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DARBININKAS LB J UŽSIENIŲ POLITIKOS KELIAS

Pratęsiamos sen. Fulbrighto pažiūros dėl Vietnamo, 
Kongo — jos padeda suprasti LBJ užs. politikos kelią
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Vietname teroras, represijos, aukos, triukšmas-auga
Prezidento Johnsono pareiš

kimu, Amerika atsakė bombar
davimu šiaurės Vietname, rody
dama savo valią pasipriešinti 
komunistų agresijai.

AMERIKA SVARSTO: kapituliuoti, nu
galėti ar derėtis ir kada?

Vietnamo klausimas: kas to
liau daryti — labiau už ki
tus svarstomas vyriausybėje ir 
spaudoje.

Vyriausybė prisiėmė Įsiparei
gojimus nuo 1954. juos ėmė 
vykdyti nuo 1961, padėdama 
P. Vietnamui gintis nuo agre
soriaus. Vyriausybės oficialus 
nusistatymas tebėra: Amerika 
atitrauks savo karines jėgas, 
kai bus Įsipareigojimus Įvyk
džiusi, t.y. kada agresorius pa
liks P. Vietnamą ramybėje.

Atviresnės ir skirtingesnės 
nuomonės reiškiamos spaudoje. 
Jose ryškėja trejopos galimy
bės Amerikai: kapituliuoti, nu
galėti, derėtis. Daugiausia pri
tarimo randa trečioji — dery
bos. Tačiau ir derybos gali bū
ti dvejopom sąlygom: esamoj 
padėty, kada komunistai rodo 
savo pranašumą, padėti patai
sius. kada pranašumas pasitai
sytų amerikiečių naudai. - Pir
muoju atveju žodis ‘‘derė
tis” reikštų tiek pat kaiprir ka- 
pitaliuoti, antruoju atveju turė
tų reikšti kompromisą.
AR REPRESIJOS KOMUNIS
TAM ir taikinių bombardavi
mas šiaurės Vietname padėti 
pataisys?

H.W. Baldwinas (Times), ka
rinis bendradarbis, pateikia 
karių vertinimus. Esą bombar
davimas. kokis jis dabar buvo, 
turi politinės. psichologinės 
reikšmės, bet ne karinės. Ant
rojo pas. karo ir Korėjos karo 
patirtis parodė, kad oriniai puo
limai teruri karinės prasmės, 
kai jie stiprūs ir nuolatiniai. 
Atsitiktinis bombardavimas tik 
aliarmuos priešą ir paskatins 
sustiprinti priešlėktuvinę apsau
gą. Juo ilgiau JV lauks, nesi- 
imdamos sprendžiamos reikš
mės veiksmų, juos bus dides
nės aukos.
AR VYRIAUSYBĖS POLITIKŲ 
NUOMONĖS sutampa su karių 
nuomone?

R. Drummondas (H. Tribu
ne) atsako i tai. peržvelgdamas 
praeitį. Esą prieš metus amba
sadorius Lodge ragino Wash- 
ingtoną pritarti atsiteisimo po
litikai — atsakyti didesniais 
puolimais šiaurės Vietname. Jo
kios akcijos nebuvo.

Kai torpediniai laivai užpuo
lė rugp. 5 Amerikos karinius 
laivus prie Tonkino, buvo atsa
kyta uostų bombardavimu.

Kai lapkričio 1 buvo sunai
kintas Amerikos aerodromas, 
žuvo 4 amerikiečiai, sužeista 72 
sunaikinti ar apnaikinti 28 lėk
tuvai, — jokios Amerikos ak
cijos nebuvo.

Ambasad. Taylor gruodžio 
mėn. Washingtone ragino atsa
kyti i užpuolimus pasienio sri
čių bombardavimu, — jokios 
akcijos.

Tai Įtikino komunistus, kad 
jie gali siekti toliau, ir kom. 
Kinija jau paskelbė savo arti
miausią taikinį Thailandą, siek
dama išstumti Ameriką iš Azi
jos. Gal dabartiniai užpuolimai

Po bombardavimo komunis
tai gavo Įsakymą sustiprinti ag
resiją visais frontais Amerikos 
pasipriešinimui palaužti. Nuo 
sekmadienio eina sustiprinti ka
ro veiksmai.

pažadins padaryti ką nors, kas 
Įrodytų, jog komunistai persi- 
kombinavo. Tačiau iniciatyva 
vis paliekama komunistų ran
kose.
JEI DERYBOS, tai ko jose 
Amerika turi siekti?

N.Y. Times vedamasis prisis
pyręs reikalauja, kad vyriausy
bė pasakytų, ko ji toliau sie
kia ir ką mano daryti. Nesu
laukdamas atsakymo, pats laik
raštis kiša minti, kad Amerika 
turi pasitraukti iš Vietnamo. 
Kas nori Amerikos pasilikimo? 
— klausia laikraštis ir atsako, 
kad tai tie. kurie turi naudos 
iš Amerikos ten buvimo. O tie, 
kurie jaučiasi žalojami, skriau
džiami — budistai, nacionalis
tai. komunistai, dauguma ūki
ninkų — nori: tegul tik sau ei
na amerikiečiai, tegul palieka 
mus vienus.

Aiškiausiai pasisako W. Lip- 
mannas (Newsweek), rodyda
mas « Amerika
atpalaiduojama nuo naštos, ku
ri jai ir persunki ir nereikalin
ga; rodo dėkingumo, kad ima 
rodyti iniciatyvos Sovietai, In
dija. Japonija dabar Azijos rei
kalus tvarkyti. O dėl Įsipareigo
jimų — jie bus Įvykdyti, jeigu 
‘ ‘patys vietnamiečiai susitars 
tarp savęs.”

Kaip tas susitarimas turi 
Įvykti. Lippmannas nesako. Bet 
patirtis rodė toki kelią: komu
nistai paskelbia vyriausybe iš
laisvinimo komitetą, ir tas ko
mitetas nutaria prisijungti pvz. 
P. Vietnamui prie S. Vietnamo.

DRAUGAI - PRIEŠININKAI: prezidentai De Gaulle ir Johnsonas

Anglai perkasi lėktuvus iš Amerikos
.. — Anglija vasario 9 nupir
ko iŠ Amerikos ginklų, dau-

Varžybos del plieno
— Plieno unijų vasario 9 

balsavimų duomenys panašūs 
kaip varžybose tarp Kennedy ir 
Nixono. Negalutiniais duome
nim. Šiek tiek atsilieka ligšioli
nis prezidentas McDonald 
nuo savo buvusio iždininko 
Abelio.

AGRESIJOS VEIKSMAI:
Komunistai teroristai vasa

rio 10 Quinhon. 207 mylios nuo 
Saigono ir 80 nuo Pleiku, i 
keturių aukštų namą, kuriame 
gyveno amerikiečiai, Įgabeno 
sprogstamą medžiagą. Nuo 
sprogimo namas griuvo. Kiek- 
jame žuvo, neišaiškinta, spėja
ma, 20-28. Iš po griuvėsių dar 
atkasami gyvi ir .sužeisti. Tai 
didžiausia amerikiečių gyvybės 
auka vienoj vietoj.

Bindinh provincijoje 300 my
lių nuo Saigono. komunistai už
puolė kelyje esančią vyriausy
bės kariuomenę ir sunaikino 
per 300.

AMERIKOS VALIOS ATSTOVAI, prezidento patarėjas McGeorge Bun
dy, ambasadorius Taylor, karinis šefas Westmoreland.

Metodas išbandytas Baltijos 
valstybėse. . t-

TW.S. White (Journal Ameri- 
fcanh kuris'1 dažnai pareiškia 
Baltųjų Rūmų nuomonę, rodo 
optimizmo, kad padėtis nėra to
kia bloga; sutinka, kad dery
bos apskritai neatmestinos, bet 
atmestinos derybos, kurios reiš
kia appeasementą.

Atrodo, kad vyriausybę 
veikia ir kitos jėgos, kuriom 
derybos būtų kompromisas, o 
ne kapitulacija. kokia Lippman- 
no siūloma. Bet būdama tarp 
dvejopų jėgų, ji yra grėsmėje 
stovėti vietoje, nei kapituliuo
ti. nei laimėti, bet laukti.

giausia karo lėktuvų, už 650 
mil. dol., Australija už 350 mil. 
Amerika jem davė kreditus 7 
metam. Tačiau Anglijos vyriau
sybei vos nebuvo pareikštas ne
pasitenkinimas parlamente dėl 
darbo mažinimo Anglijos dar
bininkam.

— Vokietijos kancl. Erhar- 
das laišku prezidentui Johnso- 
nui prašė kelti Vokietijos su
jungimo klausimą. Tai svarbu 
vyriausybei prieš rinkimus.

Susidūrimuose kitose vieto
se žuvo keli amerikiečiai lakū
nai. sunaikinti ar sužaloti 4 
helikopteriai.
TREČIAS BOMBARDAVIMAS:

Vietnamo aviacija. Amerikos 
remiama, vasario 10 trečiu 
kartu bombardavo šiaurės Viet
name taikinius. Tai buvęs pats 
s t i p riausias bombardavimas. 
Bet smulkmenų nežinia.

Prezidentas Johnsonas su 
tautinės apsaugos taryba posė
džiauja kasdien.

Amerikos vyriausybė vasario 
10 ispėjo Maskva, kad sus
tabdytų demonstracijas prieš

KOMUNISTŲ VALIOS ATSTOVAI: Sovietu Kosyginas, š. Vietnamo Cho Chi Minh, kom. Kinijos 
Mao Tsetung.

TARP DE GAULLE IR JAV: Kinija, auksas, doleris...
Prezidento de Gaulle vasario

4 pareiškimai spaudai tebe- 
komentuojami. De Gaulle pri
pažino Jungtinių Tautų iškry
pimą ir jom perorganizuoti siū
lė penkių didžiųjų konferenci
ją: Amerikos. Anglijos. Rusijos, 
Prancūzijos ir kom. Kinijos; 
siūlė tarptautinu prekybą pa
remti ne doleriu ir svaru, bet 
auksu; siūlė taip pat atnaujin
ti Vokietijos sujungimo inicia
tyvą derybose su Sovietais.

Tie de Gaulle siūlymai ver
tinami kaip noras sudaryti A- 
merikos politikai keblumų, nes
Amerika kom. Kinijos nepri
pažįsta ir jų dalyvavi
mas negali būti svarstomas. Aš
tresnis antras de Gaulle siūly
mas dėl aukso: juo de Gaulle 
siekia sumenkinti Amerikos 
ne tik prestižą, bet ir suvaržy
ti Amerikos kapitalo invaziją Į 
kitus kraštus.

Šiuo metu dolerių užsieniuo
se yra 27.7 bilijonai. Laisvo 
aukso, kuriuo jie gali būti išper
kami. 1.3 bil. dolerių. Jeigu 
Prancūzija ir kiti kraštai parei
kalautų jų turimus dolerius pa
keisti auksu, grėstų dolerio 
vertės kritimas, nes sunku bū
tų jį išpirkti. Kongresas jau 
numatė skirti tam reikalui dar
5 bilijonus aukso, bet ir visos 
Amerikos aukso atsargos tesu
daro 15.2 bil.

Amerikos atstovybę Maskvoje,
Nixonas pasisakė už bombar- 

davimą^šiaurės Vietname “die
ną ir naKti”.

Prezidentas de Gaulle vėl 
prabilo apie konferenciją Žene
voje Vietnamo. Laoso. Cambo- 
dijos neutralizacijai.

Kinijoje kuo aštriausi bal
sai prieš Ameriką ir garsinima- 
sis, kad Kinijos kariuomenė jau 
paruošta.

Indija siūlo Amerikai ir So
vietam susitarti dėl Vietnamo.

Amerikos spaudoje Vietna
mo kovos pats aktualiausias 
klausimas.

PARTIJOSE:

— New Yorke respubliko
nai kalba apie John Lindsay 
kaip būsimą respublikonų kan
didatą i New Yorko majorus. 
Daugelis demokratų jį labiau 
remia nei Wagneri po pasku
tinių Įvykių.

— Sen. R. Kennedy, nors 
pralaimėjo kovą dėl Įtakos su 
Wagneriu. bet jo pusėje tebė
ra New Yorko demokratų at
stovų dauguma, ir tai gali bū
ti jėga jo tolimesnei akcijai iki 
naujų rinkimų.

De Gaulle spėjo, kad tai ne- 
sukubus dalykas, kitaip sakant, 
pavojaus doleriui nėra, tačiau 
davė suprasti, kad turi tam 
tikrą ginklą prieš Amerikos 
ūkini veržlumą. Norėdama su
mažinti savo dolerių sumas ki
tuose kraštuose, Amerika turė
tų sumažinti savo investavi
mus užsieniuose. To de Gaulle

Prezidento pagalba doleriui
Prez. Johnsonas vasario 10 

ragino Amerikos prekybinin
kus bei pramoninikus sava va
lia sumažinti dolerių investavi-

Traukiniuose nusikaltimai auga
— New Yorko traukiniuose 

nusikaltimai 1964 padidėjo 52.5 
proc. Traukinių saugumą ir 
tvarką saugo 1,118 susisiekimo 
policininkų.

— Popiežius Paulius VI kal
bėjo lotynų Amerikos žurnalis
tam. kad jie remtų ir vykdy
tų “tiesos propagandą” kaip 
priemonę labdarai ir. draugišku
mui tarp tautų, nes “tiesa pa
daro žmones laisvus, labdara 
padaro juos brolius”.

— Dėl nuskendusio lėktu
vo kilo aiškinimas: galėjęs ne
tekti pusiausvyros, prasilenkda
mas per arti su kitu lėktuvu.

Dėl Vietnamo:
Sen. Fulbrightas nustebino 

savo “kolegas liberalus”, rašo 
Time, kada jis paskelbė klaida 
Vietnamo prezidento Diemo nu
šalinimą. Bet dabar jau ne lai
kas apie tai kalbėti, ir belieka 
žiūrėti, kas daryti toliau .. . 
Fulbrightas priešingas derybom 
dėl Vietnamo neutralizacijos 
dabartiniu metu, nes tai būtų 
derybos iš silpnumo. Karinė ir 
politinė padėtis turinti būti 
tiek pataisyta, kad prie konfe
rencijos stalo Amerika galėtų 
būti geresnėje padėtyje. Sena
torius pateisina dabartinę prez. 
Johnsono politiką “pratęsti esa
mą padėti”. Įsivelti giliau i ka
rines operacijas Fulbrightas ne
sutinka. Jis čia reiškiąs ir dau
gumos senatorių pažiūras, nes 
esą tik 7 sennatoriai pasisa
kė aiškiai už karo laimėjimą 
Vietname nesibaidant kom. Ki
nijos Įsikišimo.

Jei vyriausybės ir Fulbrigh
to politika dėl Vietnamo sutin
ka. tada galima darytis jau iš
vadą, kuriam reikalui buvo A- 
merikos bombos i šiaurės 
Vietnamo karinės pramonės tai
kinius. Ne karui laimėti, tik są
lygom pagerinti . . .
Dėl Kinijos:

Fulbrightas nesiūlo kom. Ki
niją pripažinti. Siūlo “taikingų 
ryšių sritis”, kaip kitados Geor
ge Kennanas siūlė tokius ryšius 
su Rusija, tikintis, kad laikas 
veiks Amerikos naudai; kad iš
augs nauja Kinijos karta, su 
kuria bus lengviau susikalbėti.

pirmiausia siekia, nes kai ku
rios prancūzų firmos yra pavo
juje patekti Į amerikiečių ran
kas. Tą pat jaučia ir Vokieti
ja bei kiti Europos kraštai.

Šie de Gaulle pareiškimai yra 
priemonės šaltojo karo ku
ris tebeina tarp Amerikos ir de 
Gaulle dėl Įtakos Europos rin
kose.

mą užsieniuose. Paprašė Kong
resą. kad turistam nemuitina- 
mų prekių kiekį sumažintų iš 
100 dol. Iki 50.

— Negrų vadas M. ll King 
lankėsi pas prezidentą. Ragi
no išleisti naują įstatymą, ku
ris pagreitintų negrų balsavimo 
teisės vykdymą. King nusistatęs 
demonstracijas vykdyti ir ki
tuose miestuose. Kalbama, kad 
prezidentas pasiryžęs įvęsti ka
ro padėtį Šeimoje ir federali- 
nėm pastangom baigti ten riau
šes.

— Romoje vasario 9 buvo 
pirmu sykiu per 10 metų pūgos, 
kurios privertė sniego, išvertė 
medžius ir nutraukė elektros 
laidus. Nuostolių už 1.6 mil. 
dol.

Ir W.F. Buckley (J. American) 
vasario 8 jau informavo, kad 
Kanados parlamento narys A. 
Hamilton jau lankėsi pas Ame
rikos senatorius Fulbrightą, Hi
ckenlooper, Church ir pas biz
nierius dėl prekybos su Kinija 
išplėtimo.
Dėl Kcngo:

“Dėl Dievo”, — kalbėjo Ful
brightas valstybės sekretoriui 
Rusk — nesiduokim Įveliami 
i Kongą, kaip tai padarėme 
su Vietnamu”.
Dėl Nato atominio laivyno:

Nereikia spausti de Gaulle 
nei kitų europiečių, jei jie yra 
priešingi tam atominiam Nato 
laivynui. De Gaulle remiasi na
cionalizmu. kuris yra galin
giausia jėga ir kurios nereikia 
nukreipti prieš Ameriką.
Dėl komunizmo:

Amerika turinti atsisakyti 
nuo vilties komunizmą visuoti
nai nugalėti. Reikią remti tarp 
amerikiečių minti ne “stumti 
atgal geležinę uždangą”, bet 
sulaikyti jos veržimąsi ir su ja 
sugyventi. Reikią tikėti, kad 
komunistai ne tik skyla, bet ir 
kinta. Kad labiau kištų, reikią 
didinti prekybą su komunisti
niais kraštais, susipratimą su 
Panama, apsiraminti dėl Cast
ro, kuriam dabar rodomas prie
šiškumas tik labiau ji nuteikia 
prieš Ameriką.

