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mės ūkių, kam jis kritikuojąs 
Kinijos įvykdytą kolektyvizaci-

Derwinski*ir Flood daro pa
stangų, kad darbų tvarkos ko- 
dramatino tokio komiteto rei-

— Senato vidaus saugumo 
komisija tirs komunistų pastan
gas įsibrauti j radio bendroves.

PREZIDENTAS siūle mokesčius 
mažinti.

ti per brangiai atsieitų. Antras, 
palaikyti rezidenciją viduje, 
kelti vietos gyventojų neapy
kantą atgabentiem rusam, ati
traukti nuo Castro jo šalinio-

De Gaulle atsisakė nuo Polaris

kad paimtoje Katangoje ramu. 
U-S. News.. • skelbia, kad nors 
J. Tautų kariuomenė baigia nu
kariauti Katangą, bet min. pirm. 
Adoulos įtaka provincijose nė
ra tvirta. Opozicija jam labiau
siai prikiša, kad jis esąs Ame
rikos įtakoje. Spėliojama, kad 
Kongas, ar jį valdys Adoula 
ar kas kitas, tegalės būti ne 
savarankiška valstybė, bet J, 
Tautų ir J. Valstybių kolonija.

Pirmos santūrios Kongreso 
reakcijos rodo, kad preziden
tui nebus lengva šį planą įvyk
dyti, jei nebus sumažintos ir iš
laidos. O to nenumatoma.

NAUJI FAKTAI IR SENOS IŠVADOS
Vengrijos bylos išbraukimas, neerzinimo ir nutylėjimo 
politika, slapti pasitarimai tarp Maskvos ir Washmg- 
tono ir iš to kylantis nepasitikėjimas . . ,

SEMION K. TSARAPKIN, 
Sovįetg' atstovas nusiginkla
vimo derybose, ii Ženevos 
atvyko tartis j Washingtonį. 
Jis laikomas "švelniosios' 
taktikos žmogum.

įtampą tarp pačių vakariečių ir 
tarp Amerikos skirtingo nusi
statymo piliečių. -— Su neri
mu sekamas tolimasis Ptetę 
Vietnamo klausimas, kur kova 
su komunistais neina, kaip bu
vo suplanuota, ir duoda me
džiagos tam tikrai amerikie
čių daliai kaltininko ieškoti pa
čioje Pietų Vietnamo santvar
koje.

Nė viename minėtame punk
te . nieko degančio ir nieko 
aliarmuojančio Šiuo tarpu nė
ra, tačiau kiekvienas gali virsti 
atskirtu įtampas židiniu.

— Tikiu, — kalbėjo kong- 
resmanas Derwinski, — kad su

einama, kad rinkoje vyrauja 
Prancūzijos bei Vokietijos įta
ka. Savo įtakai sustiprinti, nori 
įtraukti Angliją į europinę 
bendruomenę ir. sustiprinti su kūrimu valstybės departamen- 
ja ryšius. Italijos interesas to-. paskelbė visą prezidento 
kiu būdu sutampa su Anglijos 
ir Amerikos interesu prieš 
de Gaule ir prieš Adenauerį.

— Liberalu tarptautinis su
važiavimas Hagoje atmetė len
kų egzilinio politiko Raczyns- 
kio siūlymą pripažinti Oderią- 
Neissės Uniją ’ kaip galutinę 
Lenkijos-Vokietijos sieną.

CHRUŠČIOVAS IR GOMULKA, kuris siūlosi tarpinin
kauti tarp Maskvos ir Vakarų.

padėtis Vakaram daros vis pa- treji* motus turi būft sumažm- 
lankesnė. Bet reikia ir toliau te mokasčfy >33 btffjonę doL 
daug jėgų skirti apsaugai, už- Pirmais metate 4 bilijonai, 
siento pagalbai, o namie padė
tį stiprinti socialine bei ūkine 
pažanga — medicinos pagalba 
vyresniojo amžiaus žmonėm, 
mokesčių mažinimu, transporto 
rėmimu ir “peace corps” veikla

ją 95-75 proc. Rytų Vokietija 
tada tik pradėjo kolchozus or
ganizuoti, bet žadėjo* netrukus 
pralenkti vakarų Vokietijos 
žemės ūltio gamybą. Dabartinia
me suvažiavime, sausio 15-19, 
nelaukiama aštrių kalbų apie 
kolektyvizaciją- Rytų Vokieti
jos komunistų spauda metų ga
le paskelbė kaip tik pagyrimus 
tiem koperatiniam ūkiam, kurie 
nebuvo visai sukolektyvinti. 
Už tat laukiama, kad Chruščio
vas nukreips savo žodžius prieš 
Kinijos komunistus ir prieš Ki
nijai palankų elementą komu
nistų partijose . nekomunistų 
valdomuose. kraštuose. r

Nušovė prezidentą
Togo valstybės,. vakarinėje

Politinė įtampa tarp Rytų ir 
Vakarų aprimo. Klausimai liko 
neišspręsti, bet su jais nesku
bama. Labiausiai jaudinęs Ku
bos klausimas tik puriau iš
spręstas, bet Washingtonas ir 
Maskva sutarė daugiau jo ne
svarstyti — laikyti, kad padė
tis patenkinama, nors ir reika
laujanti toliau budėti. Nesibai
giančios nusiginklavimo dery
bos Ženevoje sutarta atidėti 
iki vasario 12, o per laiką 
privačiai tarsis Sovietų Kuzne- 
covas su Washingtono pareigū
nais. — Daugiau dėmesio pa
traukia sausio 15 ryty Berlyne 
prasidėjęs rytų Vokietijos ko
munistų partijos suvažiavimas, 
kuriame dalyvauja ir Chruščio
vas. Tačiau jame laukiamą ne 
naujos įtampos tarp Maskvos ir 
Vakarų dėl Berlyno, o tik nau
jo žodžių karo tarp Maskvos ir 
Kinijos komunizmo- — Euro
pos scenoje naujas ženklas — 
tai Italijos iniciatyva ginče dėl 
Europos ūkinės bendruomenės, 
jos pastangos sudaryti Londo
no - Washingtono - Romos aš| 
prieš Paryžiaus-Bonnos ašį. — 
Daugiausia radijo kalbamas 
šiuo metu Kongo 1 klausimas, 
bet jis kelia ne įtampą tarp ____ ... . ^J e rt r DE GAULLE nu® Polam atsisa
Vakarų ir Maskvos, o greičiau kė. ' / ’

Rytų Vokietijos komunistų 
šeštame suvažiavime sausio 15- 
19 dalyvauja Chruščiovas. Jis 
dalyvavo ir penktame suvažia
vime prieš 5 metus. Tada jo 
kalba buvo nukreipta prieš Ju- 

daryti tokį komitetą dabar yra goslavijos komunizmą, kam jis 
visiškai būtina. Atstovų Rūmų .sukolektyvinęs tik 2 proc- že- 
politinis komitetas mėgino rei
kalą nublukdyti apklausinėji
mais, tačiau tų apklausinėjimų 
raportas pereitai* metais tik su- 
drmatino tokio komiteto rei
kalą.

— Katango* Tshombo nuo 
pasipriešinimo J, Tautų kariuo
menei atsisakė.

Kongo dabartis
Katangos prezidentas Tshom- 

be, U Thant įsakymu, laikytas 
namų arešte, vėl išsisuko. Da
bar esąs Kolwezi mieste, kasyk
lų rajone, ir organizuojąs pa
sipriešinimą J. Tautom. J.. Tau
tos jam siunčia-ultimatumą ati
duoti miestą gražiuoju. Grasina 
teismu už sabotažą, jei sunai
kins kasyklas.

Tshombe paskelbė spaudoj 
kaltinimus ne J. Tautom, bet 
J. Valstybėm, kad jos kliudo 
apsispręsti valstybei, kuri ne- — Kongas per 30 mėnesių 
priklausomai valdos! be jokios atsiėjo J. Tautom 400 mil., iš 
svetimos ūkinės pagalbos. jų 213 miL Amerikos mokesčių

J. Tautų šaltiniai skelbia, mokėtojų sudėti.

gėlės Times su David Lawren- 
ce išvadom dėl Vengrijos fak
to. Jį palygina Ląwrence su J. 
Tautų kitu žygiu — karine ak
cija Konge: jos vadina, sako, au
torius, jaučio rolę tarp silpnų, 
beginklių Kongo genčių, bet 
neišdrįso net mėginti savo mo
ralinę Jėgą išlaisvinti vengrų 
tautai iŠ Sovietų imperializmo.

Skaudžiau tenka pergyventi 
Lawrence išvadas, kada jis kal
ba apie dvejopus metus Ameri
kos politikoje. Vengrijos fak
tą vėl sugretina su kitu faktu: 
esą paradoksas, kad preziden
tas galėjo pasakyti pakilią kal
bą apie Kubos žmonių “išlais
vinimą” iš Castro ir jo komu
nistinių viešpačių jungo, bet 
drąsių žodžių neišėjo pastaruo
ju metu nei iš Baltųjų Rūmų 
nei iš valstybės departamento 
apie Vengriją. O žmonės tame 
nelaimingame krašte, kaip ir 
Bulgarijoje, Čekoslovakijoje, 
Rumunijoje, Lenkijoje, Estijo
je, Lietuvoje ir Latvijoje, yra 
visai tokioje padėtyje kaip Ku
bos žmonės. Tokia tyla, auto
riaus tvirtinimu, atneša nusi
minusią pavergtiem kraštam, 
nes sukelia jausmą, kad jie esą 
Vakarų užmiršti “su žima ir 
pilnu Jungtinių Valstybių vy
riausybės pritarimu”. “Tai galį 
būti tik šiais veidmainiavimo 
ir pagrindinių principų išdavi
mo laikais.”
dXr KITOS IŠVADOS:

Galima pagalvoti, kad Veng
rijos faktas nebus pavergtame 
pasaulyje didelė naujiena ir 
kad išvados apie Vakarų užmir
šimą nebus taip giliai pergyve
namos, kaip Lavrence rašo. 
Anapus uždangos jau serriąi 
pasidarytos išvados, kad Jung
tinėse Tautose Vakarti tiek pri-

Kongresmanai Dan Flood, 
Penu., dem., ir Edward J. Der- 
winski, Illinois resp., pasiūlė 
rezoliucijas H. Res. 14 ir H. 
Res. 15 kurios ragina sudaryti 
Atstovų Rūmų specialų komite
tą pavergtų tautų reikalam. Re
zoliucijos kiek pakeistos, paly
ginti su tom, kurios buvo pa
siūlytos pereitame Kongrese ir 
kurias tada sukliudė valstybės 
sekretoriaus neigiamas nusista
tymas dėl tokio komiteto reika
lingumo. *

J. Tautos gruodžio pabaigo- skaitytojas persiuntė Los An- 
je. panaikino specialų pranešė
ją apie Vengriją ir „klausimą 
perdavė gen- Sekretoriaus nuo
žiūrai. Ta nuožiūra 'davė nau
ją faktą — jis išėmė Vengrijos 
klausimą iš J. Tautų darbų 
tvarkas. Nuo 1956 metų kiek
vienoje J. Tautų sesijoje buvo 
kalbama apie Sovietų smurtą 
prieš Vengrijos' laisvės kovo
tojus. 1962 pirinu kartu tai nu
skandinta tyloje.

LAVVRENCE IŠVADOS:
Negalima buvo tuojau pasek

ti, kaip didžioji spauda reaga
vo į tą naują faktą, ries New 
Yorkas yra be spaudos. Tačiau 
New Yorko kolumnistai savo 
raštus leidžia ir per kitų mies
tų laikraščius. Vienas mūsų

traukė diplomatinius santykius 
su Kuba, kuri pripažino rytų 
Vokietiją.

AMERIKA RAMINA SĄJUN
GININKUS

Anglijos spauda su nepasi
tenkinimu rašė apie preziden
to Kennedy gruodžio 31 pareiš
kimus spaudai. Prezidentas pa
sakė, kad Amerika savo praei
tyje perdaug stengėsi patikti 
kitiem kraštam — turėjo gal
voje sąjungininkus. Faktas — 
kalbėjo prezidentas —, kad ne
galima savos politikos įvykdyti 
nesukeliant didesnių konfliktų. 
Tuose prezidento žodžiuose bu
vo įžiūrėtas prezidento Kehne- 
dy noras diktuoti Europos są
jungininkam dėl jų padų , liki
mo. Buvo įžiūrima net, kad A- 
merika gali susitarti su Mask
va Europos sąskaita.

Tai buvo pasakyta tuojau po 
Bahamos konferencijos. Tad 
anglai įžiūrėjo, kad tai jiem tai
koma. Ryšium su tuo nepasiten-

Prezidentas de Gaulle sausio 
14 pareiškė, kad Prancūzija ne
gali prisidėti prie prezidento 
Kennedy ir min. pirm. Macmil
lano susitarimo dėl Polaris, nes 
Prancūzijai Polaris nenaudin
gos — Prancūzija neturi nei 
povandeninių laivų, nei atomi
nių smaigalių, reikalingų tai 
raketai. Prancūzija neatsisako 
nuo savos atominės jėgos.

Anglija gali būti priimta į 
Europos ūkinę bendruomenę, 
bet tom pačiom sąlygom kaip

ir kiti tos bendruomenės nariai, 
be specialių ūkinių ryšių su 
Commonwealtho kraštais. No
ras išplėsti Europos ūkinę ben
druomenę iki Nato ribų, kurio
se yra ir Jungtinės Valstybės, 
Prancūzijai yra svetimas.

Vokietija tuo tarpu pasitari
muose . Bonnoje su valst. sek. 
pavaduotoju Bali pritarė Pola
ris raketų planui, Kennedy ir 
Macmillano konferencijoje su
tartam.

kalbą, kad kitų žodžių rėmuose 
būtų matyti tikroji preziden
to žodžių prasmė. Prezidentas 
kaip tik pareiškė, kad apie A- 
merikos pasitraukimą iš Euro
pos reikalų negali būti ir kal
bos, nes tai reikštų komuniz
mo sustiprinimą.

— Anglija sutiko parduoti 
kom. Kinijai 14 lėktuvų.

Įžymieji Kongrese
Senate* seniausias yra Carl 

Hayden, 85 metų Arizonos.de
mokratas, metodistas, jauniau
sias — Edward M. Kennedy, 
30 metų, dem-, katalikas. Se
niausias kongresmanas yra 
Thomas J. O’Brien 84, Illinois 
dem., jauniausias — Ed. Fore- 
man, 28 metų, Tesąs resp.

Kongrese daugiausia yra tei
sininkų — 315, toliau biznierių 
bankininkų 157, o gydytojų 3 
kongresmenai ir 1 senatorius.

Moterų Atstovų Rūmuose yra 
11, senate 2.

Amerika neleis naujos invazijos į Kubą
Valst. sekretorius Rusk sena- venimui, boikotuoti jos pro

to politinėje komisijoje prane- kybą,, kad Maskvai ją aprūpin- 
šė, kad pasitarimuose su Sovie
tais nepasiekta, ko Amerika 
norėjo iškraustyti Sovietų 
kariuomenę ir įvykdyti Kuboje 
kontrolę. Tačiau susitarta ąu 
Sovietai* laikyti, kad Sovietai 

*» OTonzynntvs
ginklu* ir kad Amerika nedavė 
pažado nevykdyti invazijos į 
Kubą.

Kiti šaltiniai teigia, kad A- 
merika yra nusistačius neleisti 
kubos bėgliam organizuoti 
naujos invazijos. Tačiau nori 
sprogdinti Castro režimą iš vi
daus dviem būdais. Vienas, sta
tyti kliūtis Kubos ūkiniam gy-

* — y Ojt* .jj, * • yC •• i . • •

Olympio sausio 13 nušautas. 0- 
lympio buvo palankus Vakaram 
ir nepalapkus savo kaimynui 
Ghanos prezidentui Nkrumah, 
prokomunistui. Togo priimda
vo bėglius, kurie gelbėjosi nuo simena pavergtas tautas, kiek 
Ghanos teroro. Spėjama, kad J05 ga^ būti naudingos patiem 

Vakaram kaip įrankis sovieti
nei propagandai prieš Vakarus 
atremti. Ten neturi prieš akis 
faktų, kurie rodytų, kad Vaka
rai pasiryžę prabilti apie pa
vergtuosius, siekdami jiem lais
vės.

Išvadas iš faktų betgi daro 
ne tik pavergtieji. Išvadas da
ro ir sąjungininkai- Jie regi 
faktą, kad po Kubos įvykių 
keistu būdu sustiprėjo pastan
gos rodyti palankumą Sovie
tam ir tyla sutikti Sovietų im
perializmo bei kolonializmo 
faktus. Gali būti daug ir įvai
rių pateisinamų priežasčių to
kiai švelnumo ar atsargumo po- 
litiki ir dvejopiem matam. Ta
čiau europiniai sąjungininkai, 
tai stebėdami, pasidaro išva
das, kad atsiradus dar svarbes
nės priežastim palankumas bei 
atsargumas gali reikštis jau ne 
pavergtųjų, bet laisvųjų sąskai
ta. Iš fia kyla nepasitikėjimas 
tarp saviškių- Iš to nepasitikė
jimo kilo ir pastangos turėti 
savus nepriklausomus atomus. 
Iš čia kilo ir anas Nato narių 
susirūpinimas, kad atomų myg
tu kas nebūtų tik vienos valsty
bės rankose.

Baimės ir nepasitikėjimo iš
vados gal realiai nepagrįstos, 
bet jos yra, ir jos virsta rūdim 
Vakarų santykiuose. Sunku to 
išvengti, kada, anot Lawrence, 
politikoj vyrauja dvejopi ma
tai ir Jai vadovauja ne pagrin
diniai principai, bet pragmati
niai.

Amerika pakvietė Italijos 
min- pirm. Amintore Fanfani, 
kad jis atvyktų dar prieš Ang
lijos min. pirm. Macmillano ke
lionę į Romą- The Christian 
Science Monitor laiko tai san
tykiu tarp Vakarę sąjungihin- 
kę paMogėjimu europinės rin
ko* srityje. Italija pasijuto ap-

kaimynuose ir buvo paruoštas 
sąmokslas prieš Olympio. Togo 
yra nepriklausoma valstybė nuo 
1956.

— Maroke dviejų savaičių 
lietus nuskandino šiaurėje 3, 
000 kv- mylių, 100,000 be pa
stogės, nuskendusių 100, pa
sėlių 80 proc. sunaikinta. Ame
rika pasiuntė pagalbos tuoj pat 
iš atsargų Vokietijoje.
....— Amerika numatė uždaryti 
savo mažus konsulatus įvairio
se pasaulio dalyse. Lig šiol tu
rėjo 180 konsulatų; 68 gene
ralinius, 96 konsulatus ir 16 
konsularinių agentūrų.

