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DARBININKAS LBJ UŽSIENIŲ POLITIKOS KELIAS - 
jo užsienių politikų vieni laiko išmintinga, kiti neryž
tinga, treti abejoja, ar jis turi savų politika. Kaip su
siorientuoti?
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LBJ tarp FDR ir JFK:
Pašėkam kai kuriuos vertini

mus. J. Alsop (H. Tribune) L B. 
Johnsono politiką palygina su 

dy politikos techniką. Sako, 
Kennedy buvo pats valstybės 
sekretorius; užsienio politikos 
klausimais nurodymai ėjo iš

Amerika nesiekia išplėsti karo, bet jeigu reikes...
Roosevelto. Sako, kad Roosevel- 
tas savo ankstyvaisiais metais 
1932-39 susidarė savo populia
rumą vidaus politikos tvarky-

Baltųjų Rūmų. Net 12 valandų 
prieš Bay of Pigs katastrofą 
prezidentas JFK dar nežinojęs 
savo valstybės sekretoriaus

Vietname diplomatų kelionės 
sutapo su užpuolimais iš pasa
lų ir atsiteisimais už tuos už
puolimus. Juose žymime šiuos 
Įvykius:

1. šiaurės Vietnaman Sovie
tu ministeris pirmininkas Kosy
ginas atvyko vasario 6. Tos pat 
dienos naktį šiaurės Vietnamo 
infiltruoti partizanai iš pasalų 
užpuolė amerikiečių aerodromą 
Pleiku, viduriniame Vietname,

Bus triukšmo, bet nebus karo, kada Amerika į smūgius ima 
atsakinėti smūgiais. Tik LBJ gal kelionę į Maskvą atidesiąs

sužeisti 108, šeši helikopteriai 
sudeginti, 10 sužalota; sužaloti 
taip pat 3 lėktuvai, sugriauti ar 
apgriauti 30 pastatų.

2. Prezidento patarėjas Mc 
George Bundy, aplankęs užpuo
limo vietą, vasario 7 skubiai

nas pažadėjo š. Vietnamui ūki
nę ir karinę paramą, ir pareiš
kė, kad Sovietai neliks abejingi, 
jeigu š. Vietnamo teritorija bus 
užpulta. Pridėjo dar reikalavi
mus Amerikai pasitraukti iš 
Vietnamo ir Laoso.

3. Amerikos laivyno 49 lėk
tuvai vasario 7, kelios valandos 
po Kosygino pareiškimų, die
nos metu bombardavo šiaurės 
Vietname Dong Hoi karinius 
taikinius. Vienas lėktuvas ne
grįžo; komunistai skelbė, kad

amerikiečių įrengimus ir žmo
nes bus sutiktos represijom 
šiaurės Vietname.

Maskvoje vasario 8 sureng
ta demonstracija prie Amerikos 
atstovybės už šiaurės Vietna
mą. Min. pirm. Kosyginas, dar 
būdamas Hanoi, grasino “rim
tom pasekmėm“. Kom. Kinija 
skelbėsi, kad jos kariuomenė 
parengta. Tačiau tai vis žodžiai.

mu. Ir Johnsonas siekia reikš
tis tuo pat keliu, dėmesį kreip
damas į “Great Society” orga
nizavimą, ne į užsienių politi
ką.

Rooseveltas užsienio politi
koje ėmė reikštis tik nuo Pearl 
Harbor tragedijos. Bet čia Al- 
sopas nebeliečia. kad ta Roose
velto politika atvedė tautas į 
laisvės netekimą. Alsopas jau 
ima lyginti Johnsono ir Kenne-

nuomonės dėl to viso sumany
mo.

To negalima pasakyti apie L. 
Johnsoną. Jis užsienio reikalus 
palieka kitiem. Jo rolė kitų 
sprendimam duoti eiga ar juos 
sulaikyti. Ir čia jau sen. W. 
Fulbrightas tą prezidento rolę 
vertina teigiamai: esą preziden
tas atsargus ir nieko nepada
rė blogo, nieko kvailo. Kritikai 
su aštresniu liežuviu priduria: 
nes iš viso nieko nedarė.

per 220 mylių nuo Saigono. Iš 
180 amerikiečių įgulos žuvo 8,

grįžo į Washingtona. Sovietų 
ministeris pirmininkas Kosygi-

NEAIŠKU DĖL VIETNAMO: kodėl taip 
vra, kas bus toliau, kaip bus su kelione?

Vietname Pleiku katastrofoje 
kreiptinas dėmesys į kelis daly
kus. kurie lieka neišaiškinti:

1 Pleiku sargybos. Aerodro
mas. kurio barakuose miegojo 
180 karių instruktorių. buvo 
taip saugojamas, kad partizanai 
galėjo prišliaužti prie barako 
langų , durų ir padėti sprogs
tamąsias medžiagas. Ir tik vie
nas amerikietis juos pastebėjo 
ir šūviais sukėlė aliarmą, pats 
nuo šūvio herojiškai žūdamas. 
Ką veikė vietnamiečių kariai, 
kurie aerodromą saugojo, taip 
ir neaišku.

2. Komunistų siekimas. Nėra 
abejonės, kad užpuolimą suren
gė š. Vietnamo komunistai. Aiš
kinama. kad š. Vietnamas Kosy
gino atvykimo proga norėjęs 
pademonstruoti savo galybę ir 
parodyti, kad amerikiečiai nesi
ryš atsakyti puolimais, o jeigu 
puls, tai priversti Kosyginą duo
ti paramos kovai prieš ameri
kiečius. Lieka klausimas neaiš
kus, kaip Sovietai ir Kinija rea
guos. kada sulaukė atsakymo į 
užpuolimą. Tuo tarpu jie tik 
šaukia apie “barbarišką" užpuo
limą.

3. Amerikiečių paaiškinimai. 
Amerikos vyriausybė paskelbė, 
kad Pleiku užpuolimas buvo 
organizuotas šiaurės Vietnamo 
ir Amerika už tai atsimokėjo 
bombardavimu. Tačiau N.Y. Ti
mes sako, kad Sovietam specia
liai buvę užtikrinta, jog nebuvo 
siekiama “karo išplėsti“. Kodėl 
specialiai Sovietam? To pat lai
kraščio korespondentas M. 
Frankel aiškina, kad “informuo
ti šaltiniai“ sako, jog šiaurės 
Vietnamo vyriausybė suorgani
zavo bandymą įrodyti, ar Ame
rika turi valios pasipriešinti,

net “neįspėdama apie tai So
vietų Sąjungos pirmininko Ko
sygino. kuris buvo jo svečias 
tuo metu Hanoi“. Koki tie šal
tiniai gali būti? Vietnamo šalti
niai atkrinta, tada lieka tik so
vietiniai. Jei Sovietai informa
vo amerikiečius, kad jie nebu
vo apie numatoma užpuolimą 
painformuoti, tai gal yra ypatin
gas bendradarbiavimas tarp 
Amerikos ir Maskvos šiuo Viet
namo klausimu? Jeigu kores
pondentas sava atsakomybe in
formuoja apie Kosygino taria
mą nepainformavimą. tai lieka 
vėl klausimas — kam reikalin
ga amerikiečių akyse nuplauti 
Kosyginą nuo atsakomybės?

Pats N.Y. Times vedamajame 
pateisina atsiteisimą už Pleiku 
užpuolimą. Tačiau kelia klausi
mą dėl paties karo: esą “dau
gelis amerikiečių teiraujas, ko
dėl mes turim kariauti kitoj že
mės pusėje sąjungoje su tauta, 
kurios simpatijos mums yra 
abejotinos . .. Dabar Johnsono 
vyriausybė turi paaiškinti, kur 
nuo šiol toliau eisime”.

Kitą dieną N.Y. Times jau pa
sisakė. kad vienintelė išeitis — 
diplomatinis, politinis, ekono
minis kelias, bet ne karinis.
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♦* .s?

PLEIKU, DONG HOI virto pasau
linių gaisre židiniais

4. Dėl blogo oro ne visas bom
bardavimo planas buvo Įvykdy
tas. ir paliko klausimas atviras, 
ar papildomai bus vykdomas.

Vasario 8 Vietnamo vyriausy
bės bombonešiai, remiami Ame
rikos kovos lėktuvų, bombarda
vo Ninh Linh. 5 mylios nuo sie
nos. šiaurės Vietname. Komu
nistai paskelbė, kad nušovė 6 
amerikiečių lėktuvus. Ameri
kiečiai paskelbė, kad vienas P. 
Vietnamo vyriausybės lėktuvas 
buvo sužalotas, bet lakūnas nu
sileido parašiutu.

4. Prezidentas Johnsonas va
sario 7 įsakė evakuoti iš p. Viet
namo 1800 amerikiečių šeimos 
narių.

Tą pat dieną pasiųstas oro 
apsaugos batalionas su Hawk 
raketom į p. Vietnamą.

Amerika painformavo J. Tau
tas ir Maskvą specialiai, kad 
Dong Hoi bombardavimas reiš
kia atsiteisimą^d£pasalų užpuo
limą. kuris buvo suorganizuo
tas š. Vietnamo. Tačiau bom
bardavimas nereiškia karo iš
plėtimo.

Prezidentas Johnsonas vasa
rio 8 paskelbė pareiškimą, kad 
naujos komunistų atakos prieš

Lietuvos nepriklausomybė Kongrese
Lietuvos nepriklausomybės 

dieną Senate invokaciją kalbės 
kun. Adolfas E. Gradeckas, 
Waterbury lietuvių parapijos 
klebonas. Atstovu Rūmuose— 
evangelikų kunigas dr. J. Paupe- 
ras iš Chicagos.

Minėjimo programai Senate 
vadovaus Connecticut senator. 
Thomas J. Dodd, Atstovų Rū
muose Pennsylvanijos kongres- 
manas Daniel J. Flood.

Humphry ir Lietuva
Draugo pranešimu, viceprezi

dentas Humphrey atsakė Į Alto 
pirmininko L. Simučio sveikini
mą. kuriame buvo užsiminta ir 
apie Vasario 16 . dienos iškil
mes. Į tai viceprezidentas at
sakė: “Taip pat ačiū už primi
nimą Lietuvos nepriklausomy
bės’ — Vasario 16 dienos. Ma
no vaidmeny. kaip Senato pir
mininkui, man nėra suteikta 
privilegija kalbėti sesijos metu. 
Tačiau aš noriu jums pareikšti, 
kad aš ir toliau laikaus nusista
tymo, jog jūsų žmonės turi tei
sę patys savo valdžią išsirinkti,

VICEPREZIDENTAS H. H.
Humphrey.

TARP DEMOKRATU: Wagnerio koalicija su Rockefelleriu
New Yorko demokratų tar

pe mėnesi trukusi kova baigta. 
Baigta ne demokratų naudai, 
bet Wagnerio ir Rockefellerio.

Kosyginas—tarpininkas? 
Kvietimą LBJ atidos?
Ar Vietnamo komunistų ata

kos prieš Amerikos bazes buvo 
su Sovietų ir Kinijos žinia? 
Amerikoje siekiama atsakomy
bę skirti tik šiaurės Vietnamui. 
Spėjama, kad Kosyginas Viet
name turėjo tikslą atgauti pra
rastą Įtaką. Tam tikslui labiau 
tiko jam veikti prieš kom. Ki
niją negu prieš Ameriką. Sulai
kydamas Vietnamą nuo karo iš
plėtimo, jis labiau savo tikslui 
pasitarnauja, negu siūlydamas 
ginklu išspausti Ameriką iš Azi
jos. Amerikiečiai net prileidžia 
minti, kad Kosyginas galįs būti 
tarpininku tarp Vietnamo ir A- 
merikos, surasdamas sąlygas, 
kuriom amerikiečiai galės “gar
bingai” iš Vietnamo pasitrauk
ti.

Dabar spėjama, kad Sovietai 
negalės greitu laiku kviestis 
prez. Johnsono į Maskvą. HAWK RAKETOS, kokia* prezidentas pasiuntė j Vietnamą.

Senato pirmininku išrinktas de
mokratas Zaretzki — gavo 15 
demokratų ir 25 respublikonų 
balsus. Už jo konkurentą balsa
vo demokratų dauguma — 18. 
Tokiu būdu demokratas Zaretz
ki neturi demokratų daugu
mos pritarimo.

Dar keisčiau išėjo su atstovų 
rūmų pirmininku Anthony J. 
Travia. už kuri balsavo 35 de
mokratai ir 3 respublikonai.
Taigi išrinkti demokratai, ku
riuos remia ne demokratų dau
guma, bet respublikonų. O

respublikonai juos nutarė pa
remti dėl to. kad juos remia 
Wagneris. kuris, aiškinama, su
taręs su Rockefelleriu blokuoti 
tuos demokratus, kuriuos remia 
Kennedy, blokuoti sen. R. Ken
nedy jo kelyje į New Yorko gu
bernatorius; Rockefelleris parė
mė Wagneri. kad Wagnerio de
mokratai paremtų Rockefellerio 
biudžeto projektą, kuriame nu
matomas nepopuliarus dalykas 
— mokesčių kėlimas.

Sen. R. Kennedy apkaltino, 
kad demokratų mažuma išda
vusi rinkikų valią.

LAISVĖ? — Mažiau nei Stalino metu
Prahos arkivyskupui Josef 

Beranui, kuris popiežiaus Pau
liaus buvo pakeltas į kardino
lus, atimta teisė pasima t y Ii 
ar net telefonu pasikalbėti su 
užsieniečiais. Tuo metu, kai jis 
buvo pakeltas Į kardinolus, ko
respondentam buvo leista pasi
kalbėti su juo, ir jis pareiškė 
vilti, kad jam bus leista vykti į 
kardinolų šventinimo iškilmes 
Romoje. Bet nuo tada jis tele
fonu nepasiekiamas.

Kardinolas Beranas laikomas 
prieglaudoje 40 mylių nuo Pra
hos. Kardinolas 76 metų.

— Jugoslavijoje paruoštas įs
tatymas, kad tėvai, kurie nori 
krikštyti vaikus ar mokyti juos 
katekizmo, turi duoti valdžiai 
pareiškimą su abiejų tėvų para
šais. Lig šiol užtekdavo vieno 
iš tėvų. Tėvas, baimindamasis 
netekti tarnybos, galėjo aiškin
tis, kad motina tai padarius sa
vo nuožiūra.

Žuvo lėktuvas su 84 asmenim
Eastern Air Lines lėktuvas 

su 84 asmenim vasario 8 va
karą nukrito į Atlantą ir spro
go. Visi žuvo. Lėktuvas t i k 
prieš 11 minučių buvo pakilęs 
iš Kennedy aerodromo.

— Jungi. Tautose ir vasario 
8 posėdyje aiškėjo, kad dėl sko
lų nesutarta. Siūloma posėdžius 
nutraukti iki gegužio.

— Prez. Johnsonas vasario 
2 pasiuntė Kongresui projektą, 
kad sostinei būtų grąžinta savi
valdos teisė ir Washingtonas 
galėtų išsirinkti savo majorą ir 
15 narių tarybą. Dabar tas pa
reigas yra perėmęs pats Kong
resas nuo 1871. Washingtone 
yra 58 proc. negrų.

— Anglija rengiasi uždrausti 
cigarečių reklamas televizijoje.

Kas tie kiti šalia LBJ:
Sakoma, kad daugiausia už

sienio politiką lemia valst. sek. 
Rusk, kuris turi daugiau lais
vės ir atsakomybės negu JFK 
laikais. Bet valstybės sekreto
rius vengia savo mintis aiškiau 
pareikšti. Gausiau ir drąsiau 
jas pareiškia senato užsienių 
komisijos pirmininkas JAV. Ful
brightas. Jis tiek įtakingas, kad 
daug sykių buvo skelbta, kad 
jis galįs būti valstybės sekreto
rium Johnsono vyriausybėje. 
Fulbrighto minčių sugretinimas 
su Johnsono vykdomos politikos 
faktais padeda suprasti, kiek 
Johnsonas turi savą užsienių 
politiką, kiek jis vykdo tą po
litiką. kurios reiškėju šiuo me
tu yra Fulbrightas.

Sen. Fulbrightas savo mintis 
aiškiausiai dėstė pernai kovo 
25 kalboje apie “senus mitus 
ir naujas realybes“, o taip pat

mes tikimės sulaukti dienos, 
kai jie ir vėl džiaugsis tautine 
nepriklausomybe. Aš esu tikras, v
kad visa eilė senatorių Vakario kalboje Miami mokytojų sąjun-

ir

16-tą minės atitinkamais pa
reiškimais“

KARD. J. BERANAS

— Anglijos Times paskelbė 
Austrijos kardinolo Koenigo 
raštą apie tikėjimo suvaržymus 
komunistų valdomuose kraštuo
se. Kalbėdamas apie Rusiją, sa
kė “Matuojant objektyviu ma
tu, ypatingai Sovietų Rusijoje 
religinio gyvenimo ir veikimo 
galimybės šiandieną dar labiau 
suvaržytos, negu buvo Stalino 
laikais“.

— Egiptas sausio 7 įspėjo, 
kad nutrauks su Vokietija dip
lomatinius santykius, jei Vokie
tija toliau gabens ginklus Izra
eliui. Mėgina nuo to Egiptą at
kalbėti Ispanijos ir kiti vaka
rų ministerial.

goje.
Pirmiau vidaus reikalai.

Senatoriaus pareiškimuose 
persveria rūpestis vidaus rei
kalais: švietimu, skurdo, nusi
kaltimų naikinimu. “Šaltasis ka
ras perdaug nukreipė mūsų dė
mesį nuo vidaus reikalų į užsie
nini saugumą“.

Užsienio politikos nesėkmės 
kylančios dėl to. kad Amerika 
per daug užsimojo, čia Ful
brightas įsijungia į mintis, ku
rias jau anksčiau skelbė W. 
Lippmannas: Amerika turi susi
telkti į “gyvybines” sritis Eu
ropoje ir Amerikoje, atsisakyda
ma nuo Azijos ir Afrikos inte
resų. Ši idėja itin platinama 
akademiniuose sluoksniuose. 
Time 
šiaip 
nedy 
visur
kontroliuoti 
Demokratų 
Mansfieldas 
rime tarpusavio saugumo sutar
tis su 42 valstybėm, ir visus Įsi
pareigojimus įvykdyti yra keb
lus mums reikalas“.

