daug plačiau ne
gu pats pavadinimas, filmas ap
ima Įvykius nuo Eduardo VII 
laidotuvių 1910 iki karo pabai
gos 1918 lapkričio mėn. Tame 
laikotarpyje filmų technika bu
vo dar gana primityvioje stadi
joje ir daug sėkmingesnės me
džiagos galima rasti dokumen
tų archyvuose negu autentiško
se tuometinėse filmų kroniko
se. Dažniausiai tenka pasiten
kinti formaliuoju karo Įvykių 
aspektu — iškeliaujančių fron- 
tan karių atsisveikinimai, para
dai. valstybės vyrai rūmų pa
pėdėse ir pan. Patiekiant retais 
momentais nufilmuotus tikrus 
karo Įvykius, galima pastebėti 
neįprastinė ir nenutarali karių 
laikysena prieš filmavimo apa
ratą. Nors technika ir silpnoka, 
bet turinio atžvilgiu filmas su
teiks informacinės medžiagos, 
ypač jauniesiems žiūrovams.

"Rio Conchos". Amerikiečių 
ir indėnų santykius nagrinė- 
jančiame filme stebime Įvy
kius. praslinkus porai metų po 
Amerikos civilinio karo. Buvu
sių konfederatų kareivių grupė 
pavogia 2000 šautuvų ir sten
giasi juos perduoti indėnam. 
Kavalerijos kapitonas ir kapo- 
ralas. buvęs majoras ir meksi
kietis padauža sudaro ketvertu
ką. pasiryžusi surasti pavogtus 
ginklus ir sukliudyti jų perda
vimą indėnam. Ketvertukui ten
ka pakelti susirėmimų su ban
ditais bei nuoskaudų iš indė
nų pusės, kol ginklai suranda
mi psichopato generolo būsti
nėje.

Filmas perpildytas veiksmin
gumu. Filmavimo darbus atlie
kant Arizonoje, spalvota foto
grafija patiekia eilę Įspūdingų 
gamtovaizdžių, ypač Monument 
Valley. Iš artistų stipriausiai 
pasirodo Richard Boone ir An
thony Franciosa. majoro ir mek
sikiečio vaidmenyse. Kitose ro
lėse pastebime Stuart Whit
man. Edmond O’Brien bei ekra
ne debiutuojanti futbolo čem
pioną Jim Brown.

pė bando paimti valdžią į savo 
rankas. Batasi vietovės anglas 
komandantas pašaukiamas pa
dėties ištirti. Vietinę karinę 
vadovybę periim.a senosios mo
kyklos seržantas, iki smulkme
nų užsispyręs ir raidės žmogus. 
Nepaisydamas bendro dėsnio 
išlaikyti neutralumą, seržantas 
ryžtasi priešintis sukilimui iki 
paskutiniųjų, kad tuo užtik
rintų jam pavestų žmonių sau
gumą.

Pasigėrėtina Richard Atten
borough vaidyba seržanto rolė
je. Laikomas vienu iš stipres
nių jaunųjų anglų artistų, šia
me filme jis Įtikinančiai pavaiz
duoja atsakingą, griežtą ir pa
reigai atsidavusi kari. Generolo 
vaidmenyje Jack Hawkins ir 
Flora Robson kaip parlamento 
atstovė teturi mažesnės progos 
parodyti savo vaidybinius suge
bėjimus.

Abu filmai, nors ir iškelia 
didvyriškumo, atsakingumo bei 
kovų už laisvę dvasią, dėl pasi
taikančių karinių žiaurumų re- 
zervuotini tik suaugusiem.

Kornelijus Bučmys, O.F.M.

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

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

kelią, 
pamy- 

slidaus 
kartus

stabdžius ir dėl
apsisukau net du
kartus sudaviau kitai ma-
Ana mašina buvo jauno

ANSONIA, CONN.

Temas Dilis mirė sausio 21, 
šioje kolonijoje išgyvenęs arti 
60 metų. Buvo gimęs Ply
mouth. Pa. Įsikūręs Ansonijo- 
je, plačiai reiškėsi politikoje, 
tarnavo miesto taryboje, gin
damas lietuvių reikalus.

Priklausė šv. Antano 
jai. lietuvių politikos 
šv. Kazimiero draugijai, 
tano vyrų klubui, šv.

parapi- 
klubui. 
šv. An- 
Antano

Nuliūdime palimo žmoną An- 
gietę Verbickaitę-Dilienę. dukrą 
Agne Tvericnienę. sūnų Rai
monda. Orange. Conn., Tomą. 
Pittsburge. Pa ir daug vaikai
čių. Palaidotas iš lietuvių šv. 
Antano bažnyčios šv. Petro ka
pinėse. (A.C.)

Romualdas Kisielius

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

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

"Guns at Batasi". Grakščiame 
anglų gamybos filme režisorius 
John Guillermin veda minti, 
jog karinė tvarką ir atsakomin- 
gumas neturi nieko bendro su 
politika. Naujai sukurtoje Af
rikos valstybėlėje sukilėlių gru-

Scl. Antanas Pavasaris, turis 
gražų tenorą. Sv. Kazimiro pa
rapijos salėje, kovo 20 rengia 
pirmąjį dainų rečitali. Solistas 
prieš keletą metų yra atsikėlęs 