— Maskvos Pravda sausio 
13 kaltino partiją, kad ji ne
pasirūpino suorganizuoti “ko
vojančių ateistų” ir dėl to Gu
dijoje stiprėja bažnyčios įtaka 
net tarp jaunimo.

-— Poru karinė valdžia pa
skelbė planą žemei dalyti. Pir
miausia bus išdalyta senovinė
je Inca srityje, kur indėnai 
prieš mėnesį surengė sukilimą 
prieš dvarininkus. Sukilime žu
vo 43.

— R-, Kennedy, vyriausias 
valstybės gynęjas, atiordpė į- 
staigų dėmesį, kad “progresy
vaus jaunimo” organizacija 
“Advance” turi regKruotis 
kaip komunistinė. Ją komunis
tai suorganizavo 1900.

. •— Vokietija sausio 14 nu-

Vekarp Berlyną per 1962
— gvudlja numato iki 1964 *netus P“**** 21356

pakeisti važiavimo taisykles— r3rt|l Vokietijos.
ne kaire, bet dešine puse va- _ Nutiginklevimo konferon- 
žiuoti Beita tada kairėje tik dja iŠ sausio 15 nukelto į vaaa- 
Anglijos vaduotojai. jg,

— HeM preddantui diktato- —- Kari. CusMngaa Kubos
riui Duvalier vi* daugiau įtakos belaisviam išpirkti davė 1 ml). 
turi jo patarėjai komunistai. doL



LIETUVOJE

KALĖDŲ IR ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

COSMOS PAR
Kapituliuoja prieš Atlanto “agresiją

BROOKLYN II, N . Y.370 UNION AVENUE

Kam ta* laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl kito laiko.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmeniškų patarnavimu;

MvitnTjj'Venciai vircfVpio Kipminwu. r *vv*upvo vęstfuns tu 
gyvais 119 žmonig vokiečių sudeginta* 1944 birželio 3. Tą bai
sia nelaimę užtraukė bpKevikų partizanai ii Rūdninkų girios. 
Ii pasalų Jie nušovė keli* vokiečius, kitu* nusivedė - girion. 
Kaimo negynė, kai vokiečiai jį degino.

2. Dėmesio verta, kaip A. 
Raguotis atvaizduoja bolševiki
nio partizano herojiką:

(nukelta į 3 psl.)

200 Orchard Si. Tel. AL 4-8319 NewYort 2, N.Y.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
- IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

II8-I25-I30 ORCHARD STREET — GR 54525

JKmm valU imta p»riinnu»or- Airttaycyya^ ; nedriMds, 
ganizuotį? - Vladas TriridSaas ir ti.

“Valstybinio Gynybos Komi- O buvęs partizanų būrio va- 
teto įsakymu, prieš dvidešimt do pauadnotajas M. Prortueha- 

novas pasakoja apie VHpĮaus- 
Lydos plente atliktą IRtį? pir
mą operaciją: “DimitrijausGo- 
lubovičiaus tr Fiodoro Nąaaro- 
vo bei Pavelo ščiukino kul
kosvaidžio serijos, — ir maši-. 
na su trimis ‘Reicho didvyriais’ 
griovyje”. Totiau: “Iššokinėjan- 
čius vokiečius šienavo Piotro 
Christinovo būtys”.

Šiaulių ateistų tarybos pirmi
ninkas L Šidlauskas S. Litva 
Nr. 300 pasakoja, kad publi
kai pritraukti jie praktikuoja 
viešas išpa&ntis. Tarp kitų bu
vo atgabentas “buvęs kuni
gas Jurgis Skirka, dabar kol
chozo “Komunizmo rytas” pir- 
ninkas”, o taip pat “buvęs 
vienuolis Romanas Gedgaudas, 
kuris dabar dilba 'Radviliškio 
rajone”1 jie turėjo pasakoti, 
kaip jie nukmngėjo ar nuvie- 
nuoiėjo. S į*

187 OECHARD ST^N.Y.C. Tel GB 7-1130
didmenų ir mažmenų prekyba 

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.' 
a Spėriajai žemos kainos ainnčiaai nbdfahi* į užsieni.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti kfijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Atlante Massachusetts srity rado, kadiš bokšto Nr. 2, 100 Ką verčia j tanky kaitų 
buvo 3 bokštai, kuriuose bdvo mylių nuo Cape Cod, tuč tuo- Lenkų knygų rinkoje 1963 
įtaisyti radarai. 1961 sausio jau ičftta. trauktis, iš bokšto - pasirodys A Bieliausko Rožės 
mėn. vienas bokštas buvo aud- Nr. 3,įmyliu nuo Cape Cod, žydi raudonai, J. Marcinkevi- 
ros išgriautas — žuvo 28. U- pas&aats vasario tnėn. Plienas čiaus Pušis, kuri juokėsi, J. 
kusius du bokštus dabar nuolat ir bHėhiff neatlaiko gamtos. Ragausko Ite, missa ėst ir S.

cijos 25 metų jubflėjus. Kaip 
pasirengimas šventei 1963 bus 
skaitytojų bei dekliamatorių 
varžybos, taip pat vyrų chorų 
varžybos, 1964 mokinių chorų 
varžybos. Šokiam skiriamos 
dvi temos: darbas ir tautų 
draugystė. Skelbiamas konkur
sas dailininkam, kad paruoštų 
naujus piešinius tautiniam dra-

Lentvario statybos valdybo
je, kaip prahešė S. Litva Nr. 
303, buvo nubrauktas vienas 
buhalterijos etatas- Ar jame pa
likti Lazaretą, dirbusią 13 me
tų, ar Vehuiienę, tedirbusią 
keSs ■ mėnesius? Valdybos^ vir- 

ir vyriau^ 
sias buhalteris Braude pasirin
ko Vefiuiienęy o Lazarevą per
kėlė į sandėlininko pareigas? 
Jai pažadėjo, dĮįtad su pirma pro
ga bus grątit&a atgal. Proga 
pasitaikė: Ve&dienė pasitrau
kė- Bet Brataįė pasiūlė, ir; vir
šininkas ?JHg^ĮMrasč‘. pasirašė,' 
kad bu^^^Į^bus Vaškevičie- 
nė,’:^fcOH|KC Įj&vo sandė-

Datny šventė Jbm : 1965 .
J. Banaitis, damų šventei 

rengti komiteto pirmininkas, 
paskelbė, .kad dainų šventė bus 
1965 liepos mėn- Vilniuje. Ja 

ją atleisti. bus pagerbtas Lietuvos okupa-
Tačiaū laikraštis ir gilesnę 

priežastį atskleidžia. Tai, sako, 
Braudei pasisekė Lazarevą iš
jungti; jis įtarė, kad Lazareva 
pranešinėja apie trūkumėlius 
valdyboje...

Kas buvo tie partizanai?
“Mūsų partizanų būriuose 

buvo įvairių tautybių žmonių.. 
Vyresnieji kovos draugai bro
liai rusai, baltarusiai mus mo
kė? kovoti ir nugalėti”, pasako
jasi A Raguotis. O.A. Šulcas, 
Trakų partizanų brigados “Lais
vosios Lietuvos” būrio komisa-

Chicago Daily News korės- nas kun. Pavilonis nuvyko į šimtai moterų susirinko protes- 
pondentas iš Romos plačiai ap- Maskvą skųstis, ten politika tuodamos. Sunkvežimiai jas pa
rašė Klaipėdos katalikų bažny- jau buvo pasikeitusi, ir jis ėmė, išvežė į Girulius ir ten 
čios istoriją. Klaipėdos 40,000 buvo suimtas, sudaryta byla išmetė. Kai darbininkai atsisa- 
katalikų buvo leista 1959 staty- jam ir jo padėjėjui Bumeikiui, kė griauti, buvo atvesti kaliniai, 
ti bažnyčia Kada pastatė, ne- pirmas nuteistas 8 metus, ant- o pagaliau iškviesti keturi tau

ras 4 metus, pritaikius moder- kai iš artimiausios- sovietinės 
nų Sovietuose kaltinimą —- va- kariuomenės įgulos. Pririšus 
liuttį spekuliaciją. Kai bažny- virvėm tankai nugriovė bažny
čios bokštą nutarė nugraiuti, čios bokštą.

ras, kalba apie Rūdninkų gi
rios partizanus: “Jau 1943 me
tų liepos mėnesį Trakų apskri
ties Rūdninkų girioje buvo su
organizuotas būrys “Už tėvy
nę”, kuriam vadovavo Pušako- 
vas, slapyvardžiu Genys.” Toje 
partizanų brigadoje skaitome 
dar tokias pavardes: broliai 
Kudriašiovai, Izraelis Ginzbur
gas, Aliukas Baškovičius, Mi
kalojus Karpavičius, Staderis leista jos atidaryti. Kai klebo-

Uetuvioi dvieję savaiay kon
kurse

Maskvoje dvi savaites truko 
dainininkų vokalistų konkur
sas. Pirmos premijos nė vie
nam iš 150 dalyvavusių nepri
pažino. Trečią premiją gavo lie
tuvis operos dainininkas Vac
lovas Daunoras. Geriam ak
ompaniatorium jury komisija 
pripažino lietuvių pianistą Ry-

oridMMMi sla-
pyuarfSrif Tai toki pat infil- 
treoti į Lietuvos teritoriją fcno- 
nės, kaip Korėjoje, Vietname, 
netgi Kuboje.

Kai Tiesa davė faktus, kurie 
išryškino apgaulę, daros visai 
aini, kodėl sovietinė propa
ganda Lietuvos partizanus, ko
vojusius prieš rusų okupantus, 
vadina hitlerininkais, naciais. 
Taip vadindami, nori save už- 
dangti-uždengti, kad A. Snieč
kus, M. šumauskas, A. Raguo
tis ir kt. buvo klusnūs Stalino 
bendradarbiai.

par- lėktuvo tieskįinissuss^nnas 
jos tarp Vilniaus ir Maskvos. Kelio- 

Tra< nė ore 75 minuteš-Bilieto kai
na 16 rublių. Keleivių gSi pa- 
imti 44-
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Visuose mfisų skyriuose jūs radis dideli pasirinkimą, medžiagų 
motesUkiems ir vyriškiems drabužiams ir tup sutaupysite nei per
kant kitur. JUs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų katnaraSMų rašykite ar aplankykite jums arttmiauMų skyrių: 
e ATHOU Mase. — 61 Mt. Pleasant Street —l------ -- CH 9-6345
• BOSTON 18, Masa. — 271 Stįawmut Avenue ------------- U 2-1767
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 FHImore Avenue -------------TL 6-2674
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ---------  EV 4-4952
e BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ------------- Dl 5-8806
•i CHICAGO:22, itL — 2222 W. Chicago Avenue------- -- BR 8-6966
• CHICAGO 8, I1L — 3212 So. Halstead Street J.-------  WA 5-2737
• CLEVEtAND 13, Ohio — 004 Literary Road ---------  TO 1-1068
« DEXROiT» Midi. — 7300 Michlgan Avenue-------------VI 1-5355
e GRAND rRĄPlDĮS, Midi. — 606 Bridge 6L, N.W____ GL 8-2256
e HAMTRANCK, Midi. — 11333 Jos. Campau ----------- TO 7-1575
• WEST HARTFORD, Conn. — 62 Whiting Lane .... Tel. 233-8030
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfteid Avė.___ ES 2-4685
e YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue_______Ri 3-0440
e YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Ave^ --------------- GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Caltf. — 960 So. Atlantic Blvd. . AN 1-2994
e LAKEWOO0, N. J___ 126 - 4th Street---------------------- FO 3-8569
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue---------------- AL 4-5456
e NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street______ CH 3-2583
o NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue _____  Bl 3-1797
o NEW HAVEN, Conn. ~ 509 Congres* Avė._______ LO 2-1446
• PATER6ON 1, N.X —99 Main Street____________  |NU 4-4619
e PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ------- :_______ GR 2-6387
e PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.___PO 5-5892
• PITT8BURGH 3, Pa. — 1015 E. Canon Street ____ HU 1-2750
e SAN FRANCI8CO, Calif. — 2076 Sutter Street_____  Fl 6-1571
e WATERBURY, Conn. — 6 John Street ___________ PL 6-6766
e WORCE8TER, Mas*. — 174 MUibury Street_______8W 8-2868
• VINELAND, NJ. — W. Landi* Avė, Greek Orthodox Club BMg.

“Susprogdino 364 ešalonus, 
išvedė iš rikiuotės apie 300 
garvežių ir daugiau kaip 2000 
vagonų, sunaikino daugybę ka
rinių sandėlių, amunicijos, už
mušė daugiau kaip 10,000 vo
kiečių kareivių ir karininkų, 
policininkų.”
Ką visos tos Tiesos paskelbtos 
žinios sako?

1. Bolševikiniai partizanai 
buvo suorganizuoti “Vaistybi- 
hio Gynybos Komiteto . įsaky-

Važluojant *ubway: CANAR8IE Line — iftltpti Lorlmer stotyje; 
JAMAICA Line — Hewe* rtetyje, CROSSTOWN Line — Metro- 
poNtao SL — Lengva gauti vietų automobiliam* pastatyti.

■ Siuntiniai skm&ami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.

■ Teisingas .muito pritaikymasp rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — taūsų specialybė.

■ Teikiame 'teiringiausius patarimus kaip pigiausiai su- 
aaryn gerą eiuntnų.

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stikle rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, akardių ir 
kt. Kainos koi^curuoja su Ordiard gatvė* kainomis.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti peštu ar kitaip? Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

metų, ty. 1942 gruodžio 26d., 
buvo įsteigtas Ljetavos Parti
zaninio Judėjimo štabas, ku
riam vadovavo Lietuvos komu
nistų partijos centro komitetas 
ir kurio viršuiinku buvę pa
skirtas LKP CK pirmasis sek
retorius A. Sniečkus. Siekda
mas pagerinti vadovavimą par
tizanams, LKP ek įsteigė LKP 
šiaurės pogrindinį srities komi
tetą ir LKP l»etų pogrindinį 
srities komitetą”.

Kada ir kaip partizanai iš Mas
kvos pasiekė Lietuvą?
' “1942-ųjų metų rugpiūčio 
maaesį. Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetas iš 
Maskvos pasiuntė grupę komu
nistų ir komjaunuolių... Perė
ję fronto liniją Nevelio rajone, 
patyrusių baltarusių vedlių 
pagalba mūsų dvidešimties žmo
nių grupė pasiekė Kazėnų miš
kus ,.. Ant gražaus Dysnos u- 
pės kranto yra Kazėnų mieste
lis, o kiek toliau, už penkių ki
lometrų į šiaurę, miškų pakraš
tyje prigludę du baltarusių kai
mai Dubrovka ir Jakštai”.

E ten keliavo į šiaurės Lie
tuvą— Zarasų, Rokiškio ap.. o 
taip pat į rytų Iletuvą-švenčio- 
nių, Vilniaus, Trakų ap.

Kita grupė po metų savo ke
lionę taip vaizduoja: “1943 me
tai. Gegužės 23 diena. Vakaras. 
Nedidelė mūsų grupė sėda į 
sklandytuvus . ■. Dar keletas 
dienų sunkaus žygio, ir mes pa
siekiame galutinį tikslą — Ka
zėnų miškus, kur mus sutinka 
LKP šiaurės srities komiteto 
sdRetorius M- šumauskas (Ka
zimieras).”

Vilnonė* medžiagos lto»tiumam«, pafta/hs ir suknelėm*. Taip pat 
šilkinė*, maišyto*, spalvotos, lovom* užtiesalai, vflmiė* skara* ir 
šalikai —• Geriatsios rūšies pigiausiomis kainomis. Speciaius pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir fsitikinsttel

• Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.

• Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

• • Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.

• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus, suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų; 
uždarbio sumažinimą (Income Tax).

a Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvienam siuntėjui.
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Reikia pusiausvyros.
Švenčių malonios nuotaikos 

ir džiaugsmas dovanomis bei 
sveikinimais ima vis labiau 
blėsti pilkame kasdienos gyve
nime. Matyti, taip jau reikia, 
taip mums lemta. Mūsų gyve
nimas nėra ištisai šventiškas, 
nors ir būtų kai kieno pagei
daujamas. Antai, švenčių metu 
Įsilinksminus, svaigios galvos 
ir prikimusios gerklės išreiškia 
ir toki pageidavima: “. . . kad 
visos dienos tokios būt — vie
na diena dirbama, ir ta pati 
nugeriama”.

Dažniau žmones išpila šiltas 
prakaitas, negu kaitrus gėri
mas. Ir tai nėra žmogaus valio
je, kad j’į prakaitas aplieja. 
Mums yra skirta šešias dienas 
triūsti ir tiktai vieną švęsti. 
Kai ir sekmoji diena vagiama 
iš Viešpaties, žmogus daro 
skriaudą ne kam kitam, o pats 
sau, mažindamas savo gyveni
mo džiaugsmą. Jis galėtų dai
nuoti: “ . • .viena diena šven
čiama, ir ta pati dirbama”.

Džiaugsmai mūsų taip pat 
nėra patvarūs- Nors būtų ir la
bai didelis džiugesys, ką nors 
laimėjus ir pasiekus, įtampa 
pamažu atsileidžia, džiaugsmas 
mažėja. Nuolatos kvatoja tiktai 
kvailiai. Normlūs žmonės ne
sidžiaugia taip, kad nieko dau
giau nebetrokštų. Mūsų troš
kimam nėra nei saiko nei ribų. 
Tokia jau žmogiškoji prigim
tis: jai negana žvaigždės bliks- 
telėjimo, jai reikia pačios 
žvaigždės.

Tai simboliškas išreiškimas 
žmogaus nepasitenkinimo tuo 
džiaugsmu, kurio jis pasiekia 
šioje žemėje “per skausmus 
ir garbę”. Yra dar tokia garbė, 
kuri laiko gyvą širdies kirminą 
visoje mūsų žemės kelionėje, 
kad neužmirštume kur keliauja

lololololololoIoIoĮo: lOĮCioIoj

HEINZ BECKMANN

Dievo pasiuntiniai
(5)

Yra plačiai pasklidusi klai
dinga nuomonė, kad tiktai Se
nojo Įstatymo žmonės pažino 
spindinčius Dievo pasiuntinius, 
angelus. Naujame Įstatyme ta
sai dangaus ir žemės bendra
vimas esąs aptemęs. Kam gi 
reikia žemei tų dangiškųjų Die
vo pasiuntinių, jeigu patsai 
Dievo sūnus, tapęs žmogumi, 
"buvo gyvenęs kurį laiką tarp 
žmonių? Tai kiaurai kvaiša pa
žiūra.