Taigi reikia atsisakyti nuo in
teresų Azijoje ir Afrikoje; grįž
ti prie naujo izoliacionizmo. 
Skyrium žvelgtina. kaip to izo
liacionizmo šviesoje turi būti 
sprendžiamos tokios problemos 
kaip Vietnamas.

ir 
žurnalas jų nusistatymą 
vaizdžiai išreiškia: “Ken- 
laikais 
kur:

mes turėjome būti 
toliau nebegalime 
visas situacijas’ ’. 

vadas senate M. 
panašiai: “Mes tu-

POLITIKOS MEISTERIAI: »en. W. J. Fulbrightas ir valst. sekr. Dean 
Rusk.
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Ar Sovietuose klases yra? - Yra keturios
Sovietų Sąjungą tūkstančiai 

amerikiečių lanko. Ne visi pa
stebi dalykus, kurie sovietų gy
venimą išskiria iš kitų kraštų 
gyvenimo. To negalima pasa
kyti apie Tėvą James Drane, 
kuris taip pat lankė ir kuris 
savo patirtis taikliai aprašė žur
nale Sign. Kai kas iš jo įspū
džių. 

»
Sovietuose, rašo jis, visi yra 

lygūs. Tačiau kai kurie yra ly
gesni už kitus ...

Pagal komunistinę teoriją 
klasė yra išnaudojimo priežas
tis. Bet komunizme nesą išnau
dojimo. nes jame nesą klasių; 
nesą skirtumo tarp žmonių; vi
si piliečiai esą laisvi ir lygūs. 
Tėvo Drane pirma patirtis apie

IŠ RUSIJOS GRĮŽO ALFONSAS KLIMAVIČIUS
SPAUDADirvoje sausio 27 Vytas Bai- 

rietis informuoja: “Š. m. sausio 
15 d. Argentinos sostinės Bue
nos Aires dienraščiai ir televi
zija paskelbė sensacingą žinią 
apie emigravusių iš Argentinos 
Sovietijon grįžimą. Laikraščiuo
se pabrėžiama, kad daugelis, 
apleidę laivą, atsiklaupę bučia
vo žemę".

“Tai buvo penkios argenti
niečių šeimos ... 1956 metais 
iš Argentinos persikėlę Į Sov. 
S-gą. Šią 20 asmenų grupę su
darė Argentinoje gimę svetim
taučių vaikai, jų tarpe lietuvis 
Rikardas-Alfredas Klimavičius".

“Rašantis šias eilutes pasi
matė su R.A. Klimavičium, ku
ris gimęs Buenos Aires mieste, 
Barracas. 1933 m. rugpjūčio 
21 d. štai ką papasakojo:

— Tėvų raginamas, lankiau 
Sov. S-gos atstovybės išlaiko- 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti dauge
lio metų patyrimą leidžiamiems siuntiniams į USSR — 
PRANEŠA:

Eilėje garantuojamų užsakymų sovietinės gamybos 
prekėms, kaip tai: AUTOMOBILIAMS. ŠALDYTUVAMS, 
TELEVIZIJOS APARATAMS ir kt.. pats gavėjas gali pa
sirinkti dovanas už bet kokio dydžio sumą.

Jūs taip pat galite užsakyti MAISTO PRODUKTŲ 
DOVANAS giminėms, esantiems USSR. Pristatymas sku
bus iš produktų sandėlių esančių SOVIETŲ SĄJUNGOJE.
Kainos prieinamos.

Katalogų prašykite bet kuriame mūsų skyriuje arba 
Vyriausioje Įstaigoje:

45 West 45th Street
New York, N. Y. 10036; Room 1101
Tel.: Cl 5-7905

• I----- _ --------------------

Rusijos gyvenimą buvo trauki
ny, ir jis buvo nustebintas ra
dęs keturias klases.

Pirmiausia, ten buvo praban
ginė klasė — deluxe. Joje gali 
raišti prabangą ir patogumus, 
karaliaus vertus. Ant grindų 
kilimas storas. Vidus ištaisy
tas raudonu pliušu; atskiro tua
leto patogumai. Arbatą ir kavia- 
rą čia paduoda ant puošnių si
dabrinių padėklų. Keleiviui rei
kia tik paspausti mygtuką, ži
nia, tuo naudojasi tik smetonė- 
lė. Tėvui Drane neteko laimės 
naudotis tokia prabanga. Ją ma
tė tik atsitiktinai, vagono kori
dorium eidamas pro kupė, ku
rios durys buvo atidarytos. Tė
vas Drane praeidamas metė 
žvilgsni į vidų. Sėdėjo vienas 

mus komunistų klubus Buenos 
Aires Klubų “vadai” mus įti
kino, kad pasaulyje nėra kitos 
tokios “laimingos šalies”, kaip 
Rusija. Jų suvedžioti. 1956 me
tais balandžio 2 dieną išvyko
me į “rojų" ...

— Atvykus Sovietų Sąjun
gom Novilinsko miestan, neto
li rusų lenkų sienos ir apie 
1300 km. nuo Maskvos, mus 
apgyvendino kolektyviniuose 
butuose. Dirbti paskyrė i ang
lių kasyklas, kur dirbo taip 
pat ir moterys. 1959 m. pritrū
kus darbo, moteris atleido. Vy
rai uždirbo 4 rublius dienai, se
nesnės moterys — 2.50 rb., o 
jaunos šiek tiek daugiau. Die
nos uždarbio neužteko nusipirk
ti 1.5 kg. mėsos, o be to ne
galima jos ir gauti. Dirbančių 
kasdieninis valgis: gabalėlis vir- 

asmuo, įsiknisęs į kažkokius po
pierius. Praeinančio Tėvo Dra
ne žvilgsnis taip deluxe keleivį 
sujaudino, kad pakilo, išėjo į 
koridorių ir lydėjo iki galo, kol 
Tėvas Drane dingo kitame va
gone. Tik už savęs Drane išgir
do triukšmingai užtrenkus du
ris.

Žingsnis žemiau už deluxe 
yra pirmoji klasė, apie kurią 
Tėvas Drane galėjo daugiau pa
sakyti, nes joje praleido vieną 
naktį. Savo kelionės pradžioje 
aš sunegalavau. — pasakoja T. 
Drane. — Mūsų grupei buvo 
skirta visą naktį prasėdėti ant 
kietų suolų, o prieš akis buvo 
didelis rytojaus žygis. Nenorė
jau nieko praleisti. Buvau tik
ras, kad keletas aspirinų ir ge

tų lašinių, kopūstai ir bulvės. 
Per 8 metus negavom pirkti 
nė vieno kilogramo miltų. Duo
na — blogiausios rūšies. Obuo
lių. kriaušių, apelsinų ir kito
kių vaisių visai nematėm. Tik 
Hamburge pirmą kartą šiuos 
vaisius ragavo mūsų vaikai.

“Novolinsko mieste buvo 
parduodami tik seni rūbai ir 
nunešioti batai, ir tai labai 
brangiai.. Liuoslaikiui praleis
ti tai tik kinas ir šokių vakarai, 
bet ir tai perkrauti politine pro
paganda”.

Toliau Klimavičius pasakojo 
apie sunkumus, kuriuos mili
cija darė norint susisiekt su Ar
gentinos konsulatu. Klimavi- 
vedęs Sovietuose gimusią uk
rainietę. Grižo su žmona ir 
ten gimusiais sūnum ir dukre
le.

MIEGAMAJAME VAGONE.

rai išmiegota naktis mane vėl 
pastatytų ant kojų. Nuspren
džiau kaip nors gauti miegamą
jį, nors ir už atskirą atlygini
mą.

Ilgos buvo dėl to derybos. 
Ėjau nuo vieno pareigūno prie 
kito. Rodžiau savo dokumentus. 
Aiškinau ir aiškinau, kodėl aš 
noriu pakeisti nustatytą tvarką. 
Man pagaliau pasakė, kad skir
tumas kainos būtų 15 dolerių. 
Bet aš negaliu gauti, net jei
gu ir primokėčiau, nes aš netu
riu bilieto, kuris leistų naudo
tis miegojimo patogumais.

Naktis buvo karšta ir tvan
ki. Iš garvežio ėjo tiršti dū
mai su suodžiais, kurie sluoks
niu apklojo visus daiktus. Pa
siryžau bet kokia kaina gauti 
miegamąjį. Pasirinkau seną iš
mėgintą metodą. Nuėjau į pir
mą klasę, išsikviečiau konduk
torių. apsidairiau, ar esame vie
nu du. ir tada pasiūliau jam pi
nigus už miegamąjį. Jis oriai 
paėmė penkiolika dolerių ir, 
nieko neklausdamas, mane nu
vedė.

Skyrius atrodė daug maž pa
našus į deluxe. Tik įrengimai 
ir patogumai — viskas piges
nės vertės. Lova buvo didesnė 
nei Amerikos traukiniuose, bet 
nebuvo vėsinimo.

Buvau pažadintas naktį apie 
šešis kartus. Pasienio sargyba, 
muitinės valdininkai, policija— 
kiekvienas turėjo kokių reika
lų — klausinėjo apie mano la
gaminus. apie vizą, apie mano 
kelionės tikslą. Po trečio ar 
ketvirto vizito padaviau pasą ir 
atsiguliau — tegul tikrina, ką 
tik nori, tegul tik man leidžia 
numigti, už ką buvau taip dos
niai sumokėjęs.

Kelionės kitą dalį Tėvas Dra
ne atliko antra klase. Patogu, 
švaru. Įrengimai panašūs kaip 
visoje Europoje. Pagal vagono 
-sieną siąu^Jborjdorius, iš ku
rio įėjimaf'f ftškfras kupė. Sie
nos nuklotos mėlyna plastika. 
Kiekvienoj kupė poo porą medi
nių suolų prieš vienas kitą. Pa
kankamai ilgi patogiai sėdėti 
trim asmenim ant vieno suolo. 
Viršum suolu kabo dvi lentos, 
kurias gali nuleisti ir pasidary
ti gultus. Tik keturi asmenys 
skirti vienai kupė. Kiekvienas 
tokiu būdu turi vietos atsigul
ti. Suolų medinis paviršius ap
klotas plonu šiaudų prikimštu 
čiužiniu. Kiekvienas keleivis 
gauna po rankšluostį, dvi dide
les paklodes ir antklodę. Siste
ma gera kelionei Rusijoje, nes 
atstumai astronomiški, o grei
tis kaip vėžlio. Vidurkis apie 
30 mylių valandai. Žinoma, yra 
greitesnių traukinių kaip “Rau
donoji strėlė” — deluxe trauki
nys iš Maskvos pasiekia Lenin
gradą per naktį.

Dar vienas didelis žingsnis 
žemyn veda į trečią klasę. Tre
čia klasė turi gyvulinių vago

nų žymes. Už Rusijos ribų nie
kur kitur nerasi tokio didelio 
skirtumo tarp pirmos ir pasku
tinės klasės.

Kas mane labiausiai nustebi
no, pasakoja Tėvas Drane. tai 
privatumo nebuvimas trečioje 
klasėje. Įrengimas panašus kaip 
antroje klasėje — mediniai suo
lai ir pakabintos lentos. Bet 
vienas ketvertas nėra atidalin
tas nuo kito ketverto, kaip tai 
yra antroje klasėje. Asmuo, ku
ris guli ant viršutinės lentos, 
gali matyti kiaurai per visą va
goną. Čia nėra jokių čiužinių. 
Žmonės guli ant plikų lentų. 
Jauni vyrai daugiausia su kel
nėmis, kokias nešioja atletai. 
Vasarą tiek jauni tiek seni daž
nai be marškinių dėl karščio. 
Šeimos nariai susispietę drau
gėn, dalinasi duona, dešra ir 
kokiais pyragaičiais. Maži vai
kai po du ir tris miega ant vie
nos lentos, o tėvas ir motina 
sėdi ir rūpestingai žiūri, kad 
nenukristų.

Trečios klasės vagonai bai
siai perkrauti dėžėm ir ryšuliais, 
sukrautais, kur tik pakliuvo. 
Neretai ir gerokai purvinais. 
Kai tokia gausybė žmoffių val
go ir miega vienoje vietoje, ne
įmanoma nei tvarka nei jauku
mas.

Žmonės čionai — pasakojas 
Drane — nebuvo man drau
giški. Mane sutikdavo šalti ir 
net priešiški žvilgsniai... Jiem 
iš karto buvo aišku, kad aš va
karietis. Mano drabužiai, mano 
kamera, kiekviena smulkmena 
mane išdavė. Šie žmonės yra 
jautrūs savo skurdui ir nenori, 
ka jį matytų užsieniečiai. Aš 
negavau įspūdžio, kad jie pa
vydėtų geresnių sąlygų, kurio
se gyvena užsienietis. Jie yra 
neturtingi žmonės ir niekad ne
turėję geriau, bet turėję daug 
blogiau, nei dabar turi. Dau
gelis tai sunkiai dirbantieji fab
rikų tarnautojai ar ūkininkai, 
susigyvenę su faktu ar bent 
dėl jo rezignavę, kad gyvena 
“turinčių” ir “neturinčių” vi
suomenėje. Bet jie jautrūs sa
vo neturtui, o užsienietis to
kiam jų vagone gali būti atsira
dęs arba dėl smalsumo arba no
rėdamas save pademonstruoti. 
Jiem buvo nepatogu su manim, 
o taip pat ir man su jais.

Kur yra pasiskirtymas į kla
ses, ten yra ir simboliai, kurie 
tas klases išreiškia. Keistas sim
bolis Rusijoje tai šilkinės pi
žamos. Rusijoje, jeigu turite šil
kinę pižamą, jūs esate laikomas 
vienu iš rinktinių asmenų. Pi
žamos komplektas atsieina apie 
šimtą dolerių, taigi visas mėne
sinis darbininko atlyginimas^ 
Dėl tokios kainos šilkinę piža
mą gali turėti tik turtingieji.

Simbolis yra regimas ženk
las. taigi ir šilkinė pižama tu
ri būti kitiem regima. Kėliau^ 
jantieji deluxe klase turi turė
ti galimybę savo pižamas paro
dyti. Su tokiu miegamojo dra
bužiu jie eina į valgomąjį va
goną. traukiniui sustojus išlipa 
iš traukinio ir nueina į stotį. 
Rusai kreipia tiek pat dėmesio 
į šilkines pižamas, kaip mes į 
automobilius. (B. d.).

KOEGZISTENCIJOS VAISIAI: 
sąjungininkai krinka

Persijos ryšiai su Vakarais 
vis labiau atsileidžia, kai ėmė 
augti atolydis tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos. Persija pati 
siekia gerinti santykius su So
vietais, kurie patenkinti pirmu 
Persijos pareiškimu — kad ne
duos savo teritorijoje bazės jo
kiom svetimom įgulom.

Persija siekia eiti Pakistano 
keliu, kuris iš sąjungininko vir
to jau atviru Amerikos priešu.

— Kardinolo Spellmano va
dovaujamas katalikų vyskupų 
fondas siekia surinkti 5 mil. 
dol. šalpai. Rinkliava New Yor- 
ko bažnyčiose bus gegužės 2, 
kitur kovo 28.

Bedarbių sausio mėn. Ame- 
koje buvo 4.8 proc., prieš mėne
sį 5 proc.

Siųskite j Lietuvą ir SSSR
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 į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai [vertintrs!

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

N.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

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

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

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

49

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 2I, N.Y
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.........
9I-I5 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y.

Tel. VI 9-5077
Tel. STagg 2-4329 
- Tel. 441-4554

' Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviikus skilandžius ir sūrius
We take aH orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna
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Mūsų tauta gyvena lyg katakombose
Lietuvos diplomatijos šefo S. Lozoraičio žodis

Aleksandras Stulginskis - signataras ir prezidentas

Lietuvos valstybės šventės 
proga — Vasario 16 — mini
me dvi aukščiausias ir kartu 
natūraliausias tautų egzisten
cijos vertybes laisvę ir nepri
klausomybe. Jas turėti yra kiek
vienos civilizuotos tautos idea
las, neginčytina teisė ir vy
riausias politinis tikslas. Jas iš 
kurios tautos atimti yra didis 
nusikaltimas. Šias dvi vertybes 
lietuvių tauta buvo atgavusi at
statydama 1918 metais savo 
valstybę, kuri beje nėra nauja
daras, nes jos kilmė siekia vi
duramžių. Ją atstačiusi, lietuvių 
tauta susidarė visus galimumus 
gyventi normalų gyvenimą, ug
dyti savo kultūrą ir tobulinti 
materialines sąlygas, nepriklau
sydama nuo svetimų interesų, 
bet laisvai bendradarbiaudama 
su kitomis tautomis. Tuos ga
limumus lietuviai sėkmingai 
panaudojo: mūsų kraštui buvo 
atdaras pažangos kelias Į lai
mingą ateiti, į tokią ateiti, ku
rios tikėtis turi teisę kiekvieną 
darbšti, dora, susipratusi tauta.

Ši kelią mums pastojo Sovie
tu Sąjunga, okupuodama Lie
tuvą ir sugriaudama mūsų vals
tybės bei visuomenės pagrin
dus, kuriuos buvome sukūrę 
Europos Įtakoje, dalyvaudami 
jos istorijoje ir pažangoje. So
vietai primetė mums ne kokias 
aukštesnes politinio ar sociali
nio gyvenimo formas, bet tą 
santvarką, komunistinę sant
varką. kuri pačioje Sovietų Są
jungoje jau beveik pusės šimt
mečio bėgyje neįstengė duoti 
žmonėms gerovės, nualino dva
sini gyvenimą ir po šiai dienai 
laikosi smurtu. Nėra nei vien
uos gyvenimo srities, prade
dant socialiniais ar pilietinių 
teisių klausimais ir baigiant 
Bažnyčios, mokslo, meno rei
kalais. kurioje sovietai nevar
totų prievartos, nes po šiai ie
nai jie neturi žmonių laisvo pri-

I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

Raganos duktė
M. ŠEŠKUS

MANO gimtojo Pakriaunio 
kaimo vakariniai laukai atsimu
šė į Pakenės ežerą ir to paties 
vardo tamsų ir slaptingai atrcn 
dantį mišką. Tarp ežero ir miš
ko buvo gal kokių poros šim
tų metrų dirbamos žemės ruo
žas. Ant jo stovėjo ilgas pasta
tas. Tai buvo grįčia, tvartas ir 
klojimas po vienu stogu. Sto
gas buvo šiaudinis, bet per il
gą metų eilę visas apaugęs ža
liomis, grumbliuotomis kerpė
mis. Visą pastatą supo milžiniš
kos liepos, klevai, šermukš
niai, ievos ir Lietuvoje labai 
retai beužtinkamos guobos.