Venezuelos.iš

KAI MAŠINOS SUSIDURIA..
Buvo šaltas vakaras ir labai 

slidu. Mudu su žmona važiavo
me maisto ir kitų reikmenų 
kaip paprastai penktadieniais 
pirkti. Važiavome atsargiai, iš 
lėto ir apsidairydami. Nepriva
žiavus super marketo (krautu
vės), iš aklino užkampio išlėkė 
mašina mums tiesiai i 
Nežinodamas ką daryti, 
miau 
kelio 
ir du 
šinai.
vaikėzo vairuojama — sena ap
daužyta, o mūsų — 1963 me
tų, beveik nauja. Aš buvau ge
rokai pritrenktas, o tas vaikė
zas išlipo iš savo mašinos svei
kas kaip ridikas ir man sakė, 
kad jis visai nebuvo sužeistas. 
Daugiausiai nukentėjo mano 
žmona, kuri sėdėjo prie manęs. 
Policininko arti nebuvo; kele
tas žmonių sustojo, bet kai aš 
norėjau jų pavardes paimti, jie 
tuojau ir išnyko. Žmoną nuve
žiau pas daktarą. Tas ją nusiun
tė i ligoninę rentgeno nuotrau
kom daryti. Pasirodė, kad ma
žas kojos kauliukas Įlūžęs, be 
to sprandą jai smarkiai skauda, 
nors Įlūžimo, daktarai sako, ten 
nėra, šeštadieni nuėjau pas sa
vo Insurance (draudimo agen
tą) ir jam papasakojau. Sakau, 
eisiu pas advokatą pasitarti. 
Sako, vargu ar ką gausi, nes ir 
tu buvai kaltas, kam mynei 
stabdžius, kai buvo taip slidu. 
Sako. Massachusetts valstybei 
nei tu nei žmona nieko negau
site. jei ir jūsų buvo neatsargu
mas. Sako, daug tokių bylų ma
tęs. Žmona jau antrą savaitę 
nedirba. Aš vos prisiverčiu dar
ban nueiti. Grįžtu pavargęs il
su skausmais. Mano agentas sa
ko. kad jei aš nueisiu pas ad
vokatą vistiek nieko nepėšiu. o 
advokatas dar pinigų pasiims. 
Sako, pakalbėk su anos mašinos 
Insurance kompanija ir jie £e-

ruoju tau duos keletą dolerių. 
Jei paimsi advokatą, jie nieko 
neduos. Nežinau ką daryti. 
Prašau man patarti. Gyvenu 
miestelyje, kur nėra lietuvio 
advokato, susikalbėti nelengva, 
bet šiaip taip susikalbu. Ar ei
ti ar neiti pas advokatą? Į Bos
toną atvažiuoti man labai toli.

A.J., Massachusetts
A t s a y m a s

Būtinai turėtum kreiptis pas 
vietini advokatą. Jei nemoki ge
rai susikalbėti angliškai, pasi
imk vietinį lietuvį, kuris padė
tu reikalą smulkiai išaiškinti.

Massachusetts Įstatymai, tie
sa, numato: jei ieškovas- (plain
tiff) savo elgesiu arba neatsar
gumu prisideda prie rezultato 
(atsieit akcidento), jis negali 
gauti pinigų iš atsakovo (defen
dant). Bet kodėl manai, kad 
tamstos agentas yra toks spe
cialistas, kuris iš akies gali pa
sakyti, kad taip pat buvai ne
atsargus (contributorily negli
gent) ir pinigų negausi. Niekas 
negali taip greit nutarti, kas 
buvo ir kas nebuvo neatsargus 
(negligent). Gali būti abejonių 
iš vienos ir iš kitos pusės. Teis
me tokie klausimai spręsti pa
liekami 12-kai žmonių (prisieku
siems).

Kad dėl žmonos — jei ji bu
vo sužeista dėl anos mašinos 
vairuotojo neatsargumo (negli
gence). — jai bus sumokėta už 
jos nuostolius ir už Tamstos 
nuostolius, kuriuos turėjai ry
šium su žmonos sužeidimu, ne
paisant ar Tamsta pats buvai 
ar nebuvai neatsargus (negli
gent). Teisiškai kalbant, žmo
na nėra “baudžiama” dėl Tams
tos neatsargumo (negligence 
not imputed). Aš visuomet ste
biuos, kiek žmonių laiko save 
kvalifikuotais duoti patarimų 
teisiniais klausimais. Jei žmo
nės nori išvengti klaidų ir kar
tais didelių nemalonumų, jie 
turėtų teisiniais klausimais pa
sitarti su advokatais, o draudi
mo klausimais — su draudimo 
agentais, ne atvirkščiai.

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didi lis pasirinkimas Įvairių vynų, 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 )
Skolintis automašinoms, namu remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIONAS, 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 Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

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

r—

i CRANE SAVINGS & Loan Association

3-1083

Naujos knygos
VIENŲ VIENI, N. E. Sūdu-

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS

4 V2%
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —

i Mūsų įstaiea taip pat sutvarko pramonines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas. ;

i sol vai kome rezervaci jas ir kt. Smulkesniems informaci joms rašy
kite skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j R. Europa

| COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
i 45 W. 45 Street. New York 36. N.Y. • Tel. Circle 5-7711
Į ■

| 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. Į

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL. Mass. — 61 Mt Pleasant Street ............. C« <»-*'»«
• POCTCN 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue ....   '-I 2-1767
• RROHKI VN 11. NY. — *>70 Union Aven»«e ............. PV 4-4*»S5>
• pnnnKLVN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... O' 5-8808
• PUFFAIO 6. NY. — 33? Fillmore Avenue .............. T’. 6-7*74
• CMICAC.O 22. HI. — 2?22 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8. HI. — 3212 So. Halstead Street ........... WA 5-2737
• C FVELAND 13. Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• nFTROIT. Minh. — 7?0 Michigan Avenue ............ VI 1-5355

?AVEIKSLŲ PARODOJE: ar jūsų sūnus irgi turi talen 
tą?

vis. kietais apdarais, 423 pusi. 
Kaina 4 dol.