Žinoma iš Sv. Rašto, kad 
Dievo Sūnui atžėrus visus vel
nio gundymus, “štai, prisiarti
no angelai ir tarnavo jam”. Ir 
jie buvo tartum pasitraukę į 
šalį, nes Dievo Sūnus kalbėjo 
ir mokė Tėvo vardu. Tačiau 
vos tiktai Kristus buvo nuim
tas nuo kryžiaus ir paguldytas 
kapan, kaip “Viešpaties ange
las nužengė iš dangaus, prisi
artinęs nurito akmenį ir ant jo 
atsisėdo. Jo pavidalas buvo 
kaip žaibas, ir jo drabužiai kaip 
sniegas”. Ir kada Kristus įžen
gė j dangų, "’štai du vyrai bal

PubIHhed Mml-wMkty «xcept Holtday 
weeks and July and First week la 

Augint whan publlahad waekly.
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me per savo triūsą ir atilsį, 
džiaugsmus ir rūpesčius, šven
tes ir šiokias dienas.

★

Gyvenime atmainos yra nor
malus reiškinys, bet pats gyve
nimas darosi normalus tik tada, 
kai yra tam tikroje pusiausva- 
roje ir saike. Tai yra pabrėžęs 
dar senųjų graikų šviesus filo
sofo Aristotelio protas. Jis nu
rodė, kad žmonių gyvenimas 
darosi nelaimingas, jeigu kas 
nors perdedama ar ko nors bū
tino trūksta. Deja,’ “auksinio 
vidurio”pasiekti nėra jau taip 
lengva tiek dėl išorinių veiks
nių, tiek dėl pačių žmonių.

Vieniem, kaip sakoma, “se
kasi”: jie susikuria pakankamai 
laimingą gyvenimą, bet gana 
dažnai neišlaiko saiko. Gyveni
mas apkarsta, nežinant trūku
mo ir nepaisant, kas ir kiek 
yra žmogui leista. Nusižudymas 
tų “laimingųjų” nėra retas 
reiškinys. Atlaiko žmonės ka- 
lejlme, skurde ir nelaisvėje, į- 
sikibę tiesiog už gyvybės plau
ko, o žūsta laisvės prabangoje 
ir ištižime.

Pusiausvyros labai reikalin
ga tada, kai žmonės išblaškomi 
iš savo krašto. Išoriniai veiks
niai gali būti labai nepalan
kūs: svetimas kraštas, kultū
ra, papročiai, įvairiausi gyve
nimo trūkumai ir dar kova už 
pavergtą kraštą. Gali būti ir 
palankių veiksnių: laisvė, pri
vatinė iniciatyva, palankios ga
limybės prasigyventi.

Mes gyvename dabar tokiom 
sąlygom. Kiek išlaikome pu
siausvyrą nesid raškydami, ne- 
versdami šašlavynan kitų dar
bo ir neliaupsindami tiktai sa
vo, likdami ištikimi savo tau
tai ar išnykdami vešlioje lais
vėje?

tais rūbais atsistojo” prie a- 
paštalų-

Dievo pasiuntiniai vėl rodo
si žmonėm. Čia jie naktį ati
daro kalėjimo duris ir išleidžia 
šv. Petrą, kuris buvo grandinė
mis surakytas ir kurio žiūrėjo 
du sargai. Viešpaties angelas 
paragino apaštalą Pilypą eiti iš 
Jeruzalės i Gazą. Kelionėje su
tiko važiuojant Etiopijos kara
lienės iždininką, galiūną, kuris 
vežime skaitė Izaijo pranašys
tes. Išaiškinę, kad tos pranašys
tės apie Kristų jau įvyko, abu
du, Pilypas ir eunukas, nulipo 
į vandenį ir jis pakrikštijo jį”. 
Panašiai atsitiko Kesarijos šim
tininkui Korneliui. “Regėjime 
.. .jis aiškiai matė ateinantį 
Dievo angelą”. Buvo jam pasa
kyta pasikviesti iš Jopės apaš
talą Simoną Petrą, o šis vėl re
gėjime buvo pamokytas krikš
tyti pagonis — “neapipjausty
tus”. Kornelis buvo pakrikš
tytas su būriu saviškių.

Taigi, ir Naujo Įstatymo lai
kais Dievo pasiuntiniai aplan
ko žmones. Tiktai dabar žmo
nijos istorija priklauso nuo at-

Man tai bus didele garbe
Prisimindama Klaipėdos krašto sukilimo 40 metij sukaktį, 
Darbininko redakcija kreipėsi į sukilimo vadą Joną Budrį, 
Lietuvos generalinį konsulą, pateikdama eilę klausimą

Lietuvos generalinis konsu
las Jonas Budrys su žmona da
bar gyvena konsulato patalpo
se New Yorke. Jo sveikata ne- 
perstioriausia. Kad nereikėtų 
vaikščioti įstaigon, gydytojų 
patariamas, apsigyveno pačia
me konsulate. Ten ji ir radau 
su Darbininko redakcijos su
rašytais klausimais.

Nusivedė i gražų svečių kam
barį kur dėmesį patraukė lie
tuviu dailininkų paveikslai ir 
statulos, čia buvo Galdiko. žo- 
romskio. Kiaulėno. Petro Rim
šos ir Kašubos kūrinių. Buvo 
ir klaioėdiečių dovana — se
nas Klaipėdos krašto žemėla
pis.

Žemėlapis ir nukėlė į praei
ti. i ivvkius prieš 40 metų. Vo
kietijai pralaimėjus karą, Klai
pėdos kraštą aliantų sąjungi
ninkų vardu valdė prancūzai.

Čia ir prasidėjo klausimai.
1. Kas buvo sukilimo suma

nytojas ir kokiomis aplinkybė
mis kilo ta idėja? „

— Šimto procentų tikslumu 
negalėčiau atsakyti, — pradė
jo pasakoti Jonas Budrys- — 
Kiek vėliau teko patirti, kad 
ta idėja Kaunan atvežė kun. 
Jonas Žilius, buvęs Lietuvos 

LIETUVOS vyriausybės nariai lankosi atvaduotoje Klaipėdoje. Iš dešinės antras J. Budrys, toliau — E. 
Simonaitis, krašto apsaugos ministeris B. Sližys, Vyt. Petrulis, V. Sidzikauskas, Viktoras Gailius. Už jų 
ministeris pirmininkas E. Galvanauskas, vagono duryse — pulk. Čaplikas, gen. J. Stanaitis, kariuomenes 
vadas (d.).

sivertimo ir krikšto. Tam tiks
lui apaštalas šv. Povilas ange
lo buvo vedamas ano meto pa
saulio centran pas Romos im- 
pertorių.

Žmonijos istorijai artėjant į 
savo pilnatvę, angelai pasireiš
kia visu būriu, kaip tai aišku 
iš apaštalo šv. Jono regėjimų, 
surašytų Apreiškime arba Apo
kalipsėje. čia mes angelus ma
tome jau ne kaip Dievo pasiun
tinius — ką nors pranešti ar 
reikiamu keliu nukreipti, o 
kaip Dievo Sosto kovotojus, 
vykdančius įsakymus ir baus
mes.

Angelai priklauso Dievo Sos
tui- Tai, ką žmonės apie an
gelus žino, tėra niekingi tru
piniai. Angelų dalyvavimas 
dangiškoje liturgijoje nuo mū- 
sų^yra uždengtas ligi paskati
nės dienos. Mums tėra duotas 
liudijimas: “Jie sakė be poilsio 
dieną ir naktį: Šventas, Šven
tas, šventas Viešpats Dievas 
Visagalis” . . . Dangiškoji litur
gija ir angelų milžiniška grum
tis su žvėrimis vyksta šalia 
žmogaus.

Gali kai kam kilti klausimas, 
kodėl nemato angelų savo aki
mis ir negirdi jų sparnų plasno
jimo? Šventas Raštas čia duo
da atsakymą.

Vakarop du angelai atėjo 
Sodomon. Lotas sėdėjo miesto 
vartuose. Juos pamatęs atsikė
lė, nusilenkė iki žemės ir tarė:

“Meldžiu, Viešpačiai, užsuki

charge d’affaires. Klaipėdoje.
Klaipėdoje savo konsulus tu- 

rėio lietuviai, vokiečiai ir len
kai. Veikliausi pasirodė lenkai. 
Jie pirmieji savo konsulą pakė
lė į charge d’affaires. Neatsili
ko ir lietuviaiMr jie kun. J. Ži
lių pakėlė į charge d’affaires.

Lenkai buvo labai suintere
suoti. kad Klaipėdos kraštas jai 
atitektų- Jie stengėsi gaudyti 
įtakingus vokiečius. Jiems kal
bėjo, kiek bus naudos, kai 
kraštas prisijungs prie Lenki
jos. žadėio duoti miško, visai 
neliesdami tokio klausimo, kad 
to miško neįmanoma pristatv- 
ti iš Lenkijos. -Lenkai tuo rei
kalu važinėio net į Varšuvą. 
Lenkai vokiečiams žadėjo ir 
mėgino šį tą daryti.

Lietuvos konsulas Jonas Ži
lius buvo šviesus žmogus ir di
džiai mylėjo lietuvius, kiekvie
ną lietuvį laikė savo broliu. Jis 
buvo gyvenęs Amerikoje, di
džios laisvės krašte, turėjo čia 
draugų, turėjo ir pažadų gauti 
pinigų. Jam labiausiai rūpėjo 
Klaipėdos krašto lietuviai, o ne 
vokiečiai- šalimai didelės Vo
kietijos vokiečiai nepražus, o 
lietuviai9 Jie ateidavo pasiskųs
ti. kad sunku gyventi: nėra kur 

te į jūsų tarno namus ir ten 
pasilikite. Nusiplaukite sau ko
jas ir rytoj eisite savo keliu”-

“Ne, mes pasiliksime aikštė
je”.

Lotas labai maldavo, kad pas 
jį apsistotų. Kai juodu įėjo į 
jo namus, prirengė jiem vai
šes. Bet dar neatsigulus, namus 
apstojo miesto vyrai: jauni ir 
seni, visi iš visų miesto dalių. 
Jie pasišaukė Lotą ir jam tarė:

“Išvesk juodu šian!”
“Mano broliai, — kalbėjo 

Lotas, — nedarykite nieko pik
to tiem vyram, nes jie įėjo po 
mano stogo pavėsiu.”

“Eik šalin! — vyrai laužėsi. 
— Tu atvykai čia kaip ateivis. 
Su tavim mes pasielgsime dar 
pikčiau, kaip su anais.”

Jau buvo beišlaužią duris. 
Tie du vyrai tada paėmė savo 
rankomis Lotą ir įvedė į vi
dų, o duris užrakino- Tuos gi, 
kurie buvo lauke, ištiko aklu
mą — visus nuo mažiausio iki 
didžiausio. Ir jie nebegalėjo 
rasti angos. Gi Lotui tie du vy
rai tarė:

“Visus, kurie yra tavo, iš
vesk iš šio miesto!”

Gal ir mes dėl to nematome 
angelų ir jais netikime, kad 
esame ištikti sodomiško aklu
mo? ...

Yra dar viena istorija apie 
žmogų, kuris angelo nematė, 
bet matė jo asilė.

Balaamas, pagonių pranašas 
iš Pethoro prie Eufrato, jojo 

nusinirkti. nėra kur parduoti. 
Tada Žilius ir parodydavo Lie
tuva. Ji čia pat. Ten galima 
parduoti ir pirkti. Klaipėdoje 
buvo apie 3000 bedarbių, kurie 
lūkuriavo, laukdami geresnių 
laiku.

Tada kun. J. žilius atvyko į 
Kauna ir ministeriui pirminin
kui E- Galvanauskui pasakė: 
verskim valdžią Klaipėdoje!

Tai buvo keista idėja. Kaip 
gi ten nuversi, kaip prijungsi 
seną lietuvišką krašta prie Lie
tuvos? Lietuva vos tik atsikė
lusi nepriklausomam gyveni
mui, neturi draugų tokiam žy
giui. Klaipėdos kraštą valdo 
prancūzai — lenkų draugai.

Ministeris pirmininkas • liepė 
atsivežti nors vieną klaipėdietį, 
kuris nušviestų padėtį- Tada 
kun. J. Žilius atsivežė Erdma- 
ną Simonaiti, ir abu pradėjo 
įtikinėti ministerį pirmininką.

Kad padėtis būtų dar aiškes
nė, ministeris pirmininkas pa
siuntė savo kontražvalgybos 
viršininką Joną Budri į Klaipė
dos kraštą. Jam davė ir auto
mobilį ir šoferį. Taip Jonas Bu
drys 1922 rugpjūčio mėnesį nu
važiavo į Klaipėdą ir susipaži
no su padėtimi. Nuvažiavęs 

pas moabitų karalių, kuris pra
šė jį prakeikti Izraelio tautą. 
Viešpaties angelas stojosi ke
lyje prieš Balaamą, kuris sėdė
jo ant asilės ir turėjo su sa
vim du tarnus. Asilė, pamačiu
si stovintį kelyje angelą su iš
trauktu iš makščių kalaviju, pa
sisuko iš kelio ir ėmė eiti dirva. 
Mušant ją Balaamui ir norint 
atvesti atgal į kelią, angelas at
sistojo aukštumoje tarp dviejų 
sienų, kuriom buvo aptvertas 
vynuogynas. Asilė šliejosi prie 
sienos ir prispaudė prie jos 
sėdinčiojo koją- CL jis vėl ją 
mušė. Angelas, nuėjęs į dar 
siauresnę vietą, kur asilė nega
lėjo pasukti nei dešinėn nei 
kairėn, atsistojo priešais. Pa
mačiusi stovintį angelą, asilė 
sukniubo. Balaamas dar smar
kiau daužė lazda jos šonus. 
Viešpats tada atvėrė asilės nas
rus ir ji kalbėjo:

“Ką aš tau padariau? Kam 
mane muši?”

“Nes nusipelnei ir tyčiojiesi 
iš manęs, — atsakė Balaamas. 
— Jei turėčiau kalaviją, tave 
užmuščiau”.
“Argi aš ne tavo gyvulys? 
Jodinėjai iki šiai dienai. Ar tau 
kada nors dariau panašiai?”

“Niekuomet” — prisipžino 
Balaamas.

Viešpats tuomet atvėrė Balaa- 
mo akis, ir jis taip pat pama 
tė stovintį kelyje angelą su 
ištrauktu kalaviju. Balaamas jį 

(nukelta į 4 psl.)

SUKILĖLIAI Klaipėdos gatvėse.

nieko niekam nesisakė. Infor
mavo tik vieną Simonaitį, ku
ris visuose darbuose jam buvo 
ištikimas bendradarbis.

Parvažiavęs į Kauną, J. Bud
rys pranešė, kad galima sukili
mą organizuoti. Po visokiausių
abejonių, ginčų buvo apsi
spręsta versti prancūzų val
džią Klaipėdoje.

2. Kodėl sukilimo vadu teko 
būti tamstai?

Iš pradžių teko rūpintis ki
tais sukilimo darbais. Militarinė 
akcija buvo numatyta pavesti 
kuriam nors Lietuvos kariuo
menės pulkininkui. Buvo siūly
ta, bet nesutiko.

Tuo metu iš Paryžiaus atva
žiavo Juozas Gabrys su visai ki
tokia idėja. Jis pasiūlė padaryti 
kraštą ir miestą laisvą, nepri
klausomą- Savo teises turėsią ir 
lietuviai. Gabrys sakėsi ruo
šias ir memorandumą. Kai aš’ 
jį aplankiau, Gabrys visa nu
slėpė. Tada aš per kitus asme
nis jam įgrasiau, kad jis ne
veiktų su savo misija- Talkon 
atėjo ir Šiaulių Sąjunga. Ji su
naikino jo memorandumą.

1923 sausio 4-5 buvo posė
džiauta ir ieškota vado. Pape

Lietuvių partizanų kulto mėgdžiojimas
(atkelta iš 2 psl.)

“Jie (vadai) paklausė kom
jaunuolį partizaną Juozą Griš
kevičių, kodėl jis ryžosi šiai 
sunkiai, pavojingai kovai. Jisai 
atsakė: “Kuomet pasitraukda
mas į Tarybų Sąjungos gilumą, 
atsisveikinau su mama, ji verk
dama manęs prašė, kad sugrįs- 
čiau greičiau ir grįžčiau kaip 
kovotojas. Aš noriu išpildyti 
mamos prašymą”.

Nesunku pastebėti, kad tai 
perdirbtas ir sovietiškai suhe- 
rojintas vaizdas iš J. Dauman
to knygos “Partizanai”, kurio
je aprašoma autoriaus ir jo 
brolio atsisveikinimo scena su 
motina: “Motinos skruostais 
riedėjo ašaros. Priėję prie jos, 
abu priklaupėm, laukdami pa
laiminimo. Ištiesusi savo gru
bias rankas, bet švelnias kaip 
motinos, priglaudė prie savęs 
mudviejų palenktas galvas ir 
tyliai laimino mudviejų pasi
rinktą kelią, kurį mums nurodė 
gili tėvynės meilė . ..

— Viešpats tesaugoja judvie
jų žingsnius, — buvo vienin
teliai ir paskutiniai mamos žo
džiai” (144 p)-

0 sovietinio partizano liki
mą P. Armonaitis ir S Kiela 
aprašo: “1943 metų pavasarį, 
grįždamas į Rokiškį, jis susidū
rė su policininkais. Jonas gy
nėsi iki paskutinio šovinio. O 
kai baigėsi šaudmenys, susi
sprogdino granata, kad nepa
tektų gyvas į fašistų rankas". 

čkys, krašto apsaugos vicemi- 
nisteris, iškėlė mano kandida
tūrą. Tam pritarė Ed. Stanai
tis, kariuomenės vadas. Aš jiem 
atsakiau: man tai bus perdide- 
lė garbė.

Pradėjom ruoštis. Sausio 13 
ri. su savanorių daliniais apsu
pome Klaipėdos miestą ir pa
reikalavome prancūzus pasiduo
ti.

