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Prezidentą del Vietnamo remia tautos dauguma, bet
VYRIAUSYBĖS LINIJA: tegul 
š. Vietnamas atsisako nuo ag
resijos

Vyriausybė savo nusistatymo 
nereklamuoja, bet jis aiškus: 
už smūgi atmokėti didesniu 
smūgiu šiaurės Vietnamui; tais 
smūgiais vyriausybė siekia pri
versti šiaurės Vietnamą atsisa
kyti nuo agresijos piety Viet
name ir tą atsisakymą sutvir
tinti sutartimi, po kurios A- 
merikos jėgos galės būti ati
trauktos ir Vietnamas paliktas 
neutralus.

Opozicija siekia palaužti vyriausybes liniją ir priverst Ameriką trauktis iš Azijos 
ir Afrikos. Katrę įtaka bus stipresnė prezidemiti?

OPOZICIJA: tegul Amerika siū
lo derėtis

Su šia vyriausybės politika 
nesutaria toki visuomenės opi
nijos sudarinėtojai kaip W. 
Lippmann (H. Tribune) ir N.Y. 
Times. Jie ragina vyriausybę 
imtis iniciatyvos d e r y bom. 
Praktiškai tai reiškia kapitu
liuoti ir iš Vietnamo pasitrauk-

EUROPOJE: Vokietija tarp žydų ir ara
bų. Džiaugiasi tuo sovietai 

replėse.
Palaužti Vokietijos įtaką ara

buose pirmiausia suinteresuoti 
Sovietai. Palaužti Vokietijos 
įtaką apskritai suinteresuoti žy
dai ir tie. kurie yra nukentėję 
nuo hitlerinės Vokietijos. Šie 
politiniai smūgiai gali atsiliepti 
Erhardo partijai rinkimuose ir 
padėti soc. demokratam perim
ti valdžią. Soc. demokratai žada 
būti sukalbamesni su Sovie
tais ir palankesni Amerikos ko- 
egzistencinei politikai.

ti. Jų argumentai: išprovokuo- 
sim karą sukom. Kinija; mū
sų įsipareigojimas ginti P. Viet
namą negalioja, jei patys Viet
namo valdovai nesusitvarko: įsi
pareigojimai atkrinta, jei gy
ventojai nenori kariauti — ir 
ima sudarinėti opiniją, kad 
budistai jau reikalauja derybų 
ir taikos. O toki kaip sen. Mor
se, tiesiog ėmė aiškinti, kad 
Amerika neteisėtai esanti Viet
name.

W. Lippmanno ir N.Y. Ti
mes liniją remia atskiri abieju

partijų nariai. Jų daugiau tarp 
demokratų, mažiau tarp respub
likonų. W.S. White (Journal A- 
merican) sako, kad jų pagrin
de esanti nedidelė, bet veržli 
demokratų atskala, 
naujo izoliacionizmo. 
Reston (N.Y. .Times) 
vengti demokratų bei
konų vardų iri vyriausybės lini
jos šalininkus [vadina konserva
toriais, priešininkus liberalais, 
pastebėdamas taip pat. kad li
beralai esą eina dabar į izolia- 
cionizma. ?<-

siekianti
James 

mėgina 
respubli-

Rytų Vokietijos Šefas Ulb- 
richtas vasario 22 išvyko į Eg
iptą. Bonnos vyriausybė baimi
nąs. kad Egiptas pripažins ry
tų Vokietiją. Tai būtų diploma
tinis praleimėjimas Vokietijai; 
ji pasiskelbus, kad nutrauks 
santykius su tais kraštais, ku
rie sumegs diplomatinius san
tykius su rytų Vokietija. Vo
kietijos prašomos sąjungininės 
vyriausybės pavedė savo atsto
vam daryti žygių, kad Ulbrich- 
to kelionė nevirstų rytų Vo
kietijos pripažinimu.

Egipto Nasseris staigiai pasi
suko prieš vakarų Vokietiją, 
kai paaiškėjo, kad Vokietija 
pristato Izraeliui moderniuosius 
Amerikos ginklus. Vokietija ta
da sutarti su Izraeliu nutrau
kė. tačiau ji Egipto palan
kumo ir tada neatgavo, tik užsi
traukė Izraelio ir Amerikos žy
dų represijas. Amerikos 3 pre
kybinės įmonės (Phillips, Van 
Housen Corp. Philip Rothep- 
berg and Co.. Botany Indust
ries. Inc.) paskelbė boikotą Vo
kietijos prekėm.

Vokietijos vyriausybė vėl 
kreipėsi į Amerikos vyriausy
bę dėl to boikoto. Valstybės 
departamentas paskelbė nepri
tariąs boikotui. Iškilo aikštėn, 
kad Vokietija buvo sutikusi 
ginklus pristatyti Izraeliui A- 
merikos vyriausybės skatina
ma. Amerika nenorėjo užsi
traukti arabų nemalonės. tai 
pavedė Vokietijai, kad ginklus 
Izraeliui pristatytų. Tokiu bū
du Vokietija ir atsidūrė dabar

VATIKANE: Beranas nebegales grįžti

VIETNAME: buvo 
Khan, dabar Minh

Pietų Vietname po Diemo 
nužudymo jau neverta nė skai
čiuoti. kiek buvo perversmų. 
Vasario 19 naujas perversmas 
prieš gen. Khanhą buvo už
gniaužtas. Bet vasario 21 gene
rolų ir pulkininkų taryba nu
sprendė. kad Khanhas turi pa
sitraukti iš kariuomenės virši
ninkų ir išvykti iš Vietnamo. 
Jo vietoj vyr. vadu išrinko ge
nerolą Than Van (mažąjį) Minh, 
kuris buvo Khanho generalinio 
Štabo viršininkas, lig šiol ne
sikišęs į politiką, katalikas.
Khanhas paskirtas i New Yor- 
ką stebėtoju prie J. Tautų.

Nėra negalimas ir naujas per
versmas. Naujas perversmas at
neša i valdžią naujus žmones. 
Tie. kurie rengia perversmą, 
turi pagrindo manyti: o gal tas 
naujas būsiu ir aš. Amerikoje 
Vietnamo pakrikimas sustipri
na tuos balsus, kurie sako, kad 
reikia palikti Vietnamą ir ei
ti namo “didžiosios bendruome
nės” statyti.

Vatikane vasario 22 popie
žius Paulius VI oficialiai įvedė 
naujai paskirtus 27 kardinolus 
į kardinolų kolegiją. Joje da
bar yra 103 kardinolai iš 41 
krašto. Tarp naujai paskirtų 
yra 3 iš anapus uždangos.

Dėmesys nukreiptas labiau
siai į Prahos arkivyskupą Jo
sef Beraną, kuris buvo išleis
tas i iškilmes Romoje. Išleistas, 
kad daugiau negrįžtų. Nors Va
tikanas paliko jam Prahos ar
kivyskupo vardą, bet Prahos 
arkivyskupijai paskyrė naują 
valdytoją.

Arkiv. Beranas išbuvo ko
munistų kalėjimuose 15 metų. 
Tik 1963 išleistas iš kalėji
mo, bet laikytas senelių na
muose. ir sargyba neleido jam 
su jokiu užsieniečiu pasikalbė
ti. Valdžia vis užtikrindavo ko
respondentus, kad arkivysku
pas laisvas kaip ir kiti Čekos
lovakijos piliečiai.

Kardinolų gali būti ir dau
giau, kad labiau atstovautų Baž- 
nvčios visuotinumą.

Spauda jau buvo paskelbus, 
kad pašalintos kliūtys išvykti 
iš Amerikos atstovybės Buda
pešte ir kardinolui Mindszenty. 
Valstybės departamentas tai 
paneigė. Teigiama, kad kardi
nolas sutinkąs išvykti iš Veng-

GEN. THAN VAN MINH

Amerikai dega negrų klausi* 
mas, dega dolerio klausimas, 
bet labiausiai Vietnamas: ka« 
rieuti ar pasitraukti?

OPOZICIJOS KRITIKAS: T. 
J. Dodd.

OPOZICIJOJE VYRIAUSY
BEI: W. Lippmann.

rijos, bet tik kaip laisvas as
muo, o ne teismo pasmerktas.

y
V e n g r jos valdžia nenori 
savo pasmerkimo atšaukti.

J. BERANAS, atvykęs Romon, laimino, bet atsisakė kąKARDINOLAS 
nors pareikšti.

SEN. DODD: kritika opozicijai
Tačiau nebūtų teisinga pris

kirti visus liberalus į vyriausy
bės linijos priešininkus. Tokis 
sen. Thomas Dodd save laiko 
taip pat liberalu, tačiau vasa
rio 23 pustrečios valandos kal
boje jis kritikavo siūlymus 
leistis vyriausybei į derybas. 
Nėra dėl ko derėtis, kada ko
munistai įrodė savo blogą va
lią, sulaužydami 1954 ir 1962 
metų Ženevos sutartis. Reikala
vimas, kad mes dabar siūlytu
me derybas, būty tiek pat kaip 
reikalavimas Churchilliui, kad 
jis būty siūlęs Hitleriui dery
bas tuojau po Dunkirk© pra
laimėjimo arba, kad Trumanas 
būty siūlęs komunistam derėtis 
tuo metu, kada mes buvome 
sugrūsti prie jūros prie Pusano 
(Korėjoje). Sen. Dodd siūlė su
stiprinti Pietų Azijos sąjungi
ninkų bendras jėgas, kurios 
vykdytų operacijas anapus 17 
paralelės.
SENATO DAUGUMA: pritaria 
vyriausybei

Vyriausybės linijai pritarė se
nate abiejų partijų dauguma. 
Ypatingau/espuWi^onai. Svyra
vo toki respublikonai kaip Ja
vits. Priešingi toki demokratai 
kaip sen. Mansfieldas, Church. 
Morse. McGovern, Albert Go
re.
VISUOMENĖ: Du trečdaliai už 
vyriausybės liniją

U.S. News ... rašo, kad pre
zidentas L. Johnsonas buvo nu
stebintas Galltfpo ir kitų opini
jos tyrėjų duomenim: du treč

daliai visuomenės remia John- 
sono vyriausybės oro atakas 
šiaurės Vietname; pritaria dery
bom, bet tik ne dabartinėm są
lygom.

Taigi visuomenės daugumos 
opinija yra kitokia ne Lippma- 
no, N.Y. Times ir jų šalininkų. 
Tenka stebėti, ar prezidentą 
Johnsoną labiau veiks visuome
nės daugumos tyli valia, ar 
mažos, bet veržlios grupės 
aliarmas, kuris sutaria su spau
dimu iš užsienio.

.*V:v

Vyskupo Pr. Brazio konsekracija
Romoje Santa Maria Mag

giore bazilikoje vasario 14 bu
vo konsekruotas vyskupas 
Pranciškus Brazys MIC, skirtas 
už tėvynės ribų Europoje esan
čių lietuvių reikalam.

Konsekravo kardinolas Car
lo Confolonieri. asistuojant 
paprastų bažnytinių reikalų 
kretoriui arkiv. A. Samore 
vyskupui V. Brizgiui.

Naujam vyskupui pagerbti 
tą dieną buvo pietūs Marijonų 
namuose, o taip pat priėmimas 
šv. Kazimiero kolegijoje. 'Rėk 
vienoje • tiek kitoje vietoje 'da
lyvavo gausiai Tėvų Marijonų 
ir Kazimiero 
kupo Brazio 
ir nelietuviai

ne-
se-
ir

kolegijos bei vys- 
bičiuliai lietuviai

šv. 
lie-

Konsekracijos išvakarėse 
Tėvas Paulius VI suteikė 
tuviam specialia audienciją.

Lietuvių buvo apie pusantro 
šimto. Tarp jų Romos lietu
viai: ministeris St. Lozoraitis ir 
ponia. St. Lozoraitis Jr., Mari
jonų generolas C. Sipovič. pre
latas L. Tulaba. kan. Z. Igna
tavičius. kun. prof. A. Liuima. 
kun. dr. J. Vaišnora, kun. Ja
tulis. kun. Kazlauskas, kun. 
Krasauskas, prel. Mincevičius. 
J. Gailius: iš Prancūzijos: kun. 
J. Petrošius, B. Venckuvienė; 
iš Anglijos: kun. S. Matulis. 
Lūža; iš Vokietijos Tėvas 
Bernatonis, kun. A. Bunga. 
Grinienė, P. Ivinskienė, dr.

Karvelis, kun. Br. Liubinas. dr. 
V. Šmulkštys: iš Amerikos: vys
kupas V. Brizgys, prel. Pr. Jū
ras, kun. Pr. Garšva. MIC. ku
nigas Št. Yla. kun. V. Rimše
lis. MIC. dr. P. Kisielius, dr. J. 
Makštutis. Dalyvavo taip pat ir 
naujasis vyskupas Pr. Brazys.

Popiežiaus Pauliaus suteiktą 
lietuviam egzilam audienciją 
ryšium su vyskupo Brazio kon
sekracija pažymėjo ir “The 
Tablet", informuodamas: “Po - 
piežius pagerbė ‘ ’dideles au
kas" už katalikų tikėjimą So
vietų pavergtoje Lietuvoje . 
Jo šventenybė prisiminė anks
tesnius ryšius su mažąja tau
ta. kada jis buvo Varšuvos nun
ciatūroje ir valstybės sekreta- 
riate Vatikane. “Mes negalime 
į jus kalbėti daugeliu atve
ju, bet jūs dažnai buvojate mū
sų mintyse ir maldose“, pakar
tojo laikraštis popiežiaus žo
džius.

Ap-

Politinis teroras tarp negrų
New Yorke negrų mitinge 

tarp “juodųjų nacionalistų” va
sario 21 buvo nušautas devy
niais šūviais tų nacionalistų va
das Malcolm X. Jis buvo ža
dėjęs šiame mitinge paskelbti 
pavardes asmenų, kuriem pa
vesta jį nužudyti. Paskelbti ne
spėjo. Bet jo žmona turėjo ki- 
Šeniuje jų sąrašą. Apie juos 
buvusi painformuota ir polici
ja. Tai turėjo būti žmonės iš 
Malcolm organizacijos konku
rentės “Juodųjų muslimų” or
ganizacijos. iš kurios buvo pasi
traukęs Malcom ir sukūręs 
savo nacionalistus. “Muslimų” 
vadas Elijah Muhammad atsiri
bojo nuo žmogžudystės. Jo or
ganizacija iš viso nesiimanti 
smurto priemonių, tuo tarpu 
Malcolm atvirai skelbė smurtą. 
Malcolm nužudymas, spėjama, 
sukels kerštus ir naujus smur
tus tarp pačių negrų. Tai pa-

sunkins ir jų bendrą kovą dėl 
pilietinių teisių įstatymo įvyk
dymo.

MALCOLM X, “juodųjų nacionalis
tų” vadas.

A.
A.
P.

Lietuvos nepriklausomybės sukaktį Kongrese ligi vasa
rio 19 minėjo 23 senatoriai ir 96 kongresmanai

KERSTAI PRASIDĖJO
„ Keršto už Malcolm nužudymą 
ilgai laukti nereikėjo. Vasario 
23 naktį buvo padegtas ir su
sprogdintas Bronxe namas, ku
riame buvo “juodųjų muslimų” 
būstinė ir maldykla. Chicago po
licija aliarmuota dėl laukiamo 
pasikėsinimo prieš ‘ ‘juodųjų 
muslimų” vadą Elijah Muham
mad.
— Respublikonų liberalų gru

pė, 5 gubernatoriai, 4 senato
riai ir 22 kongresmanai, krei
pėsi į prezidentą, kad būtų pa
skubintas įstatymas negrų bal
savimo teisėm įvykdyti.

— Senato komisija kreipėsi 
į pašto departamentą, kad pri
statytų sąrašą 24,000 asmenų, 
kurių paštas yra sekamas.

— Rytų Vokietijos šefo Ul- 
brichto kelionė į Egiptą buvo 
surengta Maskvos paskatinimu.

— Afrikoje karingieji akty
vistai nužudytąjį “juodųjų na
cionalistų” vadą Malcolmą va
dina “Amerikos Lumumba”.

— W. Lippman (Newsweek) 
ir kiti skelbia nepasitenkinimą, 
kad prez. Johnsonas nedaro 
taip kaip prez. Kennedy — 
nekviečia spaudos konferenci
jų, nepainformuoja visuomenės 
ką jis žada daryti. O jis daro ir 
nieko nesako.

— Gen. Khanho nušalinimą 
H. Tribune korespondentas iš 
Vietnamo aiškina kaip Pietų 
Vietnamo pasisukimą iš antiko
munizmo į neutralizmą.

— Jungtinės Tautos, negalė
damos sutarti dėl skolų mokė
jimo, posėdžius pertraukė iki 
rugsėjo 1.
KUBOJE: rūsy vėl 26,000?

Victor Riesel (Journal Ame
rican) informuoja, kad Sovietai, 
pasinaudodami dėmesio nukry
pimu į Aziją, vėl sustiprino sa
vo jėgas ir įrengimus Kuboje. 
Rusų kariuomenės esą 26,000, 
21 bazė su raketom, prie kurių 
dirba 6,000 sovietų ir vietos 
karių. Sovietai sustiprino savo 
jėgas jau valdžią paėmus Brež
nevui ir Kosyginui.

Vyskupo Pr. Brazio paskyri
mas lietuviu sutiktas su pasi
tenkinimu ir dėkingumu, 
žvelgęs asmenį ir veikla. Aidu
redaktorius J. Girnius naują 
vyskupą vertino:

“Paprastas ir kuklus, žmogui 
bičiuliškai šiltas, giliai gyvenąs 
savo tikėjimu.... vienuoliškai 
asketiškas, bet drauge visada 
giedras dvasinės jaunystės gy
vybe ... Pasauliečiuose tokią 
asmenybę vadintume mokytoju, 
kurio klausoma ne iš baimės, o 
iš meilės, nes žinoma, kad ir 
jis savo mokinius myli, o ne 
tik oficialiai pareigas eina.. 
Dvasininkuose tokia asmenybė 
sudaro pagrindą ganytojo pa
šaukimui.

“Džiaugiamės, kad sulaukia
me naujo lietuvio vyskupo, ir 
džiaugiamės, kad sulaukiame 
tokio vyskupo”.

