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Amerika davė 10 mil.

VATIKANAS

1- Atominiai bandymai šiuo 
metu nebeaktualu. Abidvi pu
sės jau pakankamai gerai žino 
savo bombų veikimą.

kė, kad Sovietai jokiu būdu ne-- 
sutiks daugiau kaip tris kartus. 
Dėl to ir eina dabar derybos.

— Philadetphijoje sausio 21 
traukinių susidūrime sužeisti

— Japonija Įspėjo sausio 19, 
kad kom. Kinija jau turi dvi 
atomines bombas- Amerikoje 
žiūrima į tai su abejingumu. 
Manoma: jei ir turi, tai iki su
darys atominę jėgą, išeis dar 
10-15 metų.

AMERIKOS REAKCIJOS: Dary
sima savo ir ha de GauUa

Spaudos reakcijos griežtos- 
kaltina de Gaulle Vakarų vie
nybės sabotažu, tesarūpimmu 
Prancūzijos egoistine didybe, 
siekimu virsti “trečiąja jėga”. 
Vyriausybė pasiryžusi savo di
dįjį Europos apsaugos pianą, 
sutartą su Macmillanu, vykdy- 
dyti net ir tuo atveju, jei ja
me nedalyvaus Prancūzija. Tuo 
tikslu prezidentas Kennedy 
lankysis apie birželio mėn. Ro
moje ir Bonnoje. Paryžius ne
numatytas. Tuo norima paro
dyti, kad de Gaulle ignoruoja-

Nassau konferencijoje 
inn^jjtatoįHanassutiko

— Kom. Kinija pripažino, 
kad nacionalinės Kinijos agen
tai buvo jūra ar parašiutais at
gabenti į Kiniją 1962 pabaigo
je. Esą “visi” 172 agentai su
imti. ir 5 iš jų nubausti mirti-

atidėti į sauso 28. Tokiu bū
du durys Anglijai nėra galuti
nai užtrenktos, tikintis, kad 
per tą laiką prezidentas de 
Gaulle gali pakeisti savo spren
dimą. .
KODĖL PRANCŪZIJA PRIEŠ:
Vardan Europos neprtldausomy-

Pozicija ir opozicija kongrese

,— Fantam, Italijos min. pirm, 
penkių dienų vizite Washingto- 
ne pažadėjo remti prezidento 
Kennedy Europos apsaugos 
programą, remti Anglijos įjun
gimą^ į ūkinę Europos bendruo- ropos ūkinę bendruomenę, 
menę. Jam pažadėjo peržiūrėti ■ ' v~ \
Amerikos raketų bazes Italijo- ĮjĮĮ
je ir Jupiterius pakeisti povan- 19
deniniais laivais su Polaris ra- 
ketom. *

MOTYVAI:
Tarp motyvų, kurie lemia 

Chruščiovo Artėjimą su Ameri
ka, kurie gali vesti ir į susita
rimą dėl nusiginklavimo, dėme
sys kreipiamas į šiuos:

— Europos spaudoje gausu 
žinių apie Tautų kariuome
nės plėšikavimą Katangoje, kur 
užėmė naujas sritis. Etiopai ir 
tunisiečiai vienoje bažnyčioje 
išplėšė tabernakulį,* išbarstė 
Švenčiausiąjį ir indus išsinešė. 
Kitoj vietoj etiopai atiminėto 
laikrodžius, krovė daiktus' į 
sunkvežimius ir išsigabeno. .

Kinija turi 
savo atomus'

Jei spaudoje teisingai buvo 
minėti Prancūzijos argumentai, 
tai jie buvo nukreipti ne tiek 
prieš Angliją, kiek prieš Jung
tines Valstybes. Būtent:

— J. Valstybių politikai — 
sakė de MurvilĮe — regi Euro
pos augančią jėgą ir yra susi
rūpinę, kad Europa netaptų ne
priklausoma, kad neištruktų iš 
Amerikos politinės ir ūkinės į- 
takos. Dėl to Amerika nori, kad 
Europa panaikintų žemės ūkio 
muitus ir rinką padarytų lais
vą Amerikos, o-taip pat ir Ang
lijos Commonwealtho narių že
mės ūkio gaminiam. Dėl to 
Amerika ir siekia įvesti Angli
ją į Europos ūkinę bendruome
nę, kad per ją galėtų daryti 
ūkinę ir politinę įtaką Euro-

mas. Vėliau buvo pranešta, 
kad “Paryžius esąs netoli 
Bonuos”. Tai lyg ir užuomina, 
kad paliekamos dar atviros dū
lys ir pasitarimam su Prancū
zija.. Tai gali priklausyti nuo 
kanclerio Adenauerio ir prezi
dento de Gaudo konferencijos 
Paryžiuje sausio 21-3.

Adenaueris yra pritaręs A- 
merikos raketinės apsaugos 
planui. Tad akys nukreiptos į 
de GaulleSr Adenauerio kon
ferenciją: ar oę^GaulIe liks vie
nas, ar Adenaueris paveiks 
prezidentą de Gaulle atsisakyti 
nuo opozicijdį?

sftUd galimybe susitarti su 
Maskva, nors Ch. Sc. Monitor 
pažiūrėjo t Chruščiovo artėji
mą m WWriaftooa kaip Į tek-

Skilimas tarp Kennedy ir de Gaulle aiškesnis ir aštresnis kaip 
tarp Chruščiovo ir Mao. Ar jo nesušvelniris Adenaueris? . , .

prios pačios Europos. Dėl to 
de Gaulle nepritaria, kad bend
ruomenės narių skaičius būtų 
didinamas nei Anglija, nei Is
panija, nei Skandinavijos kraš
tais. Anglija kaip tik siektų at
stovauti ne Europos, bet užeu- 
ropiniam interesam — Ameri
kos, Commonwealtho.

Briusselyto sausio 18 visą 
dieną buvo karštas ginčas Eu
ropos ūkinėje bendruomenėje 
dėl Anglijos priėmimo. Penki 
nariai pasisakė aiškiai už, o 
Prancūzijos ministeris Couve 
de Murville prieš ir reikalavo 
iš viso svarstymą nutraukti. 
Penkiem tepasisekė svarstymą

Washingtone reiškiamos di
delės viltys, kad Amerika susi
tars su Sovietais dėl nusigink
lavimo. Pagpndinė kliūtis — 
kontrolė, numatoma, bus paša
linta- Chruščiovas laiške prezi
dentui Kennedy sutiko, kad 
■Sovietų, teritorijoje gali būti 
du-tris kartus per metus daro
ma kontrolė. Prezidentas Ken
nedy pareiškė pasitenkinimą,, 
kad, tai padrąsinantis sutiki
mas, nors jis dar nepakanka
mas saugumo reikalam. Ameri
ka iš 20 kartų nusileido iki 8- 
10- Gromyko sausio 21 pareiš-

Arjtodo® wisSBifarti ar tik užliūliuoti? Kodėl ėmė
i. v •*.; y V. . .t --..-‘v - ■ . ■

derėtis tik su vieaa Amerika? Ką reiškia Chruščiovo
kalba apie reikalą laimėti
laiko? - '

2. Pasak Chr. S. Monitor, 
niekis įeitas nekelia Kinijos 
kemunlsty lyderiam tiek rūpes
čio, kaip galimas Rusijos suar
tėjimas su Washingtonu.

politika negali susitaikyti su ris įgalintų maldą mokyklose. lando ir Pennsylvanijos mokyk- 
stiprios nepriklausomos Euro- tose-
pos augimu” Kennedy politika 
siekia stiprios Atlanto sąjun— 

kur reikia; artilerija apšaudo gos, o de GauHejpolitika — sti-- 
saviškius. Prezidentas Ngo Di- 
nah Diem neduoda kraštui de
mokratinių laisvių, palaiko ko
rupciją ir tt. Šis priekaištas ra
do atsakymą admirolo Kairy 
D. Feit žodžiuose. Admirolas, 
kuris yra Amerikos garinių pa
jėgų komendantas Paofike, 
apkeliavęs Vietnamą, atvykęs į 
Japoniją pareiškė, _ kad prezi
dentas Diem esąs “stiprus, at
kaklus, garbingas ir patriotiš
kas” vadas; esą jei jo nebūtų, 
tai nebebūtų nė Vietnamo- Pa
gal adm. Felt pareiškimą priešo 
nuostoliai 3-6 kartus didesni 
nei vyriausybės kariuomenės.

Pažymėtina, kad lygiai , toki 
pat kaltinimai,— nenoras kovo
ti, korupcija — buvo skelbia
mi apie Laosą prieš pat jo nu
rašymą ir pavertimą “neutra-

— Bažnyčios susirinkimo 
antroje sesijoje bus paskelb
tas pasisakymas už tikėjimo ir 
sąžinės laisvę.

— Ortodoksų patriarchas A- 
tenagoras iš Konstantinopolio 
žada atsiųsti savo stebėtojus į 
Bažnyčios susirinkimo antrą 
sesiją.

— Romos , kunigas Vincentas 
Palotti pripažintas šventuoju. 
Jis prieš 121 metus Romoje 
pradėjo maldų akciją už Baž
nyčios susivienijimą ir laiko
mas katalikų akcijos judėjimo 
pirmataku-

ĮSPŪDIS VAKARAM:
Anglijoje Chruščiovo politi

ka nepakeitė visuomenės v nusi
statymo; kad Chruščiovas nebu
vo karingas — visi patenkinti. 
Bet Guardian Manehester ir po 
Chruščiovo kalbos įspėjo, kad 
nereikia užmiršti sovietų “dvi- 
vridiškumo”. Amerikoje viešo
ji opinija, kaip rodo Gallupo

tas žmogaus, kuris Pietų Viet
name vadovauja amerikiečiam 
— gen. Paul D. Karkins. Apie 
20,000 vietnamiečių žuvo pas
kutiniais metais; ir apie 30,000 
žuvusių Viet ’ Kongo partizanų 
paliudys vietnamiečių . drąsą. 
“Šie kariai yra maži tigrai”._

Nutildžius tą priekaištą, su
rastas naujas: esą kariai nar
sūs, bet vadovybė netikus; pa
rašiutininkai metami ne ten,

— Angliję® darbo partijos 
lyderis Hugh Gaitskell mirė. 
Buvo beveik tikra, kad po ar
timiausių rinkimų jis bus min- 
pirmininkas, nes opinijos tyri
me darbiečiai pasirodė turį 9 
proc. daugiau pasitikėjimo nei 

los. Ghanos Nkrumah pareiškė konservatoriai, 
protestą JT gen. sekretoriui, 
kad jis tarpininkauja tarp Ka- 
savubu ir Tshombes, Nkrumah 
laiko tai kišimusi į vidaus rei
kalus ir reikalauja ■.. .Tshombę 
atiduoti teismui. • ■ ■

tas reiškinys: sąjungininkai 
vienas Įritu, nepasitiki, įtarinė
ja, vienas kitam kiša Lkoją, tuo 
tarpu su priešininku santūrūs, 
palankūs, vos ne draugai. Tam 
reiškiniui suprasti tenka stebė
ti faktus,, kiek jie prasiveržia 
aikštėn. -

FAKTAI: -
1. Atidėjus 17 valstybių kon

ferenciją nusiginklavimo reika
lam, Washingtone pasirodė So
vietų atstovas Carapkinas, ku
ris vedė nusiginklavimo dery
bas Ženevoje, ir slaptai tariasi 
su Amerikos atstovu William 
C. Foster. Tariasi konkrečiai 
dėl atominių bandymų sustab
dymo.

2- Iš Amerikos pareigūnų 
spauda patyrė, kad ima judėti 
kliūtis, kuri labiausiai derybas 
niekais vertė — kontrolė: So
vietai davę suprasti, kad jie 
sutiksią su kontrolės minimam.

3. Rytų Vokietijos komunistų 
suvažiavime sausio 15 - 19, 
Chruščiovas vengė reikalavi
mų, kurie temptų jo santykius 
stir Vakarais — nebuvo aktua
lu Berlynas nei rytų Vokie
tijos taikos sutarties pasira
šymas.

Tokia atmosfera leidžia da
ryti išvadą, kad dėl atominių 
bandymų gali būti susitarta. 
Bent taip spėja Chr. S. AAoni-

biudžetas 99.8 bilijonam su 11.5, 
bilijonų deficito sukėlė dau
giau rūpesčio tarp demokratų 
nei tarp respuMikonų. La
biausiai jaudina deficitas.

— Opozicija. UK News... 
vedamajame rašo, kad respubli
konai, kaip opozicijos partija, 
per pusę šimto metų niekad ne
buvo tokie silpni kaip dabar. Jie 
kalba tarp savęs apie etiketes 
“liberalizmas1

nūn._______
būti “Jungthni| Valstybių agen
tu Europoje”. Jis pažadėjo ne 
tik remti, kad Europos žemės — Paramą mokiniam. J. L. Rezoliucijas siūlė Fr. J- Beck- 
ūkio produktų rinka būtų lais- Delaney, Queens dem., pasiūlė er, Nassatu T’,; J.B. WBliams; 
va, bet sutiko Anglijos ir vi- rezoliuciją, kad kiekvienas mo- Miss. d., J.B. Derouman, Nas- 
sos Europos apsaugą sudėti į kinys būtų Valstybės paremtas, sau r., W.C. Cramėr, Fla. r., G. 
Amerikos rankas. Jis net suti- nežiūrint, kokioje mokykloje Huddleston, Ala. d.,.D.R- Mat- 
ko "užmerkti akis" į Amerikos- j»s mokytųsi. hews, Fla. d- Kiti laukia dar
Sovietų biznį dėl Berlyno. Malda, šeši kongresma- pirma vyr. teismo sprendimo

— Iš tų argumentų savaime nai pasiūlė rezoliucijas —pa- dėl Biblijos skaitymo ir Vieš-

konservatiz
mas”, “senasis respuMikoniz- 
mas”, “naujasis respublikoniz- 
mas”, o apie konkrečias vy
riausybės klaidas tyfi ir pra
randa dėl to visuomenės pasi
tikėjimą y

Pietų Vietname po nelaimin
gų kautynių, kuriose keli šim
tai komunistų sulaikė 2000 ka
riuomenę, 100 iš jų nukovė, 
tarp jų 3 amerikiečius ir 5 he
likopterius, — pakilo vėl ašt
ri kritika Pietų Vietnamui. Kri
tikoje pažymėtini toki prie- 
kaištai:------------------------

1. N.Y. Times, primindamas 
buv. šen? Kennedy žodžius,

Chaosas yra, ateis ir vienybė
—, Konge Tshombe nebesi

priešina, ir J.T. kariuomenė bai
gė užimti kasyklų sritis. Ar 
Tshombe bus įtrauktas į krašto 
administraciją, neaišku, nes ne
sutampa nuomonės prezidento 
Kasavubu ir-min. pirm. Adou-

DARBO PARTIJOS VADAI: Hugh 
Gaitskell mirt, * jo pavaduotojas 
George Brdwn nebūtinai bus jo iž
dinis.

Trečioji jėga nebus sudaryta
Vokietijos kancleris Adenau- b ' 5 ? ...

eris ir Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle sausio 21 paskelbė 
pasirašę bendradarbiavimą tarp 
dviejų valstybių politinėje/ ap
saugos ir kultūros srityse. Tai 
nereiškia jokios "trečiosios jė
gos" sudarymo. Pasikalbėjime 
išaiškėjo, kad politinės nuomo
nės gali ir skirtis, kaip yra šiuo 
metu: Vokietija pasisako už 
Anglijos priėmimą į Europos 
ūkinę bendruomenę, de Gaulle 
prieš, Vokietija už Amerikos 
apsaugos planą, grįstą Polaris 
raketa, de Gaulle prieš.

Vokietijos spauda aštriai kri
tikuoja de Gaulle poziciją jo 
konflikte su Amerikos politika.

— Paryžiuje naujasis Ameri
kos atstovas Charles Bohlen tu
ri mažiau įtakos Prancūzijos

Alžiras atšaukė savo at- vyriausybei nei jo pirmatakas D|ENOS DIDIEJI: GauIle ir A. 
James Gavin.

kad Amerikos karinė pagalba 
neišgelbės laisvės tiem, kurie *9
jos patys nenori ginti, jau tvir-

jog Pietų Vietnamui ŪŠ?
trūksta ryžtingumo, kovingu- 
mo už savo nepriklausomybę ir. 'Y
dėl to Amerikos vyriausybė tu- Ja
ri pagrindo peržiūrėti sivo pa-

Be‘ šitas priekaište, ra- p. v,ETNAM<> kovotojas, u-u 
Sytas New Yorke, buvo atmes- ruotas amerikiečių.

me pasauly pasitikėjimą Mask
vos politika, Chruščiovas stan- 

Biudžetas. Vyriausybės giasi demonstruoti, kad jo “tai
kinga koegzistencija” su Vaka
rais yra naudinga komunizmui 
— “geriausias sąlygas socializ
mui laimėti {Mrieš kapitaliz
mą duoda taikingas lenktynia 
rimas”, kalbėjo Chruščiovas sų; 
važiavime rytų Berlyne ir siū
lė ginčus spręsti “tarpusavio 
nuolaidom”. Kad taip naudin
ga, rodė Kubos pavyzdį — čia 
esą. išgelbėtas kmnunizmas, čia 
“mes laimėtojai”, čia “Kubai 
ginti jėgos stiprėja diena iš 
dienos”.

