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Dinamitas, bombos, smurtas, opinija politiniam tikslam
NETOLIMA PRAEITIS: kancleris Adenaueris ir prezidentas 
Kennedy .Washingtone.Pasaulio Įvykiuose šią savai

tę dėmesys krypsta i teroro 
veiksmus Amerikoje, Vatikane, 
Ugandoje, Venezueloje ir kt

Sąmokslas prieš Laisves statulą, Laisvės varpą, Washingtono paminklą. Bomba 
Vatikane. Akcija prieš vyriausybės liniją Vietname. Pagarba pop. Jonui XXIII KAS YRA AR BUVO ĮŽYMIAUSIAS?

New Yorke vasario 16 suim
ti keturi teroristai, kurie ren
gėsi susprogdinti Laisvės statu
lą New Yorke, Laisvės varpą 
Philadelphijoje ir Washingtono 
paminklą Washingtone.

AGENTAS tarp sąmokslininkų
Sąmokslas buvo sekamas poli

cijos infiltruoto agento polici
ninko Raymond Adolphus— 
Wood, 31 metų, negro, studi
javusio Fordhame. bet turėju
sio pasitraukti, kai neišlaikė eg
zaminų; pagaliau atitikusio sa
ve. kai Įstojo i policijos mokyk
lą.

Prieš 3 mėnesius jam buvo 
pavesta sekti “Juodojo išlaisvi
nimo frontą”, Kubos. Kinijos 
komunistų judėjimą. Jis greitai 
sumezgė ryšius, dalyvaudavo pi
ketuose, gavo pasitikėjimą, pasi
tarimuose. O kai kilo idėja su
sprogdinti paminklus, jam buvo 
pavesta dalyvauti ir vykdyme. 
Vasario pradžioje jis su vadu 
Collier važinėjo Kanadoje, no
rėdami gauti dinamito. Surado 
ryšius su minėta Duclos iš Mon-

DEL VIETNAMO: LBJ politiką smerkia liberalai... remia 
respublikonai labiau nei demokratai; tarėsi su Eisenhovveriu

Sluoksniai. kurie vadina sa
ve “liberalais”, organizuoja opi
niją prieš vyriausybės politiką 
Vietname. Spauda, studentų mi
tingai. laiškai pirmiausia tai opi
nijai priemonė.

Spaudos tonas pakeltas. J. 
Alsop (H. Tribune) skelbia ne
pasitenkinimą, parinkdamas a- 
liarmuojančius žodžius: esą “pa
skutinės Vietnamo veiklos kriti
nės dienos” reiškia prezidento 
“silpnumo aliarmuojančią de
monstraciją”. Tas silpnumas tai 
“isteriškas slaptumo sustiprini
mas”. kuri rodo jau keli mėne
siai. Slaptumo priežastis nesan
ti ta, kad per anksti nebūtų pa
skelbti prezidento sprendimai, 
kada prezidentas nėra priėjęs 
sprendimo problemai, skubaus 
sprendimo reikalingai — jis 
(prezidentas) labai nemėgsta, 
kad problema būtų ventiliuoja
ma. Ir pareigūnai, kurie pripa
žįsta. kad problema yra viešo
sios svarbos, tampa jos rūsty
bės atvirais taikiniais”.

Emmet John Hughes (News
week), kuris nepasižymi apskri
tai santūrumu, kartoja ne tik 
tuos pačius kaltinimus — slap
tumą. uždarumą, tautos neinfor- 
mavimą. Jis skelbia jau. kad 
esą tautos politiką sprendžia 
“triumviratas, kuriame yra Įti
kinantis McGeorge Bundy, bri- 
liantiškas. Įtikinantis McNama
ra ir pragmatiškas Įtikinantis 
Lyndon Johnsonas”. Esąs para
doksas; “visi šie trys vyrai ne
pajėgia įtikinti tautos, kad jie 
žino — tiksliai ir atvirai — ką 
jie daro Vietname”,. O kai pre
zidentas nori įtikinti, tai argu
mentai esą “sentimentalūs”, “so- 
fistiški”. “klaidiną”.

W. Lippmannas (H. Tribune) 
jam įprastu ramiu tonu aiškina, 
kad Amerika turi imtis derybų, 
jei sutiks komunistai; jo dabar 
pagrindinis argumentas baimė:

Visi sąmokslo dalyviai yra su
siję su Kubos komunistais. Są
moksle rado bendrą kalbą New 
Yorko negrai su Quebecko sepa
ratistais. Separatistinio sąju- 

trealio. Jam buvo pavesta susi
tikti su Duclos. kai ji atvežė di
namitą. Pirmadienį atvykus iš 
viešbučio paskambino sąmoks
lininkui Wood; jis nuvyko pas 
Duclos. patyrė iš jos vietą, ku
rioje ji paslėpė dinamitą. Jam 
prisipažino Duclos. kad paste
bėjusi kelionėje, jog buvo seka
ma Kanados policijos, bet lai
mingai ja nusikračiusi. Gavęs 
jos žinias. Wood pasiėmė vadą 
Collier ir nuvyko su juo dina
mito pasiimti. Kai surado vietą 
ir iš jos paėmė 30 dinamito ga
balėlių ir dėjosi i savo automo
bilį. prisistatė detektyvai, ku
rie jau seniai iš kaimyninio na
mo laukė, kada atvyks sąmoks
lininkai.

Istorija dabar jau eina į teis
mą. kur gresia iki 10 metų.

š. Vietnamas turi galingą ka
riuomenę. kurios bombardavi
mai nesulaikys.

Tas pats laikraštis informuo
ja. kad Kongrese Johnsono po-

PREZIDENTAS:
Prezidentas Johnsonas vasa

rio 17 turėjo poros valandų pa
sitariu! su gen. Eisenhowe- 
riu Vietnamo reikalais ir pas
kiau “tautinės pramonės kon
ferencijos valdyboje” kalbėda
mas. paskelbė, kad vyriausybė 
savo politikos Vietname nesi
rengia keisti:

Mūsų tikslas ir siekimas yra 
"padėti ginti ir globoti laisvę 
šaunios tautos, kuri yra puola
ma, vadovaujant ir puolimą, 
kontroliuojant iš už sienos".

“Mes nesiekiame nieko sau. 

LIETUVOS KONSULATO IR L. L. KOMITETO VASARIO 16 PRIĖMIME: kons. A. Simutis. L. Bie- 
liukienė, E. Simutienė, New Yorko majoro atstovas O'Brien, G. Kašubaitė, R. Budrienė, gen. kons. V. 
Stašinskas. Nuotr. R. Kisieliaus.

džio atstovė pasisakė esanti Mi
chelle Duclos. 26 metų, atvežu
si automobiliu pirmadienį dina
mitą iš Montrealio į Riverda
le. Bronxe. Montrealy ji buvusi 
televizijos komentatorė. New 
Yorke lankėsi Jungtinių Tautų 
afrikinėse atstovybėse. Norėjo 
gauti J. Tautose radijo pranešė
jos vietą. Neišlaikiusi tikrini
mo. Norėjusi akredituotis kaip 
laisva korespondentė. Nepri
ėmė.

Kiti trys sąmokslininkai bu
vo negrai iš New Yorko, nariai 
"Juodojo išlaisvinimo fronto", 
sudaryto prieš pusmeti ir vei
kiančio Įtakoje Castro ir sovie
tinio bei kinų komunistų.

Opinijos teismui tenka dar tie. 
kurie organizavo “studentų” ke
liones į Kubą prieš įsakmiai pa
reikštą valstybės departamento 
draudimą; opinijos teismui ten
ka ir tie. kurie tvirtino, kad ko
munistų ir “kairiųjų ekstremis
tų” grėsmės Amerikai nesą, te
santi tik dešiniųjų ekstremistų” 
grėsmė.

litika randa tvirto pritarimo 
tarp respublikonų vadų, mažiau 
pritarimo iš demokratų, tarp ku
rių yra balsų už iniciatyvą de
rybom.

politika nesikeis
Mes nesiekiame jokio dominavi
mo. Mes nesiekiame jokio pa
vergimo. Mes nesiekiame karo 
išplėtimo.

"Bet mes turime visi supras
ti, kad mes toliau laisvę ginsi
me, ir mūsų tolimesni veiksmai 
bus toki, koki bus pateisinami 
ir kokių reikalaus tolimesnė ki
tų agresija".

Prezidento pareiškimas N. Y. 
Times aiškinamas kaip atsisaky
mas imtis iniciatyvos bet ko
kom derybom ir tęsti toliau atsi
teisimą š. Vietnamui.

Vadovas buvo Robert Steele 
Col lier, viešosios bibliotekos 
tarnautojas, važinėjęs Kuboje, 
matęsis New Yorke su Guevara. 
Jo talkininkai buvo Walter Au
gustus Bowe, komiteto “Fair 
Play for Cuba” rėmėjas, ir Kha-

Bomba į Vatikaną
Romoje prie įėjimo į Vatika

no miestą vasario 17 naktį bu
vo susprogdinta bomba. Išbyrė
jo artimiausio namo langai. Spė
jama. kad komunistai ar kiti 
“kairieji ekstremistai” tuo bus 
norėję pareikšti savo nepasiten
kinimą . . .Vatikanui, kad mies
to policijos šefas neleido vai
dinti “The Deputy".

Teroras Vatikane nebe pir
mas. 1962 liepos mėn. bomba 
sprogo šv. Petro bazilikoje, ap- 
ardydama paminklą popiežiui 
Klemensui X. Kaip dabar, taip 
ir tada kaltininkai nesurasti.

— Satelitas Pegasus vasario 
16 paleistas apie žemę. Skren
da 308-462 mylių aukštyje. Ma
toma ir plika akim. Jis turi su
rinkti žinias apie sutinkamus 
meteoroidus. Veikia sėkmingai. 

lel Sultarn Sayyed, baigęs 5 
metų kursą Howard universite
te Washingtone.

Collier pareiškė, kad Ameri
kos paminklų sprogdinimu jie 
norėję atkreipti dėmesį į neg
rų klausimą.

ir šūvis į menulį
— Sovietų buvęs žemės ūkio 

ministeris V.V. Mackevič. kurį 
Chruščiovas buvo atleidęs, vėl 
grąžintas į ministerio pareigas.

ANTRAS NUKELIAVO Į 
MĖNULĮ

Iš Cape Kennedy vasario 17 
paleistas Ranger 8 į mėnulį. 
Ji pasieks šeštadienio rytą. 
Prieš nukrisdamas, jis turi at
siųsti į žemę 4.00 nuotraukų iš 
kitos mėnulio pusės nei Ranger 
7 pernai liepos 31.

LIETUVOS KONSULATO IR L. L. KOMITETO VASARIO 16 PRIĖMIME: 
Otto Tolišius, N. Y. Times redaktorius. Nuotr. R. Kisieliaus.

Adenaueris apie Dulles, de Gaulle, Amerikos politiką
ir Europos likimą

Konradas Adenaueris jau ne- 
bekancleris. tačiau jis tebėra 
partijos pirmininkas, ir jo bal
sas nėra be įtakos. Kai jis ne 
valdžioje, jo balsas gali būti ne
varžomai atviras.

Adenauerio balsą dėl Euro
pos likimo ir dėl Amerikos ro
lės jame “išgavo” C.L. Sulzber- 
geris (Times vas. 10).
Dulles:

Paklaustas, kas yra įžymiau
sias žmogus, kuri yra pažinęs. 
Adenaueris paėmė nuo stalo 
John F. Dulles nuotrauką. "Štai 
— sakė Adenaueris. — Jis gal
vojo aiškiai. Jis žvelgė pirmyn. 
Ir jis laikėsi savo pažadų"

Nė vienos tos žymės Aden
aueris neranda Washingtone 
dabar. Jungtinės Valstybės ap
sėstos Azijos reikalų ir užmirš
ta pirmaeilius dalykus Europo
je. dėl kurios ateities Adenaue
ris ir baiminąs.
Tylus susitarimas:

Naujosios Vokietijos įžymiau
sias valstybės vyras, kaip Aden- 
auerį apibūdina Sulzbergeris. 
negali atsikratyti įtarimu, , kad 
Washingtonas turi tylų su^iprar 
timą su Maskva išlaikyti status 
quo. Tam. mano Adenaueris. 
Jungtinės Valstybės nusprendė 
ir susilaikyti nuo gamybos vi
dutinio dydžio raketų. kurios 
galėtų atsverti sovietų bateri
jas.
Grėsmė, kurios nenori .matyti:

Adenaueris įsitikinęs, kad Eu
ropa šiandien yra beginklė ka
riniu atžvilgiu, o rytoj bus be
ginklė politiniu atžvilgiu. “Mes 
esame laikuose, kurie nuo 
1945 metų yra patys kritingiau- 
si. O jūsų kraštas — didžiau
sias Vakaruose — nieko neda
ro. Jis atsisako įžvelgti pavojų".

Adenaueris sakosi sutaręs su 

prez. Kennedy, kad Amerikoje 
bus pagamintos vidutinio dy
džio raketos ir laikomos Euro
poje atsvert Rusijos artilerijai, 
kuria ji yra pranašesnė. Tačiau 
nei Kennedy nei Johnsonas ne
siteikė savo pasižadėjimus gerb
ti. Tai kelia nepasitikėjimą ir 
skatina Vokietiją pasikliauti 
Prancūzijos, nors maža, bet tie
siogine atomine parama nuo so
vietinio užpuolimo. Nei Bonna 
nei Paryžius nepuoselėja iliuzi
jų. kad galės vieni atlaikyti Ru
sijos jėgą, bet jie mano galėsią 
susilaukti Amerikos intervenci
jos". “De Gaulle — kalbėjo 
Adenaueris — yra inteligentin
gas žmogus. Jis žino, kad be 
Amerikos Europa yra žuvus”.
Biznieriai ruošia kelia Rusijai:

Adenaueris įsitikinęs. kad 
rusai .tikisi išlauksią momen
to. kada galės paimti valdžią Eu
ropoje pačių vakariečių talka. 
Vakarų demokratijos viena po 
kitos nusileidžia savo biznie
riam. kurie vaikosi pelnų ir pa
deda iš vidaus Sovietam sprog
dinti. Jie pristatinėja Sovie- 

. tam mašinas ir maistą, nereika
laudami jokios nuolaidos. Ir 
Maskva laukia.

"Įsivaizduokim, kokią Mask
va mato Europą — tęsia Ade
naueris. — De Gaulle 74. Kai 
jo nebus, nebus jokios galingos 
partijos, išskyrus komunistus. 
Liaudies frontas paims valdžią. 
Prancūzijos pavyzdžiu paseks 
Italija. Ir ką tada galime dary
ti mes. atsidūrę kaip sumušti
nis tarp jų ir Rusijos. Maskva 
paves rytų Vokietijai pasiūlyti 
mums susijungti tom sąlygom, 
kurias padiktuos Rusija”.
O Washingtonas:

“O Washingtonas tuo nesirū
pina. Sekretoriaus McNamaros 
pavaduotojui prezidento John - 
šono pavesta paruošti metų ei
goje apskaitymą, koki bus re
zultatai. kada Amerika atitrauks 
savo kariuomenę iš Europos. 
Ar jūs manote, kad pati mintis 
apie tokį apskaitymą mus labai 
džiugina?”

“Nebėra daugiau Amerikos 
intereso, nebėra vadovavimo. 
Aš sutikau su jūsų M.L.F. (ato
minio laivyno) idėja, bet nie
kad nemaniau, kad ji įvykdoma. 
Nėra pakaitalo vidutinio dydžio 
raketom . . . Bet aš tebeturiu vil
ties. kad jūs pabusite laiku", 
kalbėjo Adenaueris atsisveikin
damas.

•
Adenauerio žodžiai duoda 

suprasti, kodėl Adenaueris bu
vo reiškęs Dulles pilną pasitikė
jimą: kodėl vis dažniau imdavo 
priešintis Kennedy sumanymam 
dėl Vokietijos; kodėl skubėjo 
sudaryti sutartį su Prancūzija ; 
kodėl pagaliau nenorėjo sau į- 
pėdiniu Erhardo.

Sulzbergeris pastebėjo teisin
gai. kad Adenauerio žodžiai ap
kartę. Tai apkartimas žmogaus, 
kuris visą gyvenimą skyrė at
statyti savo kraštui ir apsaugo
ti jį bei visą Europą nuo sovie
tinės grėsmės, o amžiaus sle
giamas mato, kaip jo idealas vis 
labiau grasomas. Tai panašus 
apkartimas, kokį pergyveno W. 
Churchillis, laimėjęs Anglijai 
karą ir pralaimėjęs Angliją.
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Kaip smegenys plaujami...
Lietuvoje sustiprintas pastangos perplauti smegenis vaikam ir suaugusiom — Įkalbėti, kad 

jie laikyty savo tėvyne Rusiją, savo sostine Maskvą, mylėty Odesą ir jaustysi turį virsti rusais.

nų užsimojimu paglemžti Kon
gą, bet Tshombe elgiasi daug 
garbingiau nei Maskva: jis sam
dosi savanorius gintis nuo sve
timųjų; Maskva prievarta siun
čia savo vergus, kad jie sveti
muose kraštuose tų kraštų gy
ventojus išžudytų ir Maskvai

Džiaugiasi R. Lengvinas 0- 
desa ir laiko ją savu miestu. 
Jis nori, be abejo, kad ir juo 
džiaugtųsi tie lietuviai, kurie 
yra Kazachstane ar prie Ledi- 
niuotojo vandenyno deportuoti 
ir laikyty tuos kraštus savais 
kraštais ...