Iš tolo šį Pakenės sodyba at
rodė lyg užburta, užkeikta vie
tovė, pilna raganų ir laumių. 
Piemenystės metais apie ją esu 
girdėjęs mažiau ar daugiau vai
duokliškų pasakojimų ir pada
vimų.

Pagal tuos pasakojimus, Pa
kenės miško vilkai naktimis pa
virstą į žmones ir, senai raga
nai pirmininkaujant, posėdžiau
ją šioje sodyboje. Kiti gi vėl 
porino, jog matę, kaip šviesio
mis mėnesėnos naktimis ežero 

tarimo. Vienas brutalių tos prie
vartos pasireiškimų yra okupa- 
pacinės valdžios sumanymas mi
nėti šiemet sovietų Įsiveržimo i 
Lietuvą ir okupacijos 25 metų 
sukakti. Toks sumanymas yra 
ne tik mūsų tautos Įžeidimas, 
bet teisybės bei teisės panieki
nimas, kuris pabrėžia sovietų 
nusikaltimus Lietuvos atžvil
giu.

0 svarbiausias sovietų nusi
kaltimas yra tai, kad jis yra at
ėmęs iš Lietuvos valstybinę 
laisvę ir nepriklausomybę; taigi 
tas vertybes, kurias Vakarai su
teikia šiandien net laukinėms 
tautelėms. Šios sovietų padary
tos neteisybės negali nuslopin
ti jokios aplinkybės ir jokie su
metimai. O ypač niekas negali 
nuslopinti lietuvių tautos tei
sės i laisvės bei nepriklauso
mybės atstatymą. Ir juo ilgiau 
trunka sovietų okupaciją, juo 
ryškesnė darosi ši teisė ne tik 
mums, bet ir svetimųjų akyse.

★

Šiomis dienomis vienas švei
carų politikas parašė man. ne
galįs įsivaizduoti, kad Baltijos 
valstybės būtų pasmerktos gy
venti aziatiškos tamsumos ir 
priespaudos katakombose. Taip 
apibūdina mūsų padėtį sovietų 
okupacijoje tos šalies — Švei
carijos — pilietis, kuri yra lais
vės. demokratijos teisėtumo 
pavyzdys. Ir taip tikrai yra. 
Okupuodami Lietuvą, persekio
dami patriotizmo tikėjimo, lais
vos nuomonės išreiškimus, so
vietai verčia mūsų tautą gyven
ti lyg katakombose slepiant 
širdyje savo jausmus, o ypač 
troškimą gražinti Lietuvai lais
vę.

Šį troškimą išlaikyti krašte 
gyvą, jį stiprinti gilinant lie
tuvių savitarpio solidarumą, ug
dant tautinę kultūrą ir gerovę, 
bendraujant, kiek tai leidžia są
lygos, su kitomis sovietų pa- 

laumės susirinkusios Pakenės 
sodyboje meilės šokius šoku
sios ir vyliojusios naktigonėn 
išjojusius apylinkės bernelius. 
Ir vargas tam, kuris, laumių vy- 
lionėms pasidavęs, paskui jas 
sekęs... Aušrai išaušus, jis 
rasdavęsis pačiame liūnais ban
guojančių mirtinais paversmiais 
nusėtusiųjų Pakenės balų vidu
ryje. Ir vienas kitas jaunuolis 
iš tų balų niekad nebesugrįžęs.

Visi šie pasakojimai — tai 
tik apylinkės žmonių pramana 
ir fantazija. Iš tikrųjų Pakenės 
sodyboje nuo senų laikų gyve
no garbinga ir darbšti Jočių gi
minė.

—o—
PAKENĖS sodyba turėjo tik 

keletą hektarų dirbamos žemės, 
bet balų kiek tik akys užmato. 
Apylinkės kaimai, kuriems tos 
išsitęsusios balos priklausė, jo
mis visiškai nesirūpino, nes 
jos buvo nenaudojamos — tik 
laukinių žąsų ir ančių peryklos.

Gasparas Jočys buvo ne 
tiek ūkininkas, kiek pritaikamo- 
jo meno menininkas. Iš Pake
nės balose beaugančių vytelių.

Nepriklausomoji Lietuva yra 
turėjusi tris prezidentus: aukš
taitį Antaną Smetoną, žemaitį 
Aleksandrą Stulginskį ir sūdu
vį Kazį Grinių. Gyvas tebėra 
Stulginskis Lietuvoje, grįžęs iš 
tremties Sibire. Jisai ir Petras 
Klimas, kuris taip pat yra Lie
tuvoje, tėra palikę du gyvi Va
sario 16 signatarai. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
aktą pasirašydamas, Aleksand
ras Stulginskis tebuvo 33 me
tų. Šiemet vasario 26 sulaukia 
80 metų amžiaus. Ryšium su ta 
sukaktimi ir Vasario 16 minėji
mais, norime čia keliais žodžiais 
priminti antrojo Lietuvos prezi
dento gyvenimą, ir nuopelnus 
Lietuvai.

vergtomis tautomis ir su lais
vojo pasaulio civilizacija yra 
geresnės ateities laidos. Žino
ma, lietuvių tauta viena negali 
išsivaduoti iš sovietų okupaci
jos. Bet ir Sovietų Sąjunga su 
visomis jos prievartos priemo
nėmis nepajėgia sunaikinti 
laisvės idėjos nei lietuvių, nei 
kitų komunizmo pavergtų tautu 
širdyse. Nesulaikomas tos idė
jos plėtimasis ir stiprėjimas 
privalo gaivinti mūsų įsitikini
mą, kad nors ir kaip būtų il
gas kelias sugrįžti į laisvę.Lie- 
tuvos valstybės nepriklausomy
bės atstatymas ne tik yra mūsų 
idealas ir teisė, bet ir politinis 
tikslas.

LIETUVOS agronomu pirmasis suvažiavimas Kaune 1j19 m. Viduryje — A. Stulginskis, žemes ūkio minis- 
teris.

meldų, nendrių ir kietųjų viks
vų jis pynė gražiausius krep
šius. kašeles, dėžutės ir t.t. Iš 
Pakenės miško lazdynų atplai
šų ir ruginių šiaudų jis darė 
visokiausių formų aukštus ku
bilus miltams ir grūdams laiky
ti. pynė ir suko bitėms avilius. 
Gasparas užsakymų krepšiams 
ir kitiems gaminiams pinti gau
davo daug, nes žmonės matė, 
kad jis į krepšius įpina ir savo 
meniškąją sielą. Jo gaminiai bu
vo aukštai vertinami-ir brangi
nami.

Gasparo žmona Leokadija ir
gi buvo savo rūšies “meninin
kė”. Tik jos visas menas išsi
liejo gydomųjų žolių rinkimu, 
paruošimu ir žmonių bei gyvu
lių gydymu. Leokadija tvirtino, 
jog Pakenės balose esą daugiau 
įvairių vaistžolių, negu visoj li
kusioj Lietuvoj. Iš tikrųjų, ne
buvo -ligos, nuo kurios Leoka
dija nebūtų bandžiusi gydyti 
žmones ir gyvulius. Be to, ji 
mokėjo atkalbėti nuo gyvačių 
įkandimo, nuo danties skaudė
jimo ir pagelbėti savo burtais 
ir kerais nelaimingai įsimylėju
sioms.

Visą šį amatą ir “meną” Leo
kadija paveldėjo iš savo moti
nos, garsiosios prieškarinių lai
kų mūsų apylinkės burtinin
kės, žmonių pravardžiojamos 
raganos vardu, Barboros Smil- 
gienės. Gal dėlto mūsų kaimo 
žmonės ir Leokadiją pradėjo va
dinti ragana, nors ji buvo gra

Aštuoniosdešimt mėty amžiaus sukaktis

GAUSI ŠEIMA BE ŽEMĖS
Aleksandro Stulginskio tėvai 

buvo dvaro kumečiai — savos 
žemės neturėjo. 0 maitinti rei
kėjo visą būrį vaikų. Aleksand
ras buvo šešioliktas. Vyresnie
ji jau buvo iškeliavę Amerikon 
ar kitur darbų ieškoti ir tėvam 
padėti. Pasitraukę iš dvaro, tė
vai nuomojo ūkelį Kutalių 
kaime. Kaitinėtų vals., Taura
gės apskr. Čia 1885 vasario 26 
‘per pačius šalčius’ gimė Alek
sandras. šešioliktas šeimos vai
kas. Nors vyresnieji vaikai tė
vam ir gelbėjo, bet jauniausias 
sūnus augo varge ir ‘glioje Že
maitijoje’, nes į visus dides
nius miestus buvo toli — nei 
gerų vieškelių nei geležinkelių. 
Aleksandrą Stulginskį ugdė gry
nas žemaitiškas kaimas su kelių 
šimtmečių tradicijom: senolių 
papročiais, tvirta morale, nuo
širdžiu tikėjimu, šių atramų vė
liau per visą gyvenimą neiškli
bino jokios įtakos. Net keista: 
tėvai buvo bežemiai, o sūnus 
taip įsismeigė į Lietuvos žemę, 
taip ją pamilo, kad ir savo pro
fesiją surišo su žeme — tapo 

•agronomu.

PURENTI DVASIĄ AR 
DIRVĄ

Vyresniųjų šeimos narių iš 
Amerikos padedamas. Aleksand

ži ir gera moteriškė, visiems 
paslaugi ir pagelbinga. Jocie
nė nepyko ant žmonių dėl jai 
prikergto raganos vardo. Ji 
sakydavo: “Kaip pavadinsi ne
pagadinsi”. Ir Gasparas savo 
žmoną kartais pašaipomis va
dindavo burtininke ir ragana, 
nors jie labai gražiai sugyveno. 
Tik vienatūrtė dukrelė Barbu
tė gėdinos ir liūdėjo dėl mo
tinai prikergto raganos vardo.

—o—

VASAROS atostogas 1937 lei
dau pas tėvus Pakriaunio kai
me ir lietingomis dienomis, ati
trūkęs nuo šienapiūtės ar ru- 
giapiūtės eidavau Pakenės miš
kan pauogauti, pagrybauti ar
ba iš Pakenės upelės pakrantė
se beaugančių krūmų šaknų 
vėžius ir vėgėles plikofois ran
komis traukyti.

Vieną sekmadienio popietę 
bevėgėliaujant, užuot vėgėlės, 
ištraukiau pilkąją gyvatę ir ji 
besiraitydama man įkando į 
ranką. Greitai lenktiniu peiliu
ku atpjoviau drobės gabalą 
nuo marškinių ir juo suveržiau 
ranką virš įkandimo. Bet vis- 
tiek baimės jausdamas pradėjo 
kilti manyje ir šaltas prakaitas 
pilti. Ką dabar daryti? Tėvų 
ūkis už poros kilometrų, o Pa
kenės sodyba — čia pat, vos 
už kelių šimtų metrų. Baimės 
genamas bėgte atbėgau Pake
nės sodybon pas “raganą” Jo- 
čienę.

ras Stulginskis galėjo moky
tis: lankė Kaltinėnų pradžios 
mokyklą, Liepojos gimnaziją, 
Kauno kunigų seminariją. Ke
lias čia buvo maždaug toks, 
kaip nebe vieno Žemaičių kai
mo jaunuolio, išėjusio į kuni
gus per Liepoją ir Kauną arba 
Petrapilį. Aleksandras Stulgins
kis kunigu neįsišventino, nors 
baigė Žemaičių kunigų semina
riją Kaune ir studijavo teologi
ją ir filosofiją Innsbrucko uni
versitete Austrijoje. Seminari
jos vadovybė nenoriai leidžia 
studijuoti aukštuosius teologi
jos mokslus be kunigo šventi
mų: šventinkis arba pasitrauk! 
Aleksandrui Stulginskiui leido: 
jis buvo rimtas, pavyzdingas, 
uolus ir religingas klierikas. Tik 
vienas rūpestis tūnojo širdy: 
purenti žmonių dvasią ar padė
ti jiem purenti dirvą? Kitais žo
džiais: daugiau Lietuvos kaimo 
žmonėm padarysiu gero, būda- 
as kunigu ar agronomu? Ap
sisprendė už antrąjį pašaukimą 
ir 1913 metais Vokietijoje bai
gė Hallės agronomijos institu
tą. Nėra abejonės, kad čia daug 
lėmė jaunų dienų poveikis: ma
tė. kaip jo tėvai ir kiti ūki
ninkai vargo. Reikdjo pakelt že
mės našumą, paskleisti kaime

Ant vyjokliais apaugusių gon- 
kelių sėdėjo ir knygą skaitė Jo
ciaus duktė, septyniolikametė 
Barbutė.

— Sveika, Barbute! Mama 
namie?? — nervingu balsu pa
klausiau.

— Mama nuėjo į Kumšų vie- 
nasėdį. Sako, juodmargės teš
muo sutino; spėja — gal gy
vatė įkirto... O tėvelis, va žiū
rėk, ten žuvauja ežere” — ir 
ji mostelėjo ranka į Pakenės 
ežero pusę.

— Ir man bevėgėliaujant 
gyvatė įkando, — pradodžiau 
Barbutei suveržtą ranką.

Ji pašoko, metė knygą ant 
suolo ir pribėgo prie manęs.

— Kuri — juodoji ar pilko
ji?, klausė.

— Pilkoji
— Tai dar laimingas; juodo

sios daug nuodingesnės,— pa
guodė mane.

Barbutė įbėgo į pirkią ir ne
trukus grįžo su skustuvu, tepa
lu ir drobiniu raiščiu. Ji kryž
mai įpjovė žaizdos vietoje ir 
pirštais spaudė ranką, kad ap
nuodytas kraujas ištekėtų, žaiz
dą aptepė žaliu tepalu ir apri
šo drobiniu raiščiu. Aš sėdėjau 
ant gonkelių, man svaigo galva.

— Aš atkalbėti nuo įkandi
mo nemoku, lyg teisinos Bar
butė. Mama manęs neišmokė. 
Mat, sako, aš dar per jauna at
kalbėjimo paslaptį sužinoti. Ir 
pagaliau, aš ir tėvukas nelabai 
tiems atkalbėjimams ir tikim..

ALEKSANDRAS STULGINSKIS

daugiau apšvietos ūkio dar
buose.

ŽEMAITIS PAS DZŪKUS
Vokietijoje baigęs aukštuo

sius mokslus, Aleksandras Stul
ginskis galėjo gerai įsikurti 
plačioje Rusijoje. Specialistai 
vakariečiai buvo didžiųjų Ru
sijos žemvaldžių labai pagei- 
daugami. 0 antra vertus. Rusi
jos caro valdžia nepageidavo, 
kad lietuviai inteligentai sava
me krašte dirbtų. Aleksandrą 
Stulginskį parėmė Rusijos du
rnos (parlamento) atstovas Mar
tynas Yčas, parūpinęs jam Tra
kų apskrities rajoninio agrono
mo vietą Alytuje, Vilniaus gu
bernijos pusėje, žemaitis pate
ko pas vilniškius dzūkus, kurių 
ne tiktai žemė buvo prastesnė 
negu kitose Lietuvos vietose, 
bet ir primityviškesnis ūkinin
kavimas. Tačiau žmonės nuošir
dūs ir paslaugūs. Džiaugėsi, 
kad lietuvis agronomas, ne ru
sas.

Su agronomo darbu A. Stul
ginskis dar Alytuje rišo švie
timą ir lietuvišką spaudą. Nuo 
studentavimo laikų Haliėje raši
nėjo savaitraščiui "Vienybei’’ 
Kaune (red. kun. A. Alekna). 
Alytuje parėmė redaguoti jos 

0 ponas Motiejau, esat studen
tas. girdėjau mokotės užsieny
je. ar tikite?
— Aš nežinau. Barbute.—nuo

širdžiai jai atsakiau. —šiaip tai 
jau netikiu. Bet šią valandą, 
patekęs nelaimėn,' nežinau — 
tikiu ar netikiu.

Dabar Barbutė atrišo raištį 
nuo mano rankos, kad krau
jas galėtų cirkuliuoti; Man pa
sidarė geriau, galva prablaivė
jo. Aš paklausiau:

— Iš kur. Barbute, išmokot 
tokias žaizdas gydyti?

— Iš tėčio. Gyvenant Pake
nės balose, kur pilna gyvačių, 
juk reikia žinoti, kaip elgtis 
įkandus. Mudu su tėvu dau
giau pasitikim gydytojo patari
mais, negu mamos atkalbėji
mais ... O dabar aš išvirsiu sti
prios arbatos. Mama sako, kad 
po įkandimo reikia gerti daug 
ramunėlių — tai stiprina širdį.

Ir Barbutė įėjo į pirkią. Vie
nas likęs mąsčiau apie gyveni
mą ir mirtį: koks trapus tas 
žmogaus gyvenimas! Čia krykš
tauji, o Čia, žiūrėk, jau mirties 
debesys tau saulę pridengia ..

Gėriau Barbutės išvirtąją ar
batą ir užliejo mane ramumas. 
Žiūrėjau į Barbutę — kokia ji 
skaisčiai graži! Basa, su ilgo
mis ir kaip vaškas geltono
mis kasomis, su nekalta šypse
na jaunatviškose lūpose.

Begeriant arbatą, parėjo Bar
butės motina. Duktė jau nupa
sakojo viską, kas atsitiko su 

priedą “Viensėdį”; čia rašė apie 
kaimų skirstymą viensėdžiais, 
žemės geresnį įdirbimą, pašė - 
liūs, gyvulių auginimą. Rašė 
tais klausimais ir atskiras bro
šiūras. kaip kitados Simanas 
Daukantas žemaičių Papilėje.