5. Tiesioginėm derybom su 
Washingtonu Chruščiovas gali 
įkalti kylį tarp vakarinių sąjun
gininkų.

6. Dėmesio vertas dar Chruš
čiovo pareiškimas apie ‘Taiko 
laimėjimą” — "laimėti laito" 
mm taikingos koogzistancįjo* 
uždavthys. Por tą laiką paaii 
kėsią ir komunistiniam® pasau
lyj®, kas faisus Ir kas klaidin-

— Anglijoje dntiamerikinės 
nuotaikos, kurias buvo sukėlęs 
raketos Skybolt atmetimas, da
bar aptilo ir nukrypo prieš de 
Gaulle, kurį laiko kliūtim į Eu-
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SUPERIOR PIECE GOODS CORP

KALĖDŲ IR ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

370 UNION AVENUE BROOKLYN H, N. Y.

Siuntiniai į LIETU V Ą ir kitus kraštus

(Z. JURAS)

paganu* 
▼ardu

sispręsta savo ‘ konferencijas 
daryti viešas ir kiekvienos tau? 
tybės vyskupai gali jose daly
vauti ir prie sprendimų bei

200 Orchard St. TeL AL 4-8319 New York 2. N. Y.

i 18-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525

187 ORCHARD ST,N.Y.C.
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos shmčiaat audinius j ušrieoį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
x patarnauti klijentam. Prašome užriti ir pasižiūrėti!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

“Ar visi Lietuvos vyskupai s? 
buvo pakviesti j šį susirinki- E 
mą? Kodėl neatvyko? — Kiek g 
žinau, vyskupai . į susirinkimą t

^altinis, Londone leidžiamas 
laikraštis, Nr. 6 paskelbė sa- 
•Oįt bendradarbio pasikalbėji
mą su kan. J. Stankevičium, 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos valdytoju, ku
ris buvo atvykęs j Vatikano? n

VilnCnės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
iHkinis, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vitonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant paklotus J Europą. Užeikite ir įsitikitfsitel

Važiuojant suburay: CANARSIE Line — IMpU LielMię •totyjci 
JAMĄICA .Line — Hewes stotyje, CROSBTOWN Line — Metre- 
poNtan St — Lengva gauti vietą autamoMHams pešteIjtl

— Kelionė į mėnulį bus pa
ruošta iki 1967. Ji atsieis 20

i bilijonų dol. Sunkiausia lig šiol 
problema — grįžimas į žemės 
atmosferą, nes greitis, kuriuo 
pasiekiama atmosfera, yra 36, vengtų pasikartojimų. Tam t&s- 
000 pėdų per sekundę. ' lui tarp atskirų kraštų kenfe-

patb tau bttoo rašyta, kad jis’ 
nori bet kokia,kaina išvengti 
KHSutarymb viėųas kitam prie* 
štngų TSfokų. Dėl to užmėgstas 
nuolatinis ryšys šu italų, ispJK

. nų, vokiečių, olandų, austrų ir 
bus galo, laikas apribotas“ 10 Tėvų plojimu--Kari! Ottaviani5 kitų kraštų vyskupais— Iro-; 
minučių. Kalbos tekstą reikėjo ’ užsigavo ir' po to keliuose po- ityti visiem; kad prancūzai *vys^ 
įteikti raštu sekretoriatui. Taip' ‘ sėdtiuose nedalyvavo. Juk pa? kupai nenori nuo kitų slėptis; 
pat .nutarta, kad Susirinkimas galiau ir kardinolai gali turėti ar ką nors vieni nutarti, yra ap-, 
gali nubalsuoti baigti diskusi
jas. Likę užsirašę kalbėtojai sa
vo nepasakytas kalbas įduoda 
raštu sekretoriatui.

Savę darbo įspūdžius gana į- 
dom*M aprašinėjo kai kurie 
vyskupai, ypač Prancūzijos ir 
Kanados. Jie siuntinėjo kas 
savaitę pranešimus tikintiesiem 
ir skelbė spaudoje. “Mes dirba
me ilgai ir kantriai, — rašė 
Orleano vysk, pagelbininkas At- 
ton. — O tos diskusijos buvo 
gana laisvos — kiekvienas ga
lėjo pasakyti savo nuomonę, 
kartais gana keistą, kartais ne 
į temą”- Ąrras vysk. Huygue 
prancūzų laikraštyje rašė: “Ma
no manymu, buvo gera, • kad 
Susirinkimo Tėvams buvo duo
ta visiška laisvė pareikšti sa
vo nuomonę: tai dalykas, kurį 
labai įvertino stebėtojai neka- 
tahkai.. ■ Bet reikia pripažin
ti, kad buvo gana nuobodu kas
dien išklausyti 25-30 lotyniškų 
kalbų, nes kai kurios buvo sun
kiai suprantamos dėl kalbėtojų 
akcento ir ištarimo, ir kai ku
rios neišvengiamai, kartojusi..

pas mus jau. išnyko.” ,
Ar dar irsūs parpplfes to

ri loR0gvs.. t--- Pradedamas 
jausti kunigų trūkumas, nes žy
miai daugiau kunigų miršta, ne>- 
gu Mojų įšventinama.”

vyzdžiui, su-. 
.seminariją? 

Kiek dabar yrvįoįe klierikų? 
Kas dėsto? Kas jai vadovau- 
ja? 'Kur klierikai gyvena ir stu- 

■" '? dijuoja? Kas juos išlaiko? —
Vjeninteiė kunigų1 ' seminarija 

BĮga yra Kaune. '.Senūnarijoje dabar 
B ' yra 46 klierikai, šiais metais
■ ruošiasi įsišventinti Į kunigus 
B- 18 klierikų. Vėliau bus žymiai 
B mažesnės laidos..- Seminari-.

^^B jos rektorium dabar yra kun. 
's' B,.^ dr. V. Butkus, pereitais metais

■ baigęs aukštesnės studijas Ro- 
x B moję. Klierikai gyvena ir stu-

B dijuoja jiems skirtose patalpo- 
. , _ ________ _ T__ u fof <l kapLp. takiTA Kada- 86 Kaune, Profsąjungų g-ro 1.

pai Romoje atliko savo įpras- dėrfij vyskupija*. vukĮytojas. t. Krivaitis, Vilniaus arkivy»kupijos valdyto- Seminarija išfankoma laisvomis 
tinę metinę konferenciją. Afri- - ~ " - — -
kos vyskupai įsteigė pastovų 
savo kontinento sekretoriatą. 

' Iš tokio pasidalinimo kraš- 

vo sudarytos atskiros frakci- KO TROKŠTA MOKSLŲ PAŽANGAI 
jos blokai, pozicijos ar opozici
jos. Norėta tik savo tarpe su
bendrinti nuomones, kad iš-

šavo - mažų žmo^škų silpny
bių ... Po to įvykio Susirinkt 
mo Tėvai, buvo paprašyti: sa
vo nuomonės nereikšti ploji
mais. Tai ypač suvaržė karšio svarstymų prisidėti”, 
kraujo kraštų Tėvus, kurie sa- • 4 Dr. J. S*v.
vo jausmus mėgsta reikšti ges- -------- ------
tais ir plojimais. SPAUDA

Posėdžiam pasibaigus (maž
daug apie 13 vai.) pro dvejas 
šv. Petro bazilikos šonines du
ris, lyg dvi raudonos upės, pa
silsėdavo Susirinkimo Tėvai į 
šv. Petro aikštę ir pasklisdavo 
prie savo autobusų. Šiuo vaiz
du pasigrožėti susirinkdavo di
džiulė romėnų minia ir turistai. 
Sakoma, kad ir pats popiežius 
pro privertas savo lango lan- snsirinkimą kąip ekspertas Lai- 
ginęs mygdavęs pasižiūrėti į 
Susu?udDQnp Tėvus, skubančius virins atsisakė daryti oficialų 
po attikta darbo. t , t pasikalbėjimą tu į klausimus at-

Bet ir popietinėmis valando- ^įdrinėti Tačiau >ir šianfe ^ais- 
mis bei- šventomis dienomis,; **. į ; ; J ;, -: < : • :
kada nebūdavo posėdžių, Sose • 
rinkimo Tovėi nonuobodžiavo. | Į
Visokius pagerbimus ruošė T- jIffK J - 
talijos prezidentas, R'oįnps. - -jį
galva, prie Vatikano akredįtup-; 
ti d^omm^tir jp ' h

Posėdyje svarstytini; Maūsi-
m ai buvo išdalinami ne vėliau, ■ m Ir; ,?Į
kaip 5 dienas prieš posėdžius. B 
Atskiru kraštų vyskupai, pa- B 
stebėję, kad įvairūs klausi- ■
mai bus lengviau spręsti, jei 
pirma bus aptarta ir susitarta 
savo tarpe, rinkdavosi į savo 
konferencijas. Italai vyskupai 
pirmą kartą istorijoje susino 
Jto visi (apie 350) nes iki tol 
rinkdavosi į konferencijas pro
vincijomis Nusitarė . tokias 
konferencijas posėdžių metu 
daryti kas savaitė. Panašiai da
rė ir Prancūzijos, Vokietijos, 
Ispanijos vyskupai- JAV vysku-

TRAVEL bUBEAU, Ine.
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SIUNTINI Al APDRAUSTI —. PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
----- - GAVSJAS NIEKO NEMOKA —

įas, kan. J. Stankevičius, Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos tikin/Hiiiii aukomis” 
vaidytoja*, ir kun. Š. Mažeika, Vilniaus arkiv. kancleris. . T j .

—— Kaip .žmonos lanko bainy— 
čią? Ar dau^ eina. šv. toĮcra- 
menty, pvz- išpažįntios, šv. ko- 
mumjo*? — Mes neskaičiuoja-, 
me žmonių kurie lanko bažny
čias. Manau, kad risi, kurie ti-.

K. Baršauskas, Kauno poli-- veikalas “Mes dar. susitiksime, '.,1d Dievą, lanko bažnyčias ir ei- 
techmkos instituto rektorius/ Vilma” — gyvenimas lietuvių, . na šv. salsramentų (Rašanfiam 
S. Litva Nr- 3 rašo, kad insti- antrojo karo eigoje pabėgusių šiuos žodžius iš šalies teko, pa
tilte šiuo meto yra 10,000 stu- į Rusiją. J. Jokubfcos knyga tiriL kad vienoje Vilniaus bažr . 
dentų. Taaan moksliniai kad- “Braaflijos .jūantacijose” paša- nyčioje konsekruojama kas. dvi 
rai ruošiami dar nepatenkina- koja apie lietuvhiš išriviusBra- savaitės .3,00$ komunikanžų ir 

jų užtenka maždaug 10 dienų. 
E šio. pavyzdžio galima spėti, 
kaip žmonės eina šv. Kcmiuni- 
jos)”. - *

Ar mielai žmonės naudojasi 
religiniu patarnavimu, pvz. 
jungtuvių palaiminimu, buiny 
tMu pafoidbįifhu? — Tikintie
ji tai daro mielai. Netikinčiųjų 
niekas neprievartauja.”

*Ar kunigai lanto pa rėpi e 
čius, kitaip sakant, ar kalėda 
ja? — Kalėdojimo paprotys

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

o Paatimčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu- 
: varnas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

• Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.

• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
1 mus, suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų

uždarbio sumažinimą (Income Tax>.
9 Pakvitavimą su shmtinio gavėjo parašu, pristatome 
v kiekvienun siuntėjui. :

Nors popiežius Jonas XXIII 
darbo posėdžiuose nedalyvavo, 
bet kasdien savo rūmuose spe
cialiu garsintuvu atidžiai sekė 
Tėvų kalbas ir posėdžių eigą. 
Nors tai kiek varžė kalbėtojus, 
bet drauge ir vertė daugiau 
skaitytis su savo mintimis ir 
žodžiais. Kai iškildavo rimtes
nis klausimas, kur reikėdavo

Nesistebėkite išgirdę, . :kad 
nuo 11 vai. dviejose kavinėse, 
įrengtose šv. Petro bazilikos 
zakristijoje Tėvams atsigaivin
ti, susirinkdavo būrelis vysku
pų, laimingų, kad gali truputį 
atsigaivinti, cigaretę surūkyti, 
ką tuo tarpu jų broliai sako 
karštas kalbas bazilikoje. Juk 
ir vyskupai yra taip pat žmo
nės!”.

■ Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.

■ Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.

■ Trikimnp trtunguHMnus pa tarimus kaip pigimirini mi- 
daryti gerą siuntinį.

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų* mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, steninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių fr~ 
kt. Kairios konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktas gaH pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaiis daiktų ęątaių 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus. . -

Vtaąopp mūsų skyriuose jūs rasite <ĖdeU .pasirinkimą medžiagų 
motorttktems ir vyrižki^ns r| ra himnams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- 

. ąiams pigiau nei oet Xur kitur. Dėl papildomų iniormacijų ir nemo
kamų kamaraičių rąžykite ar aplankykite jums artimiausių skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue----------------- ‘ AL 4-545S
• NEW York ii, N. Y. — 135 W. 14th Street------------ CH 3-25*3
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ------------ EV 4^4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue -------------- OI 5-8808
• ATHOu; -MMS. — 61 ML Pieašant Street-------------------CH
• BOSTON 18, Mass.— 271 Shawmut Avenue -------------- Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass.— 359 We«t Brcadway .... Tel. 268-0068
• BUFAL’Ld 6, N. Y. 4- 332 Filhnore Avenue ------:—— TL 6-2674
• CHICAGb'22, III. — 2222 W. Ctucago Avenue--------- BR 8-6966
• CHICAGO 8, Ilk' — 8212 So. Haittead Street WA 5-2737
« CLEVELANO 13, Ohio — 904 Literary Road---------- TO 1-1068
• DETRO1T, Midi. — 7300 Michigan Avenue - ------------VI 1-5355
e GRANO RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St, N.W--------GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau------------TO 7-1575
• WE^T HARTFORD, Conn. — 62 Whiting Lane .... Tel. 233-8U30
e. 4RVINGTON 11, N. J. — 762 Springfieid Avė.'____ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3,. Ohio — 21 Fifth Avenue —---------  Rl 3-0440
• VONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė, --------------- GR 6-2681

LOS ANGELES 22, Cklif. — 960 So. Atlantic Blv<L _ AN 1-2994
• LAKEWOOP, N. J___ 126 - 4th Street---------------- ;----- FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ----------  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.________  LO 2-1446
• PATERSON.1, N. J. — 99 Main Street____________  MU 4-4619
• PA8SAIC, N. J. — 176 Market Street —----------------- GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ___ PO 5-5892

I
VFITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ____ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street --------  Fl 6-1571

i • WORCE8TER,’ Man. — 174 MilIbuiy^Street _______ SW 8-2868

• VINELAND, NJ. — W. Landis Avė, Greck Orthodox Club Bldg.
mai, kuriuos bendradarbis bu- tuvos katalikai šią žinią sutiko 
vo pasiruošęs patrikti kan. J. su dideliu entuziazmu.” 
Stankevičiui. . ' 
_ "Ar Lietuvos katalikai žino
jo apie šį visuotinį Bažnyčios 
susirinkimą? — Prieš išvyks
tat mums £ Romą, Lietuvos buvo pakviesti. Telšių vysku- 
bažnyčįoše buvo paskelbta, kad pfjdš ' apaštališkasis administ- 
įvyksta R ’ Vatikano visuotinis rotorius-vysk.P, Maželis nega

lėjo atyykti-: dėl li^os • •.. Tačiau 
jis turi Yisūs. refcalmgus doku
mentas vykti ■ | Romą.” (Apie 
Vyskupus J; Šteppndričių ir V- 
Siatkeričių nięko nepasakyta..

mai — per maža daro dakta- zilįjoje. 
rų laipsnius, per maža aspiran
tų, tairie tiktų dirbti prie insti
tuto ir paskiau virstų jo dės
tytojais ar tyrinėtojais, kurie 
paremtų pramonės augimą, šie
met aspirantų pranta 50. Ta- 
fiau kandidatų buvo nedaug, 
ir pasįrinkimaB nedidelis. Dėl 
to paktiūva nAūtinai gabieji, 
kartais visti .atsitiktiniai žmo
nėm instituto mokomasis perso- 
ntias taip pat buvę vakarykš- 

to instituto aukštiniai.
tjaįt jų yra vidutinių, o kar
tais-ir silpnų pedagogų.

Provuicijoc toalrai
A. Vengris informuoja, kad 

provincijoje veikia 10 “savi
veiklos” teatrų. Rokiškio ir 
Anykš&ų teatrai vaidino Že
maitės “Petrą Kilimėlį”, A- Vie- 
nuotio “Bitėnus”, Alytaus teat
ras Griciaus “Sėją ir pjūtį”, 
V; Eimanto “Pavasaris negali 
tylėti”. Alytaus teatrui vado
vauja mokytojas V. Kirtis, lin
kęs rodyti komedijas, satyras. 
ŠBtttės teatras atsidėjęs komu- 
nistiaėi propagandai ir vaidina 
rusų veikalus- Tauragės teat
ras suorganizavo vaikų grupę, 
kurie .vaidins specialiai vaikam,.

no naują ’šnfcfctuvą, vardu Vengris rašo, kad repertua-
“Sntigę”. J» pagamintas iš nri raŠo A. Gricius, Saja. _______ _
plastikos ir medienos, pašant- Labiausiai pasigenda provinci- ,
rt> karto talpesnis nei lig šiol, jos teatrai paruoštų aktorių; ir 15 ® ^2°’
vartojamieji, imą mažiau elekt- režisierių, šiais metais tam iri- ’° 8,_W? ,r *
ros energijos, vtikia be triukš- kaitri prie konservatorijos teat- ® ^katastrofos; ligštoUnėse 
tib ir gtifana jį vartoti vietoj / ro fakultete sudaromas režisū- 175- -
rtiirito. £' ros rityifas. Dailininkų teatrui
NbuM» kwyg» tetari taip pat ilk viena Taura- Miavą kuro 17-24. Siekia su-



Vienybės oktava

CU.CS komunistai Santiago mleate piketuoja prieš JAV,

JONAS KUMPAKOJIS

vojų; nėra linkęs Ieškoti sku
bių sprendimų arba griebtis 
desperatiškų žvgių. Per <|idetis 
optimizmas, žinoma/gati būti4 
kai kariais atvejais pavojingas, 
ypač kai įsigali nuomonė, kad

Turėkime vilties, kad dabar
tiniai sunkūs laikai, jei Dievas 
bus nuoširdžiai prašomas, pra
eis krikščionių vienybės ženk-

Gudai katalikai ir Šiemet pa
rodė gražu pavyzdį, suorgani
zuodami Chicagoje oktavos pa
maldas. Pravestos atitinkamos

nei Kilpą nei Mazgas?
— Gali būti ir taip ir kitaip, 

— atsakė.
— Kaip tai: taip ir kitaip?

pataikaująs maskvie- 
tie, bjaurybės, žino
jo silpnybę, spyrė 
padaryti aiškių pa-

Masiy reikalavimai darosi 
kaskart radikalesni, kartais net 
beatodairiški, kai tuo tarpu 
gamybos pažanga tebesilaiko 
tam padam lygyje arba kyla 
per daug lėtai. Yra krašte dar 
daug natūralių turtų, kuriuos 
būtų galima sėkmingai eksplo-

tai ne du, o du — ne vienas, 
— aiškinau.