3. Kurie Mažosios Lietuvos 
veikėjai daugiausia pasireiškė 
kaip sukilimo veikėjai?

Buvo oficialaus Gelbėjimo 
Komitetas, kuriame dirbo Mar
tynas Jankus, Lebartas, Vana
gaitis, Lavrencas, Vilius Šau- 
linskas, Strekys. Šalia jų atsi
rado naujų asmenų, kurie la
bai nuoširdžiai veikė, pvz. Da- 
vils, Reizys. Jie sukilimą rėmė 
ne tik savo šautuvais, bet ir 
darbu.

4. Kas labiausiai priešinosi 
sukilimo eigai?

Žinoma, prancūzai, Klaipė
dos įgulos viršininkas Petisnė 
su savo šalininkais-

(Kitam numeryje: sukilimo 
svarbesnieji įvykiai, ultimatu
mas, sukilimo aukos).

—Tai vaizdas iš dažno Dauman
to Partizanų aprašymo. Tai pa
mėgdžiojimas lietuvių partiza
nų kulto.

Atrodo, veltui bus stengusis 
sovietinė propaganda nutylėti 
lietuvių partizanus; veltui bus 
draskiusi net jų kapus, kad jie 
neprimintų žmonėm žuvusių; 
veltui paskiau prabilo apie lie
tuvius partizanus niekinimais. 
Niekinimas vistiek atkreipia dė
mesį. Tad griebėsi dabartinės 
priemonės organizuoti bolševi
kinių partizanų kultą, pamėg
džiodami lietuvių part i z a nų 
tuos momentus, kurie giliausiai 
yra įstrigę tautos atminime.

3. Kai skaitai bolševikinių 
partizanų veiklos nurodytą ba
lansą, tai jis yra didelė gina
moji medžiaga tiem vokiečių 
kariuomenės daliniam, kurie 
gaudė bolševikinius partizanus 
ir juos teisė. Tai medžiaga, ku
ri rodo, kad bolševikiniai dar- 
bar daromi teismai tesiekia ne 
teisingumo, bet tik keršto, ku
ris nurodomas pagrindiniu tiks
lu ir bolševikinių partizanų vei
kloje. V. Apvalienė “Tiesoje” 
rašo: “Pagaliau galėsime keršy
ti fašistams” . . .

LIETUVOJE
T. Ivanauskui 80 metų.

Kaune medicinos institute 
gruodžio 15 buvo minėta prof. 
T. Ivanausko 80 metų am
žiaus ir 50 metų pedagoginio 
darbo sukaktis
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Romanas
Nusiskųsdavom, kad istori

niai veikalai vis be vaizduoja
mo laikotarpio kolorito- To 
skundo nenusipelno Juozo Kra- 
likausko romanas Titnago ug
nis. Jo veikalas labiausiai ir 
būdingas tuo, kad istorinį kolo
ritą jis davė ir tose srityse, ku- 
riose nemėgino duoti bet ku
ris kitas rašytojas. Ne tik vaiz
duojamo laikotarpio butinė, a- 
pyvokinė aplinka, bet žmonių 
charakteriai — jų galvojimas, 
jautimas, tikėjimas, reagavi
mas, kalbėjimas yra tos sri
tys, kuriose J. Kralikauskas 
mėgino parodyti veikėjus kaip 
savo epochos atstovus. V. Krė
vė savo padavimuose, kuriuose 
vaizduoja priešistorinius lai
kus, buvo išryškinęs charakte
rių gaivalinius, primityvius ak
stinus, kurie skatina žmogų 
veikti. J. Kralikauskas anksty
vosios istorijos, Mindaugo lai

kų žmonėse, šalia tų gaivali
nių žymių — meilės, neapykan
tos, keršto ir garbės troškimo 
paryškino dar religinius supra
timus, įvaizdžius, tradicijas. Mi
tologinę dvasią, kurią randa
me tautosakoje likusią, jis įkū
nijo anų laikų žmonių paveiks
luose.

Dar naujas žingsnis laiko
tarpio paveikslui — kalba; au
torius leido savo veikėjam pra
šnekti anų laikų morfologinėm 
formom ir nepaprastai turtin
gu vaizdingu žodynu. Tai įdo
mus eksperimentas restauruoti 
epochos kalbą. Kalbininkai ga
li vertinti tą eksperimentą kal
biniu atžvilgiu, ty. ar romano 
vartojamos morfologinės for
mos realiai gali atitikti ano me
to kalbos praktiką. Kitaip eks
perimentas vertinamas litera
tūriniu atžvilgiu—kaip priemo
nė archainio laikotarpio įspū
džiui; ta prasme eksperimentas

ir Jono Griniaus

STASYS SANTVARAS DR. JONAS GRINIUSJUOZAS KRALIKAUSKAS

Romanas betgi 
autoriaus dvasi- 

poetiniu polėkiu.

Stasys Santvaras į

TU PAGIRTA

Tarpe žiedų, pavasari pakylančių j dangų, 
Kai jaunatve apsvaigusi prisikelia gamta — 
Tarp bijūnų, rožių ir lelijų 
Tu pagirta, Tu pagirta...

i

i

Tarpe pagirtų moterų ir žydinčių mergelių, 
Tartumei saulė erdvėje ir sieloj uždegta, 
Žemės Golgotoj parimus po kryžium — 
Tu pagirta, Tu pagirta...

Tarpe širdžių, nerandančių šviesos dangaus žvaigždyne, 
Lyg obelis pražydusi ir vėtrom palikta — 
Tarpe rudens ir vasaros lelijų 
Tu pagirta, Tu pagirta ...

(Iš knygos “Aukos taurė”)

Dievo pasiuntiniai Dr- •Maceincs ‘Niekšybės
1 paslaptį” išleidžia At-kų Fe-

(atkelta iš 3 psl.) __ deracijos knygų leidykla Atei- 
pagarbino kniūbsčias, o ange- tis. šis A- Maceinos veikalas 
las tarė:

“Kam muši tretį kartą savo 
asilę? Aš atėjau tau priešintis, 
nes tavo kelionė netikusi ir 
man priešinga- Jei asilė nebū
tų pasukusi iš kelio ir nepasi
traukusi, būčiau tave užmušęs, 
o ji būtų išlikusi gyva.

Galimas daiktas, jog mes bū
name aklesni už asilus, kol 
Viešpats atveria akis ...

Kalėdų šventėje mes skaito
me iš Šv. Rašto:

Buvo piemenų, kurie budėjo 
ir sergėjo per naktį savo ban
dą. Štai Viešpaties angelas at
sistojo prie jų, ir Dievo skais
tumas apšvietė juos. Jie labai 
nusigando, bet angelas jiem ta
rė:

“Nebijokite- Nes štai aš skel
biu jums didelį džiaugsmą, ku
ris bus visai tautai..

Angelam pasišalinus nuo pie
menų, jie sakė vienas kitam:

“Nueikime ligi Betliejaus ir 
pažiūrėkime to, kas įvyko”.

Kas nori angelą suprasti, tu
ri norėti “nueiti ir pažiūrėti”. 
Galimas daiktas, kad angelas 
bus pasitraukęs, bet jo 
ras Dievą ...

Apaštalas šv. Jonas, 
tas regėjimo Patmos 
mums paliko liudijimą, 
matęs ir surašęs:

“Tai aš. Jonas, kuris
.dėjau ir mačiau, išvydęs ir iš
girdęs, parpuoliau pagarbinti 
ties angelo kojomis, kurs man 
tai rodė. Bet jis man tarė:

“Žiūrėk, kad to nedarytumei, 
nes aš esu tarnas .. • Dievą 
garbink".

buvo parašytas vokiškai, veika
lą išleido Herderio leidykla 
Freiburg, i- Br. Lietuviškai "jį iš
vertė Juozas Brazaitis ir davė 
pačiam autoriui peržiūrėti. 
Knygoje nagrinėjama Solov
jovo legenda apie Antikristą.

teigiamai priimtinas. Dar 
trečiu atžvilgiu-praktiniu —ar 
knyga prieina prie skaitytojo, 
ypačiai turint prieš akis dabar
tinį skaitytoją? Jam knygos di
aloginės dalys gali apsunkinti 
skaitymą ir supratimą. Kažin 
ar pirmoji teigiamybė atsveria 
antrąją žalą? 
parašytas su 
ne įtampa ir
Drama

Istorija yra
Gulbės giesmėje. Tai naujes
nė istorija, karaliaus Žygiman
to laikai. Dramatinė įtampa tel
kiama apie Žigimanto ir Br- 
boros Radvilaitės vedybas, dėl 
kurių sueina į konfliktą širdies 
reikalai, politinės varžybos 
tarp Radvilų ir Lenkijos didi
kų bei dėl įtakos valdžioje. Jei 
pirmieji stengiasi turėti įtakos, 
išleisdami savo seserį už ka
raliaus, tai antrieji siekia tas 
vedybas sukliudyti, kad Barbo
ra nebūtų karalienė- Toje dvie
jų grupių kovoje nėra abejin
ga ir pati Barbora, nes ji Žy
gimantą myli ir taip pat siekia 
karalienės vainiko. Įtampa au
ga dramatiškai, dialogas sul
tingas. Veiksmas ir dialogas 
ryškiausiai atskleidžia paties 
'Žygimanto charakterį — ma
žiau karalių, daugiau poetą, 
mažiau valdovą, kuriam bran
gus valstybinis egoizmas, dau
giau žmogų, kuriam brangūs 
širdies polėkiai. Norėtum iš jo 
lūpų betgi išimti jo beprasmius 
žodžius apie jo bezdžionligę ir 
pasikalbėjimą su velionies Bar
boros dvasia, tai gresia sumelo- 
draminti šiaip jau poetinę dra
mos finalo nuotaiką. Karaliaus 
paveikslas įdomesnis už pačią 
Barborą, kuri vadinama vytu
rėliu, yra jausminga ir verks
minga, įdomesnė tada, kai vie
nu momentu blyksteli jos dip
lomatinis sugebėjimas palenkti 
į savo pusę arkivyskupą. Norė
tum iš jos charakterio išimti 
sentimentalumo dozę, sumažin
ti pareiškimus apie čigonės pra
našavimus, o ir pačiąčigonę, 
kuri čia vartojama kaip prie
monė veiksmo intrygai varyti, 
pakeisti kuo kitu, kas labiau 
atitiktų ■ karaliaus dvaro aplin
kos nuotaikas.
Poezija

Stasio Santvaro Aukos tau
rė yra poezija apie Dievą ir 
žmogų. Į jų santykius susitelk
ta labiau nei ankstesniuose rin-?- rytais pasitikti saulę kylančią

kiniuose. Dviem atžvilgiais įdo
mus priėjimas tiem santykiam 
plėtoti. Viena, ima Pater nos- 
ter, Avė Maria, Credo ir tų 
maldų ar tikėjimo išpažinimo 
sakinius išplėtoja atskirais ei
lėraščiais. Antra, cikle “Eilė
raščiai apie Meisteri” rašo 
apie Dainių, Prekiją, Kardino
lą, Gydytoją, Fleitininką, Sėjė
ją, Sodininką, Elektriką ir t.t., 
ir tuose eilėraščiuose pajunti, 
kad simboliškai čia atskleidžia
mi įvairūs aspektai to paties 
valdančio, kuriančio, globojan
čio Dievo-

Klystum laukdamas, kad S. 
Santvaras laikysis objektyvinė- 
je stebėtojo, vaizduotojo, tapy
tojo plotmėje tuos aspektus 
ryškindamas. Santvaras yra 
lyrikas. Kiaurai lyrikas. Tik 
pradės apie Dainių, Prekiją, 
Gydytoją ir tuojau nukrypsta 
į savo, į žmonių, į tautos liki
mą, kurį pergyvena su skaus
mu. Tada ir pakyla su savo at
viru, pakiliu pergyvenimu, nu
kreiptu į Dievą — daugiausia 
su skausmo skundu, maldavi
mu, net retorinėm figūrom 
reiškiamu nustebimu — kodėl 
gi taip, nejaugi nebus kitaip.. 
Ta prasme S- Santvaro poezi-

vietoje

pagau- 
saloje, 
ką yra

tai gir-

•s» i

jai būdingesnis yra skausmo 
taurės bruožas. Tik į pabaigą 
skausmas išgiedrėja, prisimini
mų perspektyvoje iškyla moti
nos, sūnaus veidai, kyla dėkin
gumo motyvas.

St. Santvaras jau tokio am
žiaus poetas, kad nelaukia jau
natviško blykščiojimo, o sykiu 
ir tokios literatūrinės kultūros 
bei patirties, kad nesibaimini 
rasiąs strofų, kurios grėstų iš
virsti retorika ar publicistika. 
Tai. lygi pakilios poezijos sro
vė, iš kurios galėtum pasirink
ti, sakysim, tokius gabalus: Ka
lėdos, Tu pagirta, Tikiu nuo
dėmių atleidimą, Pirmoji dė-. žindinama su astron o m i j o s 
kingumo giesmė, Ruduo, Me
dis už miesto kaminų, Kaikas, 
Pranašas, Džiaugsmas, Lopšinė, 
Drugelis (populiaraus ankstes
nio Vabalėlio variantas), Moti
nos stovykla, o taip pat Balt- 
rušaitiškai.

Aukos 
išryškina 
veidą jo 
nėję. O 
dviem šio rinkinio ,-eilutėm:

Esi tu atskala poeto ir artojo- 
Ir vis dar laimės ilgesio ug

nim degi. (.b)

Taurė gal labiausiai 
S. Santvaro poetinį 

visoje poezijos keliū
tas veidas išsakomas

DAILININKAI LIETUVOS PAJŪRYJE
Atgavus Klaipėdos kraštą, at

sivėrė ir nauji pajūrio plotai. 
Ne tokie, kaip prie Palangos. 
Lietuvai atiteko vienas iš gra
žiausių Europos kampelių — 
Kuršių Neringa su smėlio ko
pomis, pušynais, briedžiais, žve
jų kaimais. Užsilipęs ten ant 
smėlio kalno, vienoje pusėje 
matai tyvuoliuojančias Kuršių 
marias, kitoje — neramiai ban
guojančią Baltiją, čia galėjai

NJOA, dail. Pauliaus Aufliaus medžio raižinys.

iš marių, galėjai vakare ją paly
dėti į jūras.

Nida, Juodkrantė, ir kitos pa
jūrio vietos tuoj patraukė ir 
mūsų dailininkus. Pirmas čia 
pasirodė A. Žmuidzinavičius, 
kuris ištikimai vaizdavo Lietu
vos gamtovaizdi. Piešė jis idi
liškus pajūrio kaimus, jūrą, lai
velius, švyturius.

Šioj vyresniųjų dailininkų 
kartoje reikia paminėti ir V. 
Didžioką, Petrą Kalpoką. Jie 
matė daugiau nei idiliją, jie 
stengėsi parodyti jūros gaivalą, 
praskleisti pajūrio rimtį.

Į pajūrį atėjo ir Žemaitijos 
sūnus Adomas Galdikas, gerai 
pažinęs Palangą, žvejų kaimus. 
Jis ir įspėjo jūros gaivalingą
ją jėgą. Mėgo vaizduoti dra
matinius audringus pajūrio kai
mus, žvejų tinklus ir laivus.

Pamėgo jūrą ir jaunoji dai
lininkų karta — Rimtas Kalpo
kas, bene daugiausia pripiešęs 
pajūrio vaizdų, ypač iš Nidos, 

’ A. Gudaitis. Jūra susižavėjo ir 
Česlovas Janušas. Jis atsidėjo 
beveik tik jos vaizdavimui- Ja
nušas ieškojo jūros idilės, teat
rališko apšvietimo.

Atėjo ir grafikai į pajūrį. 
Traukė juos ne spalvos, bet jū
ros stichiją, jos paslaptingas 
didingumas- Pajūrio temas vaiz
davo Paulius Augius ir Teles
foras Valius. Pastarasis įsižiū
rėjo į pajūrio tragediją. į sun
kų žvejų gyvenimą, sukūrė 
“Tragedijos pajūryje” ciklą, 
kartkartėmis grįžo prie žvejų 
motyvų, prie Jūratės ir Kasty
čio baladės.

Dabartinėje okupuotoje Lie
tuvoje dailininkai sukūrė dau
gybę paveikslų jūros temomis., 
Pažymėtina, kad dėmesys ski
riamas ne tiek jūrai ir gamtai, 
kiek žvejui — darbo žmogui

KULTŪRINĖ KRONIKA
Leonardas Andriekus spau

dai parengė trečią eilėraščių 
rinkinį, kurį pavadino “Nakti
gonė”. Iliustravo dail. T. Va 
liūs. Knygą išleidžia prieš Ve
lykas.

Kultūros kongreso medžiagą 
spausdinama Aidų vasario nu
meryje. Buvo planuota medžia
gą dėti sausio numeriu, bet ne
suspėta jos sutelkti.

Kun. Pr. Vaseris, gyvenas 
Australijoje, parašė ir pats iš
leido knygutę “Padangių ke
liai”. Knygoje trumpai supa-

mokslu, aprašomos galimos ke
lionės į mėnulį ir planetas.

Dail. Kęstutis Zapkus, išvy
kęs studijų tikslais į Europą, 
dabar lanko didžiuosius mies
tus ir jų muzėjus. Kalėdų šven
tes praleido Romoje.

Meno dienos buvo suruoštos 
Adelaidėje gruodžio 27-30. Da
lyvavo Nevvcastle, Geelongo, A- 
delaidės, Melbourno, Sydnė- 
jaus chorai, buvo literatūros 
vakaras, suvaidinta J. Griniaus 
‘Gulbės giesmė” ir komedija 
“Slidus pusmilijonis ” Tuo pa
čiu metu vyko Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Tarybos bei 
kitų organizacijų suvažiavimai. 
Išleistas leidinėlis su progra
momis.

Juozo Kapočiaus Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla, nese
niai išleidusi Stasio Santvaro 
poezijos knygą “Aukos taurę”, 
rengiasi išleisti Publijaus Ver
gilijaus Marono “Eneidą”, ku
rią į lietuvių kalbą išvertė dr. 
Antanas Rukša, gyvenąs V. 
Vokietijoje.

St. Ylos straipsniai, spausdi
nami “Tėviškės žiburiuose,” 
numatoma išleisti atskira kny- 
“Dievo sutemose”. Joje vaiz
duojami religiniai-psichologiniai 
lietuvių pergyvenimai. Leidžia 
“Žiburių” spaudos

..Rūtos leidykla 
Kanadoje, planuoja 
gių knygų seriją,
per metus- Jau susitarta šie
met išleisti Pr. Alšėno redaguo
tą rinkinį — Pro geležinės už
dangos plyšį, kur bus sudėti 
Lietuvą lankiusių žmonių įspū
džiai, laiškų, spaudos, radijo ži
nių fragmentai; antroji knyga 
Jono Noreikos “Tfys velniai”, 
apysaka iš nepriklausomybės 
kovų gyvenimo.