DIEVAS SUTEMOSE, St. Yla.
392 pusi. Kaina 3 dol.

ŠEKSPYRO SONETAI,, vertė
A. Tyruolis, kietais apdarais, 

• 176 pusi. Kaina 3 dol..
LIETUVIAIS ESAME MES 

GIMĘ, Prof. J. Žilevičius, Lietu
vių dainynas dainavimui arba 
pianui, kietais viršeliais. Kaina 
4.50 dol.

SUVAŽIAVIMO DARBAI , 
tom. V. Lietuvių Katalikų Moks
lo Akedemijos leidinys 645 psl.. 
Kaina 10 dol.

ALEKSANDRYNAS I ir II 
tom., V. Biržiška, kietais apda
rais. Kaina 12 dol.

Šios ir kitos knygos gauna- 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.
mos adresu: Darbininkas 910

Mokame nuo 1962 metu vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį 

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

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

010:01010:0:0:0:0. OIOIO

• GRAND RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge St-. N.W. GL 8-?2r.6
• m ARTFORD 14. Conn. — 200 F’-anklin Av.. Tel. 233 8030. 246 0?15
• mamtrancK. Mich. — 11333 los. Camoau ........... TO 7-1575
• IRVINGTON 11. N.J. — 762 Springfield Ave. ....... RS 2-4685
• I AKFWCno N .I — 126 - 4»h Street PO 3-8560
• • n«s ANGE' FS 22. Ca’if. — 960 So, Atlantic Blvd. AN 1-2994
a urwARK 3 N.J. — 428 Sorinqfield Avenue .........   8’ 3-1707
a wrw maven. Conn. — r09 Congress Ave.................. LO 2-1446
• NEW YORK 3. N.Y. — 39 - 2nd Avenue ................... A». 4-5456
a PASSAIC. N.J. — 176 Market Street ...................... ?-6?R7
• PATERSON 1. N.J — 99 Main Street MU 4-4610
• PMii ADFI PHIA 23. Pa. — 525 W. Girard Ave........ RO 5-58«2
0 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 6-6'66
a v'DRCFSTFR Mass — 174 Millhurv Sfeeet .......... £w R-296A
a vneiKFRS. NV — 555 Nepperhan Ave. .... OR 6-27pi
• YOUNGSTOWN 3. Ohio — 2“ Fifth Avenue ... Bl 3-O44C

I -r~ ;■

' PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 

VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

, SCH ALLER & WEBER
augsciausios kokybes produktai

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

, Užeikite — įsitikinsite!

J 6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 16M 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540(Tarp 85 - 86 g-viųl I Fluahinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Ridqewoode - 56 54 Myrtle Ave. - VA 1-7068 I lackson Heights — 82-10 37th Avenue
Arterijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210 I DE 5-1154

, !-________ - - ---------------------------- ---------- ' ------ i-rr-r" ■

Ilgo grojimo lietuviškos plokštelės
Varpas. Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. 6 00 
Sutemų garsai. V. Stankus. 10 muzikos šokių.....  Stereo 6.00
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų.
Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 liet, dainų akomp. gitara 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai. 2 pi.. 24 1. šokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 tautinių šokių ,......
Težydi vėliai Lietuva. Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių 
Dainos Lietuvai. S. čerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų .... 
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5 
Mylėsi Lietuvą iš tolo. II dainų šventės 15 rinktinių dainų .... 
Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų .......................
Kalėdų giesmės. Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Tėvynei aukojam, Dainavos Ansamblio. 14 l. dainų. Ster. $6 
Mes padainuosim, Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. $7.50 
Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijot. maršų 
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės, 13 liet, dainos solo ................
A. šabaniausko. po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po $5.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co. 16 1. dainų ir šokių 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus. 11 lengvos muz. šokiai

• Ar pameni. V. Stankus. 10 šokių muzika solo......... Ster. $6
Milžino paunksmė. Montrealio 1. dramos teatro 3 pi. albumas 
Suk, suk ratelį. Vilniaus choro 14 liet, dainų ...........................
Pilėnai. Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės! ........
Trijų metų Irutė. Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaik. dainos 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, žukausko-Vasiliausko juokai 
Dainuojame su Lione. 16 liet, dainų. įdainuotų L. Juodytės 
Mes žengiame su daina. New Yorko vyrų okteto 17 dainų 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų plokšt. 
Linksmieji broliai. 12 liaudies kūrinėlių ...................................
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis, 10 plokštelių .... po 
Clevelando Vyrų oktetas. 12 muzikos šokiu rink. Stereo $6.00 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno .......
Dainuojame su Rūta. J. Stukas. Rūtos ans. 17 liet. d.
Lione Jodis Contralto, Town Hall 14 kūrinių rečitalio pi..........
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ................
žirginėliai. Montrealio liet, dramos vaikams pasakos ............
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leidinys ....................
Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Dainų ir Arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ................................
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras .......................... .....
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pl. 2 žod.) ............
Lithuanian 2-speed record course ...............................................

! DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WILLOUGHBY AVE-, BROOKLYN, N.Y. 11221 

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50c j

$5 00 
$5.00 

4.00 
5.00 
8.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00
4 00
5 00 
5.00 
650 
7.00 
5.00

10.00
4.50 
5.00 
5.00 
5.00 

15.00
4 00 

11.00
3.00 
4.00 
5.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00
5 00 
6.00 
4.00 
6.00 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
3 00 
3.00
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paremti aukojo
AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Po 1 del.: O. Dzetaveckas, J. 