Sen. Fulbrighto mintys dėl 
užsienių politikos, kaip nesun
ku pastebėti, daugeliu atvejų su
taria su LBJ politikos praktika.

Time žurnalas vertina, kad 
.Fulbrighto .idėjos reiškia ten
denciją grąžinti Ameriką i izo- 
liacionizmą. Izoliacionizmo sie
kia asmuo, kuris buvo žinomas 
kaip vienas iš atstovų interna
cionalizmo. siekiančio Ameri
kos kišimosi i visas pasaulinio 
masto problemas. Tokis pat 
buvo ir W. Lippmannas, kuris 
dabar Įsakmiai prisiėmė ir izo- 
liacionisto vardą, jei, sako, A- 
merikos atsiribojimas nuo Azi
jos ir Afrikos interesų turi 
reikšti izoliacionizmą.

Linksta dėmesys, kad grįžti 
į izoliacionizmą ragina tada, kai 
gresia komunizmo jėga. Tie pa
tys asmens kovojo už interna
cionalizmą, kai grėsė hitleriz- 
mo jėga.

Dvejopas matas: surišti ran
kas hitlerizmui-, bet palikti lais
vas rankas komunizmui. Bet 
dvejopas matas tų pačių asme
nų praktikoje nėra naujiena. 
Antai, sen. Goldwateris buvo 
priskirtas i ekstremistus dėl jo 
pasisakymo prieš pilietinių tei
sių Įstatymą, prieš mokyklų in
tegraciją. Bet sen. Fulbrightas 
nevadinamas ekstremistu, nors 
jis taip pat buvo pasisakęs 
prieš pilietinių teisių Įstatymą 
ir prieš mokyklų integraciją.

Sen. Fulbrighto, W. Lippman- 
no ir k. jų vienminčių tvirtybė 
yra jų sveika mintis — susi
rūpinimas vidaus reikalais, švie
timu, skurdu, nusikaltimais, so
cialine lygybe ir aprūpinimu, 
kuriam galėtų būti skiriama da
lis tų lėšų, kurios nueina sve
timiem kraštam.

Fulbrighto šalininkai liekas 
neaiškūs, kada jie kalba apie 
paramos užsieniam peržiūrėji
mą: nes jie kalba apie parajnos 
nutraukimą tokiem kraštam 
kaip Vietnamas, Kongas, Korė
ja. nacionalinė Kinija, bet prie
šingi, kad parama būtų nutrauk
ta komunistam Titui. Gomulkai, 
Nasseriui ir pan.

Fulbrighto šalininkų didžiau
sia silpnybė yra jų tikėjimas, 
kad komunizmas, gavęs Afri
ką ir Aziją, jau bus tuo paso
tintas ir paliks ramybėje Euro
pą ir Ameriką.
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Trys
Amerikietis Tėvas James Dra- 

ne, pažinęs sovietinio gyveni
mo sklypelį traukiny, panoro 
savo patirtis tęsti gatvėje, par
duotuvėje ...

Vieną rytą jis pasiryžo pažin
ti miestą savo akim, be jokio 
palydovo. Jis išslinko iš viešbu
čio ir ištisas valandas vaikščio
jo gatvėm, stebėdamas statybą, 
žmones, kampines krautuvikes, 
stengdamasis sugrįžti vis prie 
pagrindinės gatvės, kuri čia 
kaip daugely kitų miestų vadi
nosi Lenino vardu. Prie pagrin
dinės gatvės jis pastebėjo as
tuonių aukštų namą, į kurį Įei
davo daugelis žmonių. Matyt, 
tai buvo svarbus pastatas. Prie 
minios prisijungė ir Tėvas Dra- 
ne. Buvo nustebintas atsidūręs 
universalinėje krautuvėje.

Ji buvo labiau panaši į san
dėlį nei į parduotuvę. Pirmame 
aukšta buvo geležies dirbinių 
skyrius. Proga nusipirkti kokį 
suvenyrą ar lauktuvių. Patrau
kė dėmesį didelis lenktinis ki
šeninis peilis su daugeliu gelež
čių. Jau buvo besidairąs par
davėjos, bet apsižiūrėjo, kad 
kaina buvo 14 dol. Tai atšaldė 
pirkimo norą, ir Tėvas Drane 
movė į aštuntą aukštą be jokio 
elevatoriaus (nes jo nebuvo), 
kur parduodamos vyriškų reik
menų prekės. Kiūto į aki, kad 
nėra pardavėjų. Bet žvilgsnis į 
vyriškų drabužių kainas padėjo 
suprasti, kodėl pardavėjų nė
ra: nebuvo pirkėjų. Vieno pil
ko. pavyzdžiui, kostiumo kaina 
175 rubliai (apie 200 dol. turis
tui). O patys kostiumai, rodės, 
užsilikę nuo praeito šimtmečio, 
suglamžyti, lyg su jais kas bū
tų miegojęs.

Kaina paskutinio kostiumo, 
kurį jis matė, buvo mažiausia— 
125 doleriai. Marškiniai buvo 
tarp 20-30 dol. Batai be jokio 
stiliaus tarp 18-50 dol; Tradici
nė kailinė rusiška kepurė., j, ku
rią aki buvo užmetęs, norėda
mas pats įsiygyti ir Tėvas Dra
ne. per 100 dol. Po šios patir
ties. — sakos Tėvas Drane, — 
supratau, kodėl jauni rusiukai 
yra taip suinteresuoti pirktis 
drabužių iš užsieniečių.

Norint žinoti, ką iš tikrųjų 
tos kainos reiškia, reikia paly
ginti jas su uždarbiais ... Nors 
čia yra viena gyventojų klasė 
nepaprastai gerai apmokama ir 
turtinga, betgi gyventojų daug 
ma yra labai pigiai apmokama. 
Jauni Įstaigos tarnautojai ir 
mokytojai, pavyzdžiui, gauna

stotys, iki gausi prekę

pro

yra 
skir-

riausios vodkos, šampano. Vod- 
kos butelis, kiek prisiminė Tė
vas Drane, buvo 10 dol., nors, 
kiek paskui patyrė, pačiai vy
riausybei, kuri pristato degtinę, 
butelio savikaina atsieina tik 
50 cn.

Daugely miestų yra atvirame 
ore ūkininkų rinkos, kur par
duodamos daržovės ir švieži 
vaisiai.

Pirkimo ir kitose viešojo gy
venimo srityse Tėvas Drane bu
vo nustebintas Rusijos žmonių Ją tyrinėjo iš visų pusių. Tė- 
kantrybe — kaip jie kantriai vas Draine nešiojosi

eina iš krautuvės į krautuvę, iš 
vienos eilės į kitą su savo mai
šeliais.

šalia degtinės didžiausia pra
banga Rusijos pirkėjui yra dar 
ledai ir cigaretės. Rusai rūko 
gal tiek kaip amerikiečiai, ir pa
sirinkimas nemažas, nuo 25 cen
tų dėžutei iki net šimtinės do
lerių. Amerikos cigaretės rusus 
domina. Rusai, kuriuos Tėvas 
Draine sutiko, vargiai buvo ka
da amerikonišką cigaretę matę.

apie 100 dol. mėnesiui. Sunkiai 
dirbančio juodadarbio atlygini
mas — apie 130 dol? mėnesiui. 
Be minėto elito, gerai uždirban
čio, nedaugelis gauna per 150 
dol. mėnesiui. Tokius uždarbius 
gaunant ir tokias kainas mo
kant šeimos išlaikyti papras
čiausiai neįmanoma. Dėl to Ru
sijoje nepaprastai didelis 
centas moterų yra darbe.

Vienu atžvilgiu moteris 
tikrai prilyginta vyrui: jai
ta tekis pat kuklus drabužių pa
sirinkimas ir tokiom pat bran
giom kainom kaip vyram. Mo
terų drabužių skyriuj prekės 
nėra tokios nepatrauklios kaip 
vyrų drabužiai, bet aš nemačiau 
— sako Drane — pigesnės suk
nelės kaip 100 dol. Man aiški
no. kad retai kada moterys per
kasi gatavą drabužį krautuvėje. 
Daugumas rusių nusiperka me
džiagas, kokios jom patinka, ir 
siuvasi pačios.

Kainų atžvilgiu pastebėjau 
vieną išimtį — televizijų sky
riuje. Kainos beveik tokios pat 
kaip Amerikoje. Prieinamiau- 
sios kainos betgi plokštelių. Pui
kios rūšies plokštelės kaštuoja 
nuo 50 cn. iki dolerio. Norėda
mas Įsigyti plokštelių. Tėvas 
Drane turėjo progą susipažinti 
su pirkimo sistema.

Pirkėjas, nusprendęs ką pirk
ti, stoja i eilę ir laukia, iki pri
eis prie jo pardavėja ir ant 
sklypelio popierio įrašys jo per
kamos prekės kainą. Tada pir
kėjas rikiuojasi į eilę prie ka
sininko būdelės, kur jis sumo
ka pinigus ir gauna kvitą. Ta
da su kvitu eina į galą eilės, 
kuri stovi prie prekių išdavimo. 
Tokia “sistema" apsaugoja pir
kėją nuo neapgalvoto pirki
mo . ..

Kitoj pusėj gatvės naujinte- 
laitis “supermarketas”. Pasirin
kimas ir ten labai ribotas. Mė
sos skyriuje ant kablių kabojo 
keletas didelių jautienos gaba
lų — nešaldytos. Svaras po 2 
dol. Mėsa skardinėse po 1.50- 
3.00 dol. už skardinę; vištie
nos svaras — 2.50 dol. Kiauši-
niai po 25 cn. už vieną. Dešre
lių ir džiovintos žuvies galima 
gauti po 2.50-5 dol. už svarą. 
Kaviaro svaras 10 dol.

Daugiausia įvairumo buvo sū
rio skyriuje; kai kurie sukrau
ti blokais atvirai, kai kurie pa
traukliai įpakuoti. Sūrio kainos 
nuo 3 iki 5 dol. svaras. Dide
lis skyrius buvo gėrimų — įvai-

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

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

' ■ ■ ■ -■ -

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
I • ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ............. -...... CH 9-6245
1 • BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue .... -....... LI 2-1767

|‘ • BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952
• BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... O’ 5-8808

I • BUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................  TL 6-2674
I • CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............ BR 8-6966
i • CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737

• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• DETROIT. Mich. — 730 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRANO RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av, Tel. 233 803a 246 0215
• HAMTRANCK. Mich. — 11333 Jos. Campau ........... TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave..............  ES 2-4685
• LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ........ - Bl 3-1797

I • NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave............... — LO 2-1446
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ..............— Al 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street—....................... GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ....................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave........  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street ...   HU 1-2750

i • SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street -----  Fl 6-1571
• SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway ------ Tel. 268-0068

i • WATERBURY, Conn. — 6 John Street ..................... PL 6-6766
• WORCESTER. Mas*. — 174 Millbury Street ---------- fiw 8-2868
• YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Ave.................................... GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............. Rl 3-0440

su savim

viseda cigarečių dėžutę, nes, 
anot jo, tai geriausias būdas 
prieiti prie žmogaus, pradėti su 
juo kalbą ir nedraugišką nusi
teikimą sušvelninti.

Ledai Rusijoje gal net popu
liaresni kaip Amerikoje. Juos 
pardavinėja visur — restora
nuose, parkuose, geležinkelio 
stotyse, prie laikraščio kioskų. 
Ledų pardavėjas su dėže ant 
pečių grūdasi pro minią kaip ir 
Amerikoje jo verslo kolega ko
kiose beisbolo žaidynėse.

Yra ir nesvaigiųjų gėrimų au
tomatų. Bet jais Amerikos dar 
nepralenkė. Iš dviejų automa
tų vienas tikriausiai neveikia.

(Bus daugiau).

i
1 Siyskite į Lietuvą ir SSSR

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

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

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

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintrsl

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

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

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

RUSŲ kareivis ant tilto per Dauguvą prie Rygos. Keleiviai įspėjami latviškai ir rusiškai: 
eiti tik dešine tilto puse. WINTER GARDEN TAVERN

DARBAI
Kolchozas kolchozui nelygus. 

Bet jeigu daugelio kolchozų gy
venimas apžvelgiamas bendri
niais žodžiais, nieko nesakan
čiais didinamos gamybos pro
centais. o ne pačiais tos gamy
bos skaičiais; tai vieno čia mi
nimo kolchozo aprašymas yra 
konkretus ir vaizdingas.

—o—
Tiesoje sausio 5 Kaišiado

rių rajono “Taikos” kolchozo 
laukų darbininkė E.- Bukauskai
tė rašo:

“Kiek gauta grūdinių kultū
rų, šito negaliu pasakyti. Dar 
nebaigta kulti. Miežiai šiemet 
buvo prasti, mišiniai nekokie, 
tai derlius pusėtinas. Bulvės už
augo neblogai, hektaras davė 
apie 10 tonų. Ypatingai gražios, 
kur buvo vagutėmis sodintos. 
Kolūkis pirmus metus pabandė 
taip sodinti...”

“Linai užaugo neblogi, bet 
už juos niekas neatsakingas.

IR UŽDARBIAI KOLCHOZE
LIETUVOJE

Apskaičiavo, po kiek išeina nu
rauti kolūkiečio kiemui, kuoliu
kus su pavardėmis įkalė, ir 
būk geras — nurauk. Suėjo se
nukai, ant kelių suklaupę rau- 
ja. Paklojom linus, pakelėm, su
rūšiuota. Moterys už juos ne- 
moterys. žinom, kada linai pras
ti, pasigulėję, nestiprūs. O per
nai jie buvo labai sveiki, dide
li. Bet mūsų linus paskyrė į 
pačią žemiausią rūšį, davė tik 
pusę numerio. Mat, prastai su- 
rūšuota. Moterys už juos ne
gauna jokio paskatinimo, todėl 
ir nesistengia. O pradėti rū
šiuoti reikia jau raujant; vago
se mažesni, vidury ežios dides
ni, vienur tamsesni, kitur švie
sesni. Nuo čia prasideda kolū
kio pajamos. Svarbiausia — 
žmonėm reikia atlyginti, tada 
jie irgi stengsis”.

KAS ALABAMOJE PASIEKTA
Kovą dėl pilietinių teisių įsta

tymo vykdymo negrų vadas dr. 
M.L. King pradėjo nuo Šei
mos, Alabamoje. demonstraci
jom dėl negrų balsuotojų regis
tracijos. Kaltino, kad raštingu
mo tikrinimo egzaminai sunkūs 
ir kad registracija vykdoma lė
tai — registracijai skirtos tik 
dvi dienos per mėnesį. Dalias 
apskrity yra 56.667 gyvento
jai. tarp jų 56 proc. negrai. 
Balsuoti tinkamo amžiaus neg
rų yra 15.000, o registruota bu
vo tik 335; baltųjų tinkamo 
amžiaus buvo 14.000. o regist
ruota 9.000. Demonstrantu už 
tai, kad demonstravo be leidi
mo, buvo suimta apie 3,500.

Visas triukšmas privertė teis
mą įsikišti ir padaryti pirmus 
palengvinimus: įsakyti, kad re
gistracijai būtų skirta daugiau 
laiko ir kad per dieną įregis
truotų ne mažiau kaip 100 as
menų.

Negrų reikalavimai: registra
cija turi būti vykdoma 6 die
nas per savaitę; raštingumo eg
zaminai panaikinti; vienintelis 
reikalavimas, kad būtų atitinka
mo amžiaus ir gyventų balsavi
mo vietoje. M.L. King atvyko 
vasario 9 tartis su viceprezi
dentu Humphrey ir vyriausiu 
valst. gynėju Katzenbachu dėl 
tolimesnės kovos.

Pasisekimo stabdis:
“Kiti kolūkiai griebiasi ko

kios nors šakos. Antai ‘Tiesos’ 
kolūkis griebėsi auginti antis. 
Pravienos kolūkis išplėtė dar
žininkystę. Vieni pirmauja pa
gal primelžtą pieną, kiti —mė
sos gamyboje. Tik mūsų kol
ūkio niekur neišgirsi pirmau
jant. Ir kas dėl to kaltas? Gal, 
sakysime, kolūkiečiai? Tai ne
tiesa. Daugelis kolūkiečiai labai 
dori, darbštūs, sąžiningi. Aš 
manau, kad kolūkyje d au
giausia nulemia vadovaujantys 
kadrai. O su jais amžina bėda. 
Kolūkyje beveik kiekvienais 
metais keičiasi pirmininkai. At
rodo, kad didelų klaidą daro 
rajono vadovai, kišdami mums 
pirmus po ranka pakliuvusius 
žmones...”

“Štai ir dabar mūsų kolūky
je pirmininkauja buvęs moky
tojas Stasys Grigas. Gal ir ne
blogas žmogus, o kolūkiečiams 
kartais pikta, kartais juokas 
ima. Apie ūkį nedaug teišmano, 
mažiausio reikalo klausia gamy
binę valdybą: tą jau padariau, 
ką dabar daryti”.

(nukelta į 3 psl.)

— Vokietijos teisingumo mi- 
nisteris dr. E. Bucher vasario 8 
pareiškė atsistatydinsiąs, jei 
bus norima pratęsti teismus už 
karo nusikaltimus, nes tai prie
šinga konstitucijai.

— Lenkijoje už nelegalią 
prekybą mėsa ir jos vogimą iš 
valdžios parduotuvių vasario 2 
grupės vadas St. Wawrzecki 
nuteistas mirti, kiti iki gyvos 
galvas, ar po 10-12 metų. Jie 
išgrobę mėsos už pusę mŪ. do
lerių.

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

Cfc Mtt num ■&XA mo-lam-vial- max

MAISTO K « A 0 1Wt

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuviikus skilandžius ir sūrius
We take all orders .special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna
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Visiem pasaulio lietuviam
Prieš dvidešimts penkeris 

metus buvo dar kartą užpūstas 
Lietuvos laisvės žiburys. Ji už
pūtė tautų ir visos žmonijos 
laisvės priešai: rusai-bolševikai.

