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Į GERI PUSĘ AR Į BLOGOJI? - 
Po perversmo Vietname nei daugiau demokratijos, nei 
sėkmingesnės kovos su komunistais. Themalonu apie 
tai kalbėti

Kennedy išvyko padėties taisyti pietų Azijoje
Juda visa pietę Azija. Dau

giausia ligi šiol dėmesys yra nu
kreiptas į Piety Vietnamą, ku
riame jau 9 metai eina karas 
prieš komunistus, infiltruo
jamus iš šiaurės Vietnamo- Ka
re eigą parėmė komunistų nau
dai permainos Laose, kada ko
munistai* gavo iš Laoso pusės 
priėjimą prie Vietnamo. Ne be 
įtakos yra ir kintanti politika 
neutraliojoj Cambodijoje, kuri 
atsisakė nuo Amerikos paramos 
ir įtakos, grasindama nuslinkti 
į kom. Kinijos globą, tik nega
lėdama galutinai apsispręsti. Pa 
judėjo kom. Kinijos pusėn net 
Amerikos sąjungininkas Pa
kistanas. Tokioj padėty ir kitas 
sąjungininkas Thailandas gali 
būti priverstas skelbtis neutra
lus. jeigu su kom. Kinija dar 
labiau suartės Indonezija, arba 
jeigu Indonezijos įtaka pietų 
Azijoje sustiprės. O to ji agre
syviai siekia. Tad Indonezija 
dabar yra raktinėje padėtyje. 
Indonezijos imperialistiniai 
siekimai

Indonezijos prezidentas Su-

EUROPI SUKA NUO DE GAULLE Į AMERIKOS PUSĘ?
Europos ir Amerikos valsty

bių vadai keliauja ir tariasi. 
Italijos prezidentas Amerikoje, 
Vokietijos kancleris Anglijoje, 
Kanados ministeris pirminin
kas Prancūzijoje. Italijos prezi
dentas Segni sausio 15 Kong
rese pasisakė už politiką, ku
rios Europoje siekia Jungtinės 
Valstybės: už jungtinę Europą, 
dalyvaujant Anglijai ir neat
jungiamai bendradarbiaujant 
su J. Valstybėm. Italijos už
sienių reikalų min- Saragat 
dar įsakmiai spaudai pasisakė 
prieš de Gaulle politiką dėl 
Europos politinės vienybės.

Vokietijos kancleris Erhar- 
das sausio 14 Londone pasisa
kė už Anglijos dalyvavimą Eu
ropos bendruomenėje. — Ita
lijos ir Vokietijos vadų pareiš
kimai Amerikoje vertinami kaip 
traukimasis nuo de Gaulle ir 
artėjimas prie Amerikos politi
kos.

Paryžiuje sausio 15 tarėsi 
Kanados min. pirm. Pearsonas 
su de Gaulle ir užsienių reika
lų min. de Munnerville —apie

KINIJOS KOMUNISTŲ veikla Afrikoje kelia rūpestį
— Prancūzija nėra nuspren

dusi užmegsti diplomatinių san
tykių su kom. Kinija, tačiau su
stiprina su ja prekybą. Įsteigs 
Kinijoje ir prekybos atstovybę-

— Washingtone kelia susirū
pinimo kom. Kinijos stiprėji-

APSAUGA nuo netikėto užpuolimo — Mekongo »rity netoli nuo Saigono, 
kur komunistai dabar itin siautdja, gyventojai laukuose dirba, apsitvėrę 
bambuko tvorom.

Kam prezidentas išsiuntė Robertą Kennedy į Aziją, aiškėja iš žvilgsnio į piety 
Azijos valstybių politinius santykius su Vakarais ir su komunistine Kinija

kamo neslepia, kad jo arti
miausias tikslas — pagrobti 
naują valstybę federaciją Ma
laysiją- Jis norįs išvaduoti tas 
sritis nuo Anglijos “neokolo- 
nizmo”- To siekia dviem bū
dais — viena, rengdamas gink
luotas invazijas į Malaysia teri
toriją, antra, organizuodamas 
politinį bloką, kuriame turėtų 
be Indonezijos dalyvauti dar 
Cambodia, Thailandas. Laosas, 
Burma, ir tokiu būdu Malay- 
siją politiškai izoliuoti, ūkiškai 
pasmaugti.

Nuo Indonezijos imperializ
mo priklauso Pietų Azijos, taip
gi ir Pietų Vietnamo karo atei
tis.
R. Kennedy misija

R. Kennedy susitinka su Su
kamo šeštadienį Japonijos sos
tinėje. Jo uždavinys paveikti 
Sukamo, kad jis susilaikytų 

santykius tarp Rytų ir Vakarų, 
o taip pat apie Prancūzijos ir 
Kanados bendradarbiavimą.

Madride sausio 15 pradėjo pa
sitarimus Ispanijos ir Portugali
jos užsienių reikalų ministeriai.

MISIJOJE | AZIJĄ: Robert Kennedy. PIETŲ 
karno.

AZIJOS NASSERIS — Su- 
■ ndonezij»s prezidentas.

zonos gubemato-
Fleming pagrasino,

Panamos reikalu sausio 14 ko
misijoje, pirmininkaujamoj Chi- 
lės atstovo, sutarta atnaujinti 
diplomatinius santykius tarp J. 
Valstybių ir Panamos, po 30 die
nų nuo santykių atnaujinimo 
pradėti derybas dėl skirtumų 
tarp J. Valstybių ir 'Panamos, 

dėl kanalo sutarties

ITALIJOS IR AMERIKOS PREZIDENTAI — Antonio Segni ir Lyndon 
B. Johnson.

mas Afrikoje. Mozambiko ir 
Angolos vadai, kovotojai prieš 
Portugaliją, kurie turėjo gerus 
ryšius su VVashingtonu. pasu
ko į kom. Kiniją, kuri jiem pa
žadėjo paramą. 

nuo agresijos prieš Malaysiją. 
Jau prezidentas Johnsonas bu
vo laišku švelniai įspėjęs Su- 
karno. Dabar Kennedy turis, 
kaip informuoja Ch. Sc. Moni- 
tor, įspėti tiesiai, kad kol Su
kamo nepakeis savo akcijos, 
tol visa Amerikos pagalba tu
rės būti sustabdyta
H. Tribūne dėl misijos:

“Vyriausias valstybės gynė
jas Kennedy turi būti — ar 
bent turėtų — geras derybinin
kas. kietesnis, nei jis pasirodė 
prieš dvejus metus. Tada būda
mas Indonezijoje daugiau kaip 
savaitę, jis diskutavo Indonezi
jos agresiją prieš Olandų val
domą W. N. Guineja. Ir N. Gui- 
nejos reikalas buvo sutvarkytas 
ne apginant vietinių gyvento
jų ‘apsisprendimo teisę’, bet 
panašiu būdu kaip Miunchene 
— perduodant teritoriją grasi-

— Zanzibaro valstybės per
versme tarp sukilėlių vadų pas
tebėta Kubos agentų, kalbėju
sių ispaniškai ir dėvėjusių Cas- 
tro uniformas.

— Prancūzija kovo mėn. tu
rės pirmą povandeninį laivą su 
raketom.

— Mme. Nhu, kuri gyvena 
dabar Prancūzijoje 
kreipėsi į J. Tautų 
torių, kad ištirtų 
Diem nužudymą.

su vaikais, 
gen sekre- 
prezidento

Alžirui sunku
— Alžiras tik pusantrų metų 

nepriklausomas ir vairuojamas 
“Kubos socializmo” pavyzdžiu. 
Rezultatas tuo tarpu — iš 3 
milijonų darbo jėgos yra 2 mil. 
bedarbių, trys ketvirtadaliai fa 
rikų stovi be darbo, uostas 
Oran sulaukė tik 15 proc. lai
vų, kurie lankėsi jame, kai bu
vo Prancūzijos valdžioje. 

nančiai Indonezijai — tai 
sprendimas, suorganizuotas dau
giausia Jungtinių Valstybių”.

Dabar laikraštis mano: “Yra 
pagrindo manyti, kad anas pa
sisekimas su N. Guineja paža
dino didesnius Sukamo apeti
tus, ir jis bent iš dalies atsakin
gas už dabartinius karinius žy

PANAMOJE padėtis apraminta, tačiau 
nieko tikro dar nesutarta

Naujas stabdis santykiuose 
tarp J. Valstybių ir Panamos

Po susitarimo tarpamerikinė- 
je komisijoje rytojaus dieną, 
sausio 15, Panamos preziden
tas per radiją paskelbė, kad 
jis neatnaujins santykių su J. 
Valstybėm, iki nebus garanti
jų, kad derybose bus pakeista 
kanalo sutartis. Iš Amerikos 
pusės pareiškiama, kad apie su
tarties keitimą nebus kalbama, 
kol bus vartojamos smurto prie
monės ir grasinimai.

tai reiškia 
pakeitimo.

Kanalo 
rius gen-
kad nesilaikantieji instrukcijų 
dėl vėliavų bus deportuojami i 
J. Valstybes. O instrukcijos rei
kalauja. kad vėliavos būtų dvi 
— J. Valstybių ir Panamos.

Armijos sekr. Cyrus Vance, 
grįžęs iš Panamos, sausio 14 
pareiškė pagyrimą kariuome - 
nei, kad savo pareigas atliko 
tiksliai ir drausmingai; pareiš
kė taip pat, kad tarp,Panamos 
policijos suimtų demonstrantų 
buvo 10 “Castro komunistę", 
neseniai į Panamą atvykusię, 
treniruotę Kuboje. Atsakomy
bę už kruvinas riaušes skyrė 
Kubai.

KO NORI SOVIETAI J. Tau- 
TOSE

J. Tautose sausio 15 Sovietų 
ir Lenkijos atstovai siūlė tarp
tautiniu įstatymu uždrausti “ra
sistines" ir “fašistines” organi
zacijas.
PREKYBA AUGA

Prekybos departament a s 
sausio 15 davė leidimą parduot 
Sovietam ir ryžių už 7 mil-, pa
pildomai kviečiam parduotiduo- 
tas kitas leidimas už 13 mil.. 
taip pat parduoti čekoslovaki- 

. jai už 2.5 mil.
— Demokratei, siekdami lai

mėti rinkimus Ohio valstybėje, 
prikalbino būti kandidatu į se
natorius astronautą John H. 
Glenn. 

gius, žygius prieš Malaysiją. Jo 
grasinimai karu ir partizaninės 
infiltracijos neturėtų būti tole
ruojamos”; “daugiau negali bū
ti N- Guinejos stiliaus appease- 
mento” ir “daugiau nebeįmano
ma parama, kada jis vykdo ag
resiją prieš taikingus kaimy
nus”.

JOHN H. GLENN buvo as
tronautas, žada būti senato
rius.

Popiežius Paulius atvyks į Ameriką?
Amerikos spauda paskelbė, 

kad popiežius Paulius atvyksiąs 
į Jungtines Valstybes tuojau po 
rinkimų.

PRIEŠ RINKIMUS:

— Harold Stassenas sausio
14 pareiškė būsiąs kandidatas 
į prezidentus. Jis dabar skelbią 
savo programą — nuatomintas 
sritis Aliaskoje ir Sibire, vidu
rio Europoje, viduriniuose ry
tuose. o dvi Vokietijas priimti 
į J. Tautas. Stassenas stengia
si nebe pirmas kartas.

— Mrs- Kennedy paskelbė 
per televiziją padėką užuojau
tas pareiškusiem, o tokių buvo 
800,000.

—Illinois valstybėje 1907 bu
vo išleistas įstatymas už cigare
čių pardavinėjimą bausti 100 
dol. arba kalėjimu iki 30 die
nų. Įstatymas nepanaikintas.

— Arabę Lyga Kaire sausio
15 sutarė sudaryti bendrą ka
rinę vadovybę. Tai jau arabO 
apsijungimo ženklas Ta proga 
ir Egiptas su Jordanu atnauji
no diplomatinius santykius.

Pustrečio mėnesio nuo per
versmo ir prezidento Diem nu
žudymo. Viltys, kad pašalinus
prezidentą Diemą, bus sukeltas 
tautos pasipriešinimas komu
nistam, nepasiteisino. Padėtis 
esanti tokia, kad. C. Barett (H.

padėtį.

McNamara, 
gruodžio 21.

Tribūne) tvirtinimu, Amerikos 
visuomenė vis labiau susirūpi
nus, vyriausybė vis labiau nu
slepia žinias apie 
Informuoti ar ne?

Apsaugos sekr. 
grįžęs iš Saigono 
turėjo dvi spaudos konferenci
jas ir į pagrindinius klausimus, 
tvirtina Barett, neatsakė. Wash- 
ingtone buvę nepasitenkinimo 
dėl perdaug pesimistiškų pra
nešimų iš Vietnamo. Tada Pen
tagonas planavo spaudos kelio
nę po Vietnamą Koresponden
tai žinią apie tai priėmė su pa
sitenkinimu, valstybės depar
tamentas ir Baltieji Rūmai to 
nerodė, ir kelionė pradingo.
Kas pranešama apie politines 
reformas?

Diem buvo kaltinamas var
žęs pilietines laisves, spaudą 
cenzūravęs. Revoliucinė vyriau
sybė 3 laikraščius, kurie kriti
kavo vyriausybės veiksmus, už-

— Anglijoje iš katalikų šal
tinių teigiama, kad popiežius 
Paulius 1964 atsilankysiąs An
glijoje — padarysiąs revizitą 
Canterbury arkivyskupui, ku
ris Vatikane lankėsi 1960.
— New Yorko katalikai 1963 

labdarai sudėjo 3,389.826 dol.' 
arba 36 proc. daugiau nei 
1962.
PIRMASIS IS BALTŲJŲ 
RŪMŲ

Theodore Chaikin Sorensen, 
prezidentui Kennedy rašęs kal
bas. iš Baltųjų Rūmų pasitrau
kia. Paskutinis jo darbas buvo 
prezidento Johnsono deklaraci
ja. Jis rašysiąs knygą apie 
nedy, su kuriuo 
bendradarbiavo 11
O Murrow?

Radijas sausio 
kad įteikęs pasitraukimo raštą 
ir informacijos biuro direkto
rius Ed. Murrow, prezidento 
Kennedy paskirtas tom parei
gom. Pasitraukiąs dėl nesveika
tos. Tačiau tą pat dieną infor
macijos biuras pasitraukimą pa
neigė ir paskelbė, kad jo svei
kata gera. 

darė, kitiem prigrasino. Kari
nės juntos pirni inin kas įspėjo, 
kad apie denidkratines laisves
negali būti kalbos, kol eina ka
ras. Vietoj parlamento sudarė 
patariamąją tarybą. Didžiausia 
lig šiol reforma — konfiskavo
Diem ir jo šalininkų nuosavy
bę. atleido likusius valdžios apa 
rate Diem šalin inkus.
Apie karinei reformas

Diem buvo kaltinamas, kad 
nesukelia kovos pasiryžimo tau
toje. Dabar tauta ne mažiau 
abejinga, tenorėdama ramybės. 
Prisidėjo dar lenktyniavimas 
dėl valdžios įimtoje. kurioje bu
vo 12 vyriausių. Reformuota 
junta dabar tiek, kad viršūnė
je palikti trys. Svarbiausia, nu
šalintas gen. Ton That Din, ku
ris vadovavo 3 armijai ir su ja 
įvykdė perversmą prieš Die
mą. Iš jo dabar atimta trečiooji 
armija. Baiminosi, kad jis no
rįs tapti Vietnamo Nasseriu. 
Bet jis paliktas vidaus reikalų 
ministeriu. Newsweek žiniom, 
norėjo ji visai nušalinti, bet jis 
karštai kėlė balsą už liaudies 
savisaugos korpo organizavimą 
ir tokiu būdu nuotaikos tautoje 
sukėlimą. Tai patiko labiausiai 
amerikiečiam, ir vidaus reika
lų ministerio žinioje paliko 
kaip tik tos pareigos.