Viena to proceso dalelė ma
tyti iš R. Lengvino straipsnio 
“Pasaulėžiūros klausimu” Tie
soje sausio 8. R. Lengvinas da
bar yra Kėdainių rajono Gu
džiūnų “kolūkio pirmininkas”, 
bet praeityje buvo pradžios mo
kyklos mokytojas. Savo straips
ny jis mėgina išaiškinti, kaip 
susidarydavo jaunuolio pasaulė
žiūra seniau, nepriklausomoje 
Lietuvoje, ir kaip ji susidaro 
dabar, kiek dabartinė pasaulė
žiūra skiriasi nuo senosios iš 
pagrindu

Seniau: “Mus auklėjo kito
kiomis idėjomis, negu šiandien 
auklėjamas jaunimas.

“Mūsų šeimoje, kaip ir dau
gely kitų kauniečių šeimų, i 
politiką buvo stengiamasi nesi
kišti. O draugiškas žaidimas su 
lenkų, rusų, žydų vaikais jau 
buvo laikomas politika. Tad to
liau nuo jos. Patys nejautėme, 
kaip mums buvo brukamos at
siribojimo. pranašumo prieš ki
tų tautų žmones pažiūros”.”

Vietoje tautinio atsiribojimo 
ir tautinio pranašumo dabar 
esanti ugdoma “tautų brolys
tė". Esą dabar “mano sūnus 
žmonės skirsto i gerus ir blo
gus. o aš. kai toks buvau, 
skirsčiau i lenkus, žydus, lie
tuvius”. Dabar jau Odesa. i 
kurią atutoriuš nuvyko, yra 
“mano namai”.

Kodėl tokis perversmas gal
vojime Įvyko? Vieną iš priežas
čių Lengvinas mėgina parodyti 
vaizdu iš to laiko, kai jis buvo 
mokytojas ir kai mokiniai gavo 
susitikti su partizanais. Esą po 
kautynių miške “ant kalnelio 
pasirodė rogės, paskui jas — 
kitos, trečios. Arkliai ėjo pa
lengva. nevaromi. Pirmose ro
gėse. uždengtas drobulę, gulėjo 
rusų kareivis. Jis'žuvo kovoje 
su nacionalistiniais galvažu
džiais. Žuvo dėl to. kad vaikai

1. Nepriklausomos Lietuvos 
mokyklose tose pačiose klasėse 
mokėsi lietuviai, rusai, žydai ir 
kiti. Jie visi žinojo savo tau
tines priklausomybes, bet dėl 
to jie nesipešdavo ir tarp jų 
dėl jų tautybės nekilo neapy
kantos.

2. Dėl to pranašumo. Jei R. 
Lengvinas buvo mokytojas, tai 
jis savo mokiniam kartojo iš 
Aušros J. Basanavičiaus žo
džius: juk ir mes sesame to
kie pat žmonės ir norime nau
dotis visomis teisybėmis .. .Tai 
buvo šūkis siekti lygybės, ne 
pranašumo.

Tarp tų. kurie siekė prana
šumo. buvo du Lietuvos kaimy
nai: naciai siekė vokiško -pra
našumo; bolševikai siekia rusų 
pranašumo, reikalaudami, kad 
būtų vadinami broliais, bet vy
resniais,” iš kurių visi kiti tu

ri mokytis, sekti jų pavyzdžiu 
ir jiem patarnauti.

3. Šviesiom spalvom Lengvi
no rodomas ruso kareivio pra
našumas jau tuo, kad jis atėjo 
i Lietuvą žūti dėl vaikų, dėl 
artojų gerovės ... Caro laikų 
rusai sakydavo: “Vri da mieru 
znai” (meluok, bet su saiku); 
naujų laikų rusas perdirbtas, ir 
jam įkalta: juo kvailiau me
luosi. juo labiau Įtikinsi. .. Tai 
kas, kad tas vargšas žuvęs ru
sas buvo bolševikų atvarytas 
Lietuvos okupuoti ir lietuvių jo
je likviduoti; sakyk, kad jis at
ėjo “išlaisvinti” ir “apginti”; 
tai kas, kad jis tebuvo vergas, 
Įrankis ir Maskvos prievartos 
auka, sakyk, kad jis buvo he
rojus ...

Prieš Tshombę skelbiamas 
pasipiktinimas, kad jis samdosi 
savanorius kovai su rusų ir ki

tuos kraštus nukariautų. Tai 
Maskvos imperialistinio kolo 
nializmo Įrankis, ne herojus.

4. Skirstymas Į gerus ir blo
gus. Gal Lengvino sūnus ir 
skirsto žmones į gerus ir blo
gus. bet Sovietuose valdžia, o 
Lietuvoje okupacinė valdžia 
skirsto žmones ne į gerus ir 
blogus, bet i partinius ir ne
partinius. Partiniai yra aukšto
ji klasė, nepartiniai toleruoti
ni tiek, kiek partiniai jiem 
leidžia. Juk ir į universitetą ne
pateksi be partijos pristatyto 
ištikymybės pažymėjimo.

5. Džiaugiasi R. Lengvinas, 
kad lietuviai jaunuoliai, negal
vodami. statys krūtines už Ru- 
siją. Taip džiaugės ir Rusijos 
caro tarnai, kada lietuviai 
“statė krūtines” ir mirė kare 
prieš Japonus “už carą ir šven
tąją Rusiją.”

Šį smegenų perplovimą vyk
do ne patys rusai tiesiogiai. 
Jie žino, kad lietuviai jais ne
pasitikės. Jie paėmė įrankiu lie
tuvį, buvusį mokytoją, žinoda
mi. kad senojo mokytojo žodis 
Lietuvoje buvo didesnis autori
tetas nei bet kurio kito profe
sionalo.

VASARIO 16 MINĖJIME Webster salėje sekmadienį. ' Nuotr. P. Ąžuolo

galėtų ramiai mokytis, kad ar
tojas artų žemę, sėtų grūdą". 
Taigi tas rusas žuvo už čia 
esančių žmonių gerovę, ir ji 
reikia mylėti, gerbti, o anų 
‘ ‘nacionalistinių galvažudžių'' 
nekęsti.

Taip aiškinama vaikam ir su- 
augusiem. Aiškinimo ir “plovi
mo” vaisiai: dabar jo buvę mo
kiniai ir “daug kitų lietuvių, 
jaunuolių, reikalui esant, ne
galvodami savo krūtinėmis už
stotų ne vien Lietuvos žemę. 
Jie. greta kitų tautų draugų. 
gintu visa didžiąja Tarvbu ša
lį”.

—o—
TIE. kurie liepė R. Lengvi

nui tokį galvojimą parašyti Tie
soje. norėjo, kad žmonės, anot 
R. Lengvino, “negalvodami” 
juo ir patikėtų. Gal tokių ir 
bus. Bet kurie galės pagalvo
ti. pamatys, kaip lengvai Leng
vinas tamsius ir šviesius pa
veikslus piešė ne pagal tikro
vę, bet pagal "socialistini rea
lizmą", t.y. ne taip, kaip yra, 
bet kaip turėtų būti.

LAISVINIMO KELYJE - žengimas ar stovėjimas?
Sveika ir pažangu, jei stovin

tieji Lietuvos laisvinimo prie
kyje rodo kelius; spauda juos 
paremia ar kritikuoja ir tuo gi
lina. garsina patį reikalą.

Blogiau, jei spauda ima kriti
kuoti ne planus ir projektus, 
bet pačius veiksnius, kad ne
duoda nei planų, nei direkty
vų. nei darbų.

O taip nutiko su pereitų me
tų veikla.

Aidai 1965 Nr. 1 metinėje 
apžvalgoje rašo: “Deja, reikia 
pripažinti, kad mūsų bendrinės 
politinės organizacijos (Altas, 
Vlikas) per eilę metų ... jokių 
reikšmingesnių darbų, siekiant 
pagrindinio tikslo — Lietuvos 
laisvinimo, nenudubo. Ge
riausiu atveju, jų veikla galima 
būtų apibūdinti kaip stovėjimas 
vietoj...”

Ko gi laikraštis pasigenda?— 
Pirmiausia: įvykdyti, kas nutar

SPAUDA

Adolfo SCHRAGERIO

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

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

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

ta. Laikraštis, priminęs Alto 
kongreso dvi rezoliucijas (or
ganizuoti Lietuvos dokumenta
ciją ir ją išleisti anglų kalba, 
paruošti informacinę brošiūrą 
anglų kalba), abejoja, ar Al
tas tam pajėgus, jei per tiek 
metų tokios brošiūros “nepajė
gė išleisti”. Taigi nutarimas pa
liekamas nutarimu.

Antra: minties ir darbo kon
kretumo. “Visos kitos 8 Alto 
suvažiavimo rezoliucijos yra 
grynos banalybės — padėkos, 
paraginimai, pritarimai, siūly
mai. sveikatos linkėjimai ir p.”.

“Tuo atžvilgiu su Altu “sėk
mingai” konkuravo ir Vlikas, 
per eilę metų prirašydamas ne
maža klasiškai tuščių, banalių 
atsišaukimų bei kitokių rašinių. 
Skaitytojas visada pasigesdavo 
vieno dalyko: nurodymo, kas 
darytina esamos padėties aki
vaizdoje ... Praėjusių metų pa
baigoje Vliko seime buvo labai 
bendromis frazėmis kalbama 
apie “veiksmingą ofenzyvą” ir 
apie priemones”.

Trečia: pasigendama veikimo 
laiku. Vliko pranešėjai kalbėjo, 
kad “turime pradėti ruoštis, tu
rime “sutarti planą” ofenzyvai 
dėl sovietinės propagandos 25 
metų pavergimo proga. “Pra- 
dėtis ruoštis” dabar, kai jau 
pati sukaktis. “Šitaip pavėla - 
vus pasiruošti, sunku tikėtis, 
kad ir šiais metais bus kas nors 
reikšmingo padaryta. Vliko sei
mas nei taryba jokio konkre
taus plano nesudarė, pasiten - 
kindamas labai bendrais siūly
mais. kuruos nežinia, ar kas 
svarstys, o juo labiau vykdys”.

Savo ruožtu laikraštis kelia 
tokius konkrečius uždavinius:

1. Vietoj peticijos už laisvę 
pavergtiem su milijonu parašų 
organizuoti peticiją su tūkstan
čiu parašų žinomiausių pasau

lio politikų, mokslininkų, meni
ninkų; ■+

2. Kreiptis’ į tarptautines Įs
taigas prašant sustabdyti per
sekiojimus dėl religijos Pabalti
jo kraštuose, kaip tai daro žy
dai;

3. Suorganizuoti masinę de
monstraciją New Yorke, kaip 
tai padarė 300 rabinų New 
Yorke.

Aidų kritika gali atrodyti ra
šyta Aidam mažiau įprastu to
nu; gali atrodyti, kad veikėjų 
netikęs kvalifikavimas “iškam
šom” kertasi su redaktoriaus 
postulatu: “Minties kova gali 
būti aštri, bet ji visada privalo 
likti.. .nesuteršta pačių žmonių 
niekinimu”, tačiau, iš kitos pu
sės, ir toki žodžiai gali būti su
prantami, kaip laikraščio reaga
vimas į veiksnių nereagavimą 
visom pastabom bei sugestijom.

Pirštųsi konstruktyvi išva
da: galima sutikti su šiom ir 
kitom laikraščio bei laikraščių 
pastabom, galima nesutikti ir 
jas atmesti kaip neįvykdomas 
ar nevykdytinas, bet jeigu Vli
kas ar Altas tokias pastabas bei 
sugestijas apsvarstytų, dėl jų 
pareikštų savo nuomonę, tada 
kiltų praktinis veiksnių ir spau
dos bendradarbiavimas.

Iš Vliko veiklos
Vliko pirm. V. Sidzikauskas 

trim savaitėm išvyko į Pietų A- 
meriką. Laikinai pirmininko pa
reigas eina St. Lūšys.

Vliko valdyba svarstė politi
nių atstovybių steigimą kitose 
valstybėse, kur yra lietuvių. Pir
moje vietoje atstovybės reikia 
Vokietijoje, kai pagal paskuti
nę Vliko reforma Vykdomoji 
Taryba nebenumatyta ir nuo 
sausio 1 formaliai nustojo vei
kusi. Iki bus sudaryta atstovy
bė. veikia Vliko žinioje esanti 
Eltos draugijos valdyba. Eltos 
draugija Vokietijoje leidžia lie
tuvių ir vokiečių kalbomis biu
letenius.
Vasario pradžioj išleisti ir pla

čiai paskleisti anglų ir ispanų 
kalba biuleteniai, specialiai pri
taikyti Vasario 16 dienos reika
lui.

British Broadcasting Corpora
tion (BBC) Londono politinių ži
nių komentatorius Maurice La- 
tey, darydamas Rytų Europos 
politinę apžvalgą, davė savotiš
ką, pavergtosiom tautom žalin
gą pasiūlymą. Komentatoriaus 
nuomone. Rytų Europos tautos 
jau esančios gerai ir gražiai su
sigyvenusios su Rusija ir jom. 
kad išvengtų balkanizacijos. 
esąs pats laikas sudaryti Com
monwealth. Tai būti^ įspūdin
gas visų Rytų Europos tautų 
susijungimas.

Į šią prokomunistinę nesąmo
nę gana griežtai reagavo Lon
done leidžiamas nepriklausomas 
dienraštis “The New Daily”. Sa
vo vedamuoju straipsniu dien
raštis labai griežtai pasisakė 
prieš tokius nevykusius BBC 
komentatorio išsišokimus, tvir
tai pabrėždamas, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija kruvinai kovo
jusios ir kovojančios dėl savo 
laisvės ir nepriklausomybės, 
laisva valia niekuomet nesutik
siančios su komunistine Rusi
ja sueiti i bet kurios formos 
‘Commonwealth.

Šiuo reikalu iš savo pusės 
Vlikas pasiuntė Latey savo nu
sistebėjimo ir protesto laišką, o 
dienraščiui ‘The New Daily’ už 
gražų ir teisingą Pabaltijo tau
tų reikalo gynimą — padėka.

Elta)

— Konge sukilėliai komunis
tai atnaujino puolimus prie 
Stanleyville ir padarė vyriausy
bės kariuomenei didelių nuos
tolių.

— Vokietija vasario 10 nuta
rė sulaikyti ginklų pristatymą 
Izraeliui. Tokiu atveju Egiptas 
susilaikys nuo rytų Vokietijos 
pripažinimo.

— Nuskendusio lėktuvo su 
84 asmenim katastrofos priežas
tis neišaiškėjo; tesurasta 10 la
vonų.

Socialistai ieško
Vokietijos soc. demokratai 

prieš rinkimus siekia laimėti 
katalikų palankumą ir gauti jų 
balsus. Jie mėgina paveikti vys
kupus ir atskirus įžymesnius 
katalikų asmenis. Lig šiol vys
kupai išleisdavo prieš rinkimus 
įspėjimus katalikam, kad pa
remtų “krikščioniškus kandida
tus”. Dabar soc. dem. nori, 
kad vyskupai susilaikytų nuo 
tokio skatinimo, nes patys soc. 
demokratai jau atsisakė nuo di
delės dalies marksizmo ir tokiu 
būdu prieš tikėjimą nekovo-

katalikų balsų
ja. Pereitais metais soc. dem. 
parlamento narių lyderis Erler 
lankėsi ir pas popiežių. Ber
lyno burmistras Willi Brandt, 
soc. demokratų pirmininkas, 
norėjo atsilankyti pas Vokieti
jos vyskupų konferencijos pir
mininką Koelno k a rdinolą 
Frings, kad sudarytų tokį pat 
įspūdį tarp Vokietijos katalikų. 
Kardinolas nuo to susitikimo 
atsisakė. Parlamento narys Nel- 
len. soc. dem., viešai gyrė po
piežių Paulių, o kritikavo Vo
kietijos vyskupus.

| Siųskite j Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

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

S. Beekensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintrs!

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 BRUOAS, savininkas

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

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

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440
------------------------------------------------ -------------

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

MAISTO miRI 
r & JKk

; 84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y.............. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.................. Tel. STagg 2-4329

I 91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

U
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Susirūpinimas taika
Taikos reikalu po paskutinio 

pasaulinio karo buvo įsteigtos 
Jungtinės Tautos. Savo pagrin
diniu tikslu jos užsibrėžė: “ben
dromis pastangomis siekti, kad 
būtų užbėgta už akių ir pašalin
ta grėsmė taikai bei užpuoli
mui”. Be to, pabrėžė visų tau
tų, didelių ir mažų, teisių lygy
bę bei apsisprendimo laisvę. Ta
čiau visa tai liko tiktai žodžiais, 
kai Jungtinės Tautos nesiryžo 
veikti, kad visos tautos, didelės 
ir mažos, galėtų laisvai apsis
pręsti ir tvarkytis, ypačiai anks
čiau buvusios nepriklausomos 
(kaip Baltijos valstybės), kurias 
pavergė Sovietų Rusija, viena 
iš didžiųjų valstybių, Jungtinių 
Tautų signatarė ir Saugumo 
Tarybos nuolatinė atstovė su 
veto teise. Tuo būdu Jungtinių 
Tautų siekimai buvo paralyžuo- 
tr, ir jos šiandien yra atsidūru- 
sios prieš grėsmę visai subyrė
ti. Pagrindiniu griovėju yra So
vietų Sąjunga su visais savo sa
telitais ir blokais.

