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ELTOS atstovas iš Londono

N-Y. Times vasario 15 paskel
bė Estijos generalinio konsulo 
Emst Jaakson laišką, kuriame 
jis atsiliepia dėl Sovietų Sąjun
gos min. pirm. Kosygino pa
reiškimo, kad “Negali būti tole
ruojamos bet kurios valstybės 
pretenzijos į specialią padėtį 
pasaulyje, į teisę nuspręsti ki
tų tautų likimą, sudaryti ka
rantiną ištisom sritim sulaikant 
jose socialinį ir politinį progre-

mines laboratorijas taikos rei
kalui.

Kreipiame į šį Tablet straips
nį dėmesį ne tik dėl to, kad jis 
taikliai ir jautriai prašneko į

Ribbentropas suprato Moloto
vo klastą ir . nuo jos atsisakė. 
Wilsonas ją priėmė. ■ .

ko tą pačią kalbą, kuri įtikino 
— WMHam C. Bullitt pirma- Chruščiovą atitraukti iš Kubos 

sis Amerikos atstovas Maskvo- raketas, tauri įtikino čekoalova- 
je, vasario 15 Paryžiuje mirt Mjos vyriausybę paleisti Ame- 

Apsaugos departamentas nuo leukemijos, eidamas 75 m. rikes pilietį Kazan-Komarek.

Kosygino lankymasis Londo
ne sudarė baltiečiams egzilams 
progą ryškiai atkreipti dėmesį 
į Sovietų Sąjungos tebevykdo
mą neteisę Baltijos kraštuose.

Populiarus Londono dienraš
tis The Daily Telegraph (vasa
rio 6) savo pranešimo apie Ko-

preteraijos siekė 31-40 miL So
vietai savo' ruožtu ■ reiškė pre
tenzijas į 22 mfl. aukso ir kfty 
vertybių, kurios Estijos, Lat
vijos, Lietuvos kenkę buvo de
ponuotos Londoną' beriktas*- ■■ ■

Pagal Kosygino ir Wilsono 
susitarimą Sovietai atsisako 
nuo pretenzijų, gaudami iš An
glijos prekių už 1:4 mfl. dol. 
Tokiu būdu likęs tas Baltijos

kietija tą ps 
Lietuvos jos 
Molotovo prc 
ras siekė pai 
yra “duodanti? 'Lietuvai,' Vo
kietija — “stenanti” iš Lietu*

Generalinis konsulas dėl to 
rašo: “Mes klausiame Sovietų 
vadą, kodėl Sovietų Sąjunga 
nesilaiko šių principų atžvilgiu 
Estijos, o taip pat kitų Balti-, 
jos valstybių, kurias Sovietų Są
junga okupavo pagal Stalino į- 
sakymą 1940, laužydama 1920 
vasario 2 taikos sutartį, 1932

The Wall Street Journal ko
respondentas 4š Londono vasa
rio 14 pranešė, kad Kosygino 
viešėjimo metu Anglija ir So
vietai susitarė dėl klausimo, ku
riuo buvo deramasi 26 metus. 
Tai Anglijos pretenzijos į ang
lą turtą, kuris buvo Estijoje, 
Latvijoje, Lietuvoje ir kuris So
vietų buvo konfiskuotas, kai 
tas valstybes užgrobė. Anglę

Evai Vitinų, Vo- vos. Kosyginas “atsisakė’ 
dieną paima iš 
altarijos ruožą, 
įgandinis manev- 
Įyti, kad Maskva

an ir net britų komunistų Mor- 
ning Ster, klausėjui buvo atsa
kyta, kad D. Britanijos vyriau
sybė, kaip ligšiol, nepripažįsta 
Baltijos valstybių inkorporavi
mo į Sovietų Sąjungą, ir tas 
brity nusistatymas nėra pasi-

“Lietuvos žmonės yra didžio
je vokiečių pagarboje — dides
nėj nei kuris kitas kaimynas a- 
napus geležinės uždangos, nes 
jie parodė aukščiausios rūšies 
drąsą ir pasyvią rezistenciją 
prieš tokį galingą priešą...”

Ta rezistencija — informuo
ja jau straipsnio autorius — 
yra padėta santykių tarp lietu
vių ir rusų komunistų pagrin
dam Dėl jos Lietuva šiandien 
yra “krikščioniškoji kankinė”..

Plačiai priminęs Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 49-

Tai yra tipingas pavyzdys so
vietinių deklaracijų apie “kitų 
tautų likimo apsprendimą” ar 
“karantiną ištisom sritim” ir 
sovietinių darbų, kaip juos ro
do Estijos rekordai.”

švęsti estų tautai, kuriai yra pa
neigto visos konstitucinės ir 
žmogiškosios teisės.

Kodėl LBJ atnaujino? Šio ap- grindą Amerikai bombardavimo 
sisprendimo žymėtini keli veiks- neatnaujinti.

giai pažeidus Jungtinių Tautų nimo 
statutą, apie užgniaužimą žmo
gaus teisių ir apie deportaci- 
jas”. Jų prašymas buvo įteiktas 
Downing St. Nr. 10 šiandien 
septynių vyrų, lydimų septy
nių moterų, apsirengusių tauti
niais drabužiais”.

uoste, Bahamas salose, pama- 
tfem Vokietijos prekinį laivą, 

v-.u 'kįjįs gkrovinėjo savo važmą.
Panaudojom progą išsikalbėti 
su kapitonu. Herr Kapitan 

rĮll K Luecke pasikvietė porą svečių 

ir mus į savo kajutę, ir drau
giška nuotaika svetimame lai
ve ir tarptautiniame uoste po
kalbis vyko apie, mūsų žemę bei 
Lietuvos ateitį.

Kapitoną klausėme: “Kaip 
vokiečiai vertina lietuvius? Ką 
gali pasakyti apie Lietuvos vie
nintelį uostą Klaipėdą prie 
Baltijos jūros po šio paskuti
nio karo?”

Kapitonas Luecke atsakinė-

tarp Amerikos ir Maskvos — bar pMtefte taktiką ir ėmė pre- nri^nimą bei ištvermę rerijos aptarimo sutartu —iu- 
Vokietija atsisako nuo atomi- zidentą LBJ kritikuoti dėl Viet- dešimtojo amžium istorikai ne- rios. buvo sudarytos tarp Esti-, 

gali to nepripažinti. Jų (lietu- .jtefrV-SŠJt? 7-

(V vių) gili meilė laisvai, atkakli Vasario 24 yra Estijos nepn- 
M drąsą ir rūstus pasiryžimas iš- klausomybės diena, bet Sovietų I tverti genocidą nusipelno Tais- vyriausybė neleidžia tos dienos

■ vojo pasaulio’ ne tik dėmesio
■ ir simpatijos, bet ir susižavėji-
■ mo bei ėmimo sau pavyzdžiu.
■ Kitaip laisvė gali išvirsti vergi-

Soviety min. pirm. Kosygino 
kelionė po Angliją baigėsi va
sario 13 komunikatu, kuriame 
pabrėžiamas visokis bendradar
biavimas, tarpusavio santykiuo
se ir dėl Europos likimo, la
biau, negu tai buvo po Kosy
gino kelionės Paryžiuje komu
nikate dėl santykių tarp Pran
cūzijos ir Sovietų. Ne tik “l»t 
line” sutarta, bet ir periodiniai 
pasitarimai, kaip tai sutarė de 
Gaulle ir Adenaueris santy-

mai. 1. Karinė žvalgyba patei- 3. Kosyginas ultimatumą pre
kė informacijas, kad paliaubų nešęs Ho Chi Minh, patarda- 
dienas š. Vietnamas išnaudojo
infiltracijai stiprinti: netrukdo- fališkai sumažinti karinę veik
im 3,770 sunkvežimių atjudėjo lą. iš ten gautas atsakymas 
į P. Vietnamą su 25,000 tonų “ne”.

BRANDTAS WASHINGTONE

Vokietijos vicekancleris ir už- 
sien. r. min. Brandtas vasario 
12 baigė kelionę Amerikoje. 
Čia jis paliko įspūdį, kad Vo
kietijos politika kinta — mez
ga santykius su komunistiniais 
rytais ir su Paryžium. Bet tai 
nesipriešina Amerikos politikai. 
Vokietijos didžiausias susirūpi
nimas dėl atemipfesrrtarties'

stebėta ir Klassono, sovietinio 
respublikinio premjero Estijo
je pavardė. Foreign Office 
spaudos konferencijoj todėl bu
vo paklausta, ar tai nereiškia 
Baltijos valstybių inkorporaci
jos pripažinimo iš brity vyriau
sybės pusės. Tačiau, kaip pra-

sygino viešnagės programą pra- nešė liberalų dienraštis Guardi- 
džioje įdėjo trijų skilčių nuo
trauką, rodančią delegaciją prie 
“pasaulyje žinomiausių durų su 
numeriu 10”. Parašas po nuo
trauka sako, kad tai "delegaci- 
ja, atstovaujanti daugiau kaip 
1000 egzitę iš Baltijos kraštę, 
jttikusi prašymą pu Wilsonui,
M jis pateikty .. K osyginui Pastarom dienom BBC dviem 
Hausinty dė ję krašty užimi- atvejais televizijoj rodė pasikal-

į bėjimą su D. Britanijos Lidtu- 
Ir pats straipsnis apie Kosy- Sąjungos atstovais ir rodė

dedamas tokiomis pastabomis: 81 1 Baltijos valstybes 1940 m., . .■ .
“Būtų keista, jei p. Kosygi- kraštai smurtu buvo \

nas neryškiai, bet glaudžiai sau- prijungti prie Sov. Sąjungos.
gomas ginkluotų seklių ir jo pa- (Elta) V K

praneša, kad Londono ir pro
vincijos baltiečių organizacijos 
spontaaškai siunčia laiškus Bri
tanijos vyriausybei, prašyda
mos per pasikalbėjimu* su Sov.

SATELITAI VARŠUVOJE

Varšuvoj pereitą savaitę Var
šuvos pakto valstybių konferen
cija nesustiprinusi rytų Vokie
tijos ir Lenkijos padėties. Ne
pavykę prikalbinti Čekoslova
kijos, ■■ Vengrijos, Bulgarijos, 
kad santykiam su vakarų Vo
kietija jos reikalautų rytų Vo- ^4 sukaktį, kūną mini Ameri- 
kietijos ir Oderio-Neissės šie- ’ - ~
nos pripažinimo. Rumunija 
jau užmezgė santykius be tų są
lygų. Sovietai esą labiau užimti 
kom. Kinijos reikalais ir men
kiau rėmė rytų Vokietijos ir 
Lenkijos pretenzijas.

Londone, Vashingtone ir Varšuvoj
Sovietų minJpirm. Kosyginas 

vasario 13 baigė 7 diezu} vieš
nagę Anglijoj^ Vietnamo rei

kalui kelionė? nieko nedavė. 
Betgi davė pajusti, kad Mask
va nori artimesnių ryšių su Va
karais iš “geltonojo pavojaus” 
baimės, kaip | vertina U. S. 
News... Esą| Sovietai nu
sprendę užsitikrinti saugumą 
Vakaruose, bet nebūtų dviejų 
frontų. į

TH® TABLET apie Lietuvos subktį — 

"Lietuva pančiuose švenčia nepriklausomybes metines" 
■- • '' . ■ * ' ■ • ■

Tokiu vtadu Brooklyno “The amerikietį apie Uetuvą, bet ir 
TaMet” vasario 9 paskelbė dėl to, kad jo autorius “Bev. 
stndpsnį, k&rį pradeda: John J. Tomalonis” naujai

*Trieš keletą metų Nassau papildo eilę tų lietuvių ameri- 
kie£&, kurie yra gimę šiame 
krašte ir kurie imasi šiam kraš
tui pasitranauti tuo, kad jį švie
čia, informuoja, kas dedas jų 
tėvų, protėvių žemėje, komu
nistų pavergtoje. Jie fino, kad 
laužydami tylą, kurioje šian
dien skandinamas Lietuvos li
kimas, jie tarnauja ne tik Lie
tuvai— jie įspėja Amerikos 
žmones nuo tykančio pavojaus 
ir šiam kraštui šaukliai apie 
Lietuvą virsta šaukliais už A- 
meriką.

Minėto straipsnio autorius 
šiuo metu yra Brooklyno Ap
reiškimo parapijos vikaras.

kos, Anglijos, Vokietijos, Pran
cūzijos, Italijos lietuviai, norė
dami išlaikyti laisvės viltis, — 
autorius apibūdina lietuvius 
kaip labiausiai mylinčius lais
vę, nusipelniusius garbingo var
do tylos Bažnyčioje. Esą kaip 
katalikiškiausias kraštas Lietu- 
ra virto svarbiausiu sovietinio gegužės 4 nepuolimo ir taita- 

taikiniu go konfliktų sprendimo sutąr-
autorius rakina 4, «32 birželio 16 draugKku-

valsfyinų auksas ir vertybės— perduoda 
viso už 20.6 mfl. doL bus išda-.
lytas anglų finnom ir asmenim, 
kurie buvo investavę Baltijos 
valstybėse. Tačiau ' pažymima, 
kad tam reikės laflčo, nes turi 
tai būti sutvarkyta atskiru įsta
tymu.

Užsienių reikalų ministerija 
nepasakė tikslaus Baltijos ver
tybių kiekio. Davė tik suprasti, 
kad aukso asą 16 mil.

Korespondentas pažymėjo, 
kad Jungtinės Valstybės turi 
taip pat tam tikrę pretanzi ję dėl 
turto Baltijos valstybėse, bet 
"kadangi jos niekad nepripaži
no su antruoju pasaulio karu į- 
vykdyto įjungimo į Soviety Są
jungą, tai niekad nebuvo siek
ta susitarti dėl pretenzijų".