Tarptautinėje mokslo ir me
no akademijoje, kuri posėdžia
vo Paryžiuje gruodžio 17-18, 
buvo padaryti pranešimai apie 
centro ir tytų Europos egzilų 
įnašą į laisvojo pasaulio litera
tūrą, meną ir mokslą. Prof. dr. 
J. Baltrušaičiui pasiūlius, aka
demijos nariu išrinktas dr. A. 
Greimas Poitiers universiteto 
profesorius. Visi susirinkimo 
dalyviai buvo maloniai nuste
binti J- Vaitiekūno paruoštu ir 
atsiųstu lietuvių mokslininkų, 
profesorių, rašytojų ir meninin
kų sąrašu, iš kurio buvo vaiz
dingai matyti Lietuvos įnašas 
į vakarų kultūrą.

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos premija už 1962 grožinę li
teratūrą šiemet bus įteikta va
sario 10 Los Angeles per Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimą.

— Vytauto Sauliaus leidžia
moji “Knygų Lentyna” kartais 
vadinama “Lietuvos išeivių kul
tūrinio, gyvenimo rodykle”. Da
bar išleistame Nr. 3 paskelbtas 
laisvojo pasaulio lietuvių perio
dikos sąrašas. Per 3 mėn. iš
leista 54 knygos ir knygelės 
lietuvių kalba ir 16 kitomis. Pe
riodikos bibliografijoje apie 
700 svarbesnių straipsnių pa
vadinimų! Kas domisi mūsų 
kultūriniu gyvenimu, turėtų 
KL prenumeruoti. Metinė pre
numerata: JAV ir Kanadoje 
$2.50, kitose šalyse tiktai $1.50. 
dar galima gauti 1962 ir kai ku
rių ankstyvesnių metų komp
lektus, išskyrus 1960-61, ku
riuose buvo paskelbta visa 1958- 
59 metų bibliografija. Adresas: 
Knygų Lentyna, 1132 N. Wal- 
nut Str., Donville, III.

FILMAI IŠ ŠV. RAŠTO
Naujai parengtas ir sureda

guotas Catholic Film Directo- 
ry apima apie 400 įvairiausių - 
filmų. Labai daug filmų paga
minta šv- Rašto — Senojo ir 
Naujoje Testamento temomis. 
Yra filmų ir apie šventuosius, 
vienuolynus, įvairius pašauki
mus, misijas ir t.t. Filmus ga
lima išsinuomoti ir rodyti orga
nizacijų susirinkimuose bei mo
kant jaunimą. Katalogas gau
namas, nusiunčiant 1 dol. Vė
liau tas doleris įskaitomas į 
nuomą. Rašyti: Catholic Film 
Directory, 29, Salem Way, Yon- 
kers, N.Y.

bendrovė.
Hamiltone, 
išleisti pi

gai būt 4

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Stasys Santvaras — AUKOS 

TAURE, penktoji lyrikos kny
ga. Išleido Juozas Kapočius 
1962 m. Viršelį piešė dail. T- 
Valius, 152 pis., kaina nepažy
mėta.

Vladas šlaitas — BE GIM
TO MEDŽIO, eilėraščiai 1962, 
išleido Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga, spausdinta 
Londone, 43 pis., kaina 1 dol.

Žem. Ant. — LIETUVOS 
VAIZDELIAI, išleido. Knygos 
Mėgėjai, spausdinta pranciško
nų spaustuvėje Brooklyne, 
1962, 100 psl., kaina 1 dol.

KUNIGO PAVEIKSLAS.' po
piežių raštai apie kunigystę, 
vertė prel. dr. Feliksas Bart
kus. knygos išleidimą finansa
vo kun. J. Kučingis, spausdino 
Immaculata Press -Putnam, 
Conn., 152 pis., kain 1.50 dol.

LIETUVIŲ DIENOS, gruo
džio mėn. numeris. Pristato
mas kultūros kongresas. Vati
kano susirinkimas, spausdina
ma Stasio Goštauto romano iš
trauka, M- Mykolaitytės Slavė
nienės eilėraščiai, 
viškojo gyvenimo 
Redaguoja Bern. 
leidžia A. Skirtus.

kitos lietu- 
aktualijos. 

Brazdžionis,



ALICIJA ŠALKAUSKAITĖ, Lietuvos vyčių atstovė New Jersey Ameri
kos Lietuvių Tarybos suvažiavime sausio 6. Nuotr. V. Maželio.

PRIEŠ 40 METŲ KLAIPĖDOJE
Pagal Versalio taikos sutar

ti. Klaipėdos kraštas, tai yra 
Mažosios Lietuvos dalis buvo 
nuo Vokietijos atskirtas. Ali- 
jantų paskelbti motyvai buvo 
toki:

Gyventoju dauguma yra lie
tuviai- Jeigu Klaipėdos mieste 
gyvena namažai vokiečiu, tai 
tas faktas nepateisina palikti 
visą kraštą prie Vokietijos. Be 
to, Klaipėdos uostas yra reika
lingas lietuviškam užnugariui.

Alijantai ir Vokietijos vy
riausybės įgalioti atstovai tai
kos sutartį pasirašė, ją ratifika
vo ir ji Įsigaliojo.

Iš Vokietijos vyriausybės į- 
galiotinio Klaipėdoj perėmė 
Klaipėdos kraštą savo valdžion 
aliantų atstovas prancūzų ge
nerolas Odray. Šitas generolas 
buvo veik pakeistas ir jo vie
toj paskirtas Civilinis Aukšta
sis komisaras prancūzas Petis- 
nė. Generolo sudaryta krašto 
dįrektorija, kuriai buvo paves
tas krašto administravimas, jau 
vien jos sudėties atžvilgiu bu
vo netikusi. Jos devynių narių 
tarne buvo tik vienas lietuvis, 
o kitas lietuvis kunigas, kuris 
lietuviam' tik simpatizavo. Kiti 
nariai buvo vokiečiai. Jeigu 
krašte gyventojų daugumą su
darė lietuviai, tai negalėjo bū
ti skiriami septyni vokiečiai.

Aukštasis komisaras Petisnė 
pradėjo “savo" politiką varyti- 
Lenkai norėjo padaryti su Lie
tuva* uniją. Lietuvių tauta tam 
priešinosi. Tad lenkai norėjo į- 
sigalėti Klaipėdoj, kad tokiu 
būdu galėtu Lietuvą apsupti ir 
ją savo idėja paveikti. Lenkai 
dėjo pastangas Paryžiuje, kad 
ten jų tikslas būtų palaikomas. 
Juk žinome, kad anais laikais 
prancūzai lenkams visokių do
vanų teikdavo. Prancūzijos vy
riausybė buvo p. Petisnė šališ
kai informuojama ir todėl len
kų planus palaikė. Prasidėjo 
“Kuhhandelis” tarp augšt. ko
misaro ir vokiečių grupių va
dovų. Pirmoj eilėj buvo pa
veikti vokiečiai stambūs preky
bininkai ir medžio apdirbimo 
įmonių savininkai. Lenkijos vy
riausybė paskyrė Klaipėdoj sa
vo diplomatinį atstovą ir šitas 
prekybininkam žadėjo daug 
privilegijų Lenkijoj Ypač pa
žadėjo daug miško palankioms 
sąlygoms. Petisnė džiaugėsi ir 
sakė: “Nereikia jums tos Lie
tuvos, bus Freištaatas, ir biz
nieriams bus aukso laikai". Į- 
sidrąsinę jie siuntė net direk
torijos pirmininką Į Varšuvą 
deryboms. Lietuviai prieš to
kius žygius griežtai protestuo

dami. užkirto kelią. Reagavo 
Londonas ir Roma, sužinoję 
apie šituos planus, ir teko 
krašto direktorijos pirmininką 
iš pareigų atleisti. Buvo tik pir
mininkas pakeistas, o šiaip di
rektorijos sudėtis pasiliko kaip 
buvusi. Ir biznierių ir Petisnė 
tikslai pasiliko tie patys, jie 
tepakeitė savo taktiką. Jeigu 
iki šiol buvo įjungti daugiausia 
biznieriai, tai dabar buvo dau
giau dėmesio atkreipta į gyven
tojus. Didesnė dalis spaudos 
buvo biznieriai ir aukšt. komi
saro Įtakoje- Gyventojai buvo 
klaidinami, kad jų išganymas 
gali būti tik Freištaatas. Bet jų

(nukelta į 6 psl.J

ALTO biure sausio 5 Chicagoje. Sėdi iš k. j d. Don Varno posto tarybos pirm. J. Juozaitis, Alto pirm. L. 
šimutis, gen. kons. dr. P. Daužvardis. Stovi: Alto vicepirm. T. Blinstrubas, fin. sekr. J. Talalas, vicepirm. 
A. Rudys, dr. K. Drangelis, sekr. dr. VI. Šimaitis.

MIRĖ TOMAS VERSIACKAS
LOWELL, MASS.

Po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Tomas Versiackas. ilgame
tis Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Naujosios Anglijos apskri
ties sekretorius ir nenuilsta
mas katalikų akcijos veikėjas- 
Palaidotas šv. Patriko kapinė
se gruodžio 16 iš šv. Juozapo 
lietuvių parapijos bažnyčios.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Ateitininkai sendraugiai išsi

rinko naują valdybą: pirminin
kas J Gailevičius, sekr. M. No- 
reikienė. iždininkas A. Radžius- 
Susirinkime Ateities žurnalui 
paremti surinkta 35 doleriai. 
Dabar ruošiamasi nepaprastai 
ateitininkų konferencijai New 
Yorke.

Mišias aukojo parapijos vika
ras kun. Alfonsas B. Janušo
nis, kun. Armand Morissette, 
dekanas, ir kun. Simeonas 
Saulėnas iš Lawrence, Mass.

Velionis buvo dalyvavęs ru
sų-japonų kare 1905. Paliko 
nuliūdime žmoną, sūnų ir du 
vaikaičius- Visą savo gyvenimą 
buvo ištikimas Dievui, Bažny
čiai ir savo tautai. Už jo sielą 
paršoma pasimelsti visų LDS 
narių. Tesuteikia Viešpats jam 
savo ramybę.

Velionies žmonai, sūnui, 
vaikaičiam ir giminėm reiškia
ma gili užuojauta.

Vladas Paulauskas
N. Anglijos LDS Apskrities 

Pirmininkas
CHICAGOJE Alto biure sausio 5. Sėdi iš k. j d.: Alto pirm. L. šimutis, J. Varkala, E. Mikužiėnė. stovi: 
dr. K. Drangelis, J. Talalas, SLA pirm. P. Oargis, A. Rudis, dr. A. Montvydas. Abi nuotraukos V. Norei
kos.

Alto biuras
Alto Valdybos pirmininkas 

Leonardas šimutis sausio 5 bu
vo pasikvietęs Lietuvos genera
linį konsulą dr. P. Daužvardį, 
Don Varno legiono posto va
dovybę, Alto tarybos narius, 
spaudos bei radijo atstovus ir 
visuomenės veikėjus supažin
dinti su naujuoju Alto Biuru 
(61818 So- Western Avė., Chi- 
cago 36, III).

Apžiūrėjus biuro patalpas ir 
pasidalinus įspūdžiais, L. Šimu
tis savo žodyje išreiškė Don 
Varno postui padėką. Postas 
davė nemokamai du kambarius 
dvejiem metam.

Alto centrinis biuras įsteig
tas vykdyti Alto valdybos nu
tarimam, atlikti visus Alto ad
ministracinius darbus, palaiky
ti ryšius su Alto skyriais, or
ganizacijomis ir lietuvių visuo
mene, informuoti lietuvių ir 
kitataučių visuomenę apie Lie
tuvos dabartinę padėtį ir mū
sų laisvinimo pastangas, rūpin
tis anglų kalba biuletenio lei
dimu.

Biurui talkinti sudarytos 
kelios komisijos: angliškajai 
informacijai, ryšiam su lietuvių 
visuomene palaikyti, finansinė 
komisija lėšoms telkti ir studi
jinė komisija mokslinės infor
macijos leidiniam leisti.

Biurui talkina ir atskiri Alto 
valdybos nariai, Biuro vedėjas 
Alto valdybos posėdžiam teikia 
biuro darbo pranešimus. Jis 
dirba artimam ryšyje su Alto 
pirmininku.

Sveikindami Alto biuro įstei
gimą, kalbėjo Lietuvos genera
linis konsulas dr. P. Daužvar- 
dis. LB Centro Valdybos pir
mininkas J. Jasaitis ir k.

Biurą įsteigus gauta sveiki
nimų ir piniginių aukų: Alto 
Rochester sk. $1,000, K. Riš
kus iš Chicagos — 50, J.A. Kil- 
bort iš Chicagos 25, A. Ivas iš 
Bostono — 20, S. Jankauskas 
iš Toledo, Ohio — 10, V. Ka
činskas, K. Radvila ir J- Varka- 
la iš Chicagos po 10.

Alto Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas ir reikalo su
pratimą bendroje kovoje už 
Lietuvos laisvę. (Iš Alto Biuro 
pranešimo)

NEW JERSEY Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas sausio 6 Kearny. Pirmoje eilėje iš k\ į d. Iz Di
lienė, Kralikauskas, adv. Pr. Galinaitis. Nuotr. V. Maželio.

LIETUVYBEI DAROMA DIDELĖ SKRIAUDA
Iš patikimų šaltinių žinome, 

kad į Philadelphiją lietuviai 
pradėjo atvykti nuo 1795 metų. 
Pamažu lietuvių skaičius tiek 
padidėjo, kad Philadelphija už
ėmė trečiąją vietą tarp lietu
viu kolonijų šiame krašte. 
Daug kas čia atvyko laimės ieš
koti tiesiai iš tėvų ūkių Lietu
voje — bemoksliai vyrai, vė
liau moterys ir merginos.

Lietuvių skaičiui didėjant, 
buvo steigiamos, parapijos, klu
bai ir draugijos. Nors tada dau
gumas lietuvių uždirbdavo tik 
25 centus valandai, bet būda
mi taupūs, Įstengė pastatydinti 
bažnyčias, įsigyti sales susirin
kimam, namus klubam, įkurti 
mokyklas. Įsigijo ir savo gyve
namus namus. Nedarbo metu 
savo nuosavybių neprarado nes 
laikėsi vienybėje.

Tada buvo laikomasi nusi
statymo, kad lietuvis palaiko 
lietuvį,drauge dirba bei gyve
na, drauge veikia. Jei reikėda
vo ką nors nusipirkti, eidavo 
pas lietu vii: tegu jam lieka 
bent nedidelis uždarbis- Atsi
lygindami mūsų krautuvininkai 
ir profesionalai iš savo pusės 
paremdavo lietuviškas įstaigas 
ir draugijų veikimą.

Didesnį.-, -^nūsų susirinkimai 
bei seimai, o taip pat vasaros 
metu iškylos, būdavo gausios 
ir draugiškos. Malonu buvo su
sitikti, apie lietuviškus reikalus

PHILADELPHIA, PA.

pasikalbėti. Neateidavo nė min
tim kad tokia didęlė lietuvių 
kolonija kada nors pradėtų ma
žėti ir merdėti. O taip atsitiko.

Uždarbiams šiais laikais pa
didėjus ir žmonėm geriau prasi
gyvenus, imta kraustytis į už
miesčius, Į daug brangesnius 
namus- Lietuvių gyventoji apy
linkė užleista kitataučiam, pa
liekant malonią ilgametę kai-, 
mynystę ir savųjų draugystę, 
bažnyčią, mokyklas, draugijas. 
Tuo pačiu prarand-ama ir lietu
vybė. Visai dar netolima praei
tis rodo, kad tie lietuviai, ku
rie prieš 15-20 metų atsiskyrė 
nuo savųjų kolonijos, jau ne
besirodo lietuviškoje bažnyčio
je, o jų vaikai nelanko lietuvių 
mokyklos. Sako — toli atvyk
ti. Bet ir lietuvių reikalai jiem 
jau pasidaro tolimi: apie juos 
nė žodelio.

Tokiomis aplinkybėmis grei
čiau nutautėjama ir amerikonė- 
jama. Padaugėja mišrių vedy
bų. Iš šeimos dingsta lietuviš
koji spauda ir lietuviški reika
lai. Mokykla lankoma jau ne
be sava. Senesni tėvai dar už
suka lietuviškon bažnyčion, bet 
jaunimo nebesimato.

Sutinkame, kad ‘kraustyma
sis gali būti reikalingas. Žmo
nės nori geriau ir patogiau Į- 
sikurti, jei išgali. Bet tada rei
kėtų sutartinai kraustytis pasi- 
rinkton vieton. Ten kurti pa
rapiją, lietuvišką mo k y klą, 
draugijas, o ne blaškytis į ke
turis vėjus - . . Kitos tautos į 
tai atsižvelgia. Naujoje vietoje 
kuriasi didesniu būriu, įsigyja 
savo svetaines, bažnyčias, mo
kyklas ir kitas Įstaigas- Lietu
viai arba negali sutarti arba 
nenori.

Yra ir kita išeitis. Jeigu jau 
mūsų senasis miesto rajonas 
suprastėjo, tai reikia jį pagerin
ti, o ne užleisti kitataučiam už 
visai pigią kainą. Galima na
mus pagerinti, gražiau apsi
tvarkyti. Jei čia lieka kunigai, 
daktarai, profesionalai, tai ko
dėl turi išsikelti eiliniai para- 
piečiai. Negi jų vaikam per 
prasta?

Philadelphijoje yra trys lie
tuvių parapijos: Šv. Kazimiero, 
Šv. Jurgio ir Šv. Andriejaus. 

Atrodo, lietuvių skaičiui didė
jant, ypačiai po praėjusio ka
ro, tos parapijos turėjo augti, 
o ne mažėti. Turėjo didėti ir 
mokinių skaičius mūsų mokyk
lose. Tuo tarpu viena parapi
jos mokykla, turėjusi apie 250 
mokinių, per paskutinius kele- 
ris metus sumažėjus mokinių 
skaičiui, turėjo užsidaryti.