KARO METU VILNIUJE
Prasidėjus I pasauliniam ka

rui ir vokiečiam besiveržiant į 
Lietuvą, A. Stulginskis liko Aly
tuje. nors rusų buvo spiriamas 
keltis į Rusijos giluma. Išsikėlė 
į Vilnių, kai vokiečiai 1915 
metais užėmė Lietuvos sostinę. 
Čia įsijungė į nelengvą, bet gy
vą lietuvių visuomeninį darbą 
— kultūrini karitatyvinį, poli
tinį.

Vilniuje įsteigė pedagoginius 
kursus pradžios mokyklų mo
kytojam ir jiem vadovavo ligi 
1919 m. Tuo pačiu laiku dėstė 
gamtos mokslus Vilniaus lietu
vių gimnazijoje, čia pirmą kar
tą teko man A. Stulginskį pa
žint, kaip savo mokytoją (1918). 
Jis taip pat pirmasis išvarė ma-. 
ne iš klasės už kumščiojimąsi 
su draugu. Mums atrodė per 
rimtas, gal net rūstus. Išvaizda 
visai tokia, kaip rašo prel. M. 
Krupavičius apie anuos lai
kus: “Neaukšto ūgio, kresno 
sudėjimo, trumpa rusva barzde
le ir tokios pat spalvos ūse
liais, ligi odos apkirpta galva, 
pensnė ant nosies, kiek nulenk
ta galva, pro pensnė viršų žiū
rįs vyras. Tai Stulginskis”. Ta
da dar 33 metų, nevedęs.

Dar kitu reikalu A. Stulgins
kis turėjo Vilniuje saitų su mo
kiniais. Jis buvo nukentėju- 
siem nuo karo šelpti komite
to narys, stengėsi kelias prie
glaudas aprūpinti maistu iš di
delių daržų (apie 10 ha) prie 
Užupio. Kaip agronomo, daržai 
buvo gerai prižiūrėti; augo net 
pamidorai. Eidavome daržų ra
vėti. Kartą pataisiau savo ‘ge
rą vardą’, labai švariai nuravė
damas kelias lysves. Pagyrė. 
Gavau atlygio porą rausvų pa- 
midorų. Bet toji daržovė mano 
gomuriui buvo tokia nauja, dar 
neragauta, kad tik suleidau 
dantis ir palikau, pamovęs ant 
tvoros stipino.

Vilniuje 1918-1919 A. Stul
ginskis leido Lietuvos ūkininkų 
laikraštį ‘Ūkininką’ ir kalendo
rius su praktiškais agronomo 
patarimais. SS

(Bus daugiau)

manimi. Jočienė tuoj įsivedė 
manę į pirkią, pasodino ant lo
vos ir pradėjo atkalbėjimo ce
remonijas. Kai aš buvau poniai 
Jučienei tada dėkingas, kad ji 
manęs visai neklausė: ar aš ti
kiu į atkalbėjimus ar ne! Jei ji 
būtų manęs paklaususi, nebū- 

■ čiau žinojęs, kaip atsakyti.
(Bus daugiau)
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Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

William Kveck’s 
NEW HYDE PARK INN

Famous for Weddings 
Receptions and Banquets 

Dinners Served Daily 
214 Jericho Tpke 
516 FL 4-7797

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

MIKE’S 
AUTO BODY SHOP 
Open 6 Days a Week 

90 Bloomfield Ave 
BLOOMFIELD N. J. 

Call 201 748-6011

Success to all our friends and 
customers on Brotherhood Week

NELLIE SANTE
985 Third Ave 

Between 58-59 Streets 1 Fl Up 
One of the largest collections of

Antique Oil Painting 
from all over the world 

Call PL 3-1379

Congratulations on Brotherhood 
Week — may it unify all Creeds 

into a bond of love and consideration 
ALAN

OVERHEAD DOOR and 
LUMBER CORP.,

1068 - 39th St. Brooklyn N Y 
TR 1-1900

Sales - Service - Installations 
May we serve you ?

Bring the Family and Friends for 
a Taste Treat

ROME ITALIAN RESTAURANT

46-11 Broadway, Astoria, L.I.
AS 8-4514

Food at its delicious best,

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

BELL ACRE NURSERIES

Easton Ave and Cedar Grove Rd. 
South Bound Brook N. J.
11 acres of plant material

at reasonable prices. 
May we serve you ?

We grow our own 
Call 201 356-0980

A SALUTE TO BROTHERHOOD WEEK
sponsored by
The National Conference of Christians and Jews

WE THE CITIZENS OF THIS GREAT COMMUNITY JOIN HANDS WITH CIVIC AND 
RELIGIUOS LEADERS FROM ALL OVER THE UNITED STATES — IN ENDORSING THE 
DEDICATED PRINCIPLES OF THE NATIONAL CONFERENCE OF CHRISTIANS AND 
JEWS — A CIVIC ORGANIZATION OF RELIGIOUSLY MOTIVATED MEN AND WOMEN 
WHO SEEK TO PROMOTE UNDERSTANDING AND COOPERATION AMONG PEOPLES 
OF ALL RELIGIOUS FAITHS, AND ETHNIC GROUPS THROUGH EDUCATION AND DIS
CUSSION, WITHOUT COMPROMISE TO THE INDIVIDUALS OWN RELIGIOUS BELIEFS!

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to ąll our friends and customers

REMIS MONUMENT CO

For the Finest in Monuments

69-31 Metropolitan Ave 
MIDDLE VILLAGE L. I.

DA 6 0909

ST. GEORGE CLIPPER .
Special

SUNDAY DINNERS
Truly delicious

Try our Broiled Steaks and Chops 
to Order

Fine food, reasonable price.
40 Bay St.
GI 2-2628

Open 24 hours a day

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

SAM'S TAXI SERVICE 
“Service is our Motto’’ 

Ask for 
MOE or BARNEY 

16 Richmond Ave 
Forth Richmond S.I. N.Y. 

612 - 0500

Queens newest Restaurant-Caterer 
now under the management of 

George O’Neill 
THE

COACH ROOM
Ample parking next to the 
Grand Central Motor Inn 

"1st St. and Grand Central Pky; 
Jackson Heights — RA 1-2875 

Lunch. Dinner. Cocktails. Supper 
Private Banquet Facilities

We welcome Brotherhood Week -— 
may it unite all people for the 
promotion of Peace on Earth 

TURN HALL
Broadway & 44th St, 
Long Island City N Y 

Food at its very best, at sensible 
prices, book your function with us 

for a pleasant Day or Evening 
May we serve you ?

* YE 2-9274

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all oui- friends and customers 

UNITED
SAVINGS & LOAN ASSN 

OF PATERSON
4 ’-4 c/< compounded semi annually 

Alex Moskowitz President 
Paterson's largest Mutual Savings 

Institution
136 Market St. Paterson N.J.

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends

V.o OTTILIO & SON

575 Preakness Ave
PATERSON NEW JERSEY

(201) 274-2792

Brotherhood Greetings

VICTORIAN HOUSE
The Ultimate in Catering 

Eight spacious, luxurious, ultra mod
ern banquet rooms available. Our en
tire building is air conditioned & can 
accommodate functions of 50 to 1000.

EV 6-9090
67-10 Myrtle Ave., Glendale

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week.

COMPLIMENTS
OF A FRIEND

OLDE COLONIAL INN

FOR FINE ITALIAN FOODS 
Luncheon and Supper 
Open 7 Days a Week 

Parking Facilities

1074 Broad St; 
NEWARK. N. J.

Call 201 - MA 2-2076

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week 

NATIONAL 
SHUFFLEBOARD &. BILLIARD 

CO.
Home & professional Billiard Tables 
Table Shuffleboard and Accessories 

Billiard Lounge Installations 
31 Main St E Orange N. J.

201 OR 2-9100

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

PEGGY'S POODLE SHOP 
BATHE EM 

. GROOM EM 
LOVE EM

For Appointment Call Me 
at

201 WA 5-5129

POLLOCK'S
AUTO SERVICE INC • 
Complete Auto Repairs 

American and Foreign Cars 
We accept all Credit Cards 

Quick efficient Service 
1052 Magnolia Ave 

Elizabeth N J 
201 EL 3-9646

Happy Brotherhood Week

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

DOM'S SERVICE CENTER
Open 7 Days a Week
Service Is Our Motto

2280 Westchester Ave
BRONX

Call TA 2-8913
Ask for Dom Bruno

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

CAPRI QUALITY CLEANERS
1703 Castle Hill Ave 

BRONX
Service Is Our Motto

Carmen Ruggerio & Eddie Ammann 
Owners

Call SY 2-7111

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all oui’ friends and customers 

ALITALIA RESTAURANT
Excellent Italian-American Food 

Luncheons - Dinners 
For small Parties Christening. 

Showers Birthdays &-Ladies groups 
open 7 days Orders to take out. 

Home catering
Across from Mineola Theatre 

121 Mineola Bld Call PI 6-8673

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers 

ABC BODY CO INC
Fleet Sendee Specialists 

Auto Body Builders 
Repairers and Painters 

Tank Work.
Truck Refrigeration 

1616-1630 Atlantic Ave 
Brooklvn 13 N. Y. 

SL 6-0301-2-3

Success to all our friends 
and customers for 
Brotherhood Week

BEACON CABINET 
MFG. CO. 

124-30 Adams St. 
NEWARK N.J. 

201 622-2814

BROTHER’S AUTO SALES 
INC

FOR THE FINEST 
OF USED CARS

194 Bloomfield Ave
MONTCLAIR NEW JERSEY

Call 201 744-5033

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

BREITSTONE & CO LTD.
INSURANCE

Adjusters for the Insured

488 Central Ave
CEDARHURST

Call 516 FR 1-3550-1-2

ANDERSON ROOFING 
& SHEET METAL CO

25 Bay St.
City Island Bronx N. Y.

TT 5-1279

AL TORRE &. SONS 
Frank A Torre 

Specialist in Windsor Terrace area 
Real Estate Rentals 

Income Taxes made out Insurance 
1273 Prospect Ave 

TR 1-2527

ATLAS BRAKE EXCH CO
Automotive and Commercial 

Brake Bonders 
Wholesalers - Foreign Car Service

726 10th St Union City N.J. 
201 UN 7-9605

ALVIN MASON
A.A.A. Offcial Service 

General Repairs 
Towing and Wrecking Service 

1930 Brunswick Ave 
TRENTON N. J. 

609 - 392-9205

A A M C O 
“Automatic Transmissions Inc.” 

World’s Wirst and Largest 
Automatic Transmission Specialist 

410 South Orange Ave. Newark, N.J. 
Ivan Giniger, Mgr.

Easy Terms Arranged 
Phone: 624-1363

ACADEMY DESK 
80 Branford Pl Newark. N.J. 
One block north of Bambergers 

We buy and sell and we rent 
One of N.J. largest used and 
refinished office furniture 

Open Mon-Fri till 6 pm - Sat. 9-4 pm 
Call 201 MA 4-0660

BAY SHORE HEALTH CLUB Ltd.
Open 7 days a week 10 AM to 10 PM 

Swimming Pool Sun Room 
and Massage

9 Drayton Ave Bay Shore L.I.
5 blocks north on exit 42 
Southern State Pkway 

Call 516 MO 5-8990

BIG WILT’S SMALg’S 
PARADISE

2294 7th Avenue 
New York City N. Y. 

------  AU 6-8620 ------

CONTINENTAL HOTEL 
Cocktail Bar - Grill

Air Conditioned Guest Rooms with 
Radio. TV. Shower and/or Bath

101 Hudson St., Hoboken. N.J.
(201) OL 9-9471 - (201) OL 9-9354

CAROLINA DINER
— Truck Stop 

Italian Specialties and Food 
of all kinds

Highway No. 1 Old Post Rd. 
EDISON N.J.

Phone (201) 287-9892

C. D. & A. F. MARANGI
Municipal and Private 
Disposal Contractors

Dempster Dumpster System 
155-161 Michigan Avenue 

PATERSON. N. J.
. 201 MUlberry 4-4433

CANTON - LOW CHINESE REST 
Take Out Orders 

Our Specialty
No 28 No. Livingston Ave 

LIVINGSTON N.J.
Call 201 992-7056

COCHRAN TERMINAL AND 
TRANSPORTATION CO.

621 Adams St.
HOBOKEN. N. J. 

201 - 792-0730

CANTON LOW
Chinese-American Dishes 

Orders To Take Out 
201 - 992-7056 

28 - N. Livingston Ave., 
LIVINGSTON. N.J.

DR. FRANZ KASTLER

54 Ames Ave.
Rutherford, N. J. • 

201 RH 4-0195

EMPIRE FOTO SERVICE

4709 New York Ave 
Union City, N. J.

201 UN 5-7237

Success to Brotherhood Week

FROST BROS INC 
228 E 45 St N. Y. C.

FOR FINE TYPOGRAPHY 
MU 2-1775

GONZALEZ GROCERY

213 Slater St. 
Paterson, N. J.
201 - 525-9448

PAINTING &. DECORATING 
$20 a room and up 

Waterproofing and windows 
clean expert.

For fast service call MA 5-7714 
206 Nostrand Ave. 
-Brooklyn. N. Y.

HEMPEL AUTO PARTS 
and SERVICE INC.

Weaver Pond 
WEST MILFORD, N. J. 

201 - OX 7-6969

HAPPY BROTHERHOOD
WEEK 
from

GENE LINKS

JOE VILARDI
For the Finest in Seat Covers

Route 22 
SPRINGFIELD, N. J. 

Cal! 201 DR 9-5990 
.\sk foi’ Joe Vilardi

JOE &. PAT’S
PIZZERIA

F ast — Fast
Hot Home Delivery.

Cail YU 1-0887 ’
Victory Blvd.. 4 Corners - S. I.

INTERCITY MOTOR 
TRANSPORTATION CO.

Overnight service from and to
New Jersey, Bronx, Brooklyn 

and Long Island
2500 - 83rd St. No. Bergen, N.J.

201 - 869-5900

JOE’S TEXACO

First St - Legion Place 
HACKENSACK, N. J.

201 - 487-9632

J & F DAIRY INC

115 Montgomery Ave. 
'TOMPKINSVILLE S. I.

Cali GI 7-6484

JOHN’S UPHOLSTERY
Custom Made New Furniture 

Slip covers. Drapes and 
Re-Upholstering

86 Centre Street Nutley, N.J. 
201 - 667-3039

KAY’S PAINT & HARDWARE 
Inc

1344 Stuyvesant Ave 
UNION. N. J.

201 - MU 8-6452

LOTTE’S 
SALON FOR BEAUTY 

2488 Broadway 
92nd and 93rd Street 

Complete Beauty Service 
SU 7-1324

LOU’S TACKLE & PET SHOP 
Complete line Fishing Tackle 

Rod and Reel Repairing 
Pets, Foods and Accessories 

6406 Park Ave 
W. New York. N. J. 

868 - 2110

McCABE’S EXPRESS 
& TRUCKING Co. Ltd.

134 Garficl Ave.
JERSEY CITY. N. J. 

201 - 333-8309

MIKE’S MOBILE WELDING 
and REPAIR SERVICE

233 Jackson St.
ENGLEWOOD. N.J. .

201 569-1110

Mount Kisco Bottling Company 
Inc.

Di Micco Brothers
32 Hubbell Dr. Mt. Kisco 64700

914 - MO 6-4700
Serving Westchester & Putnam 

for 41 years
Kisco Beverages Dr. Pepper

METRO MARKET

103 Moonachie Ave. 
MOONACHIE N. J.

201 - 438-9734

ORTIZ PLASTIC COVERS

499 W. 129th Street N. Y. C.
Call MO 2-3026 

For Fast Service

PHIL’S GARDENS 
Italian Cuisine 

Cocktail Lounge

183 Old Tappan Road 
Old Tappan, NJ 

201 - 768-2998

PARAMUS GULF 
SERVICENTER

Forest Ave. & Spring Valley Rd. 
PARAMUS N.J.

201 - 261-2859

ROSS MOTORS
For the Finest of Cars

516 Union Blvd 
TQTOWA N. J.

Call 201 274-4600

St. Agnes Academic School for Girls 
Conducted by Sisters of St. Dominic 

Mother A. Agatha, Principal 
Day Students 

$20 per month tuition 
13-20 - 124th St.. College Pt. 

Queens N Y FL 3-6276

SOUTHAMPTON BOOK CO.
One of the largest selections of books 

on Long Island.
Free delivery anywhere.

38 Main St.. Southampton. L.I. 
516 - AT 3-1612

SUMMIT BAR & GRILL

Essex St.
HACKENSACK. N. J.

201 - 343-9742

SUPRO SIGN CORP 
124 School St.

Yonkers. N. Y. 914 YO 3-6466

Everything in Plastic Outdoor 
Advertising 

All Types of Neon Signs

SGRO CUSTOM TAILORING
Valet Service 

Cleaning - Dyeing - Storage 
201 - WH 3-9005 

657 Anderson Ave 
Cliffside Park. N.J.

TOOMEY’S DINER

252 Rogers Ave
Brooklyn N. Y.

PR 2-2541

SUCCESS TO ALL 
ON 

BROTHERHOOD WEEK 
A FRIEND

MA 4-5712

WILLIAMSON’S 
TRAVEL AGENCY 

"Service Is Our Motto"

201 W 145th Street 
New York City 
Call WA 6-9343

YORKVILLE BILLIARD 
LOUNGE

169 E 86th Street N. Y. C. 
AT 9-9814

Yorkville Bowling Lounge 
84th Street 3rd Ave 

AT 9-9814

General Norwegian Agent authentic 
Norwegian ski sweaters wool with 
instruction booklets Souvenir & ce
ramic art pieces from Ems Sandnes. 
Norway Lcsse-Krotecate Norway’s 
health bread Sanasol vitamins write 
Aunt Hanna Simonsen 5906 8th Av., 
Bklyn, N.Y. Call HY 2-5004

Wc support National Brotherhood 
Week, and best wishes to all

BRUNO’S DELICATESSEN
Home made Salads - Roasts 

Home cooking - Imported items 
2306 Grand Concourse 

(Near 183rd St.) 
BRONX. N. Y. 