Laikraštis vertina, kad šis 
susitarimas yra dalis bendro su
sitarimo išplėsti prekybos san
tykius tarp Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos. O tai reiškia, kad 
Wrlsonas leidosi į derybas su 
Kosyginu dėl pasidalinimo sve
timais, pagrobtais daiktais.

Kosyginas pasielgė čia pana
šiai kaip Molotovas norėjo pasi
elgti su Vokietija 1939: pagal 
Molotųvo planą Vokietija turėjo 
pasum^ •iš. Lietuvos, vakarinį 
ruožą ir pasirašyti sutartį su 
Lietuva tą pat dieną kaip ir So-

4. Kai Wilsonas pranešė Wa- 
rtpinimas 10,000 vyrų divizijai shingtonui atsakymą, čia jau 
8 mėnesiam. Tos infiltracijos 
leisti toliau LBJ negalėjo.

2. LBJ per Anglijos min. ___ __________ __________
pirm. Wflsoną ir Sovietų mitf. fambartavimo, {^pažinti ‘Tš-

ties asmens sargų, pasiliktų ne
suvokęs politinio protesto at- 

' garsių, kylančių iš Rytų Euro- KOSYGINAS ir
pos emigrantų grupių Britanijo- LONDONAS 

Kosyginas Londone laikėsi sa-

je. Iš tikrųjų, p. Wilsonas yra 
daugiau kaip 1000 egzilų iš Bal-
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'. Tąkaj>gįų yra daug, jie jw 
iškelti kitų ir sėkmingai vykdo
mi. Tačiau aš norėčiau juos pa- 
pBdyti dviem pastatam, bū-

prastai iiMjimiiij...... Bet
prieš kurį laiką gavau laišką 
be parašo, į kurį man vis dėlto 
norim atsakyti, lame . SĮtaM

Siųskite į Lietuvą ir SSSR

giam tokiam aitotaL būtNrt.gy-toringotaMgBaspeezogatjvų, 
venti tremtyje ta tūkstančius taHiMĮm jš kurtina ir grindžia 
metų. Todėl ir “anūbnoėos lie
tuvybės plane? mes neturime. 
O toks pinas būtinas, Hačviai 

catoltaA UMlaaa 
gdUvujOAiU _• TiJpju * VIBMr tĮMMO 

iš tikrųjų, jei 3d šiol tokiopla- 
Į«d nepareagė? Kaip nes .gak- 
me sustiprinti. mūsų jaunimo 
tautinę savigarbą tattitasą ak
tyvumą, ryšio su praeitim pa
jautimą bei valstybinės idėjos 
sąmonę, jeigu mes to jaunimo 
nerengtam tam, kad jis susido
mėtų panašiomis mintimis?

Tautinė savigarba yra vįspu-

PASSAIC. NJ. — 176 Markei Street . 
PATĘRSON 1, N J. — 99 Main Street

vieną t< 
Venclova 
damas to

REPUBLIC Liyior Store, Ine 
322 Union Avenue, BrdoHyn II, N.Y.

Telefone* ĖV 7-2CB9

WORCESTER, Mas*. — 169 Millbury Street 
Y0UNG8T0WN 3, Ohte — 21 Fifth Avenue

džiausią tais metais valstybinė 
premija. To meto “Kuntaplis” 
valdančiuosius sluoksnius rodė 
per tokį veidrodį, kad visi krei
vi ir viskas kreiva atrodė. Na, 
o dabar?... Rašytojas turi bū
ti objektyvus ir gyvenimą turi 
rodyti tokį, koks jis iš tiesų 
yra. Amus taikais draugas ro-

skaityti neverstas tamstos kny
gas ir daug daug apie kitus 
skęstančios tautės dalykus.”

Tie žodžiai apie “priversti
nę emigraciją” turi mintyje de- 

buvo šviestų; dalykų. Imkim pūtuotuosius ir jų vaikų tauti- 
kad ir spaudas laisvę. Dabar ąą tikimą. K. Teigs

Tiesoje 1966 lapkričio 13 An
tanas Venclova atskleidžia nau
ją lietuvių vartojamą priemo
nę kovai su oficialiosios spau
dos proparųįfla — anonimi- 
jmbs lajtirąfe fekiiunistam, mė-

JONAS JASYS, 
NEW LONDON, CONN.

Tačiau diktatūra ir yra tam, 
kad veiktų pagal savivalę, o nė 
pagal įstatymus. “Rytas” tada 
buvo nubaustas 5,000 litų fr už- laikraščių išlaidas. “Ryto” ad- 
darytas vienam mėnesiui Vie- mimstrarija buvo priversta plo
toj “Ryto” išėjo “Sutemos”. ČtanaBtatikrėditųkiek jk bu- 
Tą vardą aš gerai supratau, bet vo pritinamas. SpaiuUvii mo
to administracinio nubaudimo 
niekaip negalėjau suprasti ir 
pateisinti, nei būdamas tada tei- 
šių studentas, nei vėliau teisė
jas bei prokuroro padėjėjas.

“AŠ negiriu, — rašai tams
ta, — to meto smetoninės san
tvarkos. Su ja ir man daug bė
das buvo. Bet vis dėlto: ir tada

— 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:
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DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

spausdinti, tai nors cenzo
rius paskaitys. Cenzorius kpt 
Vilutis, žinoma, ų išbraukė. Nor
maliai tuo viskas turėjo ir baig
tis, kaip ir baigdavosi visais ki
tais atvejais: cenzorius išbrau
kia, redakcija nespausdina ir 
viskas. Toks buvo įstatymas.

kėdavo vekseliais, o taip pat
vekselio diskontuojant būdavo O _______________
pasirūpinama pinigų mokėti ki- 
tom išlaidom ir išpirtaėti anks
čiau išduotiem vekseliam. Ta- W 
čiau vekseliai eidavo tik su kre- 
dittngų asmenų parašais. Pora 
tokių atvėjų dr. L. Bistras nu- 
siuntė mane pas Ed. Turauską, 
“Eltos” direktorių, į jo įstaigą ,

OMUajMi brMM patarnauja motieji bradai. (KarMcatOra 16 “Nuotes”, Lm.

. - “Aš draugą pažįsta nuo se-
no, •*-rašo mta aaemBas,—............

atitoktame- ir tar būt, dėl to draugo raš- šakyje
į “Atpūsta- tais dtatinoet isbjau, Dega ku- tautos Maumtaip mažai rūpi-
totaąti, nsonė, riokžte. Betbestataoi kartais mš- Mes *f**"<» kitų tautų
ii Mautis ir fiiiftei ir pilta pasidaro; ir no- jūroje. Ir paskęstai, kaip pa-

84-09 Jamaica Ava., Wbocftiavefi 21, N.Y.
340 Grand Street, BrooHyh II, N. Y................ TeL STagg 2-4329

savu kuttūtiųl,; subrendaną. 
Mums, išauguriem Lietovoje ir 
jos kultūrm jMveikyje, toksai 
klautimas syėtimas. Jamnmas 
ne išaugo musų kultūroje, bet 
jų syktaė. Jteįh mūsų kultūra 
yra “šviesa nulyje, saulei nu
leidus”. Tai yra prieblandos 
kultūrai”. MiMį jaunimas tik 
tiek apie Uetuvą “žino” (atleis
kite, kad imu' svetimženkliuo- 
se), kiek jam ^pajėgė įkalti li
tuanistinė mokykla vaiko am
žiuje. TodM^ < jo lietaviškos 
kultūros bei valstybės samprata- 
yra “vaikiška**. Tai viena iš 
priežasčių, kddėl mums yra 
sunku, o kartins nebeįmanoma, 
rasti “bendru kalbą”, nors ir

jimĄyiBVOA 'Vtflfei 

■eglėse o^aU'1

atvirą laišką Antanui Smetonai. 
Laiške jis priekaištavo jam už 
priesaikos sulaužymą, įvedant___  ______
krašte diktatūra, pagrobiant t^įįįįį^įf- 
tautos teises ir tt “Ryto” re- |^| ^unuĮMK^įĮ 
daktorius, berods, Petras Rad- ir kM 
zevičius, vėliau Silūro kanki
nys, perskaitęs laišką, atidavė 
spau^uvei, tardamas, jei neleis

ypUAngta farftūrtagumM. Nie- 
los taip neatstumia mūsų nuo 
drangų ar gafimų drangų ir nie- 
kas taį mums nekenkia kaip 
•reganelia ir ignoranciia. Lietu
va priklauso Europai ir jos kul
tūrai Taigi kr mes privalome 
.pasirodyti “eūropie&ai”, tai 
yra, būti mandagesni ir kultū
ringesni daugiau, negu rmka- 
laujaina iš eilinio žmogaus. Jau
nystė ir išdidumas eina ranka 
rankon. Kada prie jaunystės 
prisijungia nežinojimas, ne
mokšiškumas, nepatirtis etc. 
gaunasi katastrofiškas įvykis. 
Jėgos ir reikalavimų perijodas 
yra praėjęs. Draugus reikia lai
mėti mandagumu, kantrybe, žo
džio ir intelekto galia, argumen
to tiesumu ir mokslu.

ti' nuitor > ■ vifi) -ię ta- - ttaini, bėgadbtaiani tBevą ir 
: — kita. Sitis Vien tik kaygm nuo
puįį taip ir “pėten- taĮtaįib^tee nesutapys, nors 

luMv VilliT SDMVCnBtaBta Ir Dili*
Ū fc^efenai Befia ne AŽga- bėti su tamsta” jetad.”
nistaną, bet Lietuvos “Baltuo- “Draugo raštuose (knygose “Parafiyk, mielas Venclova, 
sius Rūmus”. Normatad tsrttų įr laikraščių straęsmuose), — — rašai tamsta, — parašyk 
nukentėti cenzorius už pražiop- rašai tamsta, — kuriuose kai- apie ctitartinę priverstinę ir 
sojimą, bet išėjo kitaip—uždarė bi apie dalykus, liečiančiuš Lie- laisvą lietuvių emigraciją, apie 
“Darbininką” šeSems Jaaėne- tavą, raudom stata kyšo ten- tai, ar lietuviškose mokyklose 
siems ir redaktorių P. Joč| & dendja, ka* nepradaosomoj mokosi emigrantų vaikai, ar jie 
siuntė tam laikui į Vantas. Lietuvoj buvo viskas bloga, o dar moka lietuviškai ir ar gali

Tokie įvykiai, kurių buvo ne- dabar gera, g«ta 
mažai, ir išugdė manyje pasi
bjaurėjimą diktatūros savivalė- 
mis. Dtakoniiki adirinistraci- 
niaį bauffirtai ypač didindavo

daugelis sako (čia turiu galvoj 
tuos, kurių straipsniais laikraš
čiai užpildyti), kad tada spau
dą labai varžė. Taip, varžymo 
buvo, bet vis dėlto buvo gali
ma daug ką parašyti net ir 

$ jų sąžmę. Į prieš tą santvarką. Imkim kad 
iką Antanas ir Cvirkos romaną “žemė mai- 
įsakinėti, duo- tintoja”. Juk iš jo dvelkte dvel- 
ištraukas. Įdo- kia to meto santvarkai priešiš- 

sra, kas tinta laiškuose, taigi ka dvasia, prieš, ją, santvar- 
daburtinio nfeto “pogrindinėje ką agitacija kyšo; nežiūrint to, 
spaudoje”, rašoma. A. Vencio- už tą romaną tada Cvirka gavo 
vos minimas; laiško ištraukas 5000 litų premiją. Rodosi, di- 
su^audę pakartojame. A. Venc
lova rašo:

PHILADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St^ 
PtTTSSURGH 3, Pa. — 1307 E. Canon Street . 
SAN FRANCI3CO, Caiif. — 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn. — 905 Bank St________

GR 2-6387 
MU 4-4619 
PO 3-4818 
HV 1-2750 

. Fl 6-1571 
PL 6-6766 
SW 8-2868 
. R1 3-0440

Arba kitas atsitikimas su 
“Darbminku”, kai ats. redakto
rius Petras Jočys buvo ištrem-

B.KOKIAIS PADB-
TUMC TRBVMf11 ŪKUSIAM

Tada “Rytas” jau ėjo 8 pus
lapių. Aštuoni puslapiai tai bu
vo istorinis Lietuvos dienraščių 
posūkis, kurį padarė ‘Rytas’, o 
pasekė ‘Lietuvos Žinios’ ir “Lie
tuvos Aidas” — valdžios laik
raštis. Bet tas posūkis pareika
lavo daug lėšų. Tik vieno nu
merio atspausdinimas atsieida
vo 500 Htų kasdien, o kur kitos 
išlaidos? Prenumeratoriai dau
gumas buvo kunigai, ries kita 
šviesuomenė bijojo netekti val
džios vietų ir vengė “Rytų” pre
numeruok Išlaidas ypatingai di
dindavo karo cenzūros išbrau
kimai, už kuriuos vistiefc reikė
davo mokėti spaustuvei. Nere
tas atsitiktam, kad būdavo iš
braukiama ištisais prišlaptais. 
Be to, dažnai buvo didėlės bau
dos, padiktuotos grynai diktatū
ros sauvalės ir noro sutikriduo-

ahmtiniai -— materialinė para
ma ir IriškM — moralinė dva
sinė partana Ypač laukiami 
tėvynėje laiškai, Laiškai jmsili- 
kushis stiprina negu
gatana įsivaizduoti. Daug ra
šant, nors ir nieko nepasakant, 
bet susitikimo ilgesį pala&ant, 
bus palaikoma dvasia išlikti sti
priems ir dideliam varge. .