Norime čia priminti kitokį 
pavyzdi, šio miesto pietinėje 
apylinkėje nuo seno gyvena
ma italų. Kaip ir lietuviai, jie 
įsisteigė savo parapijas, pasi
statydino bažnyčias, įkūrė mo
kyklas. Po 50 metų teko lan
kyti tą vadinamą “žemą” italų 
koloniją. Maniau, kad ir jie 
bus išsisklaidę- Bet radau ita
lų koloniją dar padidėjusią, na
mai gražiau aptvarkyti, bažny
čios dailiau išpuoštos. Visa apy
linkė ne tik paaugusi plotu, 
bet ir padariusi didelę pažan
gą. Būdami vieningi ir veržlūs, 
italai dabar miesto valdžioje 
užima atsakingas ir žymias vie
tas. Ir savo tautos žmonėm su
randa geresnius ir pastoves
nius darbus- Jei kas turi atsi
skirti, tai savo nuosavybę per
leidžia savo tautos žmonėm.

Mūsiškiai daugiausia perlei
džia svetimiem: jiem svarbu, 
kad tik kas greičiau pirktų. At
sitolina nuo savųjų ir dingsta 
— nė su žiburiu nerasi, nepri
sišauksi. Vienas lietuvis kuni
gas norėjo surasti savo broli; 
buvo atvykęs iš Europos. Paty
rė iš žmonių, kad išsikėlė ir te
bėra gyvas, bet kur — taip ir 
nesurado.

Stipriai tikime, kad Lietuva 
_vėl bus laisva. Ir vėl galės lais

vai atvažiuoti giminės, pažįsta
mi ir čia apsigyventi. Ar beras 
jie lietuvių vienoje vietoję? 
Ar iš viso juos beras? F. P.

CLEVELAND, OHIO
Pilėnų tunto skautų tėvų ir 

rėmėjų rengiamam koncerte va
sario 2 programą išpildys solis
tė Ligija Šukytė iš Toronto ir 
solistas Liudas Stukas iš New 
Yorko. Vakaro koncerto prog
ramą praves Balys Auginąs. Po 
koncerto — šokiai- Pelnas ski
riamas padengti kelionės išlai
doms Į jubilėjinę skautų sto
vyklą- Vakaras bus šv. Jurgio 
salėje. Pradžia 7:30 v.v. (Sk.)

IŠ VISUR
— Stasys Girdvainis, Lietu

vos atstovas prie Sv. Sosto, bu
vo priimtas popiežiaus Jono 
XXIII kalėdinėje audiencijoje, 
drauge su kitų valstybių atsto- 
vais-

- — Stepui Kairiui Vasario 16 
signatarui, suėjo 85 metai- Dėl 
ligos jis yra netekęs vienos ko
jos. Gyvena vienoje sanatori
joje prie Nevv Yorko.

— Kun. Juozas Budzeika, ma
rijonas. iš Amerikos yra išvy
kęs į Londoną, Į šv. Kazimiero , 
lietuvių parapiją ir ten įsijun
gęs į lietuvių viuomeninį gy
venimą. Parapijos klebonu yra 
kun. St. Matulis.

— N o ros Gugienės, Balfo 
gen. sekretorės vyras, adv. Ka
zimieras Gugis mirė Chicagoje. 
Palaidotas sausio 5 tautinėse 
kapinėse.

— Ateitininku Šalpos Fon
das 1962 metais pajamų turė
jo 1,678 dol. Skolų grąžinta 
600 dol-, nario mokesčio gauta 
1,078- šešiem studentam parem
ti duota ilgalaikė beprocentinė 
paskola — viso 1200 dol. Fon
de šiuo metu yra 1,159 dol. Vi
si ateitininkai sendraugiai kas
met fondui moka po 3 dol. 
1962 metais fondui aukojo: 
kun. E. Paukštis-100 dol., prel. 
M. Krupavičius-66, dr. J. Bal- 
čiūnas-30, dr. V. Adomavičius- 
25, A.V. Miknis-20. Po 10 dol. 
Dr. A. Belickas, V. Šaulys, L- 
Lumas, dr- A. Razma, kun. P. 
Patlaba, V. Vaitkus, ir dr. P. 
Žemaitis. Fondo valdytoju yra 
prel. J- Balkūnas, ižd. kun. V. 
Pikturna. *•

— Worcester, Mass. LDS 7- 
kuopos metinis susirinkimas 
bus sausio 20 tuojau po mišpa
rų (apie 4 vai. popiet) šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Visi 
Darbininko skaitytojai malo
niai prašomi dalyvauti ir at
naujinti prenumeratą 1963 me
tam. Kas norėtų Darbininką už
sisakyti naujai, taip pat galės 
tai padaryti-

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

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

Vedėjas
P. Viščinis

AM bangomis 1190 kilociklų
FM bang. 105.7 megacikių

iš
WKOX, Framingham, Mass. 
Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte

Vedėjas
Step. Minkus 

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

McKEESPORT, PA.

WED0, 810 banga 
Vad. kun. Alf. Sušinskas 

706 Talbot Avė., Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.p.

DETROIT, MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HARTFORD, CONN.
WP0R, 1410 klc.

Ved. Alg. D r a g ū n a v i č i u s 
273 Victona Rd.. Hartford 14, Conn.

Tel.: CH 9-4o02
Sekmadieni — 11-12 vai. dieną

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa.

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

VVATERBURY, CONN.

WWCO — banga 1240-1000 k U 
ved. Ant. Paliulis 

321 Robinvvood Rd.
pran. Edv. Melninkas 

sckmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
S o p h i c Barčus 

šeimos radijo programos 
Radijo stotis W0PA, Oak Park, III. • 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac- 
kasdien 10-11 vai. r.; šešt. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.: Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak.



Prašau pratęsti prenumeratą 196? metams.

Vardas ir pavardė

Vardas ir pavardė

<aukų $.

(Data)

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ

Ampijono dalia IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS

nema-

Ne. nemačiau, tik girdė- Tel. Grovehill 6-7783

Kaip?! Tai vėpla!

JE 7*51^0

PARDAVIMAInas Toks.

DISPLAY

WHITE HORSE TAVERN
MIKE’S SERVICENTER baras - restoranasPONAS TOKS laisto gtlytę.

REGISTERED 
NUMES 

CALIFORNIA

PALMHARBOR HOSPITAL 
Gardert Grove, Califomia

OIL CITY HOSPITAL 
East Bissell Avė.

Oil City, Pa.

Room 
štructoi

Me<-han»c on dutv 
WASHING - SIMONIZING

KLAIPĖDOS pašto rūmai. Statyba sena, gotinč, ne rusų, 
rusų išleistuose atvirukuose giriamasi “socialistine statyba'

Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21

ior Store^ Ine

čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite visokeriopai apsidrausti: 
Čia užpildomi valstybinių mokesčių • taksų blankai.

' ALBERT P. PETER8 - Petrauskas

MEDICAL LAB 
TECHNICIAN 

Reg. Preferredly
Malė or Female— Salary Open

5. SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti 
dedamas, šis lapelis. Prašome jį iškirptieji 
siųsti adresu:

žiu. Visų gupiųfr grupe&ų«t- 
jtoMd vyko fante, Jcsd teA g> 
lėtų pueSkBli nuomonę 
dėl krašto steigęs. Buto net 
ekštra tam reikalai sudarytos 
grupelės iš trijų asmemi kad 
Ir jos galėtų savo atstovą 
siųsti. Bet ias jau steigiant jos 
buvo antilietuviškai nuteiktos. 

(TOk’U I būdu lietuvių. atstovų 
skaičius buvo žymiai mažesnis, 
kaip vokiečių arba vokietinin-

Needed At Once
Salary Open 

50-bed General Hospital 
also

HU 7-7774
6 HlckA Lane Great Neck

staigoje. Viena iš valdininkių, 
susirūpinusi jo likimu, suranda 
jam darbo berniukų sporto sto
vykloje. Tačiau jo menedžeris 
turi visai kitus pianus; nugirdo 
čempijoną ir siūlo priimti pa
siūlymą dalyvauti imtynėse. Ri
vera iš pradžių prieš tokį iš
naudojimą pasipriešina. Vėliau 
su pasiūlymu sutinka, sužino
jęs, kbd, jei jo menedžeriui ne
pavyks sudaryti sumos, kurią 
jis yra prasilošęs, -jo gyvybė 
bus pavojuje. Gailėdamasis sa
vo menedžerio, gelbsti padėtį 
ir, (pasipuošęs indėno plunksno
mis, išbėga imtynių arenom

Anthony Quinn, pasivesda- 
damas režisieriaus Ralph Nel- 
son prityrusiam vadovavimui, 
nuoširdžiai perteikia palūžusio 
čempijono vidaus nuotaikas,

•; DARBININKO administracija labai praši 
Atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro n;

Cūrrėnt Rate 

. 4Vt% .

421 Mbnahan Street, Rtdgewood, BrooHyn. N. Y. 
Tel HYacinf 7-4677

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y.

Ponas Toks pasižadėjo po 
Naujų Metų visiem daryti gera. 
Tasai kilnus jausmas jame pa
budo. išgirdus prezidento pri
minimą kubiečiam būti vienin
giem. Ponas Toks nėra kubie
tis. nedalyvavo kiauliškojoje 
ekspedicijoje (Pigs Bay) ir dėl 
to niekas io negalėjo išpirkti 
kai 3. gyvulio. Ponas Toks yra 
žmogus, lietuvis, skaito savąją 
spauda. Paskaitęs Drauge (nr. 
Ij, kad vis dėlto ir lietuviai 
yra nevieningi, kaip kubiečiai, 
dar labiau užsidegė geru noru 
padėti savo tautiečiam ir ku
biečiam.

Viena diena, pirmąja do Nau
jų Metų, kai. jau veikė pono 
Tokio taurus pasižadėjimas, 
nugriebė tautietį už rankovės 
ir tarė Įsakomai:

— Eime-
— Kur? — tasai išplėtė akis-
— Į teismą.
— Kad aš nenusikaltau ... 

— numykė pilietis, bailiai pa
žiūrėjęs į poną Tokį, ar jis ne
bus koks FBI agentas. Sąžinė, 
matyti, nebuvo visai rami.

X-BAY 
TECHNICIAN

Salary Open 
Laberal Personnel PoHties 

Write or Call Administrator

— Palauk! — laikė jį tvirtai 
ponas Toks. — Kas eina į teis
mą nenusikaltęs?

neuždelsti 
įjas nerei-

Expanding company has openings for ųualified men,in 
new engineering & development laboratory. Challenging 
opportunities to make important contributions to the ad- 
vancement of the art in oscillator and filter erystals.

Contact: HOWARD DILLON, ChtefEnglfteer

MIDLAND MANUFACTURING COMPANY
Kama* City, Kama* ' Tel. Fl 2-7*50

in obstetrlcal nursiiųr- B.S. degree 
reąuired. -200 bed J.C.AJL general 
hospital in northwestem Pennsyl- 
vania within easy driving distance 
of Pittsburgh. New weil equipped 
profesšonal school of nursing af- 
filiated with statė University. Op- 
portunity for further study avail
able. Ltberal employee beneflts in- 
clude siek leave, retirement plan 
and four weeks vacation. Salary 
range $5,200 to $6,000 depending 
on ųualifications and eocperiėnce.

Apply to

Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vvrm. degtiniu. kon
jakų. midų -- Šventėms bei kitokioms progoms.

Adresas .............
Siunčiu: ■ 

už prenumeratą $.

Didelių galimybių ir sugebė
jimų- artistas Anthony Quinn 
naujame filme “Reųuiom for a 
Heavyweight” pasiekia dar 
aukštesnio meninio lygio. Vi
siškai galima laukti, kad taip į- 
tikinamai suvaidinęs bokso 
čempijoną Mountain Rivera, A. 
Quinp pateks į kandidatų skai
čių. besirungiančių dėl 1962 
geriausio artisto titulo.

Įspūdinga filmo pradinė sce
na. Meistriško Arthur J. Omi- 
te fotografavimo dėka, žiūro
vas visiškai realiai pergyvena 
ir mato įvykius kartu su pačiu 
čempijonu, kurs jaunesnio bok
sininko visiškai parmušamas 
pralaimėjimui. Žvelgiant pro 
apmuštas akis, ir lempos ir ko
ridoriaus sienos sukasi, ban
guoja Persirengimo kambaryje 
gydytojas nustato, kad Moun
tain Rivera daugiau nebegalės 
dalyvauti bokso rungtynėse, 
nes pavojingai pažeista kairio
ji akis. Tokiu būdu baigiama 
17 metų boksininko karjera, 
laimėjus 111 rungtynių. Dakta
ro sprendimas nuliūdina taip 
pat jo menedžerį ir trenerį. 
Nemokėdamas jokio kito ama
to, Rivera vis dėlto ieško ko
kio nors užsiėmimo bedarbiu i-

v VICTOR ABECtJNAS
351 Park Street, New Britais, Conn.

Adresas —.......... . ....... .-...... ........ . ....... ....................... ... ..............
Prašau siuntinėti Darbininką 12 męnesių už $5.00 

(pažįstamul, neturtingiem, ligoniam)

— Tai laikai! Negali padary
ti gero darbo. Lyg gyventume 
gėdingom gruodžio 17 dienom. 
Dabar demokratija. Kas dau
giau turi balsų, to ir teisybė.

Attractive opportunity for gradu- 
ates available in Southern Cailfor- 
Bijt, near DisneylancL.

Išbuvome Paryžtojo apie dvi 
savaites, išsisldrstibnie be re- 
sulfatu. Lietuviai reikalavo pri 
|bngti, kraštą prie Lietuves, 
kai|» Versalio sutartyje ir vė
lesniuose affantų par**škimuo- 
se ituvo numatyta, o vokiečiai 
savo seną litanija — FreiBaa- 
tą. Aliantų komisija vedė de
rybas. Ji sudaryta iš prancūzo, 
anglo, italo ir japono- Alijąn- 
tų komisija, baigdama, nepasi
sekusias derybas, linkėjo mum 
geros kelionės namo ir pareiš
kė, kad sprendimas bus pa
skelbtas Klaipėdoje. Jau lietu
viai numanė, koks tas sprendi
mas bus. Komisijos pirminin
kai prancūzas buvo lenkofilas, 
kaip buvo sužinota. Salėje ypač 
paskutinė dieną maišėsi lenkų 
ir jų draugų; tai nustatyti per 
mūsų Paryžiuje gyvenančius 
draugus nesunkiai pavyko.

Tokiai padėčiai esant, Klai
pėdos krašto lietuviai nuspren
dė daryti griežtų žygių, kad 
kraštas būtų sujungtas su Lie
tuva, kaip tai buvo atskiriant 
jį nuo Vokietijos pažadėta.

Įvyko sukilimas, ne prieš 
krašto gyventojus, ar tai būtę 
lietuvių ar vokiečių kilmės, bet 

prieš nelemtą krašto direkto
rija, kuri kraštui ir jo gyven
tojam vykdė pragaištingą poli
tika.

Kaip reagavo; Vokietijos vy
riausybė? čia darniu da faktus:

rėkė ponas Toks- — Mes liu- 
dvsin e prieš tuos, kurie matė. 
Pasitelksime dar kelis savo tau
tiečius. Jei mūsų bus daugiau, 
tai ir laimėsime. — dėstė Po-

SaM vMtuvftm* Ir kitokiem* 
pramogom*. B* to, euoPomi 
poiaMotuvtaiai ploto*. Pir
mo* rėtis* ItetuvHka* mate-

nematė, kaip kubietis mušė sa
vo pačia. Vyrą patraukė į teis-

— Tai pasakė: “Nenusikal
tau!” — atrėžė ponas Toks. — 
Ar tu manai, kad į teismą tik 
nusikaltėliai eina?*

— Ne! Žinoma, ne! — at
griebė dvasią ir kvapą tautie
tis, vaduodamasis iš pono To-

Bet tas pilietis buvo jau pa
sprukęs. Gi ponas Toks ėjo 
ieškoti naujų liudininkų ir po 
nosim sau bambėjo:

PORTRKFO, SEIMO8, VAIKŲ 
įvairią protą — vertuvią,“krikityną, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sulytomis padarys

Lenos B. Wan>e 
Hospital & CHaic 

207-313 Mahontongo St.
Pottsville, Penna.

mu, p! Siehr jiems pasakė, kad 
Vokieti^ į šį reikalą nenori 
kištis.

2. Tuojau po Klaipėdos mies
to užėmimo atvyko Vokietijos 
vyriausybės siųstas diplomatas 
von Panwitz iš Berlyno pas su
kilėlių direktorijos pirmininką. 
Jam rūpėjo vokiečių valdininkų 
likimas. Jam buvo pareikšta, 
kad visi valdininkai yrą prašo
mi save pareigas eiti toliau, 
bet kas nori gali kraštą nevar
žomai apleisti. Jis buvo paten
kintas ir išvyko į Berlyną.

Šitą sukaktį neužmiršti, bet 
ją prisiminti yra kiekvieno lie
tuvio pareiga.

E. Simonaitis

Parduodama* VIRTUVEI PEČIUS 
(gazinis) mažai naudotas, už labai 
žemą kaiaąJ*ndome kreiptis nuo 8 
iki 12 vaL ryto kuo antrašu: Anta
nas Litvaitis, 20 Stagg ŠL, Brook
lyn, N. Y.; užpakalinis namas, ant
rame aukšte, ^nrtmentas 5.

—Liudininku? — .vėl išsi- 
žiojo tautietis. — Kad aš tams
tos nepažįstu ir
čiau.

— Tai ir gerai. — paplojo 
ponas Toks per petį. — Man 
reikia tokių liudininkų, kurie

— Kas? Aš nežinau. — trau
kė pečiais pilietis. — Gal teisė
jas, advokatas?

— E, brolyti, nepataikei! Ir 
teisėiasA su advokatu nusikals
ta. Tj būsi man liudininku.

IMPERIAU JAZZ MEN 
SERVICE CENTER. Ine.

SEVVTNC MACHINES Repaired • 
1\V. Repairs. AH our wwk >rnar- 
anteed. For the Best '•sH ST2-*00t

Ask for AL

OIL CITY HOSPITAL 
East Bissell Avė.

Oil City, Pa. /

— Tai kaip mes liudysime, 
jei nematėme? — klausė pilie
tis. norėdamas pasprukti iš po
no Tokio ranku.