Krušinskas, V. Plaušinis, J. 
Vilpišauckas, E. Vaitekūnas, J. 
Venslauskas, Brooklyn, N. Y. 
S. Pundzevičius, Great Neck, 
N.Y. J. Palionis, Huntington, 
N.Y. J. Valiukas, Rochester,. N. 
Y. V. Radzevičius, Binghamp- 
ton, N.Y. O. Stankus, Mineola 
N.Y. P. Gobužas, Maspeth, N. 
Y. K. Tumonis, Ilin, N.Y. A. 
Tamašauckas, Elmhurst, N. Y. 
A. Kvedaras, Jamaica, N. Y. J. 
Kašuba, Great Neck, N. Y. 
Landsbergis. P. Palys. H. Štei- 
nis, A. Verbyla, Richmond 
Hill., N.Y. V. Glasu, P. Kleiza, 
V. Mačiūnas. R. Račkauskas. 
Woodhaven, N.Y. J. Bastis, A. 
Jankauskas, Ozone Park, N.Y. 
J. Markvėnas, M. Pajaujis, Wor
cester, Mass., J. Babrevičius, 
M. Belukonis, P. Kurapka, So. 
Boston. Mass., A. Jakutis, Met
huen. Mass. S. Durickas, New
ton. Mass. O. Piešina, Westwood 
Mas s. J. Cijunėlis. Brock
ton, Mass., M. Simanovich, 
Stoughton. Mass.. C. Viršilienė 
Arlington. Mass., C. Vinčiūnas, 
Somerville. Mass., K. Sebeckis, 
Hudson, Mass., K. Kubaitis, 
Rahway, N.J. M. Baronas, G. 
Fidleris, J. Leikauskas, Eliza
beth, N.J. .K. Graudienė, J. 
Kralikauskas, Newark, N.J. V. 
Baltrušaitis. Hillside, N.J. A. 
Černiauskienė, Jersey City, NJ,
J. A. Samolis. Metuchen. N.J.
K. Kulys, Engelwood. N.J. F. 
Lucas. W. Orange, N.J. T. Ba-! 
kas. Hartford, Conn. P. Laukai-’ 
tis, Torrington, Conn. M. Be-
kerienė, A. Gvazdauskas, J. 
Norvilas, A. Petrauskas, E. Va- 
linckas, V. Valančis, Waterbu
ry, Conn. A. Stanišauskas, 
Bridgeport, Conn. S. Marcinaus- 
kis, Shelton, Conn., M. Apo- 
nas, A. Mūrelis, Chicago, Ill., 
B. Paliulis, Cicero, Ill. E. Kruzi- 
kas, Waukegan, Ill., I. Stanis- 
lovaitis, Kewanee, Ill., A. čese-

- kas^X Mikaįla„J)filTwL ,MĮchr. 
V. Degutis, A. Kasulaiti j V. Ta- 
raška. Cleveland, Ohio, A. Jur
gaitis. Pittsburth, Pa., E. Beles- 
kytė, W. Shimonis. Philadelp
hia, Pa. F. Alishauskas. Scran
ton, Pa. B. Bernosky, Miners
ville, Pa., S. O'Brikis, Milli
nocket. Me.. M. Puišienė, Lew
iston. Me., K. Cyronka, Provi
dence. R.I. M. Paškauskas, 
Baltimore. Md. S. Antanaitis, 
Manchester, N.H.

Nuoširdžią padėką reiškia 
TT. Pranciškonai

Išnuomojami 2 baldais apsta
tyti kambariai East New Yor
ke. Informacijai skambinti AP 
7-6127.

Ridgewoode, prie gero susi
siekimo ir arti parko, išnuo- 
muojamas 5 gražių kambarių 
būtos. Skambinti 366-3512.

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

Norite 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

^JAU 22 METAI!

Radio Valanda

SESTADIENIAIS~5.„ 6.
DtKf 
JOKŪBAS

1016 Schleifer RcT Hillside, N.J. 07205 
Tel. (201) 289-6878

-M

BERŽELIAI žiemą. Nuotr. V. Maželio

O ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

“Nenumatytą pajėgumą rodo Lie
tuvių klubas Met lygos varžybose” 
— rašo Boston S. Globe, sausio 31, 
įvardindamas’ Gediminą Šveikauską. 
Algį Mbkaitį ir kitus’komandos-da
lyvius. Straipsny pabrėžta, kad ly- 
jgos varžybos nepaprastai audringas 
ir pilnos netikėtum^.’Lentelė rodo: 
Lithuanian 5-2. Cambridge 4-2, MIT 
4-3. Boylsjon 4-3 ir kiti mažiau.

Praeitos saavitės rungtynės lietu
vių komandai buvo nesėkmingos — 
suklupo prieš Boylstono klubą. Pir
mam rate su Boylstonu buvo su
žaista lygiom. Cambridge II sudo
rojo, Cambridge I. Lygos stovis jau 
kitas:

Boylston 5-3 « ■
Lithuanian 5-3

ir panašu, kad su 5 taškais bus 
Cambridge II ir MIT. Sekančios 
rungtynės bus vasario 12 su Lin
coln - Sylvania. Lexingtone.

Chicagos atviros p-bės įvyks ko
vo 6-7. 13-14 d. d.. North Park 
viešbuty. 8 ratai, šveicarų sistema. 
Pr. metų plbėse dalyvavo 154, jų 
tarpe 10 lietuvių: 9 iš Chicagos, A. 
Vilutis iš Indianos. P-bes laimėjo 
didmeistris Robert Byrne su 7^ž-’>2 
tš. Jam pustaškį nukabino mūsų 
meistras Povilas Tautvaišas. užėmęs 
3. vietą su 6^ tš.