C. Kokiais žygiais išlaikyti savy
je laisvės (igesį *r patikėt*“ 
mą? “Laisvės ilgesys ir pasiti
kėjimas” priklauso gyvenimo 
stiliui ir asmens pasaulėjautai. 
Laisvės ilgesio neturi tas, kas 
neturi meilės’ ir pagarbos savo 
tartai, o< pasitikėjimo neturi 
tas, kas neturi vilties jausmo. 
Man šis klausimas sunkiai su
vokiamas ir neaktualus. Yra tie
sa, kad “mes mirštame”, kaip 
esu savo laiku “Diagnozėje” iš
kėlęs, bet dabar matau, kad 
toji mirtis ateina ne nutautimo 
keliu, bet “išsigimimo”. Daro
mės viskam indiferentiški. At
eities perspektyva eina tam-

įaunUne, tautinę savigarbą, kul- 
tūrinĮ aktyvumą, ryšio su pra- 
eMm pajautimą, valstybinės i- 
dėjos sąmonę?

Yra tautų, kmrios atgavo ne
priklausomybę ir laisvę po dvie
jų tūkstančių metų nelaisvės. 
Ar mes, būdami svetur, gainne 
tikėtis ką nors panašaus, jei

syn, horizontai siaurėja, mažai 
ką turime šiandienai, o rytdie
nai — nieko .... Koctaretybių 
laukai tuštėja, kadaise vffioju- 
sios žalumos išsėemia. Tem
pam trumparegiai; gyvėnątik 
šia diena. ASkiau kalbant, ne
turime “amžinosios lietuvybės 
plano”.

2. Kokiais žygiai* sust*!11^^**

y ^nM*Į>sia i*- patikinnauaa firma Amerikoje, turinti 
tterigtite metų petyrimų nninižiiMt — -

DOVANAS-SIUNTINIUS l USSR.
Gųvėjas nieko nemota. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas sk^ta ir titanus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa- 
ojų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

GOSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• Boston 18, Masą, __ ________ __ _____ ___
• 80. BOSTON 27, Mass. 327 Wcaf 8roadway _
• 8RQQKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue _ 
< BROOKLYN 7, W.Yw:~ 600 Otftter Avenue _
• BUFFAUO 6, N.Y. — 332 FiUmore Avenue —
• CHICAGO 22. IM. — 2222 W. Cbicago Avenue
• CmCAOO 8, Ui. — 3212 So. llstsiB>6 Street .
• CLCVELAND 13, OMa — 904 Lttėrary Road 
ė OETROIT, Mietu — 730 Michtaan Avenue —

ti šį aktingą griežtos demokrati
nės minties dienraštį. Vieną 
toki drakonišką nubaudimą Čia 
paminėsiu.

Tada “Rytui” iš Šveicarijos 
rašydavo Juozas Gabrys. Viso
kių nuomonių galima išgirsti 
apie jį, ypač apie jo veiklą jo 
amžiaus gale. Tačiau objekty
vus asmuo negali nepripažinti tas. į Varnių koncentracijos sto
jo didelių nuopelnų Lietuvai, vykią (1929 kovo 18 — birže- 
Viena kartą jis atsiuntė “Rytui” Ik) 26). “Darbininkas” tada pa-

“laudna, kad .dtaartmiai lie
tuviai, stovintieji tautos prie

rašai tamsta, — savo

. EV 4-4952 

. OI 5-8808 

. TU 6-2674 

. BR 8-6966 
WA 5-2737 
TO 1-1068 

. VI 1-5355
• GRAMO RAMDO, MMŪ — 63&3S Bridže St, N.W. Gi. 8-2256
• HARTFORD 1A Conn. -r- 200 FraMcMn Av, tel. 233-8030,246-0215
e HAMTRANCK. Mfch. — 11333 Jos. Campau ______  TO 7-1575
• IRV1NGTON M, NJ. 762 Sprinafieki Avė.---------- ES 2-4685
• LAKEWOOO. N J. — 126 - 4th Street_____________FO 3-8569
• LO8 ANGELES 22, Caiif. — 960 80. Atlantic Bivd. . AN 1-2994
• NEWARK 3, NJ. — 428 Sprtaofieki Avenue_______Bi 3-1797
• NEW MAVEN, Conn. —509 Conflress Avė. __—------ LO 2-1446
• N£W YORR, N.Y. 10011 — KM West 14th Street _ CH 3-3005
• NEW YMK 3» N.Y. — 38 - 2n6 Avenue_____ 1-------- AL 4-5456

Mt M.Ea fS-< POULTR'



čių

thjew

sausom1

šiandieną, praėjus beveik 50 
metų, bolševikų revoliucijos su* 
kakties propaganda neįstengia 
nutildyti visuotinę nuomonę, 

paminėjimas naudojimu atstatė savo valstjr-~ kad milžiniškos aukos bei kan-

1 - ' ' ' ' i "'"E-

I visus Jungtiniu Amerikos Valstybių lietuvius

nės sutarties re&ain bei prista- 
~ w>d«»£ą Sį

P Washmgtone Lietuvai esant okupuota, Va- akio svarbą bei kilnumą. Anuo 
metu, 1918 metais, Rusijos ko
munistai naikino rusų tautos 
laisvę ir teisę pačiai valdytis, 
smurto keliu kurdami sovietų 
valstybę. Tuo pat laiku lietu
vių tauta, laisvai ir vieningai 
reikšdama savo valią, be vidaus

metimą Amerikos Lietuvių Ta
ryba išsikovojo sunkiomis ir kie
tomis pastangomis.

Todėl šioji Vasario 16 d. pra
eina realiame ir reikšmingame 
kovos ženkle dėl mūsų nenuils
tamų pastangųriokianti^at- 
gauti Lietuvai laisvę, šiame rei
kale prašome visų lietuvių nu«*-

priklausomoje valstybėje, civili
zuota tauta turi galimumą plės
ti savo kultūrą, kurti materiali
ni gerbūvį ir dalyvauti bend
roje žmonijos pažangoje. O be 
to, nepriklausomybė apsaugojo 
mus nuo rusų revoliucijos 
žiaurumų. dėl kurių Rusijoje 
žuvo milijonai Žmonių ir kurie 
mūsų mažą tautą, svetimą ru
sams, surištą su Vakarų kultū
ra, ištikimą savo tradicijom bei 
tikėjimui, būtų sunaikinę ne tik 
moraliai bet ir fiziškai.

Visos Šios aplinkybės parodo, 
kas pirmoje eilėje buvo ir tebė
ra Vasario 16 dienos akto svar-

sutarties at- stitol6 dieną — Nepriklauso
mybės šventę — tegali švęsti 
užsienio lietuviai, nes jie, gy
vendami laisvajame pasaulyje 
nėra varžomi reikšti savo tauti
nius jausmus ir gilų prisirišimą 
prie Lietuvos laisvės idėjos. So
vietų okupuotame krašte šios sukrėtimų ar prievartos pa- 
istorinės datos "f 
yra okupacinės valdžios už- bės nepriklausomybę. Tai dary- čios kurias rusų tauta yra pa- 
draustas bei baudžiamas, o dama, mūsų tauta vykdė savo kėlusi ir toliau pakelia, nėra da- 
šiais metais, be to, atsiminimas istorinę teisę, paveldėtą iš se- vusios jai nei materialinio ger- 
apie Lietuvos laisvę yra ypač nosios Lietuvos valstybės, rė- būvio, nei dvasinio pasitenkini- 
slopinamas triukšmingais pasi- mesi tautų apsisprendimo dės- mp, nei išmintingos valstybinės

bos vardu aš sveikinu mūsų 
tautą ir reiškiu jai teisėtų Lie
tuvos Valstybės diplomatinių at
stovų ištikimybę. Tebūnie ši 
diena mums lietuviams akstinu 
toliau ištvermingai dirbti Lietu
vos laisvei ir ateičiai.

širdžios ir vieningos talkos. Mi- 
... • i -v -s s- nbrt Vasario 16 d. visose lietu-sigaih nei laiko nei vargo ir ne- . _irK1,kolomjose yra labai svarbu

ruošimais minėti bolševikų re- niu, kuris sudarė tada ir tėbe- 
voliucijos 50 metų sukaktį. Ta- sudaro šiandien vieną civiliza- 
čiau kaip tik šių dviejų įvykių cijos pagrindų, ir vado- 
— Lietuvos nepriklausomybės vavosi savo teisėtai s in- 
ir rusų revoliucijos — sugretini- teresais, būtent, ji siekė ap- 
mas tegali išpyškinti Vasario saugoti savo tautinę gyvybę. 
16 dienos Nepriklausomybės Nes tiktai pati valdydamas! ne-

Lietayąį kelią į nepriklauso
mybę tiesė ne tik lietuviai, ku
rie paskelbė 1918 metų vasario 
16 dienps aktą. Ne tik savano
riai, kariai, kurie ginklu nepri
klausomybę gynė. Nepriklauso
mybei buvo palankus, ar bent 
pusiau palaukus, ir tarptautinis 
klimatas.

Palankus, nes Rusija buvo 
------nusilpusi taurei! revoliucijoje;. 

Vokietija matė karą pralaimin
ti. Amerikos ir Anglijos karinė

Rusiją turėjo svarbios Įtakos 
silpninti bolševikinės agresijos 
bangai, riedančiai į Vakarus. O 
moralinės paramos Lietuvai da
vė prezidento Wflsono “14 
punktų” (1918 sausio 8).

Tačiau reikėjo dar ilgos ko
vos, iki Lietuvos valstybė įėjo į 
tarptautinę valstybių šeimą. Ne 
iš karto buvo priimta į Tautų 

yšąjungą. Pirmieji jos prašymai 
/ buvo atmesti, nes Tautų Są- 

/ jungos didieji norėjo išlaikyti 
' caro Rusijos imperiją nedato- 
K majHLsimajam monarchui. Nors 

prezidento Wilsono “punktai” 
kalbėjo apie tautinio apsispren
dimo principą, bet įsakmiai Lie
tuvos vardo neminėjo. Ameri
kos vyriausybėje buvo įtakingi 
tie patys sluoksniai, kurie taip 
pat norėjo išlaikyti Rusijos im
periją nedalomą. Tik tada, kai 
Lietuva 1920 sudarė taikos su
tarti su Sovietų Rusiją, Lietu
va buvo priimta į Tautų Sąjun
gą 1921; tada ir Amerika pir
moji iŠ didžiųjų valstybių 1922

džins sudaryta pirmojo tarėjo lietuviškas patnjotines Ofgani- 
patariamoji taryba, vadovauja- arijas ir visus geros vaitos lie- 
ma M. Biržiškos, attiks vaidme- tuvius, nuolat stropiai budi Lie- 
nį kaip pirmojo karo meta Lie- tavos laisvės sargyboje, ir nie- 
tuvos Taryba. Prezidento TO kada nepraleis ir nątisįsakys 
šono punktų moralinę paramą jokių pastangų, kurios tik grei- 
atstojo antrojo- karo pradžioje, čiau galėtų priartinti Dėtu vai 
1941 nigpč. 10, paskelbta At- ląisvės
tento chartą pasisakiusi už at- aušrą. Tam tikslui Taryba ne
stebiną po karo valstybių, ku
rių veikimas buvo karo sukliu
dytas. -

J •
Atlanto charta Lietuvoje bu

vo suprasta kaip demokratijos 
bei laisvės kova prieš totaliz- 
mą bei vergiją; kaip skatini
mas aktyviai prisidėti prie pasi
priešinimo vokiečių okupacijai, 
paskiau antrai bolševikų okupa
cijai..

Tokius pasiryžimus dar la
biau stiprino Amerikos pozici
ja: ji per savo valstybės pase- 
kretorį Sumner Welles 1940. 
7.23 pirmoji atsisakė pripažinti 
Lietuvos įjungimą į Sovietų Są
jungą. Jos prezidentas Roose- 
veltas 1940.10.15 užtikrino A- 
merikos Lietuvių Tarybai, kad 
Lietuvos nepriklausomybė tik 
laikinai sukliudyta. Tai rodės 
žymiai palankesnis moralinis 
klimatas, nei pirmojo karo me
tu.

O tačiau antrasis karas atne
šė Lietuvos valstybei ne sau
lėtekį, o saulėlydį. Ne dėl Me- 

M . .... . tuvių pasyvumo ar aukų bai-
ą ■>>*bet dėl ištiktųjų nepalan- 

S?. \ktadsmas, kauspoUttoloBtaX,laįida- 
kiek čia leme Amerikos lietuvių F *
įtaka). tos jj, bciševjįiuės Rusijos nei

Amerikos visuomenė betgi 
buvo ir tebėra jautresnė nei 
kur kitur Amerikos moraliniam 
įsipareigojimam. Sąmoningai ar 
nesąmoningai ji matė savo 
vadų duotus ir netesėtus paža
dus. Lyg juos atpirkdama, A- 
merikos visuomenė užjaučia pa
vergtuosius labiau nei bet ku
riame kitame krašte.

Praėjo pc>a dešimčių metų 
nuo liūdno atminimo Jaltos šu
tą ties, o Amerikos visuomenė
je Baltijos pavergimas, atrodo, 
tebėra skausmingiau pergyve
namas : nei tų, kurie vadinami 
satelitais. Dėl -šios visuomeni
nės opinijos, kuri susikoncen
truoja kongrese, ir vyriausybė 

. , x ' tebesilaiko Sumner Welles
re kitokį santykiai tarp Amen- pareiškimo, kuriuo Balti- 

„ . - v. > .. x . jos valstybės tebelaikomos gy-Tokis Lietuvos valstybes sau- po pirmojo karo. Amerika atsi- ^os
lėtekis po pirmo pasaulinio ka- dūrė kurį laiką beveik Maskvos Amerikos visuomenės ?wa

tarnyboje. Amerikos dėka bol- ,AmenK?s visuom«nes' SY™
v . .. ,v. sąžine ir šiuo metu yra pagrin-ševikmc Rusija buvo didžiau- veftsnys
šia karo laimėtoja. Amerikos yj.^ reikalingas, kad po ilgai 

Antras pasaulinis karas vėl dėka savo ribas ji nukėlė iki EI- trunkančios nakties Lietuvai a- 
užliejo Lietuvą okupacijų ban- bės. Amerikos dėka dešimtys teitų vėl saulėtekis.

būvio, nei dvasinio pasitenkini
mo, nei išmintingos valstybinės 
ir socialinės santvarkos, nei — 
svarbiausia — laisvės. Joks cfc* 
vilizuotas Rraštas pasaulyje nė
ra priėmęs laisva valia sovietų 
santvarkos. Visur, kur ji egzis
tuoja, ji yra, kaip Lietuvoje, 
smurto padarinys. Pačioje So
vietų Sąjungoje jaunosios kar
tos technikų, ekonomistų, rašy
tojų tarpe atsiranda minčių, 
kad visa 1917 metų bolševikų 
revoliucija buvo ne tik bergž
džias, bet dargi kenksmingas į- 
vykis. Ir čia yra tikroji pirmo
ji pasireiškiančio sovietuose ne
ramumo priežastis.