Tačiau karo eiga per- tuos 
pustrečio mėnesio nepagerėjo- 
Komunistų jėgos sustiprėjo. 
Amerikiečiai spaudžia, kad bū
tų daromos reformos liaudžiai 
sudominti pasipriešinimu.
Reformos irlarp amerikiečių

Pirma reforma buvo atstovo 
Noltingo pakeitimas atstovu 
Cabot Lodge, J r., kurio metu 
jau ir įvyko perversmas. Da
bar N.Y. Times pranešė apie 
antrą rengiama reformą (nors 
oficialiai ji buvo paneigta)— 
karinių jėgų viršininko gen. 
Paul D. Karkins pakeitimą gen. 
William C. \Vestmoreland, ku
ris dabar paskirtas Harkins pa
vaduotoju, bet apie liepos mėn- 
perims Karkins pareigas. Prie
žastis — esą gen. Harkins tei
kęs 
apie 
kus. 
kita 
ir Nolting rėmė prezidentą 
Diem. o valstybės departamen
tas perversmą ir Diem nušalini
mą. Kai generolai paėmė val
džią. jie davę suprasti, kad 
Harkins nepriimtinas kaip pre
zidento Diem režimo šalinin
kas. Kai po perversmo padėtis 
nė kiek nepagerėjo, patogu at
sakomybę nukreipti Karkins, 
o ne Hilsmanui ir Harrimanui, 
rėmusiem perversmą.

neteisingus pranešimus 
padėti — per optimistiš- 
Kitų vertintojų keliama 

priežastis: Karkins kaip 
Nolting rėmė

metų.

15 paskelbė.

PASITRAUKI Sormen. prctklen 
tp kalby raiytop*.
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Ačiū, bet girkite Visagalį, ne mane
Kalba apie tikėjimo išpažini

mą nėra pasenusi. Nei Lietuvo
je nei Amerikoje. Keletas šios 
dienos faktų gali tai iliustruoti.

1. Liudijimas prieš tikėjimą 
ir už tikėjimą

Lietuvoje kunigas Jonas Ra
gauskas savo nauja knyga "Ne-' 
noriu dangaus” išpažino savo 
atsisakymą nuo tikėjimo, atsi
sakymą nuo Dievo ir stojimą 
tarnauti netikėjimo arba anti
kristo garbei- Savo netikėjimą 
liudydamas ir tikėjimą kritikuo
damas. norėjo paveikti ir ma
ses. Jo knyga esanti viena is 
priemonių gausiame kovos 
prieš tikėjimą arsenale. Sov. 
Litva knygos apžvalgininkas 
sakė, kad tai esanti galinga 
priemonė.

Tokios priemonės priešin
gam tikslui — tikėjimui apgin
ti Lietuvoje nevalia pavartoti. 
Nei knygos nei straipsnio, 
priešingo J. Ragauskui, neva
lia rašyti. Kova tarp tikėjimo 
ir netikėjimo neturi lygių sąly
gų. Tokioje nelygioje padėty
je betgi kilo viešas sąjūdis, 
priešingas kun. J. Ragausko 
apaštalaujamam netikėjimui. 
Ji sukėlė Įvykiai Skiemonyse 
Ar ten pasirodė Dievo Motina 
ar ne —- klausimas bažnytinės 
vyriausybės akyse yra atviras. 
Bet jis yra išspręstas tūkstan
čiam žmonių. Išspręstas prie
šingai. nei norėjo kun. J. Ra
gauskas. ateizmo instituto di
rektorius. partija ir Maskva. 
Jis pavertė niekais tariamai 
moksliškus ateistinius gudra
galviavimus žmonėm Įtikinti.

Skiemonių Įvykio negalėjo 
nutylėti komunistinė spauda. 
Ji kalbėjo apie besilankančių ir 
besimeldžiančių minias. Vel
tui Tiesos korespondentas mė
gino aiškinti, kad minias "su
kvailino" vietos klebono sureži
suotas vaidinimas- Tokis aiški
nimas tik labai diskredituoja 
komunistini ateistini režimą, 
nes rodo, kad ateistinė propa
ganda. vykdoma tūkstančio agi
tatorių ir smurto esanti bejėgė 
prieš vieno klebono "slapta re
žisūrą”.
2. Tyla ir byla

Amerikoje vyriausias teis
mas pasirūpino, kad žodis apie 
Dievą nebūtų tariamas mokyk
loje. Tačiau netikėtai tikėjimo 
viešas išpažinimas kaip tik pa
gausėjo. Buvo minėta, kaip per 
didžiąją nelaime — prezidento 
žuvimą — Dievą išpažino ir tie. 
kurie balsavo prieš Jo vardą 
mokykloje. O kiti teismai jau 
ėmė trauktis atgal ir aiškinti, 
sofistiškai gudragalviauti. kad 
maldos žodžius galima minėti, 
jei vykdoma ceremonija ar pa
triotinis aktas, bet ne religinis, 
čia norima atkreipti dėmesio 
dar Į tai. kad spaudoje pasiro
dė pareiškimai, kuriuose me
no. mokslo, politinio gyvenimo 
prieky esą žmonės skelbė tikė
jimo išpažinimą. Sustojame tik 
prie poros.

Kai ten. Lietuvoje Ragaus
kas skelbė, kad tikėjimas žalo
ja žmogaus prigimti ir kūrybi
nes galias, čia skaitome ir to
kius dienos liudijimus:

"Mano pažiūra, didis meni
ninkas, nepaisant visokių jo 
ekscentriškumų, yra tikras 
krikščionis, — rašė Hunting- 
ton Hartford, leidėjas ir menų 
globėjas (Journal American). 
— Tai sakau dėl dviejų sume
timų: 1) tikras menininkas sa
vo veikale rodo mums daugiau

meilės, nei visi pasaulio gerada
riai. kuriem pasaulis ploja. 2) 
jo didžiausias veikalas, kaip 
Ruskin sako, yra išraiška jo su
sižavėjimo Dievo kūryba, ne 
savo paties.

"Dėl to mūsų šimtmetyje— 
netikėjimo ir dėl to neik vėplo 
meno šimtmetyje — aš galuti
nai įsitikinau, kad didžiausias 
menas yra visuomet religin- 
giausias menas ir didžiausias 
menininkas yra visuomet mal
dingas. jei ne ortodoksiškas, 
žmogus.”

3. Apaštalavimas už Kristę ir 
antikristą

Jerome H i nes, Metropolitan 
operos žvaigždė, tame pat lai
kraštyje pasakojo, kaip ir jis 
apaštalavo Kristui. Ir tai ne kur 
kitur, o pačioje Sovietų Sąjun
goje.

"Koncertinėje kelionėje po 
Sovietų Sąjungą 1962 turėjau 
dvi nepaprastas progas nuneš
ti Dievo žodį bedieviškajai Ru
sijai. Pirmu kartu tai įvyko 
Leningrade, kur aš dainavau 
Mefisto rolę •Fauste’. Kai už-

danga nusileido, ir aš nuėjau 
nuo scenos į galeriją, vyrai ir 
moterys choru ėmė šaukti ru
siškai: "Bravo, drauge”. Aš 
stabtelėjau, pasijutęs kažkaip 
nejaukiai prieš šitą pagarbą, 
pakėliau ranką ir pilnu balsu 
pasakiau: ‘'Ačiū, bet girkite Vi
sagalį Dievą, ne mane”.

".Antras tokis incidentas bu
vo mano kelionės viršūnėje 
Maskvoje, kada aš dainavau 
Boris Godunovo rolę šio vardo 
operoje Didžiajame teatre, da
lyvaujant premjerui Chruščio
vui. Operos pabaigoje Borisas 
sušunka: ‘Atleisk man, atleisk 
man” ir krinta negyvas. Bet 
staiga aš nusprendžiau padary
ti truputį kitaip. Ištaręs rolės 
žodžius, aš nusišypsojau, pakė
liau akis ir pridėjau: "Mano 
Dieve, atleisk man". Mano in- 
■terpretuotoj rolėj Borisas Go- 
dunovas susitaikė mirdamas su 
Dievu.

"Vaidinime tą vakarą, ku
riame dalyvavo 3.500 rusų mu
zikos mėgėjų, opera baigėsi 
aukšta religine gaida. Štai dėl 
ko. aš jaučiau, pirmu kartu Di
džiojo teatro istorijoje staiga 
kilo aplodismentai karštesni, 
kai Borisas krito, nei tada, kai 
uždanga nusileido".

Tai apaštalavimas Kristui 
kaip kun. Ragausko apaštalavi
mas antikristui. Apaštalavimas 
vienu žodžiu, vienu tikėjimo iš
pažinimu, o ne ilgais įtikinėji
mais prieš tikėjimą.
4- Praradę ir susiradę

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesnioms informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui J <1. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

■ --------------------------------------- ■ ■ ■ ---------------------

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntūų jūsų draugams ir giminėms į bet kurių 
SSSR dalj....................................................Licensed by V/O Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jus galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei oet kur kitur. Del papildomų iiuurmacijų ir nemo
kamų kafnaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausi j skyrių;

• NEVV YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ___________  Al 4-5456
• NEVV YORK 11, N. Y. — 135 VV. 14th Street ................ CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ________ EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue _________ Di 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pieasant Street ........................ CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue -------------- Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 309 VVest Broadvvay .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ................... TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 VV. Chicago Avenue .............. BR 8-b966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Haistead Street .............. WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road .............. TO 1-1068

• • DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ...........  VI 1-5350
j • GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Bndge St., N.W..... GL82256

• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............  TO /-1070
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franxlm Av., Tel. 2338030, 2460215
• IRVlNGToN 11, N. J. — 762 SprmgTielo Avė.............. La 2-4o<so
• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ........   RJ 3-0440
• YONKLRS, N. Y. — 5o5 Nepperhan Avė ....................... GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Galit. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKF.VVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ......   FO 3-8569
• NEVVARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue _______ Bi 3-1797
• NEVV HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė....................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street MU 4-4618
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 VV. Girard Avė.___PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ..... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calit. — 2076 Sutter Street _____  F1 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street _____________ PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Milibury Street SVV 8-2868

PASIKARŠČIAVLSIt JAUMOLIŲ IŠVIRKŠČIAS LAIŠKAS
Kanadoje. Montrealyje. pra

ėjusių metų pabaigoje buvo su
rengtas bendras jaunimo savait
galis su paskaitom, sporto rung
tynėm. šokiais ir koncertu, bet 
tam jaunimo sambūriui pri
stigo senimo ■ . .

Nepriklausomoje Lietuvoje 
gruodžio 18) atsirado penkių 

jaunuolių ir vienos jaunuolės 
"Atviras laiškas tautiečiui” Žo
dis "tautiečiui" per neapsižiū
rėjimą atspaustas viršum ko
jom. bet ir tas laiškas iš tikrų-

SPAUDA

jų išvirkščias, nes redaguotas, 
matyti, karštakošės galvos. Ta
me laiške senesnei lietuvių kar
tai priekaištaujama:

"Ka Tu. Tautieti, darai, kad 
išlaikytume mumyse lietuvišku
mą. kad mes visiškai nenutol
tame nuo lietuviško kamieno, 
kuris, sakai, yra Tau toks bran
gus? ... Ar Tu turi teisę mus 
kaltinti tuo. ko pats neturi0 Juk 
gresiant tėvynei pavojui. Tu 
pats pabėgai iš savo žemės, o

vėliau apsivainikavai garbingu 
tremtinio vardu. Koks tu esi 
tremtinys ir kas Tave ištrėmė? 
Tu esi tiek pat nutautėjęs, kaip 
ir mesi Nekaltink mūsų neskai- 
tymu lietuviškų laikraščių, nes 
ir Tu jų neskaitytum, jei geriau 
angliškai mokėtum. Atvirai šne
kant. juk ne iš meilės savai 
spaudai juos skaitai. ■. Mes pa
liksime Jus ir toliau miegoti 
letargo miegu ir sapnuoti apie 
praeitį, kaip gera ir šilta tenai 
buvo . . . Mes žiūrime į ateitį”.

Iš tikrųjų čia pažiūrėta "iš 
praeities”. Senimas nepagerbė

NAUJŲ METŲ įtikinus Philadclph i joje. Acadeiny of Mus»c salėje. Kalba LB pirmininkas J Stikhonus.
sutinkant 1964 metus Sutikima rengė ALIAS skrius. Nuotr V. Gruzdžio

pakankamai jaunimo savo atsi
lankymu. ir tas purkštelėjo. O 
vyresnieji neatsilankė gal ir dėl 
to. kad nebuvo geros akcijos- 
Paskelbė ir manė, kad visi su 
gūžės.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
įsausio 8> K. Truska vykusiai at
sako "Atviro laiško” šešetukui, 
nes. tikriausiai, ne visi jaunuo
liai drįstų ir sutiktų taip šiurkš
čiai ir neteisinga priekaištauti. 
K. Truksa rašo:

"Pasirašytame laiške mesti 
kaltinimai senimui, dėl pasišali
nimo iš Lietuvos yra smarkiai 
užgaunantieji ne tik savo tau
tiečius. bet lygiai ir savo tėvus. 
Kyla klausimas, kas būtų buvę, 
jeigu tėvai nebūtų pasišalinę iš 
savo krašto? Jaunuoliai, gimę 
Lietuvoje, būtu ir šiandie ten. 
o gal Sibire O gimusioms už 
Lietuvos ribų, ta patį galima pa 
sakyti, kad jie nebūtų turėję 
progos didžiuotis savo anglų 
kalbos mokėjimu Visą tai. ką 
jie šiandie turi, tai dėka, kad 
m tėvai laiku išvyko iš Lietu-

Kun. Ragauskas, papasako
jęs. kaip jis ‘išrovė’ savo tikė
jimą, nori apaštalauti — jį iš
rauti ir masėm antikristo gar
bei. Kodėl Jerome Hines dai
nininkas taip pat norėjo apaš
talauti — apaštalauti Kristui, 
galima suprasti, skaitant jo pa
sisakymus: "Prieš dešimtį me
tų aš susiradau didžiausią bičiu
lį pasauly. Aš susiradau Jėzų 
Kristų. Ir kiekvienam aš noriu 
pasakyti, kad Jėzus Kristus nė
ra tik filosofija kaip gyventi. 
Jis yra pats gyvasis Asmuo, ku
ris prisikėlė beveik prieš 2000 
metų.

"Aš pažįstu Jėzų Kristų ir 
pažįstu Jį savo širdyje. Aš pa
žįstu jį asmeniškai. Ir Jėzus 
Kristus man kalbėjo, kad aš 
esu Jo sūnus; kad aš esu išga
nytas ir kad aš priklausau Jam, 
nes Jis mane atpirko savo au
ka ant kryžiaus: ir aš turiu tą 
palaimintą užtikrinimą, kad aš 
esu Dievo sūnus ne dėl mano 
nuopelnų, bet dėl nuopelnų Jė
zaus Kristaus, kuris, būdamas 
tobulas, mirė už mano nuodė- 
es. Ir aš galiu stoti prieš Die
vo Sostą ir atvirai tarti: “Aš 
esu Tavo sūnus, nes aš stoviu 
Tavo nuopelnų dėka”-

“Taigi kai aš suradau Dievą, 
mano dainavimo karjera man 
tapo keliu Jo vardui nešti. Da
bar Kristus yra mano gyveni
mo Aušrinė".