1940 metų birželio 15 d. i ra
mią ir taikią Lietuvą klastingai 
įsiveržė sovietų bolševikų tan
kai ir žiauriai nutraukė Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės 
siūlą.

Todėl šioji Vasario 16-ji, 
švenčiant 47-tą Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo minėji
mą, mums visiems yra ypatin
gai skaudi ir tragiška: tiek pa
vergtos Lietuvos broliams ir se
sėms, lygiai tiek mums — visa
me laisvajame pasaulyje išsklai
dytiems lietuviams.

Lietuva jau 25 metus yra ne
laiminga vergė didžiausio lais
vojo pasaulio priešo — bolše
vizmo. Kokia tai baisi 20-jo 
kultūringojo amžiaus gėda!

Šie 1965 metai tebūnie lietu
vių tautos neužpelnyto liūdesio 
ir tragedijos metai. Visi minėji
mai šios baisiosios 25 metų ver
gijos sukakties tepraeina visa
me laisvajame pasaulyje tos di
džios tragedijos ženkle. Nuošir
džiai parodykime laisviesiems, 
kurie dar nepažįsta rusiško bol
ševizmo. koks baisus yra jų pur
vinas batas, klastingai tykojan
tis sutrypti visą dar likusi lais
vąjį pasaulį.

Lietuvos miškai, pelkynai, go
jeliai ir laukai slepia tūkstan
čius Lietuvos laisvės kovotojų- 
partizanų nežinomų kapų. Jie 
mirė didvyriškai už savo tėvy
nės laisvę ir už savo tėvų ir 
protėvių tikėjimą. Jie nemirs ir 
gyvens per nepabaigtus amžius 
mūsų ir visų ateinančių lietu
viškų kartų širdyse.

Neapmatomi šaltojo Sibiro 
plotai yra ištisi lietuvių ir kitų i 
sovietų pavergtų tautų kapiny
nai. Nekaltas kraujas ir išbalę 
kaulai šaukiasi dangaus karšto!

Žiaurūs sovietiniai okupantai 
per 25 okupacijos metus išžudė

Raganos duktė
M. ŠEŠKUS

(2)
Jocienė galvojo, jei pas ją 
atėjo gyvatės Įkąstas žmogus— 
tai tik jos atkalbėjimo norėda
mas. O gal ji ir neklydo. Bai
mės būsenoje logiškas galvoji
mas dažnai suirsta.

— Iš širdies dėkoju Barbu
tei ir tamstai, dėdiene, už gy
dymą ir paslaugas. Kuo aš ga
liu Jums atsilyginti?

— Jau atsilyginta. Kai pava
sarį man prireikė medaus vais
tam nuo kosulio, tai jūsų tėtis 
Ladžius Šeškus man pilną ąso
tį padovanojo. Ir nevadink ma
nęs dėdienė, aš juk ragana ...
— Tamsta ne ragana. Tamsta 

gera ir graži moteris — atsa
kiau.

Jočienei patiko mano žo
džiai. Ji pabučiavo nuo ramunė
lių arbatos išprakaitavusią ma
no kaktą.

Motinai paskatinus, Barbutė 
palydėjo manę namo, kad kar
tais nuo įkandimo nenusilpčiau 
ir nenualpčiau.

Po šio įvyko aš būdavau daž
nas svečias Pakenės sodyboje. 
Mane ten traukė ir sodybos ro

žymią lietuvių tautos dali.
Bet likusieji dar gyvi oku

panto pavergtieji mūsų broliai 
ir sesės savo širdyse vitingai ne
šioja niekada neužgęstantį Lie
tuvos laisvės žiburėlį, viltį, pasi
ryžimą ir didį begalinį tikėjimą 
laisvei!

Šie mūsų tėvynės vergijos 
25 metai tebūnie mūsų nepa
laužiamo ryžto, vieningumo ir 
didelės dvasinės stiprybės me
tai kovoje už Lietuvos išlaisvi
nimą iš bolševikinės vergijos.

Broliai ir sesės lietuviai! Ku
riame tik pasaulio tolybės kam
pe mes begyventumėm, vienin
gai sujunkime draugėn savo lie
tuviškas širdis, protus, darbš
čias rankas ir savo sielas vie
ninteliam kilniausiam mūsų 
tikslui — Lietuvos laisvei!

Nesigailėkime jokios aukos— 
nei piniginės, nei moralinės, 
nei savo darbų šitam didžiajam 
tikslui.

Gėdingos bolševikinės niek
šybės sukakties akivaizdoje — 
šiais metais — būkime dosnūs 
kaip niekada pavergtos Lietu
ves laisvinimo reikalams.

Jokia auka pavergtai Tėvynei 
nėra didelė!

Lietuva vėl turi būti laisva 
ir nepriklauscma valstybė!

Visų pasaulio lietuvių širdys 
tesusijungia šiais metais i vie
na didingai ir ryžtingai plakan
čią širdį — Lietuvos prisikėli
mui!

AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBA

— PreL P.M. Juras, Lawren
ce, Mass., Lietuvių R.K. Kuni
gų Vienybės pirmininkas, siųs
damas stambesnę auką Rezoliu
cijoms Remti Komitetui, rašo: 
“. . .Seniai rengiuosi parašyti 
Tamstoms laišką, pasveikinti ir 
palinkėti nenuilstančiai tęsti 
sunkų ir garbingą darbą ... 
Maldauju Visagalio laiminti 
Tamstų žygius ...”

mantiškas grožis, ir žydriai mė
lynos Barbutės akys. Visa Jo
čių šeima manęs laukdavo atei
nant. Šiltais vasaros vakarais 
Jočiai, susėdę ant gonkelių, 
klausydavos mano pasakojimų 
apie Austriją, kur aš tais metais 
studijavau.

Gasparui Jočiui turėjau daug 
pasakoti apie Austrijos gamtą, 
žmones, gyvulius ir ypatingai 
— apie žuvis. Mat, jis buvo pri
siekęs meškeriotojas ir gerai 
pažino visas Lietuvos upių ir 
ežerų žuvis, žinojo jų vardus, 
mitybą ir veisimosi vietas bei 
sąlygas. Leokadija Jočienė do
mėjosi Austrijos vaistažolėmis. 
Mano laimei, turėjau Austrijos 
geografijos knygą vokiečių kal
ba, kur suradau daug vaist- 
žolių pavadinimų. Barbutė, ką 
tik baigusi vosoj Lietuvoj pa
garsėjusią, vienuolių vedamą 
Antaliepties namų ruošos mo
kyklą, labai domėjosi Austrijos 
kalnų grožybėm ir, apskritai do
mėjosi svetimais kraštais.

Ir Jočiai man nemažai papa
sakojo padavimų ir legendų 
apie mano tėviškę bei apie Pa

Ant nepriklausomos Lietuvos valstybes slenksčio
Mano akys stebėjo Stulginskį 

tada, kai jis drauge su kitais 
jau buvo pasirašęs Vasario 16 
aktą Vilniuje; aš atsiradau tik
tai po kokių dviejų mėnesių. 
Prieš tai Stulginskis dalyvavo 
Vilniaus konferencijoj (1917), 
buvo išrinktas į Lietuvos Tary
bą, atstovavo krikščioniam de
mokratam. šie buvo veiklesni ir 
geriau organizuoti Rusijoje, Vo
roneže. bet susibūrus jiems ir 
Vilniuje, 1917 rugsėjo 23 kri
kščionių demokratų konferen
cijoje A. Stulginskis buvo iš
rinktas pirmininku; kiti nariai 
— kun. M. Reinys, kun. K. Či
biras, K. Bizauskas, Kl. Rugi
nis, kun. P. Dogelis ir dar ke
letas asmenų. Aleksandras Stul
ginskis taip pat pirmininkavo 
krikščionių demokratų konfe
rencijai Vilniuje 1918, lapkri
čio 20, kai jau organizavosi 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybė su savo vyriausybe. Die
nos buvo labai neramios ir ne
tikros, didelė grėsmė iš lenkų 
ir rusų bolševikų, neaiški vokie
čių laikysena Lietuvoje: ar jie 
paliks tvarkai palaikyti, kaip 
buvo įpareigoti taikos paliaubų 
(1918 lapkričio 11), ar užleis 
Lietuvą kitiem jos priešam.

UŽKLIUVO UŽ...KUNIGO
Vilniuje pirmoji nepriklauso

mos Lietuvos vyriausybė (mi- 
nisterių kabinetas) buvo suda - 
rytas prof. Augustino Voldema
ro 1918 lapkričio 11.

M. ŠLEŽEVIČIUS ministeriu IV kabinėtas. Stovi pirmas iš kairės A. Stulginskas, žemės ūkio ministe
ris.

kenės balas, mišką, ežerą ir 
upelę. Gi Jočienė išmokė mane 
pažinti Pakenės balose beau
gančias vaistžoles ir nuo kurių 
ligų kokias vartoti; kokiame 
mėnesyje ir kurią dieną jas 
rinkti, kaip džiovinti ir t.t. 
Barbutė mokė, kad gyvenimas 
yra meilė — Kūrėjo ir Jo kū
rinių. Jos motina gydė žmones 
šimtmečiais išbandytomis žolė
mis, o Barbutė lankė ir slaugė 
apylinkės ligonius, jokio užmo
kesčio už tai nereikalaudama. 
Žmonės pradėjo net kalbėti, 
kad ne tiek Jočienė savo vaist- 
žolėmis ligonius pagydo, kiek 
jos dukra giedriais atsilanky
mais ir švelniu slaugymu. Ir 
žodžiu — raganos duktė — 
žmonės pradėjo tarti ne tik be 
pašaipos, bet darbgi su gilia 
pagarba, dėkingumu ir meile. 
Pagaliau Barbutė man įrodė, 
jog meilė tarp bernelio ir mer
gelės ne tik galėjo, bet ir tu
rėjo būti skaisti ir tyra, kaip 
gilaus šaltinio gaivinantis van
duo.

— Mama sako, kad giliai įsi
mylėjusieji ir per toliausius to
lius vienas kitą savo sielos aki
mis mato ir lydi... Kai vaikš
čiosi po Austrijos kalnus, už
lipk ant viršūnės, pažvelk į Lie
tuvos šoną, galbūt nors savo 
mintyse manę matysi, —švel
niai ir lyg maldaudama kalbė
jo Barbutė.

— Pabandysiu, — atsakiau.
Kai ruduo pakeitė Pakenės

Aleksandro Stulginskio sukaktis (2)

Siūlant kandidatus į ministe- 
rius, A. Stulginskis beveik vi
sų grupių buvo pageidaujamas 
kaip žemės ūkio ministeris ar
ba valstybės kontrolierius. Bu
vo pagaliau surasta tokia vy
riausybė: ministeris pirminin
kas ir užsienio reikalų minis
teris (laikinai dar ir krašto ap
saugos). A. Voldemaras, vidaus 
reikalų VI. Stašinskas, švietimo 
— kun. dr. J. Purickis, žemės 
ūkio — A. Stulginskis, finan
sų — M. Yčas; stigo dar kandi
datų trim ministerijom: krašto 
apsaugos, susisiekimo, viešųjų 
darbų.

Kai jau buvo ruošiamasi mi
nėtą sąrašą pateikti tvirtinti 
Valstybės Tarybos prezidiumui 
(jį sudarė A. Smetona, dr. J. 
Šaulys ir kun. J. Staugaitis), iš
kilo viena keista kliūtis. P. Leo
nas ir VI. Stašinskas pareiškė, 
kad jie atsisako, jei Lietuvos 
vyriausybėje bus kunigas, bū
tent. dr. J. Purickis. Martynas 
Yčas, pats nekatalikas, apie 
tai rašė: “Toks pareiškimas juo 
labiau buvo nelauktas, kad tie 
patys žmonės sutiko priimti pa
skyrimą iš Valstybės Tarybos 
prezidiumo, o tame prezidiume 
juk buvo, taip sakant, trečda
lis suverenės valdžios (trijų as
menų prezidiumas tada ėjo val
stybės prezidento pareigas.

balų ir miškų žalias spalvas į 
pilkai rudas, aš buvau Grąžo 
mieste, Austrijoje. Studijose ir 
sporte pasinėręs, nemačiau, 
jog laikas greičiau bėgo, kaip 
vanuo nuo kalnų. Lietuvoje pa
silikusios “raganos dukters’ ’ 
šviesų paveikslą rūkai pradėjo 
vis tirščiau ir tirščiau prideng
ti.

—o—
BARBUTĘ vėl išvydau tik 

vėlyvą 1945 metų rudenį ... 
Grąžo mieste. Ji, pabėgusi iŠ 
Lietuvos nuo raudonojo tvano 
1944 metų vasarą, stengėsi pa
siekti Grąžą ir manę, kas jai 
po vargingų ir nuotykingų 15 
mėnesių kelionės pavyko. Aš ir 
mano žmona Barbutę apgyven- 
dinom pas save ir suradom jai 
pakenčiamą darbą valstybinėj 
Grąžo ligoninėj.

Koks buvo Barbutės gyveni
mas nuo 1937 vasaros iki 1945 
metų rudens? To laikotarpio iš
gyvenimus ir nuotykius leiski
me jai pačiai papasakoti.

— Jonas Gegelis man pasi
piršo 1938 metais,—ji pasakojo 
— bet aš vestuves atidėliojau, 
nes vis dar laukiau laiškų nuo 
vieno mylimo žmogaus, išvažia
vusio užsienin. Per dvejus me
tus tegavus tik du laiškus, nu
tariau, kad nebėra prasmės il
giau laukti ir 1939 metų vasa
rą ištekėjau už Jono, tuomet 
buvusio raštininko Obelių vals
čiaus valdyboje. Jonas buvo 
gražiai nuaugęs vyras ir jis ma

Red.) laikoma kun. J. Staugai
čio”. Nelaukta buvo ir dėl to, 
kad tie du garbingi vyrai pasi
rodė tokie netolerantingi labai 
sunkiu Lietuvai metu, kada rei
kėjo visų talkos, ar kas buvo 
kunigas, ar kas kovoja prieš 
kunigus...

DEMOKRATAI PRIEŠ 
DEMOKRATIJA

Kun. dr. Juozas Parickis ta
da priklausė Valstybės Tarybos 
krikščionių demokratų frakci
jai. Jis buvo parkviestas iš Ber
lyno, kur rūpinosi informacija 
apie Lietuvą, baigęs mokslus 
Šveicarijoje. Kai P. Leonas ir 
V. Stašinskas pareiškė, kad jie 
atsistatydinsią, jei kun. J. Pu
rickis būsiąs švietimo ministe- 
riu, tai šis atsisakė, norėdamas 
gelbėti Lietuvos vyriausybės su
darymą. Tada krikščionių de
mokratų frakcija atšaukė ir ant
rąjį savo kandidatą — Aleksan
drą Stulginskį, numatytą žemės 
ūkio ministeriu. Tuo būdu frak
cija reagavo į nevykusią ‘anti- 
kuniginę’ akciją.

Vietoje dr. J. Purickio buvo 
pakviestas švietimo ministerijos 
valdytoju Jonas Yčas, gi vieto
je A. Stulginskio žemės ūkio 
ir valstybės turtų ministeriu— 
Juozas Tūbelis.

Lietuvos pirmąją vyriausybę 
sudarius. Valstybės Tarybos vie- 

ne labai mylėjo, buvo man ge
ras ir paslaugus. Jis buvo mė
giamas draugijoje, puikus dai
nininkas, muzikantas ir kaip 
jo tėvas Nikodemas Gegelis— 
klajoklis siuvėjas.

(Bus daugiau)

DARBAI IR UŽDARBIAI KOLCHOZE
fatkelta iš 2 psl.)

“Antras dalykas — tai bri
gadininkai. Mūsų kolūky jie se
ni. mažamoksliai, savo tarnybos 
įsikibę, o dirbti tingi. Papratę 
tik savo valdžią reikšti ir kuo 
didesnę naudą gauti. Ir dar 
labai stengiasi savo rankoje lai
kyti pirmininką. Jau ne vienas 
pirmininkas, jų apsuptas, per 
daug pradėjo vaišintis ir ūkio 
reikalų nežiūrėti Atsakyti tek
davo pirmininkui, nes jį rajo
no valdžia geriausiai mato ir 
pirmiausia čiumpa. O tikrieji 
kaltininkai lieka savo vietose, 
laukia naujo pirmininko ir pa
tyliukais galvoja, kaip čia rei
kės apie jį apsisukti”.
Atlyginimai:

“Tiesoje” skaičiau apie “auk
sinį” ir “šiaudinį” darbadienį. 
Mūsų kolūkyje darbadienis ir
gi labai nevienodas. Nesvar
bu, ar vadovas gerai dirba, ar 
blogai, įvykdė planus ar ne, jis 
vis tiek gauna pastovų atlygini
mą. Pavyzdžiui, pirmininkas 
gauna kas mėnesį 150 rublių, 
buhalteris — 120, agronomai

STEIGIAMOJO Seimo namai Kaune 1920m.

šame posėdyje lapkričio 14-15, 
gausiai dalyvaujant Vilniaus 
lietuviams ir spaudos atstovam, 
kalbėjo Tarybos pirmininkas 
Antanas Smetonas, ministeris 
pirmininkas Augustinas Volde
maras ir atstovai atskirų frak
cijų: krikščionių demokratų 
vardu A. Stulginskis, tautinin
kų (Tautos Pažangos) — dr. J. 
Basanavičius, socialistų- liaudi
ninkų demokratų — J. Vileišis. 
Socialdemokratai nekalbėjo, nes 
jų atstovai tebebuvo išėję iš 
Tarybos.

A. Stulginskis, kalbėdamas 
krikščionių demokratų vardu, 
palietė įvairius to meto aktua
lius Lietuvai reikalus. Pabaigo
je perskaitė šį pareiškimąę
“Krikščionių demokratų frak

cija. turėdama galvoje laiko ir 
aplinkybių svarbumą, buvo be
ketinanti dalyvauti sudaromoje 
Lietuvos valdžioje. Tačiau, vie
nai frakcijai išnešus priešingą 
demokratinės valstybės ir pilie
čių teisės principam nusistaty
mą dėl ministeriu kabineto su
dėties ir iškilus dėl to kivir- 
čiam ir pavojui ginčais visai iš
ardyti pačios valdžios sudary
mo pradžią. Lietuvių Krikščio
nių Demokratų frakcija nuta
rė... atsisakvti nuo dalvvavi- 
mo tame pirmajame Kabine
te... ir ... neturėdama savo 
atstovų Vyriausybės tarpe .... 
negali imtis atsakomybės už tos 
valdžios darbus”.
PARTIJA SU DVIEM 

SPARNAIS
Pirmoj krikščionių demokra

tų konferencijoje 1918 lapkri
čio 20 buvo gausu dalyvių, grį
žusių iš Rusijos, kurioje jau 
siautėjo bolševikai. Revoliuci
ja buvo paveikusi ir lietuvius

— 110, fermos vedėja — apie 
120, brigadininkai — po 50 rb. 
ir dar daug darbadienių. Net
gi sandėlininkas gauna 30 rb. 
ir darbadienius. Mes supranta
me, kad vadovų darbas atsakin
gas, jie turi daug rūpesčių. Bet 
kodėl jie neatsako už visą 
tvarką ūkyje? Kodėl jie pasi
ima pinigus, nors ne visada 
juos uždirba? Mes, laukinin
kystės darbininkai, sunkiai už
dirbame darbadienį ir labai jį 
branginame. Mums šykšti dar
badienių, nes vis laikosi taisyk
lės, kad nereikia jų pūsti. O 
juk paprastų žmonių darbu vi
sas kolūkis laikosi. Jei metai 
blogi ar kas nepavyko dėl va
dovų kaltės — mes atsakome 
savo uždarbiu ...”
Nuo kolchozo prie sovehozo

“Sklinda kalbos, kad teks 
jungtis prie tarybinio ūkio. 
Matome, kad ten žmonės tiek 
pat dirba, bet geriau uždirba. 
Darbštūs ir sąžiningi kolūkie
čiai to prijungimo laukia. Ne
nori tik visokie pataikūnai, ku
riems ir dabar geras gyveni
mas”.

politikus savo sraujumu ir radi
kalumu. Konferencijoje pasi
reiškė 2 sparnai: nuosaikesnių
jų, kurie karo metu likę Lie
tuvoje, ir radikalesniųjų, grįžu
sių iš Rusijos. Aleksandras 
Stulginskis, pirmininkavęs kon
ferencijai, priklausė prie pir
mųjų, ypač žemės reformos 
klausimu. Jis buvo priešingas 
skubotai ir radikaliai žemės re
formai, net ryžęsis išstoti iš 
partijos ir centro komiteto. Už
siliko tiktai priėmus du refor
mos projektus: mažąją ir di
džiąją programą, — atseit, val
stybės interesai ir laikas paro
dys, kurios reformos reikia 
griebtis. Tačiau A. Stulginskis, 
jau nebepaliko krikš. demo
kratų pirmininku, o tik centro 
komiteto nariu (1918-1920). Pir
mininku išrinktas radikalesnės 
žemės reformos rėmėjas kun. 
M. Krupavičius.

Kitu klausimu toje pat kon
ferencijoje A: Stulginskis bu
vo ypač radikalus. Jis kietai ko
vojo Lietuvos Taryboje prieš 
rinkimą Lietuvai karaliaus, bet 
ir žinojo, kad jo taip mėgsta
mas lietuviškas kaimas kara
liaus nesipurtytų. Kap pasisa
kys konferencija? Prel. M. Kru
pavičius prisimena: “Stulgins
kis kiek neramus stato šį klau
simą balsuoti... Pakyla visos 
rankos ... Skamba Lietuvos 
himnas iš šimtų krūtinių. Lietu
va demokratinė respublika”.

ŠV. KALĖDŲ KABINETAS
Svetimieji, kad ir karaliai, 

nebūtų Lietuvos išgelbėję be 
pačių lietuvių. Vokiečiai, laužy
dami savo įsipareigojimą Vaka
rų sąjungininkam taikos paliau
bose (1918 lapkričio 11), trau
kėsi iš rytų dar nelaiku. o pas
kui juos įkandin sekė rusai 
bolševikai. Pačiam Vilniuje ir 
rytinėje Lietuvoje organizavosi 
ir kėlė galvas lenkai. Mus, gim
nazistus, sutikę lenkiukščiai pa
juokdavo: “ta ryba i ta ryba” 
(ta žuvis ir ta žuvis, parafrazė 
iš ‘tarybos’).

Vilniaus lietuviai ypač nusi
minė, pagirdę, kad pirmoji Lie
tuvos vyriausybė bėga į užsie
nį pagalbos ieškoti. Išvyko mi
nisteris pirmininkas A. Volde
maras, finansų ministeri M. 
Yčas, švietimo — J. Yčas, rei- 
gės keliauti ir Tarybos pirmi
ninkas, ėjęs prezidento parei
gas, A. Smetona... Kas belie
ka?

Tokios krizės metu antrąjį 
ministeriu kabinetą sutiko su
daryti Mykolas Sleževičius iš 
socialistų liaudininkų demokra
tų. Lietuvių nuotaika vėl paki
lo: turime vėl vyriausybės gal
vą. Į šį antrąjį kabinetą že
mės ūkio ministeriu įėjo ir 
Aleksandras Stulginskis. Antra
sis kabinetas buvo sudarytas 
1918 metų Kalėdų antrąją die
ną, išsilaikė iki 1919 kovo 11. 
Persikėlęs į Kauną, iš ten pra
dėjo kovą su bolševikais.

SS
(Bus daugiau)
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Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

FEDERAL LANES
51 AUTOMATIC LANES

977 W. Frand St. 
ELIZABETH 
New Jersey

Call 201 EL 2-1350

May Brotherhood Week, unite all 
people into a closer bond of love 

and consideration 
Peace of mind to all

occo
MANUFACTURING CORP.

8 Romanelli Ave 
South Hackensack N J.

Call us for your requirements 
May we serve you ?

(201) DI 2-8984

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

ATLAS PATTERN
& MODEL WORKS

X-RAY QUALITY 
CASTINGS

179-189 Morgan Ave 
Brooklyn 

HY 7-3990

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

AUSTIN W. MORAN
FUNERAL HOME

For Integrity Dependability 
and Ethics

121 SIXTH AVE
Brooklyn, N. Y.
Call NE 8-3171

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 all our friends and customers

DITTA FERRARA
MERCADANTE BROS

French and Italian Pastry
Specializing in Wedding Trays 

and Cakes
Spumoni Gelati and Rum Cakes

183 Bloomfield Ave
NEWARK

Call 201 483-8916

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

HORAN ENGRAVING
CO. INC.

Open Day and Night
Line Cuts

Halftones - Color Plates

44 West 28th Street
N. Y. C.

Phone MU 9-8585

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

JONES FORWARDING 
AGENCY

681 FRANKLIN AVE

BROOKLYN, N. Y.

Call
UL 7-5314

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

MAPLE REST HOME*”

A Home Away From Home

61 Rolston Ave
WEST SAYVILLE L.I.

516 LT 9-4840

Succes to al) our friends and 
customers for Brotherhood Week

MrCIII I OUGH
ABSTRACT CO

Ao’ent for Home Title 
Guaranty Company

1 Essex Street
HACKENSACK NJ.

Phone 201 342-0799

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

OXFORD AUTO BODY
Service Is Our Motto

44 Howell St
JERSEY CITY N. J.

Call 201 798-9675

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

P & G. QUALITY 
CLEANERS

916 E 233rd Street 
BRONX, N. Y. 
Call OL 5-9420

For Fast Prompt Service

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

A. B. C...
FREIGHT CO.

BOX X
J. F. Kennedy Airport
JAMAICA L. I., N. Y.

656 - 8020

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

AJACKS
Manufacturing Company 

Also
General Machine Works 

Truck Tanks and 
Pressure Vessels 

All Metals
112-122 Roosevelt Ave 

Belleville N.J.
(201) PL 9-8700

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

ALLIED AIRMOTIVE 
INC.

Authorized Beechcraft Sales 
and Sendee

Student Instruction Charter Service 
Let Allied put you in the 

Pilot's Seat 
355 Commack Road 
Deer Park Airport 
Call 516 MO 7-6060 ,

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

ALLIED
MUTUAL FUNDS CO 

INC
200 W 34th St. N.Y.C.

LA 4-5233-4
Mutual Funds and Insurance 

Stock Specialists
If you would like to be placed on our 

mailing list and receive our 
Year-at-a-Glance Calendar 
write or call LA 4-5233-4

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

AN-DOR AGENCY 
INC.

Anthony J Notarfrancesco 
Complete Insurance Service 
Marine Fire Home Owners, 

Industrial. Auto Life Accident 
and Health

Commercial - Professional 
Individual

116 Venetian Blvd. Lindenhurst L.I. 
516 TU 8-4688

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

ANDY'S
MAILING SERVICE Inc

Plate Embossing and 
Addressing and Mailing. 

Prompt Pick ups and Delivery 
122 East 25th Street

N. Y. C.
Call GR 5-5860

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

ARTISTIC MARBLE 
WORKS

One of Americas Largest Mer’s 
of Fine Marble 

from all over the world 
126 Grand Ave 

RIVEREDGE N. J.
201 HU 7-1797

Happy and Joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

N. A. BRUNO & CO INC

170 Waverly Place 
New York City N. Y.

WA 9-2748

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

• BENJAMIN
Electrical Engineering Works, Inc.

Electrical Contractors
Lighting - Power - Controls 

Maintenance
24 Hour Emergency Service

589 Broadway
New York City

BE 3-8200

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

BLAIR & CO.
172 North 11 St.
Brooklyn. N.Y.

CANNED FRUIT JUICES 
AND DRINKS 
Individual Use

Sanitary Service Containers
Cail EV 8-0625

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

C. & C. MEAT MARKET
For the Finest in Meats

176 Rockawaj' Ave 
VALLEY STREAM L. I.

Cail 516 VA 5-2695

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

CAPITOL MARKET
House of Quality 

Catering to Hotels and Institutions 
We have the finest 
Black Angus Meat

76 Richmond Ave Port Richmond 
Staten Island N.Y.

For fast prompt service
Call YU 1-2515

We Laud and Support 
Brotherhood Week

The Chas. Peter Nagel 
Funeral Home

352 East 87th St NYC AT 9-2221 
For many years, a superior 

Funeral Service giving comfort and 
solace to those in grief 

Funeral from $225 
Every wish observed 

Chapels in all localities

CLUB CATERERS INC 
at 

SKYLINE CLUB
30 Burma Road 

Exit - 14B - N.J. Turnpike 
Jersey City 

Banquets - Weddings 
Luxurious accommodations 

for 50 to 800 persons 
Spacious parking facilities 

Phone 201 432-6800

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

DAVIS 
WALLPAPER CO. 

INC
Shipped to all parts of U.S.A. 

We carry a complete line 
of Wallpapers.

Call MU 5-8426-7

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

- ENGEL BROS .
MOVING

901 Julia St.
ELIZABETH N. J.

201 354-7800

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

FIELD ELECTRIC 
COMPANY

Service Is Our Motto 
34 Buckley Ave 

PORTCHESTER N. Y.
914 WE 9-6300

FLEUR DELIS 
CATERERS

96-01 Jamaica Ave.. Woodhaven 
HI 1-8800

Six large rooms including one able 
to seat 1.000 people for industrial 
exhibits and dinners and weddings 

Also, the
CYPRESS MANOR AND 

FLEUR DE LIS
870 Cypress Ave.. Ridgewood 

EM 6-6700

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

HAND CRAFT GOLF
COMPANY

466 Maple Ave 
WESTBURY L. I.

516 ED 4-6320
Ask for Mr. Pat Siniscalchi

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

HENRY WEYDIG & SON 
INC 

FUNERAL HOME

13-39 - 122nd Street 
COLLEGE POINT L. I. 

FL 9-8563

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

. HYSTER COMPANY
Fork Truck all capacities

New and Used
Rental Purchases

Lease time payments terms
58-55 Queens Midtown Expressway 

Maspeth 78 N.Y.
IL 7-2666

We heartily support Brotherhood 
Week regardless of race, color, 

creed, or religion

FLEMING
ROOFING & CONTRACTING

220 Ferris Ave, White Plains NY

The very best in quality roofing 
and contracting — guaranteed work 

at the right price — 
Call us for estimate.

No obligation whaLsoever
Phone 914 White Plains 9-3881

Success to Brotherhood Week

HUBB REAL ESTATE CO.
E. Holland & Benjamin Rattenstein 

Specialists in
REAL ESTATE 

Sales. Rentals, Mortgages 
and Insurance

1202 Avenue J 
Brooklyn. N. Y.

CL 8-6820

Success to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

IBERIA TAVERN
& RESTAURANT

For the Finest of Liquors 
Edmund & Al Moraes 

your genial Kosts

82 Ferry St. 
NEWARK N. J.

Ml 2-9091

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

INTER STATE EXPRESS 
INC.

All General Merchandise
Direct service New York 

to California
Chicago Commercial Zone

48-60 34 St.
Long Island City, N. Y. 

212 361 -7420

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customer’s

ISLAND INN
For the Finest of Foods 

Open 7 days a week 
Enjoy our Sunday Dinners

Old Country Road
WESTBURY L. I.
Call 516 PI 1-3430

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

JIMMY'S CHOP HOUSE

Finest In Sea Food

1973 FLATBUSH AVE 
BROOKLYN. N. Y.

Call ES 7-9212

Joe's Kozy Bar & Kozy Lanes
Italian-American Restaurant 

(Open every day 12 noon) 
Italian-American Smorgasbord 

(Open every day 5 PM) 
(Sundays & Holidays 2 PM) 

14 Brunswick Bowling Alleys 
(Open Bowling Tues.. Wed., Thurs., 

. Sat. and Sun.)
Catering to Parties and Banquets 

from 10 to 200 people 
Route 35 Morgan, N. J. 

(201) PA 1-9710

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

JOHN J. FLYNN
REAL ESTATE APPRAISING

Fire and Liability
Kings Park & Main St.

KINGS PARK. L.I. 
(516) 269-9664

Success to all our friends and 
customers on Brotherhood Week

KISKATOM
WOODWORKING SHOP

FOR THE FINEST 
IN WOOD

R. D. 1
CATSKILL, N. Y.

518 OR 8-3370

Succes to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

KUEHNEL
Sheet Metal Co Inc

Sheet Metal and Tinsmith Work 
Automatic Warm Air Heating 

All Work Guaranteed

544 West Montauk Highway 
LINDEN HURST, L. I.

516 TU 8-4849

Succes to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

LEADER SALES 
CORP.

World's Fair Lollipops. Nuts, 
Taffee and various other 

Non-Chocolate candy products
525 Northern Blvd.

Great Neck. New York 
Telephone: 516 Hunter 7-7691

Succes to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

LIBBY’S DINER & BAR
Open Day and Night 

Serving cocktails and excellent food 
from a sandwich to a full course 

dinner.
Catering to parties.

Hercules Libby prop.
493 Old Country Rd. & Albany Ave. 

Westbury. L.I.
516 ED 4-2444

We welcome and laud Brotherhood 
Week — may it create unity for all

LONG ISLAND HOFBRAU
Since 1929 a byword for temptingly 

wholesome family dinners at 
moderate prices, 

prepared by expert chefs — 
Visit us for a taste treat

80-09 Broadway 
Elmhurst, Queens

Open Sundays from 1 to 10 PM. 
IL 8-1565

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

LOURDES INSTRUMENT
CORP

Manufacturers of Centrifuges
Homogenize rs

Mechanical Disintegrator
Specialized Instruments

656 Montauk Ave
Brooklyn 8. N. Y.

NI 9-2860

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

LOUIS RESTAURANT

• ITALIAN FOOD" 
BANQUETS & WEDDINGS

2210 Kenigan Ave. 
Union City. NJ 
201 - 867-9304

Succes to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

METROPOLITAN
PETROLEUM

COMPANY

235 East 42nd Street
New York City N. Y.

TN 7-4141

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers 

“Flowers For All Occasions”

MORNINGSIDE 
GREENHOUSE

West Broadway 
HALEDON

201 AR 4-7400

Succes to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

MURRY'S
I

Service Is Our Motto
Garage - Gas Station

Foreign Car Parts

6423 2nd Ave
Brooklyn. N. Y.

HY 2-5383

Succes to all our friends and 
customers for Brotherhood Week 

from

MURRAY'S 
DELICATESSEN

For the Finest in Delicatessen

34 Lexington Ave N. Y. C. 
Call GR 5-6330

We have Outgoing Orders

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

QUALITY DOG FOOD
DISTRIBUTOR

Triumph Dog Foods 
Prescription Diets

Fresh, Canned Dry Foods

208 W Linden Ave 
LINDENWOLD 
Home Delivery
609 783-2594

Expanding to Provide the Newest 
Catering Facilities 

Anywhere
6 Banquet Rooms to Accommodate 

any type Function

QUEENS TERRACE
69th St. & Roosevelt Ave. 

WOODSIDE
OL 1-7575

Succes to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

THE

OLD SEIDELBURG
For The Finest In Food

626 THIRD AVE
N. Y. C.

Call TN 7-2678

Success to all our friends 
and customers on * 

BROTHERHOOD WEEK 
CUMBERLAND MUTUAL 

Fire Insurance Co 
164 W. Broad St. 
Bridgeton N.J. 

609 451-4050

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

PACE FORD
2351 Bedford Ave
Brooklyn, N. Y.

CL 8-7200
Ask for Mr. Blumenthal

PACE FORD
4825 Kings Highway Blyn.

CL 8-7200
Ask for Mr. Assabi

We heartily are in accord with 
Brotherhood Week

May it bring all peace of mind

PARK ABBEY 
Funeral Chapel, Inc.

A superior Funeral Service, 
personalized service of dignified 

simplicity
TA 3-5015

1430 Unionporl Road 
Parkchester Bronx 
----  Parking ——

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

PAUL CARLYLE 
STUDIOS

Complete Art Service 
Layout Illustrations - Mechanicals 

Photo Retouching Color
Black and White 

Packaging

40 W 57th St. N. Y. C.
Call JU 6-8770

PLOW & HARROW 
MOTOR INN

One of L.I’s most luxurious
, Motor Hotels

38 Aii- Conditioned Rooms 
Cocktail Lounge & Restaurant 

Phone. TV and Hi-Fi in each room 
Courteous room service.

All Credit Cards Honored.

E. Farmingdale
Route 109

516 - MY 4-7100

PREAKNESS DAIRY 
INC.

PREFERRED
FARM FRESH PRODUCTS 

Your Neighbor's Choice 
Since 1916

PREAKNESS 
694 - 0620

Succes to all our friends and 
customers for Brotherhood Week

RAPID ART SERVICE

304 E 45th Street

New York City N. Y.
Call MU 3-8215

ROZILDA LABORATORIES
CHEMICAL MANUFACTURERS 

DETERGENTS
Photographic Powders 

(X-Ray Solutions) 
Surface Active Agents* . "• • {

814 Madison Street 
Hoboken, NJ

New Jersey (201) 659-0734
New York (212) PL 7-1738



1965 m., vasario 12 d., nr. 12. darbininkas

Atvirybe laikui, ištikimybe idealui
taiBūti atviram laikui 

drąsiai sutikti jo vėjus, bailiai 
nesislepiant, neužsimerkiant. 
Bėgančio laiko sukelta srovė at
nešė mums pažangą, jos vago
je žmonija augino kultūrą, civi
lizaciją. Metų tekėjimas atski
rus asmenis subūrė į bendruo
menes, išmokė visuomeninių 
santykių, brandino kūrybą.

Tačiau neretai pasitaikydavo 
ir audros, kurių krituliai ne vie
nu atveju buvo nuodingi. Su
naikindavo žmogaus charakte
ringiausias žymes, paversdavo 
jį žemesne būtybe, fiziškai arba 
dvasiškai žūdavo ištisos tautos. 
Šių audrų, šių baisių epidemi
jų būtų išvengta, jei žmogus iš
laikytų laiko nepaliestus idea
lus — krikščioniškuosius ir tau
tinius. Ištikimybė idealui — ap
sauga nuo žuvimo.

Atvirybė laikui, ištikimybė 
idealui — nuolatinės pažangos 
laidas. Šiuo šūkiu 1965 liepos 
3-4 Toronto, Kanada šaukiamas 
ateitininkų kongresas. Jam in
tensyviai ruošiamasi, rengimo 
komitetui primininkaujant dr. 
J. Songailai. Šūkio rėmuose 
žvilgsnis į ateitininką žmogų ir 
kūrėją yra pagrindinis kongre
so tikslas. Ateitininkas žmogus 
ten bus pristatomas svarstymų 
forma (dr. A. Sužiedėlio ir d r. 
J. Girniaus paskaitos, semina
rai). Ateitininkas kūrėjas išryš
kės darbais ir laimėjimais, kon
greso metu pademonstruotais.

Per dešimtmečius
Ar kongreso šūkio tikslas yra 

ateitininkijos pagrindinių bruo
žų pabrėžimas, ar priminimas, 
kad ateitininkai praeityje buvo

Turime iškovoti

Šia proga ji rašo 
Remti Komiteto 

. .Dėsiu visas pa- 
šis įstatymo pro-

Kongresmanas Griffiths (D. - 
Mich.) įnešdama rezoliuciją, rei
kalauja Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės.

Los Angeles, Calif. — “Tu
rime iškovoti Lietuvai pilną 
laisvę ir nepriklausomybę.” — 
kalbėjo kongresmanė Martha 
W. Griffiths (D.-Mich.), įnešda
ma rezoliuciją Lietuvos laisvi
nimo reikalu. 
Rezoliucijoms 
vadovybei: “. 
stangas, kad
jektas būtų dar šiais metais pri
imtas ...”

Rezoliucijas Pabaltijo kraš
tų laisvinimo klausimu įnešė 
dar kongresmanai (Robert Mc 
Clory (R.-I1L), Ray J. Madden 
(D.-Ind.), ir James Roosevelt (D. 
-Calif.). Visa eilė senatorių ir 
kongresmanų yra pažadėję į- 
nešti rezoliucijas Lietuvos by
los reikalu vasario mėnesį. Šia
me Kongrese jau yra įnešta 24 
rezoliucijos.

Rezoliucijoms Remti Komite
tas pasiryžęs išgauti kiek gali
ma daugiau rezoliucijų iš sena
torių ir kongresmanų ir vieną 
iš jų pravesti dar šiais metais.

Vasario 27
Waterburio Lituanistikos Mokyklos

ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS AUDITORIJOJE 
29 John Street, Waterbury, Conn.

rengiamas

tradicinis
UŽGAVĖNIŲ BALIUS
programoje:

BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS 
vadovaujamas komp. JULIAUS GAIDELIO

Meniška dekoracija. Spalvingas apšvietimas. Europietiška* Ra- 
dionovo orkestras. Tradiciniai Dunojaus valsai. Kitos įvairenybės.

• Užgavėnių bufetas
• Kilnieji gėrimai

7 vai. vak. — 2.50 dol. 
Rezervacijos būtinos. 
Skambinti — 756-5173 

akli laikui, kad į savus idealus 
žiūrėjo paviršutiniškai?

Yra istorija, yra praeitis. Me
tų paliktų žymių išnaikinti ne
galima, gi ateitininkijos amžius 
nėra trumpas. Kas atgal pa
žvelgs, ras atsakymą.

Ištikimybė idealui 1911 sušau
kė draugėn būrelį lietuvių stu
dentų, šį judėjimą pradėjusių. 
Ištikimybė idealui iš mažo skai
čiaus ateitininkiją išaugino į 
tvirtą Lietuvos inteligentų, stu
dentų bei moksleivių organiza
ciją. Idealas skatino sunkiai ir 
kietai dirbti nepalankiose sąly
gose, kurti krikščioniškoje dva
sioje, aukoti asmeninį labą, 
skursti, atsisakyti pramogos ir 
prabangos. Nepriklausomybė s 
kovų metu ateitininkų mokslei
vių ištisos klasės išėjo savano
riais. Bolševikų ir vokiečių oku
pacijų laikotarpiais rezistenci
joje ateitininkija atliko milži
nišką uždavinį. Aukos Rainių 
miškely, Praveniškiuose. kon
centracijos stovyklose, Lietuvos 
miškuose partizanaujant liudija, 
kad idealas nebuvo aplenktas.

O atvirumas laikui?
Ateitininkijos pastangomis iš

augo objektyvi, santūri bei at
spari, pažangi, bet nesiblaškan- 
ti katalikiškoji visuomenė. Dau
gumoje ši visuomenė tautinę 
kūrybą (filosofija. literatūra, 
ekonominis judėjimas, techniki
nė pažanga) tempė Vakarų pu
sėn, juos prisivydama arba net 
pralenkdama tas tautas, kurios 
dvidešimtojo amžiaus pradžioje 
lietuvių nenorėjo laikyti civili
zuotais. Laiko pulsą atidžiai ste
bėdami, ateitininkai nepavėla-

Lietuvai laisvę

KONGRESM. MARTHA W. GRIF
FITHS

Be abejo, tai yra nepaprastai 
didelis žygis. Čia reikalinga vi
sų lietuvių talka ir parama. Vi
si kviečiami prisidėti prie šio 
žygio darbu bei paremti pinigi
ne auka. Visais rezoliucijų rei
kalais rašyti: Rezoliucijoms 
Remti Komitetas, Post Office 
Box 77048. Los Angeles, Calif. 
90007.

Prisiminkime rezoliucijų au
torius padėkos laiškučiais; para
šykime jiems po keletą žodžių 
iš viso krašto. IT.

TĖVŲ KOMITETAS

dėmesį į miestų
sulaikydami ją

vo atkreipti 
darbininkiją, 
nuo suraudonėjimo. Pajutę įsi
vyraujant tuščią miesčionišku
mą, didelę jėgą metė kaimo pu
sėn, kad jį apsaugotų nuo pa
sinėrimo negalvojančion, ne- 
svarstančion, beidėjinėn masėn.

šiandien
Šiuo laiku, už tėvynės sienų 

atsidūrus, kyla skirtingi užda
viniai, supa skirtinga aplinka ir 
darbo sąlygos. Liekant ištiki
miems savam idealui, laikas tu
ri būti interpretuojamas atsar
giai. Išeivijoje didelį skaičių in
teligentijos išsiauginusi, savoje 
globoje subūrusi tirštą būrį jau
nimo, ateitininkija turi atidžiai 
stebėti, kad pirmųjų kūryba, o 
antrųjų pasiruošimas vyktų tin
kama kryptim, su atsargiu at
virumu laikui, su nepalaužiama 
ištikimybe idealui. Tad savaime 
suprantama, kad kongresas pa
sirinko šį šūki. Tačiau suvažia
vimai, seimai, kongresai tik 
svarsto, bet nevykdo. Kongreso 
šūkis turės būti paliktas visai 
šios organizacijos veiklai ateity
je. Asta

somybės minėjimas 
Pittsburghe, Pa.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas įvyks vasario 14, se
kmadienį. Ryte 10 v. šv. Kazi
miero bažnyčioje kun. V. Ka- 
raveckas aukos mišias Lietuvos 
intencija.

Minėjimas ir banketas įvyks 
4 v. popiet šv. Kazimiero para
pijos svetainėje. A. Kasulaius, 
Vilko narys, pasakys pagrindi
nę kalbą. Pakviesta Pennsylva- 
nijos aukščiausio teismo teisė
jas M. Musmano, Pittsburgho 
majoras J. Barr. kongresmanas 
J. Fulton, ukrainiečių atsto
vas M. Komichak.

Meninę programą išpildys šv. 
Pranciškaus akademijos moki
nės, vadovaujamos sesers De 
Salle; šv. Kazimiero ir šv. Pet
ro ir Povilo iš Homestead mo
kyklų mokiniai. Vadovauja se
suo Amabilis ir vargonininkė 
B. Straiter. Po banketo bus pro
grama apatinėje salėje. Bus ga
lima pasivaišinti ir pasikalbėti 
su pažįstamais.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius kviečia visus kuo gau
siau dalyvauti. Įėjimas į banke
tą 2.50 dol. Valdyba

WATERBURY, CONN.

Parengimas Balfo naudai

Vasario 16. antradienį, 6:30 
v. vak. prasidės pobūvis Balfo 
naudai, lietuvių klubo patalpo
se (103 Green St.), Danutė Ven- 
clauskaitė kasmet vasario 16 su
ruošia pobūvį savo tėvų, adv. , pas lietuvius pranciškonus prieš 
Kazimiero ir Stanislavos Ven- 
clauskių. labdaringos ir patrio
tinės veiklos atminimui pagerb
ti. Visos svečių sudėtos paja
mos eina Vasario 16 gimnazi
jai remti. Vaišių išlaidas D. 
Venclauskaitė visada 
pati savo pinigais. Į 
mą kviečiami visi.

apmoka 
parengi- 

Kor.

Tradicinis Užgavėnių balius

Jau dešimti metai, kaip Wa
terbury rengiamas Užgavėnių 
balius. Jo pelnas skiriamas li
tuanistinei mokyklai palaikyti.

Šiemet toks tradicinis Už
gavėnių balius bus vasario 27 
šv. Juozapo parapijos salėje. 
Pradžia 7 v.v.

Programoje bus kompozito
riaus Juliaus Gaidelio vadovau
jamas Bostono vyrų sekstetas, 
kuris yra susilaukęs gražaus pa
sisekimo įvairiuose koncertuo
se. Salę specialiai dekoruoja 
dail. Kazys Jatužis, apšvietimą 
tvarko inž. Jonas Kasputis iš 
Bristolio, šokiams gros Edvar
do Radionovo orkestras iš Hart
fordo. Baliaus metu laimėjimam 
leidžiamas P. Jurkaus paveiks
las.

TĖV. KORNELIJUS BUČMYS, O.F.M. daro amžinuosiuos vienuolinius 
įžadus priima provincijolas T. Leonardas Andriekus. Dešinėje stovi T. 
Eugenijus Jurgutis, kairėje — T. Rafaelis šakalys.

ATĖJO TINKAMU LAIKU
Tėv. Kornelijaus Bučmio vie
nuolinių įžadų proga vasario 2 
liks visos lietuvių pranciškonų 
šv. Kazimiero provincijos at
minty. Tą dieną Kennebunk- 
porto vienuolyne padarė amži
nuosius vienuolinius įžadus’ t.

Kornelijus Bučmys.
Iškilmė būvi jaudinanti 

nuotaikinga. Amžinųjų vienuoli
nių įžadų apeigos ilgos bei gi. 
lios. Pasižadama iki mirties pa
silikti vienuolijoje, laikantis 
trijų evangelinių patarimų, vie
nuoliškos regulos ir statutų. Ap- > 
eigoms vadovavo provincijolas. 
Jas stebėjo šv. Antano gimna
zijos mokiniai, mokytojai ir lie
tuviai pranciškonai, suvažiavę 
iš kitų vienuolynų.

Tėv. Kornelijaus kelias pas 
pranciškonus nėra eilinis. Jis 
atvyko pas mus prieš ketverius 
metus, jau būdamas pasaulie
čiu kunigu su aukštuoju moks
lu ir žurnalistiniu talentu. Nė
ra dažnas atvejis, kad pasaulie
tis kunigas taptų vienuoliu. T. 
Kornelijus yra vienas iš tų, ku
rie nugirdo Dievo balsą kvie
čiantį siekti tobulumo vienuoli
niame kely ir suvokė to kelio 
prasmę dabarties religinių bei 
tautinių mūsų uždavinių aki
vaizdoje.

Tėv. Kornelijus — tada kun. 
dr. Antanas Bučmys — atvyko 

ketverius metus. Atlikti naujo
kyno jis buvo pasiųstas į Ka
liforniją. Ten gavo vienuolinį 
vardą ir padarė trimetinius įža
dus. Grįžęs vienuoliu, tuoj bu
vo paskirtas į lietuvių pranciš
konų vadovaujamą Prisikėlimo 
parapiją Toronte, pastoraciniam 
darbui. Jau bus treji metai, 
kai ten jis rūpestingai vykdo 
uždėtas pareigas, sunkiai besu- 
tekdamas laiko rašymui. Para
pija didelė, daug reikalaujanti 
iš kunigų, tapo Tėv. Korneli
jaus pagrindine veiklos dirva. 
Bet ir čia jis neatsiskyrė su 
savo plunksna. Rašė religinius 
straipsnius pranciškonų leidžia
miems laikraščiams, parengė ge
gužinėms pamaldoms knygą — 
“Marijos mėnuo”. Tačiau visų 
labiausiai T. Kornelijus pasi
reiškė lietuvių spaudoje filmų 
recenzentu. Daugelyje laikraš
čių jis nuolat vertina naujau
sius filmus, iškeldamas jų tei
giamas ir neigiamaes žymes. Į 
filmų sritį jis žiūri kaip į sa

Svečių priėmimu rūpinasi Al
dona Raugalienė. Antanas Palių 
lis. Viktoras Vaitkus. Bilietų 
gaunama prie įėjimo. v.v.

votišką pastoracinį lauką, iš ku
rio rauna kenksmingas piktžo
les ir skina gražiuosius žmogiš
kos buities žiedus. Kažin ar ras
tųsi kitas lietuvis dvasininkas, 
taip giliai pažįstąs filmų sritį 
ir taip sudomintas jų moraliniu 
bei estetiniu vaidmeniu šių lai
kų žmogui, kaip Tėv. Korneli
jus.

Šiaip kilme jis žemaitis, gi
męs 1927 Kretingoje. Ten jis 
baigė pranciškonų gimnaziją ir 
įstojo į Telšių kunigų seminari
ją. Karo vėtruese po metų tu
rėjo keltis. į Ęichstaetą Vokieti
jon, iš ten — Romon, kur stu
dijuodamas ir veikdamas pasto
racijoje, praleido 10 metų. Ro
moje išėjo teologijos mokslą ir 
1949 buvo įšventintas kunigu. 
Aukštosiom studijom pasirinko 
kanonų teisę, kurią baigė dak
taro laipsniu. Po to jis porą 
metų teisės šakoje dar stiprino
si Romos Rotos tribunole. Kon- 
cilijo kongregacijoj ir vadina
moj Kilmingųjų Akademijoje. 
Pasilavinęs parapiniame darbe 
Romoje. 1955 persikėlė į Ame
riką. Sustojo Kalifornijoje ir il
giausiai išbuvo Los Angelės lie
tuvių parapijoje. Į pranciškonų 
ordiną įstojo 1961.

Lietuviai pranciškonai 
Tėv. Kornelijaus asmenyje su
silaukė gero talkininko. Išsilavi
nęs moksluose, kruopštus pa
reigose. sugebąs rašyti — jis 
yra mums tikra Dievo dovana.

Tėvo Kornelijaus galutinis 
nuosprendis pasilikti su mumis 
primena anuos įdomius laikus 
po I pasaulinio karo. Rusų prie
spaudoj. jau visai baigiant iš
mirti pranciškonams Lietuvoje, 
juos atgaivino pasauliečiai ku
nigai. Tada atsirado nemaža 
idealistų, kurie, atsižadėję žy
mių parapijų klebonystės. žen
gė į apleistą Kretingos vienuo
lyną. Susipažinę su pranciško
nų gyvenimu Vokietijoje, jie 
tapo Lietuvoje vienuolynų vir
šininkais. provincijolais ir šv. 
Pranciškaus idėjų skelbėjais. 
Be jų kažin kada ir kaip bū
tų atsistojusi ant kojų lietuvių 
pranciškonų šv. Kazimiero pro
vincija.

— Dr. Petras Pamataitis, Los 
Angeles. Calif., L.N. Talkos 
atstovybės pirmininkas Kalifor
nijoje. savo laiške, skirtame Ne
priklausomybės Fondo rėmė
jams ir L.N. Talkos bičiuliams, 
ragina visus prisiminti savo pi
nigine auka Rezoliucijoms Rem
ti Komitetą, nes “per 4 metus 
tas yra nudirbęs labai dideli 
darbą Lietuvos laisvinimui...”

Baltimore^ žinios
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimą vasario 14 rengia Bal- 
timorės Lietuvių Tarybą ir Ben
druomenė. Šv. Alfonso bažny
čioje 10 vai. bus iškilmingos 
mišios už žuvusius dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir dabar ken
čiančius pavergtoje Lietuvoje. 
Kunigai kviečia gausiai dalyvau
ti tose mišiose. Vasario 20 lietu
vių svetainės salėje bus vaka
rienė. Visus kviečia Tarybos 
pirmininkas Tomas (Gray) Gra
jauskas. Dalyvaus Baltimorės 
miesto. Marylando valstybės pa
reigūnai, kurie atjaučia lietuvių 
tautos nelaimę, yra mūsų drau
gai ir dirba Lietuvos laisvei at
gauti.

Ištikimybės dovanos buvo iš
dalintos toms sodalėms, kurios 
ištikimai kiekvieną pirmą mė
nesio sekmadienį per 8:30 mi
šias bendrai priėmė šv. Komu
niją. Išdalinta vasario 7 sekma
dienį per 7:30 mišias. Mišias au
kojo sodalių dvasios vadas kun. 
A. Dranginis. Dovanas išdalino 
klebonas prelatas' L. Mendelis. 
Vyresniųjų sodalių buvo 68. o 
jaunesniųjų — 25. Po mišių 
visos susirinko į mokyklos salę, 
kur skaniai vaišinosi Švč. Var
do draugijos pagamintais pusry
čiais. Po pusryčių įvyko susi
rinkimas.
Suaugusiųjų klubas rengia pa

silinksminimo vakarą (“Luau 
Party”) vasario 13, šeštadienį, 
šv. Alfonso mokyklos patalpose. 
Visi nariai raginami gausiai 
dalyvauti. Bus progos maloniai 
praleisti kelias valandas su sa
vo pažįstamais.

šv. Alfonso mokyklos vaikai, 
pusmečio egzaminus baigę, su
laukė malonios staigmenos. Kle
bonas prel. Mendelis parūpino 
kine populiarią filmą “Mary 
Poppins”. Vaikučių garsus juo
kas rodė, kad jie buvo paten
kinti. Dėkojo klebonui už ge- 

t ra širdį ir suteiktą malonumą.

šv. Alfonso jaunimas, kuris 
priklauso C.Y.O., dalyvaus Bal
timorės ‘Bullets’ krepšinio rung
tynėse vasario 19. Jų dvasios 
vadas kun. J. Antoszewski tuo 
būdu stengias paįvairinti veiki
mo programą.

Juozas Pazneika, gimęs ir au
gęs Baltimorėje. staiga mirė va
sario 2 university ligoninėje. 
Velionis buvo prekybininkas, 
turėjo įvairius verslus įvairiuo
se miesto rajonuose. Gedulin
gos mišios buvo šv. Alfonso 
bažnyčioje sausio 6. Palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse. Liko 
nuliūdę: seservs Ona, Marvtė ir 
Annabelle, broliai Jonas ir Al
fonsas.

Vincas Lukaševičius (Lukas), 
senos kartos lietuvis, ilgai gyve
nęs Baltimorėje. mirė vasario 
3 savo namuose (Hollins St.) 
Velionis vaidino svarbę rolę 
Lietuvių organizacijų parengi
muose, iki sus'rgo. Kelerius me
tus negalavo. Prižiūrėjo jo ge
ra žmona Ona. Velionis kadai
se buvo lietuvių svetainės še
fas (manager). Penki kunigai 
aukojo mišias už jo sielą šv. Al
fonso bažnyčioje vasario 8 d. 
Palaidotas Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdusi žmona 
Ona. Jonas Obelinis

Tų garbingų kunigų pionie
rių takais atėjo dabar pas mus 
ir Tėv. Kornelijus. Atėjo tinka
mu laiku, nors kitom aplinky
bėm. Šiandien pranciškonų 
užsimojimai yra labai įvairūs ir 
dideli. Mums rūpi spauda, jau
nimo auklėjimas, kultūros cen
trai ... O mūsų būrelis gi nė
ra gausus. Jo papildyti nesku
ba šių dienų lietuvių jaunimas, 
rodos, lyg nebeįžvelgdamas tų 
aukštųjų dvasinio gyvenimo 
idealų grožio ir prasmės. Vie
nok visiems turėtų rūpėti, kad 
lietuvių vienuolių veikla būtų 
tęsiama čia ir tėvynėje.

Tokioje padėtyje ypač mie
la skelbti Tėv. Kornelijaus am
žinųjų vienuolinių įžadų įvykį 
ir tikėtis, kad jis paskatins dau
gelį susimąstyti.
Tėv. Leonardas

Andriekus, O.F.M.
provincijolas

—Worcesterio lietuviu dėme 
siui Vytautas Pigaga kandida
tuoja i Massachusetts valstybės 
senatorius — užimti vietai bu
vusio sen. Williamo Flemings, 
kuris gubernatoriaus paskirtas 
teismo sekretorium. Rinkimai 
bus vasario 23. Nors Vytautas 
Pigaga turi net 6 konkurentus, 
bet gali būti išrinktas, jeigu vi
si lietuviai 4,. 5, 6. 7. 8 apy
linkių (wards) ir Leicesterio bei 
Millbury atiduos savo balsus 
už V. Pigaga. Jis būtų pirma
sis lietuvis senatorius Massa
chusetts valstybės seime. Pa 
remkime savo tautietį!

— Kun. Vincas Vilkutaitis, 
buvęs ilgametis šv. Jurgio pa
rapijos klebonas Clevelande . 
sulaukęs 81 metų, mirė vasa
rio 7.
— Clevelande Nepriklausomy

bės minėjimas bus vasario 14. 
sekmadienį. Pamaldos 10 va', 
šv. Marijos bažnyčioje. 10:30 v 
šv. Jurgio bažnyčioje. Iškilmin
gas minėjimas 4 vai. popiet 
šv. Marijos parapijos salėje 
(18022 Neff Rd.). Kalbės dr. 
P. Daužvardis. Lietuvos gen. 
konsulas iš Chicagos.

— Poeto Jono Aisčio moti
na. sulaukusi 93 metų, mirė 
sausio 6 Lietuvoje. Jonas Ais
tis dirba Kongreso biblioteko
je Washingtone.

— Australijoje šiuo metu yra 
apie 100 lietuvių studentų: dau- 
giausis studijuoja inžineriją, fi
ziką. gamtos mokslus.

— Dr. Antanas Razma, Wil
mington, Ill., siųsdamas Rezo
liucijoms Remti Komitetui 100 
dol. rašo: “. . .Dirbate nepap
rastai svarbų darbą. Visi geros 
valios lietuviai turėtų prisidėti 
prie šio žygio ir darbu ir pini- 
kasmet paremia šį darbą 100 
dol. auka. Visos aukos siųsti- 
nos tiesiog komiteto kasinin
kui: Mr. G.A. Petrauskas. 3442 
Madera Avė.. Los Angeles Ca 
lif. 90030.

— Hartford, Conn. — kovo 13- 
14 šeštadienį ir sekmadienį lie
tuvių klubo patalpose (2 2 7 
Lawrence St.). L.B. apylinkės 
valdyba rengia dail. Jadvygos 
Paukštienės kūrinių parodą. 
Šeštadienį paroda bus atidada- 
ra 6 vai. vakare, o sekmadienį
— nuo 12 vai. iki 8 vai. vak. 
Apie dail. J. Paukštienės kūry
bą kalbės dail. Audronė Dra- 
gunevičiūtė-Pakštienė.

Dail. J. Paukštienės kūrinių 
parodos jau yra buvusios Chi- 
cagoje, Bostone. Philadelphijo- 
je. Kalifornijoje, Detroite ir ki
tuose miestuose.

Reikia tikėti, kad Hartfor
do apylinkių lietuviai gausiai 
atsilankys. J.B.

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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VASARIO 16 MINĖJIMAS PATERSONE
Vasario 16 — Lietuvos ne- 

turiasdešimt septintosios meti
nės bus minimos vasario 21. 
sekmadienį. Pamaldos — suma 
10:30 vai. šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje. Minėjimo pro
grama — lietuvių klubo sa’.ėje 3 
vai. popiet. Paskaitą skaitys P. 
Naujokaitis, meninę dali atliks 
solistas Liudas Stukas. akompa
nuos muzikas Alg. Kačanaus- 
kas. akordeonu gros Jonas Stan
kaitis. Sveikinimo kalbas pasa
kys miesto ir valstybės atsto
vai.

Ruošiasi minėjimui
Bridbepcrt, Conn. — Vietos 

lietuviai dirba išsijuosę ruošda
miesi Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimui. Jaunimas pačia
me Įkaršty — tautinių šokių 
niekosi. Aušra Domeikaitė kan
triai dirba su jaunimu. Cho
ras, vadovaujamas vargoninko 
Stanišausko. nė kiek neatsilie
ka. Minėjime kalbės B. Bieliu- 
kas. dirbęs Lietuvos žemės ūkio 
banke. Jo paskaitos tema: as
meninė laisvė dabartinėj Lietu
voj. Po paskaitos bus progra
ma ir vaišės.

Yra paruoštos rezoliucijos se
natoriam. Atstovų Rūmų na
riam. JAV prezidentui. Valsty
bės Departamento sekretoriui. 
Conn, valstybės gubernatoriui 
ir Jungtinėm Tautom. Rezoliu
cijos bus pasirašinėjamos vaisių 
metu. Minėjimas įvyks vasario 
14 d. 4 vai. popiet jaunų vyrų 
klube. Įėjimas nemokamas.

Užgavėnių blynų balius ruo
šiamas moksleivių ateitininkų 
vyskupo M. Reinio kuopos va
sario 28, sekmadieni. 5 vai. p. 
p., šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Bus vakarienė, kurios me
tu nrnar*»ma išpildys aktorius 
Vitalis Žukauskas iš Brooklyno, 
po vakarienės — šokiai. Para
pijos šeimininkės, vadovauja
mos Marijos Šaulienės, ruošia
si svečius skaniai pavaišinti. V. 
Žukauskas palinksmins gražiu 
humoru., o po to bus galima 
smagiai pasišokti. Visos parapi
jos draugijos uoliai ir vienin
gai remia šias jaunimo pastan
gas. Pelnas skiriamas parapijos 
skolom sumažinti.

MAS vysk. M. Reinio kuopos 
valdyba pereita sekmadieni tu
rėjo savo posėdi. Aptarė būsi
mo susirinkimo programą ir Už

gavėnių blynų baliaus reikalus. 
Visų kuopos narių susirinkimas 
šaukiamas šeštadieni, kovo 20, 
4 vai. p.p. pas Audronę Klimai- 
tę, 24 Riverview Circle. Little 
Falls. N.J. Susirinkimo prog
ramoje bus paminėta Vasario 
16, ir pasiskirstyta konkrečiais 
darbais Užgavėnių blynų baliu
je. Valdyba susirūpinusi, kaip 
gražiau ir originaliau Užgavė
nių nuotaikomis papuošti salę. 
Svečių laukiama iš plačios apy
linkės.

Mirė Elena Juralevičienė, 
33 metu, gyvenusi 118 Mont
gomery Pl.. Paterson. N.J.. Pa
laidota iš §v. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčios Holy 
Sepulchre. Totowa, N.J., kapi
nėse. Liko liūdintis sūnus Vin
cas. marti, anūkai ir proanu- 
kai. -kvd.

WORCHESTER, MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas bus vasario 14 2 v. 
popiet šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Iš ryto pamaldos bus 
9:45 šv. Kazimiero bažnyčioje ir 
11 vai. Aušros Vartų bažnyčio
je.

Šventės išvakarėse per radi
ją kalbės adv. A. Mileris ir 
kongresm. H. Donohue.

šventę rengia Worcesterio 
lietuvių organizacijų tarybos 
parengimų komisija: pirm. Ed. 
Struckus. nariai A. Šeškevičius. 
L. Jokubauskas. O. Keršytė, 
Drumstas. A. Krasinskas. G. Ka- 
neb ir M. Watkins. Meninėje 
programoje dalyvauja Meno Mė-

rapijos mokykla. Aušros Var
tų šeštadieninė mokykla.

Moksleiviu ateitininku studi
jų dienoje vasario 6 Maironio 
parke dalyvavo Tėv. Ged. Ki- 
jauskas, S.J.. MAS dvasios va
das. Dana Skirmuntaitė. Abi 
paskaitos buvo apie berniukus 
ir mergaites. Iškilmingas posė
dis buvo po pietų. Vadovavo R. 
Pauliukonis. Keli kandidatai da
vė vyresnio ateitininko Įžodi.

Studijų dienoje dalyvavo iš 
Bostono. Brocktono, Putnamo. 
Kennebunkporto. Worcesterio ir 
New Yorko kuopų, viso 58 
moksleiviai ateitininkai. Studi
jom vadovavo R. Pauliukonis.

DARBININKAS

LINKSMAS 2VILGNIS. Nuotr. V. Maželio

NAUJI FILMAI

1965 m., vasario 12 d., nr. 12.

Minėdamas 50 metų savo sukaktį,

DARBININKAS
tikisi sulaukti naujų skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsi
laikyti. Prašome paraginti draugus ir pažįstamus laikrašti 
užsisakyti. Gavus adresą, susipažinimui siunčiamas nemo
kamai. Prenumerata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam 

j — pirmiem metam 5 dol.
Kas suras 2 naujus skaitytojus, moka už 
abudu 9 dol., už 3 — 12 dol. metams.

I
Administracija taip pat prašo nedelsti atsilyginti už 1965. 
Raginimas sudaro nereikalingų išlaidų. Prašome pasinau
doti čia pridedama atkarpa.

Darbininkas. 910 Willoughby Ave.. Brooklyn. N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1965 metams.
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I

Siunčiu už prenumeratą $ ............. , aukų $.................. ; Viso $...............
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(Data) (Parašas)

F O T O G R A F A S
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

(B.) gėjų Ratelis, šv. Kazimiero pa-

Birutietės, LMA New Yorko Klubas 
ir S L A Moterų 99 Kuopa 

rengia

UŽGAVĖNIŲ BALIŲ
vasario 27, šeštadienį

7 vai. v.

Maironio parko draugija 1961 
pastatė jaukią, modernią sa
lę. kuri šiandien pasidarė viso
kių lietuviškų parengimų cent
ru. Salės pastatymas atsiėjo 
56.000 dol. Statybos metu iš 
aukotojų surinkta 10.000 dol.. 
už perduotą sklypą gauta 9.000 
dol. Likusi suma užtraukta pas
kola: 20.000 iš banko ir 10.000 
iš privačių asmenų. Per trejus 
metus skolos jau išmokėta 16. 
000 dol. Sausio 30 Maironio 
parke buvo surengta vakarienė, 
kurios metu buvo išmokėti ant
rieji morgičiai — 10.000 dol.

Pr.

VIDURŽEMIO PAJŪRIAI

SHERATON-ATLANTIC HOTEL
COLONIAL ROOM

Ith Street & Eroadway (priešais Macy’s i. N. Y. C.

Trumpa programa, šokiai

Įėjimas S12 asmeniui. Įskaitant cocktail'į. pietus ir 1 bon- 
ką Sheraton Rye -f- Soda 10 žmonių.

Bilietus malonėkite Įsigyti ne vėliau vasario mėn. 22 pas:
L. SPERAUSKIENŲ — tcl. CH 4-2612
E. PURELIENĘ — tel. VI 6-3492
J. VYTUVIENĘ — tel. VI 6-3246

Pelnas skiriamas Atlanto raj. skautų stovyklavietei Įsigyti, i

Rengėios

Maloniai kviečiame visus atsilankyti, pasilinksminti ir 
tuo pačiu paremti mūsų skautus.

Adolfo SCHRAGERIO

iš

Mes turime 
visokiausių vietos 

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

B

D
A

336 East 86th St.. N. Y. C.
Tarp 1st ir 2nd Avenue • TR 9-O4OO

Atidaryta kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir Šeštadieniais 9-6 v v.
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Radijo programa
Wilkes-Barre, Pa. Lietuvių 

bendruomenės pastangomis iš
rūpinta radijo pusvalandis Pitt- 
stono stotyje WPTS. 1450. Jau 
nuo gruodžio 6 kiekvieną sek
madieni 3 vai. popiet, transliuo
jama lietuviška programa. Jei
gu vietos lietuviai aktyviau pa
dės programą išlaikyti, ateity 
numatoma laiką dar prailginti. 
Kalbėti kviečiami apylinkės lie
tuvių kunigai ir pasauliečiai. 
Jau yra kalbėję kun. B. Danis. 
V. Paulauskas, dr. Br. Kasias, 
red. M. Zujus. Pr. Katilius. D. 
Stadulis, V. Romanas. Duo
dama rinktinės lietuvių muzi
kos. Programos komisiją suda
ro kun. B. Danis. V. Paulaus
kas. dr. Br. Kasias. V. Roma
nas ir programos pranešėja N. 
Bajorienė. Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas bus vasa
rio 14. sekmadienį, 3 vai. po- 
popiet ir truks vieną valanda. 
Bus perskaityta Pennsylvanijos 
gubernatoriaus W.W. Scranto- 
no proklamacija ir perduota 
kongresmano D.J. Floodo kal
ba. Įkalbėta i juostelę. V.L.

"Mediterranean Holiday".
Naujausias Cinerama filmas, ro- 
demas be dalijančių linijų, tik 
vienu prožektorių ir 70 mm pro
cesu. gerokai primena prieš 6 
metus pasirodžiusi jūrą kelionių 
filmą "Windjammer". Tik ši kar 
ta kelionės tikslu pasirenkama 
Viduržemio jūra ir jos pakraš
čių valstybės.

Prekybinio laivyno kadetų 
grupė grakščiu tristiebiu laivu 
pradeda kelionę iš Goterborgo. 
Švedijos. Sustoja Portugalijos 
uoste Nazare ir Lisbonoje. I- 
plaukus i Viduržemio jūrą. Dal- 
macijos pajūryje sustojam prie 
Jugoslavijos miesto Dubrovni
ko. Laivui Įleidus inkarą Port 
Said, keletas kadetų pristato fil
mo žiūrovam Egipto šventovių 
liekanas Karnak. Luxor. Abu- 
Simbel bei Karalių slėnyje. To
limesnis maršrutas apima Kairą. 
Beirutą. Lebanono kalnus. Is- 
tanbulą, Rhodes. Atėnus. Nea
polį. Capri. Monaco. Barcelona. 
Granadą ir Seviliją.

Tiek pravažiuojant, tiek sus
tojimo progomis gausiai patie
kiama vietinių gamtovaizdžių, 
dažnai pasinaudojant nuotrau
komis iš lėktuvo. Kai kuriom 
progom gamtovaizdžiai paįvairi
nami pravažiuojamų kraštų bū
dingesnių miestų vaizdų, gy
ventojų tautinių šokių, gi Mo
naco valstybėlėje — Grand Prix 
automobilių lenktynėm.

Vaizdų spalvingumas pasigė
rėtinas. Išskiriant neilgą auto
buso kelionę staigion pakalnėn, 
filme beveik nepasitaiko Cine
rama filmam būdingo audienci- 
dos dalyvavimo jausmo. Kiek 
nuobodūs Buri įves pasakodami 
komentarai, o ypač jo traškan
čio balso melodijos.

"Erril and the Detectives". 
Vokiečių rašytojo Erich Kast
ner 1929 išleista ir vaikams 
skirta nuotykių knyga, išversta 
Į 29 kalbas, yra sulaukusi pen
kių filminių pastatymų — du 
kart Vokietijoje, ir po vieną— 
Anglijoje. Japonijoje ir Brazi
lijoje. Šeštoji filmo laida, pa
gaminta Walt Disney rūpesčiu, 
pateikia Emilio nuotykius’mūsų 
dienų atmosferoje, Įvykiams at- 
siskleidžiant Berlyno fone.

Dešimtmečiui prisnūdusiam 
berniukui pakeliui i Berlyną au
tobuse pavagiami pinigai, skirti 
jo senelei. Su kitų septynių vai
kų pagalba jis seka savo va
gišių. kol atidengia banko api
plėšimo projektą.

Suaugusių rolėse puikiai pasi
rodo Walter Slezak ir ypač vo
kiečių pantomimikos komikas 
Heinz Schubert. Tačiau visą 
veiksmą palaiko energingas vai
kų oktetas, vadovaujamas gabių 
Bryan Russell ir Roger Mobley.

Pagaunanti spalvota fotogra
fija gausiai pateikia vakarų 
Berlyno senosios architektūros, 
o taip pat ir naujų pastatų vaiz
dų.

"Those Calloways". Tai kitas 
Walt Disney gamybos filmas, 
paruoštas Vermonto miškuose. 
Nesudėtingame, net kiek sen
timentaliame turiny stebimos 
miškininkų šeimos pastangos 
apsaugoti i pietus skrendančių 
laukinių ančių poilsio vietą nuo 
medžiotojų kėslų. Tikrai puikūs 
rudens ir žiemos vaizdai atlygi
na už paprastutį turini.

Visi trys filmai tinkami vi
siems šeimos nariams, bet ypač 
jauniesiems žiūrovams.

Kornelijus Bučmys, O.F.M.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

’vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūviu 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, Inc.
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

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5U>7c)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui 

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

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

I

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 

(Tarp 85 - 86 g-vtų)
Ridgewoode — 56 54 Myrtle Ave. — VA 1-7068
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Fluthinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154

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

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

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

Lietuvos Atsiminimu

Radio Valanda

Tel. (201) 289-6878
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Futbolas

Ateinančiam sekmadieniui 
jau kaž kelintą kartą paskiria
mos mūsiškiam taurės varžybų 
rungtynės. Paprastai Vasario 
16 šventės proga mūsų lyga lie
tuviam pirmenybių rungtynių 
nepaskirdavo, bet taurės varžy
bos, pravedamos N Y State są
jungos, neatšaukiamos ir turės 
būti žaidžiamos. Aišku, jei oras 
su tuo sutiks. Taigi vėl tenka 
pakartoti rungtynių eilę:

Pirmoji LAK futbolo koman
da Dr. Manning taurės varžy
bom žaidžia su armėnais Van 
Cortlandt parke Nr. 3, Bronx, 
N.Y. 2 vai.

Rezervinė keliauja į Dix 
Hill parką, Wolf Hill Ra. Hunt
ington L.I., kur žais 12:30 vai. 

Jauniai su Levittown PBC 
žais Memorial High aikštėje, 
Levittown, L.I., 1 vai.

Rimčiausias uždavinys tenka
pirmąja! komandai po ilgos ne- 
žaidimo pertraukos. Mūsiškiai 
savo eilėse labai pasiges Remė- 
zos II, kuris šią savaitę išvyko

Padėkim skautam įsigyti stovyklavietę
Palikdami tėvynę, išsinešėme 

Lietuvą gyvą savo širdyje ir no
rime ją su meile perduoti savo 
vaikam. Tėvam šio idealo siek
ti gražiai padeda lietuvių skau
tų organizacija. Lietuvybei išlai
kyti ypatingai svarbi priemonė 
yra sxautu stovyklavimas, kur 
vaikai auklėjami gerais žmonė
mis ir gerais, sąmoningais lietu
viais. Tačiau Atlanto rajone, ku
ris tęsiasi nuo Maino iki Dela
ware ii' kur yra daug lietuvių 
jaunimo, neturime nei vienos 
savo stovyklavietės. Todėl mū
sų skautam tenka būti svetimų
jų Įnamiais, mokėti brangiai už 
stovyklavietes; pagaliau, ‘negali
ma jų gauti kada reikia. Netu
rint savos stpvvklavietęs, stovy- 
klavinras4 mažesnėmis grupėmis 
(draugovėmis, skiltimis) būna 
beveik visiškai neįmanomas.

Skautų tėvai ir rėmėjai, daly
vavę 1964 rugsėjo 26 New Bri
tain. Conn., Įvykusiame skautų 
vadovų ii' tėvų atstovų suvažia
vime. apsvarstę savo stovykla
vietės Įsigijimo galimybes, pri
ėjo išvados, kad yra būtina to
kią stovyklavietę Įsigyti. .Ji bus 
mūsų vaikam lietuvybės mokyk
la. paties jaunimo rankomis iš
puošta lietuviškais kryžiais, 
tautiniais ornamentais ir vis
kuo, kas brangu mūsų širdžiai. 
Ten skambės lietuvių kalba ir 
daina, liepsnos lietuvių skautų

A f A

ALBINUI SINKEVIČIUI

Barre, Mass.

mirus, žmonai Uršulei su šeima, broliui Frank T, Alcxiui ir kitiem 
velionio artimiesiem reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu

LIUDA MIKULSKYTE

Jonui Aisčiui, 
e-

mirus jo motinai Lietuvoje, reiš
kiame giliausią užuojautą.

Grabniclcų šeima

Mūsų brangiam vyrui, tėvui, broliui
Ar A VLADl I S VI PU 1

mirus, nuoširdžiai dėkojame artimiesiems. pažįstamiems ir organi
zacijoms UŽ išreikštą pagarbą velioniui. Visiems atsilankiusiems į 
koplyčią, puošusioms karstą gėlėmis, vietoj gėlių aukojusiems lie
tuviškoms organizacijoms, užprašiusiems mišias, pareiškusiems 
užuojautas spaudoje ir laiškais,' dalyvavusiems atsisveikinimo ap
eigose. tarusiems atsisveikinimo žodžius prie karsto, palydėjusiems 
velioni į amžino poilsio vietą, reiškiame nuoširdų ačiū. Y patngai 
dėkojame Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos New Yorko 
skyriui už pravestas atsisveikinimo apeigas ir rūpinimąsi velionio 
palydėjimu į kapus.

Liūdintys
žmona, dukterys, sesuo, brolis ir giminės

atlikti karinės prievolės. Evaldą 
Remėzą, užsivilkus laikinai uni
formą, telydi mūsų visų geriau
si linkėjimai. Atletas

laužai. Ta stovyklaviete galės 
naudotis ii' visas kitas lietuvių 
jaunimas.

Tyrinėjant sąlygas paaiškėjo, 
kad tokiai stovyklavietei tinka
mų ir Įperkamų vietų yra. Vie
ną jų, visapusiškai ištyrus, bus 
galima Įsigyti. Turime skautų 
eilėse išaugusių savų inžinierių, 
žada savo talką stovyklavietei 
Įrengti. Turime taip pat žmo
nių. kurie, suprasdami savos 
,stovyklavietės didžią reikšmę, 
jau yra pažadėję stambesnes au
kos stovyklavietei pirkti. Atro
do, jau esame tiek Įsikūrę, kad 
beveik kiekvienas Įstengsime sa
vo auka prisidėti prie šio* svar
baus darbo ir sutelksime tiek 
lėšų, 10ek jų reikės stovyklavie-

--ter-Įsigyti.

Sudarytas skautų stovyklavie
tei pirkti komitetas, kuris jau 
paruošė konkretų planą reika
lingai pinigų sumai sutelkti ir 
stovyklavietei Įsigyti. Šio komi
teto pastangos bus tik tada na
šios, jei mes visi jas savo tal
ka ir auka paremsime. Taigi 
kviečiame visus skautų tėvelius 
ir rėmėjus i lietuvišką talką. 

. Kiekvienas patarimas, pasiūly
mas ar sumanymas bus svars
tomas. Kiekviena auka ar paža
das bus priimta su dideliu dė
kingumu. Aukos siunčiamos iž
dininko vardu.

Stovyklavietei pirkti garbės

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merki*

P. Tautvaišas, Illinois čempionas, 
savo pasiekimais Illinois, Čikagos ir 
North Western pirmenybėse iškilo į 
pačią viršūnę tarp Amerikos meist
rų klasės žaidikų. Naujasis USCF 
National Ratings apima 107 meist
rus (2200-2399), iš kurių augščiausį 
įvertinimą turi

Duncan Suttles, Nev. — 2395 
Povilas Tautvaišas, Ill. — 2364 
Arthur Feuerstein, N.Y. — 2362 

Šitam "Ratinge” randame per 30 
lietuvių. Meistrų kl. P. Tautvaišas 
2364, K. Škėma 2232, Ig. Žalys, Que. 
2211. Ekspertai: G. Šveikauskas 
2069. dr. A. Nasvytis 2009, S. Wini- 
kaitis 2004. A kl.: K. Ramas 1972, 
A. Šukys 1948, E. Staknys 1947, A. 
Vilutis 1930, A. Zujus 1930, V. Nar
kevičius 1906, K. Merkis 1900, S. 
Makutėnas 1895, A. Makaitis 1888,

komitetą sudaro: ministęris Va
clovas Sidzikauskas —Vyriau
sio' Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirmininkas, prel. Jonas 
Grigaitytė-Novickienė, Jonas A- 
dorųonis, dr. Vytautas Avižonis, 
Johh J. . Grigaliuj ; —Assistant 
Attorney General, Mass., vyr. 
skautininkas Petras Jurgėla — 
Lietuvos skautų Įkūrėjas, dr. 
Juozas Kazickas, inž. Jonas Mi
kalauskas. prof. dr. Bronius Ne- 
mickas, skautininkas Vaclovas 
Nenortas, pulk. adv. Jonas Šle
petys — J.A.V. Lietuvių Bend
ruomenės tarybos vicepirminin
kas, pulk. Antanas Šova.

Vykdomąjį komitetą sudaro: 
inž. Juozas Butkus — pirminin
kas. Liutaveras Siemaška— iž- 
dininnkas (84-44 148th St. Ja
maica, N.Y. 11435, inž. Vytau
tas Liobis — sekretorius, ps. 
Giedrė Noakaitė — Atlanto Ra
jono Seserijos atstovė, ps. Vy
tautas Kidolis — Atlanto Rajo
no Brolijos atstovas.

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

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

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

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

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

Šeštadieniais iki filmos pabaidos: 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos. 
Penktadienį, vasario 12 — iki 
Trečiadienio, vasario 17, 1965 

Filmą pagal L Ganghoferio romaną 
“WALDRAUSCH”

Vaidina:
M. Hold, G. Friedmann, I. Schoner 

Priedinė filmą:
“MUdchen ohne Grenzen” 

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga. 

F. Šalkauskas 1865. A. Vasiliauskas 
1841, J. Polinkis 1836. dr. T. Bul- 
lockas 1827. Kiti: J. Bikulčius 1562. 
H. Blaivas 1672, A. Bullockas 1282. 
T. Bullockas jr. 1271. V. Gotautas 
1531, V. Karpuška 1619. A. Leona
vičius 1678. Litvinas 1421. D. Pove- 
laitis 1507, P. Rutkauskas 1640, H. 
Strolia 1474, S. Trojanas 1667. J. 
Tysliava 1691, S. Vaičaitis 1600. S. 
žilius 1572.

Bostono tarpklubinėse. Boylstono 
klubas pridėjo dar vieną laimėjimą

eis. Lietuviai tebėra nesužaidę su 
Harvardu. .

Partija iš pasaulio koresp. p-bių. 
Baltieji: N. Dalko. Vengrija. Juo
dieji — R. Arlauskas. Australija.

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Žf3 Žf6 4. c:d

— įveikė Brandeis univ. 3 VĮ -11/2 ir
atsistojo lentelės priešaky:

Boylston 6-3 26 >2
Lithuanian 5-3 21
Cambridge H 4-3 21
M. I. T. 4-3 19
Cambridge I 4-3 19

toliau Sylvania. Harvard ir Brand-

c:d 5. Žc3 Žc6 6. Rf4 Rf5 7. e3 e6 
8. Rb5 Žd7 9. 0-0 Re7 10. Bad Bc8 
11. Rd3 Rd3 12. V:d3 0-0 13. Rg3 
a6 14. Žd2 Vb6 15. Bbl Ža5 16. b4 
Žc4 17. Ža4 Vc6 18. Žc5 Ž:d2 19. 
V:d2 Žb6 20. Bb3 Žc4 21. Vc3 b6 
22. Žd3 (čia Dalko siūlė remizą) 
Va4 23. Bei V:a2 24. Bal Vd2 25. 
V:d2 Ž:d2 26. Bb2 Žc4 27. B2a2 a5 
28. b:a b:a 29. Kfl h5 30. h3 Bc6 
31. Ke2 h4 32. Rh2 Ba8 33. f3 Bca6 
34. e4 a4 357 žc5 R:c5 36. d:c5 a3 
37. Bad Bc8 38. Rgl Bb8 39. Blc2 
f6 40. Rd4 Kf7 41. e:d e:d 42. Kd3 
Ke6 43. Rf2 Bb3-r 44. Bc3 Žb2 + 
45. Kc2 B:c3— 46. Kc3 ždl-j- 47. 
Kb3 Ž:f2 48. B:f2 a2 49. B:a2 B:a2 
50. K:a2 Kd7 51. Kb3 Kc6 52. Kb4 
g5! ir baltieji pasidavė.

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

MARY H VIDERS 
N. S. I. D 

INTERIORS
6801 Bay Parkwy Bklyn 4, N.Y. 

Call BE 6-7127

JOHN DOLAN & SONS 
Contractor - Remodeling

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

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

“Good Looks start at the top!” — 
NELSON’S TAILORING SHOP 

mens suits and overcoats Finest 
workmanship Specializing in remo
deling and alterations. 1233 Bedford 
Ave., Brooklyn, N.Y. (near Fulton 
SL) ST 9-9776

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

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX D1MANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI
150 WEST 28th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Room 402

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SCHOOLS

THIS MAN WILL GO 
PLACES 

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

STIGMATINE 
FATHERS

• APOSTOLATE OF YOUTH

• PREACHING

• TEACHING

• PARISH WORK

• VOLUNTARY FOREIGN 
MISSIONS

Special Latin Courses for those 
with no Latin background

Contact 
Vocation Director

Stigmatic Fathers & Brothers
900 Washington St.

Wellesley, Mass. 02181

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

HOLY FAMILY 
HIGH SCHOOL

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

of Peekskill, N. Y.
Principal:

Sister MARIA DAVID O.S.F.

IONA PREP SCHOOL
An Outstanding Westchester
Country Day School For Boys
Excellent scholastic standing 

Thorough preparation for College

715 North Avenue
NEW ROCHELLE. N. Y.

Christian Brothers of Ireland 
Brother P. L. NAGLE — Principal

DRAKE
COLLEGE OF BUSINESS

Founded 1883
Open All Year - Day - Evening 

Free Placement Service 
Secretarial - Accounting

Typewriting

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

673-4058

VOCATIONS

Franciscan Capuchin Sisters 
of the Infant Jesus

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

For detailed information. 
Vocation Directress

MOUNT SAINT FRANCIS
RINGWOOD, NEW JERSEY

REST HOMES

LAUREL HAVEN 
REST HOME

Home for elderly people near village 
and churches: lovelv grounds.

JUANITA TURNER 
Owner - Director 

238 Fire Island Ave., Babylon 
MO 1-7097

RESTAURANTS

For Better Weddings 
and Weekend Dancing

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

New York City 
RE 4-7335

WINES & LIQUORS

JOSEPH RUTKOSKI 
Wines & Liquors

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

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

Ask for Joe Rutkoski

STORES

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

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

LUMBER

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

HUNTINGTON L. I.
516 HA 7-3366

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

INSURANCE

AUTO INSURANCE
Empirė Mutual New York. N.Y. 

5 Year Certified Renew-able 
10/20/5 1 yr 1 AO & 1 BO
Nassau S85.60 Suffolk S80.50

Anthony F. Tuozzo III 
Insurance Broker 

LI 1-7643 TR 5-0744

Naujos knygos
VIENŲ VIENI, N. E. Sūdu

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

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

ŠEKSPYRO SONETAI,, vertė 
A. Tyruolis, kietais apdarais, 
176 pusi. Kaina 3 dol..

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

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

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

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

MALDAKNYGE

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pu^l. Kaina 4 dol. Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

“VENTA”
Home Improvements

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

J. BANDŽIUKAS 
84-12 102nd Street 

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

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

_
LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
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.

I. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE. 

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale Saukite — Tel. TR 6-6434
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HE If YOWOM 
NAUJIENOS,

Solistė Irena Stankūnaitė at
liks meninę programą Vasario 
šešioliktosios minėjime New 
Yorke. Solistė yra dainavusi 
daugelyje lietuvių parengimų 
ir yra mėgiama dėl jos malo
naus lyrinio-koloratūrinio sop
rano. Yra dainavusi ir ameri- 
'kinei publikai. Šį pavasarį ji 
gaus magistrės laipsnį iš muzi
kos. Solistei akomponuos muz. 
A. Mrozinskas. Be to, progra
moje dalyvaus tautinių šokių 
šokėjai ir kanklininkės, kurios 
vienos ir kartu su soliste atliks 
keletą liaudies dainų.

Pagrindines minėjimo kalbas 
pasakys Vliko vicepirm. dr. B. 
Nemickas .ir kongresmanas iš 
Queens Benjamin F. Rosenthal.

Minėjimas įvyks šį sekmadie
nį, vasario 14 d. 4 vai. popiet 
Webster salėje 119 East 11 str. 
Manhattane. Salė lengvai pasie
kiama požeminiais traukiniais 
išlipant Union Square stotyje.

Kuri. Stasys Yla ir prel. V. 
Balčiūnas, atvykę iš Putnamo, 
porai dienų buvo sustoję Broo- 
klyne, pranciškonų vienuolyne; 
lankėsi ir Darbininko redakci
joje. Prel. V. Balčiūnas dar grį
žo į Putnamą. kur jis pavaduos 
kun. St. Ylą. išskridusį į Ro - 
mą ilgesniam laikui. Vasario 14 
jis dalyvaus vysk. Pr. Brazio 
konsekracijos iškilmėse ir po
piežiaus Pauliaus VI audiencijo
je. atstovaudamas ateitininkam 
kaip Ateitininkų Federacijos 
dvasios vadas. Romoje stengsis 
užbaigti savo stambią studiją 
apie Šiluva. Iš Romos nenuma
to grįžti anksčiau vidurvasa
rio.

Įspėjami tie, kurie Nepri
klausomybės minėjime Webste- 
rio salėje vasario 14 tikisi ir 
lietuviškų knygų įsigyti, kad to 
negalės padaryti, nes New Yor- 
ko Lietuvių Taryba šiemet kny
gų platintojų Įsileisti nesutiko.

Julija Terebeizienė, gyv. 180 
Hale Ave., Brooklyn. N. Y.. L. 
K.M.S. 29 kuopos veikėja, pa
guldyta i Kings County ligoni
nę sveikatai patikrinti. Gydo
ma dr. Savicko priežiūroje.

Skubėkite nusipirkti bilietus 
į “Lietuviškas užgavėnes", ku
rias rengia Moterų Sąjungos 
29 kuopa vasario 21. sekma
dienį. 4 vai. popiet Apreiškimo 
parapijos salėje. Lietuviškų pa
pročiu praleisite vakarą prie 
skanios vakarienės ir namuose 
gamintų pyragų. Juokai ir dai
nos skambės salėje. Kas norės, 
galės linksmai pašokti. Bilietus 
galite gauti pas A. Garliauskie- 
nę Tel. EV 7-6740; E. Kezienę 
tel. 642-2213: E. Sandanavičie- 
nę EV 8-1826; A. Šmitienę VI 
7-3681; ir pas kitas platinto
jas. Pelnas skiriamas kultūri
niam namam statyti New Yor
ke. Bilietų kaina tik 2.50 dol.

VALVINIJA GEDVILAITĖ ir Violeta čižauskaitė, dainavusi Pax Roma 
na vakare vasario 6 New Yorke. Nuotr. P. Ąžuolo.

Redakcija
Administracija ............... GL 2-2923
Spaustuvė .............. GL 2-6916
Vienuolyną^ ................... GL 5-7068

M. Pečkauskaitės moksleivių 
ateitininkų kuopa New Yorke, 
vasario 14, sekmadienį, organi
zuotai dalyvauja Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje 11 vai. mi
šiose už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Visi moksleiviai ateiti
ninkai ir jų draugai renkasi į 
Apreiškimo parapijos patalpas 
sekmadienį 10 vai. ryto. Visi 
moksleiviai, kas turi tautinius 
rūbus, prašome jais apsivilkti, 
taip pat ateitininkų ženklelius 
prisisegti ir juosteles užsidėti.

Katalikų Federacijos New 
Yorko-New Jersey apskrities 
seimelis šaukiamas kovo 14, 
sekmadienį, 2 vai. popiet. An
gelų Karalienės parapijos salė
je 213 So. 4th St. Brookl-yne, 
N.Y. Visos katalikiškos organi
zacijos ar draugijos prašomos 
išrinkti do du atstovus, kurie 
turėtų įgaliojimus ir draugijų 
ar organizacijų veiklos prane
šimus raštu Kiekviena draugi
ja ar organiėacija yra narys 
Kat. Federacijos, todėl turi pa
reigą jausti ne tik siųsti seime- - 
lin atstovus, bet ir raginti vi
sus savo narius kuo gausiau 
dalyvauti seimelyje ir vėliau 
vakarienėje. Į vakarienę, kuri 
įvyks toje pačioje salėje 6 vai. 
vakare, kviečiama visa New 
Ycrko ir New Jersey lietuviška 
visuomenė.

Aidu žurnalo 1965 m. sausio 
numeris iau atspausdintas ir iš
siųstas skaitytojams.

PROGRAMOS DALYVIAI Pax Romana vakare. Pirmoje eilėje iš k. i d. Salvinija Gedviiaitė, Violeta či- 
žauskaitė. Vilija Mockutė. Vėjūnė Svotelytė. Virginija Bimutytė, antroje eilėje — Neris Darnas, Gintaras 
Dambrava, Vyt. Koncė ir Vyt. Jurgėla. Nuotr. P. Ąžuolo.

Ieškoma moteris gyventi 
amerikiečių šeimoje su dviem 
vaikais. Ponia šeimininkė yra 
gydytoja Garden City. L. I. 
Skambinti po 7 v.v. (516) PI 1- 
6006.

DARBININKAS

PAX ROMANA Nokturno programos dalyviai vasario 6 New Yorke. Iš k. j d. Vilija Mockutė, Vėjūnė Svo- 
telytė, Virginija Eimytytė ir Gintaras Dambrava. Nuotr. P. Ąžuolo.

Dangus nesišypsojo. bet ir 
nelijo. Nesnigo. Ir Pax Roma
nos seminaro rengėjai su vilti
mi laukė entuziastingai didelio 
svečių skaičiaus. Laukė latvių, 
cechų, ukrainiečių, vengrų. Bet 
labiausiai, turbūt, pačių lietu
vių. Ir jaunų, ir ne taip jaunų. 
Ir ateitininkų, ir neateitininkų. 
Laukė jų ir baltomis priejuostė
mis pasipuošę, fojė ir sales iš- 
šveitę vokiečiai. Gi vakaras bu
vo rengiamas jų “Liederkranz" 
salėje!

• 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

0 NE, NELEISKIT LIETUI
Sulaukė latvių, sulaukė cechų 

vengrų ir ukrainiečių. Meninei 
programai sulaukė ir keletos 
lietuvių. Į šokius susirinko ir. vi
sai padorus būrys. Neveltui sa
koma. kad lietuviai didžiai šo
kius pamėgę.

Vakarą — “Nokturną”, kaip 
ir patį seminarą, rengė lietu
viai studentai ateitininkai. Pro
grama išpildyta taip pat lietu
vių. Ne vien iš New Yorko. Bu
vo atsikvietę kolegų ir iš De
troito. Baltimorės bei Člevelan- 
do.

>7 <♦>

LYTI ...
“Nokturnas” — jaunatviškai 

gyvas. Labai skirtingas nuo į- 
prastinių meninių programų. 
Nors ir be didelių pretenzijų, 
entuziastingai išpildytas, ir dar 
entuziastingiau žiūrovų priim
tas. Nuoširdžiai norėtųsi, kad 
panašų “Nokturną” išgirstų vi
sas N.Y. lietuvių jaunimas. Jau
nimas. nes vyresniem gal laips- 
niškiau reikėtų prie to pripras
ti.

Programą pravedė Salvinija 
Gedvilaitė. Ją pradėjo “Vėjū- 
nės”. Tai trys šaunios mergi
nos. Dvi iš Clevelando, viena 
iš Baltimorės: Virginija Eimu
tytė, Vilija Mockutė ir Vėjū
nė Svotelytė. Gitara pritarė Gin
taras Dambrava.

Lengvai judėdamos pagal dai
nos rimtą, svajingai sudainavo 
“Kumbaya” — šiuo metu labai 
populiarią amerikiečių liaudies 
dainą. Atliko ją lietuviškai, vė
liau buvo išprašytos pakartoti. 
Lietuviškas šlageriukas “Neiš
eik" taip pat maloniai praskam
bėjo. Tik gaila, kad programo
je buvo pažymėta, kad tai lietu
vių liaudies daina. Mėgiama dai
nelė. ir gana graži. Bet tik ne 
liaudies. Amerikiečių daina “To
day" išėjo blankiausia. Tačiau 
“Mažas kreivas žmogus” (liet, 
kalbon versta iš anglų) įiesiog 
sužavėjo visus savo nuotaika. 
Mergaitės taip žaismingai at
liko. kad nejučiom ir žiūrovas 
pradėjo koją į taktą linguoti ir 
mintyse kartu su mergaitėmis 
prašyti: "O, ne. — neleiskit lie
tui lyt... nes aš mažas kreivas 
žmogeliukas ... ir mano kreivo 
namelio stogas kiauras ... kas

I 

i 
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daryti?” Trio gerai susidaina
vęs, nors ir ne visos trys gyve
na tam pačiam mieste.

Po pertraukėlės sekė vyres
niems gal dar nelabai įprastas 
derinys — tai gitara ir afrikie- 
tiškas būgnelis. Vytautas Kon
cė ir Vytautas Jurgėla, jauni 
N.Y. studentai, išpildė tris 
dainas: “Stewball” — amerikie
čių liaudies dainą, mūsų įpras
tą “Sinkorką”, ir “Coplas” —is
panišką dainą originalia kalba. 
Geriausiai pavyko “Coplas”. Su
sidarė įspūdis, kad per pirmą
sias dvi daineles vyrukai tik 
apšilo, o trečiojoje pasireiškė 
jau drąsiu ir su ispanišku cha
rakteriu puikiai perdavė dainos 
ritmą. Būtų buvę įdomiau iš
girsti jų interpretuojamą kurią 
nors lietuvių liaudies dainą. 
“Sinkorką”, nors ir tranki savo 
charakteriu, išėjo gana monoto
niška. ištęsta. Atrodo, kad ją 
bandė atlikti amerikietiškų ba
ladžių stiliumi.

Violetai Čižauskaitei, sopra
nui iš Detroito, akomponavo jau 
nutis latvis Neris Jarmas. Ne
sitikėta, kad tokia jauna, grakš
ti mergaitė jau turėtų sodrų 
mezzo. Dirbti su juo dar reikės, 
bet balsas stiprus. Ypač geri 
perėjimai iš piano į pianissimo. 
“Kur bakūžė samanota” buvo 
jos pirmoji daina. Ji matomai 
labai patiko ir svetimtaučiams. 
Toliau sekė “When I Have 
Sung My Songs” — komp. 
Charles. “O patria mia” iš “Ai
dos”, atrodo, per sunki Vio
letai. Tačiau Bizet “Habanera” 
iš “Carmen” — visai neblogai 
pasisekė. Drąsiai, su charakte
riu ji atliko šią čigonės ariją. 
Balsui geriau tiko, nei “O pat
ria mia”. Publikos prašoma pa
dainavo ir F. Leharo “Viliją” iš 
“Linskosios našlės”.

Programą užbaigė Gintaras 
Dambrava. Gitara sau pritarda
mas tyliu, neįtikėtinai švelniu 
baritonu, (neįtikėtinai, nes vy
ras — kaip mūras), sudainavo 
“Tammy” — amer. populiarią 
dainą, “Lapelis krito” — liet, 
vertimą iš anglų kalbos, ir “Ge
gutėlę” — lietuvių partizanų 
dainą. Ypač jausmingai, bet ne
perdėtai liūdnai atliko “Gegu
tėlę”.

Gaila, kad visa tai nebuvo į- 
rašyta juostelėm Ji būtų buvusi 
maloni staigmena pavergtos 
Tėvynės jaunimui per Ameri
kos Balsą. Gaila taip pat. kad 
tiek nedaug lietuvių pasinau- 
tojo proga išgirsti įdomiai ki
tonišką vakaro programą. Dau
giausiai triūso šio vakaro pasi
sekimui įdėjo — N. Umbrazai- 
tė, S. Gedvilaitė ir A. Vainius.

Vakaro programa atšvietė tą 
aplinką, kurioje mūsų jaunimas 
studijuoja. Šiais laikais ameri
kiečių liaudies dainos ir bala
dės išgyvena renesanso amžių. 
Jos ypač paplitusios tarp stu
dentų. Savo draugų tarpe jie 
susiburia apie kurį nors “gita- 
ruotą” kolegą. Jo pirštai per
bėga stygomis, ir pasklinda dai
na.

Gerai, kad ir lietuviai studen
tai dainuoja. Gerai, kad ir gi
tara sau pritaria, nes tada dai
na natūraliai išeina tylesnė, 
švelnesnė. Lietuvis studentas, 
dainuodamas drauge su savo 
kolegomis amerikiečiais, turi ir 
juos progos supažindinti su mū
sų dainomis. Gal ir amerikie
čiai pabandys kurią lengvesnę 
lietuvišką dainelę, jei juos kas 
gitara ves?

Po programos studentai pasi
šoko, grojant “Keturių Aidų” 
šokių orkestrėliui. I.

— Jonas Krunklis, Darbinin
ko skaitytojas, gavo žinią iš 
Lietuvos, kad jo sesuo Katari
na Benešiūnienė mirė sausio 
12, sulaukus 86 metų. Palaido
ta su bažnytinėm apeigom sau
sio 15 Veiverių kapinėse, kur 
pamokslą pasakė Veiverių kle
bonas, pasidžiaugdamas, kad 
velionė buvo gerą katalikė. Nu
liūdime paliko Lietuvoje sese
rį An iešką Pažerienę, brolį An
taną ir Juozą ir Marcę Marijo
ną Kranklius ir daug giminių, 
pažįstamų, draugų. Amerikoje 
paliko brolį Joną, Praną ir 
Marcę Marijoną Kranklius.

1$65 m., vasario 12 d., nr. 12.

Polymnia choro koncertas, 
kuriame bus išpildomos kom. 
Jeronimo Kačinsko mišios, iš 
kovo 14 nukeliamas į sekmadie
nį. kovo 28. Pakeitimas darosi 
dėl N. Anglijos koncervatorijos 
orkestro gastrolių kovo 14. New 
Yorke. Dauguma tų pačių or
kestro narių groja Polymnia 
choro koncertuose.

CYO organizacija, kuriai va
dovauja kun. J. Svirskas, vasa
rio 13 d. 6 vai. ryto parapijos 
bažnyčioje išklausys mišių ir 
specialiais autobusais išvyks į 
New Hampshire kalnus slidinė
ti.

šv. Vardo draugijos mišios 
bus vasario 14 d. 8 vai. ryto. 
Po pamaldų salėje po bažnyčia 
įvyks draugijos pusryčiai ir su
sirinkimas.

Šv. Petro mokyklos mokinių 
tėvų ir mokytojų draugija (PT 
A) vasario 16 parapijos salėje 
prie E. 7-tos gatvės ruošia va
dinamą ‘Country Fair’. Pelnas 
skiriamas parapinės mokyklos 
reikalams. Įėjimui bilietas 1 dol.

Marijona Jaskevičienė šv. Pe
tro parapijos bažnyčiai padova
nojo savo rankomis megztą kam- 
žą ir juostą. Šią savo ilgų mė
nesių darbo auką skiria savo 
krikšto dukters a.a. Eugenijos 
Grigienės atminimui.

Šv. Petro mokykla vienos sa
vaitės žiemos atostogas pradės 
vasario 19. Po atostogų pamo
kos mokykloje pradedamos, ko
vo 1.

CAMBRIDGE, MASS.

Vasario 16, Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas šį met 
bus vasario 14, sekmadieni. Mi
šios už Lietuvą bus 8 vai. 30 
min. iš ryto. Minėjimo susirin
kimas įvyks 3 vai. popiet para
pijos salėje. Maldą atkalbės kle
bonas. Parapijos choras su
giedos Lietuvos ir Amerikos 
himnus. Paskaitą “Komunizmo 
šešėlis plečiasi” skaitys Elena 
Vasyliūnienė. Meninę dalį at
liks parapinės mokyklos vai
kai, paruošti seselių, ir solistai 
svečiai. Minėjime sutiko daly
vauti Jurgis Lisauskas, tenoras, 
ir Pranciška Suslavičiutė-Ber- 
ry iš Lawrence. Jie padainuos 
lietuvių liaudies ir lietuvių kom
pozitorių dainų. Akomponuos 
Vytenis M. Vasyliūnas. Minėji
me dalyvaus įvairių organizaci
jų atstovai su savo vėliavomis. 
Po minėjimo dalyviai bus pavai
šinti.

Visi prašomi kuo gausiau da
lyvauti.

Ieško. Ona Jasevičienė, gyve
nanti Varpikų kaime, Slavikų 
valse., šakių rajonas, ieško A- 
merikoje gyvenančių Stasio ir 
Marcelės Lorento ir Marcelės 
Jasevičiūtės.

NEW YORKO

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 

SKYRIAUS

rengiamas

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

ATLETŲ KLUBE

BUS ORKESTRAS
IS PHILADELPHUOS

• Kaina $1.50