Lygiu būdu šiandieną yra aiš
ku kaip ir prieš beveik 50 me
tų, kad Lietuvos nepriklausoma 
valstybė buvo būtina lietuvių 
tautos ateičiai. Išsaugoti šį ne
priklausomybės būtinumo jaus
mą ir įsitikinimą lietuvių širdy
se,- išsaugoti juose valstybingu
mą ir tautiškumą, yra svarbiau
sias Lietuvos ateities laidas.

Lietuvos diplomatinės tarny-

tūkstančių kovotojų prieš bolše
vizmą buvo bolševikam išduoti.

Amerikos prezidento žodis 
nebuvo paverstas kūnu, ir tarp
tautinis politinis klimatas tapo 
palankus sovietiniam totaliz- 
mui bet ne laisvei.

prieš konsuliarinės sutarties 
tvirtinimą ir jas skubiai siųsti 
savo valstybės senatoriam ir 
prašyti visų savo amerikiečių 
draugų ir patrijotimų ameri
kiečių organizacijų siųsti laiš-

KOSTAS SIETYNAS

GRIGO RATŲ
☆ ☆

* * PASLAPTYS

Saulė nebetekėjo. Tamsa labai paliko stovėti iki šiai dienai su iš Plinkšių raisto”... Dievas galės jas paleisti. Bet velnias džiaus senuoliui taip lengvai 
gąsdino žmoniją. Visi maldavo visais neštuvais ir kibirais.
Dievo Motiną Mariją permal
dauti savo sūnų, kad vėl leis
tų šviesti saulutei. Pagaliau Die
vas išklausė Sv. Mergelės mal-

Paskui skerdžius man paro-

vadino — Peklos šakės. Kada 
aš paklausiau, kodėl tos žvaigž-

Visagalis nurodė, kur Pekla tu- nesutiko. Dūšias patys šėtonai viskas pasibaigė.. Patarlė sako: 
ri persikelti: labai labai toli vežė. neik su velniu sietiniais “grajy-
nuo mūsų parakvijos, ten, kur Kėlimasis prasidėjo Sker- ** neteksi sietinių ir marš- 
saulė paskęsta jūrose... senulį kinių Už šakių nuostolius pats

žiūrėti į rytas. Kai tik jie pa- aigdna 
matys tekančią labai šviesią
zvmgzaę, tai dus zenąas, sau Plfakfię raiste
neužilgo ir saule patekės. Die
vas savo pažadą išpildė. Po ii- Labai labai seniai, kada lieta-

na S jp kojų buvo kaip ark- priausią savo bėrį, kurį buvo “uuavo uazna uzsiirassanyjuM. 
lin franona ir jo noris turėjo pirkęs nuo čigono per jomar- Ta? istorija, ir

Luciferiaus raštą, kuriam* buvo rą parapiją nukeliavus, anas se- 
aiškiai pataikyta, kad, pagal Die- nutils turėjo nelaimę: perlūžo 

* - ' r -t . ... . nii « - - *- i**- «Įj| mlTMTA** nrblruim vi a no ,
Niekada nepamiršiu anos pasakydavo, kad rytoj reikėtų

1933 metų birželio nakties, ku- skubėti vežti dobilus į klojimą, t . -r -■ w rn-j-mĮ, - t— ■ ---------—?— -----------------------
rią praleidau su naktigoniais, nes vakare būsianti perkūnija. pamatė rytuose tekančią la- Dievo ir garbino Perkūną, Pek- g Plinkšių raisto. Kad dumpeklė ir nuo vienos “muk- buvusieji matėme napaprastą
Buvau tik 10 metų berniukas, Pažvelgęs į Grigo ratus, pašte- šviesią žvaigždę. Ėmė šyis- la buvo Plinkšių raiste (nettii attiktų, būrių pavaryti Paka- šės” nukrito ir pasimeti “mu- gamtos reiškinį, kurį nedaug
ir man apylinkės skerdžius reiš- bėdavo, kad jau laikas paga- žmonija pragydo: Sveika, Grūšlaukės).' Ten gyveno viri hniHn ir Kumieikių sodų gyven- terka”. Toks vežimas “ne vėl- žmonių temato ir kuris pasi- 
kė labai daug. nams pasikeisti. Aušros žvaigždė. Kad primintų velniai, šėtonai ir šepetonai. tojai su pormankom vežt pekto* niui neskanus”, ka^> sako že- kartoja tik kas ktieri metai

šiandien intelektualus stebi- Ana nakti jis man parodė ■“***™“.***
kė labai daug.

kaip A Etnsttinas, H. Shaptey, Paukščių tako, su nulūžusiu 
De Sitter, Sir A. Eddington “dišliu”. Kažkur padangėse jis 
Fred < Hoyle. Mus, kaimo ber- matė Arono lazdų su kuria A- 
niukus, kur kas labiau stebino ronas, ‘Maižiešiaus’ brolis, dau- 
mūsų skerdžius nes jis žinojo Žęs į uolų paleido vandens ope
rišką! lį žydam gerti dykumoje. Ry-

ngus metas jis ganė visos a-pylinkės bandų apie 100 kar- (grupė Žvaigždį) ^jnešų kad 
.J,, t.™ i™ iau laikas Senui

rių ir būrius avių Jam buvo . ,.
duodami keli asistentai '—pa- 
guaL Jis pats paskui karres 
nebėgtojo, bet, pasirėmęs ant

ŽAotans ant mėnulio

ir nezDomniKai^. zai numir- fabai tolima, net į tre-
davo, būdavo šėtonų pamauti fianarakvila.

Skerdžiaus nuomone, 
matome ant mėnulio moterį su Ten buvo labai daug geleži- 
neštavais ir dviem kibirais van- • nių katilų su verdančia smala.

mes

vyrų smalos kubilų. Keikė

Nusiaunęs jis išskėtė ranka ir 
sušuko: “O kad jas (tas Sakes) 
kur aniolai paimtų”! Normalio
se sąlygose žemaitis sakytą: o 
kad jas kur velnias paimtą Bet 
čia stygos nebuvo normalios

ilgus metas. Tai buvo 1933 m.

kad žiemos dieną milijonai 
snieguolių krito ant žemės. 
Daugiau buvo panašu į ugnies 
lietų — įspėMbs buvo, kad ly
ja ugnimi... Išgąstis apėmė vi-

sus. Jai jis labai patiko, ir ji tilu degė ugnis. Vienas velnias ™
spoksojo gana ilgai į jį Tuo buvo Luciferio naskirtas ori- JZSv. P*?®*0 PeUai

.. . . . . Jis aiškino, kad ką tik ba- iiinAn kaukas taitvaraai akrtfA Tinriifi ^iu1 mmig mimr imrat ktitis iš Plinkšių raisto, nes tiesavo flgos lazdos, davinėjo savo tekėiugi AužrL (Ve^ra) buvo metoT ^attt^ >itvYa8) 8krido kad ugnis visur gerai kaimai hnro arAamM Pek-
aristentam įsakymus Gražiom (Venera) Puvo Kaukas buvo gerai degtų ilt
asistentam Dievo ženklas žmonėm, kad sau- nostteikęs nes jį mttiniriuB fa—™ n—«k« fc-c
naktim banda palikdavo lau- lė tikrai labai gerai pwv>it}nyi Kaušinie-
ke per visą naktį. amfĮgis, dar prieš rekrū- ne su midumi Jis pagriebė tą

Jis gerai pažino ir mėgo tų Įtikus, Dievas buvo smalkiai moterį savo sukuriu, pakėlė 
žvaigždėms nusėtas padanges, nubaudęs žmoniją, užleisdamas ją labai aukštai ir nuleido ant 
Užmetęs akį į dangų jis pav., tamsią naktį visam pasauliui, mėnulio plikės. Ten tą vargšę

maifiai priėmė Dievo Sūnaus vo linkęs “narodnają”. Jis gal- 
mokrią. Pekla tari keltis laukan vojo jam duos vežti dūšias, jis

v . f

no “profesorius” skerdžius ne

lemtas šakes ir, kad vėtai jų

nų, nettii nuo Grigo ntą su 
nulūžusiu difita. Ton joa kr te-

Bet nemanykit kad tao iker-

kada to nematęs. Jis tik sakė 
dretanfiu balsu: ^Vokale, vaka-

žvaigždės krinta iŠ dan-

kad gal ir pragaro šakės nu
kris, tai jto man atkirto: “Ty
lėk, partieti. Puoterus kalbėk”!

(Bus daugiau) ■
■■

■įįį.įįįįįįįj



’ U'M Komi rw

Studijų savaitė Argentinos karščiuose
New Yorko viduržiemio šiur

pias pūgas ir Buenos Aires va
sarvidžio kaitrą teskyrė per de
šimt valandų nugalimas atstu
mas. Sausio 27, nors dar anks
tyvame ryte palikus lėktuvą, 
keleivius apibėrė karštoki sau
lės spinduliai. Dienai įpusėjus 
kaitra dar padidėjo. Vidudienio 
saulutė čia šypsosi iš šiaurės, 
bet šilimos negaili.

Vykstant iš Buenos Aires ae
rodromo į užeigą, pakeliui pa
stebima nedaug žmonių —čia 
vasaros atostogų laikotarpis. 
Pagal Įsigalinčią tradiciją kaip 
tik vasaros atostogų metu ir 
rengiami Pietų Amerikos lietu
vių kongresai. Šiemet įveda
mas naujas bandymas — su
rengta ir prieškongresinė jau
nimo studijų savaitė. Atrodo, 
geras Amerikos prieškongresi- 
nės Dainavos stovyklos pavyz
dys bus paveikęs.

Jaunimo stovyklai pasirinkta 
netoli Buenos Aires esanti tė
vų marijonų vasarvietė — Ši
luva arba Vilią Elisa. Vietovė 
kiek aukščiau iškilusi, tad ir 
karščiai ne taip pa jaučiami, 
kaip Buenos Aires aikštėse.

Šiluvos vasarvietė ideali jau
nimo vasariniam susibūrimui— 
vieta gana nuošali, erdvus so- 

1 das, daug vietos palapinėm ir 
laužavietėm. Tik pasimaudyti 
galimybių nedaug — upių ar 
ežerų artimoj apylinkėj nesi
mato, o baseinėlis — daugiau 
tik simboįinio pobūdžio.

Stovyklą pradėjus sausio 27, 
tarp stovyklautojų ir svečių 
nuolat pastebimas judrus ir rū
pestingas Argentinos lietuviško
jo jaunimo globėjas kun. Juo
zas Margis, M.I.C., Avellanedos 
lietuvių Aušros Vartų parapijos 
klebonas. Jis lydėjo jaunimo de
legaciją į jaunimo kongresą 
Chicagoje. Jo globa pilnai pa
jau čiama ir čia.

Daug triūso įdėjo ir studijų 
savaitės komitetas: pirm. prof.

Buenos Aires lituanistinės mokyklos vaikai atlieka programą jaunimo stovykloje Argentinoje. Viduryje mo
kytojos Stasė Valinskienė ir Zuzana Vanagaitė.

Prieikongresinėje studijų savaitėje pokalbi praveda A įgis Zaparackas. Abi nuotraukos Darbininko

Sausio 27 - vasario 2 netoli Buenos Aires tėvų marijonų 
vasarvietėje Argentinos, Brazilijos ir kitų kraštų jaunimas 

tarėsi lietuvybės išlaikymo temomis.

Ernestas Paršelis, Irena Sima- 
nauskienė, Hektoras Leonavi
čius, Rasa Kairelytė. Jiem ne
nuilstamai talkino Aldona Čikš- 
taitė, Tadas Jasinevičius, Ra
polas Paršelis.

Stovykla subūrė visų krypčių 
lietuvišką jaunimą, čia buvo 
galima sutikti įvairių organiza
cijų atosotovus: Nelidą Hukai- 
tę iš Susivienijimo, Aliciją Zien- 
ką ir Z. Skrandžiūtę iš Argenti
nos Lietuvių Centro. Berisso ko
lonijos Mindaugo d-ją atsto
vavo jos pirmininkas Osvaldas 
Bakanas ir N. Marcinkevičiūtė.

Šalia Argentinos lietuvių nuo 
pat pradžios pastebimi ir kitų 
kraštų atstovai. Vokietiją atsto
vavo Ingrida Suokaitė, Vene- 
cuelą — Sigutė Kundrotaitė ir 
kun. A. Perkumas. Gausi JAV 
delegacija: Balfo pirm. kun. 
Vaclovas Martinkus, PLB valdy
bos vicepirm. Stasys Barzdų - 
kas, PLJ Kongreso komisijos- 
pirm. Algis Zaparackas, iš Chi- 
cagos Dalia Tallat Kelpšaitė ir 
inž. P. Vaičekauskas, iš Roches- 
terio Nijolė šlapelytė, iš Bos
tono jaunimo metų komiteto 
pirm, ir skautų tuntininkas Čes
lovas Kiliulis, iš New Yorko A- 
teities redakcijos narė Salvini
ja Gedvilaitė ir Darbininko re
daktorius Kornelijus Bučmys, 
O. F. M.