žodžius prieš tikėjimą ir už 
tikėjimą skaitydamas, negali 
nesusimąstyti dėl žmonių, ku
rie juos taria. Taria, tur būt. 
ir vieni ir kiti su Įsitikinimu ir 
nuoširdžiai. Tik vieni buvo pa
šaukti. bet patys pasitraukė 
nuo Kristaus ir nuėjo tarnauti 
antikristui; kiti patys ieškojo, 
susirado ir tarnavimą Kristui 
pavertė savo egzistencijos da
lim ir laime.

vos Gimę iš lietuvių tėvų, ne
turi jokios moralinės teisės 
smerkti lietuvius, nes kartu 
smerkia savo tėvus ir patys sa
ve. Be to. jeigu jie šiandie 
džiaugiasi laisve ir gali tęsti 
mokslą arba jau baigė, tai ne 
kieno kito, tik savo tėvų lietu
viško prakaito dėka. Priekaiš
tas. kad tik dėl menko mokė
jimo anglų kalbos skaitoma lie
tuviška spauda, yra ne kas ki
tas, kaip tik nesubrendusio jau
nuolio kumščio smūgis Į veidą. 
Viena, kad tie. kurie tariamai 
menkai moka anglu kalhą. jie 
daug daugiau moka kitų kalbų, 
kaip jaunimas, ir gali skaityti 
laisvai mažiausia trimis kalbo
mis parašyta spaudą. Antra, se-

(ntikelfa i 4 psl >

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius | ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIŲSKITE 1 LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei I Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės —

3 - jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine. '
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 ’-a.K.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uk^ainiškai

Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite ij skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

■ - - --------------- ----------------------------------------- ----------------------

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat |{. 
< šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir Į 

!«] šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa- j!' 
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą.. Užeikite ir įsitikinsite!

[ SLPERIOR PIECE GOODS CORP. i
į 200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y. į

CRANE SAA INGS & Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockuell Street. Tel. LAfayettc 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams

4] /2 % INVESTMENT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metu vasario 1 dienos

Pinigai jdėti prieš menesio 15 d duoda dividendus už visą mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Praiome aplankyti nauja mūsų narna

VALANDOS: Pirnid ir ketvirt 9 00 ryto S 30 vakaro Antrad ir 
penktadienį 9 06 ryto 5 00 vakaro; šeštadienais 
900 rito 12t*O dienos TiriPadieniais uždaryta.
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Donelaitis ir nauji kolpnistai
Kristijono Donelaičio gimi

mo sukaktis minima ir paverg
toje Lietuvoje. Rašoma gausiai 
straipsnių laikraščiuose bei žur
naluose, rengiamos spaudai Do
nelaičio gyvenimo ir jo raštų 
studijos. Yra du palankūs mo
tyvai šio poeto minėjimui. Vie
nas — pvarayti propagandą 
prieš vokiečius kaip kolonistus. 
Antras — pabrėžti socialinę 
klasių kovą. Kristijonas Done
laitis daromas dabarties bolše
vikinių idėjų pradininku. Kokiu 
būdu?

Mažoji Lietuva, kurioje Do
nelaitis prieš 250 metų gimė, 
gyveno, dirbo ir mirė (1780), 
vokiečių kolonistų buvo tirš
čiau užsėsta po didžiojo maro 
ir bado (1708-1711), kai vieto
mis išretėjo net iki dviejų treč
dalių lietuvių. Jų žemes užėmę 
vokiečiai pasidarė dvarininkais 
ir valdininkais; atnešė naują 
kultūrą, kalbąrir papročius. Do
nelaitis šiurkščiais žodžiais plie
kė tą atmainą dėl to, kad ji 
griovė senus tautinius, morali
nius ir religinius lietuvių gyve
nimo pagrindus. Ragino lietu
vius valstiečius (būrus, bau
džiauninkus) laikytis savo kal
bos ir papročių, būti dorais ir 
gerais, nesekti svetimšalių ko
lonistų (ponų, dvarininkų, val
dininkų) ydomis. Pabrėždamas, 
kad žmonės iš prigimties visi 
lygūs, tik paskiau susiskirstę į 
ponus ir baudžiauninkus, Done
laitis dar nekėlė klasinės ne
apykantos. Ponas taip pat gali 
būti geras, o būras — nedoras. - 
Vis dėlto lietuviai būrai yra 
darbštesni, maldingesni, teisin
gesni, geresni. Donelaitis ragi
no, kad tokie ir liktų — tikri 
lietuviai.

dėlės nelaimės — po bolševikų 
siautėjimo 1944-1945 metais. 
Vietomis sodybos ir miesteliai 
liko tušti. Po karo rusai at
grūdo mases savų žmonių ir vi
są Mažąją Lietuvą prijungė 
tiesiog Maskvai- Vietovardžiai 
surusinti, lyg tai būtų “sena 
rusų žemė”. Štai tik pora pa
vyzdžių iš tų vietų, kur Done
laičio gyventa. Tolminkiemis 
pramintas Iljinskoje. Valtarkie- 
mis — Olchovatka, Stalupėnai- 
Nesterov, Įsrūtis-černiachovsk, 
Romintos giria — Krasnolesje. 
Jokioje vietoje rusai bolševikai 
nėra taip visuotinai ir vienu 
ypu pakeitę vietovardžių, kaip 
Mažoje Lietuvoje. Tai biaurus 
kolonistų darbas. Donelaitis, 
kuris pliekė vokiečių kolonistų 
nedorybes, negalėjo jiem pri
kišti bent veitovardžių darky
mo. Tą darbą pradėjo hitleri
ninkai, o juos dar radikaliau 
pasekė raudonieji maskoliai. 
Esame tikri, kad pavergtoje 
Lietuvoje minint Donelaitį ir 
rėkaujant prieš kolonistus, lie
tuviai gerai supranta, kokie ko
lonistai dabar yra pikčiausi.

Lietuvię Enciklopedija, pra
ėjusių metų pabaigoje išleidu
si jau XXIX tomą, atšventė ir 
savo dešimtmeti- Per tiek lai
ko buvo numatyta visą LE iš
leisti, bet susitelkė daugiau me
džiagos ir susidarė kai kurių 
kliuvinių. Vis dėlto artėjama 
prie gražios užbaigos.

Ryšium su praėjusiu dešimt
mečiu ir darbo užbaiga. Lietu
vių Enciklopedijos leidėjas Juo
zas Kapočius teikėsi atsakyti ir 
kelis klausimus Manome, kad 
atsakymai bus įdomūs ir Dar
bininko skaitytojam. _

1. Kaip Lietuvių Enciklope
dijos leidimas eina jau įsibėgė
jus dešimties metų patirtimi?

Po dešimties metų LE leidi
mas vienu atžvilgiu palengvėjo, 
kitu — pasunkėjo. Palengvė
jo. nes įgijome patirties, o pa
sunkėsimo priežasčių daug, 
iš kurių norėčiau nurodyti 
bent porą svarbesnių.

Pradžioje pas daugelį buvo 
idealistinio užsidegimo: rodos, 
kalnus nuverstų, tik duok .... 
O vėliau, metai po metų, pas 
vienus tas užsidegimas pradė
jo blėsti, o kiti “pavargome”.

Vieni tikrai pavargome, nes 
visa dešimčia metų senstelėjo
me. Kiti “pavargome” visai dėl 
kitų priežasčių. Kai kurie “pa- 
vargusieji" taip kietai įmigo, 
kad net jau ir kelioliktu laišku

Anie kolonistai, kuriuos Do
nelaitis aprašo ir nupeikia, la
bai primena dabarties kolonis-
tus — rusus ir gudus. Ir šie į 
Mažąją Lietuvą įsikraustė po di

Rusai buvo įsiveržę į Mažąja 
Lietuvą ir Donelaičio laikais 
(1757). Nuo karo veiksmų jis 
slapstėsi Romintos girioje Pra
ėjus pavojui ir grižus į Tolmin
kiemį, jam buvo įsakyta atšvęs
ti rusų kunigaikščio Aleksand
ro Nevskio šventę, nes tas Nevs 
kis kovojęs su vokiečiais dar 
XIII amž. Donelaitis savo pa
mokslui parinko tokias §v. 
Rašto vietas, kad Aleksandras 
Nevskis pasirodė ne koks šven
tasis, o plėšikas. Tai Donelaičio 
nuomonė apie maskolius.

Gerai, kad Donelaitis mini
mas ir pavergtoje Lietuvoje. 
Nors ir tempiamas ant raudo
no kurpalio, leis suprasti, kąs 
dabar yra Lietuvos kolonistai 
{nedori ponai) ir kas skriau-
ūžiamieji būrai arba kolchoznin 
kai.

VICTOR MAGO

Begtis i Vakarus

Šiemet Kalėdos Berlyne 
atžymėtos taika ir smurtu. 
Vakarų Berlyno gyventojam 
buvo leista aplankyti savo ar
timuosius rytiniame, komu
nistų valdomam Berlyne. Tai 
bolševikų "taikos mostas". • 
Jis buvo apmokėtas krauju 
vieno jaunuolio, bėgusio ii 
rytų Berlyno. Per pastaruo
sius metus nebe vienas bėg
lys krauju nudažė savo pėdas, 
nepasiekęs laisvės; bet ir 
daug pabėgo, statydami savo 
gyvyM į P«W- eia atpasa
kojama vieno vokiečiu stu
dento pabėgimo istorija.

RYTU BERLYNE aš mokiau
si Humboldto universitete. Ru
dens semestro pradžioje, 1961 
metais, komunistų partijos įsa
kymu iš studentų buvo parei
kalauta raštu pasižadėti, kad jie 
bus bet kam pasiruošę. Tai reiš
kė įsipareigojimą karinei tarny
bai bet kuriuo laiku, bet kada 
ir bet kokiomis aplinkybėmis, 
kai partija ras tai reikalinga- 
Tokiam neapibrėžtam ir aklam 
pasižadėjimui studentai, supran

3. Ar visi LE prenumerato
riai ištvermingi ir ar ateina 
nauįv, ypač jaunę prenumera
torių, nes jau vien akademinio 
jaunimo turime gausų prieaug-

nebegalima prikelti. Jei jie at
sibustų ir atsilygintų, palengvė
tų leidyklos ir redakcijos dar
bas.

DARBININKAS

prašau nelaikyti mane

vienintelį atvejį, kada 
iš vadovybės LE užsakė

tėvų, bet labai didelė dalis 
kio paveldėjimo neturi, o 
tys jau užbaigę studijas ir 
blogai įsitaisę pagal savo 
fesijas (nors jiems, dar 
metu, buvo sudarytos
sios išsimokėjimo sąlygos), 
kodėl LE
Prieš pusantrų metų 
me pokalbį su vienu
akademikų centru. Vadovybė 
mūsų pasiūlymu susidomėjo,

2. Kaip arti LE leidimo pa
baiga, o gal jis nusitęs dar 
kateris metus, ypač ruošiant 
papildymus, apimančius įvai
rius laiko kitimus?
Artėjame visai prie galo. Visi 

trys redaktoriai ruošia baigia
muosius tomus ir papildymus, nes jis buvo naudingas ir jų 
Dr. J. Purinas užbaigia savo 
darbą T raide, Pr. Čepėnas bai
gia U-V-W raidėmis, o dr. J. 
Girnius Z-Ž raidėmis. Dr. V. 
Maciūnas visomis išgalėmis sku
ba paruošti XV- lituanistinį to
mą.

Staigaus prenumeratorių at
kritimo nėra, yra tik normalus; 
prenumeratorių skaičius yra 
maždaug pastovus.

Mirties atveju, jei lieka šei
ma. dažnu atveju prenumeratą 
tęsia. Nevedusių beveik visais 
atvejais prenumerata nutrūksta 
su jųjų mirtimi.

Dėl jaunųjų ir akademinio 
jaunimo tiesiog nedrįstu kalbė
ti. Jų viena dalis LE paveldi iš

piniginiams rūpesčiams suma
žinti. Bet per tą laiką nesusi
laukėme nė vienos prenumera
tos (o sakoma, kad baigusių 
mokslus akademikų galį būti, 
vien naujųjų ateivių, pora ar 
daugiau tūkstančių), išskiriant 
vieną 
vienas 
kitam.

čia
piktą žodį sakant: viešai sakau, 
nes ne man vienam kyla klau
simas, kodėl jaunuolis — lie
tuvis akademikas nesidomi li
tuanistiniais dalykais, kurių LE 
taip gausu? Tiesa, girdime sa
kant, kad esama svetimųjų en
ciklopedijų, net geresnių. Taip 
tokių yra (ir LE nereiškia pre
tenzijų į tobulumą), bet jose 
apie Lietuvą arba nieko nėra, 
arba neteisingų žinių paskleis
ta, o kartais ir apie svetimuo
sius mūsiškėje daugiau žinių, 
nei kokioje Britanikoje, ką pa-

JUOZAS KAPOČIUS, LE leidėjas, prie dešimties metų derliaus.

LIETUVIŲ ENCIKOPEOI JOS kūrėjai. Iš k. į d. Juozas Girnius, už jo nematomas Pranas Čepėnas, dr. Vin
cas Maciūnas, leidėjas Juozas Kapočius, Antannas Benderius, dr. : Jonas puzinas, Antanas Mažiulis.

stebi šio krašto universitetų 
bibliotekos. Pvz., Bostono kole
gijos biblioteka užsisakė LE į- 
sitikinusi, kad vidurio ir rytų 
Europos klausimais yra pati 
geriausia iš visų enciklopedijų. 
Kita biblioteka nustebo, jog vie
no garsaus JAV psichologo bio
grafiją terado tik švedų encik
lopedijoje ir LE. Tokių atsilie
pimų yra nemaža.

4. Kaip eina LE redaktorių 
darbas? Kokių sunkumų turi 
redakcija ir leidykla?

Redaktoriai LE darbą pasida
lino raidėmis ir netrukus dar
bą užbaigia, nugalėdami visus 
sunkumus-

Paskutiniu metu redaktorių 
darbas itin pasunkėjo, nes daž
nai laiku jie negauna straips
nių. Kiekvienas vėlavimas su
daro redaktoriui tomo gale sun
kumų ir sutrukdo patį darbą. 
Pvz., XXIX tomą leidžiant, lai
ku buvo negauti du labai svar
būs straipsniai, kurie tomo iš
siuntinėjimą suvėlino beveik 2 
mėn.I Taip mums atsitiko prieš 
mūsų valią jau nekartą.

Daug rūpesčio yra gauti at-

dą ir kit. būdais. Kai tomas iš
eina; gauname laiškų, kodėl ne
įdėta tos ar tos vietovės nuo
traukos, nepapiidyta žinios ir 
1.1. Paprastai tokių nurodymų 
ir talkos susilaukiama kai jau 
tomas išspausdintas, o kartais 
net 2-3 tomams praėjus.

5. Kokių pageidavimų turi re
dakcija ir leidykla?

Redaktorių būtų trumpas pa
geidavimas bendradarbiams ir 
talkininkams: su straipsniais 
nevėluoti ir visokias pasta
bas atsiųsti nieko nelaukiant. 
Redaktoriai medžiagą gavę 
anksčiau, gali ją daug laisviau 
ir esmiškiau įjungti.

Leidykla turėrų du pageida
vimu. Pirma, surasti naujų pre
numeratorių. nes LE dar yra 
atsargų. Dar kartą ir jau pas
kutinį kartą kreipiamės į visus 
tuos, kurie dėl kurių nors prie
žasčių ankščiau negalėjo LE 
prenumeruoti, prašydami užsi
sakyti LE. I-XIV ir XXVI-XXII 
tomų kaina $7.75, o nuo XXIII- 
jo — $8.75 Kas pageidautų, už 
išėjusius tomus galėtų mokėti i 
dalimis.

Antras pageidavimas — rie
skirų Lietuvos vietovių iliustra- siog šaukte šaukiantis prašy- 
cijų. nors jų prašoma per spau- mas nieko nelaukiant atsiųsti

sius studentus ir valandų va
landomis “švietė”. Daugumas 
studentų rodėsi “minkšti” ir 
klusnūs, nes norėdavo greičiau 
nusikratyti. Aš maniau, kad ma
ne su draugu tie “švietėjai” bus 
užmiršę. Piūtis artėjo prie pa
baigos, o iš partijos pareigūnų 
dar niekas nebuvo užklydęs.

Priešpaskutinę dieną ariau

toro ir penkių pareigūnų, ku
rie apsupo mane puslankiu. Ir 
vėl valandėlė tylos. Pagaliau 
prašneko:

“Kodėl nesi dar pasirašęs 
pasižadėjimo?”

“Ar esi už taika”
“Gal esi nusistatęs prieš 

vyriausybę ir prieš partiją?”
Mano padėtis pasidarė kebli.

tama. buvo priešingi. Bet par
tijos žmonės turėjo priemonių 
priversti. Buvo pagrasinta pa
šalio iš universiteto, Nugriau
ti studento gyvenimo siekimus. 
Vis dėlto raštiški pasižadėjimai 
plaukė labai pamažu.