Į Laisvę žurnalas, žvelgda
mas į paskutinių popiežių san
tykius su Lietuva ir priminęs 
naujojo popiežiaus gestus lie
tuviam. tarp jų ir naujo vys
kupo paskyrimą, rašė: ‘ ‘Kaip 
nebuvom abejingi tada, kai 
Lietuvos reikalas buvo apeina
mas ar pažeidžiamas, taip ne
galim būti abejingi ir tiem ges
tam. kuriais parodoma Lietuvos 
reikalui palankumo. Nežinome 
ar atitinkami autoritetai yra 
perdavę Vatikanui šios rūšies 
lietuvių sentimentus. O 
perduoti labai verta”.

Tokis gausus lietuvių 
žiavimas iš Senojo ir iš 
jojo Pasaulio ir buvo tų
mentų ženklas: pagarbos nau
jajam vyskupui, dėkingumo 
naujajam popiežiui.

juos

suva- 
Nau- 

senti-
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Turime veikti dabartyje, kad laimėtume ateityje
Dvidešimt penktą kartą pri

mename pasauliui, kad Lietuva 
tebėra pavergta ir kad jos vai
kai kovoja dėl savo krašto lais-
vės ir valstybės nepriklausomy
bės atgavimo.

Lietuviai nenorime nieko, kas 
mums nepriklauso. Tik Lietu
vai laisvės ir nepriklausomybės 
reikalaujame.

TYLĖTI AR ŠAUKTI?
Tylėdami Lietuvai nepadėsi

me. Lietuvių tautai bus mora
linė atrama, jei laisvajame pa
saulyje bus.daugiau ir daugiau 
balsų, kurie išryškintų, jog vi
sa, kas Sovietų Sąjungos oku
puotoje Lietuvoje daroma, — 
yra priešinga žmogaus teisėms, 
Jungtinių Tautų Chartai ir įs
tatymam, tarptautinei moralei 
ir teisei.

Mes turime duomenis apie 
mūsų tautos rusinimą, koloniza
vimą. Reikia rasti mums ir ga
limumus vis labiau tuo sudo
minti viešąją pasaulio opiniją.

Prisiminkime, kaip mūsų par
tizanai veikė. Iš vienos pusės, 
reikale, jie ginklu kovojo prieš 
okupantus. Iš kitos pusės — jie 
metodingai rinko duomenis apie 
Sovietu Sąjungos vykdomus nu
sikaltimus Lietuvoje ir juos 
kraujo, gyvybių kaina perdavė 
mūsų, veiksniam laisvajame pa
saulyje. Partizanų tėvynės mei
lės ir pasišventimo dėka —mes 
galėjome atskleisti pasauliui So
vietų darytus trėmimus ir trem
tinių sunkaus gyvenimo aplin
kybes ir sąlygas. Mes atsklei
dėme komunistinio režimo žiau
rumus ir pagrindinių žmogaus 
teisių išniekinimą.
LIBERALĖJA IR KADA?

Kaip kas betvirtintų. — oku
puotoje Lietuvoje nematyti žen
klų, rodančių, jog Sovietų Są
junga politini smurtą būtų su
mažinusi, ar rodytų kokių artė
jimo ženklų prie demokratijos, 
kokią laisvasis pasaulis supran
ta.

Mes primename pasauliui, 
kad Sovietų konstitucijoje skel-
biama tikėjimo laisvė — prak
tikoje reiškiasi bažnyčių, kuni
gų. seminarijų, vienuolynų už
darymu ir dvasiškių likvidavi
mu.

Mes teigiame — komunisti
nis režimas tiek liberalėja. kiek 
jis yra priverstas diplomatiniu, 
ekonominiu ar kariniu spaudi
mu tai padaryti. Tik jėgą ko
munizmas supranta ir jai len
kiasi.

Pabrėžiame. Sovietų Sąjunga 
nerodo liberalėjimo okupuotos 
Lietuvos atžvilgiu, ypačiai poli
tinėj plotmėj. Jie siekia asimi- 
iacijos ir lietuvių-rusų sutirp- 
dimo masėse. Kremliaus vadai, 
po Chruščiovo, yra padarę kai 
kurių pakeitimų individualių že
mės sklypelių ir gyvulių augini
mo bei kainų kai kurioms pre
kėms reikalu. Bet rusifikacija 
Lietuvoje aštrėja. Ryškiausias 
pavyzdys — vadinamos Lietu
vos Mokslo Akademijos, pagal 
1963.IV. 11 d. nuostatus, parėmi
mas tiesioginėn Maskvos Aka
demijos žinion.

Rusifikacija reiškiasi ir rusų

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.

Iš dr. S. A. Bačkio, atstovybės patarėjo Washinngtone, kalbos Newarke, N. J. Nepriklau
somybės minėjime vasario 14.

kolonistų gabenimu į Lietuvą. 
Dabar okupuotoje Lietuvoj yra 
virš 231,000 rusų — 8.5 proc., 
kada nepriklausomybės laikais 
Lietuvoj tebuvo — 67,000 ar
ba 2.2 proc. rusų.

Religiniai persekiojimai ne
siliauja ir gausėja. Paskutinė 
informacija — Pagramančio ku
nigas nuteistas 1965 m. sausio 
mėnesį dvejus metus kalėti už 
pirmos komunijos suteikimą vai
kams.

Ir tai vyksta, kada yra žmo
nių, kurie teigia, jog komuniz
mas švelnėja, smunka, kad šal
tojo karo laikmetis atgyventas.
PREZ. KENNEDY KVIETIMAS

Dažnai mūsų žodžiai apie ko
munizmą neimami dėmesin. Tad

tiems, kurie mums netiki, pri
minkime velionies Prezidento J. 
Kennedy pasisakymą apie ko
munizmą, keletą mėnesių prieš 
mirtį, pačiame Berlyne, kada jis 
ten lankėsi. Štai jo žodžiai: 
“... Jei yra žmonių pasaulyje, 
kurie nesupranta, ar kurie pre
tenduoja nesuprantą laisvojo 
pasaulio ir komunizmo susidū
rimo pavojaus prasmės —mes 
tegalime jiems pasakyti —eiki
te į- Berlyną! Kiti pretenduoja, 
kad ateitis priklauso komuniz
mui. Teatvyksta jie taip pat į 
Berlyną. Kiti dar pretenduoja 
Europoje ir kitose pasaulio da
lyse. kad galima bendradarbiau
ti su komunizmu — teatvyksta 
jie į Berlyną! Kiti dar, pagaliau,

nors ir pripažįsta, kad komunis
tinė santvarka yra iškrypus,— 
tvirtina, kad ji, vis dėlto pažan
gos daro. Teatvyksta ir jie į 
Berlyną tuo įsitikinti!”

Mes lietuviai, galėtumėme pa
rafrazuoti tuos Kennedy ž o - 
džius ir vietoje Berlyno sakyti 
— “teatvyksta Lietuvon“ ...

PAGUODOS ŽENKLAI:
Mums malonu, kad paguodos 

ir moralinės paramos susilaukia
me iš galingiausios pasaulyje 

- valstybės — Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir aukščiausio mo
ralinio pasaulyje autoriteto, šv. 
Tėvo popiežiaus Pauliaus VI. 
Be to, mes turime mūsų pusė
je — visus pavergtuosius ir vi
sus mylinčius laisvę, moralę ir

VASARIO 16 PROGA priėmimas New Yorke. Iš k. i d.: Danijos gen. konsulas ir ambasadorius Jensen, jo 
žmona (lietuvaitė), gen. konsulas V. Stašinskas, p.Brakienė, p. Simutienė, konsulas A. Simutis.

Nuotr. R. Kisieliaus

žmoniškumą, visus kovojančius 
už laisvės pergalę, už teisės ir 
moralės įsigalėjimą pasaulyje 
vietoje vergijos ir tironijos.

Šiandieną, 1965.11.14 d., Sv. 
Tėvas teikėsi suteikti privačią 
audienciją lietuviam prieš Va
sario 16-tą išvakarėse naujojo 
lietuvio vyskupo, Pr. Brazio, 
konsekracijos ir suteikė jiems 
ir lietuvių tautai apaštališką pa-, 
laiminimą.

Prieš keletą dienų buvo 
spaudoje skelbta, kad vyskupas 
V. Brizgys gavo laišką, kur sa
koma. jog “.. .Sv. Tėvas lietu
vių tautai prašo visokios Dievo 
pagalbos nugalėti skaudų ban
dymą ... ir nepraleis jokios pro
gos teikti Lietuvai pagalbos”

Taip pat, prieš keletą dienų 
JAV viceprezidentas H. Hump
hrey yra rašęs Alto , pirminin
kui L. Šimučiui, ir pareiškęs, 
kad ir toliau jis laikosi nusis
tatymo. “.. .jog jūsų žmonės tu
ri teisę patys savo valdžią išsi
rinkti ir mes tikime sulaukti 
dienos, kai jie ir vėl džiaugsis 
tautine nepriklausomybe ...” 
Priminęs kongreso, gubernato
rių, majorų aktus Vasario 16 
proga, paskaitęs valstybės sek
retoriaus pavaduotojo Bali pa
reiškimą, kalbėtojas baigė pa
brėždamas:
KO NORIME.

Svarbiausia, visur ir visada 
mes turime ne tik pasaulį in
formuoti apie mūsų padėtį ir 
siekimus, bet ir prašyti mums 
pagelbėti, mus paremt politiš
kai ir moraliai. Mes karo neno
rime ir ginklų neprašome. Mes 
nerime, kad laisvasis pašau- 

(nukelta i 7 psl.)

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. i
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

| Cor. DELANGEY, N. Y. C.

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

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
I

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!
Į   . *

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį

; • Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti. ;

I .:.1

j
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

Vasario 16 Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės proga Lietuvos atstovą 
J. Kajecką sveikino kortelėm 
Valstybės sekretorius, Valsty
bės pasekretorius, jo pavaduo
tojas. Valstybės sekretoriaus 
padėjėjai ir eilė aukštų Valsty
bės departamento pareigūnų.

Jį pasveikino laiškais bei 
kortelėmis Vak. Vokietijos, Ur
ugvajaus. Haiti ambasadoriai ir 
Estijos atstovas.

Asmeniškai pasveikino atsi
lankydami į Lietuvos atstovo ir 
ponios O. Kajeckienės sureng
tą priėmimą Lietuvos pasiunti
nybėje Vasario 16:

Valstybės sekretoriaus žmo
na ponia Dean Rusk su dukte
rimi panele Peggy. Valstybės 
sekretoriaus padėjėjo pavaduo
tojas Michel Cieplinski su žmo
na. protokolo šefas Lloyd Nel
son Hand, jo pavaduotojas ir 
ponia Carter. Rytų Europos 
reikalams direktorius Harold 
Vedeler su žmona. Pabaltijos

skyriaus vedėjas Irving I. 
Schiffman su žmona. Protokolo 
skyriaus pareigūnai p.p. King, 
Mitchell, Phillips. Siemenski, 
Fenner ir kiti Valstybės depar
tamento pareigūnai — p.p. Lis
ter ir Se by su žmonomis, am- 
basadorienė B. Gufler, buvęs 
Valstybės pasekretorius Loy 
Henderson su žmona, p.p. Sp- 
ruka. Ponia Bliss Lane, buvu
sio JAV ministerio žmona Lie
tuvoje.

Svečių tarpe buvo taip pat 
buvęs senatorius Kenneth B. 
Keating, kongresmanai — Mo- 
negan (iš Conn.), Murphy (iš 
Ill.) ir Nedzi (iš Mich.).

Iš diplomatinio korpuso pri
ėmime dalyvavo — dekanas dr. 
Sevilla — Sacasa. Nikaraguos 
ambasadorius. Brazilijos amba
sadorius su ponia Magelhaes, 
Etiopijos ambasadorius Dinke, 
Haiti ambasadorius Theard, 
Liuksemburgo a m basadorius 
Steinmetz, Ryanda ambasado
rius su ponia Kabanda, Togo

žmona, teisėjas Malloy su žmo
na, viceadmirolas Baker, prof. 
Debrienski.*^Mrs. Gloutman, iš 
G.F.W.C. Inft. Clubs, Mrs. Gea- 
hart (tėvo jėzuito Ciszek -<se- 
suo), prof. P. Lejinš su žmona, 
dr. A. Dinbergs su žmona, pulk. 
Matulis (iš Pentagono) s u 
žmona, Mumford, Library of 
Congress vedėjas, prof. Do
nald Watson su žmona, kuri 
1925 buvo Klaipėdoje.

Priėmime taip pat dalyvavo 
spaudos atstovai, lietuvių, estų 
ir latvių kolonijų Washingtone 
atstovai bei preigūnai iš Ameri
kos Balso.

Vasario 16 priėmimą aprašė 
žurnalistė Judith Martin — 
The Washington Post, (1965.11. 
17). pavadinimu ‘ ‘Lithuanians 
still feel independent”. Priėmi
mo aprašymas taip pat tilpo 
1965.11.17). The Evening Star, 
antrašte ‘‘Fete draws diplo - 
mats.”

Haiti ambasadorius pranešė, 
kad prie Haiti ambasados Wa-

Adolfo SCHRAGERIO

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

ambasadorius Avajon ir Latvi
jos atstovas dr. A. Spekke. Na
cionalinės Kinijos, Vak. Vokie
tijos. Kanados. Jamaikos. Nor
vegijos. Portugalijos, Daho
mey, Burundi ir Kamerūno am
basadorius atstovavo jų pava
duotojai — ministerial, minis
terial patarėjai ar patarėjai.. 
Taip pat dalyvavo Trinidado 
ir Tobago ambasadoriaus žmo
na Lady Clarke.

Į priėmimą atsilankė apašta
liškąjį delegatą atstovavęs Msg. 
Brambilia, Washingtono arki
vyskupo pavaduotojas vysku
pas Hannan. Msgr. Cartwright, 
Msgr. Martinez. Msgr. P. Sil- 
vinskas. Senato kapelionas dr. 
Frederick Brown Harris, kuni
gai Gradeckas, Gedra. Znotinas. 
Pauperas. Veibergs. Thorning 
ir tėvas dr. T. Žiūraitis. O.P.

Be to, priėmime dalyvavo v. 
distrikto teisėjas McGuire su

shingtone, Lietuvių Tautos gar
bei. plevėsavo Haiti vėliava 
1965.11.16.

Atstovų Rūmuose Vasario 
16 buvo paminėta tą pačią die
ną. Invokaciją atkalbėjo kun. 
J. Pauperas. Apie Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimą kal
bėjo 65 atstovai. Jų kalbos, in- 
vokacija. Valstybės sekreto
riaus atsiųstas Lietuvos atsto
vui J. Kajeckui sveikinimas bu
vo atspausdinta Congresional 
record (1965.11.16).

— Indijos min. pirm. Shast- 
ri vasario 16 apramino pieti
nius indus, pažadėdamas palik
ti oficialia kalba anglų kalbą ir 
atsisakyti nuo nutarimo įvesti 
oficialia kalba Hindi kalbą, ku
ri yra vartojama šiaurinėje da
lyje. Dėl tos reformos buvo pa
sitraukę iš vyriausybės kai ku
rie nariai.

SPAUDA

Dabar jau žino 
visa Lietuva

Vienybė vasario 11 paskelbė 
informaciją “Dabar jau žino vi
sa Lietuva”. Joje praneša, kad 
Vienybė gavusi daug laiškų iš 
Lietuvos su užuojauta V. Tys- 
liavienei dėl “įvykių”, kuriuos 
ji pergyvenusi, kai grįžo iš Lie
tuvos į Ameriką. Tuos ‘įvykius’ 
aprašė Juozas Baltušis Literatū
ros ir meno žurnale, patyręs 
juos iš pačios V. Tysliavienės 
lankydamasis Amerikoje ir Vie
nybėje.

Pagal Baltušio atpasakojimą 
“jai užteko blaivaus proto pa
sakyti Amerikos lietuviams, kad 
Tarybų Lietuvoje yra daug, net 
labai daug gero: reikia lankyti 
ją. pasidairyti... Tačiau šito 
užteko, kad reakcinių vadeivų 
rūstybė užgriūtų ją visu sunku
mu. Ji suruošė paskaitų turnė 
po lietuvių susitelkimo vietas 
Amerikos miestuose, rodė ten 
jos pačios ir Salomėjos Narkė- 
liūnaitės nufilmuotus Lietuvo
je filmus. Ir tada reakcionie
rių įniršis įkaito kaip reikiant. 
Jie užblokuodavo visus Tyslia
vienės lankomų miestų viešbu
čius, o jeigu kas išdrįsdavo pri
imti ją nakvynei į savo butą, 
ant jo galvos pasipildavo grasi
nimai, perspėjimai, kategoriški, 
reikalavimai nedelsiant “išmes
ti Valeriją Tysliavienę į gat
vę”. Toliau — smarkiau. Su
ruoštas “Vienybės” laikraščio 
boikotas, pareikalauja iš jos 
skaitytojų atsisakyti prenumera
tos. šitaip”.

“Ilgai sėdime su Valerija Tys- 
liaviene jos namuose Niujor
ke... čia pat sėdi ir Salomėja 
Narkėliūnaitė... Ir kiekvienas 
mąstome tylėdami, kad nelabai 
gera gyventi, kai tiek bukagal
vių pasaulyje. Sunku dirbti. 
Sunku išsaugoti elementarią 
etiką, be kurios negalimi jokie 
žmogiški santykiai, joks objek
tyvumas, net ir jokia logika”.

Taigi “jau žino visa Lietuva” 
apie viešbučių užblokavimą Tys- 

(nukelta į 7 psl.)

— Balionas vasario 17 paleis
tas į 142,000 pėdų aukštį tem
peratūrai matuoti, oro spaudi
mui tirti.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, 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

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

Cj* MkNCMATS'-

liAIST© KlAiTtfYt

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna



1965 m., vasario 24 d., nr. 15. DARBININKAS

DARBININKAS 910 WILLOUGHBY AVE. 
BROOKLYN 21, N. Y-

Editorial Office GL 5-7281 • 
THE WORKER (Tltl. Copyright)

Business Office G L 2-2923 
Hy Ž-RANCI8GAN TATHER8

Eina r*'o 1915 metų. 1951 sujungė AMERIKĄ. LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

Second-clacs poitage paid at Brooklyn Post Office

Published semi-weekly except holiday weeks and July and First week <n 
August when published weekly.