Dar gausesnė Brazilijos dele
gacija, specialiu autobusu atvy
kusi tik sausio 31. Buvo orga
nizuojama dar didesnė j kong
resą vykstančių grupė, bet te
ko pakelti nemaža sunkumų iš 
oficialių įstaigų pusės. Pietų 
Amerikoj su Lietuvos pasu ke
liauti gana sunku, nes ne visi 
kraštai sutinka duoti vizas. Gy

venamo krašto pilietybę pri - 
ėmusių lietuvių nėra daug. Tad 
ir šį kartą Brazilijos jaunieji, 
jau ten gimę, lietuviai atvyko 
į Argentinoj vykstančią stovyk
lą, o vyresniųjų dalis pasiliko 
Montevideo mieste, antroje La 
Plata upės pusėje.

Studijų savaitėje pastovių da
lyvių buvo apie 60. Savaitgalio 
ir uždarymo progomis kartu su 
svečiais prie stalo susėsdavo 
virš 100.

Laikas prabėgo labai greit. 
Studijų dienos buvo išmargin
tos paskaitomis, diskusijomis, 
laužais, o ypač lietuviškomis 
dainomis.

Pokalbius pravedė vietinis 
inž. Algis Rastauskas, iš Bue
nos Aires prof. Ernestas Parše
lis, Stasys Barzdukas, Algis Za
parackas, Dalia Tallat-Kelpšaitė, 
iš Vokietijos sugrįžusi Ingrida 
Suokaitė.

Kalbant Lietuvos pažinimo ir 
lietuvybės išlaikymo klausi
mais, paliestos įvairios sritys. 
Iškilo ir Šiaurės Amerikos lie
tuvių krepšininkų naujos tarp
tautinės kelionės klausimas. 
Kaip į tai žiūrėtų Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimas? Ar la
bai tokių svečių lauktų? Ar 
daug naudos lietuvybei susida
rytų iš tokių gastrolių? Nuomo
nės skyrėsi. Propagandos reikš
mė nepaneigiama. Tokių rung
tynių metu Lietuvos vardas 
daug kartų nuskambėtų Pietų 
Amerikos kraštų spaudoje ir vi
suomenėje. Bet tai būtų tik 
vienkartinis blykstelėjimas. O 
jei dar ta atvykus komanda ir 
vėl pralaimėtų, kaip tai įvy
ko prieš keletą metų? . ... 
Be to, čia už krepšinį daug po

puliaresnis futbolas. Stipri lie
tuviška futbblo komanda su
lauktų tikrai daugiau dėmesio.

Argentinos atstovai, dalyva
vę jaunimo metų prieškongre- 
sinėje stovykloje Dainavoje, 
daug karščiau pasisakė už pa
našių stovyklų ar studijų sa
vaičių ruošimą ir Pietų Ameri
koje. Tam pritarė ir JAV ne
matęs jaunimas. Bet čia tuoj iš
kyla prityrusių vadovų reika
las. Kadangi lėšų klausimas la
bai opus ir pajamos ribotos, tai 
daugelis labiau lauktų atvyks
tančių pajėgių vadovų, kurie 
galėtų bent kiek čia pasilikti ir 
pavadovauti vietos lietuviškam 
jaunimui. Tada net ir kiek abe
jingesni būtų uždegami, o susi
pratę dar labiau įjungiami į 
pastovų tautinį darbą. Tokiu at
veju būtų sulaukta ilgalaikių lie
tuviškų rezultatų.

Kituose pokalbiuose gvilden
ta tautinių tradicijų išlaiky
mas, lietuviškos šeimos aktua
lumas, lietuvių kalbos mokėji
mas ir naudojimas, įsitikinęs 
lietuvybės pamilimas.

Su JAV lietuvių jaunimo or
ganizacijomis supažindino Da
lia Tallat-Kelpšaitė ir Stasys 
Barzdukas. Ingrida Suokaitė, 
Vokietijoje baigusi Vasario 16 
gimnaziją ir Miuncheno meno 
akademiją, kalbėjo apie lietu
vių liaudies meną, audinius, 
drožinius keramiką.

Salvinija Gedvilaitė perskai
tė Algio Budreckio, Vliko val
dybos nario, pranešimą: “Jauni
mas politiniame darbe”. Ke
liant panlituanizmo idėją, A. 
Budreckis pastebėjo eilę būdų 
kaip ir Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimas galėtų įsijungti į ben
drą ir visuotiną lietuviškumo 
sąjūdį. Primenant kai kuriuos 
JAV lietuviško jaunimo žygius 
paskutiniųjų metų laikotarpy, 
buvo raginama prie artimesnio 
skirtingų kraštų lietuviško jau
nimo bendradarbiavimo, suei
nant į sąlytį taip pat ir su kitų 
egzilinių kraštų jaunimu. Bend
rom jėgom stengtis sudaryti di
desnę įtaką ir gyvenamo kraš
to politikam bei visuomenei. 
Lietuvai bičiulių galima surasti 
įvairiose visuomeninio gyveni
mo srityse, tik reikia trupučio 
drąsos ir gero noro.

Savaitės pradžioje, belau
kiant daugiau stovyklos daly - 
vių, jau esantieji kariuomenės 
autobusu buvo pavėžinti po 
Buenos Aires ir supažindinti su 
miesto įspūdingesnėmis vieto
mis. Ta pačia proga tektų pri
minti, kad kariuomenė stovyk
lautojų reikalingom kelionėm 
ne tik davė autobusą su vairuo
toju, bet paskolino ir didžiulę 
palapinę su paklodėmis ir užsi- 
klojimais.

Tarp įvairių programos mo
mentų nuolat stovyklavietėj 
skambėjo lietuviška daina. 
Daug lietuviškų dainų Argenti
nos atstovai išmoko JAV, o grį
žę perdavė savo patirtį ir ki
tiem. Naujų dainų paskleidime 
ypač pasižymėjo ir Balfo pirm, 
kun. V. Martinkus, kurs į stu
dijų savaitę atvyko nuo pat 
pradžios, čia jis nepagailėjo 
nei balso, nei triūso.

Ne vien dainos, bet ir įvai
rių kraštų atstovų pasirodymai 
paįvairindavo laužų programas. 
Pirmo laužo metu programai va
dovavęs kun. V. Martinkus su
laukė net iš New Yorko pašau
kimo prie telefono. Tik vėliau 
pasirodė, kad į stovyklavietę 
telefonas dar neįvestas .. Ypač 
įspūdingai praėjo uždarymo 
laužas, kuriam pasiliko ir ne
maža uždarymo iškilmių daly
vių.

Prieš uždarymo laužą studi
jų savaitės dalyviai ir svečiai 
galėjo pasigėrėti Buenos Aires 
lituanistinės mokyklos atžalyno 
pasirodymu. Vaikučiai atliko 
keletą dainelių, deklamacijų ir 
tautinių šokių. Mokykloj moky
tojauja Stasė Valinskienė, dai
nas ir šokius paruošia Zuzana

šv. Jurgis, lietuvių liaudies skulptūra .

GAVĖNIOS DVASIA

KOVA PRIEŠ BLOGĮ
Pirmą gavėnios sekmadienį 

tikintieji girdi Evangelijos pa
sakojimą apie Dievo Sūnaus 
kovą su Gundytoju. Tai vyksta 
pačioje Kristaus misijos pra
džioje. Bažnyčia, skirdama šią 
Evangelijos dalį pirmam gavė
nios' sekmadieniui, nori nuro
dyti tikintiesiem ’ kelio gaires į 
Prisikėlimą — į Velykas. Tas 
kelias yra nuolatinė kovą su 
blogiu (Pasaulis, Kūnas Vel
nias).

★

Mūsų visatoje egzistuoja tam 
tikras dualizmas. Dvi jėgos 
grumiasi dėl pirmenybės jau 
nuo laiko pradžios. Ar tai žvelg
sime į kosmines jėgas visatoje, 
gamtoje ar moralinėje plotmė
je, rasime nepaliaujamą, ne
gailestingą kovą dėl pirmeny
bės.

★

Žinomi dualizmo pavyzdžiai: 
šaltis — šiluma; tamsa — švie
sa; blogis — gėris; gyvybė — 
mirtis.

Visatoje šaltis yra sukaustęs

Vanagaitė, dalyvavusi ir jauni
mo kongrese Chicagoje.

Po jaunųjų programos prie 
vėliavos įvyko jaunimo metų 
uždarymas. Po trumpos kalbos 
Algis Zaparackas įvairių kraštų 
veiklesnius atstovus apdovano
jo lietuviškomis plokštelėmis, 
juostelėmis bei kongreso vėlia
vėlėmis. Prieš sugiedant Lietu
vos himną ir nuleidžiant tri
spalvę dar buvo perskaitytos 
studijų savaitės rezoliucijos, 
kurios vėliau buvo prijungtos 
prie bendrų kongreso rezoliuci
jų.

Vasario 2 vidudienį studijų 
savaitės dalyviai pajudėjo Bue
nos Aires link, kad suspėtų į 
ketvirtojo Pietų Amerikos lie
tuviu kong-eso atidarymo iškil
mes. — KBČ.

Kada kyla baimė
Vėlai vakare vyriškis sutiko 

metgihą ir klausia:
— Ar jūs panele, nebijote 

taip vėlai viena vaikščioti?
— Kol viena vaikštau, tai ne

bijau.

beribes erdves, šaltį galima pa
šalinti tik dirbtiniu būdu, išlie- 
jant nemaža energijos. Mūsų 
saulė ir nesuskaitomi žvaigždy
nai spinduliuoja nepaprastus 
energijos kiekius į- visatą, 
skleisdami šilumą ir nors laiki
nai šalindami šaltį. Bet kiekvie
nas energijos šaltinis yra dirb
tinis ir laikinis. Mūsų saulė mo
čiutė su visomis kitomis saulė- 
mis-žvaigždėmis “baigia” eikvo
ti savo kurą, vandenilį. Ateina 
laikas, kada tie energijos šalti
niai išseks (antras termodina
minis dėsnis). Visata, kurios 
mūsų akys negali aprėpti, taps 
šaltu kapinynu ... Mirusios 
žvaigždės, užgęsę juodi kūnai 
plūduriuos beribėse erdvėse. 
Taigi, kovos rezultatas tarp šal
čio ir šilumos yra neišvengia
mas kosminis kapinynas .. .Šal
tis laimėtojas.

★

Tamsa-šviesa. Kiti du prie
šai. Tamsai pašalinti reikia 
energijos šaltinio. Tai gali būti 
saulė, žvakė, lempa, elektrinė 
lemputė ir t.t. Bet kiekvienas 
energijos šaltinis yra laikinis. 
Saulė — šviesos šaltinis su
degs ... Besibaigiančio kuro 
niekas nepapildys ... (entropi
jos principas). Amžinybės gar
bė tenka tamsai, kosminei 
tamsai. Ji pergalėtoja šioje ko
voje. Ji savo skraiste apgaubs 
kosminį žvaigždžių kapinyną.

Kiti du gigantai mirtinoje ko
voje, tai mirtis ir gyvybė. Vi
sata yra nepalanki gyvybei, šal
tis, radijacija, kosminiai spin
duliai, ugnis, meteorai, bilijonai 
bacilų, visa tai gyvybę naikina. 
Ką tik gimusį kūdikį, tuoj už
puola legijonai bacilų ir nepa
leidžia jo iki grabo lentos. Gy
vybė yra ne kas kita kaip maža 
salelė, apsupta mirties jūros; 
tai maža biologinė jėga, besi- 
gruminanti su mirtimi.

Mūsų atmosferoje yra nema
ža deguonies. Jis palaiko degi
mą žemėje. Jeigu jis užsidegtų, 
tai žemės gyvybei įvyktų tai, 
kas įvyko trims astronautams 
Cape Kennedy ... Galutinė per
galė šioje kovoje priklauso kos
minei mirčiai. Ji triumfuos, ka
da saulė ir žvaigždės, išbaigu
sio ssavo kurą, vandenilį, už
ges.

Blogis-gėris. Čia vyksta pati 
atkakliausia kova. Čia yra dva- 
sinė-moralinė plotmė, čia įei
na Dievas, Velnias ir Žmogus. 
Nuo Rojaus medžio laikų blo
gis grasina visai kūrinijai. Jis 
kaip tamsa ar šaltis egzistuoja 
beveik natūraliai ir jei ne dva
sinės pastangos, jei xne žmo
gaus laisvosios valios pasireiš
kimai, jis viską sukaustytų.

Kristaus pergalė prieš Tam
sybių kunigaikštį — gundyto
ją tyruose, Dievo Sūnaus per
galė ant kryžiaus, Jo paslaptin
gas atpirkimo aktas palaužė vi
siems amžiams blogio galybę. 
Dvasinė tamsa pasitraukė. Kris
taus šviesa triumfuos, kada lai
ko srovė sustos. Tikėjimas, vil
tis, meilė užvaldys šviesos vai
kus, geros valios žmones. Tam
sos vaikai pasiliks beribėse tam
sybėse.

Kovoje dėl Dievo karalystės 
su tamsybių kunigaikščiu įvai
rios religinės grupės vartoja 
skirtingus metodus. Vieni drau
džia bet kokį vedybinį gyveni
mą, t.y. moterystę; kiti leidžia 
neribotą skaičių žmonų, bet 
draudžia vyną; kiti baudžia sa
vo pasekėjus už vartojimą ka
vos, tabako ar kortų. Nesvarbu, 
koks ten bebūtų kultas, pagrin
dinė idėja yra kovoti prieš žmo
gaus žemus palinkimus. Pagal 
senovės krikščionių išmintį, 
mes turime kovoti prieš Pa
saulį, Kūną ir Velnią.