Tuo pačiu laiku, rudens se
mestro pradžioje, visi studen
tai turėjo atlikti darbo prievo
lę laukuose — nuimti derlių, 
paruošti dirvą naujai sėjai, 
šiem darbam buvo sudaromos 
atskiros studentų grupės; val
gė ir miegojo bendrose patal
pose. Partijos pareigūnai, nau
dodamiesi tokiomis aplinkybė
mis, stengėsi studentus reikia
mai “aptvarkyti”. Juo ilgiau 
studentai priešindavosi, juo kie
čiau buvo spaudžiami ir prie
vartaujami.

Kartu su vienu draugu ir aš 
patekau į kaimą Valdžiau trak
torių. Kai mudu buvome tik du 
studentai visame kaime, tai pra
džioje likome apsaugoti nuo 
partijos pareigūnų. Gi tuose 
kaimuose, kur studentų buvo 
daugiau, atvykdavo kiekvieną 
vakarą, sukviesdavo išvargu-

lauką gana atokiai nuo kaimo. 
Popietė buvo saulėta. Išversto
se vagose rinkosi paukščiai ir 
lašinėjo kirmėlaites- Trakto
rius puškėjo laisvai, be jokių 
kliuvinių. Diena buvo tikrai ma
loni. Bet ji nespėjo dar pasi
baigti. kai aš įsitikinau, jog ne
su užmirštas....

Suartu lauku į mane artėjo 
penki nepažįstami vyrai. Tuo
jau supratau, kas jie tokie, jei
gu prireikė klampoti šviežiom 
vagom. Trys iš jų buvo apsi
tempę odiniais pusšvarkiais — 
tai partijos pareigūnų unifor
ma Du buvo civiliškai apsiren
gę. tai slaptosios policijos žmo
nės.

Mano džiaugsmas, kad diena 
rieda smagiai, iš karto dingo. 
Skilvyje pajutau tą nesmagų 
jausmą, kai eini egzaminam ir 
nežinai — išlaikysi ar ne. Tai 
buvo baimės jausmas. Tiktai ši 
kartą ne prieš egzaminus, bet 
prieš tuos pareigūnus, iš kurių 
trys jau stovėjo prie mano 
traktoriaus. Stovėjo ir valandė
lę tylėjo, kol vienas paliepė 
man nuo mašinos nukopti. Aš 
atsistojau tarp dūzgiančio mo-

Pasisakyčiau prieš vyriausybę, 
tuojau suimtų. Sakyčiau esąs 
už vyriausybę, nebūtų pagrin
do nesirašyti. Griebiausi mora
linių argumentų: negalėsiąs sa
vęs priversti šaudyti į - vokie
čius- Jie tą argumentą atmetė: 
nereikėsią šaudyti, o tiktai sie
ną saugoti.

Pamatęs, kad man pavojin
ga į tokias kalbas leistis, nu
kreipiau šneką į šalį — į Leni
no teorijas. Kai ką nuo savęs 
pridėdamas, aiškinau, kad Le
ninas buvo prieš apsiginklavi
mą. Pasirodė, tie pareigūnai ne
labai žinojo savo “mokytojo” 
mokslą ir pradėjo atlyžti, bijo
dami kompromituotis. Grįžo vėl 
prie to paties klausimo: kodėl 
nesirašąs? Paprašiau leisti per
galvoti, ir jie sutiko, tik dar 
pasiteiravo, kur šiuo metu ga
lėtų būti mano draugas.

Laikas jau buvo vėlus, bet 
aš žinojau, kad mūsų pastogė
je dar turėjo įvykti nedidelės 
iškilmės — vieno traktorinin
ko gimtadienio minėjimas. Ten 
turėjo būti ir mano draugas. 
Visiem penkiem “svečiam” pa
tariau ten vykti, bet drauge ir

galvojau, kaip įspėti draugą, 
kad riesirodytų.

Kai manę jie paliko, aš at
jungiau motorą nuo arklo ir 
tiesiai per laukus pasileidau sa
vo pastogėn- Anie penki vyrai, 
atkakę senu automobiliu, turė
jo plaktis aplinkiniu, duobėtu 
keliu. Aš juos aplenkiau ir spė
jau pranešti, kad penki parti
jos pareigūnai atvažiuoja pas 
mus, tačiau jie čia neužtruks 
jei neras mano draugo.

Mūsų garaže buvo jau priete
ma. Ant dėžių ir kitokių pa
mestų daiktų sėdėjo trakto
rininkai. Manęs išklausę, visi 
tylėjo, o man degė padai ir lai
kas — “svečiai” galėjo pasiro
dyti kiekvieną minutę. Vienas 
iš ūkininkų, — laukai jau bu
vo atimti ir paversti kolchozu
— pratarė “Erne!” ir išsivedė 
mano draugą. Jiedu praėjo kie
mą, dingo už javų sandėlio. 
Niekas iš viso būrio nepratarė 
nė žodžio. Jaučiamas įtempi
mas tik pamažu ėmė atslūgti. 
Aš užsispraudžiau visų užnuga
riu ir drebėjau. Jei kas išduo
tų, būčiau suimtas kaip “boiko
to kurstytojas”.

Kieme pasigirdus automobi
lio barškėjimui, visi sujudo ir 
suklego. Tauškėdami niekus, vi
sai nekreipė dėmesio, kad trys 
partiečiai atsistojo slenkstyje- 
Jų laikysena buvo rūsti ir gra
si. Klegesys pamažu pritilo.

— Kur yra antras studentas?
— paklausė.

— Koks “antras” studentas?

— O. taip! Nieko nežinome. 
Šiandien čia jo dar nebuvo.

Pareigūnai visus peržvelgė, 
apsisuko, sėdo mašinon ir išgar
mėjo. Ūkininkai tylėjo šelmiš
kai besišaipydami. Tarp jų bu
vo ir birgadierius su partijos 
ženklu švarke. Jis nutraukė ty
lą pasiūlydamas išgerti:— 
“Prosit!” ūkininkas at v e d ė 
mano draugą iš slėpynės. Jam 
tas vakaras kainavo dvi dėžes 
alaus. Kaina, be abejo, nedide
lė.

Po to vakaro keletą mėnesių 
tebejaučiau savo skilvyje gur
gėjimą, kaip ir tą pirmą kartą, 
kai dirvoje mane buvo užtikę 
penki partijos pareigūnai. Ne
ramu darėsi kiekvieną kartą, 
kai padėdavo kam nors pabėg
ti. Baimė, jog galiu būti su
griebtas, patekti į nelaimę, ki
tus įtraukti. Tačiau baimė nega
lėjo manęs priveikti ir sulaiky
ti. Drąsos suteikdavo visus slė
gusi bendra nelaimė, pasiryži
mas priešintis, noras kitiem pa
dėti-

Gerai prisimenu lietingas ru
dens naktis, kai rytų Berlyne 
slėpdavausi tamsiuose namų 
užkaboriuose, lūkuriuodamas 
bėglių. Mano baimė pradingda
vo, kai išvysdavau žmones, 
drebančius prieš paskutinę mi
nutę ir purtomus šleikštumo, 
kada reikėdavo porą šimtų 
metrų prašliaužti dvokiančiais 
kanalizacijos vamzdžiais. Ma
čiau jaunus vyrus ir senas mo-

prenumeratos mokęsti. Senų 
skolų, o taip pat ir už paskuti
nius tomus yra tiek daug, kad 
kartais nebežinome, kaip vers
tis. Dėl tos priežasties prieš 
keleris metus buvome priversti 
parduoti leidyklos namą, kad 
galėtume tęsti LE leidimą Da
bar, 1964 m. pavasarį, turė
sime apleisti buvusio nuosavo 
namo patalpas, nes sutarties 
nuomos negalėsime atnaujin
ti dėl aukštos nuomos kainos 
bei kitų sąlygų. Tupėsime kel
tis kitur, kas pareikalaus nenu
matytų išlaidų. O čia dar taip 
susiklostė, kad 1963 m. trečio
jo tomo nebeišleidome. Kiek 
normaliau galime dirbti, jei per 
metus išleidžiame nemažiau tri
jų tomų, t.y. jei turime paja
mas už tris tomus, nes tik iš
leisto tomo prenumeratos mo
kestis įgalina leisti sekantį to
mą. Todėl labai prašome nie
ko nelaukiant atsiųsti užsiliku- 
sį prenumeratos mokestį. Pra
šome suprasti mūsų padėti, 
nes dabar beturime parduoti 
tik knygų. Pilnai pasitikiu, kad 
visi atsilikusieji prenumeratos 
mokestį atsiųs ir kad visų tal
ka netrukus iškelsime pabaig
tuvių vainiką.

teris, kai jie spraudėsi i van- 
dentekio latakus, man nerims
tam, kad nevikriai tai daro, nes 
kiekvieną akimirką galėjo pasi
rodyti “vopai" (komunistų mi
licija) ir sukliudyti žygį. Po ke
lių mėnesių ir pats atsidūriau 
vakariniame Berlyne. (B. d.)
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KAI SNIEGAS LŽPLSTE DURIS
Atlanto pakraščiais nusiautė 

didelė sniego audra. Net išdidų 
ir galinga Ne\v Yorką per vie
ną naktį paklupdė. Tiek pri
vertė sniego, kad užklojo ma
šinas. užpustė duris.

Tokios pat audros praė
jo ir kitais Amerikos miestais, 
siekė net palmių ir apelsinų sri
tis- Vienus išgąsdino, kitus pra
džiugino.

Žiema jau tokia — spiegia 
šalčiu, griebia nosį, ausis. įva
ro peršalimo ligas, bet kartu 
neša ir savo malonumus.

Audringi vakarai
Kai siautė didžioji pūga, ne

vienas džiaugėsi. sėdėdamas 
prie lango ir žiūrėdamas, kaip 
vėjas supa lempas, kaip veja 
sniegą, suka ir blaško, lyg ka
mino dūmus. Tame vėjo ūžesy
je yra kažkas raminančio. Kai 
nieko kito negirdi, tik vėjo švil
pimą. atsėlina į žmogų jauki 
vienatvė, išsiskleidžia fantazijos 
sparnai, kurie nuneša į prisimi
nimų. į sumanymų ir kūrybos 
sritis. Tokiom audringom nak
tim poetai rašo eiles, nebūtinai 
audringas: dailininkai griebiasi 
dažų, kad svajones paverstų pa
veikslais.

Balta spalva
Paprastai gamtoje matai dau

gybę detalių, šakų šakelių, kup
stų. grumstų. Matai ištaršytas 
rudas, pilkas spalvas. Žiema gi 
yra lyg koks geras dailininkas, 
didelis estetas, kuris nepaken
čia nešvarių drumzlinų spalvų, 
nepakenčia kamšaties ir linijų- 
Sis dailininkas vartoja tik vie
ną spalvą, tik baltą, ir ja visą 
nudažo, paslepia rudens purvi
nus darbus, daugybę nereika
lingų detalių paskandina. Ir 
žiemos peisažai atrodo tokie 
lengvi, malonūs akiai.

Būdama tokia paprasta ir vie
noda. žiema savaime sutelkia 
žmogaus dėmesį. Žiema leng
viau dirbti, nes ilgi vakarai, kai 
niekas nevilioja išeiti iš namų. 
Tada darbo stalas, knygos yra 
tavo draugai.

Malonus sportas
Prieš malonia darbo rimtį 

kontrastu stovi taip pat ma-

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923 

lonus žiemos sportas. Apsnig
tais kalniukais lekia vaikai su 
rogutėm, užšalusia kūdra čiuo
žia ne tik vaikai, bet ir suau
gę. Toliau už miesto kalnuose 
rasite slidininkus. Tai neišsen
kamos džiaugsmo ir geros nuo
taikos pilnos sporto šakos, ku
rios šiam krašte nėra perdaug 
kultyvuojamos- Amerikietį per 
daug pririšo automobilis, o jis 
žiemos metu pasidaro toks ne
rangus. Seniau mieste buvo to
kie romantiški daiktai, kaip ro
gės, arkliai, skambučiai. Dabar 
jie sutinkami tik knygose.

Rogės dar tebėra gyvos kai
miečių tarpe šiaurės kraštuose. 
Ten važiuojama dar į miestą, 
pas draugus svečiuotis. į mišką 
darbams.

šalčiai Lietuvoje
Sniegas Lietuvoje sudaro 20 

procentų visų kritulių. Kartais 
sniego yra daugiau, kartais — 
net labai mažai. Žmonės pa
prastai sakydavo — juo ilgiau 
laikosi sniegas, juo geresnis 
derlius bus.

Sniego danga saugo dirvoną 
nuo įšalimo, tuo pačiu apsaugo 
ir žemkenčius. jaunus medelius, 
darželius. Bet kartais būna la
bai šaltos ir ilgos žiemos, kada 
pyška tvoros Tada iššąlą obe
laitės. Bene viena iš šalčiausių 
žiemų Lietuvoje buvo 1712 me-

LINELIUS šoka J. Matulaitienės tautinių šokių grupė PLKO’S šventėje sausio 5 Apreiškimo parapijos sa 
lėje. Nuotr .P. Ąžuolo.

PASTATYKIME PAMINKĖ) PROF. K. PAKŠTUI
MAIRONIS

Prieš trejetą metų Chicago- 
je širdies smūgiu staiga mirė 
prof. dr. Kazys Pakštas. Kol bu
vo gyvas, velionis plačia bei 
šakota kultūrine, visuomenine, 
bei politine veikla ir savo ug
ningais žodžiais kėlė lietuvišką 
kultūrą ir nuolat ragino pasuk
ti lietuviško gyvenimo laikro
dį šimtų metų pirmyn. Jis vi
suomet didžiavosi esąs lietuvis, 
kunigaikščių tautos palikuo
nis, ir siekė, kad lietuviai savo 
kultūra pirmautų tarpe kitų, 
seniai laisve besidžiaugiančių 
tautų. Velionis, lyg pranašas bei 
šauklys, iškėlė reikalą atkreipti 
veidą į jūrą, išeiti į platųjį pa
saulį, o tremties metu ieškojo 
vietos, kur visi tremtiniai susi
būrę galėtų išlikti lietuviais.

Tačiau jo mirtingųjų palaikų 
vieta yra plačiosios visuomenės 
kaip ir pamiršta. Ateitininkai, 
kurių Federacijos vadu ilgą 
laiką yra buvęs prof. K. Pakš
tas. ėmėsi iniciatyvos. Sen
draugių Centro Valdyba iš sa
vo tarpo išskyrė paminklui sta
tyti komitetą, kurį sudaro kun. 
B. Dagilis, inž. J. Mikaila ir dr.

Amerikos vyskupų 
vajos

Amerikos vyskupų konferen
cija vajų užsienio paramai ren
gia kovo 1-8. Siekiama surink
ti 5 mil. NCWC vykdomojo or
gano pirmininkas yra \Vashing- 
tono arkivyskupas Patrick O’ 
Boyle.
Katalikai Anglijoje

Anglijoje 1963 katalikų bu
vo 3.827.000. Per metus skai
čius padidėjo 101,000. Konver
titų buvo 13,280, prieš metus 
14.174-

Iš Commonvvealtho bendro 
gyventojų skaičiaus 550,357, 
000 katalikų yra 41,000.000.

Katalikų mokyklų Anglijoje 
yra 2,888 su 756,352 mokiniais.

Graikų ortodoksąį
Graikų ortodoksų bažnyti

nė vyresnybė tebėra priešinga 
vienybei su katalikais. Sausio 
4-5 skelbė maldas, kad būtų 
ortodoksų bažnyčia apsaugota 
nuo pavojaus, į kurį stato ją 
patriarchas Athenagoras. susi
tikdamas su popiežium Pau
lium. Patriarchas buvo prašęs 
Graikijos arkivyskupą Chryzos- 
tomą. kad leistų dviem savo ži
nioje esantiem arkivyskupam 
palydėti patriarchą i Jeruzalę. 
Neleido.

tais. Tada gegužės mėnesį po 
užšalusią Baltijos jūrą žmonės 
važinėjo rogėmis.