WAGNER THEATER
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais .iki'filmos pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 vai.. dienos.
Penktadienį, vasario 5 — iki 
Trečiadienio, vasario 10, 1965 

Pirmą kartą Brooklyne — 
“HERRSCHER OHNE KRONE“ 

Vaidina:
O. W. Fischer. H. Buchholz ir kiti 

Priedinė filmą:
“Ja so ein Madchen mit 16” 

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

DISPLAY

MARY H VIDERS 
N. S. I. D 

INTERIORS
6801 Bay Parkwy Bklyn 4, N.Y.

Call BE 6-7127

For presentations hand engraved 
; _ PLAQUES

that- wiU leave a.lasting tribute to 
those receiving them. For over 30 
years, beautiful Plaques at prices 
you will appreciate — Catering to 
Churches. Groups, Concerns, etc. 
R. SOSSI 205 Ashland Place. Brook
lyn 17. N. Y. UL 8-5240

JOHN DOLAN & SONS 
Contractor - Remodeling

All repair work done plastering and 
painting and new ceilings All work 
guaranteed If you are not satisfied 
don’t pay Call — J A 3-6354 bet. 
8 AM and after 6 PM.

Home Catering Service Loschka J. 
Michel cocktail snacks - private din
ner parties-hors d’euvres Also home 
cooked meals & maid service avail
able. 160-30 12th Ave., Beechhurst. 
L.I..N.Y. Deliveries to Queens. Man
hattan and West Long Island — 
Tel. HI 5-7897 

"Good Looks start at the topi" —

NELSON’S TAILORING SHOP 
mens suits and overcoats Finest 
workmanship Specializing in remo
deling and alterations. 1233 Bedford 
Ave.. Brooklyn, N.Y. (near Fulton 
St.) ST 9-9776

Išnomuojamas butas gražia
me Woodhavena rajone. Sesi 
kambariai pirmame aukšte. Dėl 
papildomų informacijų skam
binti VI 9-0775.

Woodhaven, išnuomojamas 
erdvus, naujai išdekoruotas 
kambarys su naujais baldais ir 
galimybe naudotis v i r tuve. 
Skambinti 849-7240.

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

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

DARBININKO VAJUS

Darbininko visi skaitytojai 
maloniai kviečiami paieškoti 
naujų skaitytojų, kad mūsų lai
kraščio šeima nemažėtų. Šiais 
metais norima sulaukti bent 
500 naujų skaitytojų.

Naujiem škaitytojam duoda
mos nuolaidos. Darbininko pre
numerata pirmiem metam 
skaitytojui 5 doL, dviem skai
tytojam — 9 dol., trim — 12 
dol. Vadinasi, kas suras tris 
naujus skaitytojus, moka už 
kiekvieną tik po 4 dol. vietoje 
7 dol.

Visiem talkininkam iš anks
to dėkojame ir laukiame pagal
bos.

DARBININKAS 
910 Willoughby Avenue 

Brooklyn, N.Y. 11221

RESTAURANTS

For Better Weddings 
and Weekend Dancing

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

New York City 
RE 4-7335

INSURANCE

AUTO INSURANCE
Empire Mutual New York. N.Y. 

5 Year Certified Renewable 
10/20/5 1 yr 1 AO & 1 BO
Nassau $85.60 Suffolk $80.50 
, Anthony F. Tuozzo III

Insurance Broker 
LI 1-7643 TR 5-0744

WINES & LIQUORS

JOSEPH RUTKOSKI 
Wines & Liquors

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

We also deliver. For fast service
Cail 5^6 - SU 5-2644

Ask for Joe Rutkoski

LUMBER

JO-AL LUMBER COMPANY 
We have the Finest of Lumber 
Use our Cash and Carry Plan 
Fort Hill Road & East Main 

HUNTINGTON L. I. 
516"HA 7-3366

------- Service Is Our Motto -------

STORES

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

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vitL

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 kil.—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 v a L pj>

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo 
programos. Radijo stotis W0PA — 
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. ▼.

SCHOOLS

THIS MAN WILL GO 
PLACES 

FOR CHRIST!
Would you join his select company 
as a Stigmatine Priest or Brother ?

STIGMATINE
FATHERS

• APOSTOLATE OF YOUTH

• PREACHING

• TEACHING

• PARISH WORK

• VOLUNTARY FOREIGN 
MISSIONS

Special Latin Courses for those 
with no Latin background 

Contact 
Vocation Director

Stigmatic Fathers & Brothers 
, 900 Washington St.

Wellesley, Mass. 02181

SISTER OF THE DIVINE COM
PASSION an Apostolate dedicated 
to the education of mind, heart and 
soul — in kindergarten - in elemen
tary schools - in high school - in 
coUege. Write Reverend Mother. 
Good Counsel Convent White Plains, 
New York 10603

OUR LADY OF THE 
ANGELS ACADEMY

1335 Enfield Street
ENFIELD, CONN.

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

Principal
250 Students Grades 9-12

Day Only — Tuition $200

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

REST HOMES

’ LAUREL HAVEN
A . REST HOME
Home for elderly people near village 
and churches; lovely grounds.

JUANITA TURNER 
Ownei' - Director 

238 Fire Island Ave., Babylon 
MO 1-7097

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.

Jii|iiiuaiilnliifii4iitiil:iliitnliilittiiii:iiiiiiiiiiii(ii(,iiitiiiiiiinfiiiti(ii)ii)iiaii(iiiniiiliitiitiiiiiiii«iir:iiiriliiliiliili:iiilii*nl''

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York, N. Y.
Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p.

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
= Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė
^aiiinfnBiiBiiaiiBntii«iiaiiBntnvnBniiiiiiBnBntiiatiaiiaiiaiiaiittiiiiBiiBnaii>iiiitBitBnaiiaiiaiiiuinaiiaiiai*ani:iBnani!iinantiianaiib;

Adolfo SCHRAGERIO

gamybos baldų. Mūsų specialybė — 
importuoti tik geros kokybės baldus iš 
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių.

336 East 86th St., N. Y. C.
Tarp 1st ir 2nd Avenue • TR 9-0400

Atidaryta kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir šeštadieniais 9-6 v.v.

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

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 
Brother P. L. NAGLE — Pinncipal

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

ST. CYRIL ACADEMY
FOR GIRLS

DANVILLE. PENNSYLVANIA

Offers 4 Year- High School Courses 
College Preparatory 

The Best for Soul 
Mind and Body
Conducted by’ 

Sisters of
S.S. CYRIL & METHODIOUS

ST. VINCENT ACADEMY
. 228 West Market St.-' .. 5

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

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

B 
A 
L
D 
A

“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. BAND2IUKAS
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 7-7033

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(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. B ALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notarv Pub’ic

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

I. B. S HALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

*pne 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 modemiška 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 PAX ROMANA SEMINARO VAKARAS

im mojęs
NAUJIENOS-

Benjamin S. Rosenthal, kon- 
gresmanas, demokratas, atsto
vaująs Elmhursto apylinkei 
New Yorke, kalbės Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime va- 
saro 14 Websterio salėje.

Kun. L. Jankus, Balfo reika
lų vedėjas, šalčio pagautas, šią 
savaitę serga.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
vasario 20 vyksta i Detroitą, 
kur šv. Antano parapijos kon
certe išpildys humoristinę prog
ramą.

Irena Babarskaitė iš New 
Yorko antrus metu Paryžiuje 
studijuoja prancūzų kalbą.

Angelę Karalienės parapijos 
tretininkai ši šeštadieni, vasa
rio 6, 4 v. popiet rengia laimė
jimų vakarą.

. DR. S.A. BAČKIS KALBĖS 
NEWARK E

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 47 metų sukakties 
minėjimas Įvyks vasario 13, 
šeštadienį, 7:30 v.v. lietuvių sa
lėje (180 New York Avė.). Pa
grindinę kalbą pasakys dr. S. 
A. Bačkis iš Lietuvos atstovy
bės, Washingtone. Yra dar pa
kviesti kalbėti Newarko miesto, 
New Jersey valstybės ir J. A. 
vyriausybės atstovai. Meninę 
programą išpildys Rūtos ansam
blis, ved. muz. Alg. Kačanaus- 
ko, ir Newarko “Aušros Vartų" 
šeštadieninė mokykla, ved. Ci
nos Skurvydienės vasario 14. 
sekmadienį, 10:30 vai. ryte bus 
pamaldos Švč. Trejybės bažny
čioje už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Pamaldose su vėliavo
mis dalyvaus lietuvių veteranų 
postas ir jų pagelbininkės. Gie
dos parapijos choras, diriguo
jamas Kl. Bagdonavičiaus. Mi
nėjimą rengia ir visus maloniai 
kviečia gausiai dalyvauti New 
Jersey Lietuvių Taryba.

A. S. Trečiokas, sekretorius

Gėles papiginta 
kaina

Nijolė Valaitienė paruošia 
vestuvėm gėles iš sezoninių gė
lių papiginta kaina. 50 dol. už 
jaunosios bukietą. 2 pamerges, 
2 korsažus, 2 bukietus bažny
čioj ir vyrams gėlės. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti 
914 LY 1-9244.

Redakcija .......................
Administracija ...............
Spaustuvė .....................
Vienuolyną* ...................

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 2-6916
GL 5-7068

Kanklininkių būrelis, vado
vaujamas T. Dzikienės, atliks 
dalį meninės programos Vasa
rio šešioliktosios m inėjime 
New Yorke. Būrelis Įsisteigęs 
prieš pusantrų metų ir jau tu
rėjęs eilę sėkmingų pasirody
mų, yra paruošęs keliasdešimt 
mūsų gražiųjų liaudies dainų. 
Šiuo metu būrelyje dalyvauja 
aštuonios kanklininkės. Skam
bias kankles jom padirbo žino
mas drožinėtojas VI. Kulpavi- 
čius.

Minėjimo pagrindinę progra
mos dalį atliks solistė Irena 
Stankūnaitė, akomponuojant 
muz. Al. Mrozinskui. Taip pat 
dalyvaus tautinių šokių šokėjai, 
vad. J. Matulaitienės. Pagrindi
nę kalbą pasakys Vliko vice- 
pirm. dr. Br. Nemickas.

Minėjimas įvyks vasario 14 d. 
sekmadienį, Websterio salėje 
119 East 11 str., Manhattane. 
Pradžia 4 vai. popiet punktua
liai. Minėjimą rengia New Yor
ko A.L. Taryba ir kviečia visus 
dalyvauti.

V. Sidzikauskas, Lietuvių 
Laisvės Komiteto ir Vliko pir
mininkas, išvyksta į Kolumbi
ją ir į Braziliją, kur Sao Pau
lo mieste bus Pietų Amerikos 
lietuvių kongresas. Jis pasakys 
kalbas Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga. Ta pačia 
proga jis aplankys ir kitas val
stybes ir atliks Pavergtosios Eu
ropos seimo duotus uždavinius.

Vida Dumbrytė, buvusi atei
tininkų sendraugių skyriaus 
sekretorė, išsikelia gyventi į 
Chicagą.

Ateitininku sendraugių New 
Yorko skyrius kviečia visuome
nę ir visus ateitininkus į Vy
tauto Vebeliūno paskaitą vasa
rio 19. penktadienį, 8 v.v. Ap
reiškimo parapijos salėje. 
Paskaitos tema “Šeimos finan
sinis ir mokesčių planavimas".

Akademikai skautai ruošia 
initium semestri vasario 13, šeš
tadienį 8 v.v. Atletų klube. Bus 
vaišės ir orkestras iš Philadel- 
phijos.

Kun. dr. Jonas Maknys, il
gai buvęs Brooklyne, persikė
lė į Providence, R.I., ir vika
rauja šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoje, kurios klebonu yra 
kun. V. Martinkus, Balfo pir
mininkas.

Ant. a.a. Stasio Butkaus, pir
mojo Lietuvos kareivio kapo, 
kaip skelbia Karys, pastatytas 
Long Islande šv. Karoliaus ka
pinėse paminklas, atsiėjęs 578 
dol. St. Butkus ilgai dirbo Ka
rio redakcijoje, mirė prieš tre
jus metus.

Magdalena Adrijauskienė 70 
m. amžiaus iš Bronx, N. Y. mirė 
vasario 4 laidojama 8 iš Auš
ros Vartų bažnyčios 9:30 į šv. 
•Raimundo kapines. Laidotu
vėms rūpinasi šalinskų laidoji
mo įstaiga.

Paliko liūdintį vyrą Juozą su 
šeima.

Pax Romans egzilų semina
ras prasideda rytoj, vasario 6. 
Bus kaip sakoma, rimta progra
ma ir "nerimta” arba tikras ma
lonumas praleisti vakarą. Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos ruo
šiamam ‘Noktume’. Meno pro
gramą čia išpildys lietuviškas

VILETA ČI2AUSKAITĖ

Agentas . . .
(atkelta iš 3 psl.)

Kiek kitokios rūšies pinklės 
buvo su Didžios Kovos apygar
da. Šią apygardą MGB pirmąją 
sugriebė ir gana tandžiai į sa
vas klastos reples ... Šiai apy
gardai ir vadą Erelis buvo pa
rūpinęs (buvo iškvietęs į Vil
nių apygardos vadą Žalią Vel
nią. o jo vietoj pasiuntęs vadu 
Griežtą, savo agentą (Žalias Vel
nias iš Vilniaus nebuvo išlei
džiamas. iki atėjo laikas jį likvi
duoti). Mums iš Vilniaus pabė
gus. šiai apygardai buvo padaž- 
nintas smūgis po smūgio. Ji 
kaip rezistencinis vienetas taip 
nusilpo, kad maža ką ir bereiš
kė bendroje kovoje". Smūgiai 
pagreitino ginkluotus dalinius 
susicentralizuoti vienos karinės 
vadovybės žinioje, kad būtų iš
vengta tolimesnės infiltracijos 
ir išdavimų.

O Erelis — šiuo metu jis 
tebėra Vilniaus niversiteto 
personalo sąrašuose kaip Juo
zas Markulis, docentas. MVD 
tarnybon jis patekęs šantažo 
keliu, kuriam negalėjo atsispir
ti jo oportunistinė natūra.

Toliau apie rezistencines ko
vas skaitykite knygoje “Vienų 
vieni". Knyga turi 424 psl., jos 
kaina — 4dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje, 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221).

akademinis jaunimas iš New 
Yorko ir tolimesnių vietovių.

Du studentai iŠ New Yorko — 
Vytautas Koncė, ateitininkas iš 
Fordhamo. ir Vytautas Jurgė- 
la iš City College, — neseniai 
pradėję rimtai vystyti savo ta
lentus, ieško tokių kolegų ku
rie galėtų prie jų prisidėti ir 
platesniu mastu paruošti visuo
menei didesnį repertuarą.

Mergaičių grupė padainuos 
amerikietiškų ir lietuviškų liau
dies dainų. Jų būry bus dvi 
ateitininkės — Vėjūnė Svotely- 
tė iš Baltimorės ir Virginija Ei
mutytė iŠ Cleveland©, abi dai
navusios SAS 1964 vasaros sto
vyklos talentų vakare. Virgini
ja pradėjo dainuoti dar pra
džios mokykloje būdama ir 
nuo to laiko dažnai dainuoja 
su įvairiom grupėm. Gimnazijo
je ji buvo parinkta giedoti A- 
merikos himną, kai Robertas 
Kennedy lankėsi Clevelande.

“Nokturno’ programos solis
tė bus Violeta Čižauskaitė iš 
Detroito. Jos vardas, tikimės, 
ateityje bus dažnai minimas 
drauge su kitų menininkų var
dais, nes Violeta yra gabi ir 
pradedanti kilti muzikos pasau
lyje. Dabar studijuoja muziką 
ir dramą. Dažnai pasirodo su 
kolegijos choru bei mažesne 
grupe kolegijose ir bendrai vi
suomenei. Ji taip pat yra vaidi
nusi savo kolegijos operetėse, 
dalyvavusi radijo bei televizi
jos programose, važinėjusi su 
ŪSO dramos trupe, vaidinusia 
Amerikos karinių pajėgų vie
netam.

Vadinasi, galima daug ko ti
kėtis iš Pax Romana seminaro 
vakarinės programos, ir reikia 
pasidžiaugti, kad mūsų jaunuo
liai randa laiko ir noro dirb
ti. kad galėtų ne tik parodyti 
savo sugebėjimus, bet drauge 
iškelti lietuvio vardą svetimtau
čių tarpe.

Po meninės programos seks 
šokiai. Visi nuoširdžiai kviečia
mi atvykti ir praleisti malonų 
vakarą. . N. U.