— Tai pasenęs galvojimas. 
Gali būti ir trys: Kilpa, Mazgas 
ir Virvelė, ir tie patys.

tikęs, nes ir kitus gręžęs vie
nybės keliu ... Kai kas tvirti
na, kad norįs Lietuvą aplanky
ti, tai ir 
čiams. O 
darni tą 
Skiedrelę
reiškimų, kad neliktų kelio at
galios- Nors ir buvo it skied
relė, bet sukosi iš padėties, nu
plaukdamas 6a pas savuosius, 
čias pas anuosius.

— Tai kur dabar plauki, 
Skiedrele? — paklausiau.

— Dabar tai jau suprantu: 
suverti ant vienos virvės.. - 
Ar ne?

— Nieko panašaus. Jei bent 
kiek turėtum supratimo apie 
naujovišką, stachonovišką gra
matiką, tai žinutum, kad “Mes” 
nereiškia vieno, bet mažiausia 
tris asmenis viename- Iš čia ir 
eina trečioji jėga.

Įsitikinęs, kad bandymas 
aiškintis ta linkme yra tuščias 
burnos aušinimas, paklausiau:

— O kas gi fondacija? -

skai&ui (nuo pirmojo pasauli- atuoti — pav. geležies kasyk- 
nio karo tas skaidus pašoko los, miškai, žuvyninkystė ir kt 
nuo trijų ligi septynių milijo
nų ir plačiai pasklidus revoliu
cinėms ideologijoms, iškilo 
visa eile naujų sunkiai išspren
džiamų problemų.

Oktavos maldos skiriamos iš
melsti Kristaus žodžių išsipil
dymo: “Ut omnes unum sint— 
kad visi būtų viena”. Išmelsti 
visų krikščionių susivienijimo 
vienoie Kristaus Ęažnyrioje, at
sivertimo netikintiem ir ne- 
krikščionim. Malda yra 6a prie
monė, kuria naudojosi ir Kris
tus, prieš savo mirtį melsda
mas Tėvą: “Prašau ... kad jie 
būtų viena, kaip ir* mes esame 
viena”. Dievas gali taip pa
veikti žmonių širdis, kad jie 
ra«tu vienvbe ir tikrąjį kelia į 
tikėjimą. Tačiau ręikia to mels
ti ir tuo rūpintis.

— Atsiprašau. Kas gi tie 
“mes”? Aš nieko nematau, kas 
čia, gatvėje, — apsidairiau ap
linkui. ♦

— Jei esi žabalas, tai ir ne
matai.

— Virvele, būk bent kiek 
mandagesnis! — pastebėjau.— 
Kam tie užgauliojimai? NorS 
be akinių ir neprimatau, bet 
nesu tiek žabalas, kad iš vieno 
žmogaus man rodytųsi akyse 
trys... Aiškiai, kaip dieną, 
matau tave vieną. č

gos! — skėt&ojo rankomis ir tarė:
šūkavo. — Gyveni senomis fa- — Virvėj tai aš. Ar nema- 
šistinės' Lietuvos idėjomis. Ne- tai?
nori pripažinti naujos-'gadynės. — Matau. Betgi pats nesi 
Nematai ir nenori matyti, kad 
jau seniai sulaukėme stachano- 
viškų laikų! Dabar, vienas dir
ba už du, tris, keturis... Lau
žiasi į priekį visi! O tu?

lauja. Atsilikęs ir tiek! — va
nojo manp Virvelė.

— Kas su tavim daros, Vir- 
viuke? — bandžiau prablaivy
ti minkštu žodžiu. — Kalbi 
lyg būtum iš kokio trumpo V- 
KP (b) vadovėlio išmokęs. Kam 
čia tos kruvinos rankos? Kur 
tu jas matai?

—. Mačiau ir matau. Su ban
ditais dedatės, juos giliate, o 
tikrus mūsų išvaduotojus šmei
žiate- Išgamos, bėgliai, bailiai, 
bastūnai! — šūkavę visa gerk
le. — Kodėl į tėvynę negrįž- > — Atsiprašau. Aš esu Mr-
tate? Neprisidedate prie atsta- Skiedra. Einu dar kartą ban- 
tymo, kūrybingos kūrybos! dyti. Velniškai nesiseka. Vis 

neduoda leidimo.
— Ir negausi! — užūžė Vir

velė. — Aš tau sakiau, kur rei
kia eiti. Ar buvai?

džia savahhe, ir visad gerąja 
prasme: todėl neverta per daug 
rūpintis ir sielotis. X

Laimei ^5ilė turėjo ligi širt^ 
kitus du elementus, kurie jai,^ 
padėjo užtikrinti politinį pastoj 
vumą: pakankamai ekonominių 
išteklių ir .gerą vadovaujantį 
visuomenės sluoksnį.

Pereitam šimtmety čilėgyve- 
no daugiausiai iš savo žemės 
ūkio. Vėliau prie to prisidėjo 
jos salietra, kuri buvo žinoma 
net Lietuvoje. Salietra padarė 
Čilę vienu iš turtingiausių Pie
tų Amerikos kraštų. Kai pradė
jo mažėti salietos paklausa 
(nuo pirmojo pasaulinio karo), 
buvo atrasti dietai vario klodai, 
vieni didžiausiųjų pasaulyje. • 
Be didesnių rūpes6ų bei jėgų 
įtempimo, kraštas galėjo paten
kinti savo materialinius reika
lavimus ir net pasiekti gerovės, 
kuri vis dėl to/neapėmė pla
tesnių masių. Jos paliko gyven
ti senosios kolonialtnės siste
mos sąlygom- Dabartinių metu, 
smarkiai padidėjus gyventojų

— Kaip nebūsi. Buvau. Ma
čiausi su Rinčiuku, Utsku ir ki
tais. Buvau nukakęs ir pas Len- 
kevičių, bet vis ta pati giesme
lė: “Turim atsiklausti, reikia 
palaukti, pamatysime, užeik ki
tą kartą”. Už nosies vedžioja, 
akis muffina, ir tiek. Pagaliau, 
ko iš jų benorėti? Turi atsi- 

Mes pamatėme prieš save Mausti nukeltų.
Skiedrelę. Amerikoje jis buvo — Ar atsiklausė? Ar kjfnors 
susitrumpinęs į Skiedrą. Sako, sakė? — pasiteiravau.
lengviau ištarti- ir rimčiau — Leistų į Vilnių, — numy

kė ponas Skiedra. — Ir tai tik
tai penkiom dienom. O aš no
ri uDzukijoje savo tėvuką apsi
lankyti, po gimtus laukus pa- 
vaikšdoti. Norėčiau ir Klaipė
doje pas seserį pabūti-

sišvaistyti! — atkirto gana {ūk
tai. — Mes via trys protingi, 
ir nė nemėgink prie mūsų drau
gijos šlietis. Vargiai kada sa
vo proteliu prilygsi!

— Virveliuk, — kreipiausi 
taip švelniai, kiek tik pajėgiau, 
— nebūk jau toks atžagarus! 

Kur > tie tavo trys protingieji?
— Neskaitai laikrašdų, tai ir 

nieko nenusivoki,. — atrėžė. 
—Jei skaitytum, tai žinotum, 
kad vaduotojai užpuolė ameri
kietį žurnalistą Kilpą ir Grend- 
strydo lietuvių fondaają, kurią 
apgynė tiktai kolumnistas Maz-
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Kasmet f sausio 18-25, ąštuo- 
riias dienas, meldžiamasi už 
krikščionių vienybe, šios mal
dom. vadinamos Bažnv6os vie
nybės oktava, Amerikoje ska
tinamos ir organizuojamos Gray 
mooro tėvų — atgailojandų 
nranciŠkonų, kurių pagrindinė 
buveinė yra Garrison. N.Y. šie 
vienuoliai yra kilę iš atsivertė
lių protestantų. Jų, steigėjas, 
irei konvertitas, kun. Lewis 
Thomas Wattson yra miręs 
1940 m. Oktava pradėta 1908, 
popiežiaus Benedikto XV -pa
tvirtinta 1916. Kiti popiežiai 
taip pat ją užgyrė ir pridėjo 
atlaidus. Daug vyskupų oktavą 
praveda savo diecezijose -

— tačiau tam reikia stambes
nių kapitalų. Pačiam krašte jų 
kiekviena diena mažėja.

Po Castro diktatūros atėjimo 
Kuboje visa Pietų Amerika at
sirado netikrumo ženkle. Tai 
palietė ir Čilę- Čilės komunis
tų partija nėra taip didelė 
(paskutiniuose rinkimuose ga
vo tik .apie 10% balsų! bet ji 
naudojasi visiška laisve w mo
ka pakelti tiek triukšmo per 
studentiją ar sindikatus, kad 
svetimšaliam kartais atrodo, 
jog demokratijos dienos tenai 
jau yra suskaitytos.

Čiliečiai turėtų nemažai pa
grindo didžiuotis savo inteli
gentijos kartomis, kurios išsiko
vojo nepriklausomybę ir ilgus 
metus vadovavo krašto likimui 
Tai buvo, • be abejo, žmonės, 
kilę iš aukštosios socialinės 
klasės ir smarkiai susiję su 
ekonominiais tos klasės inte
resais. Tačiau jie niekad ne
prarado bendrojo gėrio supra
timo nei patriotinio entuziaz
mo. Užaugę dalinai krikščioniš
kų tradicijų prieglobstyje, da
linai liberalinių idėjų atmosfe
roje,v šie žmonės pajėgė sukur
ti tokią valstybine santvarką, 
kuri daugeliui atžvilgių galė
tų būti pavyzdžiu kitoms ša
lims.

Čilė yra labai plačiai žinoma 
kaip laisvės šalis. Tuo čiliedai 
ypatingai didžiuojasi- Laisvė 
tokia, kad pilietis pajunta val
džios autoritetą tiktai tada, kai 
susiduria su mokesčių įstaiga, 
šiuo metu, pavyzdžiui, būtų la
bai nepopuliaru pasiūlyti čilie
čiam, kad uždarytų komunistų 
partiją arba bent suvaržytų jos 
veikimą. Daugelis jų labai pui
kiai žino, kad komunistai veda 
subversyvią akciją ir kad visas 
instrukcijas ji^ gauna iš užsie
nio, tačiau imtis varžymo prie
monių prieš juos reikštų demo
kratinių laisvių pažeidimą. Či
lės demokratija garantuoja lais
vę visiems, net jos priešams.

Tačiau, naujojoje kartojo 
vyksta tam tikras judėjimas ki
tokia linkme. Ši karta išgyve
na dabar gilų moralinį lūžį. Pir
moj vietoj, reikia turėti galvoj, 
kad jos sudėtis yra jau gero
kai pasikeitusi- Dėl krašto 
pramonimmo senoji aristokra
tiška inteligentija buvo smar
kiai atmiešta naujo elemento, 
kilusio iš viduriniosios klasės 
ir dalimi net ii darbininkijos. 
Tokiu būdu buvo įnešta į vie
šąjį gyvenimą naujos sociali
nės probtemotta, -kurios ligi 
šiol nebuvo. Daug plačiau at
sivėrė akys į darbo žmogaus pa
dėtį, į jo vargingas ekonomi
nes sąlygas ir kultūrinį atsili
kimą. Tti, tas anksčiau atrody
davo savaime suprantam, net 
paties “Dievo valia nustatyta”, 
naujos Jurtos akyse jau nebe
randa pateisinimo. Ji nori vis
ką keteti iš pagrindų; nori ra
dikaliai atitaisyti socialines 
skriaudas ir užtikrinti darbo 
žmogui prideramą vietą visuo
menės sąrangoje. ,

Kitas būdingi bruožas pa- 
fmekebiįSpdJ

^2) gas. O aš juos ginu. Be reikalo
—Sveikas, Virvele, — pra- čia braunies į mūsų tarpą. Pa

kalbinau priėjęs. —Ar tik tu sitarimą kliudai. Mes čia dabar si. Mes esame inkorporuoti: 
pats su savim nešneku6uoji? tariamės... Kilpa, Mazgas, aš- Einame di

dingais vienybės keliais. Jie ve
da į tretįjį frontą, sudaro tre
čiąją jėgą, galingą fondadją..

Virvelė visas išsitempė, su
gniaužė kumščius ir stipriai į- 
kvėpė. Nebuvo abejonės, kad 
jėgos turi už kelis.

— Tai kas gi tas Kilpa? — 
pasiteiravau.

— Kilpa yra Mazgas, — pa
aiškino.

— Laikas nuo laiko mėgstu 
ir su protingais žmonėmis pa
sikalbėti, — atsakė dusliai, lyg 
iš miego pabudęs. — O tu kas 
būsi?

.— Ar nepažįsti dat iš Vokie- 
tijos? Tai juokdarys! Ir su kuo 
tu 6a kalbi? Aplinkui nė vie
no protingo žmogaus, išskyrus 
mudu.

— Prašau tokiais žodžiais ne

žiemos mėnesiais, ir tai dau
giau pafioje pietinėje dalyje; 
šiaip visas kraštas yra nuolat 
saulės nušviestas. Tai leidžia 
akiai išvysti tolimus horizon
tus, grožėtis begaliniais jūros 
plotais arba majestotinga kal
nų didybe ir, nežiūrint to, ne
prarasti ryšio su realybe, 
žvilgsnis negali nuklysti į fan
tazijos ūkanas, kadangi* daiktų 
bruožai stovi prieš akis aiškūs 
šviesoje ir šešėliuose.

Realizmas, kurį įkvėpia šis 
gamtovaizdis, turi paprastai 
šviesaus atspalvio, lengvai su
kelia optimistimŲ nuotaikų. 
Kaip būti pesimistu, kai gam
ta taip dosniai globoja ir tiek 
grožybių teikia? čilietis nėra 
linkęs pasiduoti sielvartui dėl 
patirtų smūgių ar gręsian6ų pa-

— Aš? Ąš dabar jau matau, 
kacį stachanoviškai varai už 
Kilpą, Mazgą ir save. Gal dar 
yra ir ketvirtas koks pantis?— 
atsakiau jau šiurkščiai.

— Prašau skaitytis su žo
džiais ir nepertraukinėti, jei 
nori su mumis kalbėtis! —er
zinosi Virvelė. — Aš noriu pa- 
sakyti,' kad čia demokratiška 
šalis ir mūsų nesustabdysi, žo
džio ir veikios laisvės neatim-

ri’os atmainom. Bažnyčibs skili
nėjimas istorijos eigoje išrrnš- 
k»a suskilimą žmonių, bet ne 
Kristaus mo&slo. Krikšč&oaių 
tikėjimas buvo vienas ir vie
nas lieka. Reikia metai Dievą, 
kad Jo šviesa padėtu krikščio
nim jų tikė jimo nekintamumą 
geriau įžvelgti.

Vienybės siekimuose, kįek 
tai liečia praeitį, Lietuva yra 
turėjusi savo nuopelnu. Didie
ji Lietuvos kunigaikščiai, pra
dedant Vytautu Didžiuoju, yra 
rūpinęsi Rytų ir Vakarų Baž- 
nv6os uniją savo valdomoje 
teritorijoje. Vienybės buvo pa
siekta Brastos sus įtarimu 
(1596). Unitai arba vadinamie
ji ijrtu apeigų katalikai Lietu
vos valstybėje buvo gerokai iš
plitę ir gražiai veikė. Tą apašta
lišką darbą sugriovė Maskva, 
kai 1795 metais prisijungė di
delius Lietuvos valstybės plo
tus ir pačią valstybę užgniau
žė. Unitai buvo prievarta ver- 
čiami grįžti į rusiškąją provos- 
laviią. Vis dėlto Ukrainoje ir 
Gudijoje nemažai unitų liko 
iki bolševizmo laikų. Nuo bol
ševikų labiausiai nukentėjo 
kaip tiktai unitai.

— Mazgas tai Virvelė. 

Pažvelgė į mane skersomis _____________
Tai tik parodo, tad esi at- pakinkavo jHūva, inkšdamas, priekabiautojas, vaikšSoji kru

vinom rankom, tai kaip tokiam 
galima bet ką išaiškinti. Vis 
dar nesupranti, kad Kilpa, Maz
gas ir Virvelė sudarome forma
cijos tarybą, atseit, tarybinį skamba, žmogui daugiau pagar- 
vienetą. Ar dabar atara? boa rodoma. O jis stengtai vi-

— Nevisai sieros įtikti ir patikti- Tarp sa-
— Taip ir maniau. Ne tau vgjų dėjosi patriotu (toks 'ir 

suprasti. Nepajėgi dialektiškai buvo), bei tarp maskolių siro- 
galvoti ir tarybiškai spręsti, patihų, lyg' tas kudlius, uode- 

Arba taip, arta kitaip. Vienas taip mūsų nauja epocta reika- gą suko pavėjui Sako, jiem pa-

— Fondacija — tai “mes”: 
Kilpa, Maz...

— Pakaks tų neatroezgamų 
mazgų! Sakyk, ar kartais nėra 
atsileidęs tavo bato raikštis? 
— norėjau nukreipti kalbą į 
{Mitį reikalą, bet jis nesupra
to ir drožė:

—• Jti esi provokatorius,

Bažnyčios visuotinis susirin- pamaldos ir paskaitos. Buvo 
kimas, pernai prasidėjęs,-.turi- prisimintas -kankinys šv. Juo- 
taip pat vienybės siekinį- Po-1 zapatas. Polocko vyskupas; jį 
piežius Jonas XXIII yra paro- nukankino maskoliai, prisimin- 
dęs nękatalikmn daug širdies ta taip oat Brastos unija. Duo- 
ir tėyfškd supratimo. Yra žy- ta paaiškinimų apie rytų apei- 
miai praskaidrintos nuotaikos gas, liturgiją, šventųjų paveiks- 
tarp katalikų ip protestantų, lūs ir k.. Supažindinta su da- 
Tačiau susivienijimas vienoje bartiniu Vatikano susirinkimu 
Bažnyčioje nepriklauso tiktai ir Bažnyčios vienybės sieki- 
nuo nuotaikų. Jos palengvina mais. 
kalbėtis ir bendrauti. Vienybei 
reikia pripažinimo tiesos, kad 
Kristus nėra steigęs kelių Baž- 
ny6u. o tiktai vieną Ir tos sa
vo Bažnyčios 'nėra palikęs isto-

ČBė ne tik savo geografija, ■
bet ir noMtinėm tradicijom su- I
daro iSmtį Pietų Amerikoje. I
Kai kituose to peties knrrti- 9
nento’ kraštuose vyksta auola- 
tiniai perversmai ir iš aharthi- ■
jos pereinama į diktatūrą ar- ■
ba iš diktatūros vėl į anardri- ■
ją, Čilės politinis gyvenimas ■
rieda ramia konstitucine vaga- ■
Beveik nuo pat nepriklausomy- I
bės Mstortbuno (1810) čiliečiai "yra išlaikę be didesnį suritu- kakaimeka

mu savo resmibtikontacą ir de» 
mokrtinę struktūrą.

Nejučiomis norėtųsi įžvelgti 
šiam retadny Idtaatinta įtetae. 
Krašto klimatas savo Švdnumu 
primena, kai kurias Viduržemio 
Jūros šatis. Nėra tenai nei la
bai šaltų žiemų, nė per daug 
karštu vasarų. Temperatūros 
svyravimai yra palyginti nedi
dėti: neprieinama' prie ; jokio 
kraštutinumo. Tai, gal būt, bus 
vienas iš faktorių, kurie pade
da išlaikyti pusiatfi^yios bei 
nuosaikumo dvasią.

Vertėtų taip pat atkreipti 
dėmesį ir į peizažą, kuriame 

' žmogus kovoja dėl savo būvio. 
Dangaus skliautas nuo jūros li
gi pat kalnų (jų linijos bėga pa
raleliai tūkstan6us kilometrų) 
būna paprastai skaidrus ir žyd
riai mėlynas. Palyja kiek tiktai

— Rodos, pats Ibuvai nuvy
kęs, Virvde. Reikėjo ir palik
ti. Net tris asmenis būtum at
stojęs, — spyriau prie sienos.

— Aš turiu 6a tikslą, — 
traukėsi nuo manęs.

— Tai ko čia Grendstrytyje 
stumdotės, lyg nebūtų virtos? 
— pasigirdo iš šalies balsas.— 
Jei norite tartis, tai eikite į ak- 
ligatvį. Grendrtiytis perskirtas 
ir atkirstas. Ar nematote?

*



LAIMA MIKNIOTė, kolegijos rektorius Robert C. Weller ir “karalius” 
stud. John E. Powell.

WvPASAVI¥
MARUOS ŠVENTOVES AMERIKOS ŽEMYNE

Lietuvaitė—kolegij os karalienė
New Lcndon, Conn- Laimu

tė S. Mikniūtė, Elenos ir Sta
sio Miknių duktė, išrinkta 
Mitchello kolegijos karaliene. 
Kolegijoje studijuoja per 1000 
studentų. Balsavimai buvo 
slapti. Kandidatus Į karalienes 
ir karalius išstatė kolegijos or- 
gnizacijos. Balsavo visi stu-

L. Mikniūtė rinkimus 
didele balsų persvara, 

pa-

— Aldona Mikužytė Adelai
dėje, Australijoje, baigė tech
nologijos universitetą su atžy- 
mėjimu.

— Raminta Mantautaitė — 
Molienė dėsto matematiką An- 
na Maria kolegijoje VVorcester, 
Mass.

— Dalia Noreikaitė-Kučėnie- 
nė. turinti gerą balsą, daro di
delę pažangą dainavime. Vasa
rio 10 ji dainuos Chicagoje 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjime, kurį ruošia ateitinin
kės giedrininkės Jaunimo Cent
re.

dentai. 
laimėjo 
Rinkimų daviniai buvo 
skelbti sausio 11 tradiciniame
kolegijos viduržiemio baliuje, į- 

• vykusiąme Mohicano viešbučio 
salėse. Laimutė Mikniūtė „ stu
dijuoja jau antri melai. Į 
Mitchellio kolegiją ji persikėlė 
praėjusiųjų metų vasarą iš Put- 
nam, Conn.. Kaip gabi studen
tė, yra dekano studentų gar
bės sąraše. Studijuoja psiholo- 
giją, logiką ir kt. dalykus. Ko
legijoje žinoma kaip lietuvaitė. 
Kolegiją šiemet baigs ir po to, 
greičiausia, studijas tęs Bos
tone-

Kun. dr. T. Narbutas, surin
kęs medžiagą iš kitų šaltinių ir 
dalinai iš savo patirties, supa
žindina su svarbiausiomis Mar
gelės Marijos šventovėmis A- 
merrkoje. Jis nesiima aprašyti 
visų Marijos šventovių, bet pa
sirenka tik po vieną svarbiau
sią kiekvienoje Pietinės Ameri- , lėlių nuotraukos su jų kilmės 
kos respublikoje ir Šiaurinės 
Amerikos žemyne. Beveik viso
se parinktose vietovėse Mari
jos šventovės tikinčiųjų laiko
mos stebuklingomis dėl jose 
esamų stebuklingų Marijos gar
bei. skirtų statulėlių arba pa
veikslų. Išimtį sudaro tik J A 
V. Washingtono Marijos šven
tovė. čia žmonės ją lanko ne 
dėl stebuklingo paveikslo ar 
statulos, bet stačiai žymiausią, 
didžiausią ir brangiausią baž
nyčią Jungtinėse Amerikos Val
stybėse.

Knygoje pateiktieji faktai 
yra tik aprašomojo pobūdžio. 
Autorius tik informuoja lietu- 

; vių katalikų visuomenę apie 
mums mažai žinomas Marijos

NAUJĄ KNYGA

garbei skirtas šventoves Ame
rikoje, o ypač Pietų žemyne. 
Tai religinio turinio knygelė, 
įdomi, lengvai paskaitoma, 
faktais neperkrauta. Paduota 
stebuklingų paveikslų ir statu-

damas tų šventovių metines 
šventes ir pateikdamas pačių 
bažnyčių fotografines nuotrau
kas.

Titas Narbutas, MARUOS 
ŠVENTOVES AMERIKOJE. Iš
leido Immaculata, Putnam, 1962 
211 p p. Kaina $2.50.

K. P.Č.
aprašymu.

Autorius nekelia problemos, 
ar Marijos garbei skirtų pa
veikslų bei statulėlių kilmė yra 
daugiau legendarinio ar'isto- 
riškai kritiško pobūdžio. Pa
kanka fakto, kad daugelis ti
kinčiųjų tas vietoves lanko 
nuoširdžiai meldžiasi ir išpra
šo ne tik dvasinių malonių, 
bet ir gyvybinių: nuostabių 
pagijimų ir sunkiose gyveni
mo valandose pagalbos.

Retai kam iš mūsų teko 
pamatyti Pietų Amerikos vals
tybių tas garsias šventoves, į 
kurias suplaukia šimtatūkstan
tinės minios tikinčiųjų. Dėl to 
gerai padarė autorius, aprašy-

ARGI MANE UŽMUŠI?
Žemiau dedamas vaizdas yra 

šiurpus. Bejėgės mergaitės lau
kia baisus milžino smūgis. Kas 
jis yra tas pamėklė, užsimojęs 
tvoti kūju.- Galite manyti įvai
riai: arba mus apvaldę jausmai, 
arba per didelis pasitikėjimas 
vyru, arba pasidavimas savo li
kimui? Jei likimą vadiname 
“kalviu”, tai čia Kalvio pamink
las ir .... fotografo išdaiga.

Norint būti savo gyvenimo 
kalviu, reikia gero apdairumo 
Užmušti gali ne tiktai kūjis, 
bet ir žodis, n u vytimas ir ap
gaulė. Vaizdas yra gilios sim
bolikos.

VIOLETA GERDVILYTĖ 'ateitininkų 
Kalėdų metu. Nuotr. V. Maželio.

moksleivių kursuose New Yorke

— Rsmona Rataitė, grafiko 
Vaclovo Rato duktė, yra pir
moji ir vienintelė lietuvaitė šo
kėja Australijos balete. Tai stip
rus ir aukšto lygio meno viene
tas, kuriame Ramona yra savo 
amžiumi jauniausia. Statant 
Sydnėjuje “Gulbių ežerą”, ji 
vienintelė iš 50 šokėjų atkrei
pė ir televizijos dėmesį-

— V.R. Saudargienė Banks- 
towne. Australijoje, savaitgalio 
mokykloje gruodžio 8 Įsceniza- 
vo pasaką “Sigutę”. Pernai ji 
su vaikais scenoje parodė “Ba
tuotą katiną”. Pastebi, kad to
kie vaidinimai - vaikam labiau
siai patinka.

— Roma Puodžiūnaitė atsto
vaus SAS Philadelphijos drau
govę Nepaprastoje Ateitininkų 
konferencijoje New Yorke bir
želio 7-9.

Laimutės sesutė Angelė tre
ti metai mokosi šv. Bernardo 
aukštesniojoje mokykloje. Ji 
taip pat yra gabi moksleivė. Vi- 

"są laiką yra pirmoji mokinė kla
sėje-

L. ir A. Mikniūtės gyvena su 
■ savo tėvais 7 Elrin PI., New 

London, Conn. Jų mamytė Ele
na Miknienė yra Vakario 16 
akto signataro a.a. J. Smilgevi
čiaus duktė.

Sveikinimai gabioms ir darb
ščioms lietuvaitėms!

. Jurg. Ežer.

Sena puošmena
Seniau moterys puošėsi, di

džiavosi ir grožėjosi ilgomis 
plaukų sruogomis, kurios drie
kėsi ligi juosmens arba net iki 
kelių. Pynė į kasas ir kasų vai
nikais puošė galvą. Geltonka
sės dažnai yra minimos lietu
vių dainose.

Dabar moterų plaukai nesi- 
driekia Į žemę, bet kyla į viršų, 
“piestu stoja”. O jeigu nesto
ja, tai pastatomi Į kūgius, iš
pučiami į širšių lizdus. Nė skry
bėlaitės nereikia.

FATEMAH ARYJA

Persijoje tebėra dar išlikusi 
mada ir garbė turėti ilgus plau- 

\kus. Bet persiškos gražuolės 
nėra geltonkasės, kaip seniau 
lietuvės, o juodakasės. Plaukai 
-- kaip tamsiausia naktis, gi 
ilgumo — ligi 6 pėdų .. •

Fatemah Aryja, daktarė, tu
ri tokius ilgus plaukus. Praėju
siais metais varžybose, kurias 
surengė Teherano televizijos 
stotis, ji laimėjo pirmąją vietą. 
Nustebo net ir tos varžovės, ku
rios tikėjosi, kad laimės. O jų 
daugiau kaip dešimtis. Visai ne
sivaržė tos mergaitės, kurių 
plaukai siekė tik juosmenį. Vi
sų kasos buvo arti kulnų, bet 
Aryjos raitėsi jau žemėje. Ji 
atrodė tartum būtų apsigaubu
si tamsia, ilga ir plačia skara.

Ir vis dėlto sakoma: ne visa 
gražu, kas patogu, ir ne visa 
patogu, kad gražu. Pabandyki
te tokius ilgus plaukus iš ryto 
ir vakare aptvarkyti ir , iškvė
pinti? Fatemah Aryja gyvena 
Isfahne, kur nėra skubos dar
ban ir kur persiškuose daržuo
se auga ir svaiginamai kvepia 
įvairiausios rožės- Ten “kara- 
lituias” per rožes, ne per obe
lių žiedus, atjoja pirštis ilgaka
sei “karalaitei”...

NEGI mane užmuši!

Vita Tallat-Kelpšaite kalbėjo visų vardu
Vita Tallat Kelpšaitė, Jutos 

ir Tado Tallat-Kelpšų duktė, 
du metus sėkmingai studijavu
si prancūzų kalbą ir literatūrą 
Marymount Manhattan College, 
N.Y., kur turėjo pilną stipen
diją, pereitą rudenį su grupe 
amerikiečių studentų išvyko pa
gilinti studijų Į Paryžiaus uni
versitetą. Prieš prasidedant 
mokslo metam Paryžiaus uni
versitete, visa grupė 6 savai
tėm buvo apgyvendinta Biarrit- 
zo mieste, netoli Ispanijos sie
nos. čia jiem buvo suteiktos 
pirmos bendros orientacijos 
pamokos- Pasibaigus bendrajam 
kursui, miesto valdžia surengė 
amerikiečiam studentam išleis
tuves. Po miesto burmistro 
(mayoro) pavaduotojo kalbos, 
Amerikos studentų grupės var
du tarė žodį Vita Tallat-Kelp- 
šaitė, kaip geriausiai toje gru
pėje mokanti prancūzų kalbą. 
Ji kalbėjo prancūziškai sklan
džiai ir laisvai. Prancūzam jos 
kalba padarė didelį įspūdį, ką 
labai grąžiai paminėjo vietos

dienraštis? Jis rašė: “Sunku bū
tų pasakyti, ką labiau reikėtų 
pagirti Vitos Tallat-Kelpšaitės 
kalboje: ar jos nuostabų pran
cūzų kalbos mokėjimą, ar kal
bos eleganciją ir mokėjimą pa
rinkti žodžių, kuriuos ji varto
jo savo gražioje kalboje”- Iš
trauką iš minėto dienraščio į- 
sidėjo Merymount kolegijos 
laikraštėlis “Cozviae”.

VITA TALLAT-KELPSAITĖ

Polocke uždarytas seniausias moterų vienuolynas
Nuostabu, kad ligi šiol jis 

dar buvo išlikęs. Gal dėl to, 
kad tai buvo seniausias Gudi
joje vienuolynas, žmonių tebe
laikomas didžiausioje pagar
boje. Tiktai dabar vienuolynas 
užimtas, vienuolės išvaikytos.

Vienuolyno pradžia siekia 
dar laisvos Polocko kunigaikš
tystės laikus. Tai buvo slavų 
krivičių žemė Dauguvos aukšt
upyje prie Polotos įtako- Dėl 
tos srities ėjo kova tarp Kije
vo ir Maskvos (Suzdalio) rusų, 
bet 'nuo XIII amž. įsigalėjo Lie
tuva ir valdė ligi pirmojo pa
dalijimo (1772).

Vienuolyną įkūrė Polocko 
kunigaikštytė Pradslava-Eufra- 
sinija. šventoji Gudijos patro
ne. Dar visai jaunutė įstojo į 
vienuolyną prie Polocko Ir ten 
perrašinėjo religines knygas, 
kurios buvo dalijamos neturtin

gom bažnyčiom. Apie 1128 Po
locke įkūrė savo vienuolyną ir 
jam vadovavo. Mieste dar pa
statydino Išganytojo bažnyčią, 
vieną taip pat iš seniausių Gu
dijoje. Gerai mokėdama grai
kiškai ir lotyniškai, vertė iš tų 
kalbų bažnytinę literatūrą.

Prieš mirtį (apie 1167) išvy
ko į Konstantinopolį, norėda
ma aplankyti Bizantijos impe
ratorių ir Rytų Bažnyčios cent
rą. Rytų Bažnyčia nuo Romos 
buvo atskilusi tik 1054 m ir 
skirtumai dar nebuvo dideli, 
ypač liaudyje ir vienuolynuose. 
Eufrasinija dar nuvyko lankyti 
Šv. žemės, kur Jeruzalėje ją 
užklupo mirtis. Jos palaikai

1189 buvo atvežti į Kijevą, o 
1910 perkelti į Polocką. Gerai 
išsilaikę, jie bolševikų revoliu
cijos metu išniekinti: išstatyti 
antireliginiam muzėjuje.

Rylų Bažnyčios kanonizuota 
Maskvoje 1547- Vakarų Bažny
čios kanonizacijos aktų neras
ta, tačiau šv. Eufrasinija įrašy
ta į visas liturgines knygas, 
skirtas rytų apeigų katalikam.

—s

Minčių vėrinys
Skyrybų nemažai įvyksta dėl to, 
kad žmona daug kalba, o vyras 
mažai klauso.

Protingos moterys žino, kada 
jos jau nebejaunos ir tyli; kvai
šas giriasi savo draugėm: 
“Nuostabu, kaip jauna aš atro
dau”.

^Tauškiai moteriai lengviau 
yra išpažinti svetimos nuodė
mės, -negu savos.

Nuodėmė seniau buvo vadi
nama nuodėmė, o dabar — 
psichologiniu kompleksu (Eva 
Bartok)-

Vyras perka batus, kurie tin
ka jo kojai; moteris —vienu 
numeriu mažesnius.

Gera žmona vyrui kelią rodo, 
bloga — iš kelio veda (Merkinė)

Girta boba — velniui sesuo 
(Varėna).

Geriau nuo motinos gauti 
rykštę, negu nuo pamotės sal
dainių (Tauragė).

Pasibaigus bendros orienta
cijos 6 savaičių studijom Biar- 
ritze. ji lankėsi Ispanijoje. Ka
lėdų atostogų dvi savaites pra
leido Šveicarijoje. Jai labai pa
tiko Šveicarijos kalnų slidžių 
sportas-

Gyvendama ir studijuodama 
Paryžiuje, ji neužmiršta ir lie
tuviškų reikalų; gauna “Atei
tį” ir “Darbininką”, dalyvavo 
Paryžiaus lietuvių surengtame 
Maironio minėjime, dabar į- 
sijungė į Paryžiaus lietuvių 
tautinių šokių grupę ir rengia
si Vasario 16 minėjimui.

Barb. Paežo

Ėdasi, kaip anyta su marčio
mis (Alytus).

Moteris pirma pasako ir pas
kui pagalvoja; vyras pirma pa
galvoja ir paskui pasako.

Vyras, kuris negerbia savo 
žmonos, gali būti kitų laiko
mas didelėje pagarboje; mote
ris. kuri negerbia savo vyro, 
dažniausia ir kitų negerbiama.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281



yraatė^ęištų

UI

DŽIAUGIAMĖS pirmuoju snl

4087.

JONAS MIŠKINIS

BRIDGEPORT, CONN,

STOUGHTON, MASS.

DfSPLAY

MARYTEI" JUOZAPAITYTEI - FIORE, Jos mainytei

vesnę atramą- Tačiau medžią* 
girną trūkumų gali turėti ne 
mažiau, kaip ir pirmoji Bet 
apie juos šį kartą-nekalbėkime, 
kad kas nesakytų: čia vėl pra-

tyssų atžvBpu? ' ' - ■ '■ f 7 
Sunku būtų laukti kad 

žmonės, _Mt«ii£n; SėQje aplinko
je, pajėgtų pašai suprasti ir p

šeimos kilo tautos patriotizmas 
bei kilnieji stebimai,/toaitoma, 
kaip Bar kūdikystėj •• buvo įs
kiepyti patifotiuiri , jausmai. 
Prieš mūsų akesfeja šviesūs 
tėvų paveikslai. Ypač motina

Nors turime televizijos ir ra- ■
dijo programas, Sūrime filmų 1 L 
savo salėje, bet apie khų kfraš- ■ 
tų lietuvius tik iš laikraščių ir ■ 
lankytojų sužinome. Jei'kas no- ■ 
retų su mumis susirašyti, bū- ■ 
tų gera. Adresas yra labai ieng- ■ 
vai įsimintinas: Instituto Salėsi- ■ 
ano Lituano, Castekmoro Don
Bosco (Asti), Italija. K4L aodjfage.

— Dan Kuraitis, praeitais 
metais aplankęs Lietuvą, įbri
do knygą “Magiškuoju kilimu 
į Vilnių”.

tiškos kultūros^ vertybeiTai 
ypatingai pavojinga * šiuo mo
mentu, skverbiantis visur mark
sistinei ideologijai, kuri žada 
duoti savąjį atsakymą■ į visas 
mūsų laikų problemas. Jeigu 
net Europos kraštuose nemaža 
inteligentijos dalis suklupo 
prieš marksistinę ofenzyvą, kiek 
tad šansų atsilaikyti turės či-

kilmingom jo mišiom asistavo 
mūsų gimnazijos direktorius 
kun. St. Petraitis. Pamokslą pa
sakė iš Romos atvykęs prof.

bando aiškinti, kad dabarti
nėm sąlygom ir svetimoje įta
koje kitaip ir negali būti. Ar 
tikslu būtų tokiu pasiteisinimu 
remtis? Juk vaikas augą ir 
bręsta šeimoje. Todėl dėmesys 
skiriamas Šeimai, kurioje bran
dinami ir ugdomi žmogaus po-

lAetųvžškųją knygą pergyve
na tam tikrą krizę — jos pir
kimas- -ir tiražas smarkiai nu
krito. Daug gražių sumanymų 
ir kalbų neturi naudos, kol vis
kas lieką tik sumanymais ir 
kalbomis. Išjudinti lietuviškos 
knygos kelią į mūsų visuome- kiečiai arba kitų Pietų Ameri- 
nę, spontaniškai susikūrė Lie
tuviškos knygos platinimo va
jaus užuomazga, kuri vėliau į- 
eis į našaus judėjimo vėžes.

Mūsų knygos \svarbiausia$ 
ramstis yra skaitytojas. Jo dė
mesiu knygai paremta leidėjų 
veikla, naujų knygų pasirody
mas, gyvybė knygų rinkoje. 
Lietuviškos knygos platinimo 
vajus steigia stambią premiją 
Knygos skaitytojui- Tokiu bū
du literatūrinės premijos pratę
siamos į skaitytojus. Ir knygos 
skaitytojų tarpe gali būti skai
tytojų laureatų- Tai bus. tie, 
kam teks skaitytojo premija. 
Tai bus viena- iš garbingiausių 
mūsų kultūrinių premijų,, skai
tytojas laureatas bus pastaty
tas visos lietuviškos visuome
nės dėmesin, įvertintas jo kuk
lus, kilnus ir nematomas įna
šas į lietuvių kultūrą: knygos 
pirkimas.

Tos premijos įsteigimas yra 
nauja kultūrinė priemonė mū
sų knygos platinimo praktiko-

kos tautų inteligentai?
Be abejo, roHdo skubię ir 

•nergingę socialinių reformų, 
norint užbėgti įvykiams už akių. 
Bet to* neužtenka. Žmogui rei
kia taip pat dvasinių vartybių. 
Duona pasotina kūną, bet ne
pasotina dvasios, šioje srityje 
tenka Bažnyčiai, tur būt, pati 
atsakingiausioji misija. O ligi 
kokio laipsnio marksizmas yra 
jau įsiskverbęs į žmonių galvo
seną, labai akivaizdžiai parodo 
tokie samprotavimai, ypač daž
nai girdimi studentų tarpe.

“Kas mums iš tos laisvės, 
apie kurią tiek daug deklamuo
jama, jei mes turime kęsti ne
priteklius? Kas mums iš demo
kratinių tradicijų, jei jos nega
rantuoja darbininkui užtenka
mo uždarbio?”

Jų nuomone, svarbiausias šio 
meto uždavinys esąs įvesti to
kią politinę bei socialinę san
tvarką, kuri užtikrintų masėms 
materialinę gerovę; visos j£tps, 
problemos išsispręs savaime. 
To tikslo turi būti siekiama vi-

Madinga yra visas mūsų ne
geroves suversti naujų gyve
nimo sąlygų sąskaitom Bet jei 
mes taip visi galvosime ir tei- 
sinsimės tokiomis priežastimis, 
tai neužilgo galim susilaukti pagrindiniu auklėjimu laiko na- spaudoje, kreipdami daug dė sario 26? Amelija Grigaliūnie-
tautinio uždusimo. mų auklėjimą, šeimoje auklėji- mesio savai raštijai Ir jie lie-

' mas duoda vaikui pagrindinį 
H jo sielos formavimą- Jeigu tad
■ aplinka daro jaunimui įtakos,
K ■ tai kiekvienu atveju ta įtaka
H * bus mažesnė tam jaunimui, ku-
H riam namuose tėvai įdiegs pa-
■ tvaresnį nusistatymą-

Nepaslaptis, kad šiandien 
jaunimo auklėjimas bei moky
mas sunkiai sprendžiamas lie
tuviškoje dvasioje. Tuo įsitiki
nau, dirbdamas lituanistikos 
mokykloje. Svetima aplinka, 
svetimi papročiai, svetima 
spauda lietuvių jaunimui da
ro įtakos, kuri juo toliau, tuo 
daugiau lietuvių vaikus tolina 
nuo visa to, kas yra lietuviška. 
Jaunimas palaipsniui ima at
šalti ir nuo lietuviškos spau
dos. Kodėl?

— Toronte veikia “Paramos” 
bankas, kurio narių skaičius jau 
prašoko 2000. Indėlių sudėta 
arti dviejų milijonų.'Antras pa
našus lietuvių bankas, pasiva
dinęs “Lito” vardu, veikia Mon
realyje. g

— Latvių rašytoja Žentą 
Maurina gruodžio 15 sulaukė

Meninę programą išpildys 
svetys dainininkas tenoras, Vi
lius Bražėnas iš Stemford, 
Conn. vietinė parapijos choro kaitįs.

nekreipia dėmesio rimtam ug
dymui Dėl to pristinga ir mei
lės bei pamėgimo lietuviškai 
knygai. Belankydamas svetimą 
mokyklą; vaikas pamėgsta skai-

Vasario 16 minėjimas, ren
giamas Alto skyriaus, įvyks 
vasario 17, sekmadienį, 4 v. 
popiet parapijos salėje, 443 
Park Avė. Pagrindinę kalbą pa
sakys V. Vaitiekūnas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys iš New 
Yorko. Kalbės vietinis žurna
listas Jonas Karys, kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas ir kun- J. 
Juškevičius.

lidluviška spauda. Šeima yra 
mažiausia tautos bendruomenė, 
o iš tų mažų bendruomenių su
daromos organizacijos draugi
jos ir visas lietuviškas kvltūri-

Alfon- 
laikė, 
mūsų 

Angli-

Knygų skaitymas
Skundžiamės, kad lietuviš

ka spauda jaunimas nesidomi. 
Net universitetuose studijuo
jąs jaunimas mažai domisi lie
tuviškomis knygomis. Apsčiai 
yra ir tokių; kurie visai neskai
to lietuviškos spaudos. Čia ir
gi namų auklėjimo išdava. Ne
buvo tėvų kreipiama dėmesio 
savai lietuviškai knygai ir ne-* rį atliko tėvai gyvu žodžiu ir 
pratinama lietuviškai skaityti, 
pamilti knygą. Kai kurie tėvai 
daug kreipia dėmesio į vaiko 
apsirengimą, • nesišykštėdami 
vaikui pinigų kokioms nors 
pramogoms, kino teatram* bet

kongresas įvyksta vasario 22- 
25 Montevideo mieste. Iš Ar
gentinos atvyksta choristai ir 
šokėjai, viso apie 100 žmonių- 
Iš Brazilijos taip pat rengiamos 
didelės ekskursijos.

som priemonėm, net jei ir rei
kėtų atsisakyti kai kurių tra
dicinių laisvių. Lygiai, kaip Do
stojevskio Dkiž. Inkviz. Legen
doje, gundytojas siūlo laisvę iš
keisti į duoną. O greičiausiai 
gali taip atsitikti, kad gamtinėj 
sąskaitoj žmonės paliks be lais
vės ir bs duonos. Tam turime 
apsčiai pavyzdžių.

Čilės atveju vis dėlto norė
tume tikėti, kad kritišku mo
mentu senosios krikščioniškos 
vertybės dar turės pakankamai 
jėgos marksistinėm pagundom 
nugalėti. Reikėtų laukti taip 
pat, kad čilietiškas realizmas 
bei nuosaikumas, ligi šiol taip 
sėkmingai reiškęsis viešajam 
gyvenime, padės surasti būdą 
socialinėms problemoms spręs
ti be žmonių šaudymo, kalini
mo ir dvasinio prievartavimo-

Dažnai kalbame ir rašome 
apie mūsų jaunimą; išaugusį iš
eivijoje, kąd jis nesidomi Mau
riška spaugą, čia irgi daug kas ' tyti svetimomis kalbomis, visai 

nekreipdamas dėmesio į lietu
višką spaudą. •

Taigi, nepakankamas tėvų 
dėmesys savai knygai dabar 
jaučiamas visu ryškumu. Nusi- 
gręžusį jaunimą nuo lietuviš
kų knygų galėtų dar grąžinti 
prie knygos visuomeninis gyve- 

linkiai, kuriuos jis išsineša į nimas —savos organizacijos, 
gyvenimą. Sakoma, kad pagrin- •'nesą, yra ir gražių išimčių, 
dinis auklėtojas esanti mokyk- Kai kurie jaunuoliai aktyviai 
la. Bet su tuo pilnai negalima reiškiasi lietuviškoj veikloj ir Praeitais metais Stoughtone 
sutikti. Pavyzdžiui, vokiečiai dalyvauja su savo kūriniais mirė: Zigmas Kundrotas —va

rius: B. Auginą, tel 
K. Lazdinienę, CE 
-J^ulienę, PO 1- 
S^gaunami Dirvoje

Meninę programą išpildys (pas Vi. Bacevičių ir V. Kizlai-
Clevelando visuomenei dar ne- tį) ir pas platintojus skautų tė- Visų besidonų mūsų kny-

spaudos gos problemomis, kviečiami pa
kas Liudas Stukas, baritonas; kioske pas J. Mockų, šokiams siteirauti: L.K. PI., Vajus 1314
iš New Yorko. Akompanuos gros geras orkestras. Maltman Avė., Los Angeles,
Genė Karsokienė programą Skauto tėvas 26, Calif.

PI 7-8805.
Spedai cocuMeration .to Rcligtous 
Group*. AjMc fbr BUD RUSSE2JU

— Giedra Miglinaitė, žurna
listo Simo Miglino dukra, bai
gusi Miuncheno meno akade
miją 1958, dabar piešia dekora
cijas teatrui. Miunchene Jauni
mo teatre įvyko premjera pran
cūzo dramaturgo Henri Gheoh 
veikalo “Kalėdos turgaus aikš
tėje” su jos pieštom dekoraci
jom.

— Londono lietuvių šv. Kazi- 
midro parapija gruodžio 9 at
žymėjo 50 metų sukaktį. Pir
mosios lietuviškos pamaldos 
Londone įvyko 1901 sausio 13 
vokiškoje šv- Bonifaco bažny
čioje. Dabartinė bažnyčia buvo 
įsigyta 1912 kovo 10. Nuo 1934 
parapiją tvarko tėvai marijonai.

pranešinės Balys Augius-^ Va
karo rengėjai apgailestauja, 
kad kviestoji solistė ugija šu
kytė dėl susidėjusių aplinkybių 
negali dalyvauti.. ;

Norintieji dalyvauti Vakare 
iš anksto rezervuoja vaišių sta
lus pas skautų tėvų komiteto 
valdybos 
FA 1-814

šiemet bus jubiliejinė lietu
vių skautų vasaros stovykla. Jo
je norėtų dalyvauti visi lietu
viai skautai tačiau dėl atstumo 
ne visi galės nuvykti.

Clevelando Pilėnų tunto tė 
vų rėmėjų komitetas tam tiks
lui rengia vakarą balių vasa
rio 2, šeštadienį, šv. Jurgio pa
rapijos salėję ir kviečia atsilan-

tik latviams, bet ir visai eilei 
Europos kraštų. Nuo antrojo 
pasaulinio karo pabaigos ji dės
to Upsalos universitete Šve
dijoje. Yra studijavusi Heidel
berge, Florencijoje, Vienoje, 
Paryžiuje. Jos esseys apie Nit- 
sčhe, 
monografija įvertino žymieji 
rašytojai Carossa, Romam Rol- 
land- Labiausiai ji žinoma vo
kiškai kalbančiuose fa-aštuose. 
Po karo į vokiečių kalbą iš
versti trys jos veikalai.

me rekolekcijas, novenas, mi
nime didžiąsias ir ypatingas 
šventes, kaip Kristaus Kara
liaus, Visų šventųjų, Nekalto 
Prasidėjimo. Labai smagios kun. J. Zeliauskas, buvęs gim- 
buvo bendros Kūčios ir la- nazijos direktorius. Gimnazi- 
bai džiaugsmingos Kalėdos- jos mokinių vardu sveikino AI- 
Bet tom šventėm daug kas bu- fredas Bružaitis. Kalbėjo ir pri- 
vo išvažinėję pas savo tėvelius, micianto mokslo draugas klieri-

nė balandžio 17, Antanas Būt* 
vilas-Butrall — gegužės 13, So
fija Lavišienė — gegužės 21, 
Frederikas Stripinis — liepos 
20, Jonas Volungevičius gruo
džio 15.

AMtėlė gyventi: Petras Tut
kus, 289 Pteasant Str-, Edmun
das Brazaitis, 42 Stradford 

,’Ąre., Alfred Svelnis, 90 Bird 
Str., Viąpest Yankauskas, 26 
CamiUe Avė., Jonas Jasonis, 

kad tik jos vaikai būtų gėrės- Brfckei Rd.
m, naudingesni lietuvių tautai

Tie lietuvių išeivių vaikai, 
kurie romantiškai jrivauduoja 
Lietuvą, nori jos nėra matę, 
yra Būdytojai to vaidmens, ku-

; I aifunįs Europoj* turime dvi Kainę gi ryti i ao
gimnazijas: Vasario 16 Vokieti- Dažnai į kalnas,
joje ir saleriečių Italijoje. Apie tyru oru pakpėpMti, pašaipio- 
pirmąją gretinu*, apie ti, istorttių kitau 
antrąją — reSau. Gal dėl to, se laikytis. Bet ypač smagu bū- 
kad antroji yra vienuolių vado- . na rudenį. Tada lazdynai bū- 
yaajama ir globojama. Vadina- na apkarę riešutais, nutirpsta 
si turi lyg ir tvirtesnę, pašto- mėlynės, kvepia žemuogės, de

niuose raudonuoja obuoliai..
Po tokių iškylų vėl sėdam 

prie knygų. Mintys dar laksto 
po kalnus, bet reikia “kalti”, 
kad nepasirodytų, jog kojos 

šys aukų •.. Norime prisiminti yra stipresnės už galvą Pras- 
nebe aukas, o mokslo dienas lie- tai kai kojos su^ebę ir links- 
tuviškoje Naujapilėjė.

-Don Bosco pastogėje
Castotetuovo Don Bosco — 

taip vadinamas lietuviškas sa
leziečių židinys šiaurės Italijo
je. Lietuviškai galėtume pasa
kyti: Don Bosco Naujapilė. čia 
yra vienuolynas, gimnazija, 
bendrabutis, spaustuvė. Gimna
zija veikia jau dešimtį metų. 
Direktorius nuo 1958 metų 
yra kun. St Petraitis. Ilgą lai
ką vadovavo kun. J. Z eliaus- 
kas. Pernai dešimtmetis buvo 
labai iškilmingai atšvęstas bir
želio 3. Turėta daug svečių ir 
džiaugsmo. <

Per tą dešimtmetį gimnazijo
je vidutiniškai mokėsi apie 200. 
Šiuo metu yra 170 vietinių ber
niukų ir per 60 lietuvių iš įvai
rių kraštų: Vokietijos, Itali
jos, Anglijos, pietų ir šiaurinės 
Amerikos.

Kad neaplenkty išmintis •..
Mokslo metai visada prade

dami trijų dienų maldomis ir 
susitelkimu. Kas nori būti iš
mintingas, privalo melstis- Os
karas- Milošius, lietuvių poetas 
ir mąstytojas, vieną kartą yra 
pasakęs: “Visos išminties ir 
mokslo galutinis žodis yra mal
da”. Šiuos mokslo metus pra-

R. CARULLO & SONS Furnitvre. 
Buy direct and save 40 to «0<4- wtth 
this ad. Complete Hne of: Bedroom. 
Livfrigroom. Diningroom fumiture. 
Open: Mpn.. Wed., Thurs. 10:30 am 
to 9 pmfTue.. Frt„ Sat. 10:30 am to 
7 pm. — 5024 4th Avė., (comer 51M 
Street). Brooklyn, Tel. HY 2-4343.

solistė, sopranas, Anna Yanush, 
duetą padainuos Elena Janiū
nas ir Jonas Butkus, akompo- 
nuos A. Stanišauskas.

Visus kviečia dalyvauti mi
nėjime ir savo auką skirti Al
tui. Skyriaus valdyba: globėjas 
kleb. kun. J. V. -Kazlauskas, 
pirm- Antanas Klimaitis, vice- 
pirm. Augustas Sapiega, rašt. 
Antanas Stanišauskas, ižd. Jo
nas Stąnislauskas, iždo, globė
jai Antanas Skirka, Ona Mačiu-

IEVAI JUpZAPAITIENEI
Sibiro tremtyje mirus. nuoSinižig užuojautą reiškia

- M'Mlahkr Ml Ateiti- ... 
»^>i«rete»tįoeVaHyba pra- 
neša, ited lfcpa^i^tijai kdn- 
tarancijai New Yorkė

etatevų rinkimai, atsižvei- 
gtapt | kai kurių vienetų praty- 
miiSą-^HĮŽęsti ligi vasario 25 -; 
<tienos. -J^mktieji atstovai turi J 
būti pranešti AFV ligi š.m ko- 
vo 15. Šis terminas nekeičia- ; J 
•mas. į:';'1

— Lietuviu ’ Rašytoju Drau 
gajeo valdyba Los Angeles daro *3 
pastangas, kad draugijos pre
mija už 1962 metų grožinę liter 
ratūrą būtų įteikta Lietuvos 
nepriklausomybės šventės- mi
nėjime. Premijai pinigus jau 
turi. Dabar sudaroma jury ko- ‘ 
misija Chicagoje. Visos leidy
klos prašomos savo kandida
tuojančius veikalus prisiųsti į 
Karvelio knygyną iki sausio 
25, pažymint, kad tai LRD li
teratūros premijos jury komisi
jai- Iki tos datos nepasiekę 
veikalai nebus įtraukti {. premi
jos kandidatų sąrašą. 1

ta, bet dar prasčiau, kai galva 
minkšta ... Tokiem ją sustip
rina pataisų egzaminai ir mo
kytojų pagalba. Ji visada nuo
širdi ir draugiška. Mes sudaro
me vieną Don Bosco šeimą 

Lietuvos vardu .. Z 
Praėjusią vasarą buvome 

nuvykę į Romą- Dalyvavome di
džiuliame tremtinių kongrese 
rugpjūčio 3-7. Mūsų gimna
zijos mokiniai dalyvavo progra
moje drauge su Vasario 16 
gimnazijos mokiniais, šokome 
lietuviškus šok^ps, deklamavo
me-

Velykų atostogų metu Toli
no miestą ir mūsų Naujapilį 
lankė jaunieji maldininkai iš 
Prancūzijos, Belgijos, Šveicari
jos ir šiaurės Afrikos. Jų buvo 
per pusantro tūkstančio. Jie 
lankė šventojo berniuko Do- 
miniko Savio tėviškę, kuri yra 
tik už poros mylių nuo mūsų. 
Mes priėmėme maldininkus sa
vo sodyboje. Pasveikinome Lie
tuvos ir lietuvių tautos vardu. 
Dažnai būva ir daugiau tokių 
progų.

Prie Dievo altoriaus...
Sausio 5 turėjome retą šven

tę — pirmicijas. Kun. 
sas Babonas, kuris jas 
dvejus metus mokėsi 

dedant, pamoksle buvo primin- gimnazijoje, atvykęs iš 
ti Šv. Rašto Išminties knygų jos. Paskui baigė kunigų semi- 
fodžIaUTTnShateVolam animam nariją Romoje, buvo šv- Kazi- 
non intrąibit sapientia; Išmin- miero lietuvių kolegijos auklė 
tis neįeina į piktavalę sielą”, tinis. Nors jam gražias primici- 

Maldos giedri dvasia persun- jas suruošė vokiečiai Miunche- .... .... . . . . o .__i- . ~ . j- -r- • girdėtas talentingas daimmn- vus. Sekmadieniaiskm visas mokslo dienas. Tun- ne, bet atvyko ir pas mus. Iš-

VILLAGE BOVVLING CENTER

12 La nes. — 1900 Northern Bivd..
Manhasset. 1*1. — MA 7-0152. -
Gartfen City BOWLING CENTER, 
50 Lanea — 987 Stcwart Avė.. Gar- 
den City, L.L
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i Ponas Toks, priėjęs fr!? 

■- policininko, susirūpinusiu bal- 
su pasiteirlvo:

f — Ar gali tamsta parodyti 
? man kelią per vidurį?
C — Ką tamsta sakai? — pą- 
‘ klausė policininkas. 1 
) , — Rodos, aiškiai sakau 
‘ suprantamai: norėčiau eiti vi- 
Į duriu. • - -

— Vadinasi, gatvės viduriu,
— susivokė policininkas. —

‘ Turi eiti ties gatvės sankryža 
ir tada, kai šviesa pasikeičia į 

r žalią. Argi tamsta nežinai tvar-
• kos?
, — Labai gerai, — nusišyp

sojo ponas Toks. — Esu tvar
kingas, klusnus ir padorus pi
lietis. Vaikštau tiktai šaligat
viais ir sankryžom- Bet aš no
riu laikytis vidurio.

— Niekas nedraudžia, jei 
; tamsta nori eiti viduriu, o ne 
. kraštais, — paaiškino polici-
* ninkas rimtu veidu. — Kaip 
: tamstai patinka, taip ir eik.
' r—čia ne patikimo reikalas, 
: o nusistatymo, — atšovė po-

nas Toks. — Vieni eina deši-
- niąu, kiti kairiau; vieni stumia

si Į priekį, kiti varosi atgalios.
' — O tamsta, kaip nori eiti?

— Nei taip, nei kitaip.
- — Kaip tai: nei taip, nei ki

taip? Jei kas eina, tai eina: pir
myn arba atgal, dešinėn arba 
kairėn. O kur tamsta nori eiti?

niūkė Tamiko (Frances Nuyen), 
smarki ir nelaiminga amerikie
tė (MarthaHyer), dar . viena 

~ geiša (Myoshi Umeki) sudaro 
grupelę gyvenimo karuselėje
skriejančių žmonių, kurie atš- , 
tikrinai suartėja, mylisi, neap- ’ 
kenčia, pavydi, kovoja, kad nu
galėtu vienas kitą ir patys sa
ve. Tai žmonės, kenčią, ne dėl . 
didelių idealų, bet dėl savo ero
tinių jausmų ir dėl geresnės 
buities (fotografas). Nors dau
gumos artistų vaidyba labai - 
gera, filmas, dėl menko idėji
nio ir siužetinio pagrindo, nė
ra labai patraukiantis nei at- 
simintinas. šiltos žmogiškos 
scenos sumaišytos su trivialio-

! mis, trumpi, kapoti Tokyo ir 
apylinkių vaizdai nepalieka vie
nos nuomonės apie augančią, 
modernėjančią, kultūrėjančią 
Japoniją. Filmas tik pramogi
nis. nelabai rekomenduotinas 
jaunimui. .

REGINA TĄMO6AITYTE ir AogeH D »nibniw1rąiU — Va»rio 16 gimna 
rijos mokinis —dainuoja Kalčdv eglutę* vakare.

ąuarters position available immedi- 
ately. Salary open..

Write to administration

OIL CITY HOSPITAL
East Bissell Avė.

Oil City, Pa.

DARBININKO skaitytojam
‘ X . y' y. ' ■ • - ' - \ ? V ? .

- DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 
atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas. * '.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumertą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu: s

I ; Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Prašau pratęsti prenumeratą 1963 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas ..................................... ....................... .......... .
Prašau siuntinėti Darbininką 12 mėnesių už $5.00 

(pažįstamų!, neturtingiem, ligoniam)

Vardas ir pavardė

— Užtat ir klausiu, — pa
brėžė ponas Toks. — Aš nesu 

; nei dešinysis nei kairysis, nei 
pažangeivis nei atžagareivis.

: Turiu savo nusistatymą. O 
. tamsta nori padaryti mane vie

ną iš ju?
— Aš? — patraukė pečiais 

.* policininkas. — Būk tamsta, 
kuo nori ir kuo esi. Visiška 
laisvė. ...........;..._ .

— Taip reikėjo sakyti Š* '

Nuostabus brolię Grimę pa-' 
saulis. Šis filmas, kaip tik, la
bai tinkamas jauniems ir ma
žiems. nors su pasigėrėjimu 
žiūrimas ir visokia amžiaus 
žmonių. Tai puikus, spalvin
gas trijų dimensijų (cinerama) 
vaizdas iš pasakų pasaulio ir iš 
tas pasakas sukūrusių žmonių 
gyvenimo.

Filmui scenrijų yra paruo
šę trys šios rūšies rašytojai, ___
pasinaudodami dr. Hermanno tam vaikui. Tymų priežastis 
Gerstnerio knyga “Die Brueder yra vyrusai. Jie tokie maži, kad 
Grimm”. Pastatymas. Metro - :gaiima pastebėti tik elektroni- 
Goldwyn-Meyer studijos ir Ci- nįa mikroskopu, 
neramos. __ _______________________

Nežinia, kiek šis filmas duo
da garsiųjų vokiečių Grimmų mas folkloristo kruopštumas ir 
biografijos ar jų charakteristi- meilė brolio vaikiškam fantas- 
kos, bet išsinešti vaizdą nuosta- tingumui. Visa tai padarė bro-

TYMAI IR RAUDONIKE
DR. GRIGAITIS

Tymai yra labai užkrečiama 
vaikų liga. Susirgus šeimoje 
vienam vaikui, dažniausiai su
serga visi vaikai. Užsikrėsti šia 
liga vaikui labai lengva: užten
ka pabūti trumpą laiką su ser
gančiu, kuris kalbėdamas, ko
sėdamas ir čiaudėdamas ištaš
ko užkrėtas. Jos pakliūva ki-

pradžių,

■ ponas Toks. — Ko mes čia 
tąsomės? Aš neklausiau tams
tos, ar galių eiti viduriu gat
vės. pro raudonas šviesas. Aš 
noriu būti neutralus.

— Būk tamsta, kuo nori. — 
dar kartą pasakė policininkas, 
nueidamas į šalį.

— Gali būti, kuo nori. Tai 
pasakė. Komunistu, bimbistu, 
castristu, pacifistu raudonuo
ju. neutralistu rusvuoju ar juo
duoju .. • Visokiais pašlamė
tais. kurie šiame krašte ardo 
tvarką.

Liga dažniausiai pasireiškia 
epidemijomis, t.y- masiniais vai
ku susirgimais- Tokios epide
mijos pasikelia kas 3-4 metai, 
dažniausią' miestuose, kur žmo
nės gyvena tirštai, ir rudenį 
bei pavasarį.
: Motinos, persirgusios ty- 
mais, duoda savo kūdikiam re
liatyvu imunitetą pirmiem gy
venimo metam. Dėl didelio už- 
krečiamumo* 98 procentai žmo
nių tymais perserga vaikystėje. 
Kaimuose galima išsisaugoti iki 
subrendimo. Vyresnio amžiaus 

' vaikai tymais serga sunkiau.

--o____ ______ _______ Ligonis yra pavojingas ki
bių, žmonių, gyvenusių pasaka liūs Grimmus. neužmirštamus tiems nuo to laiko, kada pas jį 

' mimo -grbfid. pasaulyje. pasirodo pirmieji šios ligos
_ Filme parodytos ir trys Įdo- simptomai (3-4 dienos prieš iš- 

kuiie mesnės brolių Grimmų pasakos: bėrimą) iki išbėrimui pranyks- 
------ tapt Sveiki žmonės, kurie tu

rėjo sąlyti su sergančiais ligos 
neperduoda. -

Nuneš Instructor
in obrtetrical nurstng. RS. degree 
reųuired. 200 bed J.CLA.H. general 
hospital in . northwestem Pennsyl- 
vania within easy driving distance 
of .Pittsburgh. New well eąuipped 
professional school of nursing af- 
filiated with statė University. Op
portunity for further stifdy avail
able. Liberal employee benefits in- 
clude siek leave, retirement plan 
and four weeks vacation. Salary 
range $5,200 to $6.000 depending 
on ąualifications and ezperience.

Apply to

OIL CITY HOSPITAL 
East Bissell Avė.

Oil City, Pa.

Adresas ......
Siunčiu: 

už prenumeratą $. aukų $ Viso $

(Data) (Parašas)

BEG. NUBSE

Needed At Once 
Salary Open 

50-bed General Hospital 
also

MEDICAL LAB 
TECHNICIAN 

Reg. Preferredly
Malė or Female — Salary Open

K-RAY 
TECHNICIAN

Salary Open 
Liberal Personnel Policies 

Write or Call Administrator

i ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELES

i (Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)
® 20 operų, arijų, A. Dičiūtė-Trečiokienė (3 plokštelės)-.........
$ A. šabaniausko dainų-šokių 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00
5 3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pl. su 12 polkų $4.00) ....
® Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00): 
g Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) 
® Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 lieL dainų ____
© Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
£ Lietuviško* dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
® 16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro ................ ..... ......
® S. Barkus radijo vak. dainuoja, .10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
« Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ............
® Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 
8 LieL dainų iir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po ' 5.00 
® Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
® Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
gj Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muziką (stereo $7.00) 
® Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) _______ ______ _______
® žirginėliai, Montrealio lieL dramos vaikams pasaka _____
6 Lithuanian, 2-speed record course ................... ................ ...
® Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. čerienės ........................
S Milžino paunksmė (Montrealio lieL dramos teatr.) 3 plokšt. 
g LieL dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai ........
® Tėvynei aukojam — 14 Dainavos ansamblio dainų ...............
g A. Stephens, Iš rūtų šalelės. 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų 
f DARBININKO ADMINISTRACIJA
| 910 Wifloughby Avė. Brooklyn 21, N. Y. |
g Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 500 $

12.00 
10.00 
10.00 

...4.00 
$3.50

5.00 
8.00 
4.50 
4.00 
5.00
6.00 
7.00 
7 29 
5.00 
6.50 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
4.00 

15.00
4.00 
5.00 
5.00

patogumus, net asmeninę laimę. 
Tai žmonės svajotojai, 1 
gėles lygiai vertinę kaip duo- apie šokančią karalaitę, apie 
na. pelno atsisakę dėl malonu- batsiuvį ir stebuklingus jo pa- 
mo pasakų klausytis ir jas pa- dėjęjus apie dainuojantį kau- 
sekti kitiems. Žmonės, nesiekę lą- Siu pasakų pastatymas nu- 
garbės nei karalių malonės, bet keliami tikrą fantazijų pasaulį, 
pasilikę mylimi ir gerbiami, ka- Ne tik valkai, bet ir suaugę 
ralių i{^ prastuolių pamėgti dėl žiūrovai pasijunta momentais 
jų nepraktiškų ir nesuintere- gyveną tikroje pasakoje, už- 
saotų polinkių ir dėl jų paklau- miršdami aplinką ir patys save, 
symo savo širdies balso-

Laurence Harvey vaidina sim
patingą Vilhelmą Grimmą, ku
ris beveik liguistai mėgo liau
dies pasakojimus, padavimus ir 
pasakas, paskui visa perkurda- 
mas ir kiekviena proga mėgin
damas paskleisti žmonėse savo 
šiltu, patraukiančiu tų pasakų 
sekimu. Artistas Kari Boehm 
atvaizdavo Jokūbą

Po inkubacijos periodo, t.y. 
nuo užsikrėtimo, iki ligos pra
džios 7-14 dienų) pakyla tem
peratūra, atsirandu nosies slo
ga, kosulys, parausta akys, bi
josi šviesos. Po 3-4 dienų bur
noje, ant žandų gleivinės, atsi
randa vadinamos Kopliko dė
melės. Dabar staigiai tempera
tūra pakyla iki 104-105. Kūną

Miško, pilies vaizdai, 'kova su 
slibinu, nykštukų šokis — taip 
puikiai atvaizduoti, kad negali 
atsistebėti ir atsigėrėti. Neju
tom iškyla geruosius jausmus išberia. Pradžioje išbėrimas 
sukeliančios mintys: gyvenimo 
giedra, nematerialumas, meilė 
grožiui, meilė pasakai, pagarba 
senam, reikalas padėti kitiems, 
padaryti kitą laimingu, melo 

atvaizdavo Jokūbą Grimmą, neigiamybė ir kita. Gal tik be
Vilhelmo brolį- Jokūbas Grinv reikalo pasakoje apie karalaitę siranda silpnas odos niežėji
mas buvo pasakų užrašinėto- neišvengta ryškesnių meilės m^s lupimasis. Ligonis gė
jas, jų stilizuotojas, jų rinkė- scenų, kurios primena kasdie- Išnykus išbėrimui, lieka 
jas į knygas. Broliai ^Vienas ki- ninį Hollywoodą- (Abęjuose išbėrimo vietoje pigmentacija,
to buvo reikalingi ir vienas ki- filmuose vaidinąs Launpnce greitai pranyksta. Jei ne
to darbą papildydavo: 'Vilhel- Harvey yra lietuviško kilimo (nukelta į 7 psl:)
mo fantazija, didelė pasakos 
meilė ir sugebėjimas gražiai ją 
pasekti. Jokūbo sistematingu-

prasideda už ausų, ant veido, 
krūtinės; vėliau, per 24-28 va
landas, išsiplečia visame kūno 
paviršiuje. Temperatūra būna 
aukščiausia. Po 3-5 dienų iš lė
to krenta, išbėrimas blėsta, at-

— TAIP, ji buvo atėjus pasitarti 
. - dėl parengimo ir išėjo su skau

dama galva.

Alė Rūta

Hospital & Člin'c
207-213 Mahontongo St. 

Pottsville, Penna..

REGISTERED 
NURSES 

------ CALIFORNIA-------
Attractive opportunity for g 
ates available in Southern Ca

PALM HARBOR HOSP 
Opportunity

Chief Laboratocy Tech- 
Centrally located in one of I 
CaHfomia’s largest resort ar 
portunity for advancement 
ed. Liberal salary, yearly ū 
bernus for shift differentia 
lent working conditions. oth 
fits. For further informal 
interview, apply, vvrite. Or 
lect Mr. Palchikoff or Miss ’

L excel- 
ler bene- 
tiori and 
call col-

JE 7-5160 
PALM HARBOR HOSPITAL 

Garden Grove, California

LONGACRE HOUSE

REASONABLE KATES 
317 West 4501 Street, N. Y. C

Invest with First. FederaI of Coffeyville

“INSURED SAVINOS”
Current Rate

4!/ž%
Save by Mail

Loan Association .
COFFEYVILLE, KANSAS

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y. 
T ei. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis. ~čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, BEIMOS. VAIKŲ 

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

422 Menahan Street. Ridgewood, BrdoHyn^N. Y 
Tel HYaciM 7-4677

WHITE HORSE TAVERN
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

Salt vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje sali tilpti 100 dalyviu

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

1M3 MADIBON BTRElET 
BROOKLYN 27, N. Y.



Telefonas: Vlrginia 3-3544

cimo

kreipti

>■'7^

RADIJO PROGRAMOS

DISPLAY

LąVIBEVERBEST

WATERBURY, CONN.

10- Suvažiavimas sutarė pa* 
siųsti protesto notą Tarptauti- 
nio Olimpinio Komiteto (LO.C.) 
pirmininkui A. Brundage dėl

FLAT ROOFLNG * SHINGUNG 
GUTTERS AND LEADERS EX- 
PERT REPAIRS. Ali work guar* 
anteed. Spėriai consideratioa to re- 
Hgious groups. CaU Ml 1-71M.

sporto klubus, at- 
gtijnauja sporto 
sįudymą, slidinėji-

Nnishera. Free ulilėliB jfc deBrery, 
------ Tį F9ėt OfflcA 

Hl A-IZK

jų. Gydjwnas šios ligos dažniau
siai nereikalingas. Penkias die
nas nuo susirgimo pradžios li
gonio neleisti pas sveikus vai-

IMPERIAL JAZZ MEN 
SERVICE CENTER, Ine.

SEWING MACHINES Repalrod - 
T. V. Repair*.. AU ourwork guar- 
anteed. For the Best call ST 2-9005
.. AskfcrAL

REZOLIUCIJOS
Visuotinis Š. Amerikos Lier 

tuvjių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos suvažiavimas 
įvyko 1962 gruodžio 1 ir 2 Cle- 
velande. Ten priimtos šios re
zoliucijos:

1. Suvažiavimas sveikina J- 
AV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenes, linkėdamas joms ir 
toliau sėkmingai vadovauti lie
tuviškai kultūrinei veiklai, lie
tuviškam visuomeniniam gyve
nimui bei kovai už Lietuvos 
laisvę.

2. Suvažiavimas prašo lietu-' 
viską visuomenę daugiau įver
tinti lietuvišką sportą, jo reikš
mę lietuvybės išlaikymui ir dau
giau jį remti.

3. Reškia padėką buvusiam 
Sporto redaktoriui K. Cerke- 
liūnui už 4ikšfc> tygio^tieU tu-

9S-8840 8TAGC. 8T BROOKLYN « N
Telefonas STagg 2-5938

SPORTINIŲ VARŽYBŲ
. KALENDORIUS U

Faskas skelbia, kad 
bus Xm žaidynės tokia tvarka: 
i Plaukymo ir dalo teniso vaKr 

žybos kovo 30-31, Detroite, 
Mich.

Krepšinio ir tinklinio varžy
bos balandžio 20-21, Ctevelan- 
de, Ohio. . ' - 1 ;

Lengvosios atletikos, lauko 
teniso ir futbolo varžybos bir
želio 29-30, New Yorke, NY.

Artimiausiu laiku bus nusta
tyta XHI žaidimų šachmatų ir 
komandinių l^uko teniso var
žybų datos. Vyrų komandi
nės stalo teniso vartytos bus 
atskirai nuo visų stalo teniso 
varžybų- Data bus paskelbta 
vėliau.

Pabaltiečių varžybos bus to
kia tvarka: krepšinio, tinklinio 
ir stalo teniso gegužės 4-5, To
ronte. Rengia estai. Lengvosios 
atletikos,, plaukymo, lauko :ter. 
niso ir futbolo pirmenybės tie- 
pos 20-21, Chicagoje. Rengia 
latviai. Faskac

LOW RATES 
ALI, WORK GUARAMTEED 

Dl 2-3020

gęg' tymsS^*įgauna* imunitetą 
ir antru kartu šia liga neserga. 
\ Tymais susirgusį vaiką rei
kia atskirti nuo sveikų ir Rūky
ti dar 7 dienas, kritus tempera
tūrai. Buvusį* figbnfo kambarį 
reikia gerai išvėdinti.

Kad kiti būtų apsaugoti nuo 
užkrėtimo, daromi specialūs 
skėpįjimai. Tymams gydyti nė- 
ra spedfinįo gydymo. Jei nėra 
komplikacijų, tereikia gerai pri
žiūrėti. Ligonį laikyti šiltam, 
aptemdytam kambaryje. Valgis 
skystas, pieniškas, vengti mė
sos, sūrumų. Persirgusį porą 
savaičių saugoti nuo peršalimo. 
Kosint, vartoti vaistus nuo ko
sulio. Kainiežti, vartoti “cala- 
min lotion”". Kad būtų išsaugo
tas nuo komplikacijų, vartoja
mas penicilinas, sulfa-
Raudonikė- i (German measles)

Raudonikė panaši į tikruo
sius tymus, bet jos liga leng
vesnė. N< ‘ ‘ -

! "WEST HEMPSTEAD BOWL 
West Hesapetoad's fĮn*"* T jįtu^ 32 
automatię ptaspotters. Restaurant - 
Coektafl leungs; ample parking. A 
heajthy apout for youpg and old. 
Hemoetead Turnike A Cberrv Val- 
ley Rd. (at tbeUtand Gardės Are
na. Call IV 1-0155, aak iar Johnny.

ALERT BROKERAGE
General Insurance - Life Insurance 

Premiunus firiaaeed 10% do#n FSI 
Promptly — Hocne visits. Spėriai 
consideration to ReUgious Groups. 
108-47 Coroha Ava., Corona, L. L

Aak for Mę. R. FunscheUe

v rma up-with bau. Bnck gazqnc 
'EbMnent faU-uut dbeRer. Act&e 
Street OramChurch at 45-23 «845th 
StroetdBENbrth Hvd. CaU bnlfor 
for appotaUnent MO 5-3811. NMRO-

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, lt Y. • Tel. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, BrooHyn II, N.Y. • Tel. STagg 24329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuvišku* skilandžius ir sūrius 
------ We take all ocders special price for Weddings and Parties —— 

Home-Made Bologna

SAXOPHONE - B ASSON 
CLARINET - FDUTE 

Private lessohs by Recording & TV. 
Professįonai Mustcian. Member ot 
St» AndrartrfateUfr** Paristo R ere e H 
J. BANZER — 20-35 162nd StreeL 
FtoiUdag, M. Y.; FL 8-2370.

KLEANALL ANO KARTALL 
Are Your CELLARS CLUTTERED ? 
Make yeu nervuos? CaU GE5-0603 
,for Fast ReliaNe Service. We also 
do.Movtng Jobs. Spėriai conridera- 
tion to R^gioue Groups. ■ 

8002 Čaton Avė., Brooklyn

SAKYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE 

RELIGIOUS CANDLES 0F EVERY DESCRIPTION 
-:« KUČINSKAS 

8tb-$lrwt
ĖVemen 7-21^5

GąhiilB gantį įvairiausiaB rūšies amerikiečių ir importuo 
tų giringų. DėdfiąmiM pasirinkimas degtinės ir vyno 
MB4B UėmEBK BLVD. BICHMGND HBX. N V

pakojis, Našlaitėlė valsas, Kak ^Dartininkų admiirist raitjts’ - 
velis, Oi žibą žiburėlis, "Kur tu spaudos kioske, 910 WiHougb- 
eini, gudeli mano, Suktinis, Vai by Avė., Brooklyn 21, N.Y. Už- * 
žydėk žydėk, Tykiai Nemunėlis sakant paštu, priė -pfokštdių 
teka, Vestuvių polka, Ispahiš' kainos reikia pridėti 50 et. poš
kas vaisęs, Kepurinė, Kkmžpa- to išlaidom.
kojis, Noriu pūego, Gaidys, Kas . Darbininko Administrarija! t

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co. '

Lietuviška ir ęurbjpįgtlfiką £uona ir pyragai, šventėm* 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALU tr ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav

1 price covers Furu. dėl. A instal. 
No enetras. Mbst components avaH. 
for immediate deHvery.
R & ’^LE 2-0606

gi ja the
OUNTfeAcrttML* LENK -Cbr Rates 
are reasonaJMe. aU our worfc guar- 
anteed. — 1771 Broedivay, Brook
lyn, N. T.; AP 7-5527. Spėriai een-

PHILAOELPHIA, FA. 
WTEL, 860 banga 

vedėjM Adolfas Clatgaias 
385 TRan*, Pa.

HOeutt74175 
•ettadlMiaio nee 3:30 JNti 4&5 *4M>-

JONAS J. ROMANAS, Sr. 
WHIL - 1430 kH. Medford, Mass. 

Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vkS.

veltui —F.TD. ’ •
» . ■ • t

kTKNOK weODBaVCN 8L N- Y;
1 RbL Ylntete»-3112 5

*• *

AM bangomis 1190 kiloclktų
FM bang. 105^ megaciklų 

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

toks laikraštis, prieinamas mū
sų spmtininkų daugumai. Lai
kraštis turi pasirodyti bent 8 
kartus per metus. i ■

5. Išreiškia pągeidavimą, kad 
visi sporto klubų nariai būtų 
registruoti Faske, nežiūrint ar 
jie dalyvauja varžybose ar ne-

6. Suvažiavimas mano, kad 
sporto klubai, ša&L grynai

riniu, tiek forma, sportinio žur- sportinės veiklos, tort daugiau 
nalo leidimą bei redagavimą, dėmesio kreipti į klubų visuo- 
'4. Suvažiavimas randa, kad meninę lietuvišką veiklą.

sporto laikraštis yra didelis 7 Ragįna klubus į- klubų 
veiksnys mūsų sportininkų gy- vadovus vengti nereikalingo
venime ir nutaria, kad artimiau- tarpusavio trynimos! <jėl smul- neteisėto įjungimo Lietuvos 
šu laiku būtų pradėtas leisti įįų, žaidynėse kylančių proble- sportininkų-į Sovietų Sąjungoš 

mų, ir daugiau palaikyti drau- rinktinę, ' juos . panaujojant 
gišką bendradari^avimą ‘ bei tarptautinėje varžybose atsto- 
laikytis Salfaso nuostatų, kas vauti Sovietų Sąjungą.

amžiaus. L^ga dažniausiai pasi
reiškia pavasarį. Užsikrečia pa
našai kaip tymais. Persirgęs 
gauna įmunitetą visam gyve- 
nimui \

Liga prasideda neaukšta 
temperatūra, vėliau pasirodo iš
bėrimas. Nuo veido greitai ple
čiasi į visą kūną. Po 2-3 dienų 
išbėrimas atslūgsta. Ligonio sa
vijauta dažniausiai būna gera.

Suaugę serga kur kas sun
kiau šia liga —''skauda galvą, 
kaulų raumenis. Nėščioms gali 
atsiliepti | kūdikio sveikatą.

McKEESPORT, PA.
WEDO, 810 banga 

Vad. kun. Aff. S u t i n a k a • 
706 Talbct Avė, Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo i:30 vai. pj>.

DETROFT, MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ralpb A Valatka 
15756 Lesure, Detrott 27, Mich.

BRoadway 3-2224 
težtadieniais 4^0 - 5:30 popiet

z Siding -Cėfhng -Tifing 
at reasonabte rates, afl srork giiar- 
anteed. Spėriai comddiįraffon to re- 
ligious groups. 1505 Hantong Park.

Tl 2-4495—FO7-1759 
ALFRED TETRKAULT

CHICAGO, ILU 
8ophi« Barčus 

Seimus radijo programos 
RadŲB rtaUo W0PA, 4«K Fark, m. 
AJE. M50 MISA; FJB. 15t7 mogaa 
kaOAen 10-11 vai r.; 5e5t - oekm. 
5:30-9:30 vai. r.; LietuviikM vaka-

GEORGE MANSES & SON Con- 
tractgrs. Are your waHs Jeaking? 
Waterproofing, painting interior A 
esterior. We do excefient vrork <m 
Churohes and Institutkms — aU o^ 
work guarahtėed. Coanptete insur? 
ance coverage. — 229 Clinton SL, 
Brooklyn; caU JA 2-5642. Ansvrer* 
tog Service — WI 7-M30.

Naujai atidarytas
GROŽIO BALIONAS 

"ROTA”
ANNA MASfLIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio Įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Forest Paricvvay striyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo "į5M. ir Lt 
87-17 Jaasaie* Avė. o VI 5-5548

Jooeph Audrusis ■ TRAVEL AGENCY-REAL ĖST ATE - Insurance

— HAVEN REALTY —

Naujos 3 lietuviškos plokštelės
1. Dainos Lietuvai. — Songp bernelio sumistyta, Sesytės pol

io Lrthuania. Tai 12 lietuviškų ka. /
liaudies dainų; kompozicija Sa- 3. T«*yno« avRojam, Daina- Siaučiant šiai epidemijai, jos 
lomejos Cerienės-Mu&s: <O vos ansąaofetio Chicagoje įdai- turi gauti specialių vaistų, kad 
Tėvyne manoji, Kada girdžiu nuota plokštele su 14 lietuviš- apsaugotų kūdikį nuo anomali
as dainą, Gėlių daina, Rauda, kų dainų: Tėvynei aukojam, 
Gyvenimo aidai, invokadja, Kur bė^i Š^pė, Kur giria ža- 
Sių metų malda, Sapnų keliu, iiuoįa, Kddiu ėjajL Ę toIL jūs 
Vakaras, Lietuyos laukai, Ke- berneliai, apgavikai, žilvytis, 
lionės ir Ramunė- Išleido Jokū- Mylėti tietavą S tolo, Motinė- 
bas Stukas. Kaina 4 doL lė sengtivti^ Siubąu, lingau

2. LietuviHti šokiai ir tisu- paųfcštetis, TįpBįfįįĘ, šerznukš-
dtee motiodųos. čia 16 tietuviš- nėšfe, AtiinrMiiriiim su giria, 
kų šokių įgrojo akordeonu Ka- Uetovitis "iįa^s gjmę. 
zys Dąn^ąras: Išleido J- Stu- ?
kas, kaina |4.00. Telšių khim-

HARTFORO, CONN.
WPOP, 1410 klc.

Ved. Alg. OragOnaviČius 
273 VictoriaRd., Hartford 14, Conn. 

Tel.: CH 9-4502 
Sekmadieni — 11-12 vaL dieną

WWCO —banga 1240-1080 UL 
ved. Ant Paliulis 

321 RobimvMd Nd. r 
prast, tdv. Metninkaa 

kmod. — nuo 12:30 ttd 2 vaL p.p.

itoeMUt Z'&ftiuy

For ęufck »Me ^2300; niuo 6 ršom 
HbRanch Hollywood kttchen finMM. 
basement 1% batbs, ar:

UY5-5447.

18 FT. MOVING VAN. DRIVER Jb
W|LL -HELIfc LOAD A UN- 

LOAD. 47 .ŠEL — WILL GO ANY 
PI^C^ByAįnr TIME to 50 ari. Q/D. 

Mvy O'NriM — 0 E. 125th Street, 
N.X<£; FI 8-6878 — FI 8-5643.
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ADVOKATAS

ŽINIOS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

THEONRE VOUNMM,

Sportininkai rengia

Mylimam tėvui

nėję veikloje, papasakojo kas 
dėjosi užsienyje, kaip Lietuvai 
teko kovoti diplomatijos srity
je, kad įteisintų Klaipėdos pri-

zekmadienį, 5:30 
Recital Hali. >

Koncerto programą ji seniai 
parengė ir su ją jau koncerta
vo bent keliose vietose —Hofs- 
tra kolegijoje, LL, Manhatten- 
ville kolegijoje ir vokiečių Lie- 
derkranz klube.

IX 8 9-b_V> LlfHP

Vw rWVViw. UEmr HEnHfc 'yr 
muši Škotijoje M daug metų 
dėstė tngly kalbą Lietuvoje, 
gimnazijoje, todėl labai gerai, 
vartoja tetartą ir anglų fad- 
bas. Norėtų rasti darbo prie

fUNEBAL HOME 
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

uoromimco wwnnn bv
tas bus kovo 3, sekmadienį, 
4 v. popiet šv. Tomo salėje; 
Jamaica Avė ir 88 Str. kam
pas, Woodhavene, ten pat. kur 
buvo ir kiti Darbininko kon
certai. Programą išpildys šv. 
Antano gimnazijos Kennebunk- 
porte, Me., berniukų choras. 
Vadovauja Tėv. Bernardinas 
Grauslys. Choras su pasiseki
mu yra koncertavęs N- Angli
jos įvairiuose miestuose. Pir
mą kartą atvyksta į New Yor-

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALAS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUL 
Adresas: 40 E. 26th 8^ N.YX, N.Y. 

Tel.: M U 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONIS

New Yorko vyrų oktetas pa
dainavo: Pajūriais, pamariais 
— muz. V. Kuprevičiaus, Ant 
kalno karklai siūbavo — liau
dies dainą kurią oktetui pri
taikė okteto vadovas Al. Mro- 
zinskas, Kur banguoja Nemu
nėlis — J. Švedo ir bisui — 
Jūreivių maršą; akomponavo A 
Mrozinskas. Minėjimas baigtas 
Amerikos ir Lietuvos himnais.

šeštadienio vakare, sausio 
19 gražiose Carnegie Endow- 
ment salėse paminėta Klaipė
dos atvadavimo 40 metų sukak
tis. Visam minėjimui vadovavo 
Mažosios Lietuvos Rezistenci
jos Sąjūdžio pirmininkas Mar
tynas Brakas.

Šioje programoje tarp Beet- 
hoveno, Chopin, Debussy bus 
skambinami Hindesmith —dar 
gyvenančio amerikiečio moder
nisto kūrinys ir lietuvio Ju
liaus Gaidelio trys ištraukos iš 
suitos pianui. Lietuvį įtraukė 
norėdama pristatyti mūsų mo
derniąją muziką

«-3X -*■
■■ » -

vilčių pasirodyti su simfoniniu 
orkestru.

Viri gerai žinome, kaip yra 
sunku prasiskinti kelią jaunam 
menininkui tokiame New Yor
ko mieste. Be savųjų pagalbos 
tat neįmanoma. O toji pagaBa 
turi būti konkreti — jaunam 
menininkui rėtida savos publi
kos, kad butų galime padengti 
koncerto išlaidas- r

KARLONAS
Funeral Home

įstaigoje. Kalyti Darbininko 
adrau, skambinti' telėf: EV

Isftome Irena židonytė, 
duktė Mykolo, kilusi iš Lietu
vos, Kovanžų parajfijos, Ges- 
vių kaimo. ieško broliai ir se
serys, gyveną Lietuvoje. Atsi
liepti adresu: Jonas Tumas 
764 Bartam Ate. Rantam, 
New Jeney. Kitais metais pianistė turi

Poetas Nyka-Niltūnas, dr. K. 
Ostrauskas ir prof. ■ dr. J. Pu- 
zinas, L.B. Kultūros Tarybos 
pirmininkas, bus koreferentai 
symposium temos “Tautinė 
vienybė” pirmojė dalyje, bū
tent, kultūros srityje. Šioje da
lyje referentu bus ir diskusi
jas praves dr. J. Girnius, ku
ris bus ir viso symposium mo
deratorius. Paskaitos vyks Bal
tų Laisvės namuose 131 East 
70th Str., Manhattan, N.Y., va
sario 9 d., 10 vai- ryto. Ruošia 

Vokietijoje, Hanau stovyklb- Bičiuliai.

Petras Jurgelevičius-Jurgėla, 
83 metų, gyv. Elizabethe, mirė 
sausio 21, pirmadienį. Pašar
votas A- Bražinsko laidojimo 
koplyčioje. Laidojamas sausio 
24, ketvirtadienį, iš šv. Petro 
ir Povilo lietuvių bažnyčios 
Long Island kapinėse, New 
Yorke. Gedulingos pamaldos 
bus 9 vai. ryte. Vėlioms buvo 
vienas iš lietuvių parapijos Eli
zabethe steigėjų. Prieš pirmąjį 
pasaulinį karą buvo grįžęs Lie
tuvon — Varėnos' miestelin; 
paskui su šeima vėl išvyko A- 
merikon ir čia išgyveno dar 
apie 40 metų. Nuliūdime liko 
trys sūnūs — Petras, Kostas ir 
Julius. Viri yra dalyvavę lietu- 
vos nepriklausomybės kovose: 
dabar gyvena Amerikoje. Dr. 
Kostas Jurgėla yra lietuviško
jo Amerikos Balso direktorius 
Washingtone, dr. Julius Jurgė
la —^gydytojas Long Island. 
Kpt Pęfras Jurgėla, Lietuvos 
skautų steigėjas (1918), gyvena 
taip pat Long Island, N.Y.

Elizabeth, NJ., “Falangos” 
veitininkijos skautės rengia de
šimtmečio minėjimą kuris į- 
vyks sausio 26 (šeštadieni), 5 
v. popiet, Lietuvių Laisvės sa
lėje (269 Second Str., Eliza
beth, NJ.). Programa pradeda
ma iškilminga sueiga, po to 
bus meninė dalis ir pasilinks
minimas. ; „•

A D V O K A T A S 
37 Sherldan Avenue 
BrooMyn 8, N. Y. 

TeL APplegate 7-7083

(ARMAKAU8KA8) 
Grabo rias-Bateamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.

Aid. Kepalaites koncertas šį sekmadienį
Jauna pianistė Aldona Kepa- 

laitė antrą kartą išeina į Car- 
negie Redtal salę su savų kon
certu. Praeitais metais tokį 
koncertą buvo surengusi kovo 
4., šiemet koncertas įvyks 
sausio 27, sekmadienį, 5:30 v. 
popiet * ■ ■

Moterų S-gos 18 skyrius iš 
Miami, Fla., atsiuntė Darbi
ninko spaudos darbams 10 dol. 
Darbininko administracija dė
koja už auką__

Jonais Budrys, sukilimo va
das, prisiminė keletą epizodų 
iš anų dienų: kaip jis važiavo 
traukiniu su sukilėliais ir kaip 
Priekulės stotyje Latvijoje, bu
vo sulaikytas. Prisiminė pran
cūzų ultimatumą kaip prancū
zai atvadavus Klaipėdą norėjo 
vėl grąžinti seną padėtį, kaip 
vėliau iškraustė lenkų atstovus 
iš Klaipėdos. ’

Vaclovas SkhHcauskas, tuo 
mėtų aktyviai dalyvavęs politi-

INC.
E. JOSEPH ZEBROW8KI 

Laidotuvių direktorių* 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

su Air Condition
123 E. 7th 8L, New York 9, N.Y. 

GBamercy 5-1437

Įnešus Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas,' sugiedojus M. Lietu
vos himną “Lietuviais esame 
mes gimę”, į garbės prezidiu
mą pakviesta: Jonas Budrys jungimą- 
sukilimo vadas, Lietuvos gene
ralinis konsulas, Regina Kašu- 
baitė-Budrienė, dr. Kostas Jur- 
gėla, Jonas Kupčiūnas, Anta
nas Reventas, 'Petras Ulėnas, 
Pranas Vainauskas — viri su
kilimo dalyviai.

Martynas Brakas savo atida
rymo žodyje prisiminė anų me
tų padėtį, patį sukilimą, pakvie
tė tylos minute pagerbti žuvu
sius sukilėlius. Buvo pagerbti 
ir garbės prezidiume esą suki
limo dalyviai — jiems buvo 
prisegta gėlių. Plačiau išryš
kinta Reginos Kašubaitės-Bud- 
rienės, konsulo žmonos, veikla 
sukilime. ' \ . L i

sausio 26 8 v. v.
Lietuviu Ątletų Klube

AfA '
STASIUI PAPROCK.UI

PETRAS KARALIUS 
savininkas 

Laidotuvių Direktorius 
. ir Balzamuotoj** 

74 PROVIDKNCE 8T. 
WORCE8TER, MA88. 

>L 4-8757 RL 4-1195

280 CHE8TNUT STREET 
NEW BRITAIN. CONN.

Tel. BA 9-1181

Kitoje salėje buvo išstaty
ta gražiai sutvarkytų nuotrau
kų iš anų metų. Nuotraukos 
buvo iš J. Budrio archyvo, pa
rodai parengė V. Maželis. Bu
vo išstatyta porą senų Klaipė
dos krašto ženrėfetpių. ■

Buvo surengtos gražios vai
šės svečiams. O jų buvo ne tik 
iš New Yorko, bet ir iš tolimes
nių vietų. Iš Washingtono bu
vo dr. S- Bačkis, laetuvos pa
siuntinybės patarėjas, su žmo; 
na. Amerikos Balso lietuviško
jo skyriaus atstovai. Viso žmo
nių buvo arti 200.

Minėjimą rengė visa eilė or
ganizacijų: ALB New Yorko 
apygarda, ALT N.Y. skyrius, 
Lietuvių Moterų Atstovybės 
New Yorko klubas, Lietuvių 
Skaučių Seserijos Neringos 
tuntas,' Lietuvių skautų Broli
jos Tauro tuntas, Lietuvių Stu
dentų Sąjungos New Yorko 
skyrius, Lietuvos Veteranų Są
jungos Ramovės N.Y. skyrius, 
Mažosios Lietuvos B i č iu 1 i ų 
draugija, Mažosios Lietuvos Re
zistencinis ‘ Sąjūdis, Moterų 
Vienybė. * - ' ■ (P.)

Stankūnaitė, Operetės eboras, 
vadovaujamas M. CH», ir Nėr jM, 
Yorko tautinių šokių grupė, JI Z ' ;
vadovaujama. J.. MatnIaitiitaėš.\^H '
Po programos šokiai, grojant a > «
A Starolio orkestrui Visilie- ..Z
tuviai kviečiami atsilankyti. ; Z

Stasy* Santvacas vasario 17 _■ .. J ; "
atvyksta į Nevv Yortcą kur škai-
tys paskaita Lietuvos hepri- f
klausomybės šventės minėpme. ■ =

Pasaulio Liotuvię Katalikai I

Moterv organizacijų sąjungos H
.valdyba kovo mėn. 9, baltų na- 9 ; % j
muose ruošia sąjungos 40 me- ' ■
tų sukakties paminėjimą Pra- KLĄIPitDOS toiib įlydBYtmo minėjime šaudo 19 Caraogle EadoununCntJt. _ . ‘Tvi/v7* . X- *&tt tukMimo dalyviai d k. j d.: J. Kupčiūną*, dr. K. JurgNa, Jon^ Budry* — sukilimo vadai, kalba*,
džia 5 vai. popiet. VISI kviečia- Braka*, vadovavus , minėjimui,, R. Kaiubaite-Budriene, A- Reventad, P. U lėna*, Pr. Vainauskas. Nuotr. V. 
mi dalyvauti. Maželio.

CARROL 
Funeral Home

84 - 14 Jamaica Avė. ?
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5228

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreat Parlnvay SCatloa) 

WOOOHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbinga* laidotuves 
KoptySon nemokamai visose 
miesto dalyse: vefloa ventmadja 

TeL Vbzbda 7-4489

(BIELIAUSKAS) 
FUNERALHOME 

M. P. SALIAS — Directorlus 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM 

__ SNkaiS Tedėlaa
ėeb GRANO 8TKEET 

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

Pasirengimas ^idinjpm kon
certui. Sausio 15 jau tretį kar
tą buvo susirinkęs komitetas 
pasitarti dėl koncerto kovo 24. 
Koncerto programą išpildys du 
lietuvių chorai — So. Bostono 
ir Cambridge lietuvių parapijų, 
o taip pat amerikiečių Belmon
to choras. Bus atliktos mišios 
Nekalčiausios Marijos širdies 
garbei. Mišios buvo sukurtos 
Mindaugo krikšto sukakties 
metais komp. Jeronimo Kačins
ko. šiemet sueina • 700 metų, 
kai karalius Mindaugas mirė. 
Pasitarimo posėdyje dalyvavo 
prel. Pr. Virmauskas, kun. J, 
Žuromskis, kun. J. Klimas, kun. 
M. Vembrė, J. Kačinskast dr- P. 
Kaladė, Kapočįen|, . 0. | Ivaš- 
kienė, J. Ramonas, Andrulio- 
nis, Overką Stelmokas, Zičkus. 
Aptarti koncerto garsinimo ir 
bilietų platinimo reikalaL Ki
tas susirinkimas numatytas va
sario 5.

Bostono lietuvių mišraus 
choro naują valdybą sudaro: 
pirm. L. Izbickas, vicepirm. 
H. Gineitis, sekr. A Rudžiūnie- 
nė, ižd. V. Jurgėla, ūkio rei-

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

' Stasys Paprockas, sulaukęs Amerikos Lietuvių Tautines 
92 metų, mirė okupuotoje Lie- Sąjungos Richmond Hill sky- 
tuvoje, Zarasuose, sausio 16- rius rengia Užgavėnių vakarą 
Jo gedi New’ Yorke gyveną j. Steponio svetainėj — Fes- 
vaikai: dr. Vaclovas Paprockas, tival Restoran and Bar, 40 
Petras Paprockas, dr. Konstan- East 26 th Street, New York 
cija Šimaitienė ir Aleksandra City, N.Y., 1963 m vasario 
Matekūnienė. mėn. 23d. 7 vai. vakaro.

LAIKRODININKAS , 
•JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.- 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

C. A. VOKET- 
Vokietaitis

ADVOKATAS 
41 — 40 74th SL

Jackson Hdgbta, N. Y.

Tel. NEwtcn 9-8820

MILIAM J.DRAKE 
\ DRAGŪNAS ’

yTiCpUOras ktabo mėnerinis rii- 
rirt£^n» ̂ bus sanriė 26 šeš- 

. Tžr^Mi^no Instituto 
patalpose. Preligentai dr. inž. 
Jurgis Gimbutas ir dail. Vikto- 

‘ras Vizgirdą kalbės apie seno
vės graikų architektūrą* ir me
ną Paskaita bus pailiustruota 
paveikslais. Viri mielai kviečia
mi dalyvauti

Brocktono seselių koplyčios 
statybai paremti rengiamas po
būvis sausio 27 3 v. popiet sa
lėje prie E 7-tos gatvės. Ren
gia ponia Norkūnienė- jau par
duota virš dviejų šimtų bilietų.

šokius prieš Užgavėnes vasa
rio 22, penktadienį, Jurgio Wa- 
shingtono dieną, rengia Bosto
no studentų ateitininkų drau
govė latvių namuose, Jamai
ca' Plains. Vėliau bus platesnė 
informacija.

Faustą Kiršą ir jo kūrybą 
prisimena naujausias Lituanus 
žurnalo numeris, kuris šią sa
vaitę atspausdinamas Brook- 
lyne pranciškonų spaustuvėje. 
Straipsnį parašė A. Raginis. 
Žurnalą anglų kalba leidžia 
Liet. Studentų Sąjunga.

Mirusieji
Bo gedulingų šv. Petro para

pijos bažnyčioje pamaldų, pa
laidoti:

Petras Vaitkevičius (gruodžio 
14), 81 m- Velionis gyveno 337 
W 8th Str.. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

Konstancija Stakutienė (gruo
džio 24), 6 m- Velionė gyveno 
686 E 6tr Str.. Nuliūdime pa
liko vyrą du sūnus ir dvi duk
teris, kurių viena yra Jėzaus 
Nukryžiuotojo vienuolyno se
selė Celestina. Palaidota N. 
Kalvarijos kapinėse.

Jonas Diksa (gruodžio 27)72 
m. Velionis gyveno 157 E. 3 
Str. Palaidotas šv. Mykolo ka
pinėse.

Bronius Kučinskas (gruodžio 
28) 44 m. Velionis gyveno 45 
Milford Str. Nuliūdime ^paliko 
tris seseris ir brolį. Palaidotas 
N. Kalvarijos kapinėse-

e Julė Valienė-Wallace (gruo
džio 31) 67 m. Velionė gyveno 
17 Thayer Str. Brockton, Mass. 
Nuliūdime paliko dvi dukteris. 
Palaidota šv- Mykolo kapinėse. 

Anupras Bartaška (sausio 5). 
Velionis gyveno 61 Thomas 
Park. Palaidotas N. Kalvarijos 
kapinėse.

" Jonas Nausėdas (sausio 7) 
79 m. Velionis gyveno 237 D 
Str. Nuliūdime paliko žmoną 
dukterį ir du sūnus. Palaidotas 
N. Kalvarijos kapinėse.

Stanislovas Stakauskas (sau
sio 7) 66 m. Velionis gyveno 
138 Athens Str. Nuliūdime pa
liko žmoną ir dukterį. Palaido
tas N. * Kalvarijos' kapinėse-

Jonas Vertis (sausio 12) 94 
m. Velionis gyveno 264 W. 4th. 

rne®‘ Str. Nuliūdime paliko brolį. Pa
laidotas N. Kalvarijos kapinėse 

Tadas Jonikis (sausio 12) 75 
m- Velionis'gyveno 335 Fandul 
Str., Brighton, Mass. Nuliūdi
me paliko žmoną ir du sūnus. 
Palaidotas šv. Mykolo kapinė-

Lietuvos Partizanų viešas mi
nėjimas, rengiamas Lietuvių 
Fronto Bičiulių Atlanto pakraš
čio suvažiavime New Yorke, 
pradedamas vasario 10 d. 11 

nyčioje 259 5th Str., Brookly- PAMINĖJO KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO SUKAKTĮ 
ne, mišiomis už žuvusius Lie
tuvos laisvės kovotojus. Tuoj 
po pamaldų 12 v. parapijos sa- 
Jėje ^viešas partizanų minėji
mas su įdomia programa: bus 
rodomi vaizdai ekrane apie 
partizanus, dainuos New Yor
ko vyrų oktetas, vadovaujamas 
Mrozinsko, deklamacijos iš par
tizanų poezijos ir Lt. Lietuviš
ka visuomene nuoširdžiai kvie
čiama • dalyvauti ir pagerbti 
Lietuvos pogrindžio kovotojus.

Pr. Vincas Tercijonas, vaikų 
ligų specialistas, pagarsėjęs 
dar Lietuvoje, Amerikoje dir
bęs vienoje ligoninėje prie 
New Yorko, išėjo į pensiją ir 
išvyko gyventi į Monroe, Conn. 
pas savo žentą inž- J- Rygelį 
ir dukterį Aldoną. Ten pat gy
vena ir daktaro žmona Putvy- 
tė-Tercijonienė, buvusi veikli 
visuomenės veikėja Lietuvoje