Pasitaiko ir labai šiltų žie
mų. pavyzdžiui neužšąla Nemu
nas. Viena šilta žiema yra bu
vusi Vytauto laikais, kada vasa
rio 2 (per Grabnyčią) Vilniu
je jau buvo šviežių daržovių.

Kokia bus šių metų žiema, 
pažiūrėsime. Gal taip šals, kad 
net sniego seniui reikės uždėti 
ausines, užmauti pirštines.

D. Sniegys 

L. Bajoriūnas. Paskirose vieto
vėse yra pakviesti įgaliotiniai 
arba grupės rūpintis lėšų telki
mu- Visi lietuviai kviečiami 
prisidėti prie paminklo pastaty
mo įteikiant savo auką įgalio-

Lituanistikos Instituto suvažiavimas
Lituanistikos Instituto pirmi

ninko pareigas sausio 4 Chica- 
goje perėmė dr Jonas Balys. 
Ta pačia proga pas iždo tary
bos pirmininką A. Baliūną į- 
vyko posėdis, dalyvaujant vi
siems tarybos nariams. Nutar
ta nuo šių metų pradžios per
imti "Knygų Lentynos” leidi
mą. nes šis svarbus bibliografi
nis leidinys kitaip turėtų susto
ti. Bus tariamasi su leidinio re
daktorium A. Ružancovu ir ti
kimasi, kad jis sutiks ir toliau 
paruošti medžiagą.

Iždo tarybos pirmininkas A. 
Baliūnas pažadėjo parūpinti 
2000 dol. instituto metraščio 
pirmam tomui išleisti. Pageidau 
jama, kad būtų rašoma angliš
kai. bet jei bus parašyta lietu
viškai. reikės, pridėti išsamią 
santrauką anglų k. Straipsnių 
vidurkis — apie 20 spaudos 
puslapių- Bus sudaryta redak
cinė metraščio komisija ir jai 
reikės medžiagą siųsti.

Artimoje ateityje numato
mas sušaukti visuotinis narių 
susirinkimas Washingtone. Bus 
skaitomi referatai ir aptariami 
organizaciniai klausimai: naujų 
narių priėmimas, statuto keiti
mas. atitinkamų komisijų su
darymas ir kt. Instituto nariai 
prašomi pasisakyti, ar būtų pa
togus laikas vasario 22-23 ir 
kas galėtų tame suvažiavime 
dalyvauti.

Statuto pakeitimo projektą 
ruošia komisija, kurią sudaro: 
J. Balsys, A. Broel-Plateris ir L.

PASIKARŠČIAVUSIŲ JAUNUOLIŲ
(atkelta iš 2 psl.)

nimas neturėjo progos per iš
tisas dienas sėdėti mokyklos 
suole ir be jokio akcento ir pil
nai išmokti anglų kalbos, nes 
reikėjo jaunimui uždirbti duo
ną ir pinigų eiti mokslui. Tre
čia. jau ir senimo tarpe nema
ža yra tokių, kurie neblogiau 
moka anglų kalbą, kaip ir jau
nimas. Skaito anglų, prancūzų, 
vokiečių, rusų, lenkų ir kitomis 
kalbomis parašytą spaudą, bet 
nepamiršta ir lietuviškos spau
dos. -. Vaikai, kurie mylėjo ar 
dar turi laimės mylėti savo mo
tiną. tampa niekšais, atsisakę 
motinos išmokintos kalbos. Ga
lima visko atsisakyti, bet savo 
tautos neįmanoma, nes žmogus 
fiziškai yra dalis savo tėvų kū
no ir jokiu būdu to nusikraty
ti niekados negalės. Tai yra 
faktas ir faktu pasiliks. Viena 
ką galima pakeisti, tai lietuvio 
sukinėjimasis negimtąjai kalbai 
vartoti.

Susipratusiam jaunimui ne
reikalingas joks senimo pritari- 

tiems asmenims arba siųsti tie
siai adresu: ‘ 'Pakštas Fund” 
c o J. Mikaila, 16870 Stoepel, 
Detroit, Mich., 48221.

Ateitininkę Sendraugių 
Centro Valdyba

Dambriūnas. Pakeitimai bus pa
keitimai bus pateikti visuoti
niam suvažiavimui svarstyti ir 
balsuoti.

Visus raštus Instituto reika
lais prašoma siųsti nauju adre
su: 4522 Albion Road, College 
Park, Md- 20740. Telef. Area 
301 WA 7-8830. (U)

Paskirta V. Krėves 
vardo premija

Montrealio lietuvių akademi
nio sambūrio skiriama Vinco 
Krėvės literatūrinė premija ati
teko Algimantui Mackui už jo 
poezijos rinkinį "Neornamen
tuotos kalbos generacija ir au
gintiniai".

Jury komisiją sudarė Alfre
das B. Pusarauskas — pirminin
kas. Jonas Adomaitis, Jurgis 
Jankus, Vytautas A. Jonynas, 
Henrikas Nagys. Posėdžiavo 
sausio 7 Montrealyje ir svars
tė 1961-62 išleistas knygas. 
Galutiniame balsavime Algi
manto Mackaus knyga gavo 
pirmą vietą, toliau ėjo: L. Sute
mos “Nebėra nieko svetimo”, 
VI. Šlaito “Be gimto medžio”, 
J. Švaisto “Žiobriai paukia” ir 
J. Meko “Gėlių kalbėjimas”. V. 
Janavičiaus knyga “Pakeliui į 
Atėnus” nebuvo svarstoma, nes 
ji nebuvo atsiųsta jury komi
sijai ir jos nebuvo galima įsi
gyti. Emilija Rupšytė,

Montrealio lietuvių akademi
nio sambūrio sekretorė.

mas. Jie patys turi rasti kelius 
savo tautiniam ugdymui. Lietu
vos pažinimui nėra būtino rei
kalo matyti kraštą. Tiek daug 
yra prirašytų knygų apie Lie
tuvą ir lietuvius, kad išsilavinu
siam jaunimui tas lengvai pa
siekiama- Jeigu, net tėvai jau 
būtų išsižadėję savo tautos ir 
namuose svebeldžiotų svetima 
kalba, tai jų vaikai, daugiau ap 
sišvietę, lengvai gali pastebėti 
tėvų klaidas ir rasti sau kelią 
atgal prie lietuvybės. Yra daug 
pavyzdžių, kur lietuvių kilmės 
tėvai buvo persiėmę svetima 
kultūra ir pasisavinę svetimą 
kalbą ir tą įskiepiję savo vai
kams. bet jų vaikai, išėję moks
lus. suprato tėvų klaidą, išmo
ko lietuvių kalbą ir ją visą lai
ką su pasididžiavimu savo tar
pe naudojo. Ir tai buvo kai Lie
tuva dar buvo pavergta caristi- 
nės Rusijos ....

Senimas visą amžių kovojęs 
ir sunkiai dirbęs šiame krašte 
netokį darbą, kuriam visais 
savo jaunystės metais ruošėsi, 
o dabar prisiartinęs prie senat
vės, turi pilną poilsio teisę. Tą 
sunkų ir atsakomingą tautinį 
darbą turi perimti jaunimas, 
nes tai yra įgimta pareiga tau
tos tęstinumui palaikyti. Taip 
pat ir lietuviškos spaudos pa
laikymas yra jaunimo pareiga ”

Trys naujai išleistos knygos 
už 5 dol.:

Naktigonė, Leonardo Andrie- 
kaus trečiojo poezijos knyga 
kurios kaina 2 dol.; Maironis, 
virš 200 pusi., Aidų leidinys 
— kaina 2 dpi. , lietuvos vaiz
deliai. A. Žemaičio prisimini
mai,. kaina —r 1 dol.

Šios ir kitos lietuvių ir ang
lų kalbomis knygos gaunamos 
adresu: Darbininkas. 910 Wil- 
loughby Avė.. Brooklyn, N. Y., 
11221/

— Rašomos ir skaičiavimo 
mašinėlės, labai atpiginta kai
na gaunamos iš: J.L. Giedrai
tis. 10 Rarry Dr., E. Northport, 
N Y., 11731-

i

t
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Žiemos naktis

šarmotas rytys nebeblaško sniegų,
Tik kvapą užimdamas spaudžia, 

Ar pirštais gudriais ant pirkulės langų
Žvaigždelėmis verpalą audžia.

taip neseniai vertė pusnį žiemys
Ir kaukė, kaip liūtas užklydęs;
Iš girios pagrįždams kraupus įnamys 
Žegnojos, jo rūstį išvydęs;

Bet priešais — rytys ir žiemys atsargus
Giliai įsikasęs i sniegą,
Per sieksnį i žemę suleido nagus
Ir tartum lokys sau bemiega.

Gražumas dangaus; Tarp žvaigždžių įsikirte 
Septyni antai šienpiūviai!
Aukščiau dar šviesiau — Grigo ratai apvirtę 
Ant kelio, išgrįsto blaiviai.

O kelias žvaigždžių milijonais nušviestas: 
Kur žiūri, vis žydrios akelės;
Kaip juosta per apvalų dangų ištiestas — 
Tai paukščių vadinamas kelias.

Aplinkui nė balso! Tiktai vargdieniai — 
Bekyšo iš pusnių eglutės;
Tik kartais nuo beržo šarmos garbiniai
Nukrinta, kaip lapas nuvytęs-

Tik pusnys aplinkui ir žvilga ir spindi; 
Tik spengia kas kartą skaudžiau . . . 
Girdėtis! Iš tolo lyg skambalas dindi 
Ir rodos, kas kartą arčiau.

IR KAS do naktis! Dega žvaigždės aukštai, 
Bemirkčioja tartum akutės;
Iš užgirio pilnas mėnulis antai 
Įspindo į langą pirkutės.

Šveicarijoje suvaržė bėglius, kurie lan
kosi komunistu užimtuose kraštuosi*
Ryšium su vengrų emigran

tų, gyvenančių pagal tarptauti
nius nuostatus Šveicarijoje, ap
silankymais savo gimtinėje, 
šveicarų vyriausybės įstaigos iš
leido nuostatus, kurie žymiai 
pakeičia tokių “gimtinės lanky
tojų” teisinę padėtį. Reikia pa
stebėti, kad tai liečia ne tik 
vengrus, bet ir pabaltiečius. bei 
kitus emigrantus, kurie lanko
si savo gimtinės kraštuose, so
vietų režimo valdomuose.

Šveicarijos valdžios pareiškia
ma. kad tokie lankytojai toliau 
negali būti laikomi politiniais 
pabėgėliais tarptautinės Žene
vos konvencijos prasme, nes 
jie laisva valia susisiekia su 
komunistine gimtine. Tokių 
nesą galima laikyti pabėgėliais, 
bet eiliniais svetimšaliais. Dar

Cigaretėm paskelbus karą. įsigijau pypkutę

$

(Iš “Jaunosios Lietuvos“)

skelbiama, kad tokie “lankyto
jai” privalo atiduoti šveicarų i- 
staigų išduotus dokumentus ir 
gauti kitus- Papildomai prane
šama, kad nauji šveicarų nuos- 
statai buvo išleisti jau prieš ku
rį laiką, bet nebuvo viešai skel
biami. (E.)

Art Collection albumas, ku
riame telpa trisdešimties lietu
vių dailininkų kūriniai, sutelk
ti pranciškonų vienuolynuose, 
tik ką išėjo iš spaudos. Gražiai 
išleistas. 126 psl., Pauliaus Jur
kaus redaguotas. įvadas, para
šai ir biografijos anglų kalba. 
Puiki dovana draugams, nekal
bantiems lietuviškai. Kaina 6 
dol. Galima gauti adresu: Fran- 
ciscan Monastery, Kennebunk- 
port. Maine



Baltuose Rūmuose baltąją dieną
Kas ateityje bus įsileidžiamas į Ameriką?

JAV kongresas 1920 metais 
buvo nustatęs, kad į šį kraštą 
gali per metus atvykti per 160, 
000 žmonių. Tą skaičių padali
no tarp įvairių kraštų. Tada 
buvo nustatyta, kad per metus 
gali atvykti 384 Lietuvoje gimu
sieji. Kitiems kraštams buvo 
nustatyti kiti skaičiai. Tokias 
normas vadinome kvotomis.

Kas iš Lietuvos vyko į JAV 
pagal kvotą,, gerai žinojo, kad 
reikėjo laukti eilės net keleris 
metus. Airiams ir anglams bu
vo daug geriau; jie turėjo di
deles kvotas ir niekada jų ne
užpildė- Italam, graikam, ispa
nam buvo beveik neįmanoma 
patekti į kvotą, nes norinčių 
atvykti buvo tūkstančiai, o į- 
leidžiama buvo tik keli šimtai.

-^Graikai, pav., turėjo tik 368 
vietas metams, o užsirašiusių 
— 12,000.

Tie ir kiti motyvai dažnai 
vertė imigracijos įstatymus tai
syti, papildinėti. Paskutiniu lai
ku kai kurie senatoriai ir kon- 
gresmanai pasiryžo tuos įstaty
mus iš esmės pakeisti. Jų su
manymui mielai pritarė buv. 
prez. John F. Kennedy- Šiam 
žuvus, tos pačios minties yra 
ir prez. Lyndon B. Johnsonas

Sausio 13 d. prezidentas as
menine telegrama pakvietė į- 
vairių organizacijų atstovus į 
Baltą Namą. Nuvyko ir Balfo 
reikalų vedėjas, tačiau be dide
lio entuziazmo.

Suvažiavime dalyvavo per 
50 žmonių- Deja, nebuvo duo
ta jiems laisvo žodžio, o tik 
malonė — pasiklausyti, ką di
dieji yra sumanę padaryti. O 
jie yra jau sutarę pakeisti imi
gracijos įstatymus iš esmės. Kai 
tik tas įstatymas įsigalios, tada 
iš norinčio į JAV valstybes at
vykti nebebus klausiama, kurio 
jis krašto ir nežiūrima, kokios 
spalvos yra jo oda. bet kiek 
naudingas Amerikai.* Gal tai ir 
krikščioniška ar bent demokra
tiška. bet mažiesiem nelabai 
naudinga. Mat, didžiosios tau
tos, gausios, visada nustums 
mažiukes. Didieji visada turės 
ir daugiau ir geresnės “medžia
gos" eksportui.

Tiesa, paties įstatymo smulk
menų dar nėra. Projektui pri
taria abi partijos. Pramatoma, 
kad įsigalios palaipsniui, kas
met penktadalį kvotos nurašant 
į “bendrą krepšį"- Po penkerių 
metų į Ameriką važiuos tas,* 
kas pirmas JAV konsulate užsi
rašys ir kas labiausiai Ameri
kos darbo rinkai tiks.

Pramatoma palikti senas pri
vilegijas — atvykti greičiau, 
gal ir be eilės — Amerikos pi
liečių artimiesiems giminėms 
bei tremtiniams. Paskutinis pa
tvarkymas yra laikinio pobū
džio, kasmet atnaujinamas.

Nėra abejonės, kad apie 50.

KUN. L- JANKUS

000 žmonių kasmet į JAV at
vyks daugiau nei iki šiol, nors 
bendra kvotos suma ir nebus 
pakelta. Mat, pagal naująjį pro
jektą visi numeriai bus išnau
doti, jei ne vienam tai kitam 
pasaulio krašte, kur yra tūks
tančiai norinčių į Ameriką pa
tekti ir jie pateks. Iki šiol, jei 
Anglijos ar Airijos kvotom ne
buvo pakankamai imigrantų, 
tai kita šalis neišnaudotų vietų 
negalėjo užimti.

Washingtono politikai nėra 
vieningi dėl to projekto, bet 
mano, kad jis praeis. Projektą 
remia ir respublikonai, ir de
mokratai, ir pats JAV prezi
dentas. NY Times įtaria, kad 
prezidentui tą projektą perša

PHILADELPHIA, PA.