Šioje nešventoje trejybėje 
(Pasaulis, Kūnas ir Velnias) 
turime pastebėti didelį skirtu
mą tarp trečio ir pirmųjų dvie
jų. Pasaulis yra daiktas; jis sim
bolizuoja sekularizmą, materia
lizmą ir netikėjimą. Kūnas ir 
kraujas yra daiktas; kūnas sim
bolizuoja nesveiką apetitą, tin
giniavimą ir pasidavimą aist
rom, atsisakant amžinybės. Bet 
velnias nėra daiktas. Šėtonas 
nėra nei koks blogas palinki
mas, nei aplinkybės, nei kokia 
tamsi neracionalinė jėga. Šėto
nas yra asmuo. Edgar sako 
“Karaliaus Lear” (Shakespeare) 
veikale: “Tamsybių kunigaikš
tis yra ‘gentelmanas’.” Kitas, 
daug didesnis autoritetas, pa
vadino velnią melagysčių tėvu.

Galimas daiktas, kad mes nie
kada pilnai nesuprasime Kris
taus gundymo paslapties, bet 
viena yra aišku: du asmenys su
sitiko žūtbūtinėje kovoje. Vie
nas iš jų turis dievišką ir žmo
gišką prigimtį, kitas angelišką 
prigimtį, šioje kovoje vienas iš 
jų pralaimėjo ir nuėjo šalin: 
“tuomet velnias Jį paliko”. Ki
tas asmuo, iš Nazareto, Marijos 
sūnus ir Dievo Sūnus, buvo lai
mėtojas: “Ir tuomet prisiartino 
angelai ir Jam tarnavo”.

Nors krikščioniška tradicija 
mus perspėja saugotis velnio, 
visvien ji užtikrina mus, kad jis 
nėra visagalis, šv. Augustinas 
sako, kad velnias yra maurojąs 
bedantis liūtas. Bet vistiek ga
lįs pakenkti neatsargiem. Jis 
yra angelas, nors ir prakeiktas. 
Jis nekenčia mūsų juodžiausia 
neapykanta. Jo visos pastangos 
yra dedamos įtraukti mus į sa
vo amžiną draugystę.

Gal kas mūsų laikais juokia
si, išgirdęs velnio vardą. Ne - 
nuostabu. Laikai modernūs, vel
nias irgi sumodernėjo. Tamsy
bių kunigaikštis ir melagysčių 
tėvas šiandien veikia prisiden
gęs šiais moderniais vardais: 
komunizmas, prievartos neuro
zė, psichozė, masiniai žudymai, 
LSD “mistikai” “Bostono 
smaugikai”, amnezija, laikinė 
ar galutinė beprotybė, laisvė sa
ve pareikšti ir t.t.

Gavėnios pradžioj Bažnyčia 
įspėja savo vaikus, kad velnias 
yra pasitraukęs į “pogrindį”, 
veikiąs kaip partizanas, bet vei
kiąs 24 valandas per parą, šis 
neurotiškas ir “moksliškas” am
žius jam labai padeda veikti. 
Jei jis drįso gundyti Dievo Sū
nų. juo labiau jis bus drąsus 
su žmogum. Dialogui su juo ži
nomas Kristaus metodas: “Eik 
šalin, šėtone!”

Kostas Sietynas



ryįjfiįįįMyiįį

gubernatorius, Sptao. 
T Agnew, miesto tairūmtre* 
Tbeodore McKeHin ir kiti Būta-

ar jogert^ųn 
ti ir laidini ii 
Tik tas supras,prisimena ir buvę jo idėjiniai 

priešai Kuo gi jis mums bran
gus ir prisimintinas, tebūna 
man čiai leista bent trumpai 
suminėti

Prof. S. Šalkauskio asmeny
bė buvo labai šakota, gi jo var
das glaudžiai susijęs su visom 
svarbesnėm mūsų gyvenimo 
sritimis: mokslu, organizacija, 
valstybe, kultūra, religija. Jis 
mums, mūsų jaunai valstybei 
buvo brangus filosofas-moksli- 
ninkas, mokytojas ir auklėto
jas. Jis per eilę metų profeso
riaudamas Vytauto D. univer
sitete, paruošė šimtus gerai 
kvalifikuotų mokytojų, auklėto
jų ir kultūrininkų, kurie dar ir 
šiandien vadovauja mūsų kul
tūriniam gyvenimui. Dalis jo 
buvusių mokinių šiandien įvai
riuose Vakarų Europos ir Ame
rikos universitetuose profeso
riauja ar dirba kitą mokslinį 
darbą. Jie savo moksliniu pa
siruošimu bei moksliniu rimtu
mu iškelia jauno Lietuvos uni
versiteto mokslinį lygį ir įro
do, kad jis buvęs niekuo neže- 
mesnis už pačių garsiausių 
pasaulio universitetų mokslinį 
lygi-

šalkauskis savo švelnia bei 
kuklia išvaizda, tėvišku šyps
niu, niekad nerodydamas pyk
čio nei nepakeldamas piktai 
balso, giliu pasiruošimu, nepa
prastai logišku minčių dėstymu 

" mokėjo patraukti jauną studen
tą klausytoją; mokėjo jį uždeg- vių radijo valandos vedėju Ai
ri savomis idėjomis; mokėjo jį giu Dragūnevičium ir turėjo su 
priversti pamilti mokslą, įsi- juo pasikalbėjimą. Atsakymuo-

mokslui, lietuvių tratai, o 
jaunimui, kas yrapersi 
bent vieną jo knygą ar šb 

Šalkauskis nepraėjo ty 
ir pro visuomeninius r 
nius. Jis parašė tais reikalą 
vo didžiausią veikalą “Vis®

ĮDOMI “TEV. CARSV’ PROGRAMA
HARTFORD, CONN.

Kiekvieną sekmadienį “Tė- reikšmingai paminėta 
vynės Garsų” lietuvių radiju 
valandos vedėjas Algimantas 
Dragūnevičius parengia labai į- 
domią lietuvių radijo valandos 
programą. Juo labiau ta prog
rama buvo įdomi ir svari va
sario 5 d., nes radijo bangom 
čia kalbėjo Vliko pirm. dr. 
Kęstutis Valiūnas ir L.B. cent
ro valdybos narys Algis Regis.

Taip daugelio minčių dr, K. 
Valiūnas pažymėjo, kad svar- 
blausios šiuo metu .Vliko gai
rės yra šios: 1) konkretesnis 
Vliko veikimas visame pasau
lyje ir 2) intensyvus informavi- 
as lietuvių tėvynėje. Prašė vi
sus lietuvius sukaupti jėgas ir 
prisidėti prie Vliko veiklos.

L. B. centro valdybos narys 
Algis Regis, pravažiuodamas 
tarnybos reikalais pro Hartfor
dą, susitiko su “T.G.” lietu-

kūrimo sukaktis; 2) kreips ypa- B 
tingą dėmesį į jaunimą, nes k>- v. 
tais metais norima Chicagoje 
surengti tautiniu šokių šventę.

Paklaustas apie lietuviškas 
pamaldas Chicagoje, A. Regis 
atsakė, kad ten esančios dvi 
bažnyčios, kuriose būna grynai 
lietuviškos pamaldos, žinoma, 
su įterpimais lotynų kalba. Bet 
nieko tose pamaldose nėra an
gliškai. Svarbiausia, kad, įve
dus lietuviškas pamaldas, lan
kančiųjų tas bažnyčias žmonių . 
skaičius žymiai padaugėjo. Ra
gino ir visų kolonijų lietuvius 
daryti pastangų (tartis su kle
bonais), kad pamaldos būtų gry
nai lietuviškos.

J. Bernotas

isd komitetuivadovauja idta- 
■iAtaė 7^iea* Kra^«kas Sek- 
BpMšfe visžrio 19, &: Atfon- 

Šb bažnySoje bus mišios 10 
*at MŽštes Mikojamos už tubs, 

' kurte žuvo dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir už ketinančius 
tėvynėje.

Btago žaidimus rengia šv. Al
fonso parapijos sddalietės vasa
rio 26 mbkyklds salėje. Visas 

; pelnas skiriamas dovanom, ku-

fiiinas rengiainaB vasario 26 d. 
12:15 v. Mtehael’s Los Angeles 
ifegtoHDe, 4500 Los Feliz Blvd. 
Jis yra ReaoHudjoai remti ko
miteto {urmininkas. Jo dideliu 
darbu pravestos rezoliucijos 
JAV abiejuose kongreso rū
muose. j pagerbimą vietas užsi
sakyti iki vasario 22 pas dr. 21 
Brinko, 2586 Abėrdėeh Avė., 
Los Angeles, Calif., 90027, TeL 
NO 5-4564. Pagerbimą rengia 
Los Angelės lietuviai

—- Petras Vytautas Petravi
čius, dail. Viktoro Petravičiaus 
sūnus tragiškai žuvo vasario 5 
Chicagoje. Buvo 14 metų am
žiaus. Palaidotas vasario 10 d.

__ s tautiniu šoktų Mokytoja*, pjauna sukaktuvinį
tortą Los Angeles lietuvių surengtame pageriame, švenčiant jo 25 darbo 
metų sukakti. > į • Nuotr. L. Kančausko

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas
LOS ANGELES, CALIF.

. Pats minėjimas — koncertas 
prasidės 12:15 v. popiet Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Invo- 
kaciją kalbės kun. dr. P. Celie- 
šius. šventei pritaikytą kalbą

Pagrindinis Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas su me
nine programa bus vasario 19, 
sekmadienį, šventė prasidės 
pamaldomis už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės., Mišias aukos ir pasakys Lietuvos gen. garbės 
pamokslą apie katalikybės per
sekiojimą Lietuvoje pasakys 
svečias iš New Yorko prel. J; 
Balkūnas. Giedos šv. Kazimie
ro parap. choras, vedamas kom
pozitoriaus B. Budriūno.

r ries bus išdalintos Velykų pro- 
f ga betariant sradiam, esan

tiem Baltimdrės prieglaudose.
[ Paskutiniame savo susirinkime 
Į sodalietės išrinko valdybą šiem 
L metam: pirm. Janet Kearns, vi- 

cepkm. Mary Derrenberger, ko-
į respondente Pbyllis Walstrum 
Į ir raštininkė Anna Schiaffino.

Suaugusių klubo. - metiniai 
pusryčiai bus vasario 26 po 

' 8:30 mišių, kurias aukos kun. 
< J. AntoszewskL Klubas gana 

gražiai veikia, kas mėnesį su
kviečia susirinkimus.

Juozas ir Marija Zakarkai va
sario 12 minėjo 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį, šv. Al
fonso bažnyčioje buvo mišios, 
kurias' aukojo kun. J. Anto - 
szewski.

Kryžiaus Kadai gavėnios me
tu lietuvių kalba einami kiek
vieną sekmadienį 4 v. popiet. 
Kunigai kviečia lietuvius kuo 
gausiau dalyvauti tose pabal
dose.

Marė Kašiuskianė, senos kar
tos lietuvė, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė vasario 7. Velionė, 
kol sveikata leido, buvo ištiki
mą šv. Alfonso parapijos na
rė. Dalyvavo įvairiuose lietuviš
kuose parengimuose. Gedu
lingos mišios už jos sielą buvo 
vasario 10 šv. Alfonso bažny
čioje. Palaidota Holy Redeemer 
kapinėse. Liko nuliūdusios duk
ros Viktorija, Konstancija, Pet
ronė, nuliūdęs sūnus Vincas ir

LIETUVOS KARIUOMENES 
KOREJV — SAVANORIŲ j 

SĄJUNGOS CENTRO V-BOS 
1967 VASARIO U PROGA 

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

1918 Vasario .16 Lietuvos Ne
priklausomybės akto viešo pa- 
skelbimo galimybė buvo išugdy
ta tautos tauriųjų patriotų bei 
tautinės sąmonės žadintojų di
delių ir vieningų bei tvirto 
ryžto ir kraujo aukų dėka. 
Praktišką akto įgyvendinimą į- 
galino savanorių sukurtosios . 
Lietuvos kariuomenės milžiniš
kos pastangos ir gyvybių aukos. 
Tai akivaizdus pavyzdys ir tik- ' 
ras laisvės žygį skatinantis* ke
lias, kuriuo turėtų eiti visa lais
vuose kraštuose esanti išeivija, 
kovojanti ir su dabartiniu mū
sų valstybės okupantu kol iš 
Lietuvos jis bus pašalintas ir 
vėl atstatyta laisva, nepriklau
soma ir demokratinė Lietuva.

Tėvynės laisvės kovotojų 
žiaurių kankinimų ir milžiniškų 
kraujo aukų prisiminimas tegul 
būna sustiprinančiu akstinu ir 
šiuo metu vienybei, ryžtui ir 
nepalaužiamai valiai kovoti iki 
laimėjimo, kol bus iškelta lais
vės trispalvė vėliava amžino* 
sios sostinės Vilniaus Gedimino

konsulas dr. Julius J. Bielskis. 
Paskaitą, tema “Tarptautinė 

padėtis ir Lie'tuva”, skaitys žy
mus visuomenės veikėjas prel. 
Jo<>as Balkūnas. Be vadovavi
mo Tautos Fondui, jis yra ir 
Centro bei Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių Konferencijos 
(Conference of Americans of 
Central and Eastem European 

Kūne nori gauti atlyginimą pirmininkas Si orga-
dešimties Ame- 

tautybių 
--  ■<. . <. VV1U1U1LO cukkmiU, 

m. rugsėjo 30 d., nežiūrint, jei bulgaru, čekoslovakų, estų, lat- 
«... lenkų, lietuvių (ALT), ru

munų, ukrainiečių ir vengrų, 
kurios bendrai kovoja už savo 
kraštų laisvę. Bė to, prel. Bal
kūnas, yra, prezidento Johnso- 
no pakvietimu, ir Valstybinio vavęs daugely delegacijų pas 
Bendruomenių Santykių Komi- Amerikos prezidentą ir valsty- 
teto narys (National Committee bes sekretorių. Prel. J. Balkū- 
for Community Relations). Jis 
yra ėjęs ir įvairias kitas atsakin
gas pareigas lietuvių ir amen- 

Balfo Reikalų Vedėjas kiečių organizacijose bei daly-

Nacių kankiniams paskirta 3,5 DM
Vokiečiai vėl paskyrė nu- F ' '

kentėjušeni nuo nacių, 3,5 mi- ir turt į < jį*teisę (buv. kai _____ __ _____________
m. Šalkauskis išrenkamas Vy- mus apie L. B. centro valdy- lijonus DM, tai yra apie 875, ar pan.Į, tie turi kreiptis į JTO'1 fjkoje*” gyvenančią t
tauto D. universiteto rėkto- bos artimiausius darbus Algis 000 dolerių, kurie įteikti JTO — Tremtinių Komisarą iki š. centrines organizacijas: albaną
rium. Rektoriais būdavo renka- Regis pažymėjo Šiuos: 1) šiais — Tremtinių Komisarui. j _ ‘ ‘ _*.z
mi patys geriausi profesiriai, . metais L. B. Centro valdyba Pinigai skiriami į specialų fon- jų seniau paduoti prašymai bu-
fymiausi mokslininkai, dideli stengsis sukaupti visas jėgas, dą,- iš kurio bus mokama tam vo atmesti.;
autoritetai Jis su visu jam į- kad ateinančiais metais būtų tikrom tremtinių kategorijom;

----- tiem, kurte buvo nacių perse
kiojami dėl tautybės ir kuriem 
neteko jokio atlyginimo iš 11 

nuo 1000 iki 1200 metų.

gimtu kruopštumu ir pasišven
timu ima vadovauti tai didžia
jai mokslo šventovei. Tačiau jo 
kilnūs ir dideli planai bei užsi- E lė tuopa g^ena 
mojimai po keletos mėnesių su
griūva. Bolševikai okupuoja Lie
tuvą. Šalkauskis, kaip jiem pa-

Medžių amžius
milijonų dolerių, skirtų tam

kalne.
L.K.IGS.S. Centro Valdyba

toriaus pareigų atleidžiamas ir 
pašalinamas iš profesūros. Ne
abejotinai tas smūgis susilpni-

didžioji suma yra jau išdalin
ta 12,000 nukentėjusių, kurie 

Kalifornijoje auga milžini- buvo kilę iš;35 įvairių kraštų, 
kos pušys, kurios gyvena nuo Tada buvo duodama tik tiem, 
1800 iki 3000 metų. Tiek pat kurie 1953 metais dar buvo

šiai pašalpai gauti reikia pa
duoti prašymus:

The Indemnification Section 
UNHCR, Palais dės Nations 
Geneve, Switzerland
Formas .tokiem prašymam ga

lima gauti ir Balfo Centre, 105 
Grand St.? Brooklyn, N. Y. 
11211.

eilė anūkų.
Jonas Obelinis

PADIDINAMA "LAIŠKI 
LIETUVIAMS" REDAKCIJA

Tėvų jėzuitų leidžiamo reli
ginės ir tautinės kultūros žurna
lo “Laiškų Lietuviams” redak-

tremtiniai Iš dabartinės su
mos bus mokama ir tiem, ku
rie prieš 1953 metus jau ne
buvo tremtiniai, arba kurie ta
po tremtiniais po 1953 metų.

Norintieji šią pašalpą gauti 
turi įrodyti, kad buvo areštuo
ti, buvo kalėjime ar KZ, arba 
kad jie yra žuvusiojo nuo na-

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvos nepriklausomybės J. Pranckus, šv. Jurgio parapi- 

minėjime, kuris įvyks sekma- jos Bridgeporte klebonas; Algir- 
dienį, vasario 19, šv. Jurgio pa- das P. Mitkus, Bridgeporto Ben- 
rapijos salėje, pagrindinis kai- druomenės pirmininkas ir Jūo- 
bėtojas bus kongresmanas Do- zas J. Rygeiis, pirmas Bridge- 
nald J. Irvin iš Norwalk. porto L B. apylinkės ptemudn-

Jis atstovauja ketvirtąjį Con- 
neetieut distriktą trečiai kaden
cijai, gyvena Norwalk, Conn., atdarys iš tautinių šokių, dainų,

nas dar yra apdovanotas ir gra
žia iškalba.

Meninėje programoje dai
nuos solistė Zina Kalvaitienė. 
Jai akomponuos ir atskirai 
solo skambins jauna pianistė 
Raimonda Apeikytė. Sceninį 
montažą “Vasario šešioliktoji 
— seniau ir dabar”, susidedan
tį iš deklamacijų, džinų ir tau
tinių Šokių, atliks L B. jauni
nu) flTVPĖniMiff ir kitas jauni-

cinis kolektyvas nuo sausio 
mėn. pradžios padidintas, šiuo 
metu jį. sudaro: vyr. red. Kęs
tutis Trimakas, S.J., Jonas Bo- 
revičius, S.J., Birutė Bulotaitė 
(techn. red.K Algimantas Ke- 
zys, S.J. (fotografijų red.), Arū
nas ir Aušrelė Lhilėvičiai, Vac
lovas Kleiza, Gintarė Ivaškienė, 
Gintautas Sabataitis, S.J., ir 
Juozas Vaišnys, SJ.

Ateityje pramatoma atskiruo
se numeriuose plačiau paliesti

Kultūrinę programą, kuri su- Unitas
S. J. Paltu*

bus atitinkamai pavaizduotos 
fotografijomis bei dailininkų 
darbais.

Tautos Fondui— 
Vliko laisvinimo I , len jo ievas aisiovavo ownidai*Dains paremti and Co. bendrovę. Ten, lanky-
JAV LB Philadelphijos apy- damas gimnaziją, išmoko lais- 

linkės valdyba L. L Tautos Fon- vai kalbėti ir rašyti ispaniškai i . 
dui šitaip rašo: su nuoširdžiau- Baigęs Yale universitetą J 
siais svetimumais persiformavus* teisių fakultetą, kongresmanas- j 
šiam Vyriausiam Lietuvos Išlais- t*“*, advokatas, tarnavo ka- - 
vinimn Komitetui — ATJ^ Phi- riuomenėje kaipo Brazilijos — '-.J 
ladelphijos * apylinkės valdyba 
siunčia čekį 600 dol. sumoje, 
linkėdama įjungti visą Ameri
kos Lietuvių Bendruomenę 
— Lietuvos laisvinimo akcijon, 
per ją išjudinti visus užsnūdu
sius ir vesti kovą visais frdn- ,
tais, nuo Kalifornijos iki New konų respublika turėjo rinkį* ____ —
Yorko, nuo Chicagos iki Flori- mus birželio mėn. ten jis ėjo B"" 
dos. Nuoširdžiausiai Jūsų: Juo- savo pareigas.
zas Ardys — pirmininkas'ir P. Kongresmanas Irvin kalbės 3
Didelis —iždininkas — 1967 v. popiet minėjime, kurį rengta ■

Lietuvių Bendruomenės apylin- Ktfvttm. Donate j. irwiw kaMb 

%*■*• V • V Ki K T> - • minėjimo v»-
Kiti kalbėtojai bus kleb. P.

pajėgų komiteto narys. -■ studentai iš Perinamo Nekal-
Gimęs Rcsario, Argentinoje, to Prasidėjimo seselių kolegijas 

Ten jo tėvas atstovavo S«ift ir įjinmazijos.

damas gimnaziją, išmoko lais-

JAV karinės komisijosnarys I 
Rio de Janeiro.

Kaip gerai suprantąs Pietų | 
Amerikos politinę padėtį jis bu-' į 
vo paskirtas OAS (Amerikos | 
Tautų Organ-cija) oficialių rin- 
kimų stebėtoju. Kada Domini- ?

Didelis —iždininkas -
m. sausio 15 d.

Tautos Fondo valdyba 
širdžiai dėkoja.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS ?
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO. PIANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRYŽOME—ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMĖS SKLYPUI PIRKTI

TtVAMO PRANCIŠKONAM* BROOKLYNE (BUIL9IMO FU N D) 
000 ■USHWICK AVr, OROOKLYN, N. Y. 11241

ShmCta aoltą —~~„ Btatybų fondui Ir pra«aa pralyti m*m / mftaų

□ Garite* fundatorių* (41000) 
□..Fundatorių* (4100)

□ Amžinvoataa narte* (4400)
□ R**n*ju* (mataant auka)

Pasižadu H viso paaukoti ateityj* statybų fon<M

ADRESAS

-f
d*je.



LOCALElectrical Contractors, Ine.

ST. NICHOLAS

COMPANY
150-75 Goethals Avenue

Wesupport
CaU 201 -624-7700 Saddlebrook

Convalescent
Home Preparatory Šchool

YORK

HOTEL CECIL

Phone: 522-1403

DR. EOWARO MOUNT

CIOVE
DORMAN

CaU CO 5-2143
FOR

BOYS

CORP.

New York City 

Calf CO 7-5699

10 Burnside Avė.
Congers, N.Y. 

914 CO 8-2764

121 igiiriH. Aye- 
Kenpton, N. J. 
<09 921 9470

5005 19fe Avė. 
Brootfya, N.Y., 

GE *5800

44-0121 Street 
Loa< Ifland City 
New York 11101

BRH5EN UNITED 
FU®. Q*L COMPANY
Service tsonrMotto

JAMES NOLAN
General Insurance 
4500 Bergen Tpke 

North Bergen 
Phone 201 867-9003-4

and exceBent eįrviee 
Wė Cater to tbe Family

132 W 32nd Street 
Near York.City 
CiflUMtt8

SAM KALINSKY and SON
IMPORTERS OF FRENCH WIGS 

WIGLETS AND FALUS 
Mfgr of Human Hair Goods 

Complete Line et Wig Makers Supis.

110 W. ITth. St. N.Y.C. WA 9-3384

43 W 61st Street 
New York City 

CI 7-0937

BtijOaiMeiri of Holy Water 
Mfg. to your qąecttlcatte 

011201 344-1830

164 Wiffiam St N.Y.C. 
ĖST. 1917 — M 9-2370

553 W. 51st Street 
NEW YORK CITY

250 Forest Avenue 
LAK£WOOD 
Neį.Jersey 

CaU .
JJ61 FO 3-6348

EN 9-0480
Rev. Ivor Moore — Pastor

Clothes 
Open 6 days a week

Marketing and Opiniai Research 
67 W. 44th. Street 
NEW YORK CITY 

YU 6-3240

HEIOINGSFELO 
PRINTING CORP. 
FORO AVENUE

PARAMOUNT MACARONI 
MANUFACTURING CO. INC.

.• KeUaUbed 1925 ■ •;

1214 Castletam Arame 
WeM Brightea SX N. Y.

' CaU GI 2-2180

Open 7 Days a Week 
Ęnie Food »d 

EzceBent Servicę 
We Serve tbe fcest 

" jręptfieęt 

3599 TVhrtpile Ave._ 
North Bergen, NJ. 

261 863-9520

Open 68 hoursa Week 
Meutber ot F.D.LC 

201-846-3000

113 Mercer St N.Y.C. 
CaU CA 6-4256 or CA 6-4756

15 CakhveU Avenue 
Saddtebrook N J. 

CaU 843-7333

UNIFORMS 
et eray type 

Clerical and Civilian

480 Canal Street 
New York City 
CaU WA 5-3364

44 Tulip Avė. 
Florai Park, L. L 
516 —<» 7-2264

1 Exchange Hace 

Jerseyį City NJ..
30 Legretni Street 
Saddlebrook, N.J. 

201-843-8411

186 North 6th Street 
Brooklyn, New York 

EV 8-5801

Paying 4Vž% Interest 
Member ot F. D. L C.

F RO M X

SUPERIOIL 
ELECTRONICS 

COMPANY

WALKER MEMORIAL 
BAPTI6T CHURCH

37 W. 116 — New York

DtvMon of 
HOWARD AKEN 

DTOCSflHDB

' Open daily 8-8 Sa€ 9-5

Drive in serviee Farnklin Btvd 
(Just atf Haantttm St) 

SOMERSET N. J.

Conducted by 
Franciscan Brothers 

Brother David Trapp, OJŠ.F. 
Principal 

Academic Course

OORA'8 BEAUTY SALON
536 «th. Street W. Babykm, N.Y.

S^Open 5 Dayea. Week 
Appotptaaeiit Lale Ntte Fri. 
’ Cffl 516 TV 44»H ■

STATE BANK
Serving tbe Community with 
complete commercial banking

THEMARINE 
NAiWAL 

BANK
3301 Paeffią Avenoe

E33



■ Šį

Visa minėjimo programa bus

statome {vairaus dydžio.

sterk> saloje.

Lietuviu Motery Klubę Federacij

MASPETHO LIETUVIŲ BAŽNYČIOS SALĖJ

Kur tūkstančiai taupo milijonus

New Yorko Latviy Taut« Ansamblio

»ooo»o w> oooooooooooa >00000 oooooooooooooooo ooosooįioo

Čypress Hil1£ sekcijoj par
duodamas 3 šeimų mūrinis na
mas; 2 butai po 6 kambarius,

lyvavo tos Įgtaigm atstovų' 3f 
dienų konferencijoje, Wash~ 
ington, D.C. Grįždamas, s»< 
stojo aplankyti tėvą, Broof 
klyn, N.Y., brolio inž. Juozo su

mnr T. T įt

ro tažByčtoje. So. 
aukštesniojoje mokykloje minė
jimas bus 2 vai popiet su me
nine programą ir kalbomis. Pa
skaitą skaitys svečias iš Cleve-

nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Vasario 26 d., sekmadienį 12:30 kalbės

PROF. DAIL. V. K. JONYNAS

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas, rengiamas 
New Yorko Amerikos Lietuvių 
Tarybos, įvyks vasario 19 Webs- 
terio salėje, 119 E. 11 St, Man
hattan©. Pradžia 4 vai. punktua-

Atidaromąjį Žodį tars A. Bttdreckia, New Yorko ALT pirmininkas. Kalbės 
J. R. Kvpjerman, JAV kongreso narys iš New Yorko • Meninę programą 
atliks: New Yorko Vyrų Oktetas, vadovaujamas muz. A. Mmanuko ir 
Brooklyno Tautinių Šokių grupė, vadovaujama Jadvygos Motalažtiento. 
• Pradžia 4 vai. Salė atdara nuo 3 vai. Įėjimas 2 dol.; vaikams ir unifor
muotiems kariams — veltui. Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.