GREAT NECK FLOOR WAXtNG 
Dt»> our Office Direct: North 8hore

Floor Scraping • ReRntaMh*
First Federal Savings and 

Loan Association 
COFFEYVOLE, KANSAS

Supėrvisor
Nurae with BJS. Degree preferred. 

wiil eonatder/egušvikimt' to *k- 
perience. 20* bed J.C. A- H. General 
Hospital in Northwe*tem Fennsyl- 
vuriai, vfthiri easy driving distance 
<rf Ptttsbuzgh. Nerly built profea- 
sfcmal afftfiatton. Dual regponsibillty 
of teaching and supervidon. Eibarai 
employee beaaftt pėogsam indudes 
siek leave, retirement plan and 4 
weeks vacetion.... Pteasant Uving 
ąuarters poattion available inunedi- 
ately. Sahuy open.

Write to administratton ~

1. Kada kraštas buvo sukilė
lių paimtas, tai pasitraukęs 

pergyvenimus. krašto direktorijos pirminin-
Jackie Gleason, menedžeris, kas su keletu palydovų vyko 

dar lyg naujokas rimtose rolė- mašina nėr Kuršių Neringą į 
se, vaidina jrgi įtikinančiai — Karaliaučių pas Rytprūsių O- 
pats išgąsdintas, gelbėdamasis berpresidentą Siehr prašyti pa- 
nuo padugnių asmenybių grasi- gaibos — kareivių, kad sukUė- 
nimų, išnaudoja boksininką, bus išvarytų. Berlyno nurody- 
pastūmėdamas jį į nedaug spor
tininko garbės tesuteikiančias 
imtynes, nors ir jaučia jam už
uojautos-

Mickey Rooney, treneris, į- 
neša keletą linksmesnių mo
mentų, ypač kortų lošimo sce
noje.

Pavaizduoti ekrano drobėje 
gyvenimo grubiuosius momen
tus nėra sunku, bet atskleisti 
nors ir grubių asmenybių vidi
nį tragizmą, reikia jau meni
ninko. šiame filme tai kaip tik 
ir randame.

Kornelijus Bučmy*

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite. 
Miehigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina
mas Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geąesnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM SŪRI, kuris 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga
minti tik patį geriausią sūrį.

MICBIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai Fountain, Mich. ,

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

VYTAUTAS BELECKAS 
Sbvfntnko* 

1M3 MAOIBON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, Baltimore, Md. Tel. Longwoęd 6-262.

mą.
— 0 tamsta matei, kaip jis

PALM HARBOR HOSPITAL 
Opportunity for 

dūof Laboratory Tochmdan 
Centnliy located in ome of Southern 
CattforRta’slargestresKHtareas. Op- 
portunity for advancement unlimit- 
ed. Liberal salary, yeariy inereases, 
bonus for shift differential, excel- 
Jent working condtUons, other bene- 
fits. For further information and 
intervlevr, apply, write, or call col- 
lect Mr. Palchikoff or Miss Mathevrs



RAY’S LIQUOR STORE

BAITUI NEW YORKE AUKOJO
Telefonas: Vlrginia 3-3544

CHSPLAY

HAVEN REALTY

JOHN ORMAN AGENCY

MOLY LIGHT

J. Klimai, ’M. ir N.’ Kormilev, Kra- 
mer, S? ir Ė^KraunaiČiai, M. Kregž 
diena, J. Krivickas, K. KruHkas, J. 
Kuczynriti, B. Kulber, M.. Kuncie-

Bfooklyn II. N. Y. 
Resid. Illinois 8-7118

GARDI NERS RESTAURANT 
Luncheon*- Dinners - Cocktails

Our Driftwood Room4s now ęvaij- 
able fbr small weddings, sbbwers, 
meetings and aH sočiai functions. 
62 Gardiners Avė., Levittown, N. Y.

Barney Murtagh — PE1-8330

CLAAENCS ©AVIS 
sutaupys jums pinigo jei per H da
rysite ufcsakyimš gipso ir cemento 
darbams: rūstų ir. tabu tinirav1mnn, 
rūstų išvalymas ir kt Prfimame ir

' Vtfema vikoį&Kms, aukų rin
kėjams, apauto te X Stuko radijui 
nuoširdžiai dkkojamė.

Nesuskubcrife^ j vajų atsiliepti, 
labai pratekti savo aukas pasiųsti j 
BatfoCeatė£ M5 (tearia Str, BroO- 
Idyn 11, Jt3£; >

Oficialus Ralfo vajaus užbaigimo 
aktas Įvyks kiek vėliau.

+utažtis, O.> £***«*> V. GotataA 
M. ir Z. OiįMrifkni, L Grigaliūnai I 
T^ Gudas. Cte Gutaus
ką* AJF. Dr. V. Ingeteri-
guA Pr. TftU^ViiMi V. Jankaus-' 
kn.lT.tetote, J,-Jankus, H. 
Janu*keViėiU*i,y. JasiniAas, E. Jer- 
mata, X Jonaitis, A.
Joinynienė.'ji JnodHlHs, J. Juodis, 
KačkeHs, K. Rfaa±nskas, O. Karats- 
chewsky, SliJitankZinas, E. Kasetie-

When in N. Y. — WOLCOT HoteL 
4 W. 31st Street,' off 5th Ava, NYC 
near Perin Sta., Macy's, Gimbels. 
Singies from $5, Doubles from$7. 
Ali pftvate baitais, kttehens A TV*s 
availatae if desteed. CentraHy loca- 
ted to Churches, Shows, Times Sq. 
Spėriai consideratioei to Religious 
groups. TeL LA. 4-7800.

ttang A Anytiting taUse Ctevantry 
line — Ali our work is guaranteed.

DON CONWAY
493 18th Street, .Brooklyn, N. Y. 

CaH H¥ 94)075

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, »V. .
INTERNATlbhAU N^WSPAPER

- PAPEIthPR4NT4MG CO. t

Po $33.00 — M. Jankevičiūtė, ir 
O. Jankevičiūtė.

Po $30.00 — K. Bielinis, S. Ka- 
maitis, Dr. H. ir J. Montvilai. _

tik suridtod skaitymu. V 
įsijtorfmT yra gausiai 

v. Simac- 
kevičiaua ipelvotais pieS- 
atate išeito Ateiti* Brook-

GJtOtlO IALIONAI 
••ROTA” 

ANKA MAMLIONia — aptemo

NEAL’$ it ĖST AU R ANT 
66 W. Fordbam Rd. — FO 4-3892 

ExceHent Cuisine - Open Ali Year.
, Sea Food - Cjops - Steaks 

Weddings, Cetnmunion. Breakfasts, 
Beef steak parties,. Confirmations, 
Banguets, Šoriais, Cėtering. When 
Uptovn — <ttte Meal’s — FO 4-3892

KIŠKIUKAI Maironio mokyklos eglutėje gruodžio 30 Apreiškimo parapi
jos saloje. Ii k. į d. Jonas Vainius, Gintaras Miklas, Rytis Balčiūnas.

Nuotr. V. Maželio __ ,______ _____________
~ kienA E. Kti^Bntenatats, A. Kariaus

ALL CASH — in 24 Hours
ANY HOUSE 

ANY CONECTIOTi 
Top Prices PaM 

Caū ttae GRAŽY IRZSHMAN 
MR. GAFFNEY 

OL 7-4222

Your neighborfaood Dealer in Secu- 
rities: Capital Life Insurance tearęs 
A Gnnvth Stock Fund, WeUington 
Fund WeHington Eąuity Fund, etc. 
^RED K. GEHR, jun. — Securfties, 
Real Estete, Insurance. 804 Cypress 
Avė. (near Myrtle), Rydgesvood 27, 
N. Y. TeL EV 2-4990

36-38-40 8TAGG SI. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938WASHING MACHINES A REFRI- 

GERATORS R EPĄ IRS. AU makes 
vrateing mactažnes repaired — alsų 
Dite Wateds and Dryers. Šame 
day service. AU work guaranteed. 
Spėriai ccmsiderptteri. to religious 
grotas. John Martocci, 8009 18th 
Avetese, Brookl^A TeL BE 2-5668

rusas, M. ^EeterytS, A. Sniečkus, 
V. Stašinskas, J. Steponaitis, W, 
Steponis, J. Stravinskai, A. Svalbo- 
nienė, 'A ir A. Simkai, Šimkų tei
ma, T. ir J. Šlepečiai, K.V. Švento-, 
raitis, V. Rvipas, M. ir A-'Tama- 
šicftai, Dr. A. Trimakas, S. ir J. 
Trojanai, N. ir J. UHnai, P. UKnas

Skttng -EnUmsiasts! Make ALTA 
SKJ SHDP? your headguarters f<w 
cdning Ski'Tours A all Eųu^snent 
T4riBd8Tr-SkMmocrt«; ^oies, Ftiftts, 
w«;' gRUMFL -AB -BHiberIfeme 
Egiripment A Aocessories. — 244 

• TMgBUSi Bute Avė. (near Ocean 
•Pfcwy); BTfcįal DE 2-1040. Meution 
this Ad wben jmu ceme in or calL

5300.00 — Viešpaties Atsimainy
mo parapija, Maspeth, N.Y.

%150 00 — Dr. Tadas Savickas.
Po $100.00 — Amalgamated Clo- 

tiring Workers of America ir Bar
bara Rockefeller.

$85,00 — Dr. V. Avižonis su šei
ma. .

$65.00 — J. ir J. CiplickaL
Po $504)0 — V. Abromaitis, D? ir 

V. Anoniai, Lietuvių Piliečių Klu
bas Yonkerse, “Neris” Tarpt. B-vė.

H. Andruska, Ant Antanaitis,. V. 
Augustinas, Ed. Baltrūnas, J. Bal
kus, VI. Barčiauskas, E. Bernet, V. 
Beleckas, P. Bichnevičienė, L. BHe- 
ris, S.V. Birutis, Vac. Birutis, H. 
Blazas, V. Boga, Ant. Bobelis, J. 
Bortkevičius, J. Botyrius, Dr. N. 
Brąžėnaitė-Paronetto, R. Budrienė, 
K. Būdvytis, J. Ceilius, V. čečetie- 
ne, V. Čižiūnai, M. Dauseviėze, H. 
Davalis, Dr. A_M. Devenis, P.V. Du
bauskas. A.’ Dmnbriėhė ir N. 
Dumfcrytė, M. Erčius, E. Gagas, A. 

$45.00 — J. Budrikienė Galchus, S. Garban, JB. Gedeika, V.
$354)0—Dantų gyd. Stefa Dimie- Gedvilas, L. ir J. Giedraičiai, JP. Go 

bužas, A. Grigaitis,* A_P. Gureckai, 
P. Intas, K Jakas, Ąnt Jakdaitis, 
B. Jankauskas, S. Jankauskas, E. 
M. Jankauskas, J. Juodis,- K. Kareč-

A. Miliauskas, M. 
Molynas, P. Osmolskis, -Dr. V. Pap- 
rockas. J. Passick, Dr. V. Slavins
kas. Dr. J. ir A. Snieškai, Dr. A. 
Starkus. Ant šetikas. D- ir M. šū-

sons traced. Domestic - Civil - Cri- 
minšlNo j^ise too small «r too 
large. 135 - 34 Roosevelt Avenue, 
Ftushing; TeC tE 9-3200.

GEORGE MAN8ER A SON Con- 
tractorę. Are ytmr waHs leaking? 
WaterĮmoo6zig, peiutmg interfor A 
erierter. We do eaceBent work on 
Chnrcbes and Instttutfcms — aH our 
wortc guriranteėd. ComĮūete Insur
ance coverage. — 229 CUnton St, 
Brooklyn; JA2-S642. Answer- 
tug Service —WI7-9130.

riši, M. ir P. Kleizai, J. KJemeje- 
riehfc. J., K. YdmiaviČiai/ A5«rinic- 
kas, K. Kučas, K. Kučinskas, J. ir 
P. Kunigėliai, J. Kuprionis, J. 
Landsbergis, P. Legeckis. Liet Apr. 
Parapijos Gyv. Rož. D-ja, Liet Apr. 
Pafap. Amž. Rož. D-ja, liet. At
letų Klubas, L.KS. Ramovės, N.Y. 
skyrius, Liet Piliečių Klubas Mas- 
pethe, Liet. Mot S-gos 29 kuopa, 
J. Upnickasi V. Lukas, A Maceika, 
V. Mačiūnas.,, ę. Markevičius, S. 
Maške, A ir P. Matekūnai, J. Matye- 
kas, J. Matiukas, S. Modzeliaus- 
kas, Miknis, V. Milukas, Motu
zas, Pr. Narvydas, M. Nedzins
kas. L. Norkus, A.- ir B. Novickiai, 
AB. Nutautai, R ir A. O&apai, V. 
Padvarietis, M. ir P. Baliai, Ben. 
Paplauskas, M. Paškevičius, L 
Paukštys, J. Pažemėnas, D. Peni- 
kas. G. Penkikas, J. Petkevičius, J. 
Pėtniūnšs, Dr. L. Plechavičius, Kun. 
A. Račkauškas, V. Ragažinskas, A. 
ir Iz. Ramanauskai, V. Rastenis,, J. 
Remėza, A. Ryfiškis, B2. Jtimas- 
Rimavičius, P. Rimktaaa, I* Rim
kus, S. Rudys, J. Rūkalų šeima, St 
Ruokienė, J* ŠALKAUSKIS, A. Sa- 
mušis, H. Savickas, J. Savickas,

PLASTIC SUPC0VERS Custom 
made, corded seams, heavy double 
poiished plastic zippers in-fitted on 
the furniture in your bome. Call 
9AM to 5 PM VI 5-9578; Evmiings 
and Sundays — Fl 1-2654.

NATIONAL COVER CO. 
97-03 Liberty'Avė, Osone Parfc, U

Coekteū Louhgė, Dinner A Supper 
ž te Orte. Party fžrrtttec — 5896 
Broadąay, neer 238th St, N. Y. C. 

Dinėrs Club r American'JEzpraes 
Free parklng bn our <wrn lot Closed 
Monday^v CaU Kl 3-2245

Ite4t>a< C. RariCuckieaė, A-A. Regis, 
J. Rimavičh®, Rucinas, A-Babalis, 
S. Sandanaiičiti^ X' Šavage, X 
Shulskas, K. sidabrai, K. Siliūnas, 
J. Skarulis, M. Slavinskas, V. Šil
kas, S. SUkas, A. Sližys, B. -Smeto- 
na, A. Sodaitis, J. Sodaitis, F. Spin- 
dys, P. Stančius, A V. Stasiūnas, 
Steckiai, J. Strijauskas, U. Stum- 
brienė, J.= šaltis, U. šašis, A. Šilba
joris, A. Šimkus, P. šlapelis, L. špo
kas, X Tomas, M. TrazeL P. Tumė
nas, J. Tutinas, A. Uknevičiūtiė, J. 
Užbalis, J. Valakas, A. „Valiuškis, 
M. Vambutas, E. Vambutaš,'A.'Va
siliauskas, S. Vaikys, V. Wilutis, A 
Visminas, E. Vyžas, J. Zarauskas, 
O. Žemaitienė, B. žvinys, J. Žukas, 
J. Digrys. ' J ”*”

Visi kiti, Įtiek išgalėdami, auko
jo mažiau. Viso atsiliepė 549 gera
dariai, susukrilkini 5,583 dolerius; 
prie jų pridėjai Great Necko lietu
vių aukas, ne wyur kiečiai vajaus me
tu bus aukoję Bafrui arti 6,000 do
lerių grynais pongsis. Daugelis at- 
gabenoj Centro, sandėlius gerų rū-

Gaiima gauti {vairiausios rūšies amerikiečių ir importuo- 
tol gūrinau. DidSaurias pasirinkimas degtinės ir vyno.. 
163-55 LEFFE3HES BLVD. RKJHMGND fflLL» N. Y.

JEI NORITE PIRKTI AUKSINIŲ 
DAIKTŲ-BRANGffitYBlŲ— užei
kite pas nūs, mflootsi paternsnsbn

* COM1AO
JEWELER8 9IANUFACTURING 

205 Canal St, Nmr York 13, N. Y.

BROADLOOMS 
DIRBOT FROM MILL. 

$L45 yard and ttp .
Also Room Size Rūgs 

KI 8-3076

Laltidtel InaMtoiK E. Leleiva, A. 
Lieptaattis< Itet Mrikšč. Dem. S- 
gos N.Y. riterius, K. Lukoševičiūtė, 
A_J. Mackmią7 X Mackevičius, A. ir 
P. Matekūnai/ AL Matthews, J. 
Maurukas, A- te A. Mažeikos, Dr. 
Makys, N. Michuraitė, A. Mikalans- 
ky. rA. MikaM^riM,tM. Miklaševi- 
čiuį P; MttkttMk P.- Motvila, Cte 
MurwteK Pn įteųjoifaįtis, X Na
vickas, R. N<tekas, K. Norvilą, V. 
M. Oniūnai, A. Oglapas, Kun. J. Pa
kalniškis, M. Paliučiūtė, J. Paro

jus, B. PaiHkĮnij^.G.^ Penikas, A_Pet- 
rožunaą X -Piįųalįis, Puriai, A. Po- 
deriš/i- PovSį'^lėuš,-B. Prasaus- 
kas, E. PrėfeMte, EL Pupelis, A. Pu- 
ras^-T- ir -P. Euarikai, K. Račkaus- 
kas^Er- RadetekL A- dr B. Radziva-

} BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ , 
RELIGIOUS CĄNDLES OF EVERY DESCR^PTION 

Sav. B. KUČINSKAS

JET CAB SERVICE
Door to Door Pick-iq> - Resorts - 
Airports - Piers - Hospitals - Trains 
- Mounteina 24 Hour Service. Ix>w 
Rates. TryJet and Envoy the Ser
vice you gte 339 Hopkinson Ave^ 
Brooklyn, N. Y.

HY 6-8460

HERMAN MILLER 
Comprehensivė STCAAGE SYSTEM 
Y price coveis' Furn. deL '& instaL 
No ertraa - Most components avail. 
for knmediate deHvery.

CaH fchr' Appontiment 
R A G Furm Ser. •—. LE 2-0606

Po $20.00 — Kleb. kun. J. Alek- 
siūnas. Vyt. ir i. Alksniniai, E. Bal- 
triūnienė, S. Brazauskas, S. Danise- 
vičius, V. Gudelis, Kun. L. Jankus, 
Dr. V. Kanauka, M. ir J. Khvečkoš, 
A. ir O. Kubiliai. L ir J. Laučkai, 
S. Liaukos. J. ir S. Mikulskiai, J. 
Okunis, A. ir N. Ratai, Dant gyd. 
K. Saldaitienė, Dr. V. ir O. Terci- 
jonai. Dr. J. ir V. Urbanavičiūtės, J. 
Valaitis. V. Vebeliūnas, V. Zelenis, 
Alb. Kudirka.

Po $1500 — O. Apalianskienė, J. 
ir V. Brazaičiai, O. Daiūsevičiūtė. 
Daukšų šeima, Dr. A. Gylys, J. Gri
gienė, L ir W. Koppai, VI. Kulpa- 
vičius. VL Lisauskas. A. ir S. Pa
tamsiai. Kun. A. Senkus, Staškevi
čiai, V.B. Vaičiulis, AE. Vilčinskas, 
Ed. Witkus.
- ' Po $12.00 — Z. Bacevičius ir Dr. 
V. ir M. Vygantai.

Po $10.00 — Vyt. Abraitis, J. Aly 
ta. Amer. Liet Taut Klubas. E. ir

>-

Uet Mot- Atst. N.Y. Klubas, S. Lu- 
kauskas, N. iri A- Maceliai, Dr. B. 
Matulionis,

VARI-LETTER SERyiCE

1911 Anthony Avė., Bronx 57, N.Y. 
TR 8-3246

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildymas. Mutual Eunds — Pinigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai; Sekmadieniais popiet 1-5 vaL 
87-09 Jamaica Ava^ Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 1-4AT!

VMcbutnAtoato. atdaras visus metus 
' ai » < 7-toa te Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788
Svarūs kambariai, raini vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 

' pate Į9wrinww»jainA'jvai»4«ime pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas te baras. Patogus susisiekimas traukiniu Ir autobusais.

- - P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

Po- $25.00 —- Vac. Alksninis, JĄ. 
Babilius, Prel. J. Balkūnas, J. Bu- 
dzeika, Dr. J.B. Dičpinigaitis; V.O. 
Dovydaitis, A. Goeldneris, Z. ir Z. 
Jūriai, O. ir A. Kaunai, AL Kazic- 
kienė, K. Krušinskas, V. ir S. Les- 
kainiai, Lietuvių Klubas Buffalo,



LAIDOJIMO DIREKTORIAI

NOTARY PUBLIC

INC.

KARLONAS
Fanerai Home

KRAŠTO NEW BRITAIN, CONN.

CARROL
Fanerai Home••

1963 m. sausio 19 dieną

Programoje dalyvaus humoristas ANTANAS GUSTAITIS

MAIRONIO- fcitadtenhrfg mokyklos jaunieji dalyvavę Kalėdų eglute* programoje gruodžio 30 Apreiški
mo parapijos salėje. Nuotr. V. "Maželio.

Joseph Garszva

Aleksas Vaitiekūnas SAS

.RADIO VALANDA

63.6 proc. visų gyventojų, 11
63.4 proc. Protestantai >—>

23.84 Z3L4. AaMfuCOjC p 
testantų yra 64,434^66, kat 
M 42,876,66^Šydų 536M

Išnuomojamas nebrangia kai
na butas pirmame aukšte iš 
5(4 didelių kambarių su apšil
dymu East New Yorko sekci
joje prie gero ‘ susisiekimo. 
Kreiptis telefonu: AP 7-1439.

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

BrooMyn 8, N. T.

TeL APptegate 7-7083

Mrs. Alise Lukas kartu su 
vyru Pranu dėkoja savo bran
giems draugams už suruoštą 
gražų gimtadienio paminėjimą 
ir įteiktas dovanas. Gimtadie
nio paminėjimą ruošė ir jame 
dalyvavo šie asmenys: J- Mi
siūnai, W? Misiūnai, M. Ma
žeikos, Andriušiai, A. Stirienė, 
J- Skujienė, Khmienė ir Jakš
iai. Jiems visiems priklauso 
nuoširdžiausi padėkos žodžiai.

84 %Į4lamstei Aro 
Woodhaven 21; N.Y. 

TeL: HkfcMy 1-5238

•šv. Vardo draugijos * sustnįtlŠ- 
mat įvyko sausio 13. Silsi rjflĮti- 
mą pradėjo malda Jom. Vyt. 
Pikturna; vadovavo pirm. Al
fonsas Butvietis. Pusryčius pa- 

White gamino ir prie stalų patarnavo 

Ona Panetauskienė ir Ona Bo
se. Dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. Alf. Butvietis, sekr. S.K. 
Lukoševičius-ir ižd. Jonas Būt-' 
kus. Finansinė apyskaita bus 
kitame susirinkime, vasario 10 
d- 9 vai. ryte. Priimtas siūly
mas gavėnios’ metu surengti re-‘ 
Ilginių filmų vakarą. Apie tai 
bus pranešta vėliau 

(S.K. Lukas.)

Darbininko koncertas ruo
šiamas kovo sekmadienį, jšv, 
Thomo parapijos salėje, Ja
maica Aro, (prie 88th ■ Str.), 
Woodhaven, N.Y. Programoje 
dalyvaus šv. Antano gimnazijos 
choras, solistai, instrumentalis
tai ir kt.

AL Inžinierių ir Architektę 
sąjungos New Yorko skyriaus 
susirinkimas įvyks sausio 26 d., 
7 vai. vakare ‘'Balto Arklio’’ 
svetainėje (Pr. Bručo 
Horse Tavern), 86-16 Jamaica 
Avė., Woodhaven 21, N.Y. 
Paskaitą — Nevienodo mišinio 
vidaus degimo degikliai — 
skaitys skyriaus pirm. inž. K. 
Kizlauskaš; pradžia 9 vai. vak. 
Į Paskaitą atsilankyti kviečia
mi visi, kam ši tema įdomi.

Pranas Narvydas, senosios 
kartos lietuvis visuomeninin
kas ir veikėjas, prieš mėnesį 
sunkiai apsirgęs kraujo išsilie
jimu smegenyse ir kurį laiką 
sirgęs savo namuose, dabar 
yra Krulikienės globoje, gero
kai sustiprėjęs, pavaikštinėja 
ir rašo savo atsiminimus.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Richmond Hill sky
rius rengia Užgavėnių vakarą 
J. Steponio svetainėj — Fes- 
tival 
East 
City, 
mėn.

mokyklos. Universitetas plačiai Sv. e Jono universitetą yra 
kuriasi Jamaikoje. baigę nemažai lietuvių ir nema

žai mokosi. Tėvai katalikai tu
rėtų rūpintis, kad jų vaikai ir 
aukštąjį mokslą išeitų katali
kiškose mokyklose. New Yorke 
ir Brooklyne turi gerą progą 
juos siųsti į Fordhamo ir šv. 
Jono universitetus. Gabieji 
studentai atleidžiami nuo mo
kesčio užmoksią, gauna stipen
dijas. Bet jei ir reikia primo
kėti, tai tom išlaidom įgijama 
tai, ko už pinigus neperkama: 
geras išsilavinimas su tvirta 
krikščioniška pasaulėžiūra. Kai 
jaunimas išstatomas pavojui ki-

Sąjūdžio koncertas Ridgewood Dr. j. įp jr. Dičpinigaičiams, 
Lanes salėje.

Vasario 9 — Liet.

(ARMAKAU8KAS) 
Graborius-BaJstunuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
feROOKLYN. M. V.

Bilietai gaunami M anksta pas: 
SAULIŲ ARONA, 88-04 94th Street—- VI 7-8338 '

A. BIRUTI — VI 7-S12B • J. ANDRIULIO jetalgsje — VI 7-4477

C. A. VOKET- 
Vokietaitis

ADVOKATAS
41— 40 74th St,

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-8820

SoteOdani garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

TeL VlrgbdB 7-4499

visų trijų proera- 
<gfodiroos- sekinidieniliš:

Varpo (ved. P. Višči- 
®ĮĮ)’ 8 vai., Jono Romano — 11 

irStęp. Mmkaus — 1:00. Se- 
€ niadsia yra Minkaus, naujausia 
Į—P. Viščinio. Pirmosios dvi 

yržrįkurtos ir vadovaujamos se- 
L lietuvių ateivių, trečioji — 

nmjųjų. Lietuvių kalbos at- 
;■ žvilgiu sklandžiausiai praveda

ma Laisvės Varpo programa. 
t Jonas Romanas, patelkęs naujų 
F ateivių jaunimo, praeina pro 

vidurį. Jo sūnus gražia anglų 
kąįba duoda informacijų apie 

IJįF^MĮrą magiausiai
Laisvės Varpo programoje. Be 
to,ji, ąįtengiasi pilniau apimti 

- platesnį lietuvių.gyvenimą, mi
nėdama bei vertindama Ameri
kos te net viso laisvojo pasau
lio žymesnius įvykius. :- 
.• Laisvės Varpo programą iš- 
laiko vadinami sprendėjai. Jie 
moka vienkartinio mokesčio 50 
doL ir metam 10 doL Be to, 
kiekvienas įsipareigoja metam 
patelkti dar 25 dol. Iš klausyto- 

- jų prašoma aukos 5-20 dol.
410 c. savaitei). Programa me
tam atsieina apie 5500 dol. 
1961 metais turėta apie 1000 
dol. nuostolio, 1962 metais — 
400 dol. pelno, šiemet nuo va
saros stotis pakėlia mokestį 10 
dol. valandai. Metam tai suda
rys naujų išlaidų virš 500 dol.

Laisvės Varpo sprendėjų 
šiuo metu yra 64. Jų susirinki
me sausio 6 tautininkų namuo
se dalyvavo 30. Pranešimus pa
darė programos vedėjas Pet
ras Viščinis, iždininkas Valte
ris Beržinskas ir revizijos ko
misijos vardu Jackus Sonda. 
Išrinkta nauja valdyba, į kurią 
įėjo: pirm. P. Viščinis, vicepir. 
A. Januškevičienė, Br. Bajer- 
čius ir Ed. Meilus, sekr. Vyt. 
Izbickas, ižd- V. Beržinskas.

J.. B. SHALINS
- $Ąlinslrą«t 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest P»rfcway 8t*tioa)

Šv. Jono universiteto, Broo
klyne, dr. J. Skarulis dėsto che
miją ir kun. dr. A. Norius — 
sociologiją, šiemet universi
tete mokosi 11,594. studentai^ 
kitais metais laukiama 14,500. 
Studentų skaičiumi pralenkia 
Fordhamą, katalikų universite
tą New Yorke; šis turi 9,864. 
Fordhamo universitetui vado
vauja tėvai jėzuitai, šv. Jono 
universitetui — tėvai vincen- 
tiečiai (šv. Vincento de Paulo), 
šv. Jono universitetas studen
tų skaičiumi yra dabar pirma
sis tarp visų Amerikos katali
kų aukštųjų m^yklų.

Šv. Jono universitetas išau
go iš kunigų seminarijos, įs- 

riekui, E. ir H. Andruškams- tei^tos 187°- Dabar sen*»ari- 
nuolat jį laukusiems ir guodu- M? moks? čiai

PADĖKA

Mirus musę brangiam vyrui 
ir tėveliui a.a. Bruniui Brasiū- 
nui, reiškiame gilią padėką 
Angelų karalienės parapijos 
kietumui kun. J- Aleksiūnui, li
goje jį lankiusiam kun. V. Pik
tumai, Pranciškonų vienuoly
no viršininkui Tėvui L. And-

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

M. P. BALLAS — DtreetortOB 
ALBr BALTRŪNAS - BALTOM

New Yorko draugovės išrink
tas atstovu į Nepaprastąją atei
tininkų konferenciją New Yor
ke birželio 7-9.

■ 1. Daines Lietuvai — Songs bernėfto sumislyta, Sesytės pol
io Lithuania. Tai 12 lietuviškų ka.
liaudies dainų; kompozicija Sa
lomėjos Cerienės-Mulks: O 
Tėvyne manoji, Kada girdžiu 
aš dainą, Gėlių daina, Rauda, 
Gyvenimo aidai, Invokacija, 
Šių metų malda, Sapnų keliu, 
Vakaras, Lietuvos laukai, Ke
lionės ir Ramunė Išleido Jokū
bas Stulas. Kaina 4 dol.

2. Lietuviški lokiai ir liau
dies meliodljos. Čia 16 lietuviš
kų šokių įgrojo akordeonu Ka
zys Daubaras: Išleido J- Što
kas, kaina $4.00. Telšių klum
pakojis, Našlaitėlė valsas, Kal
velis, Oi žiba žiburėlis,. Kur tu 

*eini, gaideli mano, Suktinis, Vai 
Ieškoma motom prie vaiko žydėk žydėk, Tykiai Nemunėlis 

keliom dienom savaitėje. Pra- teka, Vestuvių polka, Ispaniš- 
šoma skambinti telefonu: A X . kas valsas, Kepurinė, Klumpa- 
1-3166 tarp 6-7 v.v. kojis, Noriu miego, Gaidys, Kas

231 BEDFORD AVĖ. 
BrooMyn. N. Y.

Restoran and Bar, 40 
26 th Street, New York 

N.Y., 1963 m vasario 
23d. 7 vai. vakaro.

New Yorko ateitininkę sen
draugių skyrius pasiūlė kandi
datais į Nepaprastosios konfe
rencijos atstovus: St. Dziką, 
Ant. Ivašką T. Ivaškaitę, K. 
Kudžmą, St. Lūšį, Ant. Masio- 
nį ir Alg. Vedecką. Iš pasiūly
tų kandidatų atstovai bus iš
rinkti korespondentiniu bųdų 
iki vasario 1d.

LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai ‘

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOTLTCIA

Dr. Ir- ir St Giedrikiams, M. 
Fronto Janukaičiui ir šeimai iš Det- 

Bičiulių suvažiavimo proga ban- roito, A. Klemejerienei ir duk- 
ketas su programa ir šokiais rai, Liuberskių šeimai, A. Sa- 
Ridgewood Lane salėje. mūšio šeimai, Dr. J. ir A. Snieč- 

Vasario 10 — žuvusio Parti- kams, A, ir A. . Urbeliams, 
zano minėjimas Apreiškimo pa- n. ir J. Valaičiam^ V. ir V. 
rapijos salėje. Zeleniams, F. Zutkui, Maironio

Vasario 17 —Vasario 16 mi- šeštadieninės mokyklos moky- 
nėjimas Webster Hali, N.Y.C. tojams ir Tėvų komitetui ir 

Kovo 3 — Darbininko kon- visiems kitiems bet kuo prisi- 
certas St. Thomas parap. salė- dėjusiems prie jo pagerbimo ir 
jė, Jamaica Avė, Woodhaven, mus atjautusiemš.
N.Y. taimi •

Woodhavene, parduodamas
3. Tėvynei aukojam, Daina- namas. 7 kambariai su 2 vo- 

vos ansamblio Chicagoje įdai- niom. Netoli Forest Park. Ir 
nuota plokštelė su 14 lietuviš- ■ garažas ir kiemas. Skambinti: 
kų dainų: Tėvynei aukojam, 1-4872.
Kur bėga Šešupė, Kur giria ža
liuoja, Keleliu ėjau. Iš toli, jūs 
berneliai apgavikai, Žilvytis, 
Mylėsi Lietuvą iŠ tolo, Motinė
lė sengalvėlė. Siubau, lingau 
paukštelis, Tėviškėlė, šermukš- 
nėlė, Atsisveikinimas su giria, 
Lietuviais esame mes gimę. 
Kaina 5 dol.

Šių plokštelių galima gauti 
Darbininko a d m i n ist racijos 
spaudos kioske, 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn 21, N.Y- Už
sakant paštu, prie plokštelių 
kainos reikia pridėti 50 et paš
to išlaidom. .

Lsldotuvhi Direktorius

74 PROVIDENCE 
WORCESTER. MA88.

PL 4-8757 PL 4-1185
345 EAST 48th STREET, MANHATTENE

Kalbės: f
Lietuvos gen. konsulas J. Bwiry» ' •< 
Lietuvos Laisvės K-teto p-kas V. Sidrikatericot 
Maž. Lietuvos Sąjūdžio p-kas M. Brakat

Meninę programą išpildys New Yorko Vyrų Oktetas. 
Po minėjimo — pobūvis su užkandžiais h* gėrimais. 
1923 metų įvykių dokumentinė paroda.
{einant aukojamą/—$5.00 , r*

Išnuomojami du kambariai, 
apstatyti baldais ir su šiltu van
deniu. Richmond Hill sekci
joj, prie Jamaica traukinėlio. 
Skambinti vakarais po 5 vai. 
VI 7-3681.

FUNEBAL HOME 
197 WEBSTER Aro.

' PRANAS W ATIKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Ir BAL8ASBUŪTO4A4

Taip pat nuoširdžiai dėkoja- d^cijos, ir Brooklyno centre 
me už užprašytas šv. Mišias ir Prie Shermerhorn St Brookly- 

Sausio 27 — Aldonos Kepa- puošima jo karsto gėlėmis bro- centre dar tebedestomi lais- 
laitės koncertas Camegie Reti- liams R ir K. Aleksandravi- mokslai (Liberal Arts) ir 
tai Hali. čiams ir jų šeimoms, D. ir St. komerciją o prie Willoughby

Vasario 2 — Akad. Skautų Biručiams, K. ir J. Budraičiams, ^riford Avė. tėra. šv. jono 
- -------- * — * Krikštytojo bažnyčia, vienuoly

nas ir pradžios bei vidurinė

Dar prieš Korėjos karą tame 
priemieš(^je, kur yra daugiau 
erdvės ir žalumos, buvo nu
pirkta 113 akrų žemės. Staty
ba pradėta priųš keleris metus, 
bet dar nebaigta. Yra jau pa
statas laisviem mokslam, for
macijai, universiteto administ
racijos ir sporto rūmai. Praėju
sių metų rugpjūtyje pradėta to
limesnė statyba už 10 milijonų 
dolerių. . 

f Universiteto rektorius kun.
Edward J. Burke siekią kad 
būtų sudarytos'geriausios sąly
gos išeiti aukštajam mokslui pa- tose mokyklose persisunkti Ii- I revizijos komisiją — inž. A. 
gal aukščiausias kvalifikacijas, ^^„3 ar n€t Lapšys, Vyt. Stelmokas ir J.
Dėsto beveik vieni pasaulie- . Sonda. Valdybos nariai yra dar.

T • • ■ TH - • — rūpestingai parinkti ateistine pasaulėžiūra, ne visa- Barulis, A. Andriulionis, J.
siems jo ligoje, o mirus užpra- ir pastatai. Pirmieji namai specialistai^ tėvai vincentiečiai da jau galima atitaisyti, nors <yaviejus ir J. Januškevičius, 
šusiem šv. Mišias ir prisiimtu- "UVG Brooklyne- prie WiUough- jaugiau administruoja- tėvai būtų ir religingi (s) Jonas Rūtenis sausio 19 at-
siem gėlių Avė., netoli Darbininko re-