Moterų klubo veikla
Lietuvių Moterų Atstovybės 

Philadelphijoje klubo valdyba 
1963 metais buvo gana veikli. 
Surengė “Gatvės vaiko vaidi
nimą”, literatūros vakarą, eilę 
paskaitų, gražiai pasireiškė šal
pos darbe. Valdybą sudarė pir
mininkė J Augaitytė, vicepirm. 
M. Bigenienė, sekretorė J. Nor
kienė, ižd. S. Jurksytė-Gamble. 
valdybos narė M. Krėvienė, re
vizijos komisiją — L. šaudžie- 
nė. Br. Mašalaitienė, 0. Šalčiū- 

nienė. V.

didžiųjų Amerikos miestų pra
monininkai, nes jie tikisi gauti 
pigesnės darbo jėgos iš užsie
nių-

Balfo atstovui, turinčiam pa
ties prezidento telegramą, ne- 

• buvo jokio sunkumo patekti į 
Baltą Namą, nors aiškiai mato
ma. kad prezidentas dabar dvi
gubai stipriau saugomas. Be
veik kiekvienoje namo kertėje 
tūno koks nors žmogus, kuris 
“nieko neveikia”. Paltus, ka
liošus ir snieguotas skrybėlės 
palikome pirmame didžiuliame 
kambaryje. Koridoriais pateko
me pas prezidentą, kur buvo 
dešimtys fotografų ir televizi
jos aparatų. Kaip minėjau, mū
sų nuomonės niekas neklausė, 
o kalbėjo tik didieji valdžios 
ir kongreso pareigūnais

Atsisveikindamas preziden
tas paspaudė visiems dešinę, 
paspaudė ir Balfo atstovui, tar
damas net du kartu — “Nice to 
see yoū”. Tačiau pamatyti nau
ją prezidentą nebuvo taip leng
va: reikėjo keisti net tris aero
dromus, dėl sniego pūgų nu
tūpti ne Washingtone, o Balti
morėje. Teko keliauti taksiu ir 
autobusu, o grįžti traukiniu, at
sikąsti Netvarko aerodrome už
pustytą mašiną. Parvykus na
mon, nebuvo kur automobilio 
pastatyti, visur kalnai sniego- 
Teko palikti mašiną viduryje 
gatvės. “Nice to see you”!

DARBININKAS

KUN. L. JANKUS, Balto reikalų vedėjas, skeptiškai žiūri į naujų imigra
cijos įstatymų. Nuotr. P. Ąžuolo.

Baltimores žinios
Lietuvių radijo valandėlės 

vakaras įvyko sausio 11, šešta
dienį, lietuvių svetainės didžio
joje salėje. Gausi minia žmo
nių rodė savo pasitenkinimą va
karo programa gausiu rankų 
plojimu. Spalvoti filmai iš lie
tuvių veiklos Baltimorėje 1957 
ir 1958 metais paįvairino pro
gramą ir nevienam suteikė 
džiaugsmo išvysti save. Kitiem 
priminė malonias valandas, ku
rias praleido veikdami, primi
nė ir pažįstamus bei draugus, 
kurie jau atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Užkandžiam buvo ska
nių bulvinių dešrelių ir kitų 
gardumynų. Vakaras baigėsi šo
kiais, kuriems grojo Jono Le- 
kevičiaus orkestras. Tuo būdu 
lietuvių radijo valandėlė pami
nėjo savo 16 metų sukaktį. Lin
kime A. Juškui ir K Laskaus- 
kui radijo valandėlės vedėjam, 
sėkmės ateityje jų gražiame ir 
kilname darbe.

MIRĖ GEROS ŠIRDIES LIETUVE
PETRAS JARAS

Norwood, Mass. — Kiekvie
nais metais, o ypatingai žiemos 
metu, mirtis išskiria iš gyvų
jų tarpo daugiausiai senosios 
kartos lietuvius.

Sausio 6 mirė Veronika Sur
vilaitė - Kudirkienė, sulaukusi 
79 metų. Velionė buvo kilusi iš

.

LIETUVIŲ MOTERIŲ ATSTOVYBES PhHadelphijos kubo 1963 metų valdyba ir revizijos komisija Iš k. 
į d. S. Jurskytė-Gamble, J. AugaitytS, I. Norkienė, M . Bigenienė, antroje eilėje — L. Saudzienė, M. Krevie- 
nė, Br. Mašalaitienė, trūksta O. Balčiūnienės. Nuotr. v Gruzdžio.

GRAŽIO PRAĖJĘS LITUANIST. MOKYKLOS VAKARAS

Iš Lietuvos vyčių 
veiklos

Waterbury, Mass. — Lietu
vos vyčių 116 kuopos mėnesi
nis susirinkimas buvo sausio 6- 
Malda pradėjo kun. M. Tamu- 

. levičius. Jis taip pat įvesdino 
naują valdybą 1964 metams. 
Valdyba sudaro: pirm. Al. 
Krasinskas, vicepirm. Dorothy 
Sinkevich. protokolo sekretorė 
Ann Miller, finansų sekret. Ri
ta Skamrock. iždininkas Trudy 
Žibins kas. tvarkdariai AiexKar 
dokas ir Dorothy March. iždo 
globėjai Jack Kasper ir Robert 
Paluses.

Susirinkimas baigtas malda 
ir Lietuvos vyčių himnu-

Atex Kardokas

Hartford, Conn. Lituanistinės 
mokyklos vakaras, surengtas tė
vų komiteto sausio 11, praėjo 
gana sėkmingai. Dailiai išpuoš
toje salėje, prie gražiai uždeng
tų ir gėlėmis papuoštų stalų, 
susėdo gana gražus mokyklos 
rėmėjų, mokinių tėvų ir svečių 
būrys.

(Nijolė Draugelytė, Onutė Kriš- 
čiokaitytė. Aušra Norkūnaitė ir 
Audronė Zdanytė), gitarai pri
tariant, padainavo “Nuvyto ži
butės", “Aš verkiau parimus” 
ir “Eik šen, Maryte". Dalia 
Brazdžionytė pianu paskambi
no Tosellio Serenadą ir Marsen-

- neto kai kurias kompozicijas.
Programa buvo įdomi ir įvai- Kristina šerkšnienė pašoko ke

ri. Buvusios mokyklos mokinės lėtą parinktų šokių iš “Gulbių

VAKARO PELNAS STIPENDIJAI
New Haven, Conn- — Naujus 

Metus LB apylinkė sutiko ge
rai pasisekusiam bankete lietu
vių šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Dalyvavo virš 100 vietos 
ir artimesnių apylinkių lietu
vių. Taip pat buvo abu parapi
jos kunigai.

Skania vakariene svečius 
vaišino prityrę šeimininkai — 
Vincas ir Marija Šilkai. Jiems 
talkino O. Mikalavičienė ir A
Plečkaitienė su sūnumis. Salę siais LF nariais. Aukas L. Fon- 
puošė Vyt. SuŠinskas.

Pelno gauta arti 250 dol. Pas
kirta Maironio vardo stipendi
jų fondui. Iš šio fondo kas me
tai skiriama viena stipendija 
lietuviui jaunuoliui, siekiau-

čiam aukštojo mokslo. Šių 
tų stipendija bus Įteikta 
nint Vasario 16.

me- 
mi-

busSekantis LB parengimas 
šeštadieninės mokyklos reika
lams. Jis įvyks Atvelykio 
tadienį.

Stasys ir Elena Morkai 
kėjo Lietuvių Fondui 75
tuo užbaigdami savo pasižadė
tą šimtinę ir tapdami pilnatei-

šeš-

įmo- 
dol..

ežero", Šopeno valsą ir muzi
kės Eleonoros Minukienės kom
poziciją "Kenčianti ir išsilais
vinusi Lietuva". Graudu buvo 
žiūrėti, kaip vaizduojama lietu
vaitė velka rusų-komunistų ver
gijos naštą, bet, po didelio ryž
to, nutraukia grandines ir, nu
metus jas į šalį, džiūgauja lais
ve. Kristina šerkšnienė dėsto 
baleto pamokas Hartfordo ba
leto mokykloje. Baletui akom- 
ponavo muzikė Eleonora Minu- 
kienė Vytautas Zdanys paskai
tė Vinco Kudirkos “Martynu- 
ką”.

Tėvų komiteto pirmininkui 
inž. B. Dapkui susirgus, pabai
gos ir padėkos žodį tarė litua
nistinės mokyklos vedėjas J. 
Bernotas, o tėvų komiteto sek
retorė Genovaitė Tijūnelienė vi
siems 
siems 
le.

* Po
svečiai buvo vaišinami skaniais 
valgiais.

šokiams grojo Radionovo or
kestras.

Ruošiant šį vakarą, daug pa
sidarbavo lituanistinės mokyk
los tėvų komiteto nariai ir mo
kinių tėvai. J. Bernotas

menininkams, išpildžiu- 
programą. prisegė po gė-

programos svečiai buvo

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Juozas Bertulis — ADVEN
TO GIESMES, mišriam chorui, 
išleista autoriaus lėšomis, kai
na 40 et. Sukrauta J. Karvelio 
prekybos namuose.

dui ir toliau priima LB apylin
kės valdyba. Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje (SLA) vietinė 
kuopa paskutiniame savo susi
rinkime nutarė savo Įnašą pa
didinti iki 100 dol. 5.

Advokatas Madas Rastenis, 
žymus lietuvių veikėjas Balti
morėje, staiga susirgo ir guli 
šv. Agnietės ligoninėje. Linki
me jam greit pasveikti. Grįžęs 
sveikas, galėtų toliau tęsti sa
vo kilnus lietuvybės darbus.

Ištikimybės dovanos buvo da
linamos tiem Svč. Vardo Drau
gijos vyram, kurie sąžiningai 
atliko savo pareigas per praėju
sius metus, bendrai priminda
mi komuniją kiekvieną mėne
sio sekmadienį per 8:30 valan
dos mišias. Dovanas išdalino 
klebonas prel. L Mendelis. Ji
sai pasveikino visus, kurie lai
mėjo šias dovanas. Tai gražus 
pavyzdys visiems parapijos vy
rams, kad tie, kurie nepriklau
so šiai draugijai, pasektų jų pa
vyzdžių ir įstotų į draugijos 
narių eiles.

C.Y.O., Baltimores arkivysku
pijos jaunimo organizacija, ren
gia ekskursija į New Yorką va
sario 7-9. Kiekvienais metais 
jie ruošia tokią ekskursiją. 
Gražus skaičius suaugusiųjų šv. 
Alfonso parapiečių dalyvauja 
ekskursijoje ir visi maloniai pra 
leidžia laiką New Yorke. Kas 
norėtų dalyvauti šioje ekskur
sijoje, turi kreiptis į Albertą 
Šalkauskienę. Išvažiuoja auto
busais iš Baltimores penktadie
nio vakare, vasario 7, grįš sek
madienį, vasario 9.

Sutvirtinimo Sakramentas 
bus teikiamas šv. Alfonso baž
nyčioje balandžio 12 d., 4 vai. 
popiet. Kas dar nepriėmė šio 
sakramento, raginame užsiregis
truoti pas sesutes kazimierietes 
mokytojas- Klebonas kviečia vi
sus tai padaryti kuo greičiau
siai; nelaukti paskutinės die
nos.

Baltiškių kaimo, Batakių valšč. 
Raseinių apskr. Į šį kraštą at
vyko 1905 metais ir visą laiką 
išgyveno Norvvoode.

Jaunystėje darbavosi moterų 
maldos apaštalavimo ir gyvojo 
rožančiaus draugijose. Mėgo 
skaityti “Darbininką” ir bend
rai katalikišką spaudą. Prieš 
penkeris metus atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 50 m. su
kaktį ir iki mirties gerai jau- 
tėsi-

Velionė savo gyvenime pasi
žymėjo geraširdingumu ir tei
singumu. Ji visada buvo pasi
ruošusi vargstantį sušelpti, o 
nuskriaustą paguosti. Su savo 
vyru Pranu iki pat amžiaus ga
lo* šelpė vargstančius Lietuvo
je, tremtyje ir čia Amerikoje.
' Lietuviška ' patarlė sako: 

“koks gyvenimas, tokia ir mir
tis”. Tenka pastebėti, kad čia 
yra daug tiesos. V. Kudirkienę, 
sulaukusią gražaus amžio. mir
ties angelas pasitiko suklupu
sią prie lovos vakarinei mal
dai. Tą vakarą ji gavo širdies 
priepuolį, bet nuvežta į ligoni
nę atgavo sąmonę ir dar išgy
veno porą dienų.

Per tą laiką turėjo galimy
bės atsisveikinti su savo arti
maisiais ir pilnai pasiruošti pas
kutinei kelionei — amžinybėn.

Gedulingas mišias už velio
nės vėlę aukojo klebonas kun. 
A. Abračinskas, atsistuojant 
Brocktono lietuvių klebonui ku
nigui* F. Norbutui ir kun. A. 
Klimui. Po pamaldų didelis 
skaičius mašinų velionę paly
dėjo į amžino poilsio vietą Nor- 
wood Highland kapines.

Nuliūdime paliko vyrą Pra
ną, sūnūs — Praną, Vincą, Juo
zą, dukterį Eleną su šeimomis 
ir nevedusią dukterį Bron?. Be 
to. dar daug artimų giminių 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Lai gerasis-Dievulis jos sie
lai suteikia amžiną ramybę, o 
jos gražus gyvenimas tebūnie 
mums artimo meilės pavyzdžiu!

P.S. Išreikšdamas pagarbą ve-~ kių vadovei New Yorke, su J. 
lionei. pridedu ir dviejų dole
rių auką “Darbininkui”, apie 
kuri velionė sakydavo: “Myliu 
tą laikraštį Darbininką!

Jonas Obelinis

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
ŠOKIAI

Naujai išėjusi HI-FI plokšte
lė, kurią turėtų įsigyti ypač no
rintieji susipažinti su lietuviš
kų šokių muzika, nes joje yra 
17 liet šokių — dainų: Aštuo- 
nytis, Landutė, L enciugėlis, 
Sukčius, Linelis, Jievaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis.

Išleido J. Stukas, vadovau
jant J. Matulaitienei, liet, šo-

švedo tautiniu ansambliu ir Ai
tvarų kvartetu, vad. Alg. Kača- 
nauskui. Kaina >4.00 (persiun
timui 50 c).

IŠ VISUR
Vysk. V. Brizgys praėjusią 

savaitę lankėsi New Yorke. 
Buvo sustojęs pas prel. J. Bal
koną- Pranciškonų vienuolyne 
įvyko pasitarimas Šiluvos kop
lyčios reikalais. Pasitarime da
lyvavo vysk. V. Brizgys, prel. 
J. Balkūnas, prel. V. Balčiūnas, 
T.V. Gidžiūnas, OFM, kun- St. 
Yla ir S. Sužiedėlis. Tartasi Ši
luvos koplyčios įrengimo klau
simais.

— Šiluvos koplyčiai Washing- 
tono bazilikoje sausio 10 vysk. 
V- Brizgys įmokėjo 1 10,0 0 0 
dol. Pirmąjį įnašą įmokant da
lyvavo Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas, prel. J. Balkūnas. inž. 
A. Rudis, E. Paurazienė. Pini
gus priėmė prel- T.J. Grady 
Šiuo metu svarstomi ir ruošia
mi vidaus įrengimo projektai. 
Antrasis įmokėjimas turėtų bū
ti š.m. gruodžio 8. Visa koplyčia 
atsieis virš 300,000 dolerių.

— Kun. Juozas Dambraus
kas, MIC, sausio 22 sulaukia 
25 metų kunigystės sukakties. 
Ji bus paminėta sausio 19 Mil- 
waukee, Wisc., kur jubiliatas 
dabar gyvena, ir sausio 26 Eli- 
zabethe, iš kur yra kilęs. Perei
tais metais kun. J. Dambraus
kas sulaukė 50 metų. Jis ilgai 
buvo Marianapolio kolegijos 
mokytojas, rektorius ir vienuo
lyno viršininkas- Jo rūpesčiu, 
Marianapolyje pastatydinta s 
moderniškas studentų bendra
butis.