Prenumeratos kaina >7.00 — Subscription per year $7.00
Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDELlS

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia repskcilos nuomone. Už skelbimų turinį ir kalba redakcija neatsako

Didelio kaimyno nasruose
Estam minint savo nepriklausomybės paskelbimą

www

Lietuviai Sibiro kančiose
Lietuviai Rusijoje — Lithua

nians in Russia; tokia stambia 
antrašte San Francisco dien
raštis ( Examiner) vasario 15 i- 
sidėjo K. Novickienės laišką. 
Laiške rašoma:

“Spaudoje aptinkama pasi
piktinimų dėl žinios.
ciam ir jų talkininkam Vokie
tijoje teismai baigiami po 20 
metų.

Aš noriu atkreipti dėmesį, 
kad Rusijoje komunistai tebe
laiko Sibiro vergų stovyklo
se daug žmonių, kurie ten ba
dauja. šala ir miršta išsekę ir 
nežmoniškai varginami, tačiau 
mažai pasigirsta protesto bal
sų.

Tarp tų žmonių yra labai 
daug mano tautiečių lietuvių. 
Lietuviai vasario 16 laisvam pa
saulyje renkasi ir prisimena pa
skelbimą 1918 savo Nepriklau
somybės. kuri jiem rusų buvo 
vėl atimta 1941. Mes prisime
name savo patriotus už geleži
nės sienos, vildamiesi, jog ka
da nors vėl susijungsime 
voje Lietuvoje”. Tiek to 
ko vasario 16 proga.

gūnų. kurie ^vežė žmones guvu- 
liniuose vagonuose. kankino 
vergų stovyklose, badu mari
no ir žudė. Ar juos kas už tai 
teisia? Ar kas su pasipiktinimu 
šaukia, kad daug Sibiran nu
tremtųjų tebekenčia. o paleisti

kad na- / paliegusieji savam krašte nevi- 
sada gauna darbą ir vietos ap
sigyventi?

Kodėl tik Vakarų Vokietijai 
daromas spaudimas, kad naciai 
ir toliau būtų teisiami, bet to 
paties nereikalaujama Sovietų 
Rusijos neliečiamiem žudikam? 
Kai nėra lygaus masto tokiam 
pat nusikaltimui, tai nėra nei 
teisingumo nei žmoniškumo, 
kurio šaukiasi pasipiktinusieji.

Estų tautai vasario 24 yra 
tokia pat brangi ir kartu grau
di, kaip mums vasario 16. Bran
gi ji kaip istorinė, pradėjusi 
Estijos nepriklausomybės metą 
po pirmojo pasaulinio karo. 
Liūdna ir graudi, kad mena 
laisvės laikus, o tos laisvės vi
sam Baltijos pamary nė su ži
buriu nerasi. •

Estija, pati mažiausia iš Bal
tijos valstybių buvo lyg švie
sus žiburys prie pat raudono 
Leningrado. Siauras žemės ruo
žas, Įsiterpęs tarp Baltijos ma
rių ir Sovietų Rusijos,. Nepri
klausomybės laikais Estija te
turėjo apie 45.000 kv. kilomet
rų teritorijos ir apie pusantro 
milijono gyventojų. Žemė taip 
pat nederlinga — daugiau ga
niavos negu ariamo lauko. Gra
žus tiktai jos gamtovaizdis: ne
dideli kalneliai, žvilganti ežerė
liai. pamario kopos ir pakraš
čio salos. Dvi iš jų Samos 
ir Dago — yra gana didokos.

Jos uždaro Rygos Įlanką. Su 
tomis salomis yra susipynusi 
Estijos istorija ir net dabarti
nės jos kančios.

Senais laikais pro tas salas 
Estiją pasiekdavo danai, vokie
čiai ir švedai. Jie atplaukdavo 
Baltijos mariomis ir pirmiausia 
užimdavo tas salas. Kai Rygos 
Įlanka užšaldavo. Samos salą 
pasiekdavo ir lietuvių gentys. 
Estai dėl to niekada neturėjo 
ramybės, kiek tik istorijos ži
nios siekia. Ilgiausiai jie buvo 
vokiečių ir švedų valdomi. Es
tams jie paliko ir savo bruožų: 
stiprią germanų Įtaką ir pro
testantizmą. Kone visi estai 
yra protestantai. Nežymią dali 
sudaro provoslavai ir labai ma
žą — katalikai.

Savo tikėjimu ir germaniš
kos kultūros antspaudu estai 
turi daug ko bendro su latviais, 
su kuriais drauge išgyveno iF- 
gus sunkius vokiečiu okupaci
jos laikus. Tačiau savo kalba 
ir kilme jie yra giminaičiai

lais- 
laiš-

Laiške pabrėžti du dalykai: 
p-iminta Lietuvos nepriklauso
mybė, kurią Sovietų Rusijos 
agresija užgniaužė; antra, pri
mintas nelygus matas nusikalti
mam ir žmonių kančiom.
Nacių buvusiem nusikaltimam 

nerodoma mažiausio nuolaidu
mo, reikalaujant, kad visi tie 
žmonių žudikai būtų surasti ir 
nuteisti, nors ir po 20 metų i- 
sisenėjimo. Tuo tarpu apie bol
ševikus žudikus tylima, lyg jų 
nebūtų visai buvę. Vakarų Vo
kietija daug
suieškojo ir juos nuteisė. Nie
ko panašaus ligi šiol negirdėjo
me iš Sovietų Rusijos: kad ji 
būtų savus žmogžudžius teisu- 
si, nors Stalinas ir buvo pa
skelbtas žudiku. Ne jisai vie
nas toks. Brežnevo-Kosygi- 
no vyriausybėje tebėra parei-

Autorė girtina, kad savo 
laiške iškėlė teisingumo prin
cipą, gi San Francisco dienraš
čiui už paslaugą priklauso visų 
lietuvių padėka.

Pora amerikiečių laiško au
torei skambino reikšdami savo 
pritarimą iškeltam klausimui— 
“I symphatize with your cau - 
se”. Atsiliepė vienas buvęs ka
riškis, dabar jau senukas, ka
pitonas Edward S. Springer, 
kuris 1920 Kaune buvo ameri
kiečių dalinyje ir drauge su lie
tuviais kovojo dėl Lietuvos 
laisvės. Už didvyriškumą jis 
apdovanotas aukščiausiu Nepri
klausomos Lietuvos žymeniu . 
Būta ir daugiau atsiliepimų.

nacių nusikaltėlių

Lietuves reikalui šiuo atve
ju gražiai pasitarnavo mūsų 
jaunoji karta, kurią kartais ne
teisingai palaikome Lietuvai 
abejingą ir laisvinimo akcijoje 
neveiklią. Ji veikia šiame kraš
te pasisavintu ir praktikuoja
mu būdu, kuris pasiekia dar 
platesnius visuomenės sluoks
nius. negu kalbos salėse. Laiš
ko autorė Kristina Paprockytė- 
Novickienė su savo vyru inž. 
Sigitu Novickiu gyvena San 
Francisco, o jų tėvai Brookly- 
ne.

šiaurėje gyvenančių suomių. 
Vieni ir kiti savo žemėmis stu
mia Rusiją nuo Baltijos ma
rių. Čia yra estų nelaimė.

Senais laikais estus dar gy
nė nuo rusų didelis Peipuso 
ežeras, pažliugusios pelkės ir 
Narvos upė. Bet tie vandenys 
žiemą užšąla. Ledas atidaryda
vo kelią i Estiją. Dėl to estams 
yra tekę daug rungtis su mas
koliais. kurie vis verždavosi tą 
pamarį užimti. •

Estija pasiskelbė nepriklau
soma, kaip ir Lietuva, tais pa
čiais metais, tik vieną savaite 
vėliau, būtent, 1918 vasario 24. 
Laisvę taip pat turėjo ginti sa- ’ 
vanorių krauju, žiauriai puo
lant bolševikams. Kai jie buvo 
išvyti, estai gražiai apsitvarkė. 
Buvo malonu lankyti tą jauną 
ir nedidelę valstybę, taikią ir 
ramią, kuri niekam nieku ne
kliuvo. Keliaudamas matei ūki
ninkus, sumaniai besitvarkan
čius savo sodybose: sutikdavai 
darbininkus, patenkintus savo 
darbu fabrikuose; galėjai pasi
kalbėti ir su vėjo nupūstais 
žvejais, kurie džiaudavo tink
lus prie pamario kopų. Visi jie 
mylėjo tą savo gimtąją, nedide
lę žemę, dainavo apie ją dai
nas ir nieko kito nenorėjo, 
kaip tik to. kad didieji kaimy
nai paliktų juos ramybėje. Sa
vo nederlių akmeningą kraštą 
buvo išdirbę kaip sodą. Turėjo 
gražų ūkių, dailių miestų, pui
kių pastatų ir visu pamariu į- 
rengtų uostų, švietimas, menas 
ir mokslas buvo europietiško 
masto. Graži balsinga kalba ir 
puikios meliodingos dainos 
aidėjo visu tuo Baltijos pakraš
čiu. kaip mielas žaismas tarp 
nuskalautų akmenukų. Lygaus 
ir santūraus būdo žmonės pa
traukdavo kiekvieną, kas pas 
j.uoą| užklupdavo ar susitik- ... 
davo plačiam pasauly.

•

Antram pasauliniam karui 
prasidedant 1939 metų rudenį. 
Stalinas ir Hitleris slaptai susi-

( nukelta i 5 psl.)
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VIRU vartai Taline

LINKSMOS estaitės tautiniuose drabužiuose.

JANĖ GERDVILIENĖ

Pakaruoklis
Sekmadienis. Visa Lizdų šei

ma išvažiavo Į bažnyčią. Namus 
saugoti ir senąją Lizdienę pri
žiūrėti pasiliko samdinė mergi
na Onutė. Ją šeimininkas parsi
vežė iš Sintautų. Ji buvo ne tik 
darbšti, dora, bet ir dievobai
minga mergina, šeimininkai ją 
mylėjo kaip tikrą dukterį, o 
ypač senoji Lizdienė. Ir kaip 
jos nemylėsi? Visada linksma . 
kalbi; niekada nematysi jos su
siraukusios, ar be ūpo. Kiekvie
ną prakalbindavo, kiekvienam 
rasdavo paguodos žodį.

— Gal arbatos, močiute? Gal 
blyną pakpti?, — glostydama 
Lizdienės pečius, paklausė Onu
tė.

— Ką tu čia vargsi, vaikeli. 
Kiek čia tam senam reikia. 
Pusryčių gerai privalgydinai, 
galėsiu palaukti, iki visi su
grįš.

— Tik mažutį puoduką arba
tos su aviečių uogiene. Aaa?.. 
Taip skaniai kvepia, net man 
seilė varva, — masino mergina 
Lizdienę.

— Na tai tik arbatos, bet 
daugiau, žiūrėk, nieko.

sukikeno

— Gerai, močiute, tik arba
tos.

Mergina triūsė apie virdulį, 
o senoji Lizdienė vedžiojo ją 
akimis ir lingavo galva. Jos 
raukšlėtą veidą puošė laiminga 
šypsena.

— Prie arbatos atpiausiu sū
rio gabaliuką, tokį kaip bitės 
sparnas. Gerai?
mergina ir dingo kamaroje.

Lizdienė išlygino lovos ant
klodę. pasikišo po pagalve roži
nį ir. užsegus palaidinės sagą, 
kantriai laukė grįžtančios su sū
riu Onutės.

— Jei tokius sparnus bitės 
turėtų, tai reikėtų joms namų, 
ne avilių. — geraširdiškai pas
tebėjo Lizdienė, pamačius 
piaustyto sūrio gabalus.

Mergina tik nusijuokė# 
nubėgo atnešti arbatos.

— Pasidaryk'ir sau. Man vie
nai neskanu valgyti.

— Kad aš nealkana, močiu-

su-

ir

te.

jauni 
pilk; 
teks.

Ale kur tau. vaikeli. Visi 
greit išalksta. Eik, Įsi- 

kol turim — visiems už-

Onutė, kelis kartus močiutės 
paraginta, pagaliau Įsipylė arba
tos. atsiriekė duonos riekę, už
sitepė sviesto, užsidėjo sūrio ir. 
atsisėdus šalia senosios ant lo
vos krašto, pradėjo pamažu 
kramtyti. Merginai knietė suži
noti vieną paslaptį, kurią Liz- 
dienė tikriausia žinojo ir dabar 
buvo pati tinkamiausia proga 
išsikalbėti; jos buvo vienos.

— Močiute, kodėl Šukių Alė 
eidama pro mūsų miškeli visa
da persižegnoja.

— Tai kodėl tu jos nepa
klausi?

— Kad nedrįstu. Ji ūkinin
kaitė, aš — samdinė; gal ne
norės su manim kalbėti.

— Tai tau. Ūkininkaitė, ar 
samdinė ar ne to pačio Dievo 
vaikai. Kas žino, gal tu kada 
nors ištekėsi už turtingo ūki
ninko ir būsi ūkininkė.

— Eik, jau eik. močiute. 
Kas ims neturtingą mergaitę, 
be pasogos.

— štai tavo kraitis. — glos
tydama stambias kaštanines ka
sas. pasakė Lizdienė. — Kai 
kasas išleidi, net miela žiūrėti 
— bangomis nuvilnija iki 
blauzdų. Gali didžiuotis, vaike
li.

— Tai tik kasos. Ūkininkai
čiam reikia kraičio.

Lizdienė nieko neatsakė, tik 
žiūrėjo Įsmeigus akis Į vieną 
tašką ir krutino lūpas. Onutei 
atrodė, kad ji su kuo nors kal
basi. Norėdama pertraukti ne
jaukią tylą, paklausė;

— Apie ką galvoji, močiute?
— Na gi apie tokią mielą ir 

gražią merginą, kaip tu.
— Nei jau aš tokia graži, nei 

ką. Jūs tik taip sau kalbat.
— Kalbu tiesą. Tu esi nuos

tabiai panaši į Elzytę — turi 
dideles mėlynas akis ir ilgus 
plaukus.

— Į Elzytę? — nustebo Onu
tė.

— Taip visi mes ją vadinom 
Elzytė — mano mirusioji sesuo.

— Kas jai atsitiko?
— Mirė, nes nepaėgė gyven

ti. Jos sveikatą suėdė turtin
gas ponaitis. — atsiduso Lizdie
nė ir nubraukė kamputyje 
akies ištryškusią ašarą. — Nors 
buvau tik septynerių metų, bet 
prisimenu kaip šiandien ...

— Papasakok, močiute. Iki 
namiškiai parvažiuos, turime 
daug laiko.

Lizdienė vėl nubraukė aša
rą, prasiveržusią pro retas 
blakstienas, pasitaisė užkritus! 
ant kaktos plaukų kuokštą, nu
smukusią skarelę ir, sunėrus 
rankas, pradėjo iš lėto pasakoti.

Elzytė buvo mano vyres
nioji sesuo. Jai ėjo aštuoniolik
ti metai. Ji turėjo ilgus plau
kus. ir kai paleisdavo, tai tik 
plaštakos trūko iki grindų. Visi 
ją mylėjo ir stengėsi kuo nors 
Įtikti. Vakaruškose kiekvienas 
vaikinas norėjo pašokinti, o po 
vakaruškų palydėti namo. Bet 
Elzytė, su visais pašokus, grįž
davo namo brolio Jurgio lydi
ma. (Bus daugiau)
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ST. SAVIOUR HIGH SCHOOL
Conducted by 

School Sisters of Notre Dame 
Academic Course 

588 Sixth St.
Brooklyn N. Y. 11215

SO 8-4406

ST. STEPHENS HIGH SCHOOL
Conducted by 

Pallottine Sisters 
Mother Kathleen - Principal 
Academic and Commercial 

135 Summit St. Brooklyn, N.Y. 11231 
MA 4-5752

STELLA MARIS HIGH SCHOOL 
Conducted by 

Sisters of St. Joseph 
Sister M. Alonzo, Principal 
Academic and Commercial 

Beach 112th St. 
Rockaway Park L. I. 

NE 4-4994

THE ORATORY SCHOOL
Catholic Preparatory for Boys 

SUMMIT, N.J.
Rev. John J. Bain, Headmaster

Boarding and Day
CR 3-1084

THE URSULINE SCHOOL 
New Rochelle, N. Y.

Kindergarten - Elementary 
High School 

A Day School for Girls 
Mother Thomas Regina, Principal-

MADONNA HEIGHTS 
SCHOOL

For GIRLS 
conducted by Sisters 
of the Good Shephard 

Residential Regents Accredited
High School

Mother Mary Patrick, Superior 
Burrs Lane Huntington. NY.

City Office — 5 Plaza St 
Brooklyn, NY 

516-MI 3-8800

MARIA ASSUMPTA 
ACADEMY

Conducted by Sisters 
of the Assumption B.V.M. 

Sister Wilfred of the Savior, 
Principal

College Prep - Commercial 
General Courses 
Music and Art. 

Main St. 
PETERSHAM, MASS.

MARY IMMACULATE 
ACADEMY
Conducted by

Daughters of Mary’ of 
The Immaculate Conception 

Sister Mary’ Gertrude. Principal 
Academic - Business - General

NEW BRITAIN, CONN. 
203 - BA 9-1747

ACADEMY OF 
NOTRE DAME

Conducted by
Sisters of Notre Dame de Namur 
Sistei’ Justina St. John, Principal 

Academic Course 
Preparatory School for Girls

Middlesex Road 
TYNSBORO, MASS.

917 - Nl 9-2411

ACADEMY OF 
ST. JOSEPH

Girls’ Boarding and Day School 
in inspiring surroundings 

Elementary through high school.
State affiliation 

More than 100 acres. 
Wide range of healthful physical 

activities.
Write to the Directress. 

Brentwood. L.I. N.Y. 
(In-the-Pines) 
216 BR 3-4531

ST. MARY'S VILLA 
ACADEMY 

SLOATSBURG. N.Y. 
SL 3-5100 

Sister Marietta, Principal 
Sisters Servants of 
Mary Immaculate

ST. MICHAEL’S 
HIGH SCHOOL

UNION CITY, N. J. 
Sisters of Charity- 

201 - UN 9-3755

ST. PASCAL BAYLON 
HIGH SCHOOL 

Conducted by 
Sisters of St. Joseph 

Sister Teresa Josephine Principal 
Academic and Commercial 

St. Albans N.Y. HO 8-6655

ALL HALLOWS
Conducted by 

Christian Brothers of Ireland 
Brother H. P. Dillemuth, 

Principal
PRIMARY. GRAMMAR 

HIGH SCHOOL
111 E. 164th St. 

(at Joyce Kilman Park) 
Bronx

ALL SAINTS
High School for Girls

conducted by 
Dominican Sisters of Brooklyn 
Sister Gertrude Magdalen, O.P.

Principal
Academic and Commercial Courses 

48 Whipple St. Brooklyn. N. Y.
EV 8-7513

BENEDICTINE 
ACADEMY

Conducted by
The Sisters of St. Benedict 

Sister Theophane O.S.B. Superior 
200 Students High School 

Grades 9-12 
869 Broadway 

PATERSON, N. J.' ’
201 - AR 4-5665

BISHOP DUBOIS 
HIGH SCHOOL

505 W. 152nd Street 
New York, N. Y. 10031

Secular Clergy
MARIST BROTHERS 

Rt. Rev. Msgr. William Ward.
Principal

AU 6-4210

BLSSSED SACRAMENT
HIGH SCHOOL

Conducted by 
CHRISTIAN BROTHERS

OF IRELAND
Rev. Brother John G. Finnerty,

F.S.C.H.
Principal

24 Beauchamp Place
New Rochelle

Congratulations — 
Continued Success

DE PAUL
HIGH SCHOOL

1512 Alps Rd. 
WAYNE, N.J.

From the Faculty and 
Msgr. JOHN P. McHUGH, 

Director
OX 4-3702

3.00th ANNIVERSARY 
OF

NEW YORK CITY
We — The Proud Citizens of the WORLD'S MOST BUSY AND 
FASCINATING CITY — join with SINGULAR PRIDE — the 
THOUSANDS OF OTHER — CIVIC — RELIGIOUS — and 
BUSINESS LEADERS of our DYNAMIC CITY in the CE
LEBRATION of it’s 300th ANNIVERSARY . . .
BUILT by the SWEAT — IMAGINATION and INGENUITY 
of a FREE PEOPLE, through the exercise of FREE ENTER
PRISE . . . this CAPITAL CITY OF THE WORLD STANDS 
.45 .4 SHINING — LIVING EXAMPLE of DEMOCRACY AT 
WORK... ‘GLITTERING” IN THE TROUBLED SUN OF 
A DARKENED WORLD — 7 0 NOTE AND TAKE HEED!

ST. MARY’S HIGH SCHOOL 
95 Sherman Ave 
Paterson. N- J.

Dominican Sisters of Newburgh 
Sister M. Jane de Chantal, O.P.

201 - AR 4-5918

Don Bosco 
Technical High School

202 Union Ave. Paterson. N.J. 
Salesians of St. John Bosco 

Rev. Chester A. Wisniewski, S.D.B., 
Director

Accredited High School;
Machine Shop, Automotive Shop 

Woodworking. Printing Electronics 
Commercial Arts.

Mechanical and Architectural 
Drafting, Design 

201 - 278-8800

ELIZABETH SETON 
ACADEMY

Conducted by’
SISTERS OF CHARITY 

Sister Mary Perpetua, Directress 
Boys and Girls

Primary, Grammar, Day School

537 Riverdale Ave.
YONKERS N. Y.

GRACE INSTITUTE

Conducted by 
Sisters of Charity of Mount 

St. Vincent 
Day Classes

Secretarial - Fashion Merchandising 
Evening Classes

Secretarial - Foods and Nutrition 
Clothing Construction 

1233 Second Ave 
New York City

TE 2-7605

IONA PREP

An Outstanding Westchester
County Day School for Boys.

Conducted by’
THE CHRISTIAN BROTHERS 

OF IRELAND
Brother P. L. Nagle, Principal 

715 North Ave.
NEW ROCHELLE

LAVELLE
School for the Blind

conducted by 
DOMINICAN SISTERS 

OF BLAUVULT 
Sister Jean Gerard, O.P.

Superintendent 
221st and Paulding Ave.

BRONX, N. Y.
TU 2-1212

ST. VINCENT DE PAUL 
SCHOOL

Conducted by 
SISTERS MARIANITES OF 

HOLY CROSS 
Sister Mary Rose. Superior 
Girls and Boys Elementary 

261 South Broadway 
TARRYTOWN

ST. MARY’S ACADEMY 
Conducted by 

Sisters of Mercy 
Sister Mary Raphael. Principal 

Board and Day School 
LAKEWOOD, N. J.

201 - 3-0348

MARIST 
HIGH SCHOOL

1241 Hudson Blvd 
and 115 West 8th St 
BAYONNE. N. J.

MARIST BROTHERS 
Brother Sixtus Victor.

Principal
201 - 437-4544

MOUNT SAINT MARY 

on-the-Hudson
A Catholic College Preparatory- 

School conducted by
Dominican Sisters 

Sister Eloise. Principal 
For Girls Grades 9-12 

Established 1883 
Day School Grades 1-12 

455 Liberty St. 
NEWBURG? N. Y. 

911 - JO 1-0800

MOTHER SETON

REGIONAL HIGH SCHOOL

CLARKE. N. J.
Sisters of Charity of St. Elizabeth

Sister Irene Margaret, 
Principal 
382 - 1950

OUR LADY OF GRACE 
ACADEMY

Conducted by
Daughters of Charity 

of the Sacred Heart of Jesus 
Sister Rose Emile, Principal 

Boarding Students 
Academic Course
GIRLS - BOYS

Colebrook New Hampshire

Our Lady of The Mountain 
Academy for Girls

conducted by 
SISTERS OF THE 

PRESENTATION OF MARY 
Sister Ste. Marie Rosine. Principal 
Sister St. Marie Celine. Directress 

Academic - General
Commercial

66 Main St. 
GORHAM N. H.

Our Lady Of Wisdom
High School

conducted by 
DAUGHTERS OF WISDOM 
Sister Mary Ruth. Principal 

High School 
College Preparatory

101-19 - 103rd St. 
OZONE PARK. N. Y.

VI 7-6417

ST. AGNES ACADEMIC 
SCHOOL

Conducted by Sisters of St. Dominic
Academic Courses

Mother M. Agatha - Principal 
College Point, N. Y.

FL 3-6276

SALESIAN
HIGH SCHOOL

Conducted by 
SALESIAN FATHERS 

Rev. Paul Aronica, S.D.B.
Principal 

Academic Course 
NEW ROCHELLE N. Y.

SETON HALL 
PREPARATORY SCHOOL

South Orange, N. J. 
Diocese Clergy-

V. Rev. Msgr. Thomas J. Tuohy, 
Headmaster

Classical Latin
Scientific Courses

College Preparatory- 
201 - SO 2-9000 ’ 
201 - SO 2-4526

STAR OF SEA
ACADEMY
Conducted by 

Sisters of Charity- 
of St. Elizabeth

Sister Mary Carmela. Principal 
Academic and General Courses

152 Chelsea Ave 
Long Branch. N. J.

201 - 229-0434

ST. BARNABAS 
HIGH SCHOOL

Conducted by 
SISTERS OF CHARITY 
Sistei- Maureen. Principal 

Academic with Commercial 
Electives

425 East 240 St. 
BRONX. N. Y. 

FA 5-8860

ST. BENEDICT’S 
PREPARATORY SCHOOL

520 High St. Newark. N.J.

BENEDICTINE FATHERS 
Very Rev. Mark W. Confroy, O.S.B., 

Headmaster
Classical and Scientific Courses

201 Mitchell 3-4800

REGIS
HIGH SCHOOL

Rev. EDWARD D. HORGAN, S.J., 
Principal

55 E. 84th St.
New York City

BU 8-1100 '

SACRED HEART OF MARY 
ACADEMY

Conducted by 
Religious of the Sacred Heart 

Mother Veronica. R.S.H.M.,
Principal

Academic Courses

532 W 215th St. 
NEW YORK CITY

LO 7-1659

SACRED HEART ACADEMY

Conducted by 
Sisters of St. Joseph 

Sister Imelda, Principal 
Academic

200 Strawberry Hill 
Stamford, Conn. 203 - 323-5739

ST ALBERT 
HIGH SCHOOL 

and 
ANNUNCIATION 

ELEMENTARY SCHOOL

conducted by 
Dominican Sisters of Amityville 
Sister M. Martin. O.P., Principal

64 Havcmeyer St. 
Brooklyn, N. Y. 11211 

EV 8-9735

ST. ANGELA HALL
•/

Conducted by
Sisters of St. Joseph 

Sister Maria Fredrick. Principal 
High School Girls 

Elementary- - Boys and Girls 
Academic

280-296 Washington Ave. 
BROOKLYN. N. Y. 

MA 2-1551

ST. CECILIA
HIGH SCHOOL

ENGLEWOOD. N. J.
201 Lowell 8-2427

Sisters of Charity
Principal: Sister Patricia Mary 

Enrollment —
BOYS and GIRLS

ST. DOROTHY
ACADEMY

Conducted by
Sisters of St. Dorothy- 

Mother M. Bezerra, S.S.D.,
Principal

Primary - Grammar 
Boy and Girls 

Piano Lessons

1305 Hylan Boulevard 
Staten Island. N. Y.

EL 1-0939

ST. FRANCIS 
PREPARATORY SCHOOL

Conducted by- 
FRANCISCAN BROTHERS 
Brother David Trapp. O.S.F., 

Principal 
Academic Course 

186 North 6th St. 
Brooklyn. N. Y. 

EV 8-5801

ST. JOHN 
NEPOMUCENE

Conducted by
School Sisters of Notre Dame 

Sister Theoderic. Principal 
3 Year Commercial Course

1150 Pembrooke St cor. Jane St.
BRIDGEPORT. CONN. 

203 - 335-7344

ST. JOSEPH’S
HIGH SCHOOL

Conducted by
Sisters of St. Joseph 

Sister M. Vcneranda. Principal 
Academic and Commercial

Courses

382 Bridge St.
BROOKLYN

POPE JOHN XXIII 
HIGH SCHOOL

Andover Rd. Sparta. N. J.
Felician Sisters

Rev. James Gacquin, Director
Sister M. Angelina C.S.S.F.

Principal 
PA 9-6125

ACADEMY OF THE 
HOLY NAME

Sister Eugene Mary. Principal 
628 Madison Ave.. Albany, N.Y.

MARYLROSE ACADEMY 
Sister Veronica of Mary, 

Principal 
Academic Courses

1075 New Scotland Road 
ALBANY, N. Y.

MARY LOUIS 
ACADEMY

Conducted by 
SISTERS OF ST. JOSEPH 

Sister Anna Letitia 
Academic

176-21 - Wexford Terrace 
JAMAICA. N. Y. 

AX 7-2120

Pope Pius XII 
Diocesan High School

140 First St. Passaic. N.J.
PR 3-1850 - 1851

Newburgh Dominicans 
Sister Mary Stephen. O.P..

Principal
Courses:

Classical, Scientifc. General and 
Business Education

ST. MARY’S
HIGH SCHOOL

Conducted by
Sisters of the Divine Compassion 

Sister Mary Imelda, Principal 
R D. C

Academic — Co-Educational 
KATONAH. N. Y.

914 - CE 2-4422

ST. PATRICK’S

Semi-Military Academy 
for Boys

Conducted by
Sisters of the Catholic Apostolatc 

Mother M. Vincent. Principal 
Boarding Grades 3-8 
HARRIMAN. New York

914 - ST 2-8863

ST. MICHAELS
HOME FOR CHILDREN

Conducted by 
SISTERS OF MERCY 

Sister Mary Sean. R.S.M. 
Superintendent

YU 4-4200 
GREEN RIDGE 

Staten Island

Nursing Sisters of the 
Sick Poor

labor for the health of souls and 
bodies through the apostolatc of 
nursing services and social work 
in Brooklyn, Rockville Centre, and 
Bahama Islands. For further in
formation, write:

Vocation Directress
439 Henry St.

Brooklyn 31, N. Y.

Academy of the 
Sacred Heart of Mary

Say Harbor. Long Island 
Elementary and High School 

for Girls 
^Boarding and Day Students 

Mother M. Genevieve, R.S.H.M.
Principal 

Conducted by the 
Religious of the Sacred Heart 

of Mary.
516 - 725-0087

DOMINICAN 
ACADEMY

For Girls

Conducted by 
SISTERS OF ST. DOMINIC 
Sister Mary Gerald. Principal 

Day Students Only 
FALL RIVER, MASS

XAVERIAN 
HIGH SCHOOL

Conducted bv 
XAVERIAN BROTHERS 

Brother Medard. C.F.X. 
Principal

Academic Course 
Accepted on examination basis only.

7100 Shore Road 
Brooklyn. N. Y.

TE 6-7100

QUEEN OF THE ROSARY 
ACADEMY

conducted by
Brooklyn Sisters of St. Dominic

Sister Aloysia Marie. O.P.
Principal

Academic Cours with Commercial
Electives in Third and Fourth Year

Amityville Long Island 
516 AM 4-0186

Sacred Heart Private 
Elementary School

conducted by
Missionary- Zelatrices 
of the Sacred Heart 

Sister M. Cecilia, Principal 
Kindergarten through 8th Grade 

BOYS and GIRLS 
1651 Zerega Ave.

Bronx, N. Y. UN 3-5047

ST. JOSEPH’S 
MOUNTAIN SCHOOL

St. Joseph’s. N. Y.
Monticello 770

Sisters of St. Dominic
Sister Mary Eilse. O.P.. Principal 

Elementary and High School
For Girls Only

RETREATS FOR LAY WOMEN 
Feb 12-14 — General Retreat 

Feb 19-21 Business & Professional 
Feb 23-25 — Mid-Week Retreat 

(Rev. Robert I. Gannon S.J. i

MARY REPARATRIX 
RETREAT HOUSE

MU 3-7366 
14 E. 29th St.

New York N.Y. 10016

ST. JOSEPH’S VILLA
Blairsden, Peapack. N.J. — Guest 
House for Women and Retreat 
House — Artistic French Chateau 
of breathtaking beauty in the So
merset Hills. Ultra modern facili
ties. Healthful climate. Excellent 
meals. Open year round to Con
valescents, Vacationists and Per
manent Guests. Retreats from Sept, 
to June except the Thanksgiving, 
Christmas and New Year's week
ends. Days and evenings of Recol
lection. Directed by the Sisters of 
St. John the Baptist 201 - 234-0334

LADYCLIFF ACADEMY
Mohegan Lake, New York 

(In Upper Westchester County) 
A Day School for Girls 

Conducted by the Missionary Sisters 
of the Third Order of SL Francis 

Sister Mary Philip, Principal 
Accredited by the Regents of the 
University of the State of New 
York The Middle States Associa
tion of Colleges and Secondary 
Schools Affiliated with the Cath
olic University of America

914 - LA 8-8013

THEVENET HALL

High School for Girls

Conducted by
Religious of Jesus and Mary 

Mother St. Rose. R.J.M., Principal 
Academic Course - Driver Ed.

Boarders and Day Students

Highland Mills. New York 
914-WA 8-7805

PIUS X
School of Liturgical Music

Manhattanville College 
of the Sacred Heart 

Purchase N.Y.
Eight Weeks Summer Session 

in
Church and School Music 

June 28 — August 20, 1965 
914-WH 6-9600

THOMAS MORE 
SCHOOL

John Stuart Schmitt. Headmaster 
BOARDING SCHOOL

FOR BOYS
Grades 9-12
College Prep 

HARRISVILLE 
New Hampshire

ST. JOSEPH HILL 
ACADEMY

Conducted by 
Daughters of Divine Charity- 
Sister Charlotte, Principal 

High School for Girls 
Academic with Commercial 

Electives

850 Hylan Boulevard 
Arrochar S. I.

GI 7-1374

Sacred Heart Villa-on-Hudson 
conducted by- the Missionary Sisters 

of the Sacred Heart
(Mother Cabrini Sisters' 

Mother Caroline. Superior - Mother 
Stella Maris Principal An ideal 
Bearding and Day School for Girls 
from 6 to 13 years. Beautifully 
situated on the Eastern bank of 
the Hudson among the Westchester 
Hills in a location that is healthful, 
charming and historical.
141 Broadway. Dobbs Ferry. N. Y.
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Tėvams ir vaikams
Tarp esminių rūpesčių sveti- 

muose kraštuose jaunimui pri
klauso pirmaeilė vieta. Su jo 
lietuvišku auklėjimu neatjungia
mai rišasi mūsų tautinė gyvybė.

Tautinei gyvybei išsaugoti 
mes čia, šiaurinėje Amerikoje, 
turime gausių kultūrinių įstai
gų — parapijų, vienuolijų, or
ganizacijų, laikraščių, žurnalų, 
chorų, meno ansamblių, dailės 
galerijų, radijo programų, jau
nimui namų, pradinių ir šešta
dieninių mokyklų. . Tokioje 
daugiaspalvėje lietuvių kultū
rinio gyvenimo mozaikoje būti
nai reikalauja vietos ir aukštes
nė mokykla — gimnazija su 
ypatingu uždaviniu: puoselėti 
lietuvybę. Be tokios mokyklos 
mūsų kultūrinės buities pa
veikslas atrodytų su žymia tuš
tuma.

Taip galvojo lietuviai pran
ciškonai, prieš 9 metus kurda
mi šv. Antano gimnaziją Ken- 
nebunkporte, Maine. Turėjus 
panašią mokyklą nepriklauso
moj Lietuvoje, nė emigracijoj 
nebuvo ramu. Be savo gimnazi-

Dr. S. Bačkis pasakė pagrindinę kalbą
Newark, N.J. — Vasario 13, 

į Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą žmonių prisirinko be
veik pilna salė. Iš toliau buvo 
atvykę dr. Ričardas Kontrimas 
su žmona, Juozas Boley-Bolevi- 
čius ir keletas kitų. Negalėda
mi atvykti, aukų prisiuntė Bo - 
reikai (iš tolimos atostogų vie
tos) ir Abraičiai. Stambiausią 
auką, kaip visuomet, Įteikė Si
monas Kontrimas.

Minėjimą pradėjo New Jer
sey Tarybos pirmininkas inž. 
V. Melinis. Vėliavas įnešė lietu
vių veteranų posto nariai ir jų 
pagelbininkės. Invokaciją pa
skaitė kun. P. Totoraitis. Gu
bernatoriaus proklamaciją per
skaitė V. Melinis, o miešto bur
mistro — lietuvių draugas uk
rainietis T. Lytwyn. Vasario 
15-16 prie rotušės (City Hali) 
kabėjo Lietuvos vėliava su 
stambiu užrašu: “47th Anniver
sary of Lithuanian Independen-

Pagrindinę kalbą (žiūr. 2 psl) 
pasakė Lietuvos atstovybės Wa
shingtone patarėjas dr. St. Bač
kis. Jis su žmona, būdami New- 
arke šeštadienio vakare ir sek
madienio ryte, žymiai pakėlė 
vietos lietuvių dvasią. Bačkiai 
padarė vizitus parapijos klebo
nui prel. Ig. Kelmeliui, kun. 
P. Totoraičiui ir Trečiokams.

N.J. valstybės senatorius C. 
Robert Sarcone sveikindamas 
ragino nepamiršti savo tėvų ša
lies Lietuvos ir pažadėjo New 
Jersey valstybės vardu įnešti 
rezoliuciją. JAV sen. H.A. Wil 
liams. Jr„ prisiuntė sveikinimo

DIDELIO KAIMYNO NASRUOSE
(atkelta is 3 psl.š

tarė pasidalyti Baltijos valsty
bes. Estija ir Latvija turėjo 
tekti Maskvai, Lietuva — vo
kiečiam. bet netrukus vokiečiai 
ir Lietuvą pardavė bolševikam. 
Visos trys Baltijos valstybės 
buvo apkaltintos, kad jos ruo
šia “karinį sąmokslą” prieš So
vietų Rusiją ... Apkaltintos ir 
okupuotos. Prieš 25 metus bir
želio mėn. 15-16 Raudonoji ar
mija ir trys Stalino komisarai. 
Ždanovas, Višinskis ir Dekano
zovas, pasirėmę durtuvu, užgro
bė visas tris Baltijos valsty
bes. Ždanovas ekzekutoriaus 
vaidmenį atliko Estijoje.

•
Šiuo metu Estija išgyvena 

pačias skaudžiausias savo isto
rijos dienas. Praėjęs karas ir 
dabartinė bolševikų okupacija 
estų tautą sumažino beveik iki 
pusės. Talino mieste, estų sos
tinėje. kur retą žodį girdėjai 
ne estiškai, šiandien kalbama 
beveik tik rusiškai, kaip giria
si pačių bolševikų laikraščiai. 
Visas pamarys ir salos taip 

jos pranciškonams atrodė jų 
kultūrinė veikla nepilna ir pa
reiga tautai neatlikta.

šv. Antano gimnazijai pasta
tyti bei įrengti pranciškonai iš
leido pusę milijono dolerių. Tą
sumą dalinai visuomenės suau
kota, dalinai paskolinta iš ban
kų. Bendrom pastangom iškilo 
didelis modernus gimnazijos pa
statas su erdviom klasėm, patal
pom bendrabučiui, su bibliote
ka, fizikos-chemijos laboratori
ja, įspūdinga sporto sale, lietu
vių meno galerija, poilsio bei 
žaidimų salėmis, koplyčia ir ki
tais gero auklėjimo patogumais. 
Taip pat rūpestingai paruoštas 
pedagoginis personalas. Moky
tojai — su Europos ir Ameri
kos universitetų mokslo laips
niais. Gimnazija turi Amerikos 
viešųjų valdžios mokyklų teises 
ir tiek mokslo, tiek auklėjimo 
lygiu priklauso prie gerųjų.

Bet šią gimnaziją iš kitų la
biausiai išskiria tikslas — auk
lėti jaunimą lietuviais. Nei A- 
merikoje. nei Kanadoje nėra ki
tos gimnazijos, kur lietuvių kai- 

telegramą iš Washingtono, kon- 
gresmanė F.P. Dwyer sveikino 
laišku. Sen. C.P. Case ir kong. 
P.W. Rodino Jr., paprašyti pa
talpinti minėjime priimtą rezo
liuciją “Congressional Record".

Meninę programa išpildė Rū
tos ansamblis, vad. muz. Alg. 
Kačanausko (akomponavo Liu
das Stukas), šeštadieninė mo
kykla, vad. Onos Skurvydienės.

Aukų gauta virš 500 dol. Pri
imta rezoliucija pasiųsta JAV 
Prezidentui. Valstybės sekreto
riui, senatoriam, kongresma- 
nam ir spaudai.

Sekmadienio ryte 10:30 v. lie
tuvių bažnyčioje buvo pamal
dos už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Dalyvavo lietuvių vete
ranų postas su pagelbininkėm 
ir vėliavom. Giedojo parapijos 
choras, vad. K. Bagdonavičiaus. 
Po pamaldų prie lietuviško kry
žiaus padėtas vainikas už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. 
Tautiniais rūbais pasipuošusi 
M. Melinaitė, kun. P. Totorai
tis ir dr. S.A. Bačkis buvo nu
fotografuoti ir su atitinkamu 
raštu įdėti “Newark News" ry
to ir vakaro laidose.

Čia reikia padėkoti Pranui 
Vaškui, kuris dažnai patarnau
ja, parašydamas į anglišką 
spaudą.

NKLT pirm. in. V. Melinis 
su žmona savo namuose prieš 
minėjimą pietums priėmė sve
čius — dr. St. Bačkį su žmona 
ir NJLT narius.

A. S. Trečiokas

pat jų užsėstos. Salos yra pa
verstos jūrų tvirtovėmis. Visi 
gyventojai iš jų iškelti: kai ku
rie palikti dar Estijoje, o kiti 
nutremti į Rusijos gilumą. Dar 
kiti yra išsiblaškę po pasaulį.

Lengviausiai jie pasiekė Šve
diją. tai tenai estų tremtinių 
ir daugiausia susitelkė. Jie turi 
sudarę vieną vadovybę, kuri ve
da kcvą už tautos išlaisvinimą. 
Ir pačiam krašte nėra dar vi
sai palaužtas tautos pasiprieši
nimas.

Minėdami Estijos nepriklau
somybės paskelbimo šventę, 
jaučiamės drauge su jais tos 
pačios nelaimės ištikti ir tiki
mės drauge išsivaduoti. Mes ti
kimės vėl sulaukti tų šviesių 
dienų, kai Lietuva ir Estija, bū
damos nepriklausomos, turėjo 
geriausius ryšius, kokius tik 
valstybės gali turėti. Baltijos 
pamarys mus rišo, ir kai bus 
vėl laisvas, dar labiau sujungs 
po tų sunkių ir tamsių dienų. 
Kad tik jos greičiau praeitų.

SS. 

ba programoj valdžios būtų pri
pažinta lygiateisiu dėstomuoju 
dalyku. Mokinius visaip sten
giamasi išlavinti lietuvių kalbo
je, literatūroje, Lietuvos istori
joje, geografijoje, pagal atsineš
tą pajėgumą suskirstant grupė
mis. Šiemet yra net 4 lietuvių 
kalbos grupės, kurioms dėsto 
4 mokytojai. Į gimtosios kalbos 
raštą mokiniai skatinami net 
premijomis.

Be pamokų, jaunimas dar ve
damas į lietuvybę ir kitais ta
kais. Šv. Antano gimnazijoj 
veikia lietuvių moksleivių orga
nizacijos, kuriose jaunuoliai yra 
pratinami į visuomeninį darbą. 
Čia daromi mūsų jaunimo or
ganizacijų kursai bei suvažiavi
mai. Jaunuoliai mokomi dainuo
ti ir groti. Pasiekiama tiek, jog 
gimnazijos choras ir skudučių 
ansamblis gali koncertuoti žy
miose lietuvių vietovėse. Yra 
dar tautinių šokių grupė ir vai
dintojų ratelis, kuriuos lavina 
pakviesti šių sričių lietuviai spe
cialistai. Religinės ir tautinės 
šventės minimos meninėm pro-' 
gramom.

Nežiūrint tokio lietuviško 
gimnazijos veido, mokinių turi
me tik 52. Kiekvienas tėvas ir 
motina gali suprasti, kaip sun
ku su tokiu menku mokinių bū
reliu išlaikyti gimnaziją. Nelie
čiant jau finansinių išlaidų bei 
nuostolių, tegul būna leista pri
minti nors tai. kad šv. Antano 
gimnazijoje dirba beveik trečda
lis visų lietuvių pranciškonų ku
nigų. nebegalėdami reikštis ki
tose srityse. Tai tęsiasi jau de
vinti metai.

Pranciškonai nesigaili ryžto, 
pastangų bei nuostolių, kurda
mi ir išlaikydami gimnaziją. Ji 
turėjo būti įkurta. Taip siaubiai 
nutaustant jaunimui, be pana
šios gimnazijos labai nerimtų 
daug sąžinių, ir šiandien grei
čiausia būtų keliamas jos kūri
mo klausimas. Bet tokia gimna
zija jau yra, ir jos kūrėjus gai
vina viltis^ kad ji. Dievui laimi
nant. dar išaugs į reikšmingą 
mūsų tautinio gyvenimo veiks
nį Amerikos kontinente.

Dabar kreipiuosi tiesiai į vi
sų lietuvių tėvų ir motinų šir
dis, prašydamas leisti savo sū
nus į mūsų gimnaziją. Tuo žy
giu jūs apsaugosite jaunimą nuo 
žalingos didmiesčių įtakos, duo
site jam galimai geresnį krikš
čionišką — lietuvišką auklėji
mą ir padėsite išlaikyti vienin
telį tokio pobūdžio švietimo ži
dinį Amerikoje, kurio negali 
pakelti jokios šeštadieninės mo
kyklos. Dabar jau laikas apsi

DELEGACIJA pas Conn, gubernatorių vasario 11. Iš k. j d. Adolas Campe — Alto skyr. pirm., Mildred Lombardo — Ladies Auxiliary 
atstovė (ji laiko ant rankų Lietuvos vėliava, kurią savo lėšomis pasiūdino Irena Ruseckienė), Algimantas Dragunevičius — LB Hart
fordo apylinkės pirm., Irena Petkaitienė, Lioginas Kapeckas — L.A.P. klubo vicepirm., Walter Paterson — Amerikos lietuvių legionierių 
atstovas ir dr. Petras Vileišis — LB Hartfordo apgardos pirm. Prieky Conn, gubernatorius John Dempsey.

DARBININKAS

— Kun. Juozas A. Karalius, 
Šv. Jurgio parapijos Shenan
doah. Pa., klebonas, visiem ži
nomas nuo senų laikų, kaip di
dis lietuvybės apaštalas, rašyto-

ŠV. ANTANO gimnazija žiemą. Nuotr. B. Kerbelienės

spręsti dėl ateinančių mokslo 
metų.

Šv. Antano gimnazija įkurta 
ne vienam kuriam miestui, bet 
visiems Amerikos ir Kanados 
lietuviams, šio kontinento pla
tybėje gi visiškai nėra tokios 
vietos, kuri kiekvienam būtų ar
ti. Atsižvelgus į greitą ir pato
gų susisiekimą, nuotolis vargu 
belaikytinas mokinių stokos 
priežastim. Tai jau per eilę me
tų gerai paliudijo tie lietuviai 
tėvai, kurie i šv. Antano gim
naziją siunčia savo sūnus iš to
limiausių vietų, net Kaliforni
jos. Jei tokių tėvų būtų dau
giau. ši mokykla klestėte klestė
tų. Pranciškonai jų laukia ir la
bai ieško. Musų gimnazija atvi
ra kiekvienam lietuviui. Ji ir fi
nansiškai patogi visiem. Mokes
tis už bendrabuti bei pilną iš
laikymą — tik 600 dol. metam. 
Be to. atsižvelgiama i vaisai ne- 
išsigalinčias šeimas.

Lietuviai tėvai ir motinos, 
gąsdinančioje nutautimo grės
mėje maloniai pažvelkite į šv. 
Antano gimnaziją. (Adresas: St. 
Anthony’s High School. Ken
nebunkport. Me.). Ji stovi pus
tuštė, laukdama jūsų vaikų. Per 
ilgą tremties laika pranciškonai 
nieko vertingesnio negalėjo pa
ruošti ir padovanoti jums. Lie
tuviams tėvams talkinant, mes 
norime šią gimnaziją ugdyti, 
plėsti ir padaryti žymiu jauni
mo židiniu. Padėkit mum, siųs
dami čia mokytis vaikus.

Tikiuosi, jog mano balsui ne
liks uždaras jūsų širdys.

T. Leonardas Andriekus, OFM

Pranciškonų provincijolas ir 
gimnazijos rektorius

Įspūdingas Vasario 16 minėjimas
Hartford, Conn. — Vasario 

11 lietuvių delegacija apsilan
kė pas Connecticuto gubernato
rių. Gubernatorius, pasveikinęs 
delegaciją Vasario 16 proga, 
pareiškė gilią užuojauta ken- 
čianaiai Lietuvai, leido iška
binti kapitoliuje Lietuvos vėlia
vą, paskelbė lietuvių dienos 
proklamaciją. Gubernatoriui bu
vo įteiktas medžio raižinys su 
tautiniais motyvais.

Vasario 14, sekmadienį, Švč. 
Trejybės bažnyčioje mišias už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
aukojo ir pamokslą pasakė kle
bonas kun. Juozas Matutis. 
Pamaldose dalyvavo Connectic 
to gubernatorius John Demp
sey su savo šeima ir mišių metu 
visi priėmė šv. komuniją. Į 
pamaldas buvo atvykusios ir or
ganizacijos su savo vėliavomis. 
Per mišias giedojo Jurgio Pet- 
kaičio diriguojamas mišrus cho
ras.

“Tėvynės Garsų” radijo va
landos programa, vadovaujama 
Alg. Dragunevičiaus, sekmadie
nį buvo pritaikyta Vasario 16 
šventei. Per transliuota guber
natoriaus kalba. Taip pat kal
bėjo L.B. Tarybos narys V. 
Bražėnas iš Stamford. Conn. 
Perduotas Lietuvos himnas ir 
keletas patriotinių dainų..

Popiet lietuvių klubo salėje, 
minėjimą atidarė apylinkės pir- 
min. A. Dragunevičius, prave
dė Stepas Zabulis. Maršui gro
jant. įneštos vėliavos. Sugiedo
ti abu himnai ir atsistojimu pa
gerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės. Maldą sukalbėjo kun. 

J. Matutis, žodžiu sveikino es
tų atstovas Mati Koiva, raštu 
sveikinimą atsiuntė latviai. 
Nuoširdų sveikinimą. beveik 
pro ašaras, pareiškė Stefaniją 
Rūkienė, kuri tik per praeitas 
Kalėdas yra atvykusi iš paverg
tos Lietuvos. Ji pažymėjo, kad 
mes esame laimingi, išsigelbėję 
iš rusų nagų ir Sibiro taigų, ku
riose mirga mūsų brolių ir sesių 
kapai. (Stefanija Rūkienė Sibi
re išbuvo 15 metų).

Gubernatoriaus proklamaciją 
perskaitė teisėjas Pranas Mon- 
čiūnas, o peticijas ir rezoliuci
jas — Aušra Radziulytė. Pas
kaitą skaitė Vliko generalinis 
sekretorius Juozas Audėnas, bu
vęs nepriklausomos Lietuvos 
paskutinis žemės ūkio ministe- 
ris. Jis pažymėjo, kad kova už 
Lietuvos laisvę yra tebegyva 
pavergtoje tėvynėje, nors parti
zanų pasipriešinimas ir buvo 
palaužtas. Laisvame pasaulyje 
Vlikas daro visa, kas tik galima. 
Varsto vyriausybių durys, pra
šydamas paramos už Lietuvos 
laisvę. Kalbėtojas dar pažymė
jo, kad iš tų peršamų bendra
darbiavimų su komunistais — 
jokios naudos, o biznieriai, ku
rie prekiauja ar stengiasi pre
kybą plėsti su komunistiniu blo
ku, tik duobę sau kasa.

Meninę programą atliko miš
rus choras, diriguojamas muz. 
J. Petkaičio, dainos ir tautiniai 
šokiai, paruošti mok. K. Marijo- 
šienės iš New Britaino ir B. ši- 
manauskienės iš Hartfordo, tai 
skautų “Gintaras”.

Aukų surinkta 840 dol.
J. Bernotas.
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jas, knygų leidėjas. Gerai sup
rasdamas Kultūros židinio — 
Jaunimo Centro reikšmę New 
Yorke, Įteikė tėvams pranci- 
konams — statybos fondui — 
tūkstanti doleriu.

Tėvai pranciškonai reiškia 
nuoširdžią padėką gerb. kun. 
J. Karaliui, kuris savo kilnia 
auka paskubino didžių užsimoji
mų realizavimą.

- launimo literatūros premi
jai. skiriamai Lietuvių Fondo, 
sudaryta komisija: poetas Ka
zys Bradūnas, rašytojai Bene
diktas Babrauskas ir Česlovas 
Grincevičius ir mokytojai Juo
zas Plačas ir Jūratė Juozevičiū- 
tė.

— Pasaulio Lietuviu Archy
vui išlaikyti LB Centro valdyba 
vėl paskyrė 150 dol. Pinigai 
buvo reikalingi lentynom įsigy
ti. Centro Valdybos finansiniai 
ištekliai riboti, todėl labai rei
kalinga visos lietuvių visuome
nės paramos. Aukas archyvo iš
laikymui siųsti iždininko adre
su: Mečys Šimkus. 4259 So. 
Maplewood Ave., Chicago, Illi
nois-60632.
— Lietuvių spaudos mėnesi 

LB Centro Valdyba skelbia ge
guži. Bus ypatingai suintensy
vintas spaudos platinimas. Vi
sas leidyklas Centro Valdyba 
prašo prisiųsti turimų knygų są
rašus — katologus. kad būtų ga
lima sudaryti vieną katalogą. 
CV adresas: Jonas Jasaitis, 
7252 So. W’hipple St., Chicago, 
Illinois 60629.

— Steponas Paliokas mirė 
Lietuvoje, iškentėjęs daugelį 
metų Sibiro tremti. Iš Sibiro bu
vo paleistas kaip labai sunkus 
ligonis. Nepriklausomybės lai
kais savomis pastangomis buvo 
Įsigijęs mažą ūkeli, kuri pavyz
dingai tvarkė ir gaudavo premi
jas. Bolševikai ūkeli atėmė ir iš
trėmė į Sibirą, o grižus neleido 
net apsigyventi savo namuose.

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

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 suras tris 
naujus skaitytojus, moka už 
kiekvieną tik po 4 dol. vietoje 
7 dol.

Visiem talkininkam iš anks
to dėkojame ir laukiame pagal
bos.

Darbininkas
910 Willoughby Avenue

Brooklyn, N.Y. 11221
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JAV LB TARYBOS PREZIDIUMAS posėdžiavęs vasario 6 Volertu namuose Riverside. N. J. Iš k. j d. dr. 
Vileišis, vicepirm., dr. EI. Armonienė sekr. V. Volertatas — pirm. J. Šlepetys vicepirm., dr. Br. Nemickas
— vicepirm. Nuotr. V. Gruzdžio.

lietuviškame gyveni- 
graži mūsų idealizmo

IV Tarybos

LB TARYBOS PRESIDIUMO POSĖDYJE
Vasario 6 LB Tarybos pirmi

ninkas Vytautas Volertas. ry
šium su Tarybos posėdžiu, 
buvo pasikvietęs mūsų spaudos 
atstovus į savo namus Camb- 
ridbe. N. J., prie Philadelphi- 
jos.

Vytautas Volertas, kaip žinia, 
yra LB IV Tarybos pirminin
kas. Tai mūsų viduriniosios kar-

tos atstovas, gimęs 1921 metais. 
Mūsų visuomenei jis pažįsta
mas kaip produktingas žurna - 
listas. per paskutinį dešimtme
tį gausiais straipsniais nuošir
džiai kedenęs visas aktualią 
sias bei opiąsias mūsų lietuviš
ko gyvenimo problemas. Neper
seniausiai jis prisistatė ir kaip 
grožinės literatūros kūrėjas.

skaitytojui atiduodamas du ne
mažus kūrinius: Upė teka vin
giais ir Gyvenimas yra dailus.

Savo profesija Vytautas Vo- 
lertas yra inžinierius — mate
matikas. Pradėjęs studijas V.D. 
Universitete Kaune, jas baigė 
jau Amerikoje. įgydamas . du

magistro laipsnius. Dirba atsa
kingose pareigose RCA bendry
bėje, en./ės satelitų skyriuje. 
Savo darbe yra sulaukęs gražių 
įvertinimų ir Amerikos elektro
nikų suvažiavime yra skaitęs 
mokslinius pranešimus, susilau
kusius rimto dėmesio. Bet svar
bia Lsia. kad vi.-a savo esme jis 
reiškiasi 
me kaip 
apraiška.

Kili
presidiumo nariai yra J. Šlepe
tys ir dr. B. Neinickas iš New 
Yorko. Elena Armonienė iš Bal
timorės ir dr. Petras Vileišis iš 
Waterbury. Conn. Vasario 6 jie 
visi buvo susirinkę posėdžio 
Cambridge. N.J.

Prezidiumas jau anksčiau ir 
šiame posėdyje svarstė priemo
nes. kurių būtų galima imtis 
prieš Lietuvos okupanto melą, 
esą Lietuvą prieš 25 metus “iš
laisvinta”. .. Galima jau praneš
ti tokius pasiektus rezultatus, 
kad būtų pasiekta teisingos in
formacijos apie Lietuvos okupa
ciją.. Delaware televizijos 21 
kanalas (Educational) yra suti
kęs nuo rugsėjo mėn. paleisti 
diskusinius reportažus Lietuvos 
ir Pabaltijo valstybių klausi
mais. Philadelphijos radijo sto
tis WIFI davė principinį sutiki
mą Pabaltijo reikalais paleisti 
eilę tekstų. Hartfordo radijo 
stotis duos ilgesniame laiko tar
pe vadinamuosius “Spot An
nouncement”. primenant Lie
tuvos okupaciją.

Tuo pačiu laiku rengiamasi 
LB Tarybos sesrai Philadelphi- 
joje gegužės 22-23.

Bendruomenės vidaus reika
lais kalbant, patirta, kad LB 
rinkimu sistema dar nelaikoma 
galutinai išbaigta, o pagaliau 
ir pits gyvenimas iškelia būti
nų reikalavimu, ką nors tobules
nio įvesti. Numatoma surasti ga
limybė į I B Tarybą įvesti di
džiųjų organizacijų atstovus. 
Be to. apylinkių atstovavimas 
Taryboje darosi būtinas, nes 
apylinkėse vyksta pagrindi
nis Bendruomenės darbas. Bū
tu visai natūralu, kad apylin
kių vadovybės, būdamos su di
dele praktika bendruomeniniuo
se darbuose, galėtų ir turėtų 
reikštis LB Taryboje. Šia kryp
timi LB Tarybos presidiumas 
linkės statutą pakoreguoti.

Įvykusi Vliko konsolidacija 
viltingai nuteikia ateities būti
niem darbam, nors pats Vliko 
glaudos faktas nėra dar išspren
dęs visos eilės praktiškų prob
lemų. Teivykdyta mechaniška 
vienybė. Bendruomenės vado
vybė jaučia atsakomybę ir rei
kalui esant, pasirengusi veikti 
dar didesnėm pastangom, negu 
buvo veikiama, siekiant jau įvy
kusios konsolidacijos.

Pabaigai tenka pastebėti kad 
pašnekesy su LB Tarybos 
presidiumu buvo pajusta jo 
darbų gausa, bet drauge ir pa
sitikėjimas. regint, kad šį dide
li ir atsakingą darbą yra pa- 
ėmusios tvirtos rankos. A.T.

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

COSMOS TKAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street. New York 36. N.Y. • Te L Circle 5-7711

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

DOVANAS - SIUNTINIUS I 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.

q.RO4R 
2-1767
4- 4952
5- 8808
6- 2574 
8-6963 
5-2737 
1-1068
1- 5355 
8-2256

Tel. 233 8030. 246 0215 
TO 7-1575

2- 4685
3- 8569
1- 2994
3- 1797
2- 1446
4- 5456 
2-6387
4- 4619
5- 5892 
1-2750
6- 1571

EV 
Di

8R
WA

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ....................... CH
BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue 
BROOKLYN 11. N.Y. — 370 Union Avenue . 
BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue 
BUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue ... 
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue 
CHICAGO 8. III. — 3212 So. Halstead Street 
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road
DETROIT. Mich. — 730 Michigan Avenue ..........■ VI
GRANO RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge St.. N W. GL 
HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av.. . _ 
HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau 
IRVINGTON 11. N.J. — 762 Springfield Ave................ ES
LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street ........................... FO
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 
NEWARK 3. N.J. — 428 Springfield Avenue ............. Bl
NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Ave..................... LO
NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ....................... Ai_
PASSAIC, N.J. — 176 Market Street................................ GR
PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ....................... MU
PHILADELPHIA 23, Pa.— 525 W. Girard Ave......... PO
PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ..... Fl
SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway ......... Tel. 268-0068
WATERBURY, Conn. — 6 John Street .......................  PL
WORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street ............. £W
YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Ave.......................... GR
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ................ Rl

6-6766 
8-2868 
6-2781 
3-0440

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuves nepriklausomybės 

minėjimą gražiai ir iškilmingai 
minėjo Baltimorės Lietuvių Ta
ryba ir Bendruomenė. Vasario 
14 daug žmonių dalyvavo mi
šiose šv. Alfonso bažnyčioje. 
Popiet trečią valandą lietuvių 
svetainėje įvyko įspūdingą pro- 

' gramą, kurią surengė Lietuvių 
Bendruomenė. Gražią meninę 
dali atliko šeštadieninės mo
kyklos mokiniai ir dramos ra
telis. vadovaujamas aktoriaus 
Jono Kazlausko. Įdomiai kal
bėjo svečias iš Brooklyno kun. 
Longinas Jankus. Vasario 20. 
šeštadienio vakare, lietuvių sve
tainėje įvyko minėjimo banke
tas. Vakaro vedėju buvo To
mas Gray-Grajauskas. Bankete 
dalyvavo geras lietuvių drau
gas kongres. Edward Garmatz. 
įvairūs miesto pareigūnai ir 
Maryland© valstybės atstovai.

Lietuviu radijo valandėlė, 
kuri per ištisus metus jungia 
išsimėtusius lietuvius, pereina 
i kitą radijo stotį. Nuo vasa

rio 21 Baltimorės lietuviai gir
dės lietuvių radijo valandėlę iš 
W.B.M.D. 750 nuo 5 iki 5:30. 
Valandėlės vedėjai kviečia sa
vo rėmėjus ir draugus klausy
tis jų programos iš tos naujos 
stoties.

Ku.;. J. Antoszewski, veik
lus ir energingas šv. Alfonso 
vikaras, vasario 15 išvyko į 
Romą. Jis dalyvaus Baltimorės 
arkivyskupo Lawrence J. She- 
han į kardinolus pakėlimo iškil
mėse. Iš Baltimorės ir Bridge
port dalyvaus 268. Kun. J. 
Antoszewski pirmą kartą ap - 
lanko Europą ir Romą.

Šv. Vardo draugijos vyrai tu
rės labai svarbų susirinkimą 
kovo 14 Šv. Alfonso mokyklos 
salėje tuojaus po 8:30 mišių. 
Parapijos sodalietės pagamins 
jiems pusryčius. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti šiame me
tiniame pasisvečiavime. Tuose 
pusryčiuose dalyvaus žymus 
Baltimorės kalbėtois ir spor
tininkas James Mutschler.

JAV LB TARYBOS PREZIDIUMO NARIAI kartu su Philadelphijos informacijos klubo atstovais, l-je eil. V. 
Volertas — Tarybos pirm. Br. Volertienė. dr. Br. Nemickas. P. Vileišis. EI. Armonienė, J. Šlepetys. Il-je 

eilėje J. Bubelis, B. Raugas. K. Cikotas. P. Mitalas. H. Savickas. Nuotr. V. Gruzdžio.

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

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Tel. HYacint 7-4677

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI

Kasperavičienė-Kas-
vie-

PO 
va-

TĖVAM PRANCIŠKONAM 
LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIUI NEW YORKE STATYTI 

AUKOJO:
500 dol. Sophie Baltrušis iš Rochester. N.Y.. įrašo mirusį 

Joną ir mirusius tėvelius Elzbietą ir Simoną.
Po 200 del. Ona Buisgis. Waterbury. Conn.

Marra. Antanas Kober. Port Washington. LI.
Josefina. Juozas Žukai. Port Washington. L I.
Ma’ i'a. Paulius. Rusas, Port Washington. Li.

Po 100 del.-Stasys. Anelė Nutautai. Woodhaven. N.Y.
Womens Auxiliary of Maspeth Lithuanian Citizen Club 
Petronėlė Miglinas. Springfield. Ill.

50 del. Ora S’agaiūnienė irašo savo mirusį vyrą Simoną. RiCh-

vyrą

per senos kartos lietuvė, 
na iš seniausių lietuvių, 
trumpos ligos staiga mirė 
sario 14. Velionė, kai sveikata
leido, dalyvavo įvairiuose lietu
viškose parengimuose. Gedu
lingos mišios buvo atnašautos 
už jos sielą šv. Alfonso bažny
čioje vasario 16. Palaidota Ho
ly Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdę sūnus Pranas ir Alfredas 
ir nuliūdusi dukra Louise.

Jonas Obelinis

20 del. Alg. Šilbajoris, Richmond Hill. N.Y.
Po 10 del. Kazimieras Stankus. Newark. N.J.

V. Draugelis. Rochester. N.Y.
E. Chemasko. Lakewood. N.J.
Mary Kurtinaitis, Cle Elum. Washington. 
Mykolas ir Ona Karaktynas. Elmont, N.Y. 
K. Trinkienė. So. Boston. Mass.

Šv. Kazimiero šventė Baltimorėj
Baltimorės ir Washingtono 

ateitininkai susitarę bendromis 
jėgomis ruošia Šv. Kazimiero 
akademiją kovo 7 d. Ryte 8:39 
vai. šv. Alfonso bažnyčios pa
maldose moksleiviai ateitinin
kai dalyvaus su savo vėliava. 
Tuojau po pamaldų parapijos 
salėie bus paskaita, moksleivių 
ir studentų įžodis ir montažas. 
Veik? ir bufetas. Bus galima 
troškulį bei alkį numalšyti ir su 
pažįstamais bei draugais pasi
kalbėti.

Visus prašome ir kviečiame 
dalivauti. Tuo parodysime pa
garbą savo tautos Šventajam ir 
prašysime jo globos mūsų tau
tai. kurios taip reikalinga.

Baltimorės ateitininkai pasiū
lė į Ateitininkų Federacijos Ta
rybą kandidatais kun. Kazimie
ra Pugevičių ir Cezari Surdo- 
ką.

Kun. Pugevičius yra čia gi
męs. augęs, mokslą išėjęs i: 
niekad Lietuvoje nebuvęs, ta
čiau lietuviškame ir ateitinin- 
kiškame gyvenime plačiai reiš
kiasi. Nors dabar jis dirba ne
lietuviškoje parapijoje, bet ran
da laiko bendradarbiauti su 
lietuviais, o ypač su ateiti
ninkais. Jį randame pas moks
leivius, studentus ir sendrau
gius valdybų posėdžiuose, susi
rinkimuose. paskaitose, kurias 
ir pats skaito ir rekolekcijas 
bei išvykas parengia. Atvelykio 
sekmadienį ruošia rekolekcijas, 
o pavasariop išvyką i trapistų 
vienuolyną, žodžiu visam ran
da laiko šalia savo tiesioginių 
pareigų.

C. Surdokas yra gimęs, au
gęs ir humanitarinius mokslus 
išėjęs Lietuvoje: visuomeninin
kas. žurnalistas, o labiausiai jis 
nuoširdus ateitininkas ir šios 
organizacijos judėjime nuo jau
nystės dienų daly vau i a. At.

PHILADELPHIA, PA.
Prof. Antanas Salys, po pa

kartotos nugaros slankstelio 
operacijos, sveiksta.

Iš parengimų kalendoriaus 
Vasario 27 d. Simano Daukan
to minėjimas L. Banke. Pra
džia 6 vai. vakare. Vasario 28 
d. — blynų balius šv. Andrie
jaus parapijos salėje. Pradžia 
4 vai. vak. Kovo 7 d. — Liet. 
Bendruomenės Phila. apylinkės 
metinis susirinkimas Lietuvių 
Rinke. Pradžia 3 vai. po pie
tų. K. č.

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų. degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
' Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo

tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.
Telefonas: Virginia 3-3544

- 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 3 vai.; •šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

7 del. M. Andrikis. Waterbury. Conn.
6 del. J. B iznikas. Kearney. N.J.
5 do!. Puodžiūnas. Juozas Waterbury. Conn.
Fo 3 del. M k? Mark son. Richmond Hill. N.Y.

Marijona Naruševičius. Patersen. N.J.
P. Genis. Brooklyn. N.Y.

2 del. A M E. Alexander, Torrington. Conn.

N io’rdus ačiū visiems aukojusiems. Ma'oniai prasme pasku* 
bi.nni.u mū>ų pianų ivyk.lv mo aukas siųsti; Buildir g Fund, Fran
ciscan Monastery, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti —^atidarant sąskaitą (ligi
Skolintis automašinoms. namu remontui. akcijų pirkimui 

T>H nmspnkto ir kitais reikalais:
V. VEBELIPNAS. 100-21 89th Ave. Richmond Hill N Y.: HI 1-6799
A. VEDECKAS. 83 Morgan St.. Stamford. Conn. — Te). 325-099.'

•
Darbo valamlw: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

SCHALLER&WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV7 užkandžiui — kumpiai. įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Vorke — 1654 2nd Avenue — 

(Tarp 85 - 86 g-vių) 
Ridqewoode — 56-54 Myrtle Ave. —- 
Astorijoje — 28-28 Steinway St. —

TR

VA 
AS

9-3047

1-7068
4-3210

Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
F!u»h>nge — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— OE 5-1154

i

ivyk.lv
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LB veikla
Pasaulio Lietuviu Bendruo

menės Valdybos posėdy 1965 
vasario 4 dalyvavo St. Barzdų- 
kas, dr. A. Nasvytis, A. Mi
kulskis, V. Kamantas, M. Len
kauskienė, J. Staniškis, reika
lų Vedėjas E. Karnėnas. Pirmi
ninkavo St. Barzdukas.

St. Barzdukas referavo PLB 
Valdybos pirmininko J. Bačiū- 
no siūlymą inkorporuoti PLB 
valdžios įstaigose kaipo nepel
no organizaciją. Nutarta tartis 
šiuo reikalu su PLB teisiniu pa
tarėju advokatu Julium Smeto
na.

St. Barzdukas referavo PLB 
Kultūros Tarybos keltus klausi
mus ir siūlymus. Be kitų, svars
tytas ir PLB kultūrinės premi
jos klausimas, nutarta su JAV 
LB Centro Valdyba aiškintis 
kultūros centro steigimo klau
simą, kreiptis į istoriką dr. J. 
Jakštą dėl Lietuvos valstybės 
pradžios datos nustatypio.

Vyt. Kamantas supažindino 
su pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso komiteto sudarymu. 
Išsiųsti kvietimai centrinėms 
jaunimo organizacijoms dele
guoti po vieną atstovą į komi
tetą. Komiteto pirmasis posėdis 
Įvyks vasario pabaigoje Chica- 
goje. Kongresas šaukiamas 
1966 liepos pirmą savaitgalį, 
derinant ji su Kanados ir JAV 
LB dainų švente.

Svarstytas PLB ryšininko 
prie Vliko klausimas. Laikinuo
ju ryšininku, kaip jau buvo 
skelbta, yra dr. J. Puzinas.

Dr. A. Nasvytis Įgaliotas 
Pietų Amerikos lietuvių kong
rese atstovauti PLB Valdy
bai. Valdybos nariai perdavė į- 
vairius siūlymus ir sveikinimus 
Pietų Amerikos lietuviams.

A. Mikulskis ir dr. A. Nas
vytis referavo nusipelnusiųjų 
lietuvių kultūros, švietimo, vi
suomenės, mokslo, meno ir p. 
darbuotojų atžymėjimo reikalą. 
Šiuo klausimu bus pasitarta su 
atskirų kraštų bendruomenė - 
mis. PLB Inf.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

. Aš visada . švenčiu Vasario 
16 ir lankau šios šventės minė
jimus. Lankiau ir šiemet New 
Yorke suruoštą minėjimą, ku
ris buvo šermeninis kaip ir vi
suomet. Gaila, labai gaila, kad 
ši didinga lietuvių šventė visuo
met rengiama sekmadieniais, o 
ne šeštadieniais, kai žmonės tu
ri daugiau laiko, nes niekas 
neskuba tuojau bėgti Į namus. 
Be to, kažkodėl Vasario 16 
šventė nerengiama jaunimui su 
šokiais? O kai šokių nėra, tai 
ir jaunimas i tokius šermeni
nius parengimus neina. Taigi. 
Vasario 16 minėjimam yra bū
tinai reikalingas pakeitimas.

Juozas Siminkas
Greenlawn, L.I., N.Y.

— Sovietų maršalas V.D. So
kolovskis vasario 17 aiškino, 
kad sovietų povandeninis ato
minis susilygino su Amerikos.

— Montrealy “Deputy” rody
mas nutrauktas, nes nebuvo žiū
rovų.

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

Šeštadieniais iki filmos pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos. 
Penktadieni, vasario 26 — iki 
Trečiadienio, kovo 3 d., 1965

Linksma spalvinė filmą
“DIE FOERSTERCHRISTĖL“

Vaidina:
P. Week. S. Sinjcn. G. Lockcr ir k. 

Priedinė filmą:
‘Was eine Frau im Frūhling trSumt’ 
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

MEŠKŲ KAS rudnosiukas geria pieną. Nuotr. R. Kisieliaus.

WORCHESTER, MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas Įvyko vasa
rio 14. Šv. Kazimiero bažny
čioje pamaldos buvo 9:45. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasa
kė klebo. kun. J. Bakanas. Pa
maldose dalyvavo lietuvių ve
teranų trys vėliavos.

Aušros Vartų bažnyčioje pa
maldos buvo 11 vai. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė kun. 
J. Steponaitis.

Minėjimo iškilmės Įvyko 2 
vai. šv. Kazimierlo parapijos 
salėje. Vadovavo Ed. Struckus. 
Įnešus veteranų vėliavas M.M. 
Ratelio choras, vadovaujamas 
J. Paplausko, sugiedojo him
nus.

Įžangos žodi tarė Pranas 
Stanelis. Invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Bakanas. Kalbėjo mies
to reikalų vedėjas Francis Mc 
Grath.

Massachusetto atstovų rūmų 
atstovas Vytautas Pigaga per
skaitė gana ilgą vasario 10 jo 
pasiūlytą ir parlamento priim
tą rezoliuciją, kurioje pasmerk
ta Pabaltijo kraštų okupacija. 
Priimta rezoliucija pasiųsta A- 
merikos kongresui ir vyriausy
bei. Jis ragino lietuvius akty
viau dalyvauti Amerikos politi
koje ir kiekviena proga reika
lauti Lietuvos išlaisvinimo. Po 
jo kalbėjo Genovaitė Kaneb.

Miesto burmistras Paul Mul
laney savo kalboje nurodė, kad 
miesto taryboje kalba pasakė

TURIME VEIKTI DABARTYJE
f atkelta iš 2 psl.)

lis nepadarytų nieko, kas Įsak
miai ar neisakmiai galėtų būti 
interpretuojama, kaip Lietuvos 
okupacijos pripažinimas.

Toki mūsų veikla nukreipia
ma Į kitus. Kas liečia mus pa
čius — mes visuomet žiūrime, 
kad tai, kas daroma — nepa
kenktų esamai padėčiai, nebū
tų aiškinama okupacijos režimo 
pripažinimu...

Mes laisvajame pasaulyje 
stengiamės taip veikti, kad pa
vergtoje Lietuvoje broliai žino
tu, jog pasaulyje žinomas lietu- 

adv. Sarapas ir Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga pa
skelbė lietuvių savaitę, vasario 
14-20. Čia pat perskaitė ir dek- 
liaraciją.

Kongresm. Harold D. Dono
hue ilgesnėje kalboje prisiminė 
Litetuvos istoriją, rusų okupa
ciją ir pasakė daug padrąsinan
čių bei paguodžiančių minčių.

Iš Lietuvių kalbėjo Balfo pir
mininkas kun. V. Martinkus, 
adv. A. Mileris.

Meninėje programoje pasiro
dė šv. Kazimiero -parapij os men 
kylloš mokiniai, parengti sese
lių, lituanistinės mokyklos mo
kiniai. vadovaujami V. Burdu
lio, lietuvių veteranų būgnų 
orkestro dalinys, skautų šokė
jų grupė, vedama Staškaitės, ir 
M.M. Ratelio choras.

Aukas rinko skautai, vado
vaujami P. Molio. Surinkta per 
800 dol. Šventę gražiai aprašė 
vietos laikraščiai, Worcester 
Telegram. Įsidėjo nuotrauką 
kun. V. Martinkaus ir kun. J. 
Bakano su miesto reikalų vedė
ju McGrath.

šv. Kazimiero parapijos mo
kykla, vedama seselių kazime- 
riečių. surengė atskirą minėji
mą mokiniams ir tėvams. Bu
vo bažnyčioje pamaldos ir sa
lėje minėjimas, kur pasirodė 
kiekvienas skyrius. Seselės pro
grama buvo gražiai parengu
sio. Tą dieną pamokų nebuvo.

Pr.

vių tautai primestas svetimųjų 
jungas ir daroma visą, kas vil
ties, o ne nusivylimo spindulius 
tėvynėje paskleistų. Patyrimas 
patvirtina, kad laimi tie, kurie 
kovoja ištvermingai, ryžtingai 
ir kovai aukų nesigaili.

Šiemet minėsime musę kovos 
dvidešimt penkerių mėty su
kaktį. Mes gyvendami laisvėje, 
dėl Lietuvos kovodami — bū
kim Lietuvos laisvės apaštalais, 
skelbiančiais taiką, teisingumą, 
laisvę visiem žmonėm, visom 
tautom, skelbiančiais lietuvių 
tautos laimėjimą, pergalę prieš 
tironiją.

Abraham Lincoln, kurio gim
tadienį amerikiečiai mini vasa
rio 12 d., yra pasakęs: “Kaip 
mūsų atvejis yra naujas, taip 
mes turime naujai galvoti ir 
naujai veikti. Mes turime patys 
save nugalėti ir tada mes galė
sime mūsų kraštą išgelbėti”. 
Mūšy atveju mes turime gy
venti dabartimi ir veikti dabar
tyje, kad laimėtumėme savo tė
vynei laisvy ir atgautumėm vals
tybinę nepriklausomybę ateity
je-

Ateitininkų Sendraugių Sąjungos 
suvažiavimo nutarimai

Ateitininkų Sendraugių Są
jungos suvažiavime, įvykusia
me 1964 lapkr. 27-29 Clevelan- 
de, buvo padaryti tokie nutari
mai:

1. Matydami didelę svarbą 
liturginiame atsinaujinime, ben
dros maldos ugdymą sendrau
giai laiko ypatingu savo rūpes
čiu. šiuo reikalu rūpintis įpa
reigojamos visų skyrių valdy
bos.

2. Suvažiavimas rekomenduo
ja, kad visi sendraugių skyrių 
susirinkimai būtų atviri visuo
menei ir kad susirinkimų prog
rama būtų skelbiama iš anksto.

3. Sendraugių skyriai įparei
gojami ruošti paskaitas visuo
menei tomis temomis, kurios 
yra būtinos mūsų bendruome
nės atsinaujinimui.

4. Kiekvienoje sendraugių 
skyriaus valdyboje vienas na
rys yra skiriamas jaunučių ir 
moksleivių reikalams.

5. Vietovėse, kur moksleivių 
kuopų globėjų klausimas dar 
nėra išspręstas, sendraugių sky
riaus pirmininkas asmeniškai 
rūpinasi surasti moksleiviams 
globėjus, pastangas koordinuo
jant su MAS centro valdyba.

6. Kiekvienas sendraugių 
skyrius Įsteigia pagalbinį bran
duolį moksleivių veiklai. Ta 
branduolį sudaro 3-4 sendrau
giai, skiriami kasmet, kurie tal
kininkauja MAS kuopu globė
jams ir valdyboms programos 
vykdyme ir praktiškuose veik
los reikaluose.

būt, ir Amerikosv. muojamas 5 gražiu kambariu
S -ėmusis -numojo “IjuttR-’ŠSmSKff 36fr-'3512. ~
raug, labai daug gerų
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liavienei, apie jos metimą Į gat
vę, o Amerikoje esantiem tai 
naujiena. Tokis yra tas objek
tyvumas, 
iretnviai- 
apie tuos 
dalykų Lietuvoje, koki nėra pa
žįstami pačios Lietuvos lietu
viams. Tokia yra logika ir eti
ka, apsilankius Lietuvoje ir 
apie ją pasakojant Amerikos 
lietuviam ar apsilankius Ameri
koje ir apie ją pasakojant Lie
tuvos lietuviam.
Dar apie apsilankymą — į mir
ties šoki

Dirvoje vasario 15 paskelbta 
dr. B. Nemicko kalba Neprik
lausomybės minėjime New Yor
ke. Joje informuojama: “Šią va
sarą okupantas pavergtoje Lie
tuvoje prievartaus lietuvių tau
tą “džiaugtis” 25 rių metų ver
gija, tuo norėdamas kreivame 
veidrodyje parodyti laisvojo pa
saulio žmonėms lietuvių tautos 
apsipratimą su dabartine padė
timi. džiaugsmą (žinoma, per 
ašaras)... Į šias Lietuvos pa
vergimo siekiamo užantspauda- 
vimo ir lietuvių tautos laisvės 
šermenų iškilmes okupantas 
per mūsų artimuosius ir kitais 
keliais jau pradėjo kviesti (at
eityje. reikia manyti, kvies dar 
daugiau) iš laisvojo pasaulio vi
są eilę lietuvių, kad jie ta pro
ga, lankydamiesi okupuotoje 
Lietuvoje, vienokiu ar kitokiu 
būdu dalyvautų mirties šokyje
ant Sovietų Sąjungos rengiamo 
supilti Lietuvos valstybės ne
priklausomybės kapo ir tuo bū
du laisvojo pasaulio ir pačiai 
lietuvių tautai parodytų, jog jie 
pripažįsta dabartinę lietuvių 
tautos politinę padėtį, kurią So
vietų Sąjunga klasta ir smur
tų sukūrė prieš 25 rius metus. 
Koks turėtų būti atsakymas 
kiekvieno mūsų į tokį okupan
to iššūkį, manau, čia daug aiš
kinti nereikia. Reiktų atsakyti 
aiškiai ir griežtai: “Ne — ne
galiu dalyvauti mirties šokyje 
ant Lietuvos laisvės kapo!”... 
Jei kuris laisvųjų Lietuvių ne
beįstengtų savo krašto ir arti
mųjų ilgesiui, tokiu atveju šių 
kiekvienam brangių sentimen
tų tenkinimas turėtų būti ati
dėtas mažų mažiausia kita pro
ga, kuri nebūtų taip palanki 
okupanto kėslams.”

7. Kiekvienas JAV ir Kana
dos sendraugių skyrius atkrei
pia dėmesį į reikalą atsiųsti į 
ateitininkų sendraugių sąjungos 
suvažiavimus atstovais savo na
rius ir pagal galimybes apmo
ka jiems kelionės išlaidas.

8. Kiekvienas sendraugių sky
rius pasirūpina, kad apie jo 
veiklą nuolat būtų informuoja
ma ateitininkiška spauda — 
‘Ateitis’ir at-kų skyrius “Drau
ge”.

9. Visi JAV ir Kanados sky
riai renka savo valdybas vienu 
metu — gegužės birželio mė
nesiais. Esamos valdybos pasi
lieka pareigose iki 1965 m. bir
želio mėnesio.

10. Ateitininkų Sendraugių 
sąjunga pritaria Australijos at- 
kų prašymui palaikyti ryšius su 
šio krašto ateitininkais ir įsipa
reigoja finansiškai remti tokio 
ryšio realizavimą.

11. Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos centro valdyba imasi 
iniciatyvos Įsteigti Šiaurės A- 
merikos at-kų skyrių “Tėviškės 
Aidų” laikraštyje.

12. Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos centro valdyba Įpa
reigojama pasiųsti Australijos 
at-kams Įrašytas magnetofono 
juosteles, liečiančias at-kų vei
klą.

13. Suvažiavimas nepasisako 
iš esmės prieš sąjungos vardo 
keitimą, tačiau šiuo metu keiti
mui neranda gyvo reikalo.

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-

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

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

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 • C Helse a 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

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

Room 402

CRANE SAVINGS & Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS

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

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

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

TO PLACE
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SCHOOLS

THIS MAN WILL GO 
PLACES 

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

STIGMATINE
FATHERS

• APOSTOLATE OF YOUTH

• PREACHING

• TEACHING

• PARISH WORK

• VOLUNTARY FOREIGN 
MISSIONS

Special Latin Courses for those 
with no Latin background

Contact 
Vocation Director

S+igma+ine Fathers & Brothers
900 Washington St.

Wellesley, Mass. 02181

IONA PREP SCHOOL
An Outstanding Westchester

Country Day School For Boys
Excellent scholastic standing 

Thorough preparation for College

715 North Avenue
NEW ROCHELLE. N. Y.

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

DRAKE
COLLEGE OF BUSINESS 

Founded 1883
Open All Year - Day - Evening 

Free Placement Service 
Secretarial - Accounting 

Typewriting
571 Broad St. Newark — 612-7585 

308 Main St.. Orange N.J.
673-4058

PRINTING

INTERNATIONAL 
PRINTING CO 
Everything for the 

Printing Trade 
197 E. Fourth Street 

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

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

RESTAURANTS

For Better Weddings 
and Weekend Dancing 

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

New York City 
RE 4-7335

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

SAVARĖSE 
ITALIAN PASTRY SHOP 
For the Finest in Pastries 

For Weddings and Birthdays 
and all festive occasions 
5922 New Utrecht Ave 

Brooklyn N. Y.
------  GE 8-<770 ------

“VENTA”
Home Improvements

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

J. BAND2IUKAS
84-12 102nd Street 

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

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRĄ?

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

_
LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN 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. SH ALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale Šaukite — Tel. TR 6-6434
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DARBININKAS
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NAUJIENOS,
Vinco Krėvės kūrinių vaidi

nimas įvyks kovo 20, šeštadie
nį, Newarko švč. Trejybės sa
lėje ir balandžio 3 d. 8 v.v. 
Franklin K. Lane mokykloje 
Brooklyne. Režisuoja V. Valiu
kas, dailininkas Albinas Els- 
kus, vaidina: V. Jonuškaitė 
(kaip svečias), E. Ošlapienė, L. 
Karmazinas, E. Liogys, V. Ab
romaitis, K. Vasiliauskas, V. 
Valiukas. Administruoja K. Va
siliauskas. Vaidinimą globoja 
Balfas.

Už a.a. dr. A. Trimaką pa
maldos bus vasario 27, šešta
dienį, 10:30 v. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Kviečiami 
giminės, draugai, bendradar
biai pasimelsti.

Frank Vaškas, gyvenąs New- 
arke, uolus spaudos bendradar
bis, Lietuvos nepriklausomybės 
proga parašė laišką Newarko 
dienraščiui. Laiškas buvo at
spaustas vasario 12. F. Vaškas 
primena dabartinę Lietuvos pa
dėtį. kad Lietuva okupuota, ir 
kad okupacijos nepripažįsta JV. 
Trumpai primenama ir Lietu
vos istorija, nepriklausomybės 
paskelbimas.

Angelų Karalienės parapijos 
visos draugijos rengia Užgavė
nių vakarą, kovo 2, per užga
vėnes. Vakaro pradžia 7 vai. 
vak. Pelnas skiriamas parapi
jos salės pagerinimams. Bilie
tai gaunami pas draugijų val
dybų narius arba parapijos raš
tinėje.

Marija Maričiulaitienė vasa
rio 7 atskrido iš Lietuvos i New 
Yorką. Iš čia išvyko pas savo 
sūnų dr. A. Marčiulaitį i Gilles
pie, Ill. M. Marčiulaitienė yra 
80 metų.

Andrius Trainavičius, iš Vil
niaus. B. Paprockienės tėvas, 
vasario 19 atskrido į New Yorka.

Literatūros vakaras, rengia
mas ateitininkų sendraugių bus 
balandžio 4. sekmadieni. 4 v. 
popiet Apreiškimo parapijos sa
lėje.

— Juliui Kaupui ir Algiman
tui Mackui skirtas literatūros 
vakaras įvyks kovo 13 dieną, 
šeštadienį. Carnegie Endow
ment patalpose (345 E. 36th. 
St., Manhattan). Kalbės Lapkri
čio naktų. Saulės laikrodžių. 
Mėlyno sniego ir kitų poezijos 
darbų autorius Henrikas Nagys. 
Mirusiu rašytojų raštų frag
mentus skaitys Liucija Mingė- 
laitė iš Detroito ir Vytautas 
Valiukas iš New Haven. Vaka
rą rengia Santara-Šviesa. Pra
džia 8 vai. vak.

, Išnucmuojamas butas iš 5 
gražių kambarių Maspethe. In
formacijai skambinti po 6 vai. 
vakarais. II 9-7213.

KAZIO VIKTORO BANAIČIO 
KORINIŲ KONCERTAS 

kovo 7, sekmadienį 
5:30 vai. popiet 

CARNEGIE RECITAL HALL 
154 WEST 57th STREET

j Dalyvauja: 
STASYS CITV ARAS, bosas
ALDONA KEPALAITE, pianistė 
IZIDORIUS VASILIŪNAS, smuikininkas 
VYTENIS VASILIŪNAS, pianistas 
NEW YORKO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS, 
vadovaujamas Vlado Baltrušaičio 
RHODE ISLAND SIMFONIJOS narių trio

BILIETAI po 3,50 dol. ir po 2.50 dol. Jų galima gauti: Carnegie 
Hali bilietų kasoje: Darbininko redakcijoje; B. Rimgailienės grožio 
salone. 85-16 Jamaica Ave.. Woodhaven, tel. VI 7-0071; pas: Vincę 
Jonuškaitę. 147-17 Hoover Ave.. Jamaica, tel. JA 3-8268: L. Baltru
šaitienę. 806 Grand St.. Brooklyn, tel. EV 4-7812; dr. M. Žukaus
kienę. 28 Catherine St., Brooklyn. EV 4-2623; J. PsuSukon). Aido 
knygynas. 94-17 Jamaica. Woodhaven, tel. HI 1-7747; Nijolę Ulie- 
nienę. 5 Gainsville Dr.. Plainview. N. Y„ tel. WE 8-0260.

Redakcija ............ ...... GL 5-7281
Administracija ............. GL 2-2923
Spaustuvė ......... .........  GL 2-6916
Vienuolyną* ...... ........... GL 5-7068

Naujosios kartos diskusijų ra
telyje praeitą kartą, kalbant 
apie spaudos problemas, daly
vavo apie 50 žmonių. Taip pat 
dalyvavo ir Otto Toliušis iš 
New York Times. Kitas ratelio 
susirinkimas bus vasario 26 
penktadienį, dail. K. žoroms- 
kio studijoje 257 W. 14 St. 
Apie meno vertybes kalbės 
dail. K. 2oromskis, dail. A. Els- 
kus. ų

L. K. Moterų Sąjungos 12 
kp. ir Šv. Rožančiaus draugija 
vasario 28 ruošia tradicinius 
blynų pietus Aušros Vartų Pa
rapijos salėje, New Yorke. Bus 
ir meninė programa. Pradžia 4 
vai. popiet. Kviečiame visus da
lyvauti.

Poeto Vytauto Mačernio 20 
metų mirties sukakties minėji
mas rengiamas kovo 21, 5 v. 
popiet Carnegie Endowment sa
lėje. Rengimo komitetą sudaro: 
L. Baltrušaitienė, dr. St. Di- 
mienė, konsulas A. Simutis, dr. 
A. Šmulkštys ir P. Jurkus.

Užgavėnių balius, rengiamas 
birutiečių, LMA New Yorko 
klubo ir SLA Moterų 9 9 kp., 
bus vasario 27. šeštadienį, She
raton-Atlantic viešbutyje. Pra
džia 7 v.v. Pelnas skiriamas At
lanto rajono skautų stovykla
vietei įsigyti.

Algimantas Vasiliauskas, ak
toriaus Kazio Vasiliausko sū
nus, yra karo laivyno akademi
jos kariūnas Annapolis, Md. 
Jis su kitu savo draugu daly
vavo prezidento inauguracijos 
iškilmėse, atstovaudami akade
mijos kariūnus. Šią žinią pas- 
skelbė Brooklyne išeinąs lai
kraštis “The Record".

Trijų tapybos darbų paroda 
rengiama kovo 20-21 Angelų 
Karalienės parapijos salėje. Da
lyvauja d r. Marija Žukauskienė. 
Jonas Rūtenis, Juozas Sodaitis.

Vienų Vieni, N.E. Sūduvio 
parašyta knyga apie mūsų rezis
tenciją. yra dabar labiausiai 
perkama knyga. Dr. R. šomkai- 
tė Newarke išplatino 130 egz. 
Knygos dalis buvo spausdinta 
Darbininko atkarpoje. Papildy
ta nauja medžiaga ir išleista at
skira knyga, išleido Į Laisvę 
Fondas Lietuviškai Kultūrai 
Ugdyti. Kaina — 4 dol. Gau - 
narna Darbininko administraci
joje.

NEWARK, NJ.
Švč. Trejybės parapijos Užga

vėnių blynų balius bus vasario 
28 d., sekmadienį. Pradžia 4 
v. v. Gros gera muzika. Šeimi
ninkės prikeps skanių bulvinių 
blynų, o šv. Vardo Draugijos 
vyrai vaišins gėrimais. Kvie
čiami visi Newarko ir apylin
kės lietuviai. Pelnas skiriamas 
naujos salės skolom mažinti.

P.T.

PRIĖMIME Vasario 16 Carnegie Endowment salėje. Iš k. j d. — Valiukėnaitė, Filipinų gen. kon. Umayam, 
p. Jensen, Danijos gen. konsulas Jensen, V. Matekūnaitė. gen. kon. V. Stašinskas. Nuotr. R. Kisieliaus.

DR. A. TRIMAKO MIRTIES METINĖSE
Mirtis nėra netikėtas svečias. 

Kas gimė, tar turės ir mirti. 
Nežinoma yra tik ta valanda, 
kurioje mirtis ateis. Taip Su
tvėrėjo norėta. Dr. A. Trima
kas žinojo tos juodos viešnios 
grėsmę ir ramiai į tai žiūrėjo. 
Kartais užsimindavo, kaip rea
lią galimybę, didesnio nuovar
gio metu, bet tuoj pridėdavo, 
kad ta sritis tvarkoma ne žmo
nių. nėra ko labai ja rūpintis 
ir vėl pereidavo prie darbų, ku
rių gyvenimas jam nepašykštė
jo. Niekad nesiskųsdavo savo 
sveikata, nors buvo išgyvenęs 
du rimtus širdies smūgius. Vi
sada būdavo ten, kur svarsty
ta Lietuvos laisvinimo ar lietu
vybės išlaikymo reikalai. Jį vi
sada matydavom Lietuvių Ben
druomenės suvažiavimuose, at
skirų grupių Lietuvos laisvini
mo klausimų svarstymuose, 
rengiamuose specialiuose semi
naruose. BALFe. Visur buvo 
aktyvus dalyvis, nemėgo lėkšto 
kalbėjimo ir frazinio patriotiz
mo. stengėsi svarstymų eigą nu
kreipti į esamą tikrovę, kad ją 
gerai žinodami ir ant žemės 
stovėdami planuotume ir dirbtu
me Lietuvai ir lietuvybei. Ve
lionis taip buvo išaugęs, kad 
svarbesniuose pasitarimuose vi
sada jautėsi nepilnuma. kol dr. 
A. Trimakas dar nepasisakė. 
Ne visada ir ne visi su juo su
tikdavo visais klausimais, bet 
visada ir visi laukė, ką jis pa
sakys.

Šv. Kazimiero draugijai 65 metai
Paterson, NJ. — Pirmoji lie

tuvių draugija Patersone įsikū
rė 1900 sausio 13 ir pasivadi
no šv. Kazimiero vardu. Tą die
ną įstojo 14 narių. Pirmininku 
buvo išrinktas A. Varaškevičius. 
Draugija įsteigė tuo metu, kada 
dar nebuvo unijų, kada darbi
ninkai negaudavo iš savo dar
boviečių jokių draudimų ligos 
ir mirties atveju, kaip dabar. 
Kad lietuvis atsidūręs šiame 
krašte ir nemokėdamas kalbos 
ir neturėdamas didesnio išsila
vinimo, nepatektų į vargą, ir 
buvo įsteigta šv. Kazimiero 
draugija. Vėliau sutelkus dau
giau narių, atsirado ir daugiau 
uždavinių, ne tik pašalpinių bet 
ir religinių, kultūrinių, tautinių. 
Per 65 metus visose minėtose 
srityse draugija išvarė gražų ba
rą. Daugiausia narių draugija 
sutelkė po vienuolikos savo vei
klos metų, kada kūrėsi Paterso
ne lietuvių parapija, kuri taip 
pat pasiėmė sau globėju šv. Ka
zimierą. 1911 metais draugija 
turėjo 137 narius.

Šiuo metu draugijai vado
vauja pirmin. Jonas Spranaitis, 
vicepirm. Ignas Kulikaitis, sek. 
A. Juškaitis, iždin. J. Bušniaus- 
kas, finansų sekretorius V. Jus
tas, kasos globėjai Jurgis Je- 
sulaitis ir St Adomaitis. Drau
gijai priklauso arti 50 narių.

šešiasdešimt penktąsias me

STASYS LŪŠYS

Sakoma, kad visuomeninin
ku ir politiku, taip, kaip poetu, 
dailininku ar muziku, pasidary
ti negalima. Tokiu reikia gim
ti. Jei tai yra tiesa, tai a.a. dr. 
A. Trimakas visuomenininko ir 
politiko talentą atsinešė gimda
mas. Tas talentas nerimo jame 
iš pat jaunystės dienų. Jau 
gimnazijoje, dar jaunesnėse 
klasėse, dalyvauja mokinių la
vinimosi ir auklėjimosi būre
liuose, juose pirmininkauja, ir 
kalba, referetėlius skaito. Uni
versiteto studentu būdamas — 
Studentų Atstovybės pirminin
kas, tarptautinių studentų suva
žiavimų dalyvis, prezidiumų 
narys, referentas, daugelio svar- 

A. A. DR. A. TRIMAKAS

tines Šv. Kazimiero draugija pa
minės kovo 7. kartu su Šv. Ka
zimiero šventės minėjimu. Iškil
mingos mišios Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje ir bendra 
komunija už mirusius draugijos 
narius bus 9 vai. ryte. Banke
tas su programa — 5 vai. po
piet parapijos salėje, šventei 
rengti komitetą Nudaro J. Spra
naitis. Ign. Kulikaitis. A. Juš
kaitis, St. Adomaitis. J. Mečio- 
nis 1TM. Balčietis.

V
Minint šv. Kazimiero draugi

jos sukaktį malonu priminti, 
kad draugija pirmoji susirūpi
no parapijos steigimu ir bažny
čios statymu. O kol Patersone 
nebuvo nei lietuviškos parapi
jos nei lietuvio kunigo, šv. Ka
zimiero draugija atliko labai di
delį apaštalavimo darbą, kvies
dama lietuvius kunigus iš Ne
warko, Elizabetho, Baltimorės 

ir kitų tolimesnių vietų.
Per visą savo veiklos laiką, 

šv. Kazimiero draugija labai uo
liai dėjosi prie kiekvieno dar
bo, kur tik buvo Lietuvos ar 
vietos lietuvių kultūrinis bei re
liginis reikalas. *

Šia proga tenka atiduoti pa
garbą visiems draugijos buvu
siems ir esamiems veikėjams 
už jų didžius darbus, atliktus 
praeityje ir palinkėti sėkmės 
ateičiai. d. 

bių klausimų sprendėjas. Bai
gęs mokslus tik trumpą laiką 
dirbo užsienių reikalų ministe
rijoje Kaune. Tuoj išsiunčiamas 
į Stockholmą pasiuntinybės se
kretorium. vėliau patarėju Var
šuvoje. generaliniu konsulu Vil
niuje. Karui užėjus visas gyve
nimas susimaišo. okupacijos 
keičiasi, Lietuva netenka lais
vės. Dr. A. Trimakas lieka Lie
tuvoje, imasi atsakingų parei
gų, gelbsti tautiečiams, daly
vauja rezistencijos darbe pog
rindyje. Antrajai Sovietų Rusi
jos okupacijai užeinant, pasi
traukia į Vokietiją ir ten dir
ba lietuvių tremtinių vargo len
gvinimo darbą. Nuo 1945 iki 
1947 m. buvo Balfo įgaliotiniu 
Vokietijai ir Lietuvos generali
niu konsulu Tuebingene. 1947 
metais su šeima atvyko į JAV. 
Turėdamas platų akademinį iš
simokslinimą, daktaro laipsnį ir 
nemažą gyvenimo patirtį, gau
na politinių mokslų profeso
riaus darba Gannon kolegijo
je. Erie. Pa. 1950 metais per
eina dirbti į Seton Hall univer
sitetą. Newark. N.J. Dėstė ten

NUOSTABUS LAIŠKAS

Mieli Tėveliai Pranciškonai

Aš. Valerija Povilaitytė esu 
3 su puse metukų. Nemoku dar 
lietuviškai skaityti ir rašyti. 
(Už mane šį laišką parašo Mi- 
ja) Bet moku lietuviškai dai
nuoti: “Ponas barė katinėlį”, 
“Graži ponia pelėda" ir “Aš lie
tuvaitė. graži ruda mergaitė”.

Tikiuosi, kai Tėveliai pasta
tysite kultūros namus, tada iš
moksiu ne tik lietuviškai rašy
ti, bet ir skaityti. Todėl Jūsų 
namų statybai siunčiu savo vi
są pasogą statybos darbams.

Jūsų mažoji
Valerija Povilaitytė 

Priedo: 10 dolerių.
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Seselių rėmėjų Bostono sky
riaus ruošiamas ‘ ‘šunim - 
Burum” įvyks vasario 28 d. 
5:30 vai. popiet Liet. Piliečių 
Draugijos salėje. Parengimo 
ruošimui vadovauja Nellie Gra- 
bol.

Koncertas šeimoms. Vasario 
28 d. 3:15 popiet Melrose Me
morial salėje įvyks Melrose 
simfoninio orkestro koncertas, 
skiriamas jaunimui ir šeimoms. 
Koncerto solistas Jeffry Stern, 
kuris atliks Haydeno koncertą 
trūbai su orkestro pritarimu. 
Taip pat dalyvaus Marijos Dan
gun Ėmimo mokyklos choras ir 
pagiedos Beethoveno Aleliuja 
ir oratorijas Kristaus ant Aly
vų Kalno su simfoniniu orkest
ru. Programoje be šių dalykų 
bus dar Schuberto, Grigo, Bi
zet ir kitų kompozitorių kūri
niai. Koncertui diriguos komp. 
Jeronimas Kačinskas.

ekonominius mokslus ir buvo 
katedros vedėju iki pat mirties. 
To siekiant aktualiausiu rei
kalu laikė visų lietuviškų jėgų 
konsolidaciją laisvame pasau
lyje. Toji konsolidacija turėjo 
būti pradžia kitų svarbių pasi
ruošimų. kuriuos atlikti susi
skaldę vargiai pajėgtume. Ant
ras jo rūpestis buvo Vliko fi
nansai. Vlikas turėjo atsistoti 
ant savų tikrų ir pastoviai at
einančių pajamų. Aukos nėra 
to pastoviu šaltiniu ir todėl jų 
neužtenka. Reikia pereiti prie 
mokesčių principo. Visi laisvo
jo pasaulio lietuviai, turį paja
mų,. apsideda nuolatiniu meti
niu mokesčiu ir jį sąžiningai 
moka L.I. Tautos Fondui. Tre
čiasis svarbus darbas, sistemin
gai įtaiguoti laisvojo pasaulio 
viešąją opiniją visais galimais 
būdais, prieš Sovietų Rusijos 
naująjį kolonializmą. Senasis 
kolonializmas pradėjo byrėti tik 
po to, kai viešoji pasaulio ov- 
nija jį pasmerkė ir prieš jį ak
ciją pradėjo. Naujasis sovietų 
kolonializmas, jei jis ir užsi
tęstų, taip pat subyrės, jei lais
vojo pasaulio viešoji opinija 
stos prieš jį kovoti.

Vasario 27 dieną jau viene- 
ri metai, kai buv. Vliko pir
mininkas dr. Antanas Trimakas 
iš mūsų išėjo.

PADĖKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI 

LIETUVIU KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVŲ, 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 įražyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
{amžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

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

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

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

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

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

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

Lietuvos vyčių kuopa vasa
rio 27 d. 6 v. popiet šv. Petro 
parapijos salėje prie E. 7-tos 
gatvės ruošia vadinamą “Spa- 
getti Supper”.

ALRK Moterų Sąjungos 
Bostono skyrius vasario 7 d. 
suruošė vaidinimą “Uošvė”, ku
rio pelną skyrė šv. Petro para
pijai už mokyklos apšildymą 
šeštadieniais, kuomet vyksta li
tuanistinės pamokos. Parengi - 
mas buvo sėkmingas, ir Pranė 
Kaladienė vasario 15 d. para
pijai įteikė 300 dol.

Šv. Petro parapijos tretinin
kų pamaldos bus vasario 28 d. 
2:30 vai. popiet parapijos baž
nyčioje. Po pamaldų salėje po 
bažnyčia vyks brolijos susirin- 
minimui.

Šv. Petro parapijos choras, 
vadovaujamas Jeronimo Kačins
ko. išpildė meninę programą 
Lietu vos Nepriklausomybės 
šventės minėjime Lowell, Mass, 
vasario 21. Kartu buvo nuvy
kęs ir choro dvasios vadas ku
nigas J. Klimas.

P. Pažasienė šv. Petro para
pijai paaukojo 35 dol. naujam 
mišiolui nupirkti. Mišiolas bus 
seserų koplyčioje. Auka ski
riama a.a. Felikso Pažasio at
minčiai.

šv. Petro parapijos metinė 
vakarienė reunion bus gegužės 
16 d. 5 vai. p.p. Lietuvių Pi
liečių Draugijos namų salėse. 
Banketui ruošti yra s u - 
darytas komitetas, kurio pasita
rimai vyksta pirmadienių vaka
rais 7:30 vai. parapijos kleboni
joje. Komitetas jau paruošė 
kvietimus, kuriuos išsiuntinėjo 
visiems Bostono lietuviams.

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rys Brockton, Mass., prie mo
tiniško namo stato naujus se
nelių namus, kurių statybos pil
nam užbaigimui dar reikia su
rinkti apie pusę milijono do
lerių. Seselėms padėti komite
tas rengia bičiulių pietus. Už 
dalyvavimą pietuose — auka 
100 dol. Tai ypatingas paren
gimas, kurio tikslas šiai labda
rybei suteikti reikalingas au
kas. Pietūs įvyks kovo 28 d. 
naujoje auditorijoje motiniška
me name. Brocktone. Aukas 
galima įteikti tiesioginiai sese
lėms, parapijos kunigams arba 
komiteto nariams Dr. A. Kapo- 
chy ir adv. A. Yankauskui. Bi
lietai bus išsiunčiami visiems, 
kurie bus įteikę auka bent 
100 dol.