FO 7-0038

Brotherhood Week Greetings 
BOULEVARD AUTO SERVICE

INC.
Auto Collision Our Specialty 

Towing service - Bodies & Fenders 
repaired

Wc fix so well No one can tell 
Wheel-Axle and Chassis alignment 

Car and Truck Painting 
53 Clifton Blvd.. Clifton 

PRescott 8-3400

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

BOLKEMA FUEL

FOR FINEST IN FUEL

255 Greenwood Ave
Midland Park N. J.

201 652-1600

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

ISRAEL STREGER INC

For the Finest of Insurance

138 Centre Ave
NEW ROCHELLE N. Y.

(914) NE 2-6869

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

CENTER
WINE 4 LIQUOR LTD.

For the Finest Wines and Liquor?

332 Brood Ave
LEONIA N. J.

Call (201) 944-1230

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

HENRIETTA BRIDAL'S

For The Finest Of

BRIDAL GOWNS
334 9th Street Brooklyn

Call ST 8-1166

CAM'S PLAZA 
BARBER SHOP

Expert Barbers and Hair Styling 
Open Tues & Sat - 8:30 to 6 P.M. 

Mon-Weds-Thurs-Fri: 8:30 to 9 P.M. 
Manicurist Thurs-Fri. Sat.

Garden State Plaza 
Concourse next to Post Office 

Paramus Routes 4 & 17 
Paramus. N.J. 201 - 843-2323

Happy Brotherhood Week! 
For Catering Elegance

JOHN M’S CLUB 
SAFARI

25-67 122nd St., College Point 
LE 9-9292 — Free Parking 
Four- Private Banquet Rooms 
Entertainment and Dancing 

Weekends

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

CENTRAL VALLEY INN

FOR THE FINEST IN FOOD

Smith Clove Road 
Central Valley N.Y.
Call 914 WA 8-2061

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

JOHN BELITZA
Custom Furniture Maker
JOHN’S UPHOLSTERY

86 Centre St.
NUTLEY N. J.
201 - 667-3039

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

CAFE BRITTANY INC 
FOR THE 

FINEST OF FOOD

807 Ninth Ave 
New York City 
Call Cl 7-9566

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

JIM DANDY
ONE HOUR CLEANERS

One Hour Dry Cleaning 
Shirt Laundry Shoe Repairing 

Formal Wear Rental
1 White Horse Pike 

Somerdale
609 - 783-9709

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

D & D FURNITURE
CRAFTSMAN LTD

John Durion & Matthew De Rosa

63 East Sanford Blvd.
MT. VERNON N. Y.

Call 914 MO 4-5353

Success to all our friends 
on Brotherhood Week

LOWEL RESTAURANT

For the Finest of Foods
274 Madison Ave

NEW YORK CITY N. Y.
MU 5-5060

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

LAKEWOOD WATER
COMPANY

432 Clifton Ave
LAKEWOOD N.J.

(201) 363 - 1282
363 - 7820

Success to all our friends and 
customers on Brotherhood Week

EMPIRE FOTO SERVICE

— Service Is Our Motto —

47-09 New York Ave
UNION CITY N. J.

(201) UN 5-7237

Happv Brotherhood Week!
MICHAEL STORAGE 

COMPANY
Moving and Storage 

Local and Long Distance 
Fire Proof Warehouse 

1771 Jerome Ave. (at 176th St.) 
Bronx N. Y.

Established since 1927 
Call LU 7-1600

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

FAIELLA ITALIAN REST
For the Finest in Cuisine

285 Flatbush Ave 
Between Prospect Park 

and St. Marks Ave.
Brooklyn, N. Y.

M A 2-9773
We proclaim Brotherhood Week — 

May it bring all peace of mind. 
Universal Peace on Earth

MR. MAURO, of
MAURO MOTORS,

611 Amboy Ave. Woodbridge N.J. 
Buy from an authorized dealer 

for dependability
Chrysler. Plymouth. Imperial etc. 

Visit us for good new and used cars
ME 5-4100

Nearest all Public Transit 
Expanded - Modernized 
Convenient - Dignified 

FOGARTY OF FLUSHING
John J. Hogan, Dir.

FL 9-0268 - 0269 
Variety of Visitation Rooms 
Selection Room on Location 

Highly trained professional staff 
One-half block from Flushing 

L.I.R.R. Station

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

FRANK LYON & SONS

Mercury <£. Comet Dealers

Middle Country Road
CORAM L. I.

------ 516 SE 2-4081 -------- 4

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all oui- friends and customers

MIRAMAR
FINEST CUISINE

Scampi - Duckling Flambe
Lunch from $2.50. Dinners from $3.25

Coctails
Free Garage 6 p.m. - 1 a.m.

10 E. 46th Street
MU 7-1096

Success to Brotherhood Week

GUADAGNOLI REAL ESTATE

Real Estate is Our Business
JOHN GUADAGNOLI 

JOE MARCELLIO 
AL CAPANZANO

88 Union Ave New Rochelle
(914) NE 2-2288

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

MARBONA NEAPOLITAN
RESTAURANT

194 Grand Street
New York City N. Y.

Call CA 6-9631

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

GREENVILLE BAKERY

136 Ocean Ave
JERSEY CITY N. J.

201 435-0980

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

MICHAEL P. O'HARA

EXPERT BOILERMAKER

3996 Bailey Ave
BRONX N. Y.

KI 8-0544

<
NEW ENGLAND LODGE

DAILY - WEEKLY 
Transients Welcome

50 New England Ave.
SUMMIT. N.J.

Guests Phone: 273-9669
Information: 273-2490

Succes to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

G. M. DELIVERY COMPANY

SERVICE IS OUR MOTTO

560 Eastern Parkway
Call PR 8-1077
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BALFO centro valdyba. Iš k. j d. kun. L. Jankus — reikalų vedėjas, dr. Elena Armariienė, Stasys Dzikas, 
kun. Vaclovas Martinkus — pirmininkas, Bronė Spūdienė, Antanas Senikas, Emilija čekienė, dr. Antanas 
Skėrys. Nuotr. V. Maželio.

BALFO DARBAI IR RŪPESČIAI SAUSIO MĖNESI
Sausio mėnesyje bendrajai 

lietuvių šalpai buvo gauta au
kų 1,237 doleriai, o tik tiesio
ginei šalpai tuo pat laiku buvo 
išleista 2,369 doleriai. Gry
nais pinigias, Balfo čekiai, bu
vo išsiuntinėta į įvairius pa
saulio kraštus 871 doleris, su
šelpiant 14 šeimų.

Taip pat išleista 2,635 dole
riai už 39 Balfo siuntinius i 
pavergtą Lietuvą bei paštui su
mokėta 299 doleriai už 50 var
totų rūbų siuntinius (daugumo
je i Lenkiją). Be to, Lenki
jon pasiųsta 8 vaistų siuntiniai 
išleidžiant 118.25 dol. t

Tuo būdu sausio mėn. Bal
fas vienaip ar kitaip sušelpė 
103 šeimas, patekusias i vargą. 
Sausio mėn. Balfas užprenu
meravo daugeliui tremtinių lie
tuvišką spaudą.

Vasario 16 gimnazijai buvo 
surinkta 1,990 dolerių, bet Bal
fo Centras nusiuntė tai mokyk
lai 2.290 dol.; mat šiais gimna
zijos statybos metais Balfo Cen- 
ro Valdyba moka kas mėnuo 
po 300 dolerių už perkamą 
vaikams duoną iš bendrųjų Bal
fo lėšų.

Labai daug vargo Balfo Cen
tre yra su šalpos prašymais iš 
Lenkijos. Nėra abejonės, kad 
Lenkijoje yra tautiečių lietuvių 
ir juos reikia šelpti, bet prie 
tų lietuvių prisiplaka lenkai ar 
tokie, kuriems šalpos nereikia; 
gana sunku tokius prašymus iš
skirti.

JAV vyriausybė siaurina savo 
karines bazes užsieniuose. Ten 
atlieka gana daug kariško tur
to (Excess property), kuri nori
ma panaudoti šalpai. Šiuo metu 
vedamas platus susirašinėjimas 
su Washingtonu ir Europa, 
kad būtų galima gauti bent 
kiek atliekamų kariškų gėrybių 
iš Frankfurto sandėlių. Visa 
bėda, kad mūsų tremtiniai yra 
labai išsklaidyti ir gyvena V. 
Europoje. Amerikos įstaigos 
mano, kad Vakarų Europa yra 
pajėgi pati aprūpinti svo ne
turtinguosius, juo labiau, kad 
Vokietija dabar išleidžia milijo
nus markių Afrikos ir Azijos 
neturtingųjų šalpai.

ALKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
TĖVAMS PRANCIŠKONAMS 

KULTŪROS ŽIDINIO STATYBAI NEW YORKE AUKOJO:

Po 100 del. Kun. Dr. J. Starkus. Bayonne, N.J.
Jurgis ir Barbora Tamašauskai, Mr. Vernon. N.Y.

25 dol.: A. Matulionienė, Maspeth N.Y., įrašo šeimos mirusius.
20 dol. A. Vynelowich. Brooklyn, N.Y.
15 dol. A. Sijevičienė, Brooklyn. N.Y.
PO 10 dol. A. Kindurys, Cicero, Ill.

Vyt. Izbickas, West Roxbury. Mass.
K. Balaišis, Cleveland, Ohio.

680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221. N.Y. 10024.

Viena kita šeima ar atskiri 
asmenys Balfo dokumentais sau
sio mėnesyje atvyko į JAV. 
Lietuvos kvota dabar tuščia, už
siregistravusieji gali gana greit 
atvykti. Kiek sunkiau Lenkijo
je gimusiem lietuviam: tie turi 
laukti eilės net penkeris metus. 
Artimiausiu laiku Balfas lau
kia atvykstant lietuvių šeimos 
iš Palestinos. Ta šeima Palesti
non pateko, norėdama bet ku
ria kaina ištrūkti iš okupuo
tos Lietuvos. Jų kelionei i New 
Yorką Balfas skolino pinigus 
bei sudarė visus dokumentus.

Vis daugiau ir daugiau lie-

Lietuvos atstovas J. Rajeckas kalbės Waterbury
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas bus vasario 21 d. 
3 vai. popiet, lietuvių parapi
jos salėje. Pagrindinę kalbą pa
sakys Lietuvos atstovas Juozas 
Kajeckas iš Washingtono.

Užgavėnių balius įvyks vasa
rio 27 d. 7 v. v. lietuvių para
pijos salėje. Baliaus meninę 
programą išpildys komp. Ju
liaus Gaidelio vadovaujamas vy
rų sekstetas iš Bostono.

Pauliaus Jurkaus paveikslų

Tautos Fondas prie Pacifico
Los Angeles — Besiartinant 

Vasario 16 minėjimui, tartasi 
dėl galimybių ant šiek tiek tvir
tesnio finansinio pagrindo Vil
ko veiklą pastatyti. Akivaizdo
je Vliko apsijungimo fakto, at
rodo. kad nebėra reikalo skirs
tyti atskirų asmenų aukas, 
riamas Lietuvos laisvinimo 
kalui, bet galima visas jas 
kreipti į vieną vietą. Tokių
kų bendram surinkimui labai 
gerą progą duoda Los Angeles 
Alto rengiamas Vasario 16 mi
nėjimas. Iki šiol kai kas saky
davo, kad neaukosią, nes per
daug įvairių fondų atsiradę. 
Dabar šioji priežastis atkrinta. 
Kiek teko patirti. Alto valdy
ba ne tik kad rinks aukas Al- 

ski- 
rei- 
nu- 
au-

įtuvių kreipiasi iš Lenkijos 
Balfą, kad padėtų atvykti į JV. 
(Iki šiol atvykdamo daugumo
je jaunos merginos vedybų tiks
lu . Tokiem gana sunku padė
ti, nes Lenkijos kvota labai 
perkrauta, Lenkijos valdžia 
labai nori išleisti. Tragiška 
kių lietuvių dalia: kai jie 
rėjo pabėgti iš Lietuvos ar 
biro į Lenkiją, jie “surado”
nūs dokumentus ir įrodė, kad 
yra gimę Lenkijoj. Dabar ir su 
tikrais dokumentais tokiem nė
ra lengva Įrodyti, kad jie gimė 
Lietuvoj. Galima laukti, kad ne
trukus bus pakeistas imigraci
jos Įstatymas ir norinčių važiuo

ne- 
to- 
no- 
Si- 
se-

paroda bus kovo 13 ir 14 lietu
vių parapijos salėje.

Radijo valandėlės 10 0 0-sios 
programos paminėjimas — po
būvis rengiamas kovo 13 lietu
vių parapijos salėje.

Gavėnios rimties — susikau
pimo savaitė šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje bus kovo 15- 
21. Rekolekcijų pamokslus va
karais sakys Tėvas Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M. iš Brooklyn, 
N.Y. v.a.v.

tui. bet taip pat, jeigu aukoto
jai taip pažymės, perduos gau
tas aukas ir Tautos Fondui, šis 
Alto valdybos nusistatymas ro
do, kad jau pradedama supras
ti. jog Altas remia Vliką ir vi
sada skirdavo jam dalį gautų 
aukų, o šiandien, jeigu kas no
ri. gali per Altą tiesioginiai 
Vilkui siųsti savo auką.

Šiais metais Los Angeles Tau
tos Fondo atstovybę sudaro: 
pirm. J. Andrius, sekr. A. Rau- 
linaitis, fin. sek. A. Devenie- 
nė. nariai V. Kazlauskas ir I. 
Medžiukas. Sėkmingesniam dar
bui numatoma sudaryti nuola
tinius rėmėjų būrelius teritori
niu pagrindu. Tikslus būrelių 
dydis dar nenumatytas, bet
planuojama nuo 5 iki 15 asme
nų su pastoviu metiniu įnašu 
Tautos Fondui. (ar)

— Somono Nekrašiaus įpėdi
niam. Daugiau kaip prieš dvide
šimts metų Connecticuto valsty
bėje miręs Simonas Nekrašius 
paliko virš poros tūkstančių do
lerių, kurie turėtų tekti jo naš
lei Onai Nekrašienei ir dukte
rim Onai bei Julijai. Ieškomo
sios arba jų adresus žinantie
ji malonėkite rašyti Lietuvos 
Generaliniam Konsulatui, New

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū. Dievo ir artimo meilės var- Yorke- Consulate General of 
dan paskubinkime aukas: Building Fund, Franciscan Monastery, Lithuania, 41 W. 82nd Street,

KELIOS MINTYS VASARIO 16 PROGA
Ei vyrai, pirmyn i kovą 

Už brangią laisvę Lietuvos

Kad Vasario 16 minėjimas gi
liau įsmigtų padorių lietuvių 
širdysna. tenka atviromis aki
mis apsidairyti aplinkui, gerai 
pasverti tai. kia jau atlikome, 
sudedami ant Tėvynės vadavi
mo aukuro bei pasiklausti sa
vęs, ko dar nesam padarę, pro 
kur dar vis tebeprasiveržia švil
piantys vėjai, kuris kovos bokš

tą braška ar susvyravęs.
Vieno, paties svarbiausio da

lyko, niekad nepamirškime, bū
tent: niekas iš svetimųjų smur
tu išplėštos laisvės mūsų šale
lei negrąžins! Niekas kitas dėl 
mūsų už ją nesivargins ir ne
kovos, jei mes patys nekovosi
me kasdienės mūsų kovos. O tų 
kovų laukai platūs ir dideli, kai 
kovojama už laisvą lietuvišką 
žodį namie ir mokyklose, spau
dos puslapiuose ir net viešose 
scenose su savo skambiomis 
dainomis, grakščių judesių šo
kiais, pasipuošdami savu tauti
niu rūbu, dažnai palydėdami 
juos daina ar senovės vaidilos 
šventu garsų Įrankiu — kank
lėmis.

Mes patys ir mūsų gimtoji ša
lelė bus amžinai laisva, jei mes 
kovosime be atvangos! Šian
die talkininkų pasikviesti neį
manoma. nes ir mūsų kaimynai 
yra tos pačios nelemties slegia
mi. o ir vis besidairą į 
rykštę dieną, nors visi 
me, kad tai, kas vakar 
nebegrįš.

Nereikia nė užsiminti, 

vaka- 
mato- 
buvo,

kad

ti i JAV nebus klausiama, kur 
gimė, bet bus žiūrima, kiek 
imigrantas tinka JAV.

K. L. J.

Pranas Kuzminskas, gyvenęs 
130 Chamber St., mirė vasario 
1 d., sulaukęs senatvės. Buvo 
gimęs Lietuvoje, Waterbury iš
gyveno 51 metus. Nuliūdime 
paliko anūką ir proanuką su 
šeimom ir giminėm. Lietuvoje 
liko brolis ir 3 seserys.

Priklausė Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungai, šv. Vardo drau
gijai. politikos 48 klubui. Sirgo 
apie 4 mėnesius. Rūpinosi anū
kas Stasys Kuzminkas ir jo žmo- 
na Sofija. Jie rūpinosi laidotu
vėm. Palaidotas iš šv. Juoza
po bažnyčios su iškilmingomis 
mišiomis. Taip pat mišios buvo 
ir prie šininių altorių. Palaido
tas Alivet kapinėse vasario 4.

P J.
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j DARBĄ, A. Kezio, S.J. nuotrauka.

DR. P. MAČIULIS

nei Amerika nei Europa paverg
tiesiem rankos neišties tol, kol 
jiem pasidarysim reikalingi. Gi 
kol toji valanda ateis, kovoki
me didžiąją išlikimo kovą! Kad 
didelėje svetimoje jūroje visai 
neištirptume, kaip ištisi legi- 
jonai ištirpo ligi savo tėvų var
dų neatpažinimo.

Didelis dalykas ir dar dides
nė nelaimė krašto nepriklauso
mybės netekti, bet žinom, kad 
ją galima atgauti. Bet mums 
žuvęs tas lietuvis, kuris šian
dien net savo tėvų gražaus var
do nebežino ar juo nesididžiuo- 
ja! Čia ir yra šiandie mūsų pir
minė ir pati didžioji kova, kad 
išliktume sau žmonėmis. Kai ne- 
beturėsim lietuvių, ir Lietuva 
niekam nebebus reikalinga. 
Kiek gi mes praradom, amžiam 
slenkant, svetur lietuviškojo 
kraujo? Kas beliko iš Gedimi
no, Algirdo, Kęstučio ar Vy
tauto pulkų garbės? Ar su 
jais ir mes nepasitraukėm į 
šalį? Atėjo kiek gudresni už 
mus ir suktesni už mus, ir visa, 
ką geresnio turėjom, pasiglem
žė. Ne Kriavo ar Liublino ak
tai sužlugdė didingos ano meto

Kun. Alg. Kezys, S.J., — foto menininkas

KUN. ALG. KEZYS, S.J.