— Prof. St. Kairys, Vasario 
16 signataras, baigė rašyti savo 
atsiminimu antrąją dalį, kuri 
apima laikus nuo 1905 iki 1918 
metų. Knyga spausdinama Lie
tuvių Enciklopedijos spaustuvė
je Bostone; leidžia Lietuvių So
cialdemokratų Sąjunga. Pirmoji 
atsiminimų • dalis, pavadinta 
“Lietuva budo”, išleista 1957.

— Sol. Arnoldas Vokietaitis 
iš New Ydrko su visu operos 
“La Bohema” personalu išvy
kęs yra į Tampą, Fla., kur ta 
opera bus . statoma- Tampoje, 
St. Petersburge ir Clearvvatery- 
je yra nemažai lietuvių, kurie 
ruošiasi eiti paklausyti savo 
tautiečio dainavimo ir pažiūrėti 
jo vaidybos. Arnoldas Vokietai
tis yra kilęs iš New Haven, 
Conn., kur tebegyvena jo mo
tina. Savo pavardę jis rašo gry
nai lietuviškai ir laisvai lietu
viškai kalba.
— M. Miliauskienė, iš Saghar- 

bor, N.Y., .su dukterim ir svai
niu keliauja, po Ameriką. Ap
lankė savo vaikaičius Akron, 
Ohio, mėnesį praleidę Arizono
je, keliaus į Kaliforniją. Su
grįžti tikisi apie Velykas.

— Moksleiviai ateitininkai 
Worcester, Mass., vasario 1 
rengia studijų dieną tema “Vi
suotinis Bažnyčios susirinki
mas”. Registracija (mokestis 2 
dol.) 10-11 vai. ryte, kun. dr. 
V. Cukuro paskaita 11-12 vi., 
diskusijos būreliai 12-12:30. dis
kusijos būrelių pranešimai 
12:30-12:40, pietūs 1:0 0-2:0 0. 
filmai iš Vatikano 2-3 vi. Dai
nos Skirmuntaitės paskaita 3- 
4 v., diskusijos būreliai 4-4:30. 
būrelių pranešimai 4:30-4:40. 
vakarienė 5-6 valanda vakare, 
Šokiai prie orkestro 8-12 vi. 
vak. Nakvynės bus paruoštos. 
Prašoma greičiau pranešti apie 
sutikimą atvykti adresu: Jūra 
Garsytė. 43 McClintock Avė.. 
Worcester. Mass.. S\V 82463.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kailininius apsiaustus šal.kus 
istols). Galite pasirinkti iš. didelės 
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio, 
minko ir .kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsca 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SH VfkĮAV-

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

RiK'm 402
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O KO KO?
Ultimatumas

Naujienos (sausio 10) piktina
si Rezoliucijoms Remti Komi
teto veikla. yn»ė Vliko Domi
ninko dr. A. Trimako sveikini
mu bei linkėjimu sėkmės: ra*o. 
kad tai “‘grvnas akių moniji- 
mas”. kad iš to nieko nebus; 
dėl to:

“Keista, kad Vliko pirminin
kas. kuris sakosi noris bendra
darbiauti su Altu, tai ardan
čiai ve;klai pritaria ir linki jai 
parisekimo. Jei Vlikas to ne- 
sustabdvs. tai gali visai pasi
keisti Amerikos lietuvių pažiū
ra i Dr. Trimako vadovaujamą 
organizaciją”.

Kadangi Naujienos neatsto
vauja nei Altui nei visai Ame
rikos lietuviu visuomenei, tai' 
reikia manvti. jog dr. A. Tri
mako vadinimas “L. Valiuko 
agentu” ir grasinimas Ivg ko
kiu ultimatumu, yra toks pat 
“akiu monijimas”. kaip ir 
“aiškiaregiu”, kurie pranašau
ja. kas bus šiais metais
Pateptoji dovana

Tėviškės žiburiuose (sausio 
9) Al. Gimantas paklojo naują 
motyvą už Aušros Vartus. Jis 
rašo:

“Jau buvo užsiminta apie 
eilės kunigų iš Lietuvos vizitą 
Vatikane. Dovaną, kurią tie 
dvasiškiai iš Lietuvos atvežė 
Šv. Tėvui, buvo gintarinis in
krustuotas Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslas ... Žinia, 
esame laisvi spėlioti, ar toji 
Lietuves kataliku grupė savo 
iniciatyva atvyko i Vakarus, ar 
jie specialiai buvo siųsti oku
panto Įstaigų (greičiausiai taip 
yra), bet.. - mes taip pat žino
me. kad sovietinamoje Lietuvo
je valstybės tvarkomos meno 
artelės ar cechai tik jau religi
niu paveikslu negamina ir ne
platina. Atseit, lietuviai kuni
gai turėjo patvs pasistengti ir 
kokiu nors privačiu keliu, gal 
net ir su “pateoimais”. nori
mą kūrini užsakyti privačiu ke
liu. gal net ir visai pas priva
čius menininkus” ..

Gal. gal? O gal pagamino tos 
pačios Įstaigos, kurios ir dele
gaciją siuntė. Ne spėliojimas, o 
faktas, kad dovana liko neįteik
ta; nalikta bendros audiencijos 
salė’e ant staliuko. Svarbiausia 
gi. kad Lietuvos kunigai nega
lėm būti tokie neišmanėliai ir 
nežinoti, kad šv. Tėvui netei
ktinos dovanos neatsiklausius- 
Tok’ai išdaigai nėra ko rizikuo
ti slaptai pavekslą gaminti, 
“tenti". kone vogčiom vežti ir 
viešai teikti. Kas tam patikės0 
Užtat ir Al. Gimanto argumen
tas. jog tai netiesioginė “Lie
tuvos kataliku nuomonė” už 
Aušros Vartus vra tokios pat 
vertės, kaip Lietuvos ‘‘liau
dies” pasisakvmas už prisijun
gimą prie Sovietų Sąjungos.

DANUTĖ MATONYTĖ ir Gediminas Trimakas susituokė gruodžio 28 šv. 
Andiejaus bažnyčioje Philadelphijoje. Nuotr. V. Gruzdžio.

MIRUSIO KRAUJAS GYVAM ŽMOGUI
DR. A. GRIGAITIS

Prieš 30 metų viename gydy
tojų susirinkime buvo padary
tas pranešimas apie nepapras
tą atradimą medicinoje: miru
sio žmogaus kraujas perpiltas 
gyvam. Tai buvo nepaprasta 
naujiena, ši mintis kai kuriem 
medikam jau seniai nedavė ra
mybės. Vienas gydytojas nulei
do šuniui 90 procentų kraujo. 
Po tekios operacijas šunies lau
kė mirtis. Kvėpavimas beveik 
pranyko, širdies plakimas vos 
buvo girdimas, akys nereagavo 
i šviesą. Tuomet jam perpylė 
kraują šunies, kuris prieš 10 
valandų buvo užmuštas, šuniui 
grižo gyvybė. Gydytojai pradė
jo galvoti apie bandymus su 
žmogumi.

Betgi lavone greitai vyksta 
pakitimai; kūnas pradeda gesti, 
žinoma, ir kraujas turi gesti. 
Bet. pasirodo, mirusio žmogaus 
kraujas gali atlikti gyvo krau
jo funkcijas: etrocitai (raudo
nieji kraujo kūneliai) geria de
guonį. o leukocitai (baltieji kra 
io kūneliai) gali judėti ir nai
kinti papuolusias i kūną bakte
rijai Kraujo plazma irgi lieka 
sveika. Iš vieno kraujo aukoto
jo gaunama “paintė" ar dvi 
kraujo, o iš lavono — kelios 
kvortos.

Kai yra reikalas, kraujo per
pilama keletas pančių, paimtų 
iš Įvairių žmonių. Nors būtu ir 
vienos kraujo grupės, vistiek 

turi skirtumų, kurie gali iš
šaukti pas ligoni nemalonią re
akciją. Gi lavono kraujas yra 
vienodas, ir tos nemalonios re
akcijos išvengiama.

Gyvas kraujas greitai krešė
ja- Toki kraują perpilimams 
vartoti negalima. Buvo surasti 
būdai sustabdyti kraujot krešė
jimą. Dėka tų vaistu, kraują 
galima konservuoti 2-4 savai
tėm. Bet kraujas, sumaišytas 
su vaistais, kurie sulaiko krau
jo krešėjimą, gali iššaukti vė
mimą, širdies plakimą, tempe
ratūros pakitimą, galvos skau
dėjimą. Žinoma, šių reakcijų 
reiškiniai ligoniui nepageidau
jami. Geriausia būtų vartoti 
kraują be jokių vaistų prie mai
šo. O toks kraujas yra lavonų. 
Lavonu krauia nekrešėia ir ga
li būti tinkamas vartoti iki tri
jų savaičių.

Kodėl lavonu kraujas nekre
šėia. dar neišaiškinta. Iki trijų 
savaičių neduoda krešulio- Jei 
pirmom valandom po mirties 
atsiranda krešuliai, tai jie grei
tai virsta vėl skystu krauju.

Mirusių kraujas mažiau duo
da nemalonių komplikacijų nei 
kraujas gyvo aukotojo. Bet mi
rusiu krauio gavimas yra ribo
tas. Ne kiekvieno lavono krau
jas tinka. Pąv., kraujas miru
sio infekcine liga netinka. To
kiu būdu gyvasis kraujas tebe-

SKELBIA KAR| CIGARETĖM
Prezidentas Kennedy 1962 

paskyrė federaline mokslinin
kų komisiją pareikšti nuomonei 
dėl rūkymo. Per 14 mėnesių 
komisija susipažino su ligšio
liniais tyrinėjimais, posėdžiavo 
slapta kambariuose, kurie yra 
trys aukštais po žeme, kad ne
būtų išneštos paslaptys, ir sau
sio 11 paskelbė išvadas. Išva
dos nenaujos. Jos tik autorite
tingai patvirtino tai, kas jau at
skirų tyrinėtojų buvo paskelb
ta. Būtent:

— Cigarečių rūkymas, labiau 
nei cigarų ar pypkės, yra dide
lė rizika sveikatai. Tarp rūkan
čių pasitaiko važiu susirgimų 
10 kartų daugiau nei tarp ne
rūkančių, o jei rūko smarkiai 
(pora dėžučių per dieną), vėžiu 
sergančių skaičius 20 kartu di
desnis.

Tarp rūkančiu taip pat dides
nis skaičius mirimų nuo bron
chito, širdies ligų, didesnis 
skaičius nervais sergančių ir kt.

— Nėra jokių duomenų, kad 
cigarečių filtrai padėtį keistų.

— Cigarečių pavojus auga, 
nes stiprėja rūkymas. Šio šimt
mečio pradžioje vienam asme
niui per metus teko 55 cigare
tės. 1930 jau 1,365, 1940 — 
1.828, 1950 — 3,322, 1961 — 
3,986. •

O 1955 statistika rodė, kad 
cigaretes rūko 68 proc. vyrų 
per 18 metų.

— Panašiai auga ir vėžio mi
rimų skaičius: 1930 — 3,000, 
1950 — 18,000. Nuo 1955 skai
čius iš 27,000 pakilo 1962 iki 
41,000. Ir mirimai nuo arterio- 
sklerozės ar kitų širdies sutri
kimų 1940 buvo 273,000, o 
1950 _ 396,000 ir 1962 — 
578,000.

Praktinės išvados? Reikia kas 
daryti. Su tuo visi sutinka- Bet

RUSU KOLONISTU PABALTY - 
PER VIENA MILIJONĄ

Paryžiuje leidžiamas “Preu- 
ves” žurnalas gruodžio 31 pa
rašė apie Pabaltijo kraštus ir 
jų likimą, žurnalo vyr. redakto
rius Armand Gaspard smulkiai 
atpasakojo padėtį nuo 1940 m. 
Jis lankėsi Švedijoje ir nurodė, 
kad švedai labai domisi Įvykiais 
Afrikoje ir Azijoje, tuo tarpu 
apie Pabaltijo <kraštus kalbama 
retai.

Pagal autorių, šeši milijonai 
estų, latvių ir lietuvių — tai 
senos tautos, o lietuvių ir lat
vių kalbos esančios seniausios 
iš dar gyvų likusių kalbų. Nu
rodęs į sovietų ir vokiečių oku- 

lieka pagrindinis šaltinis trans- 
fūzijom. Kraujas imamas iš la
vonų tų žmonių, kurie mirė 
staigiai nuo širdies priepuo
lio, sprogus smegenų gyslai 
(apopleksija), savižudžių, žuvu
sių katastrofose ir kitais nelai
mingais atvejais. 

kas ir ką turi daryti? Uždraus
ti rūkymą, suvaržyti cigarečių 
gaminimą, panaikinti reklamą? 
Bet kaip tai padarysi, kad ta
bakas ir vėžys duoda dideles pa 
jamas: iš vieno mirimo kiti pa
daro dideli pelną. Tabako ga
myba 1962 buvo penktoje vie
tele savo paiamų didumu. 1963 
rūkantieji tabakui išleido 8 bi
lijonus dol., kurių 3.3 bil. teko 
valstybei mokesčių forma. Kaip 
uždrausi, kad tabaku verčiasi 
750.000 farmų. Kaip televizija 
ir spauda kovos su tabako ga
minimu, jei iš tabako firmų 
gauna gerai ‘apmokamas rekla
mas- Tabako firmos 1963 rek
lamai išleido apie 200 mil. dol. 
Televizijai teko 134.6 mil. Tai 
8 procentas visu televizijos pa
jamų. Radijui teko 19 mil.. lai
kraščiam 18.2 mil. žurnalam 
31 mil.

Visi mato, kad cigaretės žu
do tautos ęveikatą. bet koki jos 
pelną duoda. Su cigaretėm pa
naši istorija kaip ir su komu
nizmu. Žino, kad komunizmas 
žudo tautas ir valstybes, bet ko
kis pelnas eina iš prekybos su 
komunistais.

N. Y. Times teranda išeiti— 
varyti propagandą už susilaiky
mą nuo cigarečių, įstatymais ga
lima suvaržyti cigarečių parda
vimą mažamečiam; daugiausia 
atsakomybės skiria tėvam ir gy
dytojam.

Ieškau švogerio sesers Onos 
Piščiukaitis-Kaupienės, kilusios 
iš Žemuvėnų. Upynos parapi
jos; pirma gyveno Philadelphi- 
joj. Pa. Taip pat ieškoma Ka- 
ziūnė Malinckaitė -Sakalauskie
nė, kilusi iš Židikų parapijos. 
Mažeikių apskr. Rašyti: Am. 
Wajtkevičiutė — Berneni, 140 
Stook Str., Stratford, Conn.

Prieš Kalėdas išėjo iš spaudos velionies prof. dr. ADOLFO 
ŠAPOKOS parašytas ir “A i d ų ” žurnalo premijuotas 
mokslinis veikalas

pači jos laikotarpius, A. Gas
pard pažymėjo, kad 1944 vėl 
sugrįžus raudonajai armijai, at
naujinti Pabaltijo sovietini- 
mo žygiai, sttkolektyvintas že
mės ūkis, o prieškarinio lygio 
jam nepavyko pasiekti ligi šių 
dienų. Nuolat vyksta bolševikų 
vedama kova prieš vad. buržu
azinį nacionalizmą, tautiškumą- 
Dar nurodo Pabaltijo kraštuo
se vedamą kovą su Bažnyčia, 
deportacijas, jaunimo perkė
limą į pėšinių žemes anapus 
Uralo. Autorius teigia: “dėl ma
sinių išvežimų atsiradusi tuš
tuma užpildoma rusų ar slavų 
atvykėlių". Palyginus prieška
rinių metų statistiką su 1959 
m. sovietų įvykdytu gyventojų 
surašymu, matyti, kad trijuose 
Pabaltijo kraštuose rusiškasis 
elementas iš 318,000 pakilo li
gi 1.212,000. Estijoje naujieji 
kolonistai sudaro 24rr visų gy
ventojų skaičiaus, o Latvijoje 
— 38G-. (E.)