ANTANAS KUPKA

BOSTONO skautų knygynėlis-skaitykla buvo atidaryta sausio 22. 
Nuotraukose — pirmieji lankytojai.

LIETUVIŲ TEISĖJO SUKAKTIS
Brockton, Mass. — Vietinio 

teismo (District Court) vyriau
siu teisėju yra Antanas Kupka, 
lietuvis, Brocktone gimęs ir 
augęs. Neseniai jis sulaukė 60 
metų. Teisės mokslus išėjo Bos
tono universitete 1925, advoka
to egzaminus išlaikė 1926. Dar 
studentu būdamas dirbo firmo
je “Hallisey and Townes”, nuo 
1940 buvo Brocktono teismo 
sekretorium (derk), nuo 1954 
eina teisėjo pareigas.
Pernai sprendė apie 50 0 0 

kriminalinių bylų, daugiau
siai nusikaltimų prieš susisieki
mo taisykles. Mažamečių nusi
kaltėlių. bylų pernai sumažėjo 
iš 179 iki 102. Teisėjas A. Kup

ka priskiria čia nuopelną Brock
tono policijai.
Antanas Kupka su žmona De

lia turi dvi suaugusias dukras 
— Lindą, kuri mokytojauja 
aukštesnėje Everett© mokyklo
je. ir Anna, kuri mokosi Sim
mons kolegijoje. (b).

Geduling. pamaldos 
už Iz. Jatulį

Newark, N.J. 8 Vasario 7 
sukanka 5 metai, kai negailes
tingos mirties palaužtas, palygi
nus dar jaunas, mirė kapi
tonas Izidorius Jatulis. Velionis 
Newarko kolonijoj buvo vienas 
iš judriausių asmenybių. Nors 
gyveno toliau nuo centro, Gar
wood. N.J.. bet be jo neapsėjo 
nė vienas susirinkimas ar pa
rengimas šioje apylinkėje. Jis 
pirmininkavo Balfui. Bendruo
menei ir kitoms organizacijoms, 
jas atgaivino, sustiprino. Taip 
pat nepraleisdavo nė vieno 
sekmadienio neatvykęs su visa 
šeima į lietuviškas pamaldas. 
Newarko kolonija dar ir dabar 
pasigenda jo netekusi.

Mirties 5 metų sukaktuvėse 
velionies draugai ir bendradar
biai užprašė šv. mišias vasario 
6, šeštadienį. 8 v. ryte Švč. Tre
jybės bažnyčioje. Artimieji jo 
draugai ir pažįstami kviečiami 
pasimelsti už a.a. Izidoriaus vė
lę. (Dr.)

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

ram
Komp. Jeronimas Kačinskas, 

pakviestas diriguoti jungti
niam chorui įvairių krikščioniš
kų bažnyčių, įskaitant ir katali
kų , su Melrose simfoni
nių orkestru, atliks Dvoržako 
"Stabat Mater”. Koncertas bus 
balandžio 11 d. 4 vai. popiet. 
Melrose Memorial salėje. Cho
rą sudaro 280 asmenų.

Massachusetts a k ademiju 
jungtinių simfoninių orkestru 
festivalio dirigentu pakviestas 
komp. Jeronimas Kačinskas. 
Šis jungtinis 80 asmenų orkes
tras renkamas iš 18 mokyklų 
varžybų būdu. Koncerto pro
gramoje bus Glucko, Mozarto, 
Dvoržako, Bizeto ir Stravins- 
kio kūriniai. Koncertas bus ba
landžio 10 d. Governor Dum
mer Academy salėje, So. By
field, Mass.

Lietuvos vyčiu Bostono kuo
pos susirinkimas šaukiamas va
sario 7 d. 3 vai. popiet parapi
jos salėje prie E. 7tos gatvės.

Motery Sąjungos Bostono 
kuopa vasario 7 3:30 vai. po
piet Liet. Piliečių Draugijos sa
lėje rengia linksmą pobūvį. Pro
gramoje bus suvaidinta ko
medija. Po vaidinimo bus Užga
vėnių blynai ir šokiai. Pobūvio 
pelnas skiriamas šv. Petro lie
tuvių parapijai.

Atlanto rajono skautų vado
vybė sausio 15-16 Kennebunk- 
porte buvo suruošus! kursus 
skiltininkam. Iš Bostono daly
vavo Vytas Adomkaitis, Algis 
Bakšys ir Algis Valančiūnas.

Baltijos ir Žalgirio tuntų 
skautai savo būkle (Liet. Pilie
čių Draugijos namų ketvirtame 
aukšte) atidarė knygynėli-skai- 
tyklą. Vadovauti paskirtas stud. 
Algi Adomkaitis. Skaitykla 
veikia penktadienio vakarais. 
Tuo metu jaunimas būkle gali 
ir pažaisti. Yra stalo tenisas ir 
kiti žaidimai. Tėvai prašomi 
aukoti atliekamas lietuviškas 
knygas bei žurnalus. Jei kas 
turi atliekamą pianiną, paauko
kite jį skautų būklui. Skautai 
bus labai dėkingi.

Parengimai New Yorke
Vasario 14 — Vasario šešioliktosios 

minėjimas Websterio salėje. Man
hattane. Rengia New Yorko Ame
rikos Lietuvių Taryba.

Vasario 21 — Lietuviškos Užgavė
nės. 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.

Kovo 28 — Studijų diena rengiama 
P. L. K. Mot. Org. Sąjungos Ap
reiškimo parapijos salėje.

Gegužės 15 — Operetės choro me
tinis parengimas Apreiškimo pa
rapijos salėje.

•
Numatomus parengimus pranešti 

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