Džiugu pastebėti, kad vienas 
iškiliausių foto menininkų mū
sų išeivijoje kun. Algimantas 
Kezys, S.J., patraukia ir plačio
sios JAV visuomenės dėmesį ir 
gauna teigiamus fotografijos 
kritikų įvertinimus. Jo laimėji
mus šioje srityje pailiustruoja 
faktas, kad plačiai žinomas Chi- 
cagos Meno Institutas pakvie
tė jį išstatyti savo nuotraukas 
gegužės 28 — liepos 18.

Lietuvos garbę, bet patys mūsų 
bajorai.
Sakoma, kad anais laikais tau

tiniai skirtingumai neturėję di
desnės reikšmės, bet turėjo di
delę reikšmę skaičiai. Mūsų su
pratimu, didesnę persvarą Len
kijos pusėn lėmė krikščionybė, 
mokykla, universitetas,—žodžiu, 
švietimas, kuriuo mūsų didieji 
kareivos mažai besirūpino. Kai 
mūsiškė diduomenė pamatė, 
kiek naudos turi lenkų bajo
ras iš baudžiavos, įsivedė ir pas 
save. Kai caras Aleksandras II 
baudžiavą panaikino, mūsų po
neliai nesidžiaugė, nes nebete
ko darbo rankų.

Tik XIX šimtmečio antroj pu
sėj mūsų žmogus pradėjo šiek 
tiek medžiagiškai atkusti, o 
pasidaręs sotesnis dairėsi, kur 
įsigytų mokslo šviesos. Kad ir 
varžomas visokių trūkumų, jis 
žingsnis po žingsnio tiesė Lie
tuvos kraštui kelius į laisvo 
žmogaus gyvenimą. Kai, anot 
Maironio, tvirti sugriuvo, atsi
kėlė silpnieji lyg iš nebūties, 
nes ir jų vardas buvo užtrintas, 
kaip kad šiandie daro naujas 
pavergėjas.

Tada, pirmyn, vyrai, į kovą 
už brangią laisvę Lietuvos!

Pereitą mėnesi apie T.A. Ke- 
zio. S.J., fotografijos darbus pa
sirodė du straipsniai Chica- 
gos dienraščiuose —sausio 7 
“Southwest Herald” ir sausio 
21 “Chicago Tribune”. Pirma
sis paskyrė net šešias skiltis. 
Straipsnis pailiustruotas trimis 
kun. Alg. Kezio nuotraukomis. 
“Tribune” straipsnis, parašytas 
Erwin Bacho, užima tris skil
tis. Abiejuose straipsniuose pa
žymėta Alg. Kezio lietuviška 
kilmė ir jo priklausymas lietu
vių jėzuitų provincijai. Taip pat 
pažymėta, kad jis yra jėzuitų 
leidžiamo “žvaigždės” žurnalo 
redaktorius. Straipsniuose ci
tuojamos kun. Alg. Kezio, S.J. 
pažiūros į fotografijos meną, 
patiekta keletas biografinių už
uominų. paminėta jo buvusios 
parodos Chicagoje, New Yorke 
ir Detoirte.

E. Bachas duoda kiek infor
macijų ir apie netrukus išei
siančią iliustruotą Alg. Kezio 
knygą “Šventąją auką”. Auto
rius sako, kad Alg. Kezys iš
studijavo 200 kunigų rankas . 
iki surado fotogeniškiausias ši
tos knygos iliustracijoms paga
minti. Iliustracijoms tekstus pa
ruošė kun. B. Markaitis. S. J. 
Knyga būsianti labai puošni, iš
leista brangiame popieriuie. 
Kovo mėn. ji turėtų pasiekti 
prenumeratorius ir platintojus.

J.M.

— Senate vasario 16 bus pri
siminta Lietuvos nepriklauso
mybės šventė. Invokaciją su
kalbės kun. Adolfas E. Gradec- 
kas. Waterburio lietuvių kle
bonas. Atstovų Rūmuose invo- 
kacijai paprašytas evangelikų 
liuteronų kun. J. Pauperas iš 
Cnicagos.

— Dr. Petras Daužvardis, 
Lietuvos generalinis konsulas 
Chicagoje. kalbės Lietuvos ne
priklausomybės minėjime Cle- 
velande vasario 14.
— Kazys Gineitis, buvęs Lie

tuvos generalinis konsulas 
Londone, vasario 2 mirė Chi
cagoje. Palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse vasario 5. Gedulingos 
pamaldos buvo šv. Jurgio baž
nyčioje. Mirė eidamas 70 me
tus. Buvo gimęs 1895 rugpjūčio 
13 gražioje Aukštaitijoje. Tau
ragnuose. Amerikon atvy
ko 1916 ir čia baigė gamtos 
mokslus Chicagos universitete. 
Nuo 1920 dirbo Lietuvos pa
siuntinybėje Londone. n uo 
1928 buvo generalinis Lietuvos 
konsulas Londone. Nuo 1949 
vėl gyveno Chicagoje. Yra pa
rašęs stambų veikalą ‘Amerika 
ir Amerikos lietuviai” (1925). 
Velionis daug išgyveno, kai bol
ševikai ištrėmė jo motiną i Si
birą. kur ji ir mirė.

— Prof. K. Pakšto pamink
lui ir monografijai per Mrs. 
E. Coli paaukojo Lietuvos vy
čių 29 kuopa, Newark, N.J.. 
25 dol. Aukas prašome siųsti: 
Pakštas Fund, c/o J. Mikai
la. 16780 Stoepel. Detroit, Mi
chigan. 48221.

— Paryžiaus lietuviu tauti
niu šokiu grupėje šiais metais 
šoka: Vida Bičiūnaitė. Marytė 
Gailiušytė, Gražina * Jankaus
kaitė. Petras Klimas. Eglė Liut- 
kutė. Perkūnas Liutkus. Ada 
Martinkaitė. Jolanta Matorė. 
Karolina Masiulytė. Neriman
tas Masiulis. Antanas Moneys, 
Gražina Norvilaitė. Mykolas Pa- 
gnier. Violė Vykintaitė. Domas 
Vaičinskauskas ir Eglė Žiliony- 
tė. Grupei ir šiais metais vado
vauja Antanas Moneys, akor
deonu palydi Birutė Venskuvie- 
nė.

— Dr. Petras Masiulis Pa
ryžiuje gavo chirurgijos diplo
mą ir dabar dirba Marmoton ir 
Montereau (Seine et Oise) ligo
ninėse.

— O.V. Milašiaus poezija ne
seniai išversta Į vokiečių kal
bą. pavadinta “Poesie”. Išlei
do Suhrkamp leidykla. Frank
furte.

— Aleksis Rannit, estų me
no kritikas ir poetas, didelis lie
tuvių draugas, išrinktas nariu 
Egzilų Mokslo ir Meno Tarp
tautinės Akademijos. kurios 
centras yra Paryžiuje.

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

Tėviškės Žiburiai pasismilko: 
“Vatikano santarybos dvasia 
atėjo i Tėvyškės Žiburius anks- 
č.aj negu pati santarvba prasi
dėjo” (1964 gruodžio 24).

Naujienos apie sąmonę: “Ku
nigas Benediktas Sugintas, ku
ri; praeitą savaitę minėjo savo 
7 ) metų sukakti, labai smar
kiai susitrenkė galvą .. . Kun. 
Sugintas sąmonės dar neatgavo, 
bet jau nesiskundžia tokiais di
deliais gaivos skausmais”. 
(1965 sausio 28).

Laisvė, komunistinė, girebia- 
si eiekLro: “Daugiau kaip sa
vaite Chicagoje lankėsi L LD 
sekretorius Jonas Grybas 
Savo atsilankymu jis Įpylė i 
kai kurias mūsų visuomenines 
sritis eleksyro” (1965 m. sau
sio 2). Tarptautinių žodžių žo
dyne pastebima: seniau eleksi- 
ras buvo laikomas “gėralu žmo
gaus gyvenimui pailginti’. Da
bar juo ilginamas komunistinis 
veikimas . .

Sėja rado geležėlę: “Mūsų 
dešinieji — voidemarininkai. 
tautininkai, frontininkai ir da
lis krikščionių demokratų su 
prel. M. Krupavičium priešaky
je B. Goldwaterio asmenyje at
rado vada ... Jiems demokrati
nė santvarka, tai didžiausia ne-

ROMAS KISIELIUS, talkinąs Darbininkui savo nuotraukomis.
Nuotr. S. Malinausko

LIETUVIAI SUSILAUKĖ PADĖKOS
KONGRESO

Clevelando Alto skyrius sau
sio 10 priėmė rezoliuciją, re
miančią JAV Kongreso Prieš- 
amerikinės Veiklos Komitetą. 
Rezoliucija buvo paminėta ‘Cle
veland Press’ ir paremta kelių 
amerikiečių organizacijų su ati
tinkamais pareiškimais.. Alto 
skyrius susilaukė visos eilės 
kongresmanų padėkos laiškų.

Ohio ir kitų JAV kongresma
nų pranešimu. 89 Kongresas 
patvirtino Priešamerikinės Vei
klos Komiteto tęstinumą, tuo 
užtikrindamas tolimesni prieš
valstybinių gaivalų tyrinėjimą 
šioje sesijoje. Turimais davi
niais. didelė dauguma Kongre
so narių. Įskaitant beveik vi
sus Ohio atstovus, pritaria mi
nėto komiteto darbam ir. neat
sižvelgdami Į gerai vykdomą 
prokomunistinių veiksnių pro
paganda, Įsipareigoja daryti

REIKALAI

viską, kas Įmanoma, kad komi
tetas gyvuotų.

Komiteto priešai, neįstengda
mi jo panaikinti, siūlo perkel
ti visus subversinių elementų 
tyrinėjimus i Teisingumo Ko
mitetą. tuo būdu susiaurinant 
minėtą prieškomunistinę veik
lą. Jau yra Įnešta visa eilė 
rezoliucijų šiuo perkėlimo klau
simu. bet apdairių kongresma
nų dėka jos tebeguli stalčiuje 
ir greičiausiai ten išbus iki šios 
sesijos galo. Kongr. Boton (O- 
hio —22) nuomone, komiteto 
priešininkai dar gali bandyti 
varžyti finansus, bet ir čia da
rosi aišku, kad jų pastangos 
liks be vaisių. Nors lietuvių 
Įnašas buvo palyginant nedide
lis. vis dėlto jis suteikia retą 
progą pasidžiaugti.

Clevelando Alto 
Skyriaus Valdyba

i
i

Minėdamas 50 metų savo sukaktį,
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Lietuvių fondo 500 dol. premija

gerovė. .. Jie B. Goldwateriu 
apsidžiaugė lyg geiežėlę radę” 
(1964 Nr. 5-6). Acet. vieninte
liai tikrieji demokratai tėra val
stiečiai liaudininkai priešakyje 
su didžiai gerbiamąja Sėja . ..

Keleivis apie maldą. Prezi
dento Lyndon B. Johnsono in
auguracijoje “geriausią invoka- 
ciją pasakė žydų rabinas: ne
buvo tai tikra malda, tik ge
riausi linkėjimai... o prasčiau
sia — barzdoto graikų popo. 
Jis net tris kartus žegnojosi” 
(1935 vasario 3).

Laiškai Lietuviam: “Chicagos 
lietuvių apgyventoje Marquet - 
te Parko apylinkėje yra dau
giau saliūnų negu negrų kvar
taluose” (1965. Nr. 1). ŽvBe

NUOTYKIŲ IEŠKOTOJAI
NAUJI FILMAI

LIETUVIS STATYS NAMUS 
UŽ 2.4 MIL. DOLERIU

New Haven, Conn. — Vie
tos laikraščiai pranešė ir net 
nuotrauką Įsidėjo, kai Romual
das Samulis nupirko 112 akrų 
žemės plotą North Branford. 
Conn. Už žemę sumokėjo 212. 
000 dol.. Ant šio ploto pasta
tys 94 namus už 2.4 milijonus 
dol. Pastatyta bus per trejus 
metus. Pirmųjų 15 namų bus 
pastatytą dar šiais metais.

R. Samulis yra statytojas- 
rango as. Amerikon atvykęs 
prieš 10 metų. Pradžioje dirbo 
kaip stalius, vėliau pradėjo 
verstis statyba.

Be tiesioginio darbo " gyvai 
reiškiasi ir lietuvių tarpe, pri
klauso šv. Kazimiero parapijos 
chorui, remia lietuvišką veiklą. 
Jis pastatė maudymosi baseiną 
Kennebur.kporte. Me.. tėvų 
pra.tci'kcnu sodyboje. Jų sū
nus Kazimieras sausio 30 susi
tuokė su Akvilina Dalan - 
gauskaite. Vietinis.

"Goldfinger". Veiksmingų ir 
Įtampą sukeliančių filmų mėgė
jai su malonumu seks ši trečią 
slapto agento 007 — James 
Bond serijos filmą, ši mechani
nė melodrama savo sudėtingais 
scenarijais žymiai pralenkia 
ankste.nius šios serijos filmus. 
Sena Connery, dabar jau be
veik sutapatintas su James 
Bond charakteriu, išvystytu lan 
Fleming knygose, ši kartą išei
na i žiauria dvikovą prieš tarp
tautini apgaviką — Auric Gold- 
finger.

Goldfinger. nors jau pasken
dęs aukse, apsistatęs tarptauti
nio masto sukčiais, trokšta pa
imti viso pasaulio aukso kont
rolę ir planuoja Amerikos auk
so atsargas užkrėsti atomine ra
diacija. James Bond, pradė
jęs sekti ši apgaviką Floridos 
viešbutyje, susitinka su juo 
Londono apylinkių golfo lauke, 
kol pagaliau. Šveicarijoje. ati- 
dengęs slaptą aukso liejyklą, 
pats Įkliūva i galingo spekulian
to rankas. Grąžintas i Kentu- 
chy ūki. turi progos iš arti ste
bėti Fort Knox užpuolimą.

Šalia nepalaužiamos drąsos 
ir visad laiminčio Sean Conne
ry. Įtikinančiai pasirodo vokie
čių artistas Gert Frobe nesim
patiškoje Goldfinger rolėje. Ke
letą Įdomių momentų suteikia 
korėjietis Harold Sakata, kaip 
nepaprastos jėgos Goldfinger 
palydovas. Iš moterų ypač pa
minėtina Honor Blackman. Tik
rai Įspūdingi techniški Įrengi
mai ir spalvos.

Dėl eilės situacijų filmas re- 
zervuotinas tik suaugusiem.

1

"Seance on a Wet After
noon". Nemažiau Įtampos pa
teikia ir šis filmas, palaikyda
mas žiūrovų dėmesį nuo pirmų 
iki paskutinių vaizdų. Tai tre
čias kūrinys, kuris pasiekia pla
čias žiūrovų mases dviejų jau
nų anglų bendradarbiavimo dė
ką. Sumanus filmų statytojas ir 
režisorius anksčiau pateikė dė
mesio vertus filmus kaip “The 
Angry Silence”, * ‘Whistle 
Down the Wind”

Dėmesys sukaupiamas apie 
Myra Savage, kuri save laiko 
spiritizmo seansų specialiste ir 
kartu su savo taikiu vyru gyve
na Londono priemiesty. Vyras, 
bijodamas pakenkti žmonos 
sveikatai, toleruoja jos Įsivaiz
duojamus spiritizmo sugebėji
mus. Dar daugiau — sutinka 
net pagrobti turtinga tėvų 
mergaitę, kad žmona vėliau ga
lėtų sulaukti viešo pripažinimo 
ir garbės savo Įsivaizduotoje 
profesijoje.

Minėtas Richard Attenbo
rough ir ypač Kim Stanley pa
grindinėse rolėse pasirodo giliai 
Įtikiną. Stanley už savo vaidy
bą tikrai nusipelno kandidatū
ros Oscar premijai.

Filmas tinkamas ir jaunimui.

"Zorba the Greek". Graikų 
režisorius Michael Cocoyannis 
pats paruošė šiam filmui tekstą 
pagal to paties vardo Nikos Ka- 
zantzakio romaną.

Filmo centrą sudaro pagrin
dinė Zorba the Greek asmeny
bė. nepapra tai gabiai perduo
ta Anthciy Quinn vaidyba. Vi- 
saj fi mas su Įvairiomis situaci
jomis. atbodo, tik ir tetarnau
ja Zcrba charakteriui išryškin
ti. An.thc.iy Quia darniai ap
jungia tiesiog gyvulišką gyvy
bingumą su vaikišku švelnumu, 
ar gilią gvvenimo patirties iš
imti su spontaniškai prasiver
žiančiu šokiu, po to vėl seka už
uojautos ir paprastumo momen
tas. Žiūrovas lieka nustebintas, 
kaip ir jaunas graikų kilmės 
anglas (Alan Bates), atvykęs i 
K et'K salą perimti paveldėtų 
kasyklų.

Filmas hpūdingas ir proble- 
matinis. bet dėl nei’vengtų 
šiurkštumu bei pagrindinio cha
rakterio gana pagoniško prista
tymo rezervuotinas vien pilnai 
subrendusių žiūrovų publikai.

Kornelijus Bučmys, O.F.M.

JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdybai pavedus 
pravesti Lietuvių Fondo skiria
mą 500 dolerių premiją už ge
riausią parašytą 1964 metais 
jaunimui skirtą veikalą. Švieti
mo Taryba skelbia šiuose nuo
status:

1. Lietuvių Fondo premija 
500 dol. skiriama už geriausią 
1964 metais išleistą, ar parašy
tą. dar rankraštyje turimą jau
nimui tinkamą prozos, poezi
jos ar jaunimo teatrui veikalą. 
Kūriniai turi būti taikomi pa
augliam tarp 10 ir 16 metų.

2. Prozos kūriniai pageidauti
na. kad nebūtų trumpesni 80 
puslapių, poezijos — vientisinis 
kūrinys ar rinkinys, ne trum
pesnis 40. dramos veikalas pa
geidautinas nesudėtingas, leng
vai pastatomas mūsų sąlygom 
ir neilgesnis 2 valandų.

3. Veikalų temos — autorių 
privilegija. Svarbu, kad jos bū
tų aktualios šių dienų jauni
mui. Pageidautina, kad veika
las būtų parašytas paprasta, 
sklandžia kalba ir jaunimui pa
traukliai skaitomas ar žiūrimas

4. Leidėjai, kurie yra išlei
dę 1964 metais naujausią jau
nimo literatūros autoriaus vei
kalą. ar autoriai, kurie turi pa
rašę ir dar niekur nespausdi
nę. prašomi prisiųsti rankraš
čius ar išleistus 1964 metais 
veikalus, švietimo Tarybai — 
Jeronimui Ignatoniui. 6642 So. 
Francisco Ave.. Chicago, Illi

nois 60629. pažymint, kad tai 
siunčiama “Jaunimo literatū
ros premijai skirti komisijai”. 
Autoriai rankraščius pasirašo 
savo tikra pavarde ir nurodo 
tikslų adresą. Rankraščius ar iš
leistus veikalus prašoma pri
siųsti iki 1965 metu balandžio 
1 d.

5. Premijuotinam kūriniui at
rinkti bus sudaryta komisija 
iš rašytojų, mokytojų ir Lietu
vių Fondo atstovo: komisijos 
sąstatas bus paskelbtas vėliau.

6. Atrenkant premijai veika
lą. komisija sprendžia papras
ta baisų daugumą.

7. Dėl veikalo aktualumo ar 
jo meninės vertės komisija ga
li atrinkti- premijai veikalą ir 
mažesnės apimties, negu nuro
dyta 2 paragrafe.

8. Komisijai neradus premi- 
juotino veikalo. Lietuvių Fon
do skirama premija nukeliama 
kitiem metam.

9. Autorius, gavęs premiją, 
pirmąją veikalo laidą perleidžia 
Kultūros Fondui išleisti be at
skiro honoraro. Nelaimėjusieji 
premijos veikalai bus grąžina
mi autoriam, pagal jų nurody
tą adresą.

JAV LB Švietimo Taryba

— Minske gruodžio antroj 
pusėj buvo Lietuvos taikomo
sios ir dekoratyvinės dailės pa
roda. Dalyvavo 118 dailininkų 
su apie tūkstančių eksponatų.

RAMUTt SALCIuNAITC ir Kęstutis Cescnis 
susituokė šv. Petro bažnyčioje Riverside, N.

J., sausio 9. Sutuoki kun. S. Raila. Nuotr. V. Gruzdžio.

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5!Z’N)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijti 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.

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

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

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

Norite geros meniškos fotografi jos —
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

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

Telefonas EV 7-2089-
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis 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

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobiliu, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos. Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

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

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

Radio Valanda

Lietuvos Atsiminimu

ŠEŠTADIENIAIS^5., 6,

1016 Schleifer RcT Hillside.
Tel. (201) 289-6878



1965 m., vasario 9 d., nr. 11. DARBININKAS

ROCHESTERY KALBĖS ST. LŪŠYS Aukos Darbininkui
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas bus vasario 14, sek
madienį. Iš ryto 9:30 vai. bus 
radijo transliacija (WHEC — 
1460) anglų ir lietuvių kalba; 
praves Elvyra Karklienė. Sv. 
Jurgio bažnyčioje 11 vai. mišios 
už gyvus ir mirusius Lietuvos 
laisvės kovotojus. Organizacijos 
kviečiamos pamaldose daly
vauti su savo vėliavomis. Po
piet 3v. parap. salėje kalbės S. 
Lūšys, Vliko vicepirminin - 
kas. Meninę programą išpil
dys vietos choras, vadovauja
mas Jono Adomaičio. Roches- 
terio ir apylinkės lietuviai ma
loniai kviečiami kuo gausiau da
lyvauti. Minėjimą rengia vietos 
Alto skyrius.

Rezoliuciją komisija aktyvina 
savo darbą. Juozas Jurkus, ak
tyvus antibolševikinio fronto 
narys ir vietos Baltjįos kraštų 
laisvinimo rezoliucijoms remti 
JAV kongrese pirmininkas, pra
neša, kad po JAV rinkimų vėl 
pradėjo darbą, kad kiek ga
lima daugiau būtų įnešta į JAV 
kongresą rezoliucijų dėl Balti
jos kraštų išlaisvinimo. Rezo
liucijom remti komitetą suda
ro: pirm. J. Jurkus, vicepirm. 
inž. J. Laukaitis, sekr. L. Lau
kaitienė, inž. Edm. Vasiliauskas 
ir Ričardas Bartašius.

Šv. Jurgio nedidelė lietuviu 
parapija per metus turėjo pa
jamų — 41,000.72, išlaidų — 
40,471.11. Pajamos sudarė įvai
rios parapiečių aukos. 23.197.65 
bingo ir bazaras 12,621.99 ir 
kitos smulkesnės pajamos. Ben
dros parapijos išlaidos — 15, 
947.44; bažnyčios išl. — 6,628. 
02; klebonijos — 6,772.72, ki
tos išlaidos — mokyklos reika
lams ir t.t. Vyskupijos reika
lam pajamų gauta 1,838, išleis
ta — 2,386.80. Tokiu būdu vys
kupijos reikalams apie 1000 do
lerių teko pridėti iš bendrųjų 
pajamų. Parapiją sudaro, apie. 
800 narių, beveik 98 proc. lie
tuviai. šiuo pietų parapijos ka 
sojerir šėi*uose*yra 9,517.77:* ‘ f.~

1064 metais Rochesterio lie
tuvių kolonijoj mirė 39 lietu
viai, pakrikštyta 9, vedybų bu
vo 7.

L.B.-nės choro 1965 valdybą 
sudaro: pirm. inž. Vaidevutis 
Draugelis, sekret. Raimundas 
Kiršteinas, nariai —Kęstutis 
Miškinis ir Birutė Sedlickaitė.

Aldona ir Raimundas Kirš- 
teinai susilaukė pirmojo sū
naus Raimundo Jono, o Marga
rita ir Jurgis Valiukai — tre
čiojo sūnaus.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

Izabelė Poškutė, sulaukusi 
tik 28 metų, po sunkios ligos 
mirė sausio 28. Giliam liūde
sy paliko motiną Jadvygą Poš
kienę, seseris Janiną Lapinie
nę ir Marytę Sorokti ir kitus 
gimines bei Rochesterio lietu
vius. Buvo veikli ateitininkė ir 
kitų lietuviškų organizacijų na
rė, didelė mylėtoja lietuviškos 
knygos ir spaudos.

Lietuviu spaudos kioske, jau 
gauta neseniai išleista knyga— 
St. Ylos ‘Dievas sutemose”. Ap
rašomi kai kurių lietuvių inteli
gentų dvasiniai — religiniai 
sielos lūžiai. Knyga parengta 
su atsidėjimu, po ilgų metų stu
dijų ir stebėjimų, šioje knygo
je galima rasti kai kurių lie
tuvių inteligentų nuo tikėjimo 
tolimo ir artėjimo apybraižos. 
Pro akis prabėga įdomios M. 
Biržiškos gyvenimo akimirkos, 
Jurgio Baltrušaičio, prof. V. 
Čepinskio, Antano Smetonos, 
V. Krėvės, M. Šleževičiaus ir 
daugelio kitų. Knygos kaina 
3 dol.

Kita, taip pat nemažiau ver
ta dėmesio knyga — tai N.E. 
Sūdavio "Vienu vieni". Tai 
paskutinių 5 metų rezistenci
nės kovos dėl Lietuvos laisvės 
ir žmoniškumo, atviro ir pasy; 
vaus pasipriešinimo stropiai pa
rengta apžvalga. Čia bandoma 
atsakyti, kodėl lietuvių partiza
nai atviroje ir pasyvioje oku
pantui pasipriešinimo kovoje 
buvo palikti vienų vieni ir ko
dėl jų didvyriškos kovos Va
karuose bandomos nukišti isto-
rijos užmarštin ar visai nutylė
ti. Knyga išleista kietuose vir
šeliuose su dail. P. Jurkaus 
pieštu aplanku. Išleido “Į Lais
ve Fondas”. SG.

Susilaukė paramos
Providence, R. I. — Kun. 

d r. Jonas Maknys, iki šiol dir
bęs Brooklyno vyskupijoje, per
sikėlė į šv. Kazimiero parapiją 

‘ _ Providence_ padėtį pąrapijos 
darbe klebonui kun. V. Martin-
kui. Parapiečiai džiaugiasi su
laukę antro kunigo.

Muz. Iz. Vasiliūnas sausio 10 
parapijos salėj davė puikų dvie
jų smuikų, cello ir piano kon
certą. Nors buvo sniego pūga, 
bet atsilankė nemažai žmonių, 
ir visi liko patenkinti.

Šv. Kazimiero bažnyčios per- 
dažymo darbai pradėti vasario 
1, ir bus įvykdyti mėnesio lai
kotarpy.

Kun. Jonas Kuprevičius, M. 
I.C. kovo 7 mūsų parapijoje 
švęs savo sidabrinį kunigystės 
jubiliejų.

Vyry rekolekcijos bus kovo 
19-21. Kviečiami lietuviai vy
rai iš viso Rytų pakraščio. Re
kolekcijas praves prel. Vytau
tas Balčiūnas. * kvm.

AUSTRALIJOS merino veislės avinas.

KOKIA YRA NAUDA IŠ AVIU
‘‘E, tu avele!” — kartais pa

sako motina dukrai, kai toji ko 
nors nesupranta. Avis laikoma 
ramiu, bet ir mažapročiu gyvu
lėliu. Jos tvirtai laikosi savo 
bandos ir su visa krūva gali 
būti bet kur nuvedamos. Užtat 
dar sakoma: ‘‘Jie kaip avys — 
gali daryti su jais, ką nori”. 
Avys klusniai leidžiasi gena
mos, kerpamos ir pjaunamos, 
čia ir yra jų nauda.

Žmogaus tarnyboje 
12,000 metu.

Žmogaus buities žemėje tyri
nėtojai sako, kad avys buvo 
ganomos dar akmens amžiaus 
laikais prieš kokius 12,000 me
tų. Avių auginimu vertęsi gy
ventojai aplink dabartinę Vi
duržemio jūrą. Egipte rasta vil
nonių audinių, kurie yra išsi
laikę 5000 metų. Babilonijoje 
vilnos verpyklos ir audyklos 
klestėjo jau prieš 3000 metų. 
Seniausias vilnonis rūbas yra 
urvinio žmogaus iš 4500 metų 
prieš Kristų. Dar senesni yra 
žmogaus apgraužti avių kaulai. 
Avis tiko ir maistui, ne tik 
dangai.

^Gyvybė ar mirtis priklausė 
nuo avies

Vidurinėje Azijoje apie 3000 
•metų prieš Kristų gyveno kla
joklės giminės, kurių buitis pri
klausė nuo avies. Avys maitino 
žmones savo pienu ir mėsa, 
dengė juos savo vilna, gi iš 
avių kailių buvo daromos pala
pinės. Taip žmonės galėjo pra
misti ir kilnotis su avių ban
domis, slinkdami iš vienos vie
tos į kitą. Mažojoje Azijoje, 
kur dabar yra Turkija, Syrija, 
Palestina, atsirado aviganiai, 
pradėję pastoviau čia gyventi. 
Kristus dažnai minėjo avis sa
vo pamoksluose Palestinoje.

Išplito visoje žemėje
Su žmonėmis per ilgesnį lai

ką avys išplito visoje žemėje. 
Avių rasi visose klimato zono
se, išskyris tiktai labai kraštas

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

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

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

drėgnas ir labai šaltas — snie
gu padengtas. Šiaip jau vei
siasi kalnuose ir lygumose, ten
kinasi labai skurdžiu maistu, 
skabendamos sudžiūvusią žo
lę, mažai reikalaudamos van
dens, arba kramšnoja vešlią la
piją. Rasi avių Sibire, užtiksi 
Pietų Afrikoje, Australijoje, Ze
landijoje. Rūšys jų įvairios, 
kaip ir vilna.

Du milijonai per metus.
Avių plauko kasmet priker- • 

pama 2,200.000 tonų. Galėtų 
būti daugiau. Nors dabar yra 
nemažai dirbtinių medžiagų, at
stojančių vilną, tačiau tikrojo 
avies plauko dirbinys nepakei
čia. Vilnos pareikalavimas visą 
laiką yra didelis. Kai kurie kra
štai iš to verčiasi.

Gal būt. turime vilnonį kili
mą. megztinį, vyrišką eilutę, 
moterišką suknelę, pirštines, 
kojines... Kai šalta darosi, 
kaip šiemet, ginamės tomis 
avies ‘dovanomis’. Už tat nesi- 
šaipytina iš to naudingo, ra
maus ir klusnaus gyvulėlio — 
“E. tu avele!”. Avinas

AUKOS TAUTOS FONDUI 
VLIKUI REMTI

Dr. Pr. Jaras. Indiana 100.
Po 20 dol.: dr. S. ir M. Bud

riai. L. ir J. Giedraičiai, Ant. 
Gudonis.

Po 10 dol.: Dr. J. Motiejū
nas, K. Brencius, prof. K. Avi
žonis, dr. V. Tumėnienė, J. 
Končius, V. Zalatorius, B. Gy
džius, SLA 125 kp., B. Cipli- 
jauskaitė, C. ir P. Gobužai, A. 
Leonas, J. Matyckas, B. Briz- 
gys. E. Bartkus, M. Jokubaitie- 
nė, S. ir M. Šalkauskai, Atletų 
klubas. N.Y., K. Siliūnas, V. 
Adamkavičius. D. Variakojytė 
ir 5 dol. S: Balsys. Ig. J. But
kus (dalis) — 27 dol.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
įmokėjo savo metinį įnašą 100 
dol.

Prof. St. Kairiui, Lietuvos 
Nepriklausomybės s ignatarui 
mirus, vietoje gėlių, jo atmini
mui kovai dėl Lietuvos laisvės 
aukojo: Lietuvių kolonija Wa
shington, D.C. per V. Trumpa 
po 10 dol. — Dr. D. Krivickus, 
B. Parauskas, V. Stanka, E. ir 
L. Kačinskai, K. Škirpa. Po 
5 dol.: V. Trumpa, J. Andriu
šis, J. Pajaujis, VI. Viliamas, 
Valiūnas, ir dr. K. Grinius ir 
po 2 dol. dr. Pr. Skardius ir 
V. Jackūnas.

Liet. Moterų Atstovybės New 
Yorko Moterų klubas pagerb
damas mirusio prof. St. Kario 
atminimą, pasiuntė 20 dol.

Visiem nuoširdžiai dėkoja

L.l. Tautos Fondo Valdyba

Po 5 dol. I. Okunis, Flush
ing, P. Plaktonis, Brooklyn, N. 
Y., R. Sims, New York, N.Y.

Po 3 dol. S. Kačinskas, O. 
Kučinskas, M. Kemzūra, P. Ker- 
dock, A. Rinkevičius, J. Savic
kas, A. Zoborskis, J. Zatorškis, 
Brooklyn, N.Y. K. Bačauskas, 
J. Ceilius, J. Jasinskas, J. Ma
linauskas, O. Montvidas, J. Sa
kalauskas, A. Šeputis, Woodha
ven, N.Y., K. Motuzas, J. Sirge- 
das, E. Mickeliūnas, Richmond 
Hill, N.Y. J. Legis, New York, 
N.Y. S. Ziupka, Maspeth, N. 
Y. V. Salomonas, Ozone Park, 
N.Y., A. Mikulskis, Rosedale, 
N.Y. P.J. Bagdas, M.D. Doug- 
laston, N.Y. Dr. A. Gylys, Kings 
Park, N.Y., P. Remch, Valley 
Stream, N.Y., Dr. B. Jankaus
kas, W. Brentwood, N.Y. J.J. 
Sakaitis, L. Snauskis Wor
cester, Mass.,' K. Trinka, Bos
ton. Mass., M. Mockapetris, 
Dorchester, Mass., T. Banys, 
Cambridge, Mas sachusets, 
V. Bukauskas, Hyde Park, 
Mass., Ch. Pažo, Westboro, E. 
Chmeliauskas, Gardner, Mass., 
J. Vaitkūnas, Canton, Mass. J. 
Baranauskas, Sunderland, Mass. 
P. Buškevičius, Hartford, Conn. 
E. Labutis, K. Pranulis, Water
bury, Conn., W. Jesinauskas, 
New Canaan, Con n. A. 
Šerkšnas, Bloomfield, Conn. A. 
Martinėnas, Wallingford, Con
necticut, A. Dargis, Kearny, N. 
J., A. Pilibaitis, Newark, N.J. 
P. Bočis, Bayonne, N.J. K. Ga- 
lauskas, Garwood, N.J. M. 
Gedvilienė, Pattenburg, N. J. 
G. Juškėnas, J. Naujokaitis, 
Cleveland, Ohio, C. Ramanaus
kas, A. Skrupskelis, Chicago, 
Ill., V.J. Jakštas, Miami, Fla., 
A. Paleckis, St. Petersburg, 
Fla., E. žemaitis, Hollywood, 
Fla., K. Valiulis, Omaha, Nebr.
M. Damijonaitytė, Boys Town 
Nebr. S. Barvydas, Detroit, 
Mich., K. Kalvaitis, College 
Park. Md., A. Mars. Jucson, 
Arizona, L. Rumšas, E. Chica
go. Ind. A. Kuneac, Bronx, N. 
Y. J. Butkus Far Rockway, N. 
Y. A. Grybauskas R ochester,
N. Y. J. Pauža, Hudson, N. Y.