★

Būdinga, kad tokiu Jungtinių 
Tautu krizės metu, kai jos net 
negali normaliai posėdžiaut, jų 
posėdžių didžioje salėje sušauk
tas tarptautinis susirinkimas ve- 
lionies pop. Jono XXIII encikli
kai “Pacem in terris” prisimin
ti (The International Convoca
tion on Pacem in Terris). Ketu
riom dienom susirinko apie 
2200 asmenų — įvairiu kraštu 
atstovai, iškaitant ir kai kuriuos 
komunistinius, teologai, peda
gogai. intelektualai ir dabarti
nės Jungtiniu Tautų sesijos da
lyviai. žinome, kad toji popie
žiaus Jono XXIII enciklika, pa
skelbta prieš dvejus metus, bu
vo skirta ne vien katalikam, bet 
visam pasauliui, kuriame rodo 
didelį atgarsį: palankiai atsilie
pė žydai, musulmonai, indai, 
JAV prezidentas Kennedy ir So
vietų Sąjungos premjeras Ch
ruščiovas. Savo metu Darbi

▼ ■’r-v w v w w w w ’w

PADAVIMAS APIE LIETUVOS PAJŪRIO MILŽINĘ

Prieš daugel, daugel metų, 
kai dar visas Kuršių Neringos 
pusiausalis tebebuvo derli že
mė su puikiomis pievomis, dir
vomis ir laukais, kaip kad nūn 
tebėra ties Rasyte, ten, kur 
dabar guli smėliu užpiltas Kar
vaičių kaimas, stovėjo stipri iš 
tamsių pušų sukrauta aukšta- 
bokštė pilis. Iš storų didingų 
sienojų pastatyta pilis buvo iš
puošta, išgražinta puikia drožy
ba, gintarais ir jūrų geldelėmis, 
o aplink pilį stovėjo erdvios 
klėtys su ištaigingomis menė
mis ir žaliavo puikūs ūksmin
gi sodai; kiek tolėliau už jų 
ant iškilios kalvos stūksojo dei- 
deivės Laimos šventykla.

Tos pilies ir viso pusiasalio 
valdovas buvo didysis Karvai- 
tis visoj šaly garsingas, stip
ruolis, nepaprastai aukšto ūgio, 
garsus karivada ir drąsus jūri
ninkas. Jo žmona buvo drąsi ir 
daili. Viena bėda slėgė jiem 
širdį: jie buvo bevaikiai ir ne
turėjo kam palikti savo garbės 
ir turtų.

Karvaitis, kartą nukovęs di
džiulį briedį, paaukojo dievai

ninke buvo pastebėta, kad toje 
enciklikoje kiekvienas rado ką 
nors sau patinkamo, tačiau ne
žiūrėdamas, kokios jis turi pa
reigos kito asmens ar tautos at
žvilgiu. Svarbiausia, kad toje 
enciklikoje kalbama apie taiką, 
gi taiką kiekvienas gali savaip 
aiškinti, jeigu neturi geros va
lios pažiūrėti į pačią esmę. Už
tat nemanome, kad ir šis ypa
tingas pasaulinis susirinkimas, 
kuriuo tegalime pasidžiaugti 
kaip pagarba popiežiui ir tikė
jimui, galėtų išvesti Jungtines 
Tautas iš krizės ir padėti pa
siekti taikos pasaulyje.

★

Taika nėra tiktai ginkluoto 
konflikto vengimas. Priešingai, 
ginklu kaip tik gali būti siekia
ma taikos tiem, kurie jos netu
ri. yra pavergti ir prievartauja
mi didesnės fizinės jėgos. Dar 
pirmojo pasaulinio karo metu 
popiežius Benediktas XV tei
singai pastebėjo: “Tautos ne
miršta; pažemintos ir prislėg
tos. drebėdamos jos neša pri
mesta junga, rengdamosios atsi
lyginti ir iš kartos į kartą per
duodamos liūdna neapykantos 
ir keršto paveldėjimą”. Kad tai 
galėtų pasikeisti ir kad būtų 
tikra taika, reikalingas teisingu
mas ir gera valia: teisingumas, 
kad kiekvienam būtų atiduota, 
kas jam priklauso, ir gera va
lia. kad būtų’ryžtamasi tai pa- 
darvti. O dabar geros valios 
trūksta net ir kilniajai encikli
kai “Taika žemėje” teisingai su
prast. Gerai, kad ji populiarina
ma tarptautiniu mastu ir gera 
žodį taria net komunistai, bet 
būtų geriau, kad laisvė būtų 
suteikta visiem, ne vien galin
giesiem. Tuo tarpu dabar yra 
taip, kaip buvo ir po I pasauli
nio karo: “Liūdnas karo paliki
mas virsta pačių nugalėtojų ne
laime ir visiem ruošia pavojin
gą ateitį” (Pijus XI).

tei Laimai, prašydamas duoti 
jam vaiką. Laima išklausė jo 
maldos ir, metams praėjus, jį 
su žmona apdovanojo puikia 
dukrele. Laimingi tėvai labai 
džiaugėsi ir, atsidėkodami Lai
mai, pastatė po plačia liepa 
jai aukurą ir iškėlė didžią puo
tą.

Dukraitė buvo labai vyki: ji 
per mėnesį tiek paūgėjo, kad 
auklė ją vos begalėjo pakelti; 
pienu jos nebegalima buvo mai
tinti, ji reikalavo košės, o ne
užilgo — duonoj ir kepsnio; 
būdama devynių mėnesių am
žiaus jau bėgiojo kaip suaugus 
ir turėjo ilgas lig blauzdų ka
sas.

’ Nepaprastą mergaitę matyda
mi žmonės kalbėjo:

“Tai pikta Laumė bus pada
rius; ji gimusią valdovo dukre
lę bus pavogusi, o jos vietoj 
bus palikusi tą dideliokę”.

Nuostabos ir baimės apimti 
jos tėvai pasikvietė krives ir ži
nios ir ėmė teirautis, kodėl 
taip negirdėtai augli jų dukre
lė. Krivės ir žiniai mąstė, ilgai

Nepriklausomoje Lietuvoje ir
Aleksandras Stulginskis bu

vo vienas iš žymiųjų nepriklau
somos Lietuvos kūrėjų, ėjęs at
sakingas pareigas visą dešimtį 
metų. Jis buvo Vilniaus konfe
rencijos 1917 dalyviu, Lietu
vos Tarybos nariu, Vasario 16 
signataru, ministeriu. Steigia
mojo seimo pirmininku, Lietu
vos prezidentu ir paskutinio de
mokratinio seimo pirmininku. 
Prezidento pareigas ėjo ištisus 
šešerius metus — nuo 1920bir- 
želio 19 iki 1926 birželio 7.

Tie šešeri metai buvo nepa
prastai reikšmingi. Buvo baig
tos Nepriklausomybės kovos, 
prasidėjo kūrybinis Lietuvos 
valstybės atstatymo darbas. Tie
sa, be senos savo sostinės Vil
niaus. buvo užtat su atvaduo
ta Klaipėda — platesniu Lietu
vos pamariu. Lietuva kilo iš ka
ro griuvėsių ir kūrėsi ant nau
jų pamatų. Daug ką teko pradė
ti iš nieko. Buvo suorganizuo
ta sava administracija, valiuta, 
kariuomenė, švietimas. ūkis 
pramonė, prekyba. Galima su
prasti. kiek būta rūpesčių ir 
darbo Lietuvos vyriausybei ir 
prezidentui Aleksandrui Stul
ginskiui. pro kurio rankas ėjo 
visi svarbesnieji Įstatymai ir nu
tarimai.

Kokį dideli darbą čia atliko 
A. Stulginskis kaip Lietuvos 
prezidentas, ligi šiol dar nebu
vo bandyta apžvelgti ir įver- 

ŪKININKŲ SĄJUNGOS FRAKCIJA su pirm. A. Stulginskiu.

galvojo, žilas galvas palenkę ir 
galop tarė:

“Valdove! tavo dukrelė —tai 
gerutės Laimos įstabi dovana. 
Ji augs dar daug didesnė. To
dėl statykite jai rūmus mažiau
sia dešimtį kartų didesnius už 
turimuosius ir nieko nebijokite: 
dėl dukters jum ne tik neįvyks 
nieko blogo, bet priešingai — 
ji jums duos garbės, o tavo 
žmonėms — gerovės ir laimės”.

Tuos žodžius išgirdę tėvai 
nurimo, jų veidai pralinksmėjo; 
jie liepė pastatyti labai aukštus 
didelius ir erdvius rūmus, kad 
juose išsitektų gyventi jį mil
žinė — duktė. Jos vardas bu
vo Neringa.

Kai ji susilaukė aštuonioli
kos metų, įvyko viskas, ką 
krivės pranašavo: ji nešė žmo
nėms gerovę ir laimę. Jei koks 
jūroj, pakrantėj ar Mariose 
bangų mėtomas laivas būdavo 
pavojuj, ji brisdavo per siau
čiančias vilnis į jūrą, imdavo 
laivą už inkaro ir išvilkdavo į 
krantą; laivams sudužus, ji iš
griebdavo iš jūros skęstančius 
jūrininkus ir, juos susidėjus į 
priejuostę, parsinešdavo namo; 
jei kam važiuojant su sunkiai 
prikrautu vežimu įklimdavo ra
tai ar rogės, tai Neringai bū
davo vienas juokas ištraukti 
vežimą su arkliais ir pastatyti 
geram kely.

Garsas apie Neringą paskly
do po visas šalis. Daug jaunų 
kunigaikščių iš stuomens ir

Aleksandro Stulginskio sukaktis (1)

tinti. Viena iš priežasčių, kad 
po 1926 gruodžio 17 pervers
mo įsigalėjo mada nuvertinti 
tai, kas buvo atlikta demokrati
nio valdymo metu, ir kelti tik
tai autoritetinio režimo nuopel
nus. Antra, prezidento A. Stul
ginskio laikais nebuvo pabrėžia
mi asmeniniai kieno nors nuo
pelnai. bet bendras valstybinis 
darbas. Gi savo pareigose prez. 
A. Stulginskis buvo ypač uo
lus. tiesiog užsikasęs darbe.

PO PREZIDENTO 
CILINDERIU

A. Stulginskis visa savo po- 
vyzda ir laikysena tiko būti 
valstybės galva: orus, santūrus, 
autoritetingas. Tokį jį matyda
vome kartais pravažiuojant Kau
no gatvėmis su palyda arba pri
imant iškilmių paradus. Atrodė, 
lyg būtų gimęs reprezentacijai 

—taip viskas jam pritiko: ir 
aukštas cilinderis. ir pasisveiki
nimo mostas, ir oficialus trum
pas žodis. Tačiau viešų repre
zentacijų ir iškilmių jis nemė
go. dalyvavo tiktai pačiose bū
tiniausiose. Daugiau reikšmės 
skyrė darbui, ne puošniom pra
kalbom ar važinėjimui po kraš
tą. kaip buvo daroma vėliau. 
Užtat nedaug. Lietuvos žmonių 
A. Stulginskį kaip prezidentą ir 

liemens meilinos ir piršos jai. 
Bet ji sakėsi tekėsianti tik už 
to, kuris per Kuršių marias per
inėsiąs į Ventę akmenį. Marių 
pakrantėj gulėjo didelių akme
nų krūva. Iš jos kunigaikščiai 
ėmė akmenis ir bandė permes
ti per Kuršių marias. Akmenį 
permetė į Ventę tik pats Ven
tės valdovas, jaunas, žvalus 
jaunikaitis. Jis tapo Neringos 
sužieduotinis.

Ir greit po to iš vakarų pa
kilo didi vėtra, ji be pertrūkio 
siautė trylika metų. Jūra iš
plaudavo ir versdavo ant kran
tų dideliausius smėlio kalnus, o 
bėjas tą smėlį išnešiodavo po 
visą pusiasalį, supūsdamas ko
pas. Nemuno ir Marių vanduo 
užpylė krantus ir, kaip jūra, 
paskandino lankas ir laukus, 
miškus ir kiemus; neregėtai di
delis potvynis grėsė paskandin
ti ir pačią Ventę.

Tai pamačiusi, Neringa pri
sipylė pilną savo prikištę smė
lio. perbrido per Marias ir ap
link savo sužieduotinio pilį su
pylė smėlio pylimą. Kadangi 
Neringai, sužieduotinį aplan
kant. nemalonu buvo braidyti, 
tai ji supylė skersai Kuršių ma
rias pylimą į Ventę. Gilioms vie
toms užversti ji ėmė akmenis 
iš likusios krūvos, iš kurios 
buvo per Marias svaidę jauni
kiai. seklesnėms gi — griebda
vo kopą, suversdavo ją į prie
juostę ir nešdavo pilti į Ma
rias.

matė, nors valstybės priekyje 
jis išbuvo šešeris metus.

BE PAREIGŲ
A. Stulginskis ir kaip prezi

dentas ir kaip privatus asmuo 
buvo paprastas, kuklus, saikus 
savo elgsenoje ir kalboje. Tad 
net jo paties artimesniem drau
gam atrodė per oficialus ir per
šaltas. Iš tikrųjų privačiuose 
pokalbiuose buvo nuoširdus ir 
draugiškas, tiktai daugiau lin
kęs kitų klausyti, negu pats 
kalbėti.

Prisimenu, kartais užeidavo 
pas kan. Povilą Dogelį, Kauno 
katedros viceprepozitą, su ku
riuo buvo geri pažįstami iš Vil
niaus laikų, kai drauge rūpino
si nukentėjusiais nuo karo ir 
lietuvių prieglaudų vaikais. Ir 
dabar jų kalba sukosi apie 
moksleivius ir studentus, ateiti
ninkus, tarnaites zitietes. kurių 
kan. P. Dogelis buvo suteikęs 
Kaune arti 10 0 0 ir statydino 
joms namus. Apie politiką re
čiau jiedu kalbėdavo. Vieną tik
tai kartą kan. P. Dogelis užsi
minė. kad A. Stulginskis prasi
taręs: “Tai matai, kun. Povilai: 
kūrėm demokratiją, o sulaukė
me autokratijos”. Taip buvo pa
sakyta. paleidus seimą 1927 ba
landžio 12 ir naujų rinkimų 

nebeskelbiant. A. Stulginskis

Kartą pylimą bebaigiant, smė
lio prikrauta priejuostė trūko 
ir didžiulis smėlio kalnas šiūp
telėjo į Marias, bet Neringa 
spėjo dalį smėlio sulaikyti — 
ir to likusio smėlio užteko py
limui baigti. Patenkinta Nerin
ga dabar galėjo ten ir atgal py
limu vaikščioti.

Greit po to buvo Neringos 
ir jauno Ventės valdovo links
mos vestuvės, svečiai gėrė mi
dų ir alų. Neringa laimingai gy
veno ir priaugino milžinų — 
vaikų, stiprių, drąsių ir karin
gų vyrų.

Bet mainės laikai. Kilo nau
ja vėtra iš vakarų ir pietų. 
Ėmė plūsti į Prūsus minių — 
minios šarvuotų vyrų, piktų vo
kiečių kryžeivių. Jie sakės no
rį prūsus krikštyti, bet iš tikrų
jų jie nešė į Prūsus ne krikš
čionišką meilę, bet mirtį ir nai
kinimą: jie žudė lietuvius — 
prūsus, degino jų sodybas, lie
jo nekaltą kraują. Narsiai gy
nėsi prūsai: ant eiklių žirgų,
kaip žaibas, puldavo nuožmius
įsibrovėlius, kardais ir raguoti- 
nėmis naikindami piktus atėjū
nus, bet jų tiek daug buvo,
kad vienus išnaikinus, į jų vie
tą stodavo kiti: pulkų pulkai, 
minių minios naujų karių šar
vuočių virsdavo į Prūsus: jie 
griežė dantis ir neapykanta al
savo: išnaikinti atkaklią lietu
vių — prūsų kiltį! Ir neatsilai
kė mūsų broliai — prūsai: jų 
mielą šalelę užkariavo nuožmūs 

sovietinėje
kaip paskutinio demokratinio 
seimo pirmininkas nebeteko 
pareigų.

SAVO ŪKYJE JOKŪBAVE
Nepriėmęs iš tautininkų val

džios jokios siūlomos tarnybos 
nei pasiuntinio vietos užsieny
je. A. Stulginskis išvyko ūki
ninkauti į savo mielą Žemaiti
ją. Prie Kretingos įsigijo Jokū
bavo dvarą, bet tam pirkiniui 
savų pinigų neužteko; reikėjo 
skolintis. Nebuvo tada dar ma
dos rinkti aukas ir prezidentui 
nupirkti dvarą “dėl nuopelnų”. 
A. Stulginskis už savo didį triū
są Lietuvos gerui nelaukė nei 
atlygio nei liaupsių. Jam tai sa
vaime suprantama tėvynei pa
reiga. kurią jis atliko labai są
žiningai. kaip demokratinės 
respublikos pirmasis pilietis, ro
dęs pavyzdi dar ir tuo, kad dau
giau rūpinosi savo pareigom, 
negu asmeniniu labu. Užtat ir 
įsigyti ūkiui, kad galėtų nepri
klausomai gyventi, jam nepaka
ko ilgo prezidentavimo pajamų. 
Atlyginimas prezidentui buvo 
nedidelis, ir iš jo dar skyrė 
savo lėšų reprezentacijai. Pre
zidentūroje taip pat buvo gy
venęs kukliai ir paprastai su 
žmona Ona ir vienturte dukre
le Aldona.

Abudu su žmona ūkyje gyve
no ir dirbo ligi pirmos bolše-

Iš Prancūzijos lietuvių gyvenimo
Prcf. J. Baltrušaitis, Lietuvos 

pasiuntinybės Paryžiuje patarė
jas neseniai turėjo dviejų va
landų pasikalbėjimą su Prancū
zijos respublikos prezidentu ge
nerolu de Gaulle.

Paryžiaus ateitininku draugo
vės susirinkime sausio 10 išrin
ko nauja valdyba, kuri pareigo
mis pasiskirstė taip: B. Šlepety- 
tė — Venskuvienė — pirminin
kė, M. Gailiušytė — sekretorė.

Tėvas V. Jaškevičius, S. J., 
Fordhamo universiteto New 
Yorke profesorius, sausio 26-31 
lankės Paryžiuje. Sausio 31 d. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje atlaikė 
lietuviams pamaldas. Iš Pary
žiaus Tėv. V. Jaškevičius išvy
ko i Šveicariją, kur pabus ilges
nį laiką.

B. Venskuvienė vasario 14 
dalyvavo Romoje naujai Euro
pos* lietuviams paskirto vysku
po P. Brazio konsekracijos iš
kilmėse, atstovaudama Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Organizaci
jų Sąjungą (PLKOS), Pasaulio 
Katalikių Moterų Organizacijų 
Uniją (UMOFC) ir Prancūzijos 
ateitininkus.

S. Judickas nuo sausio pra
džios dirba Austrų Institute Pa
ryžiuje.

Stud. A. Česnaitė atvyko iš 
JAV-bių prancūzų k. studijoms 
į Paryžių.

Milda Memėnaitė, prieš me
tus atvykusi studijoms į Pary
žių, sausio mėn. baigė “Allian
ce Francaise” prancūzų k. kur
są ir išlaikė egzaminus. Be to, 
Paryžiuje dar tęsia baleto stu
dijas.

kryžeiviai, jų narsius, drąsius 
vyrus išžudė pikti atėjūnai.

Neatsilaikė nei Ventė —Prū
sų skalvių galinga pilis: krito 
jos narsūs, galingi, kaip Ma
rių audra, gynėjai, Neringos 
milžinai — sūnūs, o pilis iš
griauta tapo. Jos įros laikui bė
gant paskendo į Marias ir van
denų gelmės priglobė senų 
laikų garsingos pilies mūrų li
kučius.

Ir šiandie dar kaikas iš Kur
šių laivininkų pasakoja, kad 
siaučiančiom Marių vilnim nu
rimus. aiškiam Marių dugne 
matyti Ventės pilies mūrų griu
vėsiai, o skersai Marių — di
delių stambių akmenų pylimas, 
kurį kadaise yra padarius jūri
ninkų gelbėtoja ir žmonių ge
radarė — pajūrio milžinė Ne
ringa.

vergijoje
vikų okupacijos. Dukra studija
vo Kauno universitete medici
ną.

• KANČIOS KELIU
Nepasitraukęs iš Lietuvos, A. 

Stulginskis su žmona buvo iš
vežti pirmojo didžiojo trėmimo 
į Sibirą dienomis — 1941 bir
želio 13-14. Nugabenti į Kras
nojarsko sritį. A. Stulginskis 
ten perėjo įvairias stovyklas. 
Bet bolševikų pagiežai to nepa
kako. Kaip buvusi Lietuvos pre
zidentą. vadovavusį Lietuvos vy
riausybei, kuri 1920-26 metais 
nebe vienu atveju buvo tram
džiusi Maskvos agentus ko
munistus Lietuvoje. A. Stulgins
kį nuteisė 25 metam kalėjimo.

Iš kalėjimo išleistas tiktai po 
Stalino mirties. Susiradęs žmo
na Komi valstybėje, 1958 grį
žo Lietuvon. Dabar gyvena Kau
ne. Žmona mirė prieš 3 metus. 
Duktė Aldona Juozevičienė. li
kusi neišvežta ir pasitraukusi i 
Vakarus, gyvena Chicagoje.

Vasario 26 sueina 80 metų 
šiam tauriam žemaičiui. Vasario 
16 signatarui, pirmam seimo 
rinktam Lietuvos prezidentui, 
tautos kankiniui, kurio senat
vės dienos taip negailestingai 
Lietuvos priešų aptemdytos. 
Bet jo atlikti darbai ir kilni as
menybė visada liks šviesūs ir 
niekada neužmirštami. SS.

Bronius Trusas jau kelinti 
metai žaidžia “Statė Francais” 
futbolo komandoje ir treniruo
ja to paties klubo jaunuosius 
žaidėjus.

Iš Lietuvos praeitų metų lie
pos mėn. atvyko P. Puzynaitė 
pas savo motiną L. Puzynienę, 
kuri yra prancūzė ir iš Lietu
vos ištrūkti jai pasisekė prieš 
keletą metų. P. Puzynaitė da
bar gyvena Paryžiuje.

Paryžiaus lietuvių tautinių šo
kių grupė kovo 14 pakviesta da
lyvauti tarptautiniame folkloro 
festivalyje Sorbonoje.

J. Bruscku šeima 1964 m. 
rugsėjo 30 d. sugrįžo iš Lietu
vos ir apsigyveno Colombelles 
(Calvados). Jų dukros: Danutė 
ir Suzana dirba Paryžiuje, o Te
resė — Caen. Danutės sūnus 
Rolandas gyvena pas savo sene
lius. J. Baisokas buvo emigra
vęs 1925 m. į Prancūziją, o 
1947 m. sugrįžęs Lietuvon.

Seselė Sofija atvyko iš Char
tres į Yvetot vienuolyną. Sese
lė Ona čia gyvena jau 18 metų. 
Šių metų sausio mėn. jas aplan
kė Kun. J. Petrošius, O Ge- 
čaitė-Peruche su dukrelėmis ir 
P. Mačiulskių šeima.

Povilas Pakarklis, buvęs jū
rininkas. pakario metais gyve
nęs Rouen apylinkėje, mirė 
1964 m. rugsėjo 12 d. Hyeres 
(Var) senelių prieglaudoje. Pa
laidotas rugsėjo 14 d. vietos ka
pinėse. O. Gečaitės-Peruche rū
pesčiu atlaikytos gedulingos pa
maldos Rowen velionies laidoji
mo dieną.

Jonas Blockis mirė tragiškai 
vakarieniaujant Alpes Mariti
mes. Prie šildymo užsidegė jo 
rūbai. Buvo rastas negyvas se
kančią dieną, 80 proc. apdegęs. 
Gimęs 1899 m. Marijampolėje. 
Paskutiniu laiku gyveno ir dir
bo Rocheville.

— Sudanas tebesiunčia tie
siog paramą Kongo sukilėliam, 
vadovaujamiem Gbenye.

— Valst. sekretorius Rusk 
vasario 15 grįžo į pareigas.

— New Yorke kas mėnuo 
gimsta 1,000 vaikų motinom, 
kurios yra socialinės šalpos re
miamos. Du trečdaliai tos rū
šies gimimų yra nelegalūs.

— Amerikoje 1963 buvo su
imta 3 milijonai dėl girtavimo. 
New Yorke per metus suimama 
tokių 60,000.

New Yorko kalėjimuose iš 
10,000 kalinių bent penktadalis 
pateko dėl girtavimo.



darbininkas 1965 m., vasario 19 d., nr. 14.

NEW YORKO šokėjai, vadovaujami J. Matulaitienės, išpildo programą Vasario 16 minėjime Webster salė
je vasario 14. Nuotr. P. Ąžuolo.

DAUG MŪSŲ DUONELĖS SURYJA
Laiško iš Lietuvos ištrauka

PAS
Kun. d r. Jonas Aviža, PLB 

Vokietijos Krašto Valdybos pir
mininkas ir dr. Petras Karvelis, 
Vliko įgaliotinis prie Federali
nės Vokietijos vyriausybės, sau
sio 25 buvo priimti Federalinės 
Vokietijos parlamento vicepir
mininko dr. Richard Jaeger. Dr. 
Jaeger domėjosi Lietuvos padė
timi okupacijose ir lietuvių gy
venimu Vokietijoje. Pirminin
kas Įteikė dovanų knygą “Al- 
lein, ganz allein”.

Kun. Bronius Liubinas, PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos vi
cepirmininkas ir Aleksandras 
Mariūnas, Kr. V-bos reikalų ve
dėjas, sausio 27 lankėsi Bono-

TĖV. J. LIAUBA skaito invokaciją Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime vasario 14 Websterio salėje New Yorke. Nuotr. P. Ąžuolo.

TĖVAM PRANCIŠKONAM 
LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIUI NEW YORKE STATYTI 

AUKOJO:

210 dol. Uršulė Mikulskis, Brooklyn, N.Y.
Po 100 dol.

Bern. Sofija Tamulavičiai, Worcester, Mass., įrašo miru
sius Vincą, Ceciliją ir Joną Tamulavičių.
Jadvyga ir Vanda Urabanavičiutės iš Letchworth Villa- 
lage, N.Y., įrašo mirusius tėvelius Leoną ir Marijoną. 
Kun. Pijus Lekešius, Maspeth, N.Y.
A. Kens, Great Neck, L.I. N.Y.
Ant. Kazys Krušinskas, Woodhaven, N.Y’.
Adomas. Genovaitė, Algis ir Rūta Gudeliai, Richmond 

* Hill, N.Y.
50 dol. Alavošius P., Worcester, Mass.
20 dol. Eug., Juozas, Antanas Pažemėnai, Queens Village, N.Y. z
10 dol. Juozas Grybauskas, Lake Zurich, Ill.
Po 5 dol. Harry, Jennie Masechuk, Brooklyn, N.Y.

Vladas E. Pivoriūnas, E. Meadow, N.Y.
A.G. Radžius, Baltimore, M.D.

Po 2 dol. Wil. J. Noreika, Brooklyn. N.Y.
K. Rozanskas, Chicago, DI.

1.50 A. Andriuškaitis, Syracuse, N.Y.
Po 1 dol. ELENA Mendelienė, Rochester, N.Y.

K. Keblinskienė, Brockton, Mass.
A. Karaunky, Vendergrift, Pa.

Nuoširdus ačiū visiems aukojusiems. Maloniai prašome pasku- 
binimui mūsų planų įvykdymo aukas siųsti: Building Fund, Fran
ciscan Monastery, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI

VOKIETIJOS LIETUVIUS
je, Federalinės Vokietijos Pa
bėgėlių Reikalų ministerijoje, 
kur įteikė atsiskaitymą už 1964 
metais gautąsias subsidijas, ga
vo galutinį patvirtinimą, kokio 
didumo bus teikiama parama 
Vasario 16 gimnazijai ir Lietu
vių Bendruomenei 1965 metais 
ir aptarė 1966 metų paramos 
projektus.

Europos lietuvių studijų sa
vaitė 1965 metais įvyks rugpjū
čio mėnesio 1-8 d.d., Vasario 
16 gimnazijoje. PLB Vokieti
jos Krašto Valdyba savo sausio 
15 dienos posėdyje nutarė su
tikti ir šiais metais studijų sa
vaitę globoti.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą rengia PLB Vokietijos 
krašto valdyba. Minėjimas bus 
vasario 21 Heidelbergo pilyje, 
karaliaus salėje. Paskaitą skai
tys Vokietijos parlamento vice
pirmininkas dr. Richard Jaeger. 
Meninėje programoje dalyvaus 
solistė Aldona Stempužienė, pa
lydima orkestro, diriguos Da
rius Lapinskas; skambins pia
nistas Antanas Smetona; Vasa
rio 16 gimnazijos tautinių šo
kių grupė bus deklamatoriai, 
paruošti mok. E. Tamošaitienės.

Miunchene, sausio 29 Susiti
kimo Namuose, lietuvių mote
rų draugija surengė tarptauti
nį moterų vakarą. Paskaitas 
skaitė Vanda Augustaitienė — 
apie Lietuvos kraštą, lietuvių 
tautą ir jos kalbą, Liucija Bal- 
dauf-Jurgutytė — apie lietuvių 
liaudies dainas ir draugijos pir
mininkė Alina Grinienė — apie 
lietuvių tautinių šokių choreo
grafiją. Iš lietuvių poezijos de
klamavo Elžbieta Apyrubienė, 
Vincė Hermanienė-Tamulevičiū- 
tė ir Beatričė Baldauf. Lietuvių 
liaudies dainas dainavo Marija

(nukelta į 5 psl.)

PAPRASTI LIETUVĮ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
Jau antras mėnuo, kai mirė 

Antanas Jonikas, gimęs 1919 
m. gruodžio 14. Mantvydų kai
me. Luokės valsčiuje, Telšių ap
skrityje. šiame krašte išgyveno 
14 metų, sunkiai dirbdamas siu
vyklose. o paskutinius ketveris 
metus versdamasis savistoviai 
staliaus amatu. Savo ranko
mis buvo atstatęs namą (330
Glenmore Avė.. Brooklyne). kur 
su broliu gyveno ir iš kur sau
sio 3 dieną išvyko į amžinybę.

Jo didelė siela netilpo ligos 
sužalotame nuo vaikystės kūne, 
už tai Dievas buvo suteikęs 
gražų talentą reikštis gerais 
darbais, kurių išmoko ir dirbo 
daugiau, negu išgyveno metų 
šioje, jam ypatingai graudžioje 
ašarų - pakalnėje. Skaudžiausia 
jam. kodėl nebuvo kaip kiti, ko
dėl net už darbą negalėjo gau
ti, kaip kiti, kodėl jo nesupra
to? Nežiūrint į tai, jis paliko 
daug puikių darbų savo žmo
nėms, daug įrengtų virtuvių, 
baldų, paveikslams rėmų ir vi
sokių patarnavimų, laukiąs da
bar už tai prisiminimo.

Nors mokslo tebuvo gavęs tik 
pradžios mokykloje, baigęs ją 
1933 Kaunatavoje, kur buvo 
jau palaidota jo mamytė, viš
tide tapo pilnai raštingu, sąmo
ningu piliečiu. Veikė eilę me
tų J. Ū. Ratelio valdyboje, lai
mėdamas eilę premijų ekskursi
jom po Lietuvą, buvo ir šaulys. 
Amerikoje priklausė P.L.Bend- 
niomenei, buvo kurį laiką SLA 
38 kuopos protokolo sekreto
rius, buvo dainavęs ir giedo
jęs choruose. Mėgo pabūti baž
nyčioje. bet labiausiai Dievą 
garbino savo darbais ir išsikal-

Dėkojam už miltus. Palygin
ti, kurie geresni — jūsų ar mū
sų — dabar neturim su kuo, 
nes krautuvėse jau antri metai 
nepardavinėja miltų. Galima 
nusipirkti atsitiktinai, jei koks 
kolūkietis iš po skverno par
duoda. Už tokius, kaip jūs at
siuntėt, mokama po rublį už ki
logramą; už prastesnius —r 80 
kp.

Mums ir be miltų neblogai. 
Valgom daugiau daržovių. Blo
giau tiem, kurie su mažais vai
kais.

Klausiate dėl taukų? Pas 
mus daktarai sako, kad taukai 
veda prie gyslų sukalkėjimo. 
Todėl mūsų valdžia, kad žmo
nės būtų sveikesni, maitinamus 
saulėgrąžų aliejum. Priprato
me ir gerai. Norisi ilgiau būti 
sveikam, ilgiau gyventi, sulauk
ti šimto metų.

Pas mus yra kytrų (gudrių) 
žmonių. Karo metu prie vokie
čių negalėjome susimalti, kiek 
norėdavom; viskas buvo pagal 
“šeines” (leidimus). Tada ūki
ninkai ištraukdavo senas girnas 
ir patys slaptai susimaldavo.
Dabar dar geriau. Slaptai, be 

valdžios leidimo, su naminiu 
malūnėliu ne tik sumala, bet ir 
supikliavoja. ir nebrangiai. O 
kviečių cengneriuką pas kolū
kiečius dar gali gauti.

Keičiasi laikai. Po karo mes
turėjom tėvą, paskui patėvį, o 
dabar vieton vieno patėviu ga
vom du. kurie liepė kepti ru
gių duoną ir pardavinėti pyra
go. Per lapkričio valstybinę 
šventę darbovietėse pardavinė
jo pikliavotu miltų po pusant
ro kilogramo žmogui.

Lapkričio mėn. pas mus žmo
nės labai domėjosi, ką jūs pas 
save pasirinksite prezidentu. 
Mes tai nuliūdom jūsų pasirin
kimu. Tikėjomės išsirinksi - 
te smarkesnį žmogų.

Šįmet geri metai. Vasara bu
vo graži, šilta, derlius neblo
gas, gerai užaugo bulvės, kai
na 5-6 rubliai centneris. Pami- 
dorų šįmet daug, tik kainos 
nežemos. Geri metai, bet kad 
mes nemokam gerai gaspado- 
riauti. Be to. patėvių vaikai la
bai daug mūsų duonelės suryja.

bėdavo Viešpačiui, kai būdavo 
apviltas draugų per savo grau
dingą smuikelį. Jis labai mylė
jo žmonių draugystę, neskirda- 
mas gerų nuo prastų, didelių 
nuo mažų, todėl, kas jį kartą 
pažino ir išgirdo, tas jį pamė
go ir atsimins.

Dabar jis dėkoja visiems, jau 
iš anapus amžinos paslapties, o 
pirmiausiai gerbiamiems Bayo- 
nės N.J. šv. Mykolo lietuvių 
bažnyčios kunigams už maldas.
palydėjimą ir pašventinimą ka
po, T.T. Pranciškonams, pas ku
riuos buvo dirbęs, už šv. Mi
šias ir broliams už maldas, po
nui S. Fryczynski už gražią pa
slaugą ir ilgą nakvynę laidotu
vių koplyčioje, “Kario" žurna
lui už gėles ir visiems geriems 
žmonėms už šv. Mišias, už mal
das, už lankymą karsto jo pir-

ANTANUI — VINCAS
ATSISKYRIMO MALDA

Viešpatie, priglauski dvasią
Žemės kūdikio.
Amžiną teisybės drąsą 
Jai pasiūlyki.

Viešpatie, ątleiski mūsų 
Vargo nuodėmes.
Amžina Šviesa mums būsi 
Pasiguodime.

Viešpatie, priglauski dvasią
Žemės kūdikio.
Amžiną gyvybės rasą 
Jai pasiūlyki. Amen.
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Ruduo buvo sausas, pradžia 
žiemos nešalta.

Klausiate, kokios medžiagos 
ar rūbai mums patinka? Gerai 
eina moteriški ir vaikiški megz
ti daiktai, moteriški apatinu
kai, megztukai, vaikiški kostiu
mėliai ir suknelės. Iš ko tai vi
sa padaryta, nesvarbu — ar 
medvilnės, ar šilko, ar oriono. 
Svarbu, kad būtų ryškių spal
vų. Tinka bliuskutės ir nemegz- 
tos, bet kad būtų su kokiais pa
puošalais. Iš medžiagų gerai 
nailonas; už metrą moka iki 12 
rublių.

Tiesa, būčiau pamiršęs: mūsų 
kaime buvusi kaiminka J-nė, 
kuri rugiapiūtės metu sode pa- 
vėsiaudavo, dabar pasidarė lai
kraščio žurnalistė, ateiste, lais- 
vamainė. Rašo straipsnius prieš 
bažnyčią ir kunigus; mat, to
kius straipsnius pas mus labai 
noriai spausdina. (X.Y.(

KATALIKAI VISUR:
— Norvegijoje tarp 3.600, 

000 gyventojų yra 7,875 katali
kai.

— Rytų Vokietijoje tarp 17 
milijonų gyventojų katalikų yra 
J 7 mil. Bet ju 250.000 gyvena 
išsklaidyti, ir kunigas tegali ap
lankyti juos kas antras ar ket
virtas sekmadienis.

— Čekoslovakijos valdžia 
stengiasi žinią apie Prahos ar
kivyskupo Berano pakėlimą į 
kardinolus nuslėpti nuo vietos 
gyventojų. Skelbdama, kad ar
kivyskupas Beranas esąs “lais
vas". kalba apie jį kaip apie 
“buvusį arkivyskupą”.

— Brazilijoje šiaurės rytų 
vyskupai paskelbė, kad du treč
daliai vietos gyventojų gyvena 
nežmoniškose sąlygose, ir ragi
no bažnyčias, kad pačios imtųsi 
iniciatyvos savom priemonėm 
gerinti padėtį.

— Filipinų katalikai numato 
gauti paramos mokyklom iš 40 
mil. dol.. kuriuos Amerika yra 
skyrusi Filipinam švietimo rei
kalam kaip atlyginimą už karo 
nuostolius. Privatinių aukštes
niųjų mokyklų krašte yra 8 8 
proc. Jos sutaupo valstybei per 
metus 100 mil. dol.

momis amžinos vienatvės die
nomis. už palydėjimą į North 
Arlington. N. J. Šv. Kryžiaus 
kapines. Jis prašo visų jam at
leisti. jei kam kada blogo pa
darė. ar skolingas pasiliko, ar 
nesuspėjo paklausyti ir atsipra
šyti. kaip ir jis atleidžia visiem 
už pasitaikiusius negerumus. 
Dėkojam ir mes, jo giminės vi
siems už mums pareikštas užuo 
jautas ir visokią paramą sunkia
me atsiskyrimo laike.

Jo didžiai draugiška siela jau 
išsilaisvino iš to ankšto kūno ir 
nuėjo per dausą susitikti savo 
mamytės, broliuko, sesučių, sa
vo gyvenimo ir kovos draugų, 
tėvynę palikusių prieš laiką' 
Siame pasaulyje, nors kentėjo 
daug, skaudus guldamas, skau
dus vėl i darba keldamas, mum 
paliko daug iš savęs pasimoky
ti. Jis neišmoko tik žodžio lau
žyti ir tėvynės užmiršti, nors 
pats galėjo laisvai susikalbėti 
amato reikalais dar keturiomis 
svetimomis kalbomis; vokiškai, 
rusiškai, lenkiškai ir angliškai. 
Neišmoko ir prašomas atsisaky
ti. Rodos ir dabar, jei kas pa
šauks jį, tuoj kelsis iš grabo, 
pažvelgs toms savo draugiško
mis akimis ir ateis su pagalba 
savo artimui.

Ilsėkis, brangus Antanėli, o 
Dievas tegul išpildo tavo di
džiąją svajonę — būti tiesiu 
kaip kiti, būti teisingai supras
tu ir būti drauge su artimai
siais, kad nereikėtų bijoti vie
natvės. kuri tave gyvą kankino. 
Amžiną atilsį duok. Viešpatie!

Tavęs netekę: 
brolis Vincas, tėvelis, giminės 

ir draugai.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

Klausimas
Esu Social Security pensinin

kas. 71 metų. Pensijos gaunu 
į mėnesi 92 dol. Nedirbu ir jo
kių kitokių pajamų neturiu, iš
skyrus procentus už banke lai
komus pinigus, kurių 1964 me
tais gavau 915.35. Banke man 
net du advokatai sakė, kad už 
minėtus procentus man Income 
Tax nereikės mokėti, bet iš 
Tamstos aiškinimo laikraštyje 
(anksčiau, tuo pačiu reikalu.) 
padariau išvadą, kad privalau 
Income Tax mokėti. Jei taip, 
tai prašyčiau patarti, kad ga
lėčiau būti nenubaustas, užsi
mokėdamas Income Tax už pra
leistus nemokėtus T963 metus. 
Be to. prašau man pasakyti, ar 
pensininkas privalo išlaikyti sa
vo žmoną. O taip pat. ar žmo
na turi teisę į savo vyro ban
ke (vien vyro vardu) turimus 
pinigus.

"Darbininko' skaitytojas, 
Philadelphia, Pa.

—o—
Income Tax (pajamų mokes

čių) reikia mokėti ne tik nuo 
algos bei uždarbio, bet taip pat 
nuo visokių kitų pajamų, k.a. 
nuošimčių (palūkanų), nuomų 
(rents) ir kitų.

Įstatymai leidžia “nuimti" li
tam tikras nustatytas išlaidas 
nuo “gross income" (brutto pa
jamų) ir mokesčiai mokėtini tik 
nuo likusios sumos, o ne nuo

REIKIA PUSĖS MILIJONO 
DOLERIŲ

Brooklyno vyskupas Bryan J. 
McEntegart paskelbė vasario 
21 rinkliava mokyklų reikalam. 
Nurodė, kad New Yorko mies
to švietimo taryba vienam mili
jonui vaikų, kurie yra viešo
siose mokyklose, reikalauja 915 
mil. dol. Katalikų aukštesniose 
mokyklose iš mokinių vidutiniš
kai imama po 155 dol. metam. 
Bet tos sumos mokyklom neuž
tenka. Trūkstamus pinigus rei
kia paimti iš kitų šaltinių — 
reikia gauti pusę milijono dol. 
papildomai.

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

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

-----------  r ' ------------------

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL, Mass___ 61 Mt. Pleasant Street ......................  CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue .... .......  LI 2-1767
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue .............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ................ Di 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................ TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue .......... BR 8-696S
• 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
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av., TeL 233 8030, 246 0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............ TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave................ ES 2-4685
• LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street ......................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, NJ. — 428 Soringfield Avenue .........- Bl 3-1797
• 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
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street .......  Fl 6-1571
• SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway ........ Tel. 268-0068
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street .......... .. .........  PL 6-6766
• WORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street ............ 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave......................... GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............. Rl 3-0440

brutto pajamų, t.y. tik nuo net- 
to pajamų. Sumos, kurios yra 
leistinos “nuimti”, yra dvejų 
rūšių: vadinamieji “deductions" 
(daktarų, dantistų, išlaidos lab
daringoms įstaigoms, duodamos 
aukos ir pan.) ir "exemptions". 
“Exemptions” yra minimalinė 
suma, kuri yra įstatymų pripa
žįstama kaipo reikalinga “pra
gyvenimui”. Suma čia yra gana 
maža. Kiekvienam tik po 600 
dol. į metus.

Be to, įstatymai dar numato 
tam tikrus atvejus, kuriais žmo
gui leidžiama “nuimti” dar vie
ną “extra” suma (double ex
emption). Pav., jeį žmogus turi 
virš 65 metų, jam leidžiama 
nuimti ne 600 dol. bet 1200 
dol. į metus. Jei vedę žmonės, 
kaip Tamsta, pildo “joint re - 
turn” taksų formą, ir abu, vy
ras ir žmona, turi virš 65 me
tų amžiaus, jiems leidžiama “at
skaityti" 2400 dol. į metus. Tai
gi jie visai nemoka mokesčių 
(Income Tax) federalinei val
džiai nuo pirmųjų 2400 dol. pa
jamų.

Kadangi Tamstos gaunamų 
nuošimčių yra mažiau negu 
1000 dol. į metus ir kadangi 
Income Tax nereikia mokėti 
nuo gaunamos Social Security 
pensijos, aišku, kad Tamstai 
nereikia mokėti Income Tax. 
Aš žinoma manau, kad ir Tams
tos žmona neturi kitokio uždar
bio ir kad ir ji gaunaa tik 
pensiją. Jei ji turi uždarbį ir 
pildo atskirą arba su Tamsta 
bendrą Income Tax formą, gali 
būt reikalo taskus mokėt ir for
mą pildyti. Tai priklauso nuo 
uždarbio dydžio.

Į kitus klausimus trumpai: 
Vyras privalo išlaikyti savo 
žmoną, ar jis pensininkas, ar 
ne pensininkas. Žmona neturi 
jokių teisių Į vyro pinigus ban
ke. kurie yra jo vieno vardu, 
(kol jis yra gyvas). Jei vyras 
atsisako žmoną išlaikyti, ji tam 
tikrais atvejais gali kreiptis i 
teismą, prašydama teismo nu
tarimo (decree) ir prašydama 
uždėti “areštą" ant jo pinigų.
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VASARIO 16 MINĖJIMAS
i

Rochester, N.Y. — Vasario 
16 švęsdami, nors kartą metuo
se atitrūkstamo kelioms valan
doms nuo gyvenimo kasdieny
bės ir, susirinkę ir giliai susi
kaupę, prisimenam, jog esa
me vienos tautos vaikai, turi 
tas pačias tradicijas ir papro
čius, gyveną ir dirbą tiems pa
tiems tikslams ir uždaviniams. 
Tai diena brangi kiekvienam 
lietuviui, ir svarbi, nežiūrint, 
kur jis begyventų, ką jis be
dirbtų. kokio amžiaus bebūtų.

Kad ir skausmo suspaustomis 
širdimis, Rochesterio lietuviai 
susirinko vasario 14 į Alto sky
riaus rengtą minėjimą, lyg at
sigaivinti, dvasia sustiprėt, jaus
dami, kad be tokių atsigaivini
mo momentų yra pavojaus ap
kerpėti ir kasdieninėse dulkėse 
paskęsti.

Iš pat ryto buvom nuteikti 
patriotiškai radijo pusvalan
džio, kuri vaizdžiai ir Įdomiai 
pravedė pranešėja O. Karklie- 
nė. Pačios iškilmės pradėtos pa
maldomis Šv. Jurgio bažnyčio
je. Pamaldose organizuotai su 
vėliavomis dalyvavo ramovė- 
nai, skautai, ateitininkai ir gau
si visuomenė. Pamaldas už žu
vusius Lietuvos kovotojus at
laikė ir pamokslą pasakė kleb. 
kun. Pr. Valiukevičius. Savo pa
moksle ragino būti gerais lie-

Vokietijos lietuviai
(atkeltas iš 4 ps.)

Panse-Simaniukštytė, mergaičių 
grupė pašoko tautinu šokių. 
Kartu vyko gintaro ir tautodai
lės paroda.

Frankfurter Allgemeine Zeit- 
ung, plačiai skaitomas dienraš
tis, sausio 9 numeryje Įsidėjo 
Hermann Poerzgen straipsni, 
vardu “Tarp Vilniaus ir Volgo
grado”. Straipsny gražiai apra
šomos Vilniaus bažnyčios, šv. 
Onos bažnyčia vadinama gra
žiausiuoju gotikos paminklu Ry
tų Europoje ir kalbama apie Vil
niaus baroką, kaip savitą baro
ko variantą. Iškeliamas gilus lie
tuvių . religingumas. Kalbant 
apie Karaliaučių, nuo 1946 m. 
vadinamą Kaliningradu, apgai
lestaujama. kad, ji atstatant, 
nepaisyta istorinės tradicijos, ir 
miestas esąs tapęs vienu iš so
vietinės provincijos pilkųjų 
miestų.

Stuttgarte sausio 3 Įvyko LB 
apylinkės narių visuotinis susi
rinkimas, kuriame buvo išrink
ta nauja apylinkės valdyba: A. 
Šukys — pirm., S. Baublienė— 
vicepirm., G. Repšienė — ižd., 
kun. J. Stanaitis — sekr. ir Br. 
Lenzaitė — narė jaunimo reika
lams.

Automobiliai su diržais
Visi automobiliai, gaminti nuo 

1964, jau turi diržus priekinė
se sėdynėse. Kai kurios firmos 
1966 modelius gamins jau su 
diržais ir užpakalinėse sėdynė
se.

■

Vasario 27
Waterburio Lituanistikos Mokyklos

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

rengiamas

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Į>foį>ramojt

BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS 
vadovaujamas komp. JULIAUS GAIDELIO

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

• Užgavėnių bufetas
• Kilnieji gėrimai

7 vai. vak. — 2..’Mldol.
Rezervacijos būtinos.
Skambinti — 756-5173 

—S'

TĖVŲ KOMITETAS

tuviais, neprarasti tikėjimo ir 
vilčių Lietuvos laisvei atgauti. 
Parapijos choras sugiedojo A- 
merikos ir Lietuvos himnus.

Salėje minėjimą pradėjo Al
to skyriaus vicepirmininkas dr. 
Lelis. Jis priminė Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo reikš
mę ir lietuvių teisę Į laisvą ir 
nepriklausomą valstybinį gyve
nimą. Skatino išlikti lietuviais 
ir vieningom jėgom siekti lais
vos ir nepriklausomos Lietu
vos. Mokytoja B. Sedlickaitė an
glų kalba pristatė atvykusius 
svečius ir kitų tautybių atsto
vus. Kongresmanas Frank Hor
ton tarė labai palankų žodį, pa- 
žymėamas, kad jis Vasario 16 
dieną Lietuvos laisvės reikalu 
yra Įsipareigojęs kalbėti Wash
ingtone. Be to, paskaitė rezo
liuciją, kurią jis yra Įnešęs 
kongrese dėl Pabaltijo kraštų 
pavergimo. Visi nuoširdžiai pa
dėkojo rankų plojimu. T O - 
liau sveikino miesto atstovas, 
Vengrijos, Latvijos. Estijos ir 
Ukrainos atstovai.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Stasys Lūšys, Vliko vicepirmi
ninkas. Jis pirmuoju klausimu 
iškėlė Lietuvos laisvinimą tarp
tautinėje plotmėje. Toliau kal
bėjo apie Vliko s i e kiamus 
tikslus ir finansinę padėtį bei 
okupantų šiemet rangiamas 25 
■metų Lietuvos ‘ ‘išlaisvinimo’ ’ 
sukaktuves. Kalba buvo aktua- 

. Ii ir verta dėmesio, už tai daly
viai jam pareiškė šiltą padėką. 
Priimtos rezoliucijos JAV pre
zidentui.

Aukų salėje surinkta 717 
dol. Tikimasi, kad aukotojų 
atsiras dar daugiau. Daugiausia 
paaukojo dr. Lelis — 50 dol., 
keletas asmenų po 25 ir 20 dol. 
kiti po mažiau.

Meninėje programoje LB miš
rusis choras, J. Adomaičio va
dovaujamas. skambiai, gražiai 
padainavo keletą dainų, kurios 
dalyviamas padarė gilaus pat
riotinio Įspūdžio. Publika dėko
dama ilgai plojo.

Minėjimas užtruko 2'-_. va
landos, bet laikas praslinko ge
na greit. Dauguma dalyvių 
skirstėsi su ta mintimi, kad ne
pakanka vien tik prisiminti di
dingą praeiti ir žinoti, kad Lie
tuvos sienos siekė Baltijos ir 
Juodųjų jūrų. Reikia prisiminti 
ir tuos žodžius, kurie Lietuvos, 
nepriklausomybės metais Ka
ro muziejaus sodelyje Kaune, 
prie Nežinojome Kareivio ka
po. ant Laisvės aukuro grani
to buvo iškalti: Redde quod de
besį Atiduok ką privalai! Tai 
mūsų gyvenančių svetur parei
ga Tėvynei. Pavergtieji mūsų 
tautos sūnūs ir dukros tęsia 
moralinę kovą už laisvę ir ti
kėjimą. jie yra mūsų tautos 
kankiniai, nes kovoja už teises, 
kurias Dievas Įdiegė i žmogaus 
prigimtį.

Jų kovos ir kančios mus Įpa
reigoja. kad ir mumyse būtų 
gyva partizaniška dvasia. Ati
duotam ką privalome! J. M.

DARBININKAS

NAUJASIS BALTIMORĖS KARDINOLAS Lawren: J. Shehan Įteikia Albertai Šalkauskienei garbės me- 
dalikėlĮ už jos pasidarbavimą C.Y.O. jaunimo organizacijoje per 15 metų. Ji buvo patarėja. Iškilmės Įvyko 
Sheraton Belvedere viešbutyje sausio 26. Jose dalyvavo šv. Alfonso par. kleb. prel. L. Mendelis ir kun. J. 
Antoszewski.

10 METŲ VADOVAUJA FINANSINEI DRAUGIJAI
Kearny, N.J. — Lietuvių tau

pymo ir skolinimo draugijos 
(Schuyler Savings and Loan As
sociation of Kearny. N.J.) pir
mininkas Julius Paknis išvyk
damas pereitą savaitę Į Flori
dą atostogų, pareiškė, jog jau 
sukako 40 metų, kaip jis vado
vauja šiai draugijai. Nors mete
lių našta svari (turi virš 70 me
tų). tačiau dar pajėgus ir ener
gingas visuomeniniam darbui, o 
ypač finansų tvarkymui.

Iš prigimties linkęs Į prekybą, 
ir čia atvykęs, nors ir mokslų 
neėjęs, kibo Į šią sritį ir pla
čiai veikė? Prieš keturiasdešimt 
metų buvo pačiame pajėgume, 
ir turėdamas gabumų, pradėjo 
vadovauti tik ką susikūrusiai

MINĖJOME KENČIANČIĄ LIETUVĄ BRIDGEPORT, CONN.
Grctcn-New London, Conn. 

Šių dviejų prie Atlanto prisi
glaudusių miestų apylinkėse gy
vena plačiai išsisklaidę kelioli
ka lietuviškų šeimų bei atski
ru asmenų. Elenai ir Stasiui 
Mikniams bei Audronei ir My
kolui Paukščiams gražiai pasi
darbavus. pavyko beveik juos 
visus vasario 14 sukviesti i Vil- 
helminos ir Jono Aušiūrų resto
rano salę ir įspūdingai paminė
ti Lietuvos valstybės 712 m. i- 
kūrimo ir 47 m. atkūrimo šven
tę.

Susirinko iš viso 40 asmenų. 
Trumpą paskaitą skaitė J. Ja- 
sys. o meninėje dalyje pradžios 
mokyklos mokiniai gražiai pa
deklamavo: Zita Rajeckaitė — 
“Mūsų kraštas Lietuva” (J. Mi- 
nėlgos), Birutė Orentaitė — 
“Lietuva Tėvyne” (B. Voverai
tės) ir Algis Rajeckas — “Lie
tuva”. (A. Rūko). Aukšt. mokyk
los mokinys Ramūnas Kondra- 
tas pagrojo akordeonu kelias 
liaudies dainas bei tautinius šo
kius. Audronė Pakštienė jaut
riai ir talentingai paskaitė — 
padeklamavo Maironio “Nepri
klausomybę atgavus” ir J. Ais
čio “Sukilėliams”. Aukų Lietu
vos laiisvinimo reikalams su
rinkta 125 dol.. Aukojo: A. Za- 
vadzkas — 15 dol.. Po 10 dol. 
E. ir J. Bobeliai. A. Gelažius, 
E. ir A. Giedraičiai, P. ir J. Ja- 
siai, E. ir B. Kondratai, G. ir 
V. Lileikos. E. ir St. Mikniai. Po 
5 dol.: V. ir J. Aušiūrai. K. ir 
E. Kukučiai, O. ir L. Orentai, 
A. ir M. Pakščiai, Z. ir F. Ra
jeckai, J. Smalenskas, I. ir G. 
Vildžiai ir M. Žukienė su šeima.

Minėjimas pažymėtinas tuo. 
linkę. Šio darbo prašyta imtis 
minėjimo organizatorius —E. 

draugijai. Per keturiasdešimt 
metų jos vairo nepaleido.

Sausio 14 metiniame šėrinin- 
kų ir taupytojų suvažiavime % 
pirmininkas Julius Paknis dar 
gyvai reiškėsi ir rodė sveikos 
iniciatyvos draugijos gerui; kel
ti. Jis apgailestavo, kad 1964 
gruodžio 31 balanso aktyvas 
dar nesiekė 5.000.000. — (buvo 
3.802,116.201. Tačiau kaip J. 
Paknis teigė, pirmasis šių metų 
pusmetis tikriausiai užpildys šią 
spragą ir 5,000.000 bus su dide
liu kaupu.

Julius Paknis Floridoje pail
sėjęs žada dar ryžtingiau įsi
jungti Į draugijos veiklą ir sa
vo planus vykdyti visu užsimo
jimu. Jo tikslas — pralenkti ki
tataučių panašias Įstaigas ir iš

ir St. Miknius. A. ir M. Pakš- 
čius bei G. Vildžių.

Salės sienas ir stalus puošė 
Audronės Pakštienės nupieštas 
Vytis bei jos atsivežti rankdar
biai. Tarp jų pažymėtinas rankš
luostis su Įaustu Lietuvos him
nu. gautas iš Suvalkų trikam
pio. Audronė Pakštienė buvo 
pasipuošusi gražiu tautiniu kos
tiumu.
kad šių miestų apylinkėje lietu
viai bus pirmą kartą susirinkę 
organizuotam darbui. Jautri mi
nėjimo nuotaika ir bendrai su
giedotas himnas, atrodo, paska
tins Įkurti ir bendruomenės apy

Ypač prasminga buvo savo 
tarpe turėti Eleną Miknienę, 
kuri yra Vasario 16 akto signa
taro a.a. ekonomisto Jono Smil
gevičiaus duktė. Jurg. Ežer. 

MAIRONIO mokyklos mokiniai, dalyvavę Vasario 16 minėjime.

eiti i pirmaujančias vietas.
Juliaus Paknio gabumai yra 

žinomi ir svetimtaučiams. Jis 
buvo išrinktas Hudsono apskri
čio taupymo ir skolinimo drau
gijų susivienijimo direktorium. 
Tas pareigas ir dabar dar eina.

Lietuvvbės atžvilgiu Juliui 
Pakniui priklauso dideli nuopel
nai. Jis aktyvus visuose reika
luose: remia Balfą, visus kitus 
lietuviškus reikalus, o ypač lie
tuvišką spaudą, ja skaito ir ki
tus ragina skaityti.

Lietuviu visuomenė. įvertin
dama jo nuopelnus, 40 m. drau
gijos vadovavimo proga ren
gia jam pokyli gegužės 2 d. Ti
kimasi. jog šis pokylis, bus tu
riningas ir gausingas visais at
žvilgiais. J. Mėl.

Iškilmingai paminėta 
Vasario Šešioliktoji

Sekmadieni, vasario 14. vie
tos lietuviai iškilmingai minė - 
jo Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Iš ryto 11 vai. klebo
nas kun. Pr. Pranckus aukojo 
mišias jai žuvusius dėl Lietu
vos laisvės, šventei pritaikinta
me pamoksle (lietuvių ir anglų 
k.) klebonas priminė.kad Lie
tuva. daugeli metų svetimųjų 
pavergta, daug gyvybių yra su
dėjusi Nepriklausomybei gin
ti. Mums, laisvėje gyvenantiem, 
jokia auka neturėtų būti per- 
didelė Lietuvos nepriklausomy
bei ir religijos laisvei.

Popiet 4 vai. lietuvių salėje 
susirinkimą atidarė LB Bridge
port© skyr. pirmininkas inž.

Bal t i mores žinios
Lietuves nepriklausomybės 

minėjimą Baltimorės Liet. Tary
ba pradėjo vasario 14 mišiomis 
šv. Alfonso bažnyčioje. Mišios 
buvo aukodamos už kenčiančius 
lietuvius, bedieviško komuniz
mo aukas Lietuvoje ir Sibire. 
Pamokslą pasakė svečias kun. 
L. Jankus.

Vasario 20. šeštadieni, 7 v. 
v. lietuvių -svetainės didžiojoje 
salėje bus iškilminga vakarienė. 
Tarybos pirm. Temas Grajaus
kas — Gray pakvietė miesto di
džiūnas ir Maryland© valstybės 
gubernatorių J. Millard Tawes 
ir kitus pareigūnus. Pakviesti 
kengresmanai, senatoriai. Vaka
rui vadovaus T. Grajauskas.

Suaugusių klubas, turi savo 
susirinkimus kiekvieną mėnesį. 
Vasario 13 šv. Alfonso mokyk
los kambariuose turėjo “Luau 
Party”. Daug kas atėjo i paren
gimą su Havajų kostiumais.

Sodalietčs vasario 7 išsirinko 
naują valdybą. Pereitų metų 
valdybai vadovavo Elena česo- 
nienė. Visai senai valdybai nuo
širdžiai padėkota ir paplota. 
Naują valdybą sudaro: pirm. 
Marie Hobner, vicepirm. Grace 
Palambo. korespondentė Euge
nija Paznekienė. rašt. Ona Schi- 
affino.

Klebono laiškas parapiečiams 
išsiųstas praeitą savaitę. Laiš
ke aprašyta parapijos veikla, 
gavėnios tvarka, kviečia daly
vauti visus lietuvius stacijose, 
kurios bus vaikščiojamos kiek
vieną sekmadieni 4 vai. popiet. 
Pranešta apie gavėnios pasni- 
kus, minėjo, kiek kas paauko
jo naujiems vargonams. Šiluvos 
koplyčiai Baltimorės lietuviai 
suaukojo 16.000 dol. Laišką bai
gė. dėkodamas kunigams ir se
selėms už pasišventusi darbą, 
visiem lietuviam už suteiktą pa
galbą.

Amerikos legionierių organi
zacijos Baltimorės skyrius va
sario 14 d. 4 v. popiet iškilmin
gai pagerbė keturis kapelionus, 
kurie žuvo 1943 vasario 3. Jie 
nuskendo su Dorchesterio lai
vu. kai vokiečiai ji torpėdavo. 
Kun. A. Dranginis dalyvavo ta
me pagerbime. Jonas Obelinis

Juozas Rygelis. Maldą sukalbė
jo klebonas kun. Pr. Pranckus. 
Vliko narys Bronius Bieliukas 
savo kalboje plačiai pavaizda
vo skirtumus tarp asmeniniu 
laisvių, kuriomis mes naudoja
mės. ir nelaisvės pavergtoje 
Lietuvoje. Meninėje programo
je pašoko jaunųjų tautinių šo
kėjų grupė, vadovaujama Auš
ros Domeikaitės. Mišrus choras 
gražiai padainavo keturias dai
nas. Tarp jų Įterppta lietu
vių partizanų eilėraščių, ku
riuos deklamavo Aldona Ryge- 
lienė. Chorui akomponavo muz. 
Ant. Stanišauskas. Laisvinimo 
reikalams suaukota 270 dol. 
Aukos persiųstos Altui.

Amerikiečių vietinė spauda 
ir radijas plačiai aprašė ir pa
minėjo mūsų šventę. O.S.

— Pavergtųjų Europos Tau
tų organizacija pradėjo leisti 
seriją informacinių leidinių ang
lų kalba. Leidinių tikslas — 
trumpu tekstu ir žemėlapiais pa 
vaizduoti devynias Europoje pa
vergtas tautas. Jau išėjo leidi
niai apie Albaniją. Bulgariją, 
Čekoslovakiją; toliau numatyti 
leidiniai apie Estiją, Vengriją, 
Latviją, Lietuvą. Lenkiją, Ru
muniją.

— Edvard Shaper, rašytojas, 
gyvenąs Šveicarijoje, sausio 27 
apie valandą laiko kalbėjo Švei
carijos trumpų bangų siųstuvu. 
Nurodęs, kokie seni ir stip
rūs ryšiai jungia Baltijos vals
tybes su Vakarų Europą, paste
bėjo. kad dėl sovietinės okupa
cijos kenčia ne tik pavergtieji 
lietuviai, latviai, estai, bet ir 
Vakarų kultūros labas. Tos trys 
tautos neprivalo būti užmirštos.

— Prof. Ignas Končius yra 
su’aukęs 80 metų. Jis yra žin- 
mas ne tiktai kaip mokslinin
kas fizikas, bet ir kaip lietuviš
kų kryžių bei koplytėlių nagin
gas drožinėtojas; be to. dar stu
dentaudamas caro laikais apke
liavo Žemaitiją ir aprašė lietu
viškus kryžius. Prieš 25 metus 
iš Kauno universiteto jis buvo 
deleguotas i Vilnių, kad lenkiš
kąjį Stepono Batoro universite
tą priderintų nepriklausomos 
Lietuvos mokslo reikalavimam. 
Tą uždavinį sėkmingai atliko ir 
universiteto vadovavimą perda
vė naujam rektoriui prof. M. 
Biržiškai 1940 vasario 8. Su
kaktuvininkui buvo suruoštas 
iškilmingas minėjimas vasario 
7 Chicagoje.

— Kun. Jonas Borevičius, S. 
J., Chicago. Ill., ši mėnesį iš
vyksta Į Australiją. Tasmaniją 
ir Naująją Zelandiją, kur lietu
vių kolonijose ves misijas. Pa
kvietė Australijos lietuvių ku
nigų sekretoriatas.

— Simano Daukanto minėji
mą vasario 21 rengia Los Ange- 
les kultūros klubas. Paskaitą 
skaitys klubo pirmininkas rašy
tojas Jurgis Gliaudą. Daukanto 
raštų ištraukas skaitys dramos 
sambūrio nariai.

— Jonas Skirius, sūnus An
tano Skiriaus, ‘Lietuvių Dienų’ 
leidėjo Los Angeles, ir Grigas 
Mieželis, abu gimnazijos mo
kiniai. laimėjo “National Merit 
Scholarship of America".

— Elena Vaičekauskaitė, 17 
metų, ši mėnesi atvyksta iš Aus
tralijos i Putnamą stoti i lietu
vaičių seserų vienuolyną. Kelio
nei pinigų sudėjo Melbourne 
lietuviai katalikai.

Ieškau savo puseserės Elzbie
tos Trinkūnaitės. gyvenusios 
Miunchene. Vokietijoje. Apie ja 
ką nors žinantieji maloniai pra
šomi pranešti adresu: Faustas 
Stundžia. 78 Benham Street. 
Brockton. Mass. 02402.

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.

DARBININKO VAJUS
Darbininko visi skaitytojai 

maloniai kviečiami paieškoti 
naujų skaitytojų, kad mūsų lai
kraščio šeima nemažėtų, šiais 
metais norima sulaukti bent 
500 naujų skaitytojų.

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

Visiem talkininkam iš anks
to dėkojame ir laukiame pagal
bos.

Darbininkas
910 Willoughby Avenue

Brooklyn, N.Y. 11221
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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 
RELIGIOUS 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!

Success to all our friends 
and customers on 

BROTHERHOOD WEEK

United
Machinery 

Inc.
FORK LlfJ TRUCKS 

All Makes and Models 
Gas - Electric - Propane 

Wholesale Prices 
45 Route 17 

Rutherford N. J.
(201) 93.34H34

Happy and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK 

to all our f riends and customers

William W.
Teegardner

Ins Agency
All Forms of Insurance 

Commercial - Professional 
Individual Life Insurance 

We give you personal service 
4306 Merrick Road 

Massapequa
Call 516 PY 8-2223 

Ask for William W Teegardner

Hnppv and Jovous 
BROTHERHOOD WEEK 

to all our friends and customers

Wl1 CRED G. GOODEN
Construction

Corp.
557 West 1.52 St N. Y. C. 

Genera! Contractors 
Alterations - Painting - Plumbing 

Tile work - Masonry - Repairs 
Cement work - Violations removed 

Concrete breaking 
We do the entire job.

Call AV 1-3.554

Best Wishes for 

a successful

B r o t h e r h o o d W e e k

FRANCISCAN FATHERS O.F.M. 
(HOLY NAME PROVINCE)

135 West .31 St. N. Y. C. 
Minister Prov.

Very Rev. DONALD HOAG O. F. M.

Brotherhood HV/J.

GAYLIN BUICK
One of America's

Largest Buick Dealers 
SALES - SERVICE - RENTALS

Always a large selection for 
immediate delivery 
Quality Used Cars 
New Opel Kadetts

2140 Morris Ave.
UNION N.J. 

201 MU 8-9100

x Happy and Joyous
BROTHERHOOD WEEK 

to all our friends and customers

MULTIFORMS
Inc

Manufacturers of 
Continuous Tabulating Forms 
Imprinted Tabulating Forms 

Stock Tabulating Forms 
Snap Forms

Factory and Mian Office
12 First St.

PELHAM. N. Y 
914 PE 8-3232

Success to all our friends 
and customers on

BROTH E RIIOOD W E EK

The
Whitaker

Paper
Co

48 - 50 - 52 GREAT JONES ST.
NEW YORK CI TY

SP 7-7700

Happy and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK 

to all our friends and depositors 
from

the officers and staff 
of the

Franklin
Bank

148 Market Street 
PATERSON N.J.

201 - 271-4800

Success to all our friends 
and customers on 

BROTHERHOOD WEEK

J. L. Brewer
SHEET METAL SHOP 

Established 1928
Auth. Lennox Sales & Service 

Air Conditioning 
Heating

Furnace Cleaning and Repairing 
45 Pine Blvd. 

Patchogue, L. I.
516 G Rover 5-0836

Success to Brotherhood Week 
Enjoy the Bax View

Karl’s
Mariner Inn

Win. Karl. Prop. 
Dine where cuisine and scenic 

beauty excel.
Seafood - Lobsters 

Steaks - Chops
Bayview Ave & James St. 

Northport. L. I. 
Turn North on 25A

(516) AN 1-9756 / AN 1-8111

Happy Brotherhood 11 < el:

LIBERTY CORK CO., Inc.
Manufacturers

Everything in Cork 
Natural & Composition 

Cork Specialties - Life Preservers 
Marine Supply Goods 

Get your quotation before 
placing your order. 

Whitehead Ave. & Water St. 
South River New Jersey 

201 Clifford 4-5238

May Brotherhood Week — affiliate 
all creeds in love, and consideration 

HFI i ER BROTHERS 
The ultimate in baked goods 

Wedding. Birthdav. Holiday Cakes 
etc

prepared with the purest ingredi
ents obtainable. Visit us for a taste 
treat You can be sure of a Heller 
Bros product — 48 Mnllbem- St- 
Yonkers. N.Y. 914 - YO 3-5048

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

ROMA COIFFEURES

378 Broad Ave.. Leonia N J 
WI 4-9666

The ultimate in Beauty Culture 
Visit us and convince yourself 

Reas nable prices

Happy and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK 

to all our friends and customers

WANDER PLAAT
Colonial Funeral Home

Serving as we would be served

13-31 Saddle River Rd.
FAIR LAWN. N.J.

201 - 797 - 3500

Happv Brotherhood Week!

BIASE’S
Restaurant

and

Snack Bar
1609 New York Ave 

Union City N. J.
We Deliver 

Call
201 UN 4-5340-1 UN 7-9318
Your genial Host and Owner

ROCCO BIASE

BARB-ANN
Sportswear

is proud to have contributed to
new freedom

for the Mother-to-be!
Manufacturers of Maternity

Sportswear
17 Years in Mt. Kisco

4 Years in this Location

Edna Street (off Rt. 117) 
Bedford Hills. N. Y.

914 MO 6-7842

We are heartilv in accord with 
BROTHERHOOD WEEK

Benson
Chevrolet Inc

1575 - 86th St.
Brooklyn N 5'

Visit our showrooms and see 
the new Chevrolets

For vour Driving Pleasure 
let us show you. how easy it is 

to drive one
Authorized Chevrolet Dealer

BE 2-0200

Happy and joyous Brotherhood Week 
to all our friends and customers

Santelli School of Fencing
Expert Instruction 

Fence for Fun - Health 
Exercise - Recreation

Reasonable

SANTELLI SCHOOL

412 6th Ave.
(8th - 9th Sts)

N. Y. C. AL 4-4053

Happy and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK

to all our Friends and Members
CAPTAIN'S TAR' P

Ann Burnes invites you to dine 
in her intimate dining room 
and enjoy fabulous steaks 
and good food and drinks. 

Featuring complete sirloin dinner, 
stuffed lobster tails.

Dancing — Fri. & Sat. — Pianist 
St. James. Jericho Tpke, 
(cor. Smithtown Bypass) 

Phone: 516 ANdrew 5-9860

Darbininkui 
paremti aukojo

6 dol. — J. Katkus, Brook
lyn, N.Y. B. Budris, Freehold, 
N.J.

Po 5 dol.: V. Milukas, Plain
view, N.Y., Lietuvių Moterų At
stovybės Klubas, Philadelphia, 
Pa. A. Masilionis, Parma, Ohio, 
A. Wishner, Cleveland, Ohio, 
Kun. A. Naujokas, Boston, 
Mass.. J. Jodelė, Los Angeles, 
Calif. V. Kulber, Brooklyn,
N. Y.,-J. Vištartas, Brooklyn, N. 
Y., A. Navickas, Norwood, 
Mass.

Po 4 dol.: V. Lukas, Kew 
Gardens, N.Y. J. Martin, Battle 
Creek, M.H., P. Kiškunas, Lew
iston, Me., A. Barauskienė, Am
sterdam,N.Y., J. Rokas, St. Pe
tersburg, Fla., B. Mieželis, N. 
Hyde Pk., N.Y.

Po 3 dol.: J. Digrys, S. Gar- 
bor, E. Jakubonis, S. Jankaus
kas, R. Kondratienė, A. Kau
nas, H. Belauskas, E. Daidy- 
nas, F. Kaupas, L. Koppas, K. 
Lukas, J. Sirutis, J. Stankus,
A. Sirgedas, K. Žvinis, Brook
lyn, N.Y., J. Galinis, K. Ka- 
rečka, E. Leleiva, V. Mulevi- 
čienė. R. Sidlauskas, S. Vasi- 
kauskas, Richmond Hill, N. Y. 
J. Nevickas. A. Ramanauskas, 
J. Vytuvis, Woodhaven, N. Y.
O. Jankevičiūtė, New York, N. 
Y. A. Bačinskas. Forest Hills, 
N.Y. A. Balčiūnas, F. Žička, So. 
Boston, Mass., E. Paliulis, M. 
Stulpinis, Cambridge, Mass. A. 
Juknevičius. S. Vaitkienė, 
Brockton. Mass. E. Navickas,
B. Tamulevičius, Worcester, 
Mass.. A. Girnius, Jamaica Pl.,

PADĖKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVI V KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ. SPAUSTUVE. PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

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

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

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

^Siunčiu auką statybų fondui S....................

Pažadu auką statybų fondui S....................

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

Siuntėjas ............................................................................... .

Adresas ....................................................... ..............................

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

Mass. G. Galinauskas, Dorches
ter. Mass.. M. Aidukonis, Nor
wood. Mass.. 0. Stanis. Hud
son. Mass. M. Raudeliūnas. 
Brighton. Mass., S. Kanevičius, 
Salem. Mass. E. Sroga. Orange 
Mass., A. Amshey, Haverhill, 
Mass.. J. Mikonis. Euclid. Ohio 
J. Krištolaitis. V. Kasakaitis. A. 
Melinis, Dr. V. Ramanauskas, 
Cleveland. Ohio. J. Barkaus
kas. S. Rakšnys, M. Špokienė. C. 
Tamašauskas, Philadelphia. Pa. 
J. Balčiūnas, Hartford. Conn., 
J. Žukauskas. Naugatuck, Con
necticut. E. Lenk. New Britain, 
Conn.. V. Skladaitis. Waterbu
ry, Conn., S. Butauskas, Tor
rington. Conn.. S. Jankauskai
tė. M. Krasauskas. Chicago. Ill.
J. Batus. Jupiter Hts. Fla.. G. 
Klimas. Vero Beach, Fla., V. 
Baronas. Caracas. Venezuela, J. 
Šuopys, Detroit, Mich. L. Ku- 
kanauza. Providence. R.I. E. 
Kemfert. Arbutus, Md.. Kun. 
V. Karalevičius, Elizabeth. N.J.
K. Žebrauskas. Toronto, Cana
da. M. Yankus. Delmar. Del., J. 
Jankauskas, E. Millinocket, Me. 
J. Rajeckas. Maspeth. N.Y. J. 
Dačys, Dorchester, Mass., C. 
Prapuolenis, White Plains. N. 
Y. K. Gedrim. Brighton, Mass., 
A. Giniotas, Chicago. Ill. 0. 
Sakalauskienė, Woodhaven, N. 
Y., V. Butkys, Great Neck, N. 
Y. A. Malinauskienė. Arlington 
Mass., J. Mackevičius, Lyn
brook. N.Y.

Nuoširdžiai dėkingi 
TT. Pranciškonai

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

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

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

Norite geros meniškos fotografijos — j
PORTRETO - SEIMOS - VAIKŲ i

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- į 
trauku; norite atnaujinti .seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis i 
padarys — 1

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

Tel. HYacint 7-4677 j
-------- -t

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairiu vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

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

CRANE SAVINGS & Loan Association
Success to all our friends 

and customers on 
BROTHERHOOD WEEK

H. L. WISE ASSOCIATES

182 Heckell St. 
Bellville N J 

Craftsmen in Stained Glass 
for Churches. Institutions 

The ultimate in Installations 
Skilled repair and restoration 

PL 9-5499

Happy Brotherhood Week! 
From Mr. Wallace of

WALLACE’S 
TIRE A SERVICE INC 

709 Washington Ave. 
Belleville N. J.

•The Truck Mens Friend” 
A satisfied customer, our only 

concern Phone 751-1593

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
17 and Rockwell Street. Tel. LAIayetle 3-10X3

Nemokamai vieta automobiliams

4. ONI /Z % INVESTMENT7 ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metu vasario 1 dienos

Pinigai jdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visa mėnesi 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų narna.

VM ..CTOS Pirmd ir ketvirl 9 00 ryto 8 30 vakari; Antra-l i» 
p nkiailit nj 9 00 ryto 5:00 vakaio »cJba-he»»e«- 
9:00 ryto — 12 <>0 dienos. Trečiadieniais uždaryta

Succes to all our friends and 
customers for Brotherhood Week 

Success to all for Brotherhood 
Week

RUGGIERO 
FISH MARKET

235 BleeMcer Street 
New York City

Fresh Fish Received Daily 
WA 9-8789

RIDGEWOOD CHAPELS
C63 Grandview Ave.

At Gates and Forest Aves 
BROOKLYN N. Y.

7 modern
Air Conditioned Chapels

EM 6-3200

NASSAU A SUFFOLK 
AIR CONDITIONING

43 Greenwich St
HEMPSTEAD L I.

516 - IV 6-4767
For the Finest in Air Conditioning

KVIEČIAME 
UŽSIPRENUMERUOTI

MĖNESINĮ 
KULTŪROS ŽURNALĄ

AIDUS
Eina tremtyje jau 19 metų

Redaguoja

dr. Juozas Girnius
Metinė prenumerata 7 dol.

Adresas:

AIDAI
680 Bushwick Ave.

Brooklyn, N. Y. 11221

LITAS Investing Co..Ine.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5’'2* r)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui

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

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

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

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

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



1965 m., vasario 19 d., nr. 14. DARBININKAS

® SPORTAS
FASKO RINKIMAI

1. Salfas Garbės Teimas skel
bia, kad Fasko rinkimuose tu
rėjo teisę balsuoti 20 sporto 
klubų.

2. Balsavo 17 sporto klubų ir 
pasisakė taip:

a. 2 sporto klubai su 2 bal
sais pasisakė, kad Faskas būtų 
renkamas visuotiname Šalfass 
suvažiavime vasario 6-7

b. 15 sporto klubų su 7 7 
balsais asisakė už Toronto 
apylinkės kandidatų sąrašą.

c. 2 sporto klubai (iš tų 15) 
su 15 balsų pasisakė už bendrą 
Toronto sąrašą, nepaminėdami 
pavardžių.

3. 3 sporto klubai su 5 bal
sais rinkimuose nedalyvavo.

4. Šalfas s Garbės Teismas 
skelbia, kad remiantis Šalfass
Fasko rinkimų nuostatais i nau
jąjį Faską teisėtai yra išrinkti: 
T. Paulius Baltakis, O.F.M., Vy
tautas Bireta, Jonas Gustai
nis, Stasys Ginčiauskas, Sigitas 
Krasauskas.

•
Pagaliau futbolas...

Pereitą sekmadieni, orui su
simylėjus, Lietuvių Atletų Klu
bo trejos futbolo komandos pir
mą kartą 1965 metais išėjo i 
aikštes. Žaista taurės varžybo
se.

Pirmoji komanda pradėjo 
metus sėkmingai, Dr. Manning 
taurės varžybose įveikdama ar
mėnus 3:2; žaista priešininko 
aikštėje. LAK buvo pirmą kar
tą be Remėzos II, kas tur būt 
atsiliepė gynimui. Žaidė tokia 
sudėtis: Jankauskas; Malinaus
kas, Remėza I; Budraitis, Vai
nius, Kalina; Hogan, Bileris, 
Trampas, Klivečka, Budreckas. 
Mūsų įvarčių pasiekė Trampas 
(2) ir Budreckas.

Jauniai taip pat pasistūmėjo 
vienu ratu varžybose pirmyn, 
parsiverždami pergalę (2:1) iš 
Levitowno. - - ' -

Rezervinė* 'Knickerbockers 
taurės varžybose Huntingtone 
vargo (žaidimu tai beveik nega
lima buvo pavadinti) net dvi 
valandas. Normalus laikas da
vė 1:1 ir prireikė 30 minučių 
pratęsimo, kur priešininkas lai
mėjo 3:1.

Ateinantį sekmadienį paskir
ti žaisti tik mūsų jauniai pirme
nybių rungtynės prieš BW Got- 
schee. Atletas

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

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

L. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 29 kuopa
ruošia

LIETUVIŠKAS UŽGAVĖNES
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 

BROOKLYNE

vasario 21, sekmadienį 
4 vai. popiet

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

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

GARLIAUSKIENĘ — EV 7-6740 
KEZIENŲ — 642-2213 
SANDANAVICIENĘ — EV 8-1826

E.
E. 
A. ŠMITIENĘ — VI 7-3681 
ir pas kitas nares.

Bilietus prašoma įsigyti iš anksto, nelaukti prie durų, nes 
vakarienę gaminama iš anksto. Stalai 10 asmenų užsa
koma iš anksto. Įėjimo auka — 2.50 dol.
Teinąs skiriamas N. Y. LIETUVIŲ KULTŪROS NAMŲ 
statybos fondui.

Maloniai kviečiami visi atsilankyti.

VASARIO 16 minėjimo dalyviai Maironio šeštadieninėje mokykloje. Nuotr. R. Kisieliaus.

Lietuvių Studentų 
Sąjungoje

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Centro Valdyba pakvietė Val
dą Adamkavičių, Antaną Dund- 
zilą ir Vytautą Vardį į Litua- 
nus fundacijos valdybą dvejų 
metų kadencijai. Valdybos pir
mininko pareigomis buvo pa
kviestas Algis Lukas. Funda
cijos pagrindinis tikslas yra 
leisti anglų kalba informacinį- 
mokslinį žurnalą, kurio paskir
tis yra atskleisti pasauliui lie
tuvių tautos kultūrą, nušviesti 
dabartinę jos padėtį bei gvil
denti laisvinimo problemas.

Visi studentų skyriai bei at
skiri studentai, kurie nesumo
kėjo 1965-66 mokslo metų na
rio mokesčio, turi iki kovo 1 
prisiųsti iždininkui Algiui Alan- 
tui (15369 Freeland, Detroit, 
Michigan).- Neužmokėję nario 
mokestį negalės dalyvaut 1965- 
66 mokslo metų rinkimuose, ku
rie įvyks šį pavasarį.

Sąjungos skyriai organizuo
ja, sayo kolonijose. sa
vo komitetus. Komitetai ” ko - 
vo mėnesį kreipsis į liėtuvių vi
suomenę prašydami aukų ir 
prenumeratų žurnalui. Vajaus 
centrinis komitetas sudarytas 
Detroite. Komitetui vadovauja 
inž. Česlovas Staniulis.

Sąjungos Centro Valdyba 
kartu su latviu ir estu centri
nėm studentų organizacijom iš
leido pirmutinį ‘Baltic Stu
dents Newsletter’, kurio tirar 
žas pasiekė 5000 egz. ir buvo 
išsiųstas tarptautinių studentų 
organizacijų centram. Biulete
nis supažindina pasaulio studen
tija su pabaltiečių studentais ir 
jų veikla.

Sąjungos CV kreipiasi į vi
sas studentes ir studentus ir 
ragino aktyviai prisidėti ir da
lyvauti Lietuvos Nepriklauso-

!

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Didmeistriai S. Reshevsky (N.Y.) 
ir Robert Byrne (Indianapolis), lai
mėjo "National Chess Open” varžy
bas Las Vegas. Nev., sukorę abu po 
7-1 tš. Mrs. Lina Grumette iš Los 
Angeles surinko 5 tš.; jai atiteko 
moterų čempionės vardas.

Boston Sunday Globe, vasario 14 
d., talpindamas MET lygos stovį, 
pabrėžė nepaprastą įtampą, kuri 
vyrauja tarp Bostono komandų:

Boylston 6-3
Lithuanian 5-3
Cambridge II 4-3
M. I. T. 4-3
Cambridge I 4-3

toliau Harvard, Sylvania ir Brand- 
eis.

Tas pat Globe rašo, jog MSCA 
direktorius Benjamin Landey per 
Igną žalį iš Montrealio. daro žygių 
sudaryti rungtynes tarp Kanados ir 
Naujosios Anglijos komandų.

Bostcno tarpklubinėse. pr. savai
tę. pasižymėjo Cambridge II, įvei
kusi Cambridge I ir Boylstono klu
bą. Lietuviai suklupo prieš Lincoln 
-Sylvania. Dabar pirmauja:

Cambridge II 6-3
Boylston 6-4
Lithuanian 5-4

Vincas žukaitis iš Dayton, Ohio, 
laimėjo tašką Daytono. komandai 
rungtynėse su Ohio universitetu, 
rašo- "Chess Review1*.

Massachusetts ■pirmenybės įvyks 
vasario 19 - 22 Boylstono klube.

Chicagos atviros p-bės įvyks ko
vo 6-7, 13-14, North Park viešbuty. 
Pr. metų p-bėse dalyvavo gausus 
būrys lietuvių: 9 iš Chicagos ir Vi- 
lutis iš Indianos. P-bes laimėjo did
meistris Robert Byrne su 7’4-12. 
Pustaškį jam nukabino tik mūsų 
meistras Povilas Tautvaišas. baigęs 
trečiuoju su 6r2 tš. iš 154 dalyvių!

Pasaulio koresp. šachmatų pir
menybėse pirmuoju eina V. Zaga- 
rovskij (S. S-ga>. Romanas Arlaus
kas (P. Australija) su juo sužaidė 
lygiomis. Čia toji partija. Baltieji: 
Arlauskas, juodieji'— Zagarovskij.

mybės šventės minėjimuose. 
Nepamirškime priminti pasau
liui Lietuvos tragediją, ypač sa
vo universitetuose. A.ž.

Parengimai New Yorke
Vasario 21 — Lietuviškos Užgavė

nės. Rengia ALRK Moterų S-gos 
29 kuopa Apreiškimo parapijos 
salėje.

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

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

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

Kovo 21 — Poeto Vytauto Mačernio 
20 metų mirties paminėjimas Car
negie Endowment salėje.

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

Balandžio 24 — Velykų stalas ir pa
skaita Carnegie Endowment sa
lėje. Rengia L. Mot. Atstovybės 
New Yorko klubas.

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

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

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

šeštadieniais iki filmos pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, vasario 19 — iki 
Trečiadienio, vasario 24, 1965

Linksma, spalvinė filmą — 
“SAISON IN SALZBURG”

Vaidina:
P. Alexander, W. Hass. G. Philipp 

Priedlnė filmą:
“Der schwarze WaWisch”

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

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
mos adresu: Darbininkas 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

1. d4 2f6 c6 3. 2f3 d5 4. Žc3 
d:c 5. a4 2a6 6. e4 Rg4 7. R:c4 e6 
8. Rę3 Re7 St 0-0 Žb4 10. a5 0-0 11. 
Vb3 R:f3 12. g:f Vc7 13. Ba4 Ža6 
14. Bei e5 15. R:a6 b:a 16. Žd5 2:d5 
17. V:d5^:d-_ 18.-B:c6 Vb7 19. R:d4 
BadS 20. Ve5 B:d4 21. B:d4 V:c6 
22. V:e7 h6 23. Bd5 Bc8 24. Bd84- 
B:d8 25. V:d84- Kh7 26. Vd2 Vg6^ 
27. Khl Vf6 28. Vc3 Vg5 29. b3 Vh5 
30. b4 Vb5 31. Kg2 Vg5 32. Kfl Vh5 
33. Vd3 g6 34. Ke2 V:h2 35. Vd7 
Vf4 36. V:a7 Vf6 37. Ve3 Vb2-? 38. 
Vd2 Vbl 39. Vf4 Kg7 40. Ve5+ Kg8 
41. Ve8- Kg7 42. Ve7 Vb3 43. e5 
Vc4- 44. Ke3 Vc34- 45. Ke2 Vc4-r 
Lygios.

. 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.

CARMELITE SISTERS FOR THE AGED 
AND INFIRM

Let YOUR hands 
bi the Hands of Christ 

in caring for His beloved Aged and Infirm 
as a C'.,r:.:elite Sister.

For information write to:
Mother M. Angeline Teresa, O. Carm. 

St. Teresa’s Motherhouse 
Avila on the Hudson

Germantown, New York • 518-537-6249

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

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

Vedėjas: Helmut Vollmer a
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. PP. į

Užkandžiai U nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietūi-vakarlenė |

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&W EBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite/

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

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

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 FATHERS
AUTO INSURANCE

Empire Mutual New York. N. Y. 
5 Year Certified Renewable 

10/20/5 1 yr 1 AO & 1 BO
Nassau $85.60 Suffolk $80.50

Anthony F. Tuozzo III 
Insurance Broker 

LI 1-7643 TR 5-0744

PRINTING

INTERNATIONAL 
PRINTING CO 
Everything for the 

Printing Trade 
197 E. Fourth Street 

N. Y. C. 9. N. Y.
Call OR 3-1830

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

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 

“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. (neai- Fulton 
St.) ST 9-9776

BROTHER'S 
MOVING & EXPRESS

Licensed and Bonded 
We Supply All Materials 

All Work Done 
At Reasonable Prices 

516 LY 9-9131 
516 LY 9-5384

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

• APOSTOLATE OF YOUTH

• PREACHING

• TEACHING

• PARISH WORK

• VOLUNTARY FOREIGN 
MISSIONS

Special Latin Courses for those 
with no Latin background

Contact 
Vocation Director

Stigma+ine Fathers & Brothers
900 Washington St.

Wellesley, Mass. 02181

ST. CYRIL ACADEMY
FOR GIRLS

DANVILLE. PENNSYLVANIA

Offers 4 Year High School Courses 
College Preparatory

The Best for Soul 
Mind and Body 
Conducted by 

Sisters of
S.S. CYRIL & METHODIOUS

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

VACATIONS

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

REST HOMES

LAUREL HAVEN 
REST HOME 

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

JUANITA TURNER 
Owner - Director 

238 Fire Island Ave., Babylon 
MO 1-7097

CONTRACTORS

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 paj' Call — J A 3-6354 bet. 
8 AM and after 6 PM.

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

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

- RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK, N.Y.

Room 402

“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.

9 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 AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

I B. S HALI NS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Forest Park wav Station) 
WOODHAVEN. N. V.

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

KARLONAS
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 šaukite — Tel. TR 6-6434
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Vasario šešioliktosios proga 
New Yorko ir apylinkių lietu
viai šiemet labai dosniai auko
jo Lietuvos laisvinimo reika
lams. N.Y. Amerikos Lietu - 
vių Taryba dėkoja aukojusiem 
ir prašo visus tuos, kurie šios 
pareigos dar neatliko, savo au
kas siųsti adresu: American Li
thuanian Council, 105 Grand 
St. Brooklyn 1, N.Y.

Dr. A. Trimako, buvusio Vil
ko pirmininko, mirties metinės 
sueinna vasario 27. Tą dieną 
11 vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje bus pamaldos.

Giedris Klivečka, Long Is
land universiteto futbolo “Soc
cer” žaidėjas, buvo Amerikos 
Futbolo trenerių Sąjungos iš
rinktas į Ali American 1964 
metų futbolo rinktinę. Ta pro
ga New York “Journal Ameri
can’ sausio 17, sekmadienio, lai
dos sporto skyriuje aprašė jo 
pasiektus rezultatus, futbolo žai
dimo stilių, brolių Klivečkų 
draugišką konkurenciją sporte 
(Rimantas Klivečka pasiekė AJ1 
American honorable mention 
1962-63) ir įdėjo keletą asme - 
niškų žinučių.

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

Redakcija ......
Administracija 
Spaustuvė ....
Vienuolynai ...

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

J. Matulaitienės tautinių šo
kių grupė pašoks kelius šokius 
sekmadienį, vasario 21 d., 4 v. 
popiet Apreiškimo parapijos sa
lėje, Kat. Moterų S-gos rengia
mos “Lietuviškų Užgavėnių” 
vakarienės metu. Programoje 
dar dalyvauja Kanapinis su 
Lašininiu. Įdomu, kuris iš jų iš
eis laimėtoju. Jei kas dar netu
rite bilietų, prašome kuo grei
čiau įsigyti, nes šeimininkės no
rėtų visus svečius susodinti prie 
stalų, apkrautų namie gamintu 
lietuvišku maistu. Bilietus plati
na sąjungietės. Parengimo pel
nas skiriamas Lietuvių Kultū
ros Namų statybai New Yorke; 
statybai vadovauja Tėvai Pran
ciškonai. Prašome prisidėti sa
vo nors maža auka prie tokio 
gražaus tikslo. Auka tik 2.50 
dol.

Bielietų į V.K. Banaičio kon
certą galima gauti: Darbininko 
redakcijoje, Birutės Rimgailie- 
nės grožio stalione. 85-16 Ja
maica Ave., tel. VI 7-0071, pas 
Vince Jonuškaitę. 147-18 Hoo
ver Ave., Jamaica 35. N.Y., tel. 
JA 3-8268.

Great Necke, N.Y. Lietuvos 
nepriklausomybės šventės minė
jimas bus vasario 20. šeštadie
nį. Kalbą pasakys konsulas A. 
Simutis.

Katalikų Federacijos New 
Yorko - New Jersey apskrities 
seimelis šaukiamas kovo 14 d. 
2 vai. popiet Angelų Karalienės 
par. salėje 213 So. 4th Str. (į- 
ėjimas iš Roeblins St.) Brook
lyn. N.Y. Seimelio darbotvarkė
je bus svarstomi lietuvių kata
likų ir katalikiškos akcijos klau
simai. Be to. bus įdomi paskai
ta ir pranešimai. Visos katali
kiškos organizacijos ar draugi
jos prašomos išrinkti po du at
stovus. aprūpinti juos įgalioji-
mais ir draugijos ar organizaci
jos veiklos pranešimais raštu. 
Kiekviena katalikiška organiza
cija ar draugija privalo būti sei
melyje atstovaujama. Primena
me. kad seimelio metu bus pri
imamas iš draugijų ir organiza
cijų Kat. Federacijos nario mo
kestis. Valdyba

SOLISTĖ IRENA STANKŪNAITĖ ir Teklė Dzikienė, kanklininkių vadovė, Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime vasario 14 Webster salėje.. Nuotr. P. Ąžuolo.

Massachusetts Atstovų Rūmų narys
(Representative)

VITE J. PIGAGA
Worccstcrio lietuvių žymus veikė

jas. kandidatuoja Į Ma^acliusetts 

valstybės Senatą.

Pirminiai rinkimai
1965 vasario 23

Visi lietuviai, kurie gyvena 4, 5, 6, 

7, 8 apylinkėse (wards) ir Leices

ter/ bei Millbury, balsuoja ir ren

ka Massachusetts valstybės SE

NATORIUM tiktai savo tautietį

Vytautų (Vite) J. Pigagų

VASARIO 16 MINĖJIMAS NEW YORKE
Šiais metais Lietuvos nepri

klausomybės šventė paminėta 
vasario 14 Websterio salėje 
Manhattane. Kalbos buvo trum
pos, programa sklandi. Minėji
mas buvo geresnis nei kitais 
metais.

Vėlavo 15 minučių. Nedaug, 
bet gražu, kad būtų prasidėjęs 
punktualiai. Atidarė Alto pirmi
ninkas dr. A. Škėrys. Įnešus 
vėliavas, maldą žuvusiem ka

NEWARK, NJ.
Už a.a. Steponą Samantą. 

mirusį prieš 3 metus, gedulin
gos pamaldos bus vasario 21d. 
8:30 vai. ryte Švč. Trejybės 
bažnyčioje. Giminės, draugai 
ir pažįstami kviečiami atsilan
kyti į pamaldas ir pasimelsti už 
Stepono vėlę.

Švč. Trejybės parapijos Užga
vėnių blynų balius bus vasario 
28 d., sekmadienį. Pradžia 4 vi. 
vak. Gros gera muzika, šeimi
ninkės prikeps skanių bulvinių 
blynų, o Šv. Vardo Draugijos 
vyrai vaišins gėrimais. Kviečia
mi visi Newarko ir apylinkės 
lietuviai. Pelnas skiriamas nau
jos salės skolom mažinti. P.T. 

OPERETĖS choras Vasario 16 minėjime Webster salėje. Nuotr. P. Ąžuolo.

riam pagerbti, (muz. V.L. Pau
lausko) išpildė Operetės choras, 
diriguojamas Vytauto Strolios. 
Invokaciją sukalbėjo Tėv. Juve
nalis Liauba, O.F.M. Atidarymo 
žodį tarė Alto pirmininkas dr. 
A. škėrys.

New Yorko valstybės guber
natoriaus Rockefellerio. New 
Yorko miesto burmistro Wagne- 
rio ir Vliko pirmininko V. Si
dzikausko (jis dabar Pietų Ame
rikoje) sveikinimus perskaitė S. 
Gedvilaitė.

Programoje ir spaudoje pa
skelbtas kongresm. Benjamin S. 
Rosenthal nepasirodė. Jo vieto
je kalbėjo kongsm. Henry HeL 
stoski iš New Jersey, demokra
tas.

Pagrindinę minėjimo kalba 
pasakė dr. 'Br. Nemickas. Nesi- 
leisdaraas į Lietuvos praeitį, su
stojo ties dabarties rūpesčiais: 
kaip susiklausyti, kaip surasti 
laisvinimo darbe bendrą kalbą 
tarp senųjų ir jaunųjų. Kalbė
jo 25 minutes.

Pirma dalis baigta rezoliuci
jom. kurias perskaitė S. Brie
dis. Aukų surinkta prie staliu
kų 1700 dol.. prie Įėjimo 1040. 
viso 2740 dol.

Po pertraukos meninę prog
ramą pradėjo solistė Irena Stan
kūnaitė. Ji padainavo lietuvių 
liaudies dainų ir porą arijų. 
Solistė vra kultūringa daininin- w O
kė. Žinodama, kad turi leng- 
va nestiprų balsą, lyrinius da
lykus dainuoja beveik tik pia
no. Išpildyme būtų pageidauja
ma daugiau šilumos jausmo, kas 
puikiai derintųsi su simpatinga 
šypsena. Gerai jai akompona- 
vo Aleksas Mrozinskas.

Aštuonios kanklininkės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais 
ir pasivadinusios ‘ ‘Vaidilučių’ ’ 
vardu, paskambino ir padaina
vo dvi partizanų dainas ir dar 
su soliste Irena Stankūnaite — 
liaudies dainą ‘Ant marių kran
telio”. Ansambliukas neblogas, 
tik ne visos moka gražiai sėdė
ti. Scenoje turi būti viskas es
tetiška. Vadovė T. Dzikienė 
turėtų tai pataisyti.

Mažųjų tautiniai šokiai, ypač 
Landytinis. susilaukė ovacijų. 
Didžiųjų šokiai taip pat patiko. 
Patiko šokių įvairumas, nesikar- 
tojančios figūros. Vyresnieji 
berniukai galėtų būt švelnesni. 
Šokiams vadovavo Jadvyga Ma
tulaitienė, akordeonu grojo A. 
Radvinas.

Sceną dekoravo dr. Marija 
Žukauskienė.

Gal ir nebloga buvo rinkti 
aukas prie staliukų. Tai nevar
gino publikos, kai ji vėliau sė
di ir kai rinkėjai vaikšto tarp 
eilių. Be to sutaupyta ir laiko. 
Publikos buvo prisirinkę pilna 
didelė salė. Rožė Mainelytė

VASARIO 16 CARNEGIE 
ENDOWMENT SALĖJE

Vasario 16. Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga. 
Lietuvos gen. konsulatas ir Lie
tuvos Laisvės Komitetas suren
gė priėmimą Carnegie Endow
ment salėje Manhattane. Priė
mimas prasidėjęs 5:30 v.v. tę
sėsi iki 8 v.v. Į jį atsilankė 
gražus kviestųjų lietuvių bū
rys.

Iš kitų tautų svečiai: 
Estijos gen. konsulas su žmona, 
vicekonsulas su žmona. .Danijos 
gen. konsulas su žmona (ji lie
tuvaitė). Vokietijos gen. konsu
lo pavaduotojas. Filipinų gen. 
konsulas. Liberijos gen. konsu
las su žmona. Gahnos gen. kon
sulas. Pavergtų Europos tautų 
atstovai. New Yorko miesto bur
mistro atstovas O’Brien, O. Tu- 
liušis iš New York Times.

Svečius priėminėjo Lietuvos 
gen. konsulas V. Stašinskas ir 
Lietuvos Laisvės Komiteto ats
tovas V. Vaitiekūnas. Buvo lie
tuvaičių pasipuošusių tautiniais 
drabužiais. Jos vaišino svečius. 
Valgius rūpestingai ir skonin
gai paruošė Marija Šaulienė.

Vincė Jonuškaitė -Leskaitie- 
nė savo tautiniais audiniais, tal
kinama dail. Aleksandros Mer- 
ker-Vitkauskaitės, skoningai pa
puošė salę. Prie sienų, kolonų 
ir atskirų skydų iškabino juos
tas, priejuostes ir k.

Vytautas J. Pigaga iš Wor- 
cesterio kandidatuoja į Massa
chusetts valstybės senatą. Pir-t 
miniai rinkimai vasario 23. Bū
tų pirmas lietuvis šios valsty
bės senate, jei būtų išrinktas.

Koncertas per radiją. Vasa
rio 22 (valanda bus skelbiama 
radijo stoties) Bostono radijo 
stotis WCRB (FM) transliuos 
komp. Jeronimo Kačinsko para
šytas Mindaugo krikšto 700 m. 
sukakties proga mišias nekal
čiausios Marijos Širdies garbei. 
Šios mišios pereitais metais 
koncertiniu būdu buvo atliktos 
šv. Petro parapijos. Belmonto 
choro ir Cambridge lietuvių pa
rapijos choro. Jungtinį chorą 
dirigavo komp. John Bavicchi..

Šv. Kazimiero minėjimą Bos
tone ruošia Lietuvos vyčiai ko
vo 7. Minėjimas pradedamas 
mišiomis 10 vai. ryto šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje. Po mi
šių salėje po bažnyčia bus jau
nimo pusryčiai ir meninė prog
rama. kurios metu paskaitą apie 
šv. Kazimierą skaitys dr. Juozas 
Girnius.

Šv. Petro parapijos metinė 
vakarienė rengiama gegužės 16 
d. Liet. Piliečių Draugijos salė
se. Sudarytas komitetas, kuris 
pirmadienių vakarais 7:30 vai. 
susirenka pasitarimams.

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

rengia

Užgavėnių raliu 
vasario 27, šeštadienį 

7 vai. v.

SHERATON-ATLANTIC HOTEL 
COLONIAL ROOM

34th Street & Broadway (prieSais Macy’s). N. Y. C.

Trumpa programa, šokiai
Įėjimas $12 asmeniui. įskaitant cocktail’į, pietus ir 1 bon- 
ką Sheraton Rye + Soda 10 žmonių.
Bilietus malonėkite įsigyti ne vėliau vasario mėn. 22 pas:

L. SPERAUSKIENĘ — tel. CH 4-2642 
E. PURELIENĘ — tel. VI 6-3492 
J. VYTUVIENĘ — tel. VI 6-2980

Pelnas skiriamas Atlanto raj. skautų stovyklavietei įsigyti.

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

Žalgirio ir Baltijos tuntai ko
vo 7 Liet. Piliečių Draugijos sa
lėje ruošia Kaziuko mugę. Mu
gės metu skautai ir skautės par
davinės įvairius rankdarbius 
ir svečius vaišins kava ir ska
numynais.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjai vasario 28 d. 5:30 vai. 
vak. Liet. Piliečių Draugijos sa
lėje ruošia ‘Šurum-Burum’. Pel
nas skiriamas seselių statomai 
prieglaudai.

Sodalietės parapijai paauko
jo 95 dol. naujiem turėklam 
ant laiptų įeinant į šv. Petro 
bažnyčią. Misinginiai turėklai 
ant laiptų išstovėjo virš 50 me
tų, bet šią žiemą vagių buvo nu
lupti ir pavogti.

Mirusieji
Stanislovas Vaitkevičius (sau

sio 5) 94 m. Velionis gyveno 
787 E. Broadway. Nuliūdime pa
liko žmoną ir dvi dukteris. Pa
laidotas Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Ona Siaurienė (sausio 8) 73 
m. Velionė gyveno 37 Tampa 
St. Mattapan, Mass. Nuliūdime 
paliko vyrą. Palaidota Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Marijona Razgevičienė (sau
sio 14) 73 m. Velionė gyveno 
288 Athens St. Nuliūdime pa
liko vyrą, dukterį ir stūnų. Pa
laidota Naujos Kalvarijos kapi
nėse.

Albinas Margaitis (sausio 16) 
68 m. Velionis gyveno 115 G. 
St. Nuliūdime paliko žmoną, sū
nų ir tris seseris. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Rengėjos

z