Rengia Neic Yorko Amertko* Lietuvių Taryba

tis, Lietuvių Enciklopedijos, tie-į 
tuviškų &ikraš&|, taip pat Dar
bininko bendradarbis, šį sek
madienį šeimos tarpe ir artimų 
draugų būrelyje, žmonos Kons
tancijos globojamas, atšventė 
savo 60 metų amžiaus sukaktį.

Moksleivių ateitininkų kuo-' 
po$ jaunuosius laikinai globoti 
apsiėmė A Radzrvahienė. Prieš 
tai juos globojo Salvinija Ged
vilaitė, kuri, perkėlus Ateities 
žurnalą į New Yorką, pradėjo 
dirbti jo redakcijoje. Jaunes
niųjų ateitininkų susirinkimai 
būna kas antrą savaitę. Dabar 
susirinkimas bus vasario 18 d. 
1 v. popiet Apreiškimo parapi
jos mokyklos patalpose.

Madų paroda bus pavasarį. 
Visos informacijos bus paskelb
tos vėliau.

Pagrindinę kalbą minėjime 
pasakys Thoodore R. Kupfer- 
man, J.AV. Kongreso narys iš 
New Yorko. Iš lietuvių bus tik 
trumpas atidaromasis A Bud- 
redcio New Yorko A.L.T. pir
mininko, žodis ir Vyt. Stašins-

nai.
Tretininkę brolijos pamal

dos ir susirinkimas nukeliama

Praeitų metų gruodžio 9 d. 
palydėta į amžino poilsio vie
tą mūsų mylima žmona ir mo
tina

mentatistais kūriniuose, kur sa
vų atlikėjų trūksta: David Mott 
(klarnetas) ir Davė Carter (fa
gotas).

Bus atliekama: Pastoralinė 
siutą — K. V. Banaičio', Kieno 
ten gano, Einu, sustoju ir klau
saus, Dalios arija iš operos 
“Lokys”— D. Lapinsko, Ada
gio iš “Atspindžiai” — J. Ka
činsko, Trio — J. Gaideli! ir 
sonata smuikui su fortepionu 
— J. Gaidelio.

Darbininkas naujai yra gau
namas prie bažnyčių Brockto- 
ne ir So. Bostone. Parapiečiai, 
kurie nėra užsisakę Darbinin
ko; kviečiami pasiimti išeinant 
iš bažnyčios. Darbininko paski
ras numeris kaštuoja 10 centų. 
Susipažinimui duodama dova-

stengiamasi pravesti sklandžiai, 
ir ji neturėtų užtrukti daugiau 
kaip dvi valandas.

Iškilmingos minėjimo proga
f "M * įvyk* Atsimainymo tiko papildyti savais instru- 
parapijos bažnyčioje Maspethe.
Pritaikytą pamokslą pasakys 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas. OFM.

Tiek pamaldose, tiek minėji
me salėje visi New Yorko ir a- 
pylinkių lietuviai kviečiami da
lyvauti kuo gausiausiai. Lai ši 
diena mums visiems būna susi
kaupimo, rimties ir ryžto die
na. S. Dz.

į vasario 26 d. 2:30 vai. popiet. 
Vasario' 19 parapijos bažnyčio
je po pietų jokių pamaldų ne
bus nes visi lietuviai 2 vai. po
piet renkasi į Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą mokyk
los salėje, Thomas Park.

ko, Lietuvos Gęn. konsulo, svei
kinimas. Minėjimas-bus pradė
tas vėliavų pagerbimu, himnais 
ir kun. J. Ateksšūno invokacija. 
Gale bus priimta atitinkama re
zoliucija ir pagerbti žuvusieji 
kovose už Lietuvos laisvę.

Meninę minėjimo programą 
atliks newyorkiečiams gerai pa- 
pažįstąmi vienetai: muz. A 
Mrozinsko vadovaujamas, vyrų 
oktetas ir J. Matulaitienės pa
ruošti tautinių šokių šokėjai.

Lietuvos laisvės kova reika
lauja daug lėšgc; Kaip ir kas
met, kiekvienas lietuvis Vasa
rio 16 proga yra prašomas skir
ti savo įnašą šiai kovai parem
ti. Visi minėjimo dalyviai kvie
čiami atvykti prieš programos 
pradžią ir savo aukas įteikti pa
siruošusioms jų rinkėjams prie 
staliukų salės užpakalinėje da-

Mo banko direktorių taryboje yra Lietuvos gaiMs konsulas adv. A. 
O. Shaltaa ir adv. Jonas J. Griautos. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir NetuviSfcai. o Turtas (Asoets) viri $115,000.000.

bus vasario 19, sekmadienį 2:30 vai. popiet, Town Hali, 
■123 Weat 43rd Street (tarp 6 ir 7 Avė. Manhattane). 
Programų atlieka moterų choras, solistai ir .kanklių an- 
sambtis. Bilietai: 4 dol., 3 doL, 2.50 dol.

vo kong. E. Kelly, pavergtųjų ■■■■■■■■■■■■■■ 
tautų talkininkė, jau kelis kar- Koi^raavTbeodorML KsptrmM 
tus mūsų minėjimuose Raibėju-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest P'way Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Te!. Vlrglnia 7-4490

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių direktorei M. Ša- 
linskienei už rūpestingą ir gra
žų patarnavimą.

Vyras ir sūnus

dDONMO DKBCTOMAI

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue
* PRANAS VAITKUS

atlaikytas šv. Mišias ir dalyva- 5.9 vaL vafrarifo 
vimą laidotuvių apeigose.

Operos sol. Jonušaitei - Zau- __—_
nienei už gražų pagiedojimą ■
bažnyčioje. ■

Pp. Vytautui ir Genovaitei 
Beleckams už parodytą dide
li ir nuoširdų atjautimą bei pa- ■ 
galbą sunkiose mūsų gyvenimo 3
valandose.

E JOSEPH ZEBR0WSKI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

Air ConcKtkm
123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

ja vasario 18 tautinės sąjungos ^rty Hali, Ine. 269 Second St 
namuose, 484 E. 4th. Street Elizabeth, N J. TeL EL 3-9012. 
So. Bostone, bus rodomas fU- . .
mas apie buvusį Lietuvos pre- Boyride, Ouoons peMftoma 
zideną A. Smetoną. moteris, kuri galėtų pabūvdti

A Gvstoitionės vadovauja- su kita senyvo amžiaus mėto
mas Bostono dramos sambūris rim kelias dienas savaitėj. Ten 
dabar ruošiasi statyti Petro galėtų nakvoti arba ateit iš na- 
Vaičiūno “Nuodėmingą ange- mų. Informacijai skambuti va
lą”. Veikalas bus pastatytas ba- karais po 7 vaL TeL BA 44)1 
landžio pabaigoje. 04.

jų narys. Praeitų metų pra
džioje, kaip respublikonas, jis 
buvo išrinktas J. Lindsay ka
dencijai užbaigti JAV kongre
se, c lapkričio 6 d., perrinktas 
4 metam į 90-tąjį Kongresą. 
Mūsų minėjime kalbai pasakyti 
T.R. Kupfermaną rekomenda-

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air contttkmed 

A. J. BALTON-BALTRONAS 
Uceneed MaitRger -------

- A Notary PubUc
M0 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

: Juozas Kajackas, Lietuvos 
stovas Washingtone, šį sekma
dienį, Vasario 16 proga kalbės 
per Laisvės žiburio radijo pro
gramą. - * i
« Už a. a. dr. Antano Trimako 
vėlę, jo mirties trijų metų su
kakties proga mišios bus vasa
rio 25 d. 9 v. ir. Maspetho lie- 
tuvių bažnyčioje.

Seniausia lietuviška radijo 
programa N. Anglijoje šven
čia 33 metų sukaktį ir balan
džio 9 rengia talentų popietę. 
Parengimas bus So. Bostono 
lietuvių piliečių klubo salės 4 
aukšte. Kviečiami visų amžių 
talentai. Bus specialus komite
tas, kuris parinks 3 geriausius 
talentus. Prašomi dabar užsire
gistruoti pas radijo valandėlės 
vedėją Valentiną Minkienę, 502 
E. Broadway, Boston, Mass., 
02127, tetef. 2584)489.

Darbininko spaudos kioske, 
kuris šį sekmadienį Vasario 16 
minėjimo proga bus Webster 
salėje, New Yorke, it Kearny, 
N. J. lietuvių parapijos salė
je, bus galima gauti ne tik 
lietuviškos muzikos plokšte
lių, medžio drožinių, bet ir nau
jai išėjusių knygų: Introduction 
to Modern Lithuanian, , Lietu
vos konstitucinės teisės klausi
mas, Neparašyti laiškai, Gluos
nių daina, Rožių vasara ir kt.

Matinę programos dalį attiks 
Petro parapijos choras, scg. 

Daiva Mongirdaitė ir Beatričės 
Karlienės paruošti deklama- 
toriai. ' :

minėjimo proga Borkloe muzi
kos mokykla Bostone į savo lė
tą koncertų seriją įtraukė lie
tuvių naujosios kamerinės mu
zikos programą, skirdama tam 
tikslui penktadienį vasario 17 
d. Koncertas įvyks 8:15 vai. 
vakaro Bėrklee School of Mu- 
sic, Recital salėje, Hemenway 
Street, arti Mass. požeminio 
traukinio stoties. Įėjimas ne
mokamas. Programą attiks: Izi
dorius Vasytiūnas (smuikas), 
Vytenis Vasytiūnas (fortepio- 
nas), Daiva Mongirdaitė-Rich- 
ardson (sopranas). Mokykla sų-

TeofHė Pundmvičienė
Nuoširdžiai dėkojame visiem 

pareiškusiem užuojautą, pri - 
siuntusiem gėlių, užprašiusiem 
šv. Mišias ir palydėjusiem velio
nę į amž. poilsio vietą.
Ypatingai gili padėka preL J.

Balkūnui už visokeriopą pagel- vienas iš penkių. Pne gero su-
bą ir rūpestingumą velionės Ii- sisiekimo fe- už prieinamą kai- Kearny Nj Lietuvos nepri- 
gos metu, iškilmingas gedutin* ^4- eiP klausomybės minėjimas bus va
gas pamaldas bažnyčioj, tartą Parduodama gėrimų (degti- sario 19. Bažnyčioje 3 v. bus 
jautrų nuoširdų žodj ir palydė- n^) krautuvė už labai prieina- specialios pamaldos, po tų pa- 
jimąįkapus. ma kainą. Informacijai kreiptis maldų — parapijos salėje minė-

Kun. J. Pakalniškiui, kun. P. asmeniškai pas J. Misiūną, jimas. Kalbės kun. L Jankus, 
Bulovui, kun. B-. Ramanaus- Ray’s Laųuor Store, 103-55 Lef- Ambrutis, Jr., Kearny valdžios 
kui, O.F.M., kun. J. Liaubai, O. ferts Blvd., Richmond Hill, N. atstovas. Bus r o d am a s fil- 
F.M., ir kun. St Railai už y. 11419 tarp 9-12 vaL ryto ir mas apie žygį į Jungtines Tau-

galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už 'labai pri
einamą karną Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armcmą

gyvenančio Philadelphijoje, Pa., 
skulp^ros ir keramikos kūri
nių paroda įvyks balandžio 28- 
30 dienomis Maspetho lietuvių 
parapijos salėje, 64-14 56 Rd., 
Maspeth, N. Y. Smulkesnė infor
macija apie parodos atidarymą 
ir lankymo valandas bus pa
skelbta vėliau. Parodą rengia 
New Yorko Skautams Remti 
Kmnitetas.

Koq»! Neo-Lithuania New 
Yorke kviečia visus narius ir 
svečius į Vasario 16 d. minėji
mą kuris įvyks vasario 24 penk
tadienį, 8 vai. vak. Internatio
nal Hotel, Van Wyck Expw. 
prie Kennedy aerodromo. Pa

skaitą skaitys fil. V. Gruzdys iš 
Philadelphijos. Visi korporantai- 
ės, prašomi dalyvauti su 
spalvomis.

Theodore R. Kupferman, J. 
A.V. kongreso narys iš New 
Yorko, pasakys pagrindinę kal
bą Vasario Šešioliktosios minė
jime ateinantį sekmadienį New 
Yorke. Iš profesijos teisininkas, 
nors palyginti dar jaunas (gi
męs 1920 m.) jis yra daug pa
siekęs: eilės bendrovių teisinės 
patarėjas, New Yorko univer
siteto dėstytojas, trijų valsty
bėlių federalinės teisininkų są
jungos pirmininkas,* palygina
mosios teisės žurnalo redakci
jos narys, daugybės organizaci-

PoioškonMS vedėja -padėjė
jas (Assistant Manager) lietu
vių Laisvės svetainei, Etizabe- 
the, NJ. Svarus ir lengvas dar
bas. Pageidaujamas lietuvis, re
komendacijos būtinos. Dėl 
smulkesnių informacijų kreip
tis šiuo adresu: Litimanian Li-

TeL EVergreen 7-4835

MCpDCR AHKHSIE 
(ARMAKAU8KA8)

Grabelius - Balaamuotojaa 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
- Brooklyn, N. Y.