Po 2 dol. A. Kubilius, E. Lit- 
vaitis, S. Ruginis, Brooklyn, N. 
Y., J. Razmantas, Richmond 
Hill. N.Y., K. Krušinskas, K. 
Lakickas, A. Spaičis, F. Švil
pa, Woodhaven, N.Y., K. Pače- 
sa, Elmhurst, N.Y., J. Rutkaus
kas. Merrick N.Y., P. Bartkevi
čius, Jamaica, N.Y., V. Rutkaus
kienė, Smithtown, N.Y. A. Brie
dis, Central Islip, N.Y., E. 
Pugh, Long Beach, N.Y., R. 
Masiulionis, Buffalo, N.Y., A. 
Zabelskas, Waterbury,
Conn., S. Zdanis. Oakville, 
Conn., T. Sereika, Hartford, 
Conn., S. Bujanauskas, Anso
nia, Conn., K. Kronkaitis, New 
Haven, Conn. K. Jankūnas, Lo
di, N.J., J. Jasukaitis, Eliza
beth, N.J., A. šikšnius, Hillside, 
N.J., V. Baltutis, Lake Hiawat- 
ta. N.J., L. Masiliūnas, J. Va- 
lentukevičius, So. Boston 
Mass., J. Kačkelis, Northampt
on, Mass., K. Gimžauskas, Cice
ro, Ill., P. Krajauskas, Chicago, 
Hl., P. Kazakas, Cleveland, O- 
hio, V. Jackūnas, Washington, 
D.C., F. Kudirka, Los Angeles, 
Calif. M. Bogusevich, Scran
ton, Pa., E. čiočys, Providen
ce, R.I.

Nuoširdžiai dėkingi
T.T. Pranciškonai

Išnomuojamas butas gražia
me Woodhaveno rajone, šeši 
kambariai pirmame aukšte. Dėl 
papildomų informacijų skam
binu VI 94)775.

Ridge wood e, 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.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS. 

Vedėjas 
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

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

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. MINKUS
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
Sekmadienj — nuo 12 iki 1 p.p.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga 

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

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

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

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

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

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

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS
vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburghe ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties,

RADIJO VALANDA

WEDO
Mckeesport, Pennsylvania

kas sekmadienį
nuo 1:35 iki 2:00 vai. popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adresu:

LITHUANIAN CATHOLIC HOUR
WEDO

MCKEESPORT, PA.

WINES & LIQUORS

JOSEPH RUTKOSKI 
Wines & Liquors

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

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

Ask for Joe Rutkoski

DISPLAY

For presentations hand engraved 
PLAQUES

that will 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

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.

“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 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tek EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

J. B. S HALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tek Virginia 7-4499

THEODORE WOUNNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
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 moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios Ir į kitus miestus.

1 Reikale šaukite — Tel. TR 8-6434
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SKLYPAS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

Pranciškonų vadovybės me
tiniuose posėdžiuose vasario 1- 
3 Kennebunkporte nutarta ko 
skubiausiai pirkti tinkamą že
mės sklypą kultūros židinio 
statybai ir su atrastu sklypu 
savininkais tuojau pradėti de
rybas dėl kainos.

Taip pat posėdžiuose išreikš
ta džiaugsmas dėl visuomenės 
didelio susidomėjimo kultūros 

. židinio statyba ir padėka už 
statybos fondui siunčiamas au
kas. Posėdžiuose ypač dėkingai 
prisimintas ir giliai Įvertintas 
New Yorko bei New Jersey lie
tuvių dvasiškuos pritarimas, pa
skatinimas ir parama einant 
prie kultūros židinio statybos.

Visuomenė prašoma ir toliau 
siųsti aukas, kad. perkant že
mę, nereikėtų pulti i skolas.

Provincijolas
—o—

L. Kat. Motery S-gos 29 kuo
pos susirinkimas bus vasario 
13 dieną 1 vai. pp. Apreiški
mo parapijos salėje. Visos na
rės prašomos dalyvauti:

Naujosios kartos diskusijų 
ratelio susirinkimas bus vasa
rio 12. ši penktadienį. 8:30 v.v. 
dail. K. Žoromskio studijoje, 
257 W. 14 St. Bus svarstoma 

' liet, žurnalistikos problemati
ka. Dalyvauja Washington Post 
korespondentė Rasa Gustaitytė, 
Pietų Amerikos Stalo narys 
Stasys Goštautas, žurnalistas- 
publicistas Vincas Rastenis, di
džiųjų žurnalų fotografas Vy
tas Valaitis.

N.Y. Folkloro draugija vasa
rio 13. 2-5 v: popiet N.Y. Is
torijos draugijos salėje savo 
metini susirinkimą skiria seno
mis imigrantų suomių, latvių ir 
lietuvių liaudies dainomis. Suo
mių dainas dainuos Sylvia Aar- 
no. latvių — Rita Azilna. lie
tuvių — Vincė Jonuškaitė.

Rengiamas K.V. Banaičio 
kūrinių koncertas

Kovo 7, sekmadienį, 5:15 
Carnegie Recital salėje rengia
mas a.a. prof. Kazio Viktoro Ba
naičio kūrinių koncertas. Ren
gia Norman Seaman koncertų 
agentūra.

Įvedinį žodi tars K.V. Banai
čio dainų pirmoji interpretato- 
rė Vincė Jonuškaitė.

Programoje bus išpildoma: — 
trijo arfai, smuikui ir klarne
tui, — išpildo Rhode Island 
simfonijos nariai; trys dainos 
— Stasys Citvaras, bosas; iš
traukos iš ciklo fortepijonui— 
“Sutemos giesmės ir vizijos”— 
skambina Aldona Kepalaitė; so
nata smuikui D. Moli—atlieka 
Izidorius ir Vitenis Marija Va- 
syliūnai. Koncerto pabaigai New 
Yorko vyrų choras, vadovauja
mas Vlado Baltrušaičio, atliks 
keturias dainas.

Koncerto organizavimo rei
kalais rūpinasi solistė Vincė Jo
nuškaitė ir Salomėja Valiukie- 
nė.

Rūpesčio šešėliu sunku nusi
kratyti bebandant Įžvelgti Lie
tuvos laisvės aušrą šių dienų 
pasaulinių Įvykių perspektyvo
je. Kai Į istorijos arena išei
nančiuose Saharos pakraščiuo
se naujos valstybės dygsta, kaip 
grybai po lietaus, ir paskubom 
likviduojami paskutiniai kolo
nializmo likučiai neatsižvelgiant 
net, ar laisve laiminčios tau- 
tos pajėgs jos vaisiais pasinau
doti, tuo pat metu kultūringo
sios Europos žmogaus - teisės 
yra sumintos, ir visa eilė tau
tų tebeneša rusiškojo komuniz
mo jungą.

Pasireiškus komunizmo impe
rijoj aižėjimo žymėms, Vaka
ruose gaivališkai priimta, kaip 
tikras faktas, prielaida, Jcad 
maskvinis komunizmas evoliuci- 
jonuoja ir vidinė Įtampa netru
kus ji privers trauktis iš Rytų 
Europos. Šia prielaida paremta 
Vakarų politika, siekianti kuo 
plačiausių kultūrinių, ūkinių ir 
kitokių santykių su Sovietija, 
kad minėtą procesą pagreitin
tų. Tačiau gilesnis žvilgsnis i 
komunizmo esmę kelia rūpes
čio. kad šios Vakarų pastan
gos gali baigtis pragaištinga ne
sėkmė.

Vakarų santykių su komu-, 
nizmu naujoje fazėje Lietuvos 
laisvės galimybės skęsta nema-

iki 
tė-

žėsnėje migloje, kaip ir 
šiol. Tačiau mūsų pareigos 
vynei dėl to negali pasikeisti. 
Anksčiau ar vėliau tautų lais
vės gandas pasieks Europą, o 
kartu ir Lietuvą. Mūsų laisvės 
viltys yra pagrįstos, ir prie jų 
Įgyvendinimo esame Įpareigoti 
kiekvienas, aktyviai prisidėti.

Iš mūsų politinės vadovybės, 
pagaliau pasiekusios organiza
cinės vienybės, nuoširdžiai lau
kiame ne tik naujų momento 
reikalavimus atitinkančių pla
nų, bet ir plataus masto dar
bų. Tiems jos darbams parem
ti kiekvienas lietuvis turėtų 
jausti pareigą prisidėti savo as
meniniu Įnašų.

Tautos šventės proga dėme
sys krypsta ir Į mūsų čia moks
lus baigusi jaunimą. Jo profe
sinis pasiruošimas šio krašto 
aukštojo mokslo Įstaigose sutei
kia jam neribotų galimybių pa
dėti savo pavergtai tėvų žemei 
greičiau sulaukti laisvės ryto. 
Dalinis jaunimo pasireiškimas 
toje plotmėje turėtų virsti vi
suotiniu sąjūdžiu, nes kas sielo- 
sis Lietuvos laisvės siekimais, 
jei mūsų pajėgusis 
pasimes universalinių 
mų labirintuose.

Nežiūrint, kokiais 
klostysis tarptautinių 
raida, nežiūrint, kaip
ir sunkiai pasiekiamas atrodytų 
tėvynės laisvės išsipildymo me
tas, mes neturim teisės pavarg
ti. išsekti, ar juo labiau užsi
miršti, kad esame kenčiančios 
ir už savo laisvą kovojančios 
tautos dalimi. Vasario šešiolik
toji lai sustiprina mūsų viltis, 
jėgas ir pasiryžimus. Su tyra, 
šventiška nuotaika, gilia minti
mi ir nepajudinamu ryžtu daly
vaukime jos paminėjimuose.

New Yorke minėjimas bus 
vasario 14. sekmadienį, Webs
terio salėje. Pradžia 4 vai. po
piet. St. Dz.

jaunimas 
proble-

vingiais 
Įvykių 

tolimas IRENA STANKŪNAITĖ dainuos vasario 16 minėjime New Yorke.
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KRISTIJONO DONELAIČIO 
MINĖJIMAS YALE 

UNIVERSITETE
Yale universitete. New Ha

ven, Conn.. Aleksio Rannit rū
pesčiu vasario 1 1 rengiamas 
Kristijono Donelaičio 250 metų 
gimimo sukakties minėjimas. Į- 
žangą padarys Rene Wel - 
lėk. pasaulinio garso palygina
mosios literatūros istorijos 
mokslininkas. Paskaitą apie Do
nelaiti skaitys Aleksis Rannit. 
Donelaičio kūrybą originale ir 
vertimuose skaitys Asta Will- 
mann Linnolt. Asė Dauguvie
tytė ir Vytautas Valiukas.

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

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 14. sek
madienį, 2 v. popiet. So. High 
School salėje. Thomas Park 
Kalbės kons. A. Šalna ir dr. 
Balys Matulionis. Programą iš
pildys mišrus choras, vadovau
jamas muz. Jul. Gaidelio, tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
Onos Ivaškienės.

Vasario 11 gubernatorius ir 
burmistras paskelbs savo prok
lamacijas Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga. Vasario 
16 Lietuvos vėliava plevėsuos 
prie Bostono miesto valdybos 
rūmų.

Motery klubo susirinkimas 
buvo sausio 31 pas Angelę Va- 
kauzienę. Kalbėta apie madų 
parodos suorganizavimą. Ji nu
matoma kovo mėn. vidurį. Pa
rodos vedėja ir pranešėja kvie
čiama Irena Mickūnienė. Pernai 

.iš likusio parodos pelno buvo 
pasiųsta keletas siuntinių i už
sienius.

šv. Petro parapijos choro val
dybą šiem metam sudaro: pir- 
min. Henrikas Čepas, vicepirm. 
Pranas Averka ir Antanas Ja
nuška, sekr. Bronius Kruopis. 
ižd. Jonas Venckus. Revizijos 
komisija: Petras Kaminkas, Jad
vyga Bariūnienė, Jonas Starins- 
kas.

Mišraus choro valdybą suda
ro: pirm. Vytautas Dumbraus- 
kas. vicepirm. Apolinaras Ru- 
dauskas. sekr. Vytautas Bruz- 
gys. ižd. B. Skrebulis ir ūkio ve
dėja Konstancija Vasiliauskie
nė. Praeitų metų pirmininkas 
buvo Henrikas Gineitis.

4Wo^.

BR. NEMICKAS skaitys paskaitą Vasario 16 minėjimePROF. DR. 
Yorke.

New

Vasario 16 minėjime New Yorke kalbės 
kongresmanas Benjamin S. Rosenthal 
Kongresmanas Benjamin S.

Rosenthal iš Queens kalbės 
Vasario 16 minėjime New Yor
ke. Taip pat pasakys kalbą ir 
dr. Br. Nemickas. Vliko vice
pirmininkas. Meninę minėjimo 
programą atliks solistė Irena 
Stankūnaitė. Be to. bus tauti
nių šokių ir kanklių muzikos.

Minėjimo dalyviai prašomi

nevėluoti ir būti pasiruošusiem 
Įeinant Į salę Įteikti savo au
kas paskirtiem rinkėjam. Šių 
aukų didžioji dalis eis svarbiem 
Vliko atliekamiem ir naujai 
planuojamiem darbam paremti.

Minėjimas bus ateinanti sek
madienį, vasario 14 d. 4 vai.. 
p.p. Websterio salėje (119 E. 
llstr. Manhattane). minėjimą

VAIDILUTĖ — kanklininkių mergaičių būrelis, vadovaujamas T. Dzikienžs, dalyvaus Vasario 16 minėjimo 
programoje New Yorke. Pirmoje eilėje: Regina Leleivaitė, Laima ir Alė Surdėnaitės ir Audrė Staknytė, 
antroje eilėje: Rasa Navickaitė, Ramunė Stonytė. Jūratė Balsytė ir Asta Pranckevičiūtė.

Vasario 16 minėjimas Bayonnėje
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas rengiamas vasario 
21. sekmadieni. Ryte 10:30 v. 
šv. Mykolo lietuvių parapijos 
bažnyčioje pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. 3 v. 
popiet lietuvių klubo salėje (11- 
13 West 25 St.), prasidės ant
roji programos dalis. Vadovau
ja vargonininkas A. Jakupčio- 
nis. Invokaciją atkalbės kun. 
P. Žemeikis. Pagrindinę kal
bą pasakys muzikas Algirdas

Kačanauskas. Kalbės ir kiti sve
čiai — miesto majoras, patarė
jai. Lindeno miesto majoras, 
pirmasis lietuvis New Jersey. 
Meninę programą išpildys Rū
tos ansamblis, vadovaujamas 
muz. Algirdo Kačanausko. šo
kiai bus nuo 5 vai. grojant or
kestrui. Rengėjai prašo daly
vauti visus Bayonnės. Jersey 
City ir apylinkės lietuvius.

J. Liubinskas

« ' : ' . f . - - . . .

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE KEARNY
Lietuves nepriklausomybės 

minėjimas bus vasario 14, sek
madienį. 4 v. popiet parapijos 
salėje. Prieš tai 3 vai. bažny
čioje bus pamaldos už Lietuvą kykla ir jaunieji vyčiai, vado- 
ir žuvusius kovotojus. vaujami N. Kiaušienės. išpildys

Minėjime kalbės svečias iš 
New Yorko — Kipras Bielinis, 
adv. Salvest ir valdžios atsto
vai. Lietuvių šeštadieninė mo-

Šv. Cecilijos choras rengia pietus
Newark, NJ. — Švč. Trejy

bės lietuvių parapijos šv. Ceci
lijos choras rengia pietus, i ku- 

. riuos pakvies visus buvusius 
choro nariuš. Pietūs bus pava
sari. Jiem rengti sudarytas ko
mitetas: pirm. Charles Balchiu- 
nas. vicepirm. Albi Ponelis, 
Mrs. Charles Balchūnas—ižd., 
Mrs. M. Douches —sekretorė.

Dabar renkami visų buvusių

choristų vardai ir adresai. Kas 
tokių adresų turėtų, prašome 
siųsti adresu: M. Balčiūnas, 346 
Princeton Ave., Hillside, N.J., 
arba Mrs. Douches. 327 Jeru
salem Road. Scotch Plains, 
N.J.

Chorui vadovauja Klemensas 
Bagdomavičius. F. B.

meninę programą. Pritaikytą 
muziką pianu skambins Mrs. 
Kochbarsky. Programą praves 
kelbonas kun. J. Šamas.

Ta pačia proga rengiama P. 
Jurkaus tapybos kūrinių paro
da, kuri parapijos salėje bus 
atidara nuo 2 vai. iki 7.v.v.

Pakviesti tėvai pranciškonai 
su knygom. Darbininko spaudos 
kioske bus naujausios lietuviš
kos muzikos plokštelės, lietu
vių bei anglų kalba leidiniai. 
Bus priimamos Darbininko pre
numeratos. Ta proga kviečiami 
apylinkės lietuviai Įsigyti bent 

vieną lietuvišką knygą ir užsi
sakyti Darbininią, kuris pir
miems metams tik 5 dol. (k.>

šv Petro par. choro susirin
kime saausio 31 Henrikas Če
pas, choro pirmininkas, padarė 
pereitų metų veiklos praneši - 
mą. Pereitais metais choras da
lyvavo Vasario 16 minėjime 
Lowellyje, šaulių Sąjungos va
kare Brocktone, pasaulinės pa
rodos New Yorke lietuvių die
ną ir Stuko radijo valandoje, 
Pranciškonų lietuvių dienoje 
Kennebunkporte, Balfo vakarie
nėje Bostone. Be to, atliko lie
tuvių dainų programą “Adult 
Education Center” (Cambridge, 
Mass.) ir giedojo lietuvių Ka
lėdų giesmes gubernatoriaus E. 
Peabody rūmuose Bostone.

Korp Neo-Lituania ruošia 
‘Kitoniškus’ šokius — smages
nius ir Įdomesnius už visus ki
tus! Gros puikus “Al Woods” 
orkestras. Šokiai bus Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje III 
aukšte. 368 West Brooadway, 
vasario 13 d. 7:00 vai. vakare. 
Programoje bus Įdomūs filmai, 
vaišės ir pasilinksminimai.

rengia ir visus jame dalyvauti 
kviečia New Yorko Alto Tary
ba.

NEW YORKO
AKADEMIKŲ SKAUTŲ 

SKYRIAUS

rengiamas

INITIUM 
SEMESTRI
vasario 13
šeStadienj. 8:00 v.v.

ATLETŲ KLUBE

BUS ORKESTRAS 
Iš PHILA DELPHI JOS
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• VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS iškilmingas mi
nėjimas įvyks vasario 14, sekmadienį Websterio 
salėje, 119 East llth Street, Manhattan • Invo
kaciją skaitys T. Juvenalis Liauba, OFM • Kalbės 
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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