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JUPITERIS IR G. I Italijos žemžje.

Uostuose streikas jau baigtas

Mikojanu.

Vyriausybėje tekalbama apie 
planuojamą sustiprinta ūkinį 
spaudimą Kubai.

Laikraščių streikas tebetrun
ka. Unijos išbaigė jąu ir pi
nigus streikuojančių pašalpai. 
Išmokėjo per pusantro mėne
sio 1,270,000 dol.

ŠEN. GOLDWATERIS reikalauja 
tirti Kubos invazija-

X.a

Žinios apie sovietus Kuboje neramios

— Kubos invazijos Mausi
mas iš naujo kiE Kongresė. 
Respublikonai reikalauja jam 
oficialaus tyrimo.^Fdgrindą to
kiam reikalavimui davė R. Ken
nedy pareiškimas žurnalui U-S. 
News....,' kuriame jis tvirtino, 
kad Amerikos vyriausybė ne
buvo paža^juri-invazijM jokio 
dengimo iŠ 6ro, kaip lig šiol bu- 
vp tvirtinama tame pat žurnale. 
Respublikonai tvirtina, kad tai 
pastangos nuimti atsakomybę 
nuo prezidento, ir dėl to reika
lauja tyrimo.

Sausio 22 uostų darbininkų 
streikas baigtas susitarimu: at-

— Valstybė* tarnautojai ir 
partiją fondai., Ir tam klausi
mui reikalauja Kongreso tyri
mo, kada sausio 18 demokratai 
buvo suorganizavę preziden
tui pagerbti pietus, kurių daly
viai turėjo užsimokėti po 1,000

pateiktas Neto.
Reutheris pranešimą baigia 

priminimu, kad Kubos krizės 
metu Chruščiovas siūlėsi ati
trauksiąs savo raketas iš Ku
bos, jei Amerika atitrauks savo 
Jupiterius iš Turkijos.

lyginimas bus pakeltas valan
dai 24 cn. ir dar kitų pageri
nimų už 15 cn., tai viso 39 cn. 
Unija buvo reikalavusi 50 cn., 
laivininkystės bendrovės buvo 
siūlę 22 cn. Lig šiol mokėdavo 
valandai 3.02 dol. Per strei
ko mėnesį nuostolių padaryta 
700 nail-. Dabartiniu metu lau
kia iškraudami uostuose 100 lai-

ne tuo, ką darys de Gaulle, bet 
tuo, kokiom priemonėm dalis 
spaudos mėgina sudarinėti opi
niją.

Informacijos apie sovietų 
kariuomenės skaičių Kuboje pa
sirodė netikros. Kubos krizės 
metu buvo skelbiama, kad Ku
boje esą sovietų kariuomenės 
7,000-8,000, sausio viduryje o- 
ficialūs šaltiniai kalbėjo apie 
17,000. Dabar Chr- Sc. Monitor

GROMYKO: Mes sutikom jau 1960, bet 
tik 3 kartus; reikia

tiką. Pagrindinis susitarimo 
ženklas —- aiškintis, kalbėtis ir 
tokiu būdu derinti politinius, 
karinius ir kultūrinius reikalus. 
Tam' tikslui numatyta: valsty
bės galvos susitinka syki —du 
sykių per metus, užsienių rei
kalų, apsaugos, švietimo ar šei
mos reikalų ministeriai keturis 
kartus; kariuomenių viršūnės 
kas du mėnesiai; ekspertai kas 
mėnuo. Kariuomenėj

upBęritt, K Turkijos 
bu» ffimlūt. Tuo rei

kalu ešna ppfeRarimai tarp Tur
kijos ir AmeeĮkoe. Turkijos te
ritorijoje bus sustiprinta Tur
kijos kariuomenė modernes
niais konvencini ai> ginklais. O 
raketę vietof bus povandeni
niai laivai su Poteris raketom.

Klausimas netrukus būsiąs

anksčiau padarytos, 
planuojama. Pagal 
turėjo pagaminti

- Amintore Fanfani atsilanky- Ką šis žygis reiškia? 
mo metu paskelbta, kad. su juo 
sutarta, jog Amerika atitrauks 
iš Italijos 30 Jupiterio tipo ra
ketų; jų vietoj bus pasiųsti po
vandeniniai laivai su Polaris 
raketom į Viduržemio jūrą.

Ta paša proga paskelbta, 
kad raketos iš Turkijos ir Ang
lijos bus taip pat atitrauktos. 
Jau esą ir išvežta 15 Thoro ti
po raketų, o povandeninai lai
vai su Polaris jau stovi škoti- 
koje Holly Loch vandenyse-

SOVIETO VARDU — Nike 
lai Fedorenko derasi dė 
kontrolės.

AMERIKOS VARDU — Foster 
derasi dėl kontrolės.

Aiškinama Amerikos spaudo
je, kad Jupiteris ir Thoras jau 
esančios pasenusios raketos; 
kad jos taip pat esančios ne
saugios. Priešininkai jų buvi
mo vietas gerai žino ir gali jas 
sunaikinti anksčiau, nei jos 
bus pavartotos. Kas kita Po
laris raketos, kurios buvo po
vandeniniuose laivuose —nu
statyti jų būvimo vietą nebus 
taip lengva

is tos kritikos senojom ra
ketom .ir pagyrimo Polaris ra
ketai išvada-gali būti laikomas 
Christian Science Monitor ve
damojo teigimas: Italijos ir Tur
kijos saugumas bu* tikriau 
garantuotas.:

dol , o pramogos dalyviai ' po 
100 dol. Visas priekaištas ktio 
dėl to, kad įstaigų viršininkai 
darė moralinį spaudimą savo 
tarnautojam dalyvauti toje pro
gramoje ir mokėti po 100 dol. 
Demokratų fondui tokiu būdu 
buvo surinkta apie 1 mil. pa
jamų.

Iš de Gaulle naujų žygių nei 
pareiškimų negirdėti. O tuo 
tarpu Amerikoje ir Europoje 
sudarinėjama stipri o p i n i ja 
prieš de Gaufle. Amerikos spau
doje atgijo iš naujo kaltinimai, 
kad de Gaulle nori dėtis Napo
leonu, kad jis serga didybės 
manija, o kai kurie nusileido 
iki to, kad ėmė laidyti insinua
cijas, jog tai paranoikas (News- 
week), ir skelbti, kad “siekda
mas Prancūzijos-Vokietijos he
gemonijos Europoje, gali leistis 
į nežinomas avantiūras”. Tokia 
avantiūra galinti būti, kad de 
Gaulle “gali lankytis Sovietuo
se ir pradėti kalbėtis su Niki
ta Chruščiovu, siekdamas įti
kinti Sovietų lyderį tartis su 
Europa, ne su Jungtinėm Vals
tybėm”. „. . , ’

STIPRĖJANČIOS JCGOS — "Ku
boje diena » dienos stiprėja jigos 
prM agresiją”, kaltojo Chrtočiovas

Prancūzijos apsaugos minis- 
teris pareiškė, kad šiemet me
tų gale Prancūzija jau turės 
savo atomines bombas, kurios 
bus tris kartus stipresnės, nei 
Amerikos bomba Hiroshimoje. 
Bombos numatytos gabenti 
sprausminiais lėktuvais. Ir van
denilio bombos būsiančios ke
letu mėtų 
nei buvo 

t planą jas 
1969-70.

Jei tai buvo aiškinimas apie 
strateginį pirmumą atsisakant 
nuo pastovių bazių ir įsive
dant judrias povandeninių lai
vų bazes, tai neslepiama ir po
litinė prasmė. Newswook pri
minė audrą dėl Adlai Steven- 
sono. Prezidento draugai laik
raštininkai SL Alsop ir Bart- 
lett bendrai rašytu straipsniu 
Sat. Ev. Post skelbė, kad A. 
Stevensonas “buvęs priešingas 
ginkluotai akcijai prieš Sovie
tus Kuboje. Jis siūlęs diplo
matines derybas su galimybe 
panaikinti Amerikos bazes Tur
kijoje, Italijoje, Anglijoje* už 
Sovietų raketinės bazės panai
kinimą Kuboje. A. Stevenso
nas paneigė tai, ką skelbė 
aniedu žurnalistai. Bet kilusio
je spaudos audroje dėl ano kal- 
tinihio Stevensonui niekas ir 
nemėgino paneigti, kad jau 
prieš Stevensoną su tokiais 
siūlymais -buvo reiškęsis kitas 
prezidento draugas žurnalistas 
W. Lippmann (NYKT); po jo 
siūlymo tučtuojau Chruščiovas 

Laikraščiu streikui tarpi- įj. pareikalavo, kad Amerikos 
ninkauti atvyko į New Yorką bazės Tujoje panaikin- 
Baltųjų Rūmų spaudos šefas tada Chruščio-
Salingeris. Eeidėjai siūlo savai- v0 reikalavimą paliko be atsa- 
tinį priedą 10 doL, unija reika- kymo jr tik spaudė, kad Chruš- 
lauja 34 dol.

rių nei paprastai.
Vadinamas žvejų uostas te

bestatomas. Tačiau uostas tiks 
ir Sovietų povandeninių laivų 
bazei.

R- Kennedy pareiškime U.S. 
News žurnalui tvirtino, kad Ku
boje intensyviai rengiami ir 

mini jau 24,000. Pasirodė, kad sabotažo dalyviai kitiem loty- 
buvo skaičiuojamas karinome- nų kraštam.
nes kiekis pagal juos atvežu
sių laivų skaičių ir dydį. Da
bar išaiškinta, kad Sovietai su
kimšo tris kartus daugiau ka-

U.S. Naws.. - mano, kad de 
Gaulle pastatė rimčiausią kliū
tį Amerikos vadovavimui vaka
rų Europos politikai nuo^pat 
antrojo pasaulinio karo, ir A- 
merikos pozicija Nato vadovy
bėje negalės išlikti tokia kaip 
iki, šiol

— Piety Korėjos kariuome
nei išlaikyti Amerika 1961 da
vė 374 ntil. doL — 98 proc. 
viso Korėjos , karinio biudžeto- 
Tačiau Amerika negali tikrin
ti, kam duodami pinigai tikrai 
suvartojami.

STRATEGIJA AR DIPLOMATIJA -
Amerikos raketų bazės Europoje naikinamos. Ar tuo bus 
pagerinta apsaugos strategija ar bus patenkinta Mask
va siekiant, susitarti dėl atomų? r .

Dėmuo centre labiausiai du 
'dalykai: pasitarimai su Sovie
tais ir de GauUe. Amerika su 
Sovietais derasi toliau dėl nu
siginklavimo. Nuo sausio 22 
dalyvauja pasitarimuose ir ang
lai. Svarstomi konkretūs kon
trolės klausimai: kiek sykių ga
li būti kontrolė vykdoma, kiek 
žmonių bus įsileidžiama, ‘ ar tik 
pakvietus Sovietam, ar “kada 
panorės, kuriose vietose ir tt.

Naujų dalykų šiuo klausimu 
paskelbė sovietų užsienių minis- 
teris Gromyko spaudos žmo
nėm. Esą jau 1960 Sovietę Są
junga pareiškusi min- pirm. 
Macmil lamai sutikimą leisti 
kontrolę tris kartus per metus. 
Nuo to skaičiaus Sovietų • Są
junga ir dabar nenusileis. Gro
myko pasisakė ir dėl Prancū
zijos: susitarimo dėl atomini y 
bandymu sustabdymo turi būti 
ir Prancūzijos parašas. Pran
cūzija yra jau atominė valsty
bė, “be Prancūzijos, manau, 
susitarimas neįmanomas”.

diefenbakeris: -o su mumis jai pritarė visi satelitai, o Ki- sės vengia nutraukti santykius 
nijos komunistų atstovai buvo ir pareiti j atvirą kovą. Kinijo- 
nušvilpti. Tačiau tai nereiškia, je sausio 11 buvo iškilmingai 

Išvados iš Konnody ir de Gaudo santykiai tarp Maskvos ir sutikta Sovietų pravažiuojanti 
fryrfųvty • Kinijos komunistų tempsis to- delegacija, o ir kinų atstovai

.. ------ - , ----- Berlyno suvažiavime kalbėjo,
— Anglija gamina lėktuvus ** Jie austos darę pastan- 

kom. Kinijai. Šen. Keatingas perkopti per nesutarimus, 
reikalauja, kad Amerikos vy- Saudo 16 Maskvoje buvo pa- 
riausybė įsikištų į tai, nes kom. skobta, kad naujas Kinijos at- 
Kinija užpuolė Indiją, birią re- "nuoširdų ir
mia ginklais ir Amerika ir Ang- draugišką pasikalbėjimą” su

Kas Paryžiuje tikrai sutarta
Prancūzijos ir Vokietijos sau

sio 23 pasirašyta sutartis spau
doje svarstoma, ieškant, kas jo
je yra konkretaus. Nerandama 
ženklų, kurie rodytų, kad dvi 
valstybės siekia dominuoti ki
tom valstybėm, kad dvi vals
tybės padaro sąjungą, kuri ap
ribotų jų nepriklausomą poū-

čiovas atsiimtų savo raketas. 
Netiesioginis atsakymas ateina 
dabar, po 6 savaičių nuo au
dros prieš Stevensoną. Daro
ma tai, kas buvo priskiriama 
Stevensonui kaip jo tariamai 
siūlomas appeasementas. Kad 
būtų išvengta appeasemento įs
pūdžio, skelbiama, kad 
ja tvarka bus'tikresnė apsau
ga Europai šr tai bus dalis {Re
zidento Kennedy didžiojo pla
no, sutarto su Macmtilanu Nas- 
sau.

subend- 
darnmi 

berkfii mai^vrS™SRkyklose 
sustiprinamos kalbos prancūzų 
ir vokiečių.

Kanclerio Adenauerio ir pre
zidento de Gaulle pareiškimuo
se nesulaukta pasisakymo dėl 
Anglijos priėmimo į Europos 
ūkiny bendruomenę- Neabejo
jama betgi, kad Adeną ueris 
kalbėjosi su de Gaulle tuo rei
kalu ant keturių akių, nes Vo
kietijos parlamentinės grupės 
spaudė kanclerį, kad jis veiktų 
de Gaulle atsisakyti nuo opozi
cijos, kitaip grasino netvirtinti 
susitarimo. Garsiai prabilo nesutarimas 

tarp Amerikos ir Prancūzijos. 
Bet nesutarimo esama ir tarp 
artimiausių kaimynų — Ameri
kos ir Kanados. Jis reiškiamas 
viešai, spaudoje ir net vyriau
sybės žmonių lūpom.

Amerika nepatenkinta, kad 
Kanada neparėmė Amerikos ak-

OPINIJA IR 
de Gaulle

cijos prieš Kubą; kad nesideda priklausomą, be Amerikos 
į Amerikos Valstybių Organi
zaciją; kad prekiauja su kom. 
Kinija.

Kanada nepatenkinta dėl 
kelių priežasčių. Vieną pasa
kė min. pirmininkas Diefenba
keris: esą mes esame su šiau
rės Amerika sąjungoje apsigy
nimo ir taikos išlaikymo reika
lam, bet Amerika niekad v 
mumis nesitaria H anksto. Net 
nepasitarta dėl Kubos bloka
dos. Spaudoje tai sudramatin
ta: esą elgiamasi, lyg Kanada 
jau būtę 51 Amerikos valstybė. 
Nepatenkinti prekybininkai, ir 
kad iš ūkinių santykių su A- 
merika Kanada turi milžiniškus

Angfijos • vyriausybei bus PRANCŪZIJA SU ATOMAIS 
svarbi sausio 28 diena. Tą die
ną Briusselyje vėl bus svarsto
mas Anglijos priėmimo į Euro
pos ūkinę bendruomenę klausi
mas. Ryšium, su ta diena min. 
pirm. Macmillanas nukėlė ir 
parlamento debatus dėl užsie
nių politikos į sausio 31.

Po Adenauerio ir de Gaulle 
konferencijos aišku tiek, kad 
Prancūzija aną sausio 28 dieną 
nereikalaus visai svarstymą nu
traukti. Laikoma tai jau maža- 
pažanga. Esą' de Gaulle čia bu
vęs paveiktas Adenauerio.

Now*wrek susieja šį planą 
dar ir su Chruščiovo konflikto 
su kinų komunistais ir su dery
bom dėl nusiginklaviino. Girdi, 
■Amerikos raketų atitraukimas 
iš Europos palengvins Chruš
čiovo padėtį — jis galės Kinų 
draugam jį pavartoti kaip aiš
kų įrodymą, jog jo skelbiama 
koegzistencijos politika duoda 
geras vaisius- Daroma taip pat 
sugestija, kad raketų atitrau
kimas gali prisidėti prie palan
kios atmosferos sudarymo de
rybom dėl nusiginklavimo.

Gerins santykius tarp Maskvos ir Kinų
« •. „ .... . Pastarieji argumentai sukę-
Berlyne rytų Vokietijos to- bau PneShga, su Berlyno su-. abejojtm,; „ y, kurie jMOS 

munistų suvažiavime ChruSčto- važiavimu pastebima ženklų, iš areim-nL.
vas pasiekė ko norėjo: jo M- kurių spėjama, kad aMri po- „

tų, nes naivu būtų laikyti 
ChrašSovą tiek nesuprantan
čiu padėties, kad girtasi laimė
jimu tada, kai viena priemonė 
pakeičiama geresne priemone 
Europos apsaugai nuo Chruš
čiovo agresijos. Tokius argu* 
mentus skaitant lieka nebeaiš
ku: er baste nalMnomos tom, 
kad būty Europai duete paros

takos. Tačiau New$week paste
bi, kad Kanados visuomenė jau 
nėra vieninga dėl Kanados sa
vitumo. Vyresnioji generącija, 
išaugusi po pirštojo pasaulinio 
karo, anot laikraščio, geriau su
tiks mirti, negu nustoti buvę 
kanadiečiai. Bet nauja genera
cija keičiasi, prisiima vis la
biau Amerikos papročius- O 
ypačiai naujos dvasios atnešė 
gausūs imigrantai. Ar dėl A- 
roerikos antikomunistinės aiš
kios politikos ar dėl nore būti 
amerikiečiais, naujioįi imigran
tai esą labai palankūs tam, kad 
Kanada susijungty su šiaurine 
Amerika. — Tokia laikraščio 
charakteristika irgi vargiai pri
sideda prie kanadiečių aprami- 

reiškia ir tie, kurie norėtų iš- nimo ir santykių su Amerika 
laikyti Kanados veidą savą, ne- išlyginimo.......

— Vyriausybė nutraukė by
lą prieš gen. Walkeri ir kitus 
šešis, kurie buvo kaltinami dėl B
pernai metų įvykių Mississippi,f , .. J .. . . • ‘ŠEN. MORSE sėkmingai
kada nenorėjo prumti į umver- - tarpininkavo uostM darbinm- 
sitetą negro Meredith. kų streike.
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Begėdiškas melas
Melui begėdiškai vra nasitar- 

navusi viena tarotautinė insti
tucija. vadinama Unesco vardu. 
Tai Jungtiniu Tautų auklėiimo, 
mokslo ir kultūros organizaci
ja. Kai i tokią organizaciia i- 
siskverbia melagiai, tai sukelia 
ne tiktai nusistebėjimą, bet ir 
nasioiktinimą. nes tikras auk
lėjimas, mokslas ir kultūra su 
melu neturi nieko bendro. Ne
gi Unesco savo varda būtu pa
sirinkusi kokiom natvčiom, o 
ne rimtam reikalui? Kas čia at
sitiko?

Unesco vardu yra išleista 
brošiūra, pavadinta “Rasiu ir 
tautu lygybė SSSR”. Toje knyg
palaikėje I.P. Tsamerian ir S. 
L. Ronin stengiasi Įrodinėti, 
kad sovietinėje diktatūroje eg
zistuojanti teisių lygybė. Tai 
iau toks “mokslas”, kuris iš 
karto pakvimpa nešvankiu me
lu. Dar šlykščiau apsimeluoja- 
ma rašant, kad “1940 metais 
buvo atstatvta sovietinė san
tvarka Baltijos valstybėse — 
Lietuvoje. Latvijoje ir Estijo
je, kai ios laisvu noru prisijun
gė orie Sovietu Sąjungos”. Taip 
tegali rašvti įdoktrinuoti bol
ševikai ruskeliai arba jų agen
tai. Bet kaip tokia “kultūra” ga- 
lėio pasirodvti tarptautinės au
klėjimo, mokslo ir kultūros or
ganizacijos (Unesco) vardu?

Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
diplomatijos šefas, tuo reikalu 
parašė protesto rašta Unesco 
generaliniam direktoriui Pary
žių ie. Laiške rašoma:

“Aš turiu garbės atkreipti 
Tamstos malonų dėmesį į tai, 
jog šis tvirtinimas yra begėdiš
kas melas. Yra visuotinai žino
ma. kad 1940 metais Sov. Są
junga. vykdvdama savo krimi
nalinius susitarimus su Hitle
riu. užpuolė Lietuvą. Estiją ir 
Latviją be mažiausios provoka-

I JONAS KUMPAKOJIS J
| ---------------------------------------------------- <?

į Trečioji jėga j
j FELJETONAS j

(3)
— Tai, sakai, neleidžia, — 

susimąstė ir Virvelė. — Maty
ti. turi rimtų priežasčių. Ne vi
sur dar turistam namai įreng
ti- Klaipėda buvo apgriauta, 
Dzūkijoje — smėlynai. Namai 
ant smėlio nesilaiko. O be na
mų — kaip tave priims? Geriau 
užeik kada pas mane, — kvie
tė Virvelė. — Parodysiu filmą 
iš Lietuvos. Be jokių išlaidų ir 
vargo matysi, kas reikia ma
tyti ...

Virvelė dar nespėjo tų žo
džių baigti, kaip Skiedra užbė
go jam iš priekio:

— Dievaži, vožčiau tau tie
siai Į srėbtuvę, jei nebūtume 
gatvėje. — užriko. —Neturi gė
dos siūlyti filmą vietoj kelio
nės i Lietuvą. Pats plepi apie 
kultūrinius ryšius, bendradar
biavimą, o man siūlai filmą. 
Kad tu kur nesurugtum! Maty
ti, tie maskoliai okupantai bi
jo. kad Dzūkijoje kokios revo
liucijos nesukelčiau. štai kur 
visa paslaptis!

Aš tildžiau, kad jie rimtai ne- 
susipeštų.

Publlshed seml-weekly except hoilday 
w«ki and July and First week la 

Augusi when publlsbed weekly.

cims iš iu pusės ir laužydama 
trijų tautų valia būti nepri
klausomom, iu suverenumą ir 
tarptautine teise- Sovietų Są
jungą pati pasmerkė save kaip 
agresorių, nes buvo pasirašiu
si su Baltijos valstybėmis agre
sijos nustatymo konvenciją, ku
rios str. 2. uždėjo dalyviams 
šią prievolę: “ .. .bus laikoma 
agresorium valstybė, kuri pir
moji padarvs vieną iš šių veiks
mu ... 2) įsiverš savo ginkluo
tomis pajėgomis, net be karo 
paskelbimo, i kitos valstybės 
teritoriją ...” šią konvenciją 
Sov. Saiunga sulaužė kaip ir de
šimtis kitų sutarčių ir jų tarpe 
taikos ir nepuolimo sutartis-

"Raudonajai kariuomenei į- 
siveržus Į Baltijos valstybes, o- 
ku nacinė valdžia suorganizavo 
rinkimų komediją, kurios metu 
įsakė sovietu kariuomenei “bal
suoti”; po to sekė vadinama
sis Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
įjungimas į Sov. Sąjungą.. To
kiu būdu Sov. Saiunga pada
rė vieną biauriausiu tarptauti
niu nusikaltimu, kokie yra ži
nomi naujoje istorijoje.

“Tokiomis aplinkybėmis yra 
absoliučiai nesuprantama, kaip 
tokia tarotautinė organizacija, 
kaip Unesco. galėjo duoti savo 
vardą ar prileisti, kad jis būtu 
neteisėtai panaudotas leidiniui, 
kuriame Sov- Sąjungos bruta- 
liška agresija prieš tris baltų 
tautas ir joms primesta žiau
ri priespauda atvaizduojama, 
kaip jų laisvas prisijungimas 
prie Sov. Sąjungos. Tai yra ne
tik tų trijų tautų užgavimas, 
bet taip pat teisingumo bei 
žmoniškumo jausmo, kuris su
daro viena mūsų civilizacijos 
elementų. Tai yra užgavimas 
nesuderinamas su tarptautinės 
auklėjimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos garbe. Nė naciai

Virvelė visas paraudo ir šo
ko įrodinėti:.

— Visai ne! Tu pats esi kal
tas. Aš gerai žinau. Nors mu
dviejų nuomonės daug kur su
tinka ir kartais pakalbi protin
gai, bet ir pasielgi, kaip tie 
vaduotojai. Pagadini . reikalą. 
Rinčiukas man sakė, kad tau 
prie penkių dienų Vilniuje bu
vo išprašęs dar vieną dieną 
Kaune ir dvi Klaipėdoje, bet..

— Kas “bet”?
— Bet išdrožei kalbą vaduo

tojų susirinkime. Mūsų gerada
rius ir išvaduotojus rusus išva
dinai okupantais, o buržuazi
nius nacionalistus ir banditus 
— didvyriais. Dar dešimkę va
duotojam paklojai. Kas tokią 
žioplystę daro? Kur tavo pro
tas? Prakišai visus kreditus pas 
mūsų pažangiuosius. Dabar ta
vęs nė į Vilnių neįsileis- Su
pranti?

Skiedra lingavo galva ir ty
lėjo Jam buvo taip skaudu, 
kad Dzūkijos jau neišvys, jog 
žodžio nepratarė. Man jo pa
gailo. Aš stojau ginti:

Prieš 40 metų
Min. V. Sidzikausko kalba, pasakyta Klai
pėdos išlaisvinimo minėjime New Yorke

Jeigu didysis Lietuvos kuni
gaikštis Vytautas po Žalgirio 
kovos būtų pasiekęs to, ką 
jis pareiškė Vokiečių ordinui, 
būtent, kad "Prūsai yra taip 
pat mano tėvu žemė ir aš jų 
reikalausiu iki Uosos", tai vi
duriniu ir naujųjų amžių Lietu
vos istorija, greičiausiai, būtų 
nuėjusi visai kitu keliu. Tačiau 

nedrįso tyčiotis iš savo aukų ir 
netvirtino, kad žydai laisvu no
ru ėjo į getus ir jų žudymo vie
tas.

“Su pasipiktinimu ir skaus
mu turiu garbės pareikšti iš
kilmingą protestą prieš brošiū
ros “Rasių ir .tautybių teisių 
lygybę SSR” išleidimą ir pra
šyti Tamstą išimti ją iš apy
vartos. Aš vyliuos, kad Tamsta 
malonėsi padarvti žingsnių nu
statyti Unesco valdininkų atsa
komybe šioje aferoje.

Turėdamas prieš akis tiek 
Baltijos valstybių interesus, ir 
tiek Unesco garbę, kuriai tas 
brošiūros išleidimas pądarė di
delės žalos, siūlau, kad Unesco, 
vykdydama savo programą is
torijos vadovėliam leisti, pa
vestų grupei specialistų — į 
kurią, žinoma, neįeitų sovietai, 
bolševikai ir komunistai —pa
ruošti Sov. Sąjungos agresijos 
prieš Baltijos valstybes ir jų 
okupacijos bei priespaudos is
toriją.”

KLAIPĖDOS minėjimo dalyviai New Yorke. Nuotr. V. Maželio

— Virvini susuktasis, — sa
kau, — nagi, ir išplovė tie rus- 
,keliai tau smegenis: išmazgojo 
ir išsunkė! Jei jau tau Lietu
vos okupantai yra išlaisvinto
jai, o kovojusieji ir išniekinti 
partizanai, Lietuvos patriotai,— 
banditai, tai ar tavo galvoje dar 
kas liko?

— Dugiau negu pas tave!— 
atšovė.

— O Jurgutėliau! — neišlai
kiau nešūktelėjęs.

— Nėra ko čia šauktis pra
eities dvasių! — atšovė- Virve
lė stipriu trigubu balsu, tar
tum iš jo burnos būtų prašne
kę ir Kilpa su Mazgu- —Kas 
buvo, praėjo ir nebesugrįš. O 
Jurgis Skiedra nėra koks Jur
gis šventasis ... Jo nusikaltimų 
nė į Jaučio odą nesurašytum: 
nelegaliai pabėgo iš Lietuvos, 
bastėsi po Vokietiją, persime
tė į Ameriką kapitalistinę, be 
sovietų leidimo pasidarė ’ čia 
piliečiu, negrįžta j tėvynę....

— Užsičiaupk! — pratrūko 
Skiedra įpykęs. — O tu ar ne
bėgai9 Dūmei, lyg kas būtų 
padus svilinęs. Kiti nebuvo 
taip galvų pametę, tai ir da
bar jas turi. O tu?

— Aš susipratau ir pasitai
siau, — teisinosi Virvukas.— 
Už tai man^ atleido. Jie, tie ge
raširdžiai, visiem atleidžia, kas 
gailisi ir .. .

— Ir parduoda savo kailį.
— Galite sakyti, kaip norite. 

istorija nepripažįsta “jeigu”, ir 
nenagrinėja, kas būtu buvę, jei
gu ... Istorija registruoja fak
tus. O istorinis faktas buvo 
toks, kad 1422 rugsėjo 26 (t- 
y. praslinkus 12 metų po Žalgi
rio laimėjimo) prie Melno eže
ro pasirašytoji su Vokiečių o r-- 
dinų taikos sutartis paliko vo
kiečių valdžioje vakarines lie
tuviu ir prūsų Gentis su Nemu
no žiotimis ir Klaipėdos pilimi.

Lietuvos ekspansija buvo pa
stūmėta i rvtus. Savo galei sti
printi didieji Lietuvos kuni
gaikščiai ieškojo atramos slavų 
žemėse- Lietuva paliko konti
nentinė valstvbė su visomis to
kios padėties pasėkomis. Amžių 
bėgyje toji padėtis suformavo 
ir lietuvių tautos charakterį.

Praslinkus tik penkiem šim
tam metų po Žalgirio pergalės, 
pirmasis pasaulinis karas suda
rė sąlygas pakeisti istorijos rai
da. kiek ji lietė Lietuvą. Tą 
istorini posūki įvykdė tautinio 
atgimimo naujiems žygiams pa
žadinta ir socialiniu atžvilgiu 
persirikiavusi pati lietuvių tau
ta savo rankomis ir savo geni
jumi.

1914 metais kilęs pirmasis 
nasaulinis karas buvo vestas ir 
baigtas tautų apsisprendimo 
šūkiu. Tuo metu, 1918 vasario 
16 atsikūrė Lietuvos valstybė. 
Ta pačią diena, kai buvo baig
tas karas 191£ lapkričio 11

Bet judu tai užkietėję savo 
smegenyse- Norite dar kaž ko
kį numirėli prikelti.

— Kokį numirėli?! — suri
kau.

■— -Gi prieš 22 metus palai
dotą vadinamą Nepriklausomą
ją. Neprisikėlė ir neprisikels!

— Esi išdavikas, tautos išga
ma, gal dirbi už pinigus! —pra
pliupo Skiedra.

— Dirbu dėl tėvynės, dėl jos 
gerovės.

— Taip? Ar jau pamiršai 
aną vakarą nelaisviečių susirin
kime? Drėbei penkinę ir man 
teisinaisi: čia tai tetos pinigai. 
Kas girdėjo, kad rusai kam te
tos pinigus išmokėtų? Jie čia 
graibosi visokius palikimus nu
džiauti. Nė skolų nemoka. O 
tau pakišo ... Ar tai nėra at
lyginimas už tavo darbą? —kir
to Skiedra iš peties.

— Palikimą gauti kiekvienas 
turi teisę. Čia joks nusikalti
mas ar papirkimas. Už tuos žo
džius aš tave patrauksiu teis
man. Už šmeižimą. O tu, Kum- 
pakoji, būsi liudininku. Girdė
jai, ką jis pasakė? Turėsi pri
siekti. Mano advokatas jau se
niai renka medžiagą prieš to
kius nepraustaburnius šmeiži
kus- Čia laisvas kraštas. Žmo
gaus vardas ir garbė įstatymų 
saugojami, — pabrėžė su pasi
tenkinimu.

— Čia tai teisybę sakai, — 
pabrėžė ir Skiedra. — Dabar 
man visai aišku, kodėl Lietu-

V. SIDZIKAUSKAS kalba Klaipėdos atvadavimo minijime. H k. j d. R. Budrienė, A. Revent^s, P. Ulėnas, 
Pr. Vainauskas, Nuotr. V. Maželio.

Tilžėje buvo įkurta Prūsų Lie
tuvių S. ~ *“tno Tautos Ta
ryba, kuri savo 1919 balandžio 
8 raštu Paryžiaus konferenci
jos ‘pirmininkui Clemenceau 
reikalavo tautų apsisprendimo 
teisės Mažajai Lietuvai iki Lab
guvos, Įsručio, Gumbinės. Dar
kiemio ir Galdapės apskričių ir 
leisti tom žemėm susijungti su 
Didžiąja Lietuva vienoje Lietu
vos valstybėje.

To paties reikalavo ir Lietu
vos delegacija taikos konferen
cijoje 1919 kovo 24 įteiktame 
memorandume, pavadintame 
“Revendications Lithuan i e n- 
nes.” Savo trigrašį pridėjo ir 

von negrįžti, o tik kitus ra
gini. Ten tave surištų į mazgą 
ir dar kilpą ant kaklo užnertų. 
Neprisišauktum nei teismo nei 
liudininkų. Bepig tau kitus čia 
gąsdinti teismais ir advokatais! 
Bet ar nebūsi per daug įmer
kęs uodegą? Vargu kas ištrauk
tų už ausų, kai užvestum bylą. 
Norėčiau pabūti liudininku. Tu
rėčiau šį tą pasakyti...

Aš stebėjausi, kad Skiedra 
taip _ pasišiaušė. Pasirodė esąs 
tikras vyras, ne skiedrelė. Man 
buvo mįslė, kaip jiedu anksčiau 
galėjo draugauti. Arba Skiedra 
prablaivėjo, arba baiminosi, kad 
neiškiltų kas viešumoje- Jis to
liau pylė, lyg būtų teisinęsis:

— Taip, Virvele! Mudviejų 
keliai nuo šiandien skiriasi. 
Pakankamai tu man akis dū
mei. Tik dėl tavęs turėjau su 
Rinčiuku susitikinėti. Išklojau 
jam visą savo gyvenimą, ilgiau
sias anketas užpildžiau, visas 
gimines Lietuvoje surašiau. Va
žinėjau į pasimatymus su Len- 
kevičium- Vis tavo patarimų 
klausydamas. • “Nelaisvę” per 
tave užprenumeravau. Pradėjau 
gauti “Maskolių Balsą”, kurį 
jie vadina iškreiptu “Tėvynės 
Balsu”. Labai jau jis panašus 
į tavo balsą ... Graudu ir pik
ta darosi, kad leidausi už no
sies vedžiojamas ir suvedžioja
mas. Manai, kad Skiedrelė taip 
ir plauks visą laiką, kur tik pa
stumsi ... Štai ir ne- Už atra
mos užsikabinau. Gana! Ir tu, 

Juozo Gabrio Informacijos Biu
ras Lozannoje, išleidęs Europos 
tautybių žemėlapį, radusį gra
žaus susidomėjimo taikos kon
ferencijos sferose, ir lenkai, ku
rie savo delegacijos taikos kon
ferencijai pirmininko Dmovskio 
asmenyje pasiūlė padalinti Ryt
prūsius tarp Lenkijos ir Lietu
vos pagal mano aukščiau sumi
nėtą liniją, bet su tą sąlyga, 
kad Lietuva sutiktų atgaivinti 
unijos saitus su Lenkija. Dėl 
viso to atsirado kitas istorinis 
faktas, būtent:, į Versalės taikos 
sutartį buvo įrašytas 9f£sis 
straipsnis, kuriuo' į* šiaurę nuo 
Nemuno esanti Mažosios Lietu-

Virvele, vieną kartą stipriau 
susiveršk į tikrą mazgą. Pakaks 
būti palaida kilpa! Ar nematai, 
kad su tavim padorus tautietis 
nė sveikintis jau nenori? — 
kreipėsi į Virvos savigarbą.

— 0 ne! Tu klysti, labai 
klysti, — nepasidavė pertikina- 
mas- — Niekada aš tiek dėme
sio savo gyvenime nesulaukiau, 
kaip dabar. Tai reiškia: einu 
geru ir teisingu keliu. Visi ma
ne gerbia, neišskiriant nė va
duotojų. Kai vieną kartą nukly
dau į parengimą, taip sakant 
pasižvalgyti, tai viena buvusi 
aktorė per visą svetainę atplas
nojo man rankos paspausti. Aš 
tik sveikinuos, tiktai linkčioju 
visą laiką ratu apstotas -

— Giriesi, Virvekli, giriesi ir 
nerausti. Pats mačiau, kaip ap
linkui tave buvo tuščias ratas.

— Tai buvo tas momentas, 
kai visi nubėgo pirktis atviru
kų, kad juose pasirašyčiau. Ant 
Lenino paminklo Lukiškių aikš
tėje, Vilniuje.

— Ar nebuvo ten Lukiškių 
kalėjimas, ir ar nebuvo tai ne
laisviečių susirinkime? — pa
stebėjau.

Skiedra skaniai nusijuokė.
—Ne, netame susirinkime.

— užginčijo Virvelė. — Gerai 
prisimenu, kad buvau pas va
duotojus. Ir kaip neprisiminti, 
jei pats šulas šoko su manim 
glebėsčiuotis.

(Btu daugiau) 

vos dalis su Nemuno žiotimis 
ir Klaipėdos uostu, nuo to lai
ko Klaipėdos kraštu vadinama, 
buvo atskirta nuo Vokietijos, 
šią pastarąją įpareigojant pri
pažinti Santarvės valstybių pa
darysimą dėl tų žemių spren
dimą.

Versalės taikos sutarties pro
jektas buvo įteiktas Vokietijos 
delegacijai, ši savo pastabose 
dėl to projekto tarp kitko tei
gė, kad Klaipėdos krašto atsky
rimas nuo Vokietijos būtų prie
šingas apsisprendimo princi
pui, nes jo gyventojų dauguma 
esanti vokiška ir jis esąs suau
gęs su Vokietija ir ūkiškai ir 
kultūriškai. Taikos konferenci
jos pirmininkas Clemenceau, at
sakydamas į tas Vokietijos De
legacijos pastabas, parašė:

“Susijungusios ir susitaru
sios valstybės nesutinka pripa
žinti, kad Klaipėdos krašto at
skyrimas prieštarautų tautiniam 
principui. Kalbamas kraštas vi
sada buvo lietuviškas, jo gy
ventojų dauguma kalbos ir kil
mės požiūriu yra lietuviai. Tas 
faktas, kad Klaipėdos miestas 
didžia dalimi yra vokiškas, ne
galėtų pateisinti viso krašto pa
likimo Vokietijos suverenume, 
ypač dėl to, kad Klaipėdos uos
tas yra vienintelis Lietuvos 
išėjimas į jūrą. Yra nutarta, 
kad Klaipėda ir aplinkinis kraš
tas bus perduoti Susijungu
sioms ir Susitarusioms valsty
bėms, nes Lietuvos teritorijos 
padėtis dar nėra nustatyta".

Tas Clemenceau raštas yra 
didelės reikšmės Lietuvai turė
jęs istorinis faktas.

Versalio sutarčiai 1920 sau
sio 10 įsigaliojus, Klaipėdos 
kraštą užėmė prancūzai, kurie 
jį administravo visų susijungu
sių ir susitarusių valstybių var
du. Dėl užsitęsusio Lietuvos 
ginčo su Lenkija dėl Vilniaus 
buvo nudelstas Lietuvos de ju
re pripažinimas. Tatai kliudė 
perleisti Lietuvai suverenumą 
į Klaipėdos kraštą ir užtęsė 
prancūzų buvimą lietuviškame 
pajūryje-

Primintinas bandymas iš
spręsti Klaipėdos krašto likimą 
1921 metais, t.y. laikotarpyje 
po Klaipėdos krašto atskyrimo 
nuo Vokietijos ir dar prieš 
Lietuvos de jure pripažinimą. 
Pirmininkavęs tiesioginėm Lie
tuvos ir Lenkijos derybom, ku
rios vyko 1921 liepos mėn- 
Briuselyje, Belgijos užsienio 
reikalų ministeris ir Vilniaus 
klausimo referentas Tautų Są
jungos Taryboje Paul Hymans, 
savo pragarsėjusiame Lietuvos 
ir Lenkijos teritorinio ginčo iš
sprendimo projekte, buvo pa
siūlęs sudaryti Lietuvą iš trijų 
kantonų (Šveicarijos pa v yz- 
džiu), būtent: Vilniaus, Kauno 
ir Klaipėdos. Jei tas jo projek
tas būtų buvęs priimtas. Tau
tų Sąjungos Taryba būtų pasiū
liusi Aukščiausiajai Santarvės 
Valstybių Tarybai pripažinti 
Lietuvą de jure ir jai perleisti 
Klaipėdos kraštą. Tačiau ir Lie-

(nukelta į 4 psl.)
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Bendruomenės apylinkės pirmi
ninkas, ir rašytoja Alė Rūta 
tautiniame kostiume. Delegaci
ją lydėjo konsulas dr. J- Biels-

Minėjimo bankete sutiko da
lyvauti Kinijos respublikos ge
neralinis konsulas dr. Mong- 
ping Lee su žmona. Jis yra Los 
Angeles konsularinio korpuso 
dekanas

SOSEMttMfrSMat 
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Jfeu YftriL, K. Y.
TM.RH4-4428 .

Šv- Vardo draugijos vyrams 
sausio 13 išdalintos ištikimy
bės dovanos. Išdalijo prel. L. 
Mėndelis tiems nariams, kurie 
per metus ištikimai atliko savo 
pareigas-

ryžosi heturiškai vieuoroenei 
patiekti tokią makmią hr Šaitfr> 
ringą staigmeną, o visnmnenė 
savo gausiu atsilankymuper 
200 svečią —- parodė, kad gero 
skonio ir kultūringi parengėte! 
ją'domivta

Bankietui - vadovavo dr. A. 
Juozapavičius, koncertinės da
lies pranešėja buvo Roma Puo- 
džiūnaitė, šokių vadovas Algis

šv. Alfonso mokyklos vai
kai sausio 15-18 turėjo pusme
tinius egzaminus, šią savaitę 
jie pradėjo šių- mokslo metų 
antrą pusmetį.

iii»iišioWiiWwiifttfWrri riii »

mūsų veiklos sukakties proga, mes

Lietuvos nept ikleuioiii ybės 
paskelbimo minėjimas bus va
sario 17, sekmadienį. Praneši
mą apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį padarys inž. Juozas Mik- 
tevės, praeitą vasarą Paryžiu
je pasitraukęs iš rusų ekskur
santų tarpo. Meninę programą 
išpildys vietos bendruomenės 
choras, vadovaujamas muz. Sta
sio Norkaus- Minėjimas prasi
dės 11 vai. šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje mišiomis 
už gyvus ir mirusius Lietuvos 
laisvės kovotojus. Popiet 3 vai 
susirintiihas šv. Jurgio' bet 
parapijos salėje. Minėjimais 
yra pakviesti JAV šen. K Kea- 
ting, JAV Kongreso nariai, at
stovaują Rochesterio miestą, ir 
vietos aukštieji pareigūnai bei 
tautybių atstovai Minėjimą ren
gia vietos Alto skyrius.
__Susfrupbifcnas Lietuviu For>

Suvienytų draugijų nauja 
valdyba

Sausio 20 d. įvyto me
tinis susirinkimas, kurį pradė
jo pirmininkas J- Blažius, pa
kvipdamas atsistojimu pagerb-

Sausio 15 Los Angeles mies
to majoras Samuel W. Yorty, 
priėmė lietuvių delegaciją Deie 
gatija pakvietė majorą su žmo
na būti garbės svečiais Vasa
rio 16 minėjimo bankete Roose- Tenka patirti, kad atvyksta 
velt Kotelyje, vasario 10. Taip- g Washingtono Lietuvos atsto- 
gi prašė paskelbti pritaikytą 
proklamaciją ir leisti tą dieną 
iškelti Lietuvos vėliavą ties 
miesto rotuže (City Hali). Ma
joras žadėjo pasistengti minė
jime dalyvauti. Kitus prašy
mus jisai patenkino.
_ Prie tos progos delegacija į- 
te£ė^rhajorui L<'Valiuko parū
pintą knygą “TJthnania Land ' kitų garbės svečiu dar 
of Heroes”. Inž. E. Arbas kny- yra pakviesas Kanados genera- 
goje padarė gražų įrašą, po ku- Imis Konsulas George R. Pa- 
riuo delegacija pasirašė.

Delegacijoje dalyvavo inž. 
Julius Jodelė, ALT skyriaus 
pirmininkas, Antanas Skirius,

Nauja ligoninė statoma prie 
Fields paiko. Žemės nupirkta 
36 akrai. Statybą remia Bosto
no kardinolas Richard J. Cush-

1922 gruodžio mėn. Apri^sądo- 
rių Koherentija, btmaiTAukš- 
člfusteji Sartaitės Valstybių 
Taryba buvo perleidusi savų 
funkcijas, sudarė prancūzų už
sienio reikalų ministerijos Eu
ropos d-to vicedirektoriaus La- 
roche vadovaujamą komisiją, į 
kurią, be čia išvardinto pirmi
ninko, įėjo Anglijos, Italijos ir 
Japonijos ambasadų Paryžiuje 
atstovai. Tai komisijai buvo pa
vesta paruošti Klaipėdos kraš- 
to klausimo tšspranctimą. Pra
sidėjo delegacijų kvietimai į 
Paryžių, apklausinėjimai, bu? 
vo pateikti klausimų lapai ir' t 
t Suintensyvėjo intrigos. Ypač 

vas J. Rajeckas. Jis dalyvaus aktyvūs buvo lenkai, kurie 
nepriklausomybės minėjime. Klaipėdoje turėjo net savo kon

sulą Szarotą. Ateinančios iš 
Paryžiaus it Varšuvos žinios 
rodė, kad mirtinas pavojus pa
kibo ties lietuvių tautos Vilti
mi įsitvirtinti savam pajūryje. 
Paryžiuje brendo sumanymas 
paskelbti Klaipėdos kraštą 
“freistaatu” — savo rūšies 
laisva vrfityfaėie, sudarant Lie
tuvos ir Lenkijos bendrą valdy- 

aerson su žmona ir “Los Ange- bą Klaipėdos uoste. Grėsė pa
les World Affairs Council” di- sikartoti požalgirinžai laikai, 
rektorius Walter P. Coombs. kai Lietuva, laimėjusi mūšį, 

Reporteris pralaimėjo taiką- (B.d.)

jr prot VL Sabalienė. Vaidina: 
Ir. Gaidytė, Ona- Adomaitienė, 
K Mačiulienė, VI. Keiba, VI. 
tfaKiaiiskasji ML DŽiakonas, R, ____________
ftĮrštešnas fr Br~ Vetaiaskas. “tėvynėje ir pasauly’* ir fet* ėster

Naujieji Metai jau gerokai 
nutolo, bet malonūs prisimini
mai dar neišdilo iš sutikusiųjų 
šiuos metus Romuvos parke. 
Sutikimą organizavo Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
bą, kurią sudaro pirm. R. BieL 
kevičius, Irena Eivienė, A. Me- 
reckis ir VL Jakimavičius. Bu
vo meniškai papuošti stalai,' ge
ri valgiai, nuotaikinga progra
ma. Grojo Smito orkestras. Dvy
liktai valandai išmušus, žodį 
tarė K. Bielkevičius. Apie 100 
dalyvių vieni kitiem linkėjo 
sėkmės naujais metais. Pobūvio 
pasisekimui labai daug padėjo 
nuoširdi moterų ir vyrų talka. 
Vyriausiom šeimininkėm buvo 
E. Bielkevičienė, O. Šmitienė ir 
T. Bliudnikienė. Dekoravimo ir 
tvarkymo darbus padėjo atlik
ti E. Bliudnikas, K. Plonys, J. 
Kutinąs, J. Ginčys ir k. Pobū
vis praėjo labai kultūringai. Iš 
likusio pelno ir kitų pajamų 
lietuvių Fondui paskirta 50 
dol-; ta suma norima pakelti li
gi 100 dol.

Karote Švagždytė, sesuo kun. 
Jono švagždžio, Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų kapeliono Brock- 
tone, mirė Lietuvoje šių metų 
pradžioje. Velionė prieš antrą
jį pasaulinį karą lankėsi Brock- 
tone, kai kun. J. švagždys dar

Pranui Satadžkii — 70 mo
tę. Pranui Saiadžiui, buv. Lie
tuvos kariuomenės pulkininkui, 
Kauno karo komendantui ir L. 
Šiaulių S-gos vadui vasario 27 
sukanka 70 metų. Pranas Sa- 
ladžius tebėra veiklus vietos 
bendruomenės ir kitų organi
zacijų narys, nuoširdus lietu
viškos knygos platintojas ir rė
mėjas. Šiuo metu drauge su ti praeitais metais mirusius na- 
žmona Brone, abu pensininkai, 
gyvena ramias pensininko die
nas.

Ilgiausių metų!
Mykolui VenBui 91 motai. 

' Sausio 14 Mykolas Ventys, 
vis dar veiklus daugelio vietos 
Eetuviškų cRgamzatijų narys, 

tais įmokėjo 1,000 doL Sausio senosios kartos lietuvis, atšven- 
20 LF. vajaus "reikalu anghš- tė 82 metus.-Ventys, nors ir to
kai per radiją ir'šv. Jurgio lie- Ii užmiesty gyvena, bet dar ne
turiu parapijos kat bažnyčioje bute atsitikimo, kad jo nema* 
per visas trejas mišias klb. kun. tytumėm kuriame nors( fietu- 
Prana<a V^iūDeritius p^iški nn riškame susirinkime - ar pasita- 
fcflhamn fondo uždarinius ir rime, nors i/nesinaudoja auto- . ...
kilote melstis, kadw Rochestery mobiliu. Hgbnsnį ir svdkatin-' ntea, turėta 
padedamas fondo vajus gerai giaurių metų!

riuš. Susirinkime dalyvavo 69 
nariai ir keletas svečių.

Buvo padaryta pranešimai iš 
praeitų metų veiktos. Susirin
kusius savotiškai nustėbmo kai 
patyrė, kad 1961 metais neap
mokėtos sakaites, nesumokėta 
už prekes, liko skola, o buvo 
skobiama, kati suntokėta. A. 
Raila, S Randolf, Mass., per
skaitė valdžios revizoriaus pra
nešimą. Revizorius mano, kad 
buvusieji iždo prifiūrėtojai per 
mžttiSlėr Sūrėjo į datykus.

salėje rengia tradicinį snaigių 
balių. Bilietus galima iš anksto 
įsigyti pas kuopos narius.

Mokstehriy ateHininkę susi
rinkimas įvyko sausio 13 kuo
pęs globėjos Z. Kutinienės bu
te. Susirinkime Kęstutis Gir
nius iš Bostono skaitė referatą 
apie tautiškumą. Tarp kuopos 
narių buvo pravesta bendro iš
silavinimo anketėle.

kartos lietuvis ir ilgai gyvenęs 
Valuntas, J. Jurgutis-Urgotis, rytiniame Baltimorės rajone, 
Pr. Vitkauskas, Ant Malakaus- mirė sausio 16 Jobas Hopkins 
kas, maršalas J. Petrukaitis. ligoninėje. Gedulingos mišios 
Prekybos komitetan išrinkta už jo sielą buvo šv. Alfonso 
Vyt Poškus, J. Cenčius, Ad. bažnyčioje sausio 19. Palaido- 
Stonkus-_________ tas šv. Stamslovo kapinėse. II-

Pahnkėkime, kad draugija ko nuliūdusi sena motina Kat- 
stųnėtų ir išvengtų praeitų rina- 
metų nemalonumų. (D.) Jonas Obelinis

not aitor* 
įgrojtoaf 

“Uet tautiniai šokiai ir melo

Sol A. Steffp^Šenė Philad®- 
plnjojė paliko midus fr gr*-

(tadtetia įSpdJ

nu. Paskutiniu laiku gyveno 
šauliuose, buvo vienuolė, nors 
vienuolynas bolševikų uždary-

vPtel. WiHiam W. Gumi tienė-Jacobs, ižd. v<ucuv<>, ,
Stougirtono klebonas, Urvo pa- kasos globėjas Vyt. Poškus, Pr. 1?rangmis. 
gerbtas Sausio 20. Ekilmėse da- Yanush-Januševičius, direkto- Mykolas tfaskūrias, senos 
tyvavo ir nemaža lietuvių. Kun. rių tarybom V. Strimaitis, 
M. Vembrė sėdėjo prie garbės 
stalo ir, vakarienę baigiant, su
kalbėjo maldą.

Moterų Sąjungos skyrius va
sario 9 šv. Kazimiero parapijos 
salėje rengia vakarą parapijos 
naudai Bus meninė programa 
ir užkandžiai. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti

Lietuvos vyčiai vasario 2,

.laibi ir rvakima nauja valdy- įtekti atvytasfil mirė: Pranas
ta. * Clk>roflMnskte ir Ė. Kirštežtae-

ftrostmji. V. Alante Buhal- nė. — Samdo J2 palaidotas
termos Haidą. Vietos dramos Primas Šuk^, 87 metų. __ _ „ —,u
burtehT pradėjo repetuoti v. taup* MiiR.Š? pfcHteteo duos*’, šieno ataanbfio Daind-

va ‘Tau Tėvyne” žr kt Liet

tuviškai radijo valandėlei va
dovauja A. Juškus ir K. Las- 
kauskas.

Sodatiečip metiniai pusryčiai 
ir susirinkimas bus vasario 3, 
sekmadienį, po 8:30 v. mišių 
šv. Alfonso salėje. Bus renka-

du. Sausio 13 prof. dr. A. Kli
mas, kalbėdamas lietuvių radi
jo valandėlės programoje apie 
lietuvių vieno milijono dole
rių fondo reikšmę ir uždavi
nius, pastebėjo, kad Rocheste- 
ry jau yra sudarytas iš 60 as
menų L.F. vajaus komitetas, 
kurio pirmininkas kiti)-, kun. 
Pranas Valiukevičius, čia gimęs 
lietuvis. Norima aplankyti visi 
Rochesterio ir apylinkės lietu
viai, kviečiant juos užsirašyti 
fondo nariais. Prekybininkas 
Robertas Sherelis yra pirmas, 
kuris atsiliepė su 100 -dol. če
kiu. LB.. Skyrius dar pr. me-

jte^ydkmhiigįrob^atorfagu.- Lietuvių metedijoe raębjo va- -
Pirmą savaitę "atostogavo kun. landėlė sausio 19* Lietuvių Svė- AMtriKte Tėgpoiift wganiz*> 
M. Vrabfic ir A- Dranginis, ant- tainės didžiojoje salėje minėjo n^n^a^a' & ®®ėt< šu
tą savaitę — prel. L. Mendelis 15 metų sukaktį, šokiams gro- ^^4, kaip Dorchester trans- 
ir kun. J. Antaszeuski. jo J. Lekevičiaus orkestras. Lie- P01^0 hdve žuvo kfetun karo

________ kapelionai, MkRmes: va
sario 3 3:45 popiet Wžtr Me- 
morūd ėgditorijoje- Iškilmėse 

Vareika, da^va®ti ir tam A.

j;
mro
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Klaipėdos
Minėjimas pradėtas įspūdin

gu vainiko prie Žuvusiųjų pa
minklo padėjimu ir L.V.S.* Ra
movės pirm. P. Bubelio žodžiu, 
dalyvaujant organizacijų vėlia
vom ir miniai žmonių.

Toliau persikelta į Jaunimo 
Centro didžiąją salę, perpildy
tą su kaupu publikos; buvo 
daug jaunimo. Įnešamos vėlia
vos, sugiedoti himnai: J.A.V.— 
N. Liukevičiūtės, Lietuvos — 
"Tėviškės" choro. Tas pats cho
ras pagiedojo ir maldą “Prana
še, didis”.

Pirmininkaujantis M. Purvi
nas tarė įvadinį žodį (kiek per 
ilgą), prisimindamas anuos 
svarbius įvykius prieš 40 metų, 
kai buvo sprendžiamas Mažo
sios Lietuvos šiaurinės dalies 
likimas. Svarbų vaidmenį su
vaidino Mažosios Lietuvos Gel
bėjimo Komitetas su M- Jan
kumi priešakyje, bet svarbiau
si iniciatoriai buvo E. Simo
naitis ir J. Budrys.

Klaipėdos krašto ir uosto į- 
jungimas į Lietuvos valstybę 
buvo reikšmingas pačiai naujai 
atsikūrusiai Lietuvai tautiniu 
ir ekonominiu atžvilgiu. Ir 
pats Klaipėdos kraštas pakilo 
kultūriškai ir tautiškai. Pažan
ga buvo nepaprasta.

1939 metais Hitlerio siautėji
mas atplėšė tą kraštą nuo Lie
tuvos, o šiandien ten vyrauja 
rusiškasis elementas. Mažojoje 
Lietuvoje Potsdamo sutartis su
kūrė neteisingą padėtį, kuri ir 
šiandien tebeegzistuoja. Mažoji 
Lietuva labai sunaikinta, var
das pakeistas, kolonizuota ru
sais. Bet lietuviai kovos, kol ne 
tik Klaipėdos kraštas, bet ir vi
sa Mažoji Lietuva bus sujung
tos į vieną Lietuvos valstybę 
su Vilniumi.

Lietuvos gen. konsulo dr. P. 
Daužvardžio žodis buvo trum
pas: sveikinimas ir padėka ren
gėjams ir Maž. Lietuvos patrio-

L. PETRAUSKAITĖ ir A. GEČYS, du draugais susitiko pobūvio metu. Jie kartu augo, mokėsi, priklausė 
Phiiadelphijos at-kų studentų draugovei, buvo aktyvūs jos nariai.

I 
! I

DARBININKO SKAITYTOJAM
y

DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti ■ 
atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei- ! 

j kalingas išlaidas.
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumertą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1963 metams.

i Vardas ir pavardė ..............................................*.................

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

(pažįstamui, neturtingiem, ligoniam)

Vardas ir pavardė .................................................................

Adresas '........................... ,.........:...........................................
Siunčiu:

už prenumeratą $............. , aukų $............. Viso $ ..........

(Data) ( Parašas) SOLISTĖ A. STEMPU2IENĖ ir Clevelando vyrų oktetas išpildo koncertinę dalį Phiiadelphijos ateitininkų

tradiciniame pobūvyje-koncerte. Abi nuotraukos V. Gruzdžio.

sukilimo minėjimas
tams, kovojusiems už . krašto 
laisvę.

JAV LB pirm. J. Jasaitis 
sveikindamas reiškė viltį, kad 
laisvės vėliava suplevėsuos vi
soje tėvynėje.

M- Lasytis, buvęs Klaipėdos 
krašto mokyklų inspektorius 
ir koman<|antas, pabėrė pluoš: 
tą įdomių atsiminimų iš anų 
laikų. t

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Maž.* Lietuvos atstovas Vlike 
Mart. Brakas. Jis nurodė, kad 
ir Amerikoje buvo kilęs dides
nis judėjimas tuo reikalu. Chi-

ST. BARO IR
Stasio Baro ir Danos Stan- 

kaitytės koncertas 1963 sausio 
19 slovėnų auditorijoje į Cle- 
velando lietuvių kultūrinį gy
venimą įsirašo šventiniu įvy
kiu. Mažiau patrauklūs lietuviš
kąja koncerto dalimi (progra
moj buvo Šimkaus, Karnavi- 
čiaus, Banaičio, Genienės, Ra
čiūno kūriniai), kuriai, matyt, 
skiriama mažiau ir dėmesio, so
listai visu- pajėgumu bei gro
žiu pasirodė operų arijose ir 
duetuose (programoj buvo Bize- 
to “Carmen”, Halevy “Žydė”, 
Ponchiellio “La Gioconda”, su 
ryškia persvara Verdžio “Ai
da”, taip pat Donaudžio, Haen- 
delio, Schumano ir Strausso 
kūriniai}. Patenkinta gausiai 
susirinkusi publika savo nuo
taikas išreiškė nenutrūkstama 
katučių audra, vertusia solistus 
bisuoti ir atvejų atvejais pasi
rodyti scenoj. Koncertą suren
gė P. Skardžio vadovaujamas 
Ateities klubas.

Salių klausimas kultūriniam 
Clevelando lietuvių parengi
mam tebėra, kaip ir buvęs, ak
tualus. Naujai pastatyta erdvi, 
graži ir patogi naujosios para
pijos salė dėl visos eilės prie-

cagoje 1922 įvyko lietuvių susi
rinkimas Mac Kenly parko sa
lėje. Priėmė rezoliucijas, pa
siųstas J.A.V. valstybės depar
tamentui, kur buvo prašoma 
padėti Lietuvai susigrąžinti tą 
kraštą ir uostą. Kituose mies
tuose taip pat buvo prakalbos, 
rezoliucijos ir renkamos aukos.

Šiandien dar pasitaiko lietu
vių, kurie vengia minėti aną 
sukilimą, teisindamies nenorį 
erzinti kaimynų vokiečių, bet 
tai klaida. Anais laikais lietu
viai sukilėliai kovojo ne su vo
kiečiais, bet su santarvininkų

D. STANKAITYTES
CLEVELANDAS

žasčių šiems parengimams ne
prieinama. Šv. Jurgio parapijos 
salė ir Lietuvių salė didesniem 
parengimam yra per ankštos. 
Dėl to salių vis tebereikia ieš
kotis kitur. Daugiausia naudo
jamasi slovėnų auditorija.

Kun- Jonas Grigonis, naujai 
paskirtas asistentu į naująją 
parapiją vietoj iškeltojo kun. 
A. Goldikovskio, parapijai pri
sistatė 1963 sausio 20 per lie
tuvišką sumą. Savo pamoksle 
pasisakė eisiąs lietuvio kunigo 
keliu.

Abiejų lituanistinių mokyklų 
Kalėdų švenčių eglutės šiemet 
buvo surengtos su įdomiomis 
vertingomis programėlėmis, ku
rioms buvo parodyta dėmesio 
ir nepagailėta polėkių- Dėl to 
eglutės sutraukė gausius daly
vių skaičius ir davė pajamų 
pačioms mokykloms išlaikyti -Iš 
šių pajamų buvo paskirtos ati
tinkamos aukos ir abiem lietu
vių parapijom, kur šios mokyk
los prisiglaudusios. Ypačiai di
delę auką skyrė naujosios pa- 
rapijos šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla (keturis šimtus

Chicagoje 
atsiųsta prancūzų kariuomene. 
Santarvininkų 4 vėliavos kabo
jo prie Petisnė būstynės Klai
pėdoje. Vokietija laikėsi nuoša
liai-

Kova dar nebaigta. Didysis 
visų tautų priešas laiko mūsų 
žemę* priespaudoje. Bet mes 
tęskime kovą, imdami pavyzdį 
iš anų lietuvių.

J. Tamulis, buvęs aktyvus su
kilimo dalyvis, pateikė savo as
meniškų išgyvenimų iš paties 
kovos lauko.

Toliau sekė meninė dalis.
A. P. Bagdonas

KONCERTAS
dol.). kurios tėvų komitetui pir
mininkauja S. Laniauskas. To
kios aukos tikslas taip pat pa
remti parapijos statybos fondą.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą Alto skyrius 
rengia vasario 17, sekmadienį, 
5 vai. naujosios parapijos sa
lėj. Kalbėtoju pakviestas J. Au
dėnas, Lietuvos Laisvės Komi
teto narys, nepriklausomos Lie
tuvos paskutiniosios vyriausy
bės buv. žemės ūkio ministeris. 
Organizacijos su vėliavomis 
kviečiamos dalyvauti šv. Jurgio 
parapijos lietuvių pamaldose 
10:30 vai-

Vacys Kavaliūnas, dirbęs 
mokytojo darbą nepriklauso
mos Lietuvos mokyklose ir te
bedirbąs jį išeivijoj, taip pat 
aktyvus kultūriniam mūsų gy- 
.venime. laimėjo dvyliktąją pre
miją “Draugo” romano už sa
vo kūrinį “Kalnų giesmė”. Cle
velando lietuviai gėrisi savo 
kolonijos darbščiu nariu, pra
turtinusiu lietuvių išeivijos gy
venimą kūrybiniu laimėjimu.

(S,)

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 45 metų sukakties
minėjimą Tengia Alto skyrius 
vasario 17; Mišios už žuvusius^ 
‘ir kovojančius dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
bus 10:30 vai. abejose lietuvių 
parapijų bažnyčiose. Minėji
mas 4 vai. popiet Įvyks lietu 
vių naujosios parapijos salėje 
(18022 Neff Rd.). Kalbės Juo
zas Audėnas, buvęs Lietuvos 
žemės ūkio ministeris, ir kon- 
gresmanas Charles A. Vanik- 
Meninę dalį išpildys Chicagos 
vyčių choras. vadovaujamas 
Fausto Strolios. Organizacijos 
su vėliavomis kviečiamos daly
vauti pamaldose šv. Jurgio baž
nyčioje ir iškilmingam minėji
me salėje.

Minėjimo proga aukos tautos 
laisvinimo reikalam bus renka
mos vokeliais. Galima pasiųsti 
iš anksto iždininko L. Leknicko 
vardu. Aukotojų pavardės ir 
sumos iškilmingo minėjimo pro
tarpiais bus garsinama- Salėje

GAILIŪTĖ VAIČIŪNAITĖ

VYTAUTAS BITĖNAS

vietos numeruotos. Pakvietimus 
galima Įsigyti iš anksto pas 
skyriaus valdybos narius ir prie 
įėjimo. Kas norėtų rezervuoti 
vietą, skambinti L. Leknickui, 
tel. 371-5940.

Alto Skyriaus Valdyba

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
ŽINIOS

Lietuvos atstovas J. Rajec
kas dalyvavo buv. valstybės 
prokuroro James P. McGrane-
ry laidotuvių iškilmingose mi
šiose, šv. Mato katedroje. Mi
šias aukojo Washingtono arki
vyskupas O’Boule.
' Tautinėje Galerijoje sausio 
8 išstatyta parodai Leonardo 
da Vinci Mona Lisa- Kalbėjo 
JAV prezidentas, Valstybės sek
retorius, Prancūzijos ministeris 
kultūros reikalams Andre Mal- 
raux. Iškilmėse buto pakviesti 
ir Kajeckai.

Burmos valstybės nepriklau
somybės šventės proga sausio 
4 Kajeckai dalyvavo tos valsty
bės ambasadoriaus surengtame 
priėmimę.

Sausio 14 Lietuvos atstovas 
J. Kajeckas dalyvavo Kongreso 
bendroje abiejų rūmų sesijoje, 
kurioje JAV prezidentas John 
F. Kennedy pasakė kalbą.

Msg* ‘Gerolamo Prigione, A- 
paštališkojo delegato pavaduo
tojas, prieš išvykdamas Į nau
ją paskyrimo vietą, lankėsi at
sisveikinti pas Lietuvos atsto
vą J. Kajecką.

New Jersey Lietuvių 
Bendruomenes pir
mosios stipendijos

LB New Jersey apygardos 
atstovų 1962 suvažiavimas iš
kėlė sumanymą, kad būtų tiks
linga LB apygardai suorgani
zuoti bent po vieną metinę sti
pendiją studijuojančiam aukš
tąjį mokslą lietuvių jaunimui. 
Nors LB apygardos valdyba la
bai stengėsi, kad jau šiais 
mokslo metais stipendija bū
tų suorganizuota ir paskirta, 
bet lėšų telkimas ir kiti orga
nizaciniai reikalai nudelsė iki 
1963 pavasario semestro. Sti
pendijai skirti komisija, va
dovaujama inž. L. Šimkaus, tik 
sausio 12 padarė atitinkamus 
sprendimus. Stipendijai kandi
datų buvo 5. Vienas, nepatei
kęs pakankamai duomenų, ku
rių statutas reikalauja, atkrito, 
gi likusieji 4 kandidatai surin
ko beveik po lygiai taškų, ver
tinant jų dalyvavimą lietuviš
koje veikloje, materialinę pa
dėtį, mokslo pažangumą, studi
juojamo dalyko naudingumą lie
tuviškam reikalui (pedagogika, 
lituanistika). Stipendija 1963 
pavasario semestrui padalyta 
stud. V. Bitėnui ir stud. Gai
lutei Vaičiūnaitei po $250-00.

V. Bitėnas, gimęs 1943 Lie
tuvoje, Į JAV atvyko 1949. Bai
gęs Elizabethe Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijos mokyk
lą, studijuoja Union Junior 
College, N-J. Yra skautų Ša
rūno draugovės draugovinin-. 
kas ir didelis sporto mėgėjas.

G. Vaičiūnaitė, gimusi 1942 
Lietuvoje, Į JAV atvykusi 1949. 
Vidurinę mokyklą baigė aukso 
medaliu 1960. Studijuoja kal
bas ir pedagogiką Sorbonoje, 
Prancūzijoje. Aktyvi skautė, 
bendruomenininkė ir kitos lie
tuviškos veiklos darbininkė.

Kor.

Philadelphia, Pa.
(atkelta iš 4 psl.) 

žius prisiminimus ir lauktume, 
kad jie dar pasikartotų.

Clevelando vyrų oktetas — 
’tai, turbut, vienas iš pajėgiau
sių šios rūšies vienetų. Okte
tas turtingas vokaline medžia
ga, kuri gerai apvaldyta, ir tai 
jam padeda lengvai nugalėti kū
rinio sunkumus, o klausytojui 
duoda pilną, su visais niuan
sais, muzikinį vaizdą.

Dainuoja aštuoni vyrai, bet 
vienu vienetu, ir tai yra jų sėk
mės laidas. Oktetas Philadel- 
phfjoje dainavo jau antrą 
kartą ir abu kartu buvo priim
tas nuoširdžiausiai.

Norėtųsi tik atkreipti okteto 
vadovo dėmesį, kad savo re
pertuare surastų daugiau vie
tos lietuviškom dainom: jų gi 
yra gražių ir labai pagaunan
čiai skambančių. Šį sykį publi
ka kaip tik jų pasigedo.

Salė bankietui puiki, bet 
koncertui savo akustika yra 
prasta, ir solistė ir oktetas tai 
sunkiai pergyveno.

Gal būtų buvę kiek geriau, 
jei salėje svečių išdėstymas bū
tų buvęs kiek kitaip sutvarky
tas. šį syki dauguma svečių se
kė koncertą šonu sėdėdami.

šokiuose įsipynė “Noriu mie
go” ir kiti lietuviški rateliai ir 
dainos, kuriom sumaniai vado- 
vvo A. Gečiauskas.

Į bankietą atsilankė ne tik 
ateitininkai bei jų artimieji, 
bet ir gausus būrys jų svečių, 
lietuviškos visuomenės, tuo pa
demonstruodami Phiiadelphijos 
lietuvių sutarimą, ką savo kal
boje pastebėjo ir dr. Vyt. Vy
gantas. Būtų miela Jr gražu, 
kad šis mostas lydėtų visas 
mūsų kultūrines-tautincs pas
tangas.

šis bankietas-koncertas bu
vo vienas iš iškiliausių šio se
zono parengimų. Jo surengimu 
daug rūpinosi K. Cikotas ir V. 
Volertas. A. G.

5 VISUR
— Lietuvos nepriklausomy* 

bės paskelbimo 45 metų sukak
ties minėjimą Chicagoje rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba, ku
rios pirmininku yra teisėjas 
Alfonsas F. Wells. Minėjimas 
įvyks vasario 17, sekmadienį, 
2 vai. popiet- Marijos aukštes
nėje mokykloje.

— Lietuvių Fondo. Tarybos 
narys dr. Ferdinandas Kaunas 
(Cicero, III) savo įnašą LF pa
pildė 500 dolerių ir dr. Jonas 
šalna, (Round Lake Beach, UI.) 
savo įnašą 200 dolerių.

— Dr. Gediminas Byla-By- 
laitis (Chicago, III.) įnešė Lietu
vos Fondo sąskaiton šimtą do
lerių, pažadėdamas Įnašą padi
dinti iki 1000 dol. Dr. G. By- 
laitis turi Įsigijęs nervų ir 
smegenų chirurgo specialybę.

— Waterbury, Conn. Nek- 
Pr. Marijos M. seserų kongre
gacijos rėmėjų būrelis ruošia 
pobūvį sausio 27 sekmadienį, 
nuo 1 vai. popiet, lietuvių klu
bo, (103 Green Str.) patalpose- 
Pobūvio tikslas paremti Putę 
namo seselių darbus.

— Eltos Informacijų biulete
nio sausio 19 išleistas 500 nu
meris. Biuletenį leidžią Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas. Spausdinamas Vokieti
joje. Daugiausia informuojama 
apie padėti Lietuvoje ir lietu
vių vedamą laisvės kovą.

— Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos, įkurtos dar Lie
tuvoje, centras dabar yra Ro
moje. Akademijai dabar pri
klauso apie pusantro šimto na
rių. Korespondentiniu būdu iš
rinkta nauja valdyba, kurią su
daro: pirm- prof. dr. kun. A- 
Liuima, S.J., I vicepirm. prof. 
dr. Z. Ivinskis, II vicepirm. dr. 
kun. J. Vaišnora, MIC., iždi
ninkas dr. kun. Pr- Brazys, 
MIC., archyvaras dr. kun. V- 
Balčiūnas, reikalų vedėjas kun. 
R. Krasauskas.

— Liet. Kat. Moterų Sąjun
gos valdyba skelbia naujų na
rių įrašymo vajų nuo sausio 1 
iki liepos 1. Prisidėjusiem prie 
vajaus yra skiriamos premijos.
...— Mūsų Pastogė, Australi
joje leidžiamas lietuvių bend
ruomenės savaitraštis, praėju
sių metų gruodžio 12 išleido 
specialų, gausiai iliustruotą nu
merį, skirtą Sydnėjaus lietuvių 
gyvenimui ir veikimui atvaiz
duoti.
...— Los Angeles ateitininkai 
savo metinę šventę rengia ko
vo 3, Pamaldos bus parapijos 
bažnyčioje, programa ir pobū
vis — parapijos salėje.

— T. Bruno Markaitis, S.J-, 
lietuvių jėzuitų Amerikoje vy
resnysis. kovo 24-31 praves 
misijas šv. Kazimiero parapijo
je Los Angeles, Calif.

— Lituanus žurnalo naujam 
numeryje, kuris bus tuoj spaus
dinamas, supažindininama su 
dail. Kazimiero Žoromskio ab
straktine kūryba.

— Čilėje be Juliaus Kaka- 
riekos dar gyvena šie lietu
viai: Paulius Stelingis. dėsto 
literatūrą universitete. Jonas 
Grigas — agronomas, Antanas 
Stonis — chemikas.

maldaknygė:

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

6-10 peši. Kaina I dol. Labai 
patranali. <.inka kaip do\ana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus > adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.



ftifpiėv ‘

- ’ SAVA ISTORIJA
' Mw leuroalis

‘.‘Daugelis -bando temoti isto
rija ant savo kurnalio” —rato 
Naujienos (sausio 15) savo“Ap- 
žvaieoie”. h#»t 1<*M> metu revo
liucijos įvykius Lietuvoie prisi- 
r^’ndamos visada bando juos 
ratemnti ant Nauuenu redak
toriaus. tos revoliuciios daly
vio. marksietinio kurpalio.

nuožiūros
“Smetonos kreivos istorijos 

fs»irh» suminėsimas ealima pa
teisinti tiktai tuo. kad diktato
riai mėgsta rašvti istorija na
gai savo nuožiūras” —- tvirti
na hn«toniškis Keleivis (sausio 
16). Kas skaitė to laikraščio re
daktoriaus S. Michelsono “Lie
tuviu išeivijos Amerikoje” is
torija. ealėio Įsitikinti, kad krei
vos istorijos rašomos ne tik
tai diktatorių.
Mano nuosavybė

“Nuo ateinančiu (1963) me
tų pradžios upelis Wey nebus iš
nuomojamas anglų meškerioto
jams” — skaitome pranešimą. 
Upelis yra prie lietuviu sodv- 

zbos Nottinghame. Angliioie. Ir 
sakyk, žmogau, kad lietuviai 
nėra išlaikė savo Didžios Ku
nigaikštystės istoriniu tradicijų: 
seniau valdė Rusų imperiją, o 
dabar pamažu okupuoja Britų 
Commonwealthą.

BOSTONO lietuvių Stepono Dariaus posto pobūvis vaikams. Ii k. j d. klaunai: Dapo Edv. E. Strazdas, 
Stapj — J. W. Kenty. •• .

Supervisor Instructor
Narse vftJi &S. Degree pivfened. 
būt wiU.cbBslder eąuivateat in «x- 
perienee. 200 tod J. C. A. H- General 
Htupital in Northvestem Pennsy 1- 
vania, wfthin easy driving dtetance 
of Ptttsburgh. Nąwiy buitt profes- 
sional afTĮliaMon. Dusi responšibmty 
of teachizųr and superviston. Ubenl 
emptoyee beneflt program Includes 
siek teaye. retiremėnt plan and 4 
ureeks vacation..., Pleasant Uvtng 
ųuarters position available immedi- 
ately. Salary open.

Wrtte to administratioų

OIL CITY HOSPITAL
East Bissell Avė.

Oil City, Pa.'

MĖTINIS NAUJŲ METŲ

IŠPARDAVIMAS
GRUNDIG - BLAUPUNKT - SABA 

TELEFUNKEN

KALBA MASKVA
Pafvs anie save

“Jei tiktai valdantiems nepa
tinka žmogaus veikla, tuoj ki- 

' ša jį už grotų” — rašo bolševi
kinis Liaudies Balsas (sausio 
21) Kanadoje. Prie tu teisingų 
žodžiu dar galima pridėti: ir 
tremia Į Sibirą. 
Grvbas namuose

“Vilniuje “aukšti mūro na
mai vienas po kito dygsta kaip 
grybai po lietaus” — giriasi 
Rapolas Mackonis, vilnietis, ra
šydamas maskoliškame “Tėvy
nės Balse” (nr. 92). bet nutv- 
lėdamas, kad toji ‘‘socialistinė' 
statyba” greitai ir sukęžta kaip 
grybai- 
Vargšai žmoneliai

“Yra tokiu dailininkų, kurie 
teigia, kad ‘Taskutinė vakarie
nė” esanti Milane, nei kiek ne- 
menkesnis Leonardo kūrinys, 
kaip “Mona Lisa”. Mums eili
niams žmoneliams. tais klausi
mais pasisakyti neįmanoma”— 
prisipažįsta maskolinė Laisvė 
(sausio 22). Tikra tiesa. Chruš
čiovas nurodo tokiem “žmone- 
liam”, kokio jie meno turi lai
kytis.

PENKTASIS ŠEIMOS NARYS
automobilį, įrankių ir baldų už 
6000 dol. Sakykime, kad visa 
tai jis mano laikyti dešimtį me
tų ir kad jis yra trisdešimt 
procentų mokesčių skalėje. Pa
vartodamas 7 proc. kreditą 
(vadinamą metų trupmeninę a- 
mortizaciją), plūs pirmų metų 
amortizacijos bonus, jis sutau
pys iš savo mokesčių grynais 
pinigais $998—. Gi tom pačiom 
sąlygom, bet imant tik dešimt 
metų lygią amortizaciją, jis su
mažintų savo mokesčius tik 
$180—. Dėl skirtumo komen
tarų nereikia.

Šis hypotetiškas pavyzdys ro
do, kad “penktojo asmens” iš

V. VEBEL1ŪNASVienas pilietis, pašauktas val
džios žmonių mokeščių atskai
tomybės patikrinimui, buvo pa
klaustas, kas yra tos penkios 
būtybės, kurias jis sakosi išlai- r 
kas. Jis suskaičiavo taip: jis 
pats, žmona, du sūnūs ir fede
ralinė valdžia.

Ta pasaka gundo ne tik juok
tis bet ir verkti. Yra faktas, 
kad daugiau kaip vieną dieną 

-■ savaitėje mes dirbam tam ekst
ra “šeimos nariui” išlaikyti. Bet 
žinant, kad tuo išlaikomas ne 
tik šis kraštas, o ir demokrati
ja, darosi kiek lengviau tas su-

. mas mokėti. Tačiau, kad tos su
mos yra per aukštos parodė 
kiek anksčiau paskelbti mokes
čių įstatymų pakeitimai ir ne
seniai paskelbtas prezidento 

■*sraJjTnaš mokesčius mažinti.
Kaip tas siūlymas praeis per šį 
ir ateinančius kongresus dar 
teks matyti, tačiau kai kurie 
1962 metų pakeitimai ne »tik 
kai kam sumažino pajamų mo- nupirko savo profesijai kreipti.

to arrortizacijos, kuri norma
liai yra nurašoma kasmet.

Antras pakeitimas liečia kil
nojamo ir nekilnojamo turto 
amortizaciją, nežiūrint, ar pirk
ta 1962 metais ar anksčiau- 
Pagal naujas valdžios taisykles, 
investavimas į tokį turtą gali 
būti nerašomas daug greičiau 
(per trumpesnį laiką), negu tai 
buvo leista anksčiau. Daugu
moje atvejų yra paliekama sa
vininko nuožiūrai, kaip greitai 
daiktas susinaudos. Federali- 
niai mokesčių agentai neturi 
teisės net klausinėti plano rea
lumo, nepraėjus trejetui metų laikymas priklauso ir nuo me
nuo to pirkimo. todo, kaip ji valgydinsi, o kai

Nesunku matyti, kad vienas jam reikia mažiau, tada dau- 
ir kitas įstatymas turi šf tą giau lieka aniem- keturiem. Ne- 
bendro ir kad savininkas turi bandydamas tekniškų smulk
iam tikrą laisvę kiek tai liečia menų aiškinti, manau, būsiu 
daikto vertingumo amžių. nurodęs, kur mokesčių mokė-

Pavyzdžiui, pilietis 1962 me- tojam reikia šiemet, dėmesį at-

kesčius, bet gerokai supynė ir 
taip jau painų mokesčių kodek-

Kaip ta "penktąjį asmenį" tau
piau išlaikyti.
. šį kartą norėčiau paminėti 
sumažinimą mokesčių investa- 

‘ cijom į kilnojamą turtą 1962 
metų ir leidimą greičiau amor
tizuoti sumas išleistas nejudo- 
mam turtui. Abu pakeitimai pri
taikinti prekybai, verslui arba 
profesijai. Bet žinant, kad dvie
jų šeimų namas jau yra biznis, 
manau, kad pakeitimai yra ga
na aktualūs ir plačiai lietuviš
kai visuomenei.

Kas 1962 metais nupirko kil
nojamo turto savo verslui (pvz- 
auton obili. šaldytuvą, instru
mentus ir Lt), gali sumažinti 
mokesčius septyniais procen
tais to turto kainos, jeigu pirk
ti daiktai manoma sunaudoti 
per dešimtį metų. Turtas, turįs 
trumpesnį amžių, duoda atatin
kamai mažesnį kreditą. Šis kre
ditas yra priedas prie to daik-

Lietuvių veteranų eglutė vaikams
So. Boston — Kaip kiekvie- das, Juozas Aucoina, buvęs ko- 

nais metais, taip ir nubėgusiais, manderis ir dabartinis adjutan- 
Amerikos legijono Stepono Da- tas Jonas J. Romanas, buvęs 
riaus postas surengė Kalėdų komanderis Petras Pečiulis, An- 
eglutę vaikam gruodžio 22pos- tanas Rimkus ir Alicija Ross 
1-------------- ■ Moterų pagelbininkių priminin-to namuose. Susirinko 125 vai
kai ir 50 tėvų. Vaikus aplankė kė Ona Kontrimienė ir narės 
Kalėdų Senelis ir Maumai Ste- ' “ " * *
po ir Dapo, o taip pat Moterų 
Auxiliary. Visus pavaišino, vai
kučiam suteikė Kalėdų dovanė
lių. Rengimo komisijos pirmi
ninku buvo buvęs komanderis 
William J. Cašey. Jam talkinin
kavo komanderis James W.
Kenty, vicekomanderis Edvar
das E. Strazdas, Alicija Harlan, 
Petras Kudrickas, Juozas Straz-

pagamino ir pateikė valgius.

. Pobūvis šiais metais buvo 
paremtas aukomis Stepono Da
riaus posto, Moterų pagelbt- 
ninkių ir Lietuvių Piliečių Drau
gijos. Taip pat skanėstų aukojo 
buvęs komanderis S. Drevins- 
kas, buvęs komanderis William 
J. Casey, iždininkas Juozas Po
vilaitis, Pranas Boardmanas ir 
Alicija Harlan. (r.)

Nurses Instructor
in obstetrical nursing. B.S. -degree 
reąuired. 200 bed J.C-A.H. general 
hospital in northwestern Pennšyl- 
vanla within easy driving distance 
of Pittsburgh. New well equipped 
professional school of nursing af- 
filiated with statė University. Op- 
porturiity for further study 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 eocperience.

Apply to

OIL CITY HOSPITAL 
East Bissell Avė.

Oil City, Pa.

REG. NURSE

Needed At Once
Salary Open 

50-bed General Hospital 
also

MEDICAL LAB 
TECHNICIAN

Malė or Fernale — Salary Open

X-RAY

Salary Open 
Liberal Personnel Policies . 

Write or Call Administrtttor 
■>s

Hospital 6 Clinic 
207-213 Mahontongo St. 

Pottsvllle, Penna.

Store & Professional Apt. 809 Blake 
Avė., Brooklyn. Corner, near Bank, 
bus, subvray. 4 rms Kast N.Y. Near 
everything. o Furnished Rooms — 
Coney Island 29-23 West 19th St. 
Brooklyn. Furnished rooming house 
- sprinkier systetn. For sale—Call: 
HY 8-1246 - BU 2-9721 - PR 2-4884 

UL 9-3141

HOTELS

— T6TE. prašau mane apsukti, 
kad mu&amas galėčiau bent kau
bojus matyti....

ninkė Kapkienė, sekretorė Gi- 
raitienė ir iždininke Dulskienė. 
Nauja valdyba jau veikia pa
gal vizitatoriaus nurodymus. 
Reikėtų daugiau dėmesio at
kreipti j šią kongregaciją ypač 
moterim, nežiūrint kokio jos

> REPUBLIC
Licpior Store, Ine.E) 322 UNION AVĖ.

T< 
JURGIS'^-

Didelis pnsirinriims 
jaKij. midų — švei

BROOKLYN II, N. Y. 
si. EV 7-2089 
JOKŪBAITIS, Manager 
s įvairių vynų, degtinių, kon- 
rtėriis bei kitokfonis progoms. *

Cta Jūs rasite dideli pasirinkimą graž 
ir tai žemiausiomis kainomis. Čia g

ių nam 
alite v

r' ■ >. 2 c i.
■’ -A

ų, sklypų, apartamentų 
sokeriopai apsidrausti

t

Čia ui piioomi vaistysimų mokesčių - vansų mannai.
' ALBERT F. PETERS - Pctratokus

Algb Nark»viCiw sausio 15 
išvyko atlikti karinės prievolės. 
Praeitų metų pavasarį jis bai
gė Assumption kolegiją. Pas
kutiniu laiku dirbo h. Vincen
to ligoninės laboratorijoje. JM

vino kongregacijos reikią. Bu
vo išrinkta nauja valdyba: pir
mininkė Jurkėnienė, ncepirmi-

būtų amžiaus.

. iv. Kazimiero parapijų* 
tretininkų kongregacija nors ir 
nemaža, bet kurį laiką silpnai 
veikė. Praeitų meta rudenį vi
zitavo kongregacija Tėv. Justi-

. Grundig Stereo Combination AM-FM-SW-Phono $1/8 
Grundig 23“ TV Console (H:gh Polish) ...„....
Grundig AM-FM-SW-Radio .......... . ........
Grundig AM-FM-SW (18 tube funefions) .....

. BĮaupunkt ‘Arkansas” AM-FM-S\ATSfereo i....
BĮaupunkt AM-FlCl-SW-Stereo, Tapę Recorder . .. 
BĮaupunkt AM-FM-SW-Radio ..................... ........
Braun AM-FM-SW-Phono ............. .......... .....
Telefunken AM-FM-SW Multiplex Stereo ...........
Telefunken AM-FM-SW-Stereo Phono ............
Telefunken 4 Track Stereo Tapė Recordėr...... .....
Telefunken 4 Speed Stereo Phonograph ........
Saba 1963 Stereo Tapė Recorder ......... ........
Saba AM-FM-SW ............ .................. ........... ......

- Saba ‘400‘ AM-FM-SW-Stereo (22 tube^funetions) 
Saba Stereo Combination A'M-FM-SW-Phono 
Saba '3000' AM-FM-SW-Stereo........................
Tefifon AM-FM-Tonband Combination 
Loewe-Opta '23' TV—AM-FM-SW Stereo Comb. 
Korting AM-FM-SW-Stęreo-Multiplex 4 Speakers 
Philips Stereo HI-FI I l0-220v — 50-60v 
Philips AM-FM-SW-Stereo . 
Nordmende AM-FM-SW-Receiver ......
Nordmende AM-FM-SW-Stereo........

iki 60% NUOLAIDOS
GERMAN HI-FI CENTER

288 
59: 

189 
349 
399 
69 

159 
199 
259 
188 
59 

319
■ 99 

369 
269 
645 
188 
588 
188 
109 
138 .
59 

188

YORKVILLE: 1574 3rd Avė. (89th St.) — EN 9-3366 
RIDGEWOOD: 58-24 MyrHe Avenue — EM 6-5450 

I6STATYTA VIRS 150 MODELIŲ

Mūsų Ridgevvood krautuvė atidaryta kiekvieną, vakarą iki 9 vai.

INSURANCE

FOR KENT

AUTO INSURANCE 
T-AO Brooklyn *134.00 

8 mouths to pay
Drivers under 25 our specialty. Spė
riai consideration to religious groups 

6812 19th Avenue. Brooklyn 
CL 9-5295

Didelis pasirinkimas

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl .kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. 
Mes taip pat pataisome .kailinius, kai- 
lininius apsiaustus, šalikus (stols), — 
Galite pasirinkti iš didelės atsargos
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

Nelaukite paskubės valandos

CHekea 2-1079 •CHefcea 2-0535

ALFA DIMANT
FUR CO.

150 We*f 28th Street • New York, N. Y. • Room 402

Norite geros—meniškos fotografijos

LONGACRE HOUSE 

distinetive hotel for womena
REASONABLE KATES 

317 West 45th Street. N. Y. C.

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

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

Tel HYaciot 7-4677

Invest with First Federal of Coffeyville

“INSURED SAVINGS”
Current Rate

... 4»/2%
Save by Mail

First Federal Savings and 
Loan Association
ęOFFEYVILLE, KANSAS

WHITĘ HORSE TAVERN 
baras - restoranas ■
PRANAS RRUCAS. savininkas

•8-16 JAMA1CA AVĖ. W«sdhavea 21. N. T. Tet VIrgtnia 6-9519

Sali vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali Ailptl 100 dalyvių

QUARTZ CRYSTAL
ENGINEERS and TECHNICIANS 

Eapanding company .has openings for ųualified men in 
new engineering & developntent Itiboratory. Challenging 
opportunities to make important contributions to the ad- 
vancement of the art in oscillator and filter crystals.

Contact: HOVVARD DILLON. Chief Engineer

MIDLAND MANUFACTURING COMPANY 
3155 FW*nRoH ' Oty, Karnas > Tai. Fl *7990

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkai* 

18*3 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

Salė vestuvėms Ir kitokioms

mos r tolus HotuvMkos mals-



RAPS UQUOR STORE

Telefonas: Vlrginia 3^3544

KLEANALLAND K ART A L U

HAVEN REALTY

Naujai atidarytas

Atletas

JOHN ORMAN AGENCY

BRANGIAM TĖVUI LIETUVOJE MIRUS,

DR. VACLOVĄ PAPROCKĄ

IR JO SEIMĄ NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA

HOLY LIGHT

Sav. B. KUČINSKAS

Resid. Illinois 8^7118

Make you nervais? Call GE8-9503 
for Fast Rehabte Service. We also 
do Moytag Jobą, 
tiou to ReHgjous

Sovietų
KofČnojų. Juodais žai-

INTERNATIONAL NEWSPAPER 
PAPER PRINTING CO.

veltui —F.TD.

sportininku to
tas — didmeis-

Joeeph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE - Insurance

ALERT BROKERAGE
General Insurance - Life Insurance

Premiums flnaneed 10% down FSI 
Pronjptly — Home vtaits.. Special 
consideration to ReHgtaus Grpups. 
108-47 Corona' Ave^ Corona, L L.

Ask for Mr. R. Funsehelle

Gilaus sielvarto prislėgti pranešame giminėms ir arti
miesiems, kad pavergtoje Lietuvoje, Zarasuose, 1963 m. 
sausio mėn. 16 d. 22:30 mirė mūsų brangus tėvas, uošvis 
ir senelis '

IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI
Adresas: 40 E. ŽBtte k, N-YjC, N.y.

TeL: MU 3-2928 ■ *
Savininkas VACYS STEPONU

a.a. STANISLOVAS PAPROCKAS

briekwaB jtetatiag - taterfer A ex- 
terior_palnting. Are yenr waBs jeek- 
inr? we wėrk <m Cbunehes A Inetl- 
tuttons. 229 CHntonBt. B’kljmi.NY

. TRI FLOOR 
SCRAHNG Co.

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
$4-09 Jamaiea Avė., Woodhaven 21, N. Y. e TeL VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand Street, BrooHyn II, įl. Y. • Tel. STagę 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
\ VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

Home-Made Bologna

HERMAN MILLER
Comprehensive STORAGE SYSTEM 
I priee ,cevem Fun^ dek A tostai. 
No eJttrak įfost edmpondbts avail.

Pereitą sekmadienį NewYor- 
ke įvyko tik dalis numatytų 
pirmenybių rungtynių. šlapios 
aikštės privertė atšaukti visas 
mūsiškių rungtynes. Šį sekma
dienį mūsų pirmoji futbolo ko
manda žaidžia 2:30 vai- su

, BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Are you tookinp fbr a food Enter- 
tainer? I entertain oa sbort and 
toog dtotant trtpa, bos rities, thrnrigh

AugšČiausios kokybės produktai /;•••<
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kutnpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite! .r ' ’1

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

Žuvusio par
tizano minėjimas Apreiškimo 
parapijos salėje,

Vasario 17 — Vasario 16 
minėjimas Webster Hali. NYC.

rrs WORTH IT — when you 
dedicate your lite “All through 
the Heart of Mary, in honor of 
the Blessed SacramenL” 
Although a Felicįan Slster 
teaches ta achool, nurses the siek, 
mothers the orphans, or gerves 
the poor, she spends part of each 
day in adoration before the 
Blessed SabramenL More than 
4800 Felidan Sisters perform 
their apostolate in Italy, Poland, 
Germany, France, So. America, 
Canada and in the United States.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREE^RA NEW YOKKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES .. ,.- , •

SCHALLER&WE

Juo toliau, juo daugiau lie
tuviai pradėjo domėtis pinigų 
investavimų fondais. Kai New 
Yorke nedaug beišeina laikraš
čių, tai mažai kam beprieina
ma sekti Investavimų Fondų 
veiklą ir vertybės popierių kur
sus biržoje (Stock Ex}. <■

The Christian Science Moni- teria Kere^aa. 
tor sausio 22 dienos mus infor
muoja, kad, nežiūrint 1962m. 
vertybės popierių kainų kriti
mo (tai buvo gegužės gale), per 
visus metus Mutual Funds Še
rų Amerikos gyventojai pirko 
už $2,700,000,000; 1961 metais 
už $2,900,000,000. Taigi kainų 
kritimas mažai paveikė. Būna 
net priešingai. Apie pinigų rin
ką nusimanantieji kartais ver
tybės popierius perka daugiau 
tada, kada jų kainos nukrenta-

t6-3840 STAGG ST BROOKLYN 6. N
Telefonas STagg 2-5938

■ AHaty Klubui |au 40
Prieš keliai savaites naij^ 

Lietuvių Atletų Klubo vad^ 
ba perenė pareigas sekantięm 
metam. Tai jau 60 klubo vado
vybė, nes šiais metais Ahetų? 
Klubas, oficialiai inkorporuotas 
1903 metais,.suliudoa. 60 m^ų 
amžiaus. Per ilgus metus minė
tas klubas kukliai ir be dideles 
reklamos yra daug ką nuvei
kęs ir dabar vis rankų nmm- 
leidžia- Jei prieš eilę metų At
letai buvo garsūs savo ristikais 
ir boksininkais, tai šiuo metu 
jų vietą, atrodo, bus užėmę jau
nieji futberiininkai. Turima pir
menybėse net šešios koman
dos. žaidikų amžius jau pra
sideda 9 metų sulaukus. įaus
ti aikštėn šešias futbolo koman
das arba apie 70 futbolininkų, 
tikrai nėra jau taip paprasta. 
O kiek dar darbų ir rūpesčių, 
pradedant apranga, aikštėmis, 
žaidikų registracija, dalyvavi
mu pirmenybėse, žaidikų pa
ruošimu ir k.

Atletų Klubo darbas su jau
niais dabar apsimoka su pro
centais. štai, pirmoji futbolo 
komanda, šiais metais stipriai 
pasirodanti, veik 80 proc. su
sideda iš buvusių jaunių ir jau
nučių žaidikų. žvelgiant toli
mesnei! teitin, neuąniršti ir 
visai jaunieji Kiekvieną trečia
dienį F.K. Lane mokyklos salė
se matomi būriai mūsų busimų
jų lietuviško sporto atstovų.

Šalia minėtų jaunųjų sporti- 
ninkų, Atletų Klubas turi eilę 
senųjų klubo narių 
rai savo klubu gali 
Seniausia lietuviška 
ganizadja pasaulyje 
vių Atletų • Klubas - 
60 metų. Linkėtina jam dar il
gus metus gyvuoti. Sveikintini 
klūbo garbės nariai, o dabarti
niams vadovams linkime ištver-

GaŠm* gauti įvairiausioe rūšies amerikiečių ir importuo 
4»1 gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyną 
183-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMGND HDLL, N. Y

Kaunieti*- . Algimantas Butoorius 
Sovietų jaunių p-hėse Maskvoje bai
gė penktuoju, .voa-pustaSkiu atsili
kęs ima -hdn&tdjų. Buthbritis įveikė 
ketuiįuą, su 3 ĮteigĮ lygiomis ir 1 
pralaimėjo. 7 *

Didnielsteriai Kėfesas ir Talis ža
da dalyvauti Mų'vasarų Įvykstan
čiam tarptautiniam turnyre Vilniuj. 
Pakviesti E 
dinayų,. V<

' FIDĖ 4TarpL žarhrnatų federaci
ja) suteikė didmeisterio titulą: Po
mariu (litanija), Udovičiui (Jgsl), 
Bilekui (Vngr), Šteinui ir Poluga- 
jevškiui (Sov). Tarptautinio meiste
rio vardas suteiktas amerikiečiui 
Donald Byrne. . -, .

Partijai kurtoj Vladas Mikėnas, 
VUnfiuą^ jdta 
čempioną V 
dė Mikėnas.

1. <Md5 2. c4 c6 3.2f3 2f6 4.2c3e6 
5.e3kbd7iS.a3Ę<M 7. M 0-0 8. Rb2 
Ve7 9. c5 Ite7. ttj. Vte2 e5 11. Re2 Be8 
12. 14-2:04
Ždf6 15. Wa5I 16. h3 2e5 17. g4 
a:b 18-a:bg«! 1914 2c4 2O.R:c4 d:c 
21. e$Bd$ 22. gt> B:<H 23. g-2 Vdg 
24.BdlBd3 2&2e2Rta3 26.žd4Hg4

Vc4 h5 
30.2eiRe3 sj.ącsydž’^2.RclVg2 
32; »I Ricr 34riBl46U8 ^35. Vd4 
Ba2 36.2<U Be2 .37. S>2 V:e4+ 38. 
V:e4 B:e4 39.2d?Bd4 ir baltieji pa
sidavė. ' *

kurie tik- 
didžiuotis;
sporto or- Minimas laikraštis toliau ra- 
— Lietu- šo; kad Mutual Funds yra “ran- 

— sulaukė .■ koše gerų specialistų, o nešiaip 
mėgėjų”. Tie specialistai, nuo
latos analizuodami rinkos padė
tį, visuomet suranda geresnes 
investavimo bendroves, negu 

mės ir sėkmės jubiliejiniuose tie, kurie patys jųješko arba 
gatvėse draugų. ktąnsmėįja.

2?®-£
UeMMrtgųc 17?7t B Pe**to«i* 1703. 
H. BtaNąs 1694. B. <Bnrin» 1E7O, 
S- TrtiMat W .y. itaMetao 
1CU h V. GNautac 1M4 t*.

JUNK CARSfWANTEO —

TOP DOLLABS PAH>. We pick up. 
If you want,the Top Dollar Price 
call AP 7-2405 — ask for

FELICIAN ŠISTERS, O5.F.
■ s ■"

For Information write
Rev. Motber Mary
« j _ T —t-- llVirginctte^
Immaculate. Conception
Convent : f
South Mąin Street
Leidi, NėwJeraey

i ir europietiška duona ir pyragai šventėm* 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav

West Bem$«tead*i 'flnest Lame, 32 
automatic pinapottera. Restaurant- 
Cocktail JoiĮųge;. Ampie gariting. Ą. 
healthy SB/ūį,, for ygunr and old. 
Hempštead Tunipike A Cherry Val- 
ley Rd. (at the lalanti Garden Are
na. Call IV 1-0155, ask for Johnny.

Gegužės mėn. kritus kainom, 
krito ir Mutual Funds šėrų 
kainos. Kai kiurių šėrų kainos 
dar nepasiekė prieškritinio ly
gio, bet pvz. Capital Stiares 
fondo, naujosios kainos jau ge» 
rokai pralenkė tas kainas, ku
rios buvo mokamos anksčiau, 
plačiai užsimotoji prezidento 
Kennedy naujoji ekomoninė po
litika (mokesčių mažinimas ir 
kt) duos gerą paskatą iš fiAu- 
jo kilti vertybių popierių kai
noms drauge su visa krašto 
gamyba.

APIE INVESTAVIMŲ FOHOUS
Bostono tąrpkfubinėse' Algis Ma- 

kajtis, po laimėjimo prieš bųv. Bos
tono meisteri D. Shefferl (Cam- 
bridge I)> kitose rungtynėse sįi Syl- 
vania su£ai&' įygktaiis su stipriu 
ekspertu dr. Kęilsonu. Alfose rung
tynėse talką pridėjo lietuvių koman-: 
doj žaidžiąs latvis y. Ezerins, Įvei
kęs Btoornp.

EJrtijoj* " 
rinktas i

GEORGĘ KEEFE CARPENTER 
Evervthtns and- Janvthins ta the COmRACTIN(į/:^E. Our Rates 
are reasonaMe; aH our work guar- 
anteed. — 1771 Broadway, Brook- 
iyn. N. Y.; AP-7-9927. Special eon- 
aderation to rehgleua gra^s.

IMPERIAL JAZZ .MEN 
SERVICE CENTER, Ine.

SEWING. MACSNKS Repalred - 
T. V. Repėirs. AH our work guar- 
anteed. For the Best call ST2-900S
h ■ \

LANKTKTIE. . . . .

ęanford

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Ldetuviška

tg ET. MCVING VAN/DRIVm A. 
VAN WnX EŪŽLP LOAI> A UJfc 
LOAD.-I7 MB. — WIIX GO AKY 
PLACČ ^ANY-TZME to 50 mL O/D. 
Macy 0’Neill — 9 E. 125th Street, 
N. Y.C; FI 8-6878 — FI 84W».,

R. CARULLO E ŠON8 Fimtitore. 
.Buy direct and save 40 to 60% wtth 
this ad. Complete tise of: Bectroem, 
Livingroom,- Dtatngroom funriture. 
Open: Mem, Wed^, įtars. 10:30 am 
to 9 pm; Tue., FrL, Sat 10:30 am to 
7 pm. —> 5024 4th Avė. (corher Slst 
Street), Brooklyn. TeL HY 2-4343.

Stanfordo United; Cummings 
Park, Stanford, Conn. Rezervi
nės ten pat žaidžia 12:45 vai. 
Jaunių A komanda 12:30 vai. 
žaidžia su ukrainiečiais. "ROTA”

ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriulio įstaigos. Važiuojant 
Jam ai c a traukinio linija, išlipti 
Forest Parkvvay stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo 35.00 ir Lt.
87-17 Jamaiea Avė. • VI 9-6948

Woodhaven 2L N. T.

GROŽIO MOKYKLĄ 
greitai ir lengvai pasisavinsit 

praktikos metodus 
RašyMte ar skambinkite 

veltui gausite informacinę 
knygutę^D”

Banferd* Beaūty School 
165 W. 46th SL (B’way) NYC 

TeL PL7-0933. ,

Southern Frted CMėken wtth all 
the ^Ftadnas. Come and xet iL — 
Quefns' "Eonlevard A 75th Avenue, 
Forėst Hills —; BO 8-6620. Paridng.

CARPENTRY ALTERATIONS 
Additions - Einished Basements
- Siding - Ceiling - Tillng 

at reasonable rates, all work guar- 
anteed. Special consideration to re- 
hgious groups. 1506 Harding Park.

Tl 2-4498 —-FO 7-1759 
ALFRED TETftEAŪLT

Sausio 27 — Aldonos Kepa- 
laitės koncertas Carnegie Be
eitai Hali, N.YC.

Vasario 2 — Akad. %autų 
Sąjūdžio koncertas Ridgewood 
Lane Salėje,

Vasario 9 — Liet Fronto 
Bičiulių suvažiavimo proga 
banketas su programa ir šo
kiais Ridgewood Lane salėje,

Vasario 23 — ALT S-gos 
Richmond Hill skyriaus balius 
Festival svetainėje, NYC,

Vasario 24 — Kaziuko mu
gė Apreiškimo parapijos salė
je, ruošia “Neringos” Skautų 
Tuntas,-

Work guarantned. Dustless machines 
Scratch Proof Finish — Low Rates 

$8 up per room DI 2-7569

Wholetate - RetaH. SchoOl aad Club 
Athletšę Eiųuipinea 
ępęciatty BMebnll,___ ___________
itidl, Botolng, Ice Aatea, GoK. Buy- 
plien of CYO PGL Lcagueą *•' 
BROOKLYN Spartins Goods Co, 
IRK ADAM CmiULiO, Mgr. — 241 
Ddtofti Avė., NKvtas S^KST.

' •'•Moras visus metus
' ifcA-Įr Nrt *». kampe o Tet,: P*4-77®8
->Svaž£ft Įrrmhėriai' rųmi vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
gaiš HuaėM^iriMi |ratxtems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto- 
ItiniMB ir (MŪatiPatogus susisiekiinas traukiniu ir autobusais.

> p. Ir C. MAČIULIAI, savininkai

Kdionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax n^rildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaiea Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 1-AAT!

LOU18 ĘVER BEST
FLAT ROO&NG A aHDKMZNG 
GVTTBRB AND LKADBR8 XX- 
PKRT RKPAIR& An wetk guar- 
anteed. fl^ecMd comideratkm to re-

HENRY FERRER CATERERS 
Communton-BreakfaMs $2.50, Group 
Dinųęrs Mdnto Fri..:$3.50,;W9Į-1 
dings* $£00. l&deptionsJ florai deco- 

'trations & occhids for Bridal party 
’free; no ebr^Sck. Etane: Mr. Pepe 
TR 5-9883 - HA 9-4334; 1 Orange 
SL, B’klyn, N?. —: New Proprirtor.

HEI8E ĘRO8.
FOR THE FINHST IN MEATB

5417 Sth Ąyenpe, Breoktyn .
Bet. 54-6BBL A fith Am.

GĘM6O4



ADVOKATAS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

kūriniai.

NOTARY PUBLIC

WAGNER THEATER
R. Kaminskas

1MEOTORE W0UNNm,metam*

INC.

86th CASINO THEATRE

KARLONAS
Fanerai Home

CARROL
AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO Funėral Home

NEW YORKO SKYRIUS
(šalia Atletų klubo)RENGIA

Važiuojant BMT Canarsie linija, iš-

vadovaujamas R. BABICKO

Visuomenė kviečiama atsilankyti!

reiškia gilios užuojautos Banai
čių šeimai, mirusios motinos sie
lai prašo Dievo suteikti amžiną 
ramybę.

Lfeėuvta vyS^g.'šiemet Šven
ta 50 metų Jūtalėji-
nis^seunas/bus Bo^^rugpiū- 
čtoJ4J4 Badford viešbutyje. 

.47 .Šfcopa. 
valdyba 

itadfordo

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

“Mein Schatz ist aus Tifol” 
Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

kė Birutė Banaitytė 1958, at
kūrė akademikių skaučių drau
govę, o 1960 ir 1961 buvo skau
tų sąjungos pirmininkė. Taip 
pat suruoštoje Cape Code lie
tuvių skautų stovykloje Birutė kas, J. Vembrė, St. Griežė-Jur- 
Banaitytė buvo išrinkta visos 
stovyklos komendante ir labai 
nuoširdžiai tas pareigas ėjo.

Gintautas ir Bronius reiškėsi 
lietuvių akademikų skautų są
jungoje- •

Ir taip išsipildė a.a. Elzbietos 
Banaitienės noras, kad jos visi 
vaikai uoliai dalyvautų, lietuviš
koje veikloje, gerai išmoktų 
lietuvių kalbą ir pamiltų savo 
tėvų žemę — gražiąją Lietuvą. 
Iš skausmo plyšta širdis atsis
tojus prie 51 metų E Banaitie
nės kapo. Juk taip ji dar buvo 
reikalinga savo patirtimi ir ge
ra širdimi visai šeimai. Lietu
voje liko velionės motina ir 
dvi seserys, o Australijoje -4- 
sesuo, Amesinoje (Nebcaskojė)

Sausio 14 nuėjusi pasitikrin
ti sveikatos į ligoninę (General 
Mass Hospital), nelauktai prie 
tyrimų stalo užmerkė amžinai 
akis Elzbieta Banaitienė. Subė
gę gydytojai konstatavo staigią 
mirtį dėl nepakankamos krau
jo cirkuliacijos, velionė jau il- 
gęsnį laiką skundėsi širdimi.

A. A. Elzbieta Žigalavaitė— 
Banaitienė buvo gimus 1911 
spalio 20 Lietuvoje, Južų kai
me, šalia Jurbarko, ūkininkų 
šeimoje, kurioje augo 1 sūnus 
ir 4 dukterys. Baigus pradžios 
mokyklą, išmoko siuvėjos ama
to ir gražiai vertėsi. Uoliai reiš
kėsi Jurbarke šaulių organiza
cijoje. Netrukus ištekėjo už 
Juozo Banaičio ir augino šei
mą: Birutę, Gintautą ir. Bro
nių. Visi ^fimė Kalnėnuos. Šei
mos tėvas Juozas Banaitis bu
vo mechanikas ir gavo tarnybą 
Nemuno garlaiviuose- Jam teko 
ilgesnį laiką būti mašinistu gar
laiviuose: liūtas, Lietuva, Ram- 
bynas ir Palanga.

Atūžus antrai komunistų oku
pacijai, su 3 mažamečiais vai
kais, šeima pasitraukė į vaka
rus ir vėliau iš Hanau stovyk
los visa šeima emigravo į Ame
riką ir pastoviai apsigyveno 
Bostone. Tėvai, stropiai dirb
dami, įsigijo 3 aukštų namą tų organizacijoje^ Paskautinin-

gelevičjus----- . 3, A- Andriulio
nis — 2 dol. Viso surinkta 90 
ddl. Pinigai persiųsti Balfo 
centrui. ''

Juozas Miklovas kalbės vasa
rio 16 minėjimuose Newark, 
N.J- (vasario 10) ir Rochester, 
N.Y. (vasario 17).

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI J 
VISUS KRAŠTUS 
pristatomi per 3-4 savaites 
Pilnai garantuota. Prašyki
te sąrašų ir .kainoraščių

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 East 28th Street

N. Y. C. 16, N.Y. MU 9*0598

(BIELIAUSKAS)
F U N EBAL HOME M. P. BALLAS — Dlrectortua 

▲LB. BALTRŪNAS - BALTON

PINIGAI Į USSR ' '
PILNAI GARANTUOTA

Pristatome laike 2 savaičių 
Prašyk platesnių informacijų
GRAMERCY SHIPPING CO.

INC.
744 Broad Street
Newark, New Jersey 

Laicniuota ir pilnai bondyta.

Apskaičiuojami metų 

KETVIRČIAIS 
ntf© padėjimo dieno*

(ARMAKAU8KAS) 
Grabortas-Bateamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.

74 PROVIOENCE ST. 
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL4-1M5

Nuoširdžiai dėkojame už taF 
ką ir sveikiname naujus skaity
tojus. Prašom ir kitas prisimin
ti, kad Darbtatakas yra geriau
sia dovana, visokiom progom. 
Pirmiem metam (12 mentalų), 
tik SJMFdoT, Rašyti: Darbinin
kas, 910 WIBoughby Avė., 
Brooklyn 11, N.Y. *-

■ > * *

281 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn. N.Y.

Dorchesteryje, kad būtų šeimai 
užvėja ir parama siekti aukš
tesnio išsilavinimo visiems vai
kams. Greitai visi trys vaikai 
baigė Bostone gimnazijas- Bi
rutė buvo visada garbės sąra
še. Ji taip pat baigė gerai ir 
Bostono lituanistikos mokyklą.

Birutė, Gintautas ir Bronius 
Banaičiai labai greitai pasidarė 
sunkiai pakeičiami O. Ivaškie- 
nės taut. šokių grupės dalyviai, 
o Bronius dar ir dabar tauti
nių šokių grupėje dalyvauja. 
Anksčiau Birutė Banaitytė bai
gė sekretorės mokslus, o dabar 
vakarais studijuoja humanita
rinius mokslus Northeastern u- 
niversitete.

Gintautas Banaitis tame pat 
universitete baigė prekybos 
administracijos mokslus ir ka
detų karininkų mokyklą, šiuo 
metu atlieka karinę prievolę 
Vokietijoje, Stuttgarte.

Bronius Banaitis, baigęs 
aukštesnės techtakos mokyklą, 
šiuo metu studijuoja braižybą 
ir tapybą, gieda3 Šv. Petro baž
nyčios chore, yra išrinktas į 
choro valdybą, šoka Bostono 
taut. šokių grupėje ir reiškiasi 
liet, bėndniomenėj.
Visi Banaičių vaikai uoliai 
reiškėsi Bostono lietuvių skau-

VeMjM 
STREET

VIETA: Ridgewood Lanes, 1001 Ir 
ving Avė., Brooldyne

280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAI N, CONN.

E. JOSEPH ZEBROW8KI 
Laidotuvių direktorių* 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition 

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

George Kopping 
haportuoti ir vietiniai skanėstai 

namie gamintos salotos 
šviežia rūkyta žuvis'

I655 Second Avenue
(kampas 86th Street) 
New York 28, N. Y.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
APIE DIVIDENDUSVaidina:

L. Pulver. H. Felmy. N. Tiller. H.
Lothar. L. Dagover, W. Hinz ir kt. 

Priedinč filmą:

Sportininkai rengia šokių 
vakarą sausio 26, šeštadienį, 
lietuvių Atletų Klube. Pradžia 
8 v.v. Groja A. Starolio orkes
tras. Įėjimas 1.50 do.-

- Aldonos Kepalaitės piano 
koncertas bus sausio, 27 šį sek
madienį, Camegie Recital sa
lėje. Pradžia 5:30 v.v. Progra
moje: Beethoveno, Chopino, Ju
liaus Gaidelio, Hincįesmith ir

Išmokėjimai nustatyti metų 
ketvirčiui, kuris baigiasi gruo
džio'31, 1962; viso 3%% me
tams ir specialus %% pasto
viems indėliams {dėtiems spa
li©. 16, 1961.

Joseph Garszva 
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

Ieškoma Irena Židonytė, 
su 4 marinų garažu ir rūbų duktė Mykolo, kilusi iš Lietu- 
yalykla 201-3 Maujer Str. ir vos iaovanjų parapijos, Ges- 
Humboldt Str., kampas Broo- kaimo. Ieško broliai ir se- 
Myne. Kreiptis: Stasys Rumšą, gyveną Lietuvoje. Atsi-
203 Maujer Str., Brooklyn 6, Uepti adresu; . Jonas

764 Harrison Avė. Harrison, 
New Jersey.

Šokių jnetu norintieji turėti staliukus, gali ne
mokamai užsisakyti pas Aldoną Sileikytę — 
HIckory 1-5485.

Lietuvos■. i 
vasaritf^ž 
viešbutyje posėdžiauti. Bus ap
tariami seimo reikalai* Tą va
karą visi, važiuoja į Brocktoną, 
kur pirmoji kuopa turi snaigių 
balių.z

Inž. Edmundas Mockus.(Sta
sio ir Antaninos sūnus) su šei
ma vasario 1 išsikelia į San 
Diego, ęalif., knr eis naujo uni- 
veęšftetę, direktoriaus pareigas. 
Šiiįj Ineta jis' dirbo Ray Thon 
Co.'km^ inžinierius ir vadova
vo 50' inžinierių darbams.

Vasario 16 gimnazijai parem
ti 120 būrelis: švenčių proga 
aukojo:. LB Bostono apylinkė— 
25 dol., A- Grigaliūnas —. 15 
Bostono Teisininkų d-ja 10, Po 
5 doL: prof. I. Končius, kun. 
M. Vembrė, L Baranauskienė, 
Z. Petrauskienė, M. Kavaliaus-

MaMos Apaštalavimo draugi
ja rengia laimėjimų vakarą va
sario 2 d. 4 v. popiet Apreiš
kimo parapijos salėje.

Clevelando vyry oktetas at
vyksta koncertui į Brooklyną 
vasario 2. Okteto sąstatą suda
ro: pirmieji tenorai: — A Gi- 
lys ir M. Motiejūnas, antrieji 
tenorai — P. Kudukis ir G. 
Motiejūnas, baritonai ■— M. 
Aukštuolis ir D. Staniškis, bo
sai — F. Kaminskas ir V. Rau- 
linaitis. Okteto vadovas Rytas 
Babickas. Koncertą rengia A- 
kademinio Skautų Sąjūdžio 
New Yorko skyrius.

Romas Kezys kalbės Vasario 
16 minėjime Waterbury, Conn-, 
vasario 17 d. Minėjimą rengia 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Motery Vienybė paaukojo 
Balfo šalpos darbam 10 dol- pa
gerbti atminimui Moterų Vie
nybės narės a. a. Susan Dom-

Namy savininkams ^svarbų Hayja pp Ameriką ir Kanartą, 
pranešimą apie slėptuvių įren- norėdami sircipaŠinti sp Hų 
gimus skaitys inž- A. Mažeika' kraštų studentų ve!kla< Ntav 
sausio 27 sekmadienį, 12 v. 
Apreiškimo parapijos salėje. Vi
si savininkai kviečiami atsilan
kyti. Paskaitą rengia ALRKF 
valdyba.

Motery sąjungos 29 kuopa 
ruošia Užgavėnių blynų balių 
Apreiškimo parapijos salėje va
sario 23, šeštadienį. 5 v. popiet. 
Kviečiami ir Svečiai.

84 -14 Jsmaica Av«^ 

Woodhaven 21, N.Y. 
TeL: Hkitory 1-5220

110 Wyckoff Ave^ prie OeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p.

Šeštadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos. 
Penktadien, sausio 25 — iki 
Trečiadienio, sausio 30, 1963

Pirmą kartą Brooklyne —
“BUDDENBROOKS” (I d.) 
(pagal Th. Manu romaną)

210 EAST 86th ST.. NEW YORK, N.Y. 
_ RE 4-0257 • BU 8-0561

Penktadienį, sausio 25 — iki 
Ketvirtadienio, sausio 31, 1963

Pirmą kartą New Yorke —
“HOHE TANNEN”

Vaidina:

Ieva NorlcOniėnė vasario 27 
d. 4 vai. p. piet- šv. Petro pa
rapijos salėje prie E. 7-tos gat
vės ruošia Wisth Party, kurio 
visas pelnas skiriamas Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselių vienuo
lyno koplyčios statybai Brock- 
ton, Mass.

CYO sporto mėgėjų grupė 
sausio .26 išvyksta vienai die
nai į Berkshires kalnus, New 
Hampshire. Iškylautojai 7 vai. 
ryto išklauso mišias ir priima 
komuniją parapijos bažnyčioje 
ir specialiu autobusu išvyksta į 

sesuo Marcelė Kavalski^tiė. Ji kalnus. Iškylai vadovauja kun. 
buvo atvykusi į laidotuves. Pa- J. Svirskas.
laidota sausio 17 N. Kalvarijos !
kapinėse po gedulingų pamal- Sveikatos Departamentas ra- 
dų šv. Petro lietuvių bažnyčio- visus suaugusius priimti 
je vaistus prieš polio. Kiekvienas

Bostono lietuvių visuomenė suaugęs galės tai atlikti Svei
katos Departamento skyriuose 
ir požeminių traukinių stotyse 
sausio 26 ir vasario 2d. nuo 10 
iki 12 vai- ryto. Nuo vasario 
28 d. iki vasario 1 d. Boston 
City Hali ir Sveikatos Departa
mento pastate nuo 11 vai. 
ryto iki 2 vai- popiet.DARBININKO 

nauji skaitytojai
J. Valiukas, Rochester, N-Y.,
N. Tautvilas, “Washington, D.C.,
O. Margaitis, So. Boston, Mass. 
A. Samolis, Metuchen, NJ., 
V- Puškorius, Cleveland, Ohio, 
A. Žadvydas, Brooklyn, N. Y., 
L. Smidn. Brooklyn, N.Y., J. 
Mikolap, Medway, Mass-, A 
Špokevičius, Chicago, DL, G. 
Šilingaite, Berwyn, DL, S. Kon- 
tautas, So. Boston, Mass., J. 
Aneiiauskas, Cambridge, Mass. 
J. Zatorskis, Brooklyn, N-Y. T. 
Padvaiskas, Lawrėnce, Mass. V 
Kuliešius, Waterbury, Conn.JL 
Bagdonienė, Elizabeth, NJ. B. 
Povilavičius, Dorchester, Mass- 
J. Bliskis, London, Oot, Ca- 
nada, A Lenio, Winnipėg, Man. 
Canada, K. SmanariŠus, Dor- 
chester, Mass. L. Kukahauza, 
Providence, R.L, L Kiertems, 
Nonvich, Conn*

J. Ruškys užsakė A Stasta- 
kevičienei — abudu iš New ____
Britain, Comv, A BrtadŽtads S laes**“ M"’r' . 1
Los Angeles, Calif.A. Bliz- - ||g • • 
džioniui,. Waterburyi Conn., J- e THK
Matukas, ffinądale, HL — J.B. 
šienams, Fort Worth, Texas, 
S. Vaikys Ozone Pbrk, N. Y.
- S. Mfisutad, Chicago, DL

•AVlNb* BANK

Gerlinde Locker. Pero Alexander, "SS
Anita Gutwell, Wolf Albach Retty JjjĮ

Priedinf filmą:
“Frauensee” k t Ai«>*nm^

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga . v aa -"-* -•
na- Nuotr- »• Maaua

Yorke juos pasitiko Pax Roma
ną pirmininkas dr. V. Vygan
tas ir pavedė studentų ateiti
ninkų, Ged. THmako ir Riiųo 
Gedeikos, globai. Meksikte&d 
buvo supažindinti su lietuvių, 
gyvenimu New Yorke: parody
ta pirmoji įsikūrimo apylinkė 
WilHamsburge su * Apreiškimo 
ir Angelų Karalienės parapi
jomis; aplankyta naujoji VJ. 
Atsimainymo bažnyčia, kurpreL 
J. Balkūnas svečiams pauški
no bažnyčios architektūros lie
tuvišką stilių ir simboliką- Dar
bininko redakcijoje ir spaustu
vėje apžiūrėjo, kaip leidžia
mas lietuviškas laikraštis. Vė
liau aprodytos žymesnės New 
Yorko miesto vietovės ir pa
statai.

Antanas Visminas jau 25 me
tus vargoninkauja Maspetho 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Atžymint šią sukaktį, klebono 
prel J. Balkono choro ir para- 
piečių rūpesčiu rengiamas po
būvis sausio 26, šeštadienį, 7 
v. v. parapijos salėje, Maspet-

WILLIAM. J.DRAKE 
DRAGŪNAS

FCNEBAL HOME 
197 WEBSTGt An. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ* 
•T UALSAMUOTINAe

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreat Parinray 8tatlon> 

WOODHAVKN„ N. Y.