SENASIS VILNIUS
VILNIAUS MIESTO ISTORIJOS BRUOŽAI 

IKI XVIII A. PABAIGOS *

Knygos užsklandoje yra plati autoriaus biografija, pa
naudotų veikalų bibliografija ir asmenų bei vietų rodyk
lės; 333 psl., iliustracijų 52 psl.
Veikalą išleido Prisikėlimo parapija Toronte. Spaudė 
pranciškonų spaustuvė Brooklyne. Gaunama Darbininko 
administracijos adresu: 910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y. Kaina $5.00.

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 

atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas. 910 Willoughby Are.. Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1964 metams.

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

Adresas .
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus . 
tik S5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka S7.00.

Siunžiu už prenumerata $ aukų $ Viso $

f Data > < Parašas!

Padėkite pastatyti Dievo Motinos koplyčią
Kennebunkport, Maine

Koplyčios statybos fondui aukojusieji $500 tampa garbės fundatoriais: 
$100 — fundatoriais: prisidėjusieji mažesne auka — rėmėjais. e Galima 
aukoti ir mirusiųjų prisiminimui (memorial) • Visų aukotojų vardai bus 
Įrašyti marmuro lentoie, koplyčios sienoje ir amžinai prisimenami vie
nuolyno maldose ir mišių aukoje. • Galima pasirinkti ir įtaisyti: langų 
vitražus (didesni $1000, mažesni $500). klausyklą — $1300, amžinoji lem
pa — $300, žvakidės — $500, suolai (vienas $150). • Aukas siųsti:

FRANCISCAN MONASTER Y — CH APEL FUND 
KENNEBUNKPORT, MAINE

Sava ja auka jamtinkite save ar savo mirusius, kad būtumėt prisiminti vienuolių maldose

Siunčiu aukį ...........................

(taisau mirusiam atminti ....... ...................

Mirusiojo vardas ..... ......................... ...................................................... ..............

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

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

Koplyčios projektas dail. V. K. Jonyno
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ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

r»a;nos iš L;*‘wvos. T.
Stervo 6.00

. Juodis. It- liet. dainų akomn. gitara 
-s ir šokiai. 2 nl . 24 1 šokiu ir dainų

Težvdi valiai • ietuva. V’-ėje cho’-o įdainuota i“ bet dain”
I ietuviški šokiai. aknrd-env K Daubaro i-re*a JS liet šokių

>o. 11 1 dainų S’e’- *6 
r> 16 ! dainų S*cr. $7 50 
1’ liet. patrijot. maršų

A. šabaniausko no 12 rtp’nii-šoki’i X ir XI albumai no $5 00 
Lietuviškos damos ir šokiai. ’.fonitor 16 1 dain" ir šokiu 
S. Barkaus radiio vak. da:ntmia 10 kalėdiniu ir 10 liet da>n’i 
Rožės ir tvl''s vakarai. V Slankęs. n len-vos n-.uz šokiai 
Ar oameni V. Slankus-. 10 šokių muzika s--lo S»«r $6 
Mil* ino oaunksmė. Mon*rea,io 1 dramos teatro " nl. albumas 
yiminėliai. Monireaiio liet dramos vaikams nas-aka

L>e*uviškų dainų, šokiu, polkų. Žukausko-Vasiliausko i 
Lithuanian 2-sneed ro^ord co». -e
Liet, dainų ir operų rinkiniai. .1 Karvelis. 10 plokštelių 
C'evelando Vyrų oktetas 1? mii’ikos šokiu rink 
Lietuvif.kos kamerinės muzikos 2 pi T z -Vvt Vasiliūno 
Dainuojame su Rūta. J. Siukas Rūtos ars. 17 i->t d S1 
Lione Jodis Contraito. Town Pa’l 11 kuriniu rečitalio pi 
7 Kristaus žodžiai. Sv. Kazimiero parapijos choras' 
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras
Lithuanian 2 -peed record coursc iNr. 1. 2 pi 2 J s! >

DARRININKO ADMINISTRACIJA
910 VVILLOUGHBY AVĖ.. BROOKLYN. N. V. 11

< Persiuntime iš.aidon-

4 00
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■kaip skelbėme pr. savaitę, pa
sipuošė Adelaidės ir Pietų Aust
ralijos nugalėtojo titulu- Čia 
iškeltinas jų vadovo P. Luko
šiūno nuopelnas. Jis suorgani
zavo tom varžybom 3 Vyties 
komandas! {Tokiam žygiui pri
lygo tik Bostono šachmatmin- 
kai, dalyvavę 1955-56 m. Met 
lygos vafiytMose su 3 lietuvių ko 
rnandou), Lukošiūnas sugebė
jo- patraukti į Vyties sudėtį Pie
tų Australijos įžymybes: J. 
Košnidi, L. Hortoną, kurie pa
dėjo iškovoti minėtą pergalę. 
Gražus laimėjimas, reikia lauk
ti, įžiebs vyrams ryžto išlaikyti 
titulą ir lietuvių šachmatų vie
netą ilgesniam laikui.

— Nuostabus Bobby Fischero 
JAV pty laimėjimas (su 11: 
0!), davėjam šeštąjį kartą šio 
krašto čempiono titulą. 2. L- 
Evans7^, 3. P. Benko 7, A. 
Saidy ir č>. Reshevsky po 61/2, 
R. Byrue S’/i, R. Weinstein 5, 
A- Bisguier 4 po. E. Mednis ir 
W. Addisen po 3%, R. Stein- 
meyerl ar D. Byrne 2‘/o tš. 
šis 20 m. jaunuolio Fischerio 
laimėjimas pralaužia ledus šach
matams į JAV spaudą ir visuo
menę. N.V. Times pabrėžė, kad 
tokio įvykio JAV nėra buvę per 
70 metų. Žurnalas “Sports D- 
lustrated” sausio 13 d. ryšium 
su pastaruoju Fischerio laimė
jimu įdėjo 11 jo partijų, žaistų 
ir laimėtų šiose p-bėse. Parti
jos įdomios, intriguojančios. 
Pav. su didnaeisteriu P. Benko, 
partija truko tik 21 ėjimą. Fis- 
cheris nelauktai paaukojo bokš
tą ir po poros ėjimų matas vis- 
tiek - imsi ar neimsi bokšto.

Baltieji: Fisher, juodieji —P. 
. Benko.

1. e4 g6 2 d4 Rg7 3.Žc3 
d6 414 Žf6 5. Zf3 0-0 6. Rd3 
Rg4 7. h3 R:f3 8. V:R Žc6 9. 
Re3 e5 

. ‘ grf512- 
14. 04) 
Vg4c6 
e:R 19.

a f p r 1 £

DIMES!

LB Tarybos 
rinkimai

10. d:e5 d:e5 11. f5 
V:f5 Žd4 13. Vf2 Že8 
Žd6 15. Vg3 Kh8 16.
17. Vh5 Ve8 18. R:d4 
Bf6I! Kg8 20. e5 h6

21. Že2 ir juodieji pasiduoda.
— Hastm^so turnyre po 7 ra

tų pimavo M- Talis iš Rygos 
su 5'įts. A. Chasin ir vengras 
Lenijel po 5 tš.

- Jauna estė M. Ranik su 
Zatulovskaja pasidalino I-II vie
tas soviettų moterų p-bėse. 
čempionės vardą išspręs papil
domos varžybos.

-Marija gelbėk mus. Mary 
ka rašyta maldų knygelę. Gra- 
Save Us. Sibiro tremtinių ran- 
ži ir vertinga dovana visiems. 
E Sibiro į laisvąjį pasaulį pa- 

• teta lietuvių maldų knygelė.
Ji mažytė, ranka rašyta, kaklių 
piešinėlių papuošta, tačiau at
skleidžia mums didžias dvasios 
gelmes ir meilės kančios pas
laptį. Kaina $125. Galima gau
ti lietuvių ir anglų kalba: Im- 
naculata. R-F.D. 2, Putnam, 
Conn.. 06260 arba Darbininkas, 
910 VVilloughby Avė., Brook- 
lyi M. Y., 11221.

■! AMAM AMf AAlaTCIigNIldl lwW T0TK6
. Snpsio 18 ir 19 — A.L.B. ry
tinio pakraščio darbuotojų su
važiavimas Apreiškimo parapi
jos salėje.

Sausio 25 — V. Sidzikausko 
irdr. K. Valiūno pranešimai 
iš kelionių po Tolimuosius Ry
tus Camegie Endowment salė
je Rengia L. Prekybas rūmai.

S»vsk» 25 — Blynų balius ir 
šokiai Apreiškimo parapijos sa
lėje. Rengia New Yorko studen
tai ateitininkai.
Vamrio 1 — Tradicinis Už

gavėnių balius Show Boat salė 
je, 814 Jamaica Avė- Brookly- 
ne. Rengia ALT S-gos Rich- 
mond Hill skyrius.
Vamtio 16 — Vasario 16 mi

nėjimas Websterio salėje. Ren
gia New Yorko A.L. Taryba.
Mumatomus parengimus pra

nešti: S. Brikui, 89-17 97 Str. 
flemdheven, VI 7-5113.
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(Los Angeles) apygardos valdy
bai

Antroji (Chicagos) apima — 
Arkanso, Alabamos, Illinois, In
dianos, 9owos, Hansas, Keotu- 

souri, Misstssippi, Nebraskos, 
N. Dakotos, Oklabomos, S. Da- 

consino valstybes. Jose veikia 
apylinkės — Omahos, Auroros, 
Bridgeporto, Brighton. , .Parko,

IsHeAURight?
Happdy, dus tane, the answer 

|«s yes. Būt 250,000 times each 
• year in this country, the answer

when these tiny bodies are be- 
ing fonned? Why is a seriously 
defective dūki bom to one out 
of every ten America* families?

Can more of these children 
be hriped wkh present medical 
knowledge?

What more do we need to 
know to prevent tins from hapr 
pening to babies not yet bom?

Answers to these ąuestions 
are bemg sought in nationwide 
prognuns supported by your 
contributions to The National 
Foundatioo-March of Dimes— 
the largest single source of 
privalė support for birth defects 
research and care in history. 
.These answers wiB hetp prevent 
birth defects, a proUem concem-

r

Mi

Louts, Gage Parko, Grand Ra- 
pids, Kenoshos, Lemonto, Mar- 
ųuette Parko, Melrose Parko, 
Milwankee, Rockfordo, Rose- 
lando, SL Louis, Mo., Town of 
Lake, Waukegano ir West Side.. 
Antrosios rinkiminės apygar
dos komisija pavesta sudaryti 
Chicagos apygardos valdybai.

Trečioji (Vidurio) Michigano 
(Išskiriant Grand Rapids apy
linkę), Ohio, New Yorko, (vaka
rinė dahs su Buffalu ir Roch- 
esteriu iki linijos Senegos eže
ru), Pensylvamjos (vakarinė da
lis su Pittsburghu iki linijos 
ties Atttona, ją Įskaitant (ir 
W. Virginijos valstybes. Jose 
veikia apylinkės — Clevelando 
I-ji ir II-ji. Columbus, Detroi
to, Rochesterio, Buffalo ir Pitts- 
burgho. Trečiosios rinkiminės 
apygardos rinkimų komisija pa
vesta sudaryti Detroito apylin
kės valdybai.

Ketvirtoji (Naujosios Angli
jos) apima — Naujosios Angli
jos, Connecticuto, Maino, Mas- 
sachusetts, New Hampshire, 
Rhode Island ir Vermonto vals
tybes. Jose apylinkės — Brock- 

'tono, Lawrence, Worchesterio, 
Bridgeporto, Hartfordo, New 
Britaino, Putnamo, Stamfordo 
ir Waterburio- Ketvirtosios rin
kiminės apygardos rinkimų ko
misija pavesta sudaryti Bosto
no ir Hartfordo apygardų val
dyboms.

Penktoji (Rytų) apima — De- 
laware, .Floridos, Georgios, Ma- 
rylando, New Jersey, New Yor
ko I-ji (rytinė dalis iki linijos 
Senegos ežeruL N. Carolinos, 
Pensylvanijos (rytinė 'dalis »su 
Harrisburgu iki Vidurio apygar
dos vakarinės ribos), S. Caroli
nos ir Virginijos valstybes. Taip 
pat Virgin Islands su Puerto Ri- 
cos, Washington DC ir Pana
mos zonomis. Jose veikia apy
linkės 
wicko, 
Great 
Bronz,
I-ji, Queens. Ridgewoodo, Whi- 
te Plains, Elizabetho, Jersey Ci
ty, Kearny-Harrison, Lindeno, 
Newarko, Patersono, Philadel- 
phijos, Baltimores. pietinės N. 
Jersey ir Wilkes-Barre. Penk
tosios rinkiminės apygardos 
rinkimų komisija pavesta suda
ryti New Yorko ir New Jersey 
apygardų valdyboms.

JAV LB Centro Valdyba

JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybos rinkamai bus 1964 
gegužės 9-10. Rinkimai vykdo
mi rinkiminėmis apygardomis. 
Vyriausia komisija sudaryta 
Clevelande: pirmininkas Pra
nas Karalius, sekr. Vida Kas- 
peravičiūtė, nariai — Petras 
Balčiūnas, Kazys Karpius ir 
Zigmas Peckus- Komisijos ad
resas: Pranas Karalius, 3406 
Beechwood Avė., Cleveland 
Hts 18, Ohio.

Rinkiminės apygardos:
Pirmoji (Vakarų) Aliaskos, 

Arizonos, Kalifornijos, Colora- 
do, Havajų, Idaho, Montanos, 
Nevados, N. Merikos, Oregono, 
Washirigtono, Utahos ir Wyo- 
mingo valstybess. Jose veikia 
apylinkės — Colorado, Los An
geles, Phoenix. San Francis- 
co ir Seattle. Pirmosios rinki
minės apygardos rinkimų ko
misija pavesta sudaryti Vakarų

— Amsterdamo, Bush- 
Cypress Kilis, Flushing, 
Necko, Manhattan ir 
Maspetho, New Yorko

VARTININKO egzaminai prie* pirmenybių varžybas.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCH ALLER & WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVĖS 6
Hemputeade — 310 Front Street — 
Fluehinge — 41-08 Main Street —
Jackson Hetabts —- 82-10 37Ui Avė__

* — OE 5-1154

New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 5-3047 IV 3-5546 
Hl 5-2552

Arterijoje — 28-28 8tetaway SL — AB 4-3210

OAftttleiNKAS

H. W. FEMALE

GIRLS WOMEN
PREPARATION COOKS 

STEAM TABLE SERVERS 
FOOD SUPERVISORS 

LINEN ROOM MATRONS
Lite machtae sewtag reguired; some 
ex’p helpful— we will trata. Good 

piy ta peraoa all week — 9-5 P -M.
STOUFFĖR*S

509 5th Avė. (42-43 SL) Room 1104

For Better Wedding and 
Week-End Danctag 

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest 

CaD F r e d — RE 4-7335 
210;B. 86th Street & 3rd Avenue 

Npw York City

M A RIO'S 
TERRACE ROOM

One of the most beautiful Halis in 
Westchester for Weddtage, Con> 
munions and Confirmations. Seats 
150 ta comfort. Phone 914 PE 7-2783

RESTAURANTS

Suburbau dining with a 
Continental flavor

Your Hosts:
Peter Corte - Marco GaMenghi

Rte 110, MELVILLE, L.I.
CHapei 9-8221

THE CUP &. SAUCER COTTAGE
132 W. 32nd St., N. Y. C. — a few 
doors away from St. Francis of As- 
sisi Churčh. Breakfast - Lunch - 
Dinner. Service from 7:30 a_m. to 
8:45 pm. Closed Sundays. Luncheons 
from 99<, Dinners from $1.50. Gar- 
den Room available for reservations

KARUS M ari ners Inn — Lunch or 
dine where cuisine and scenic be<xu- 
ty excel. Sea food, lobsters, steaks, 
chops. For reservations call AN 1 - 
9756; if no answer, ANdrew 1-8111. 
Bayview Avė & James SL North- 
port (tūrn North on 25A) — Enjoy 
the Bay-View.

STORE — SHOP

ALteftt MAIER, INC.

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, JN_. Y. TRemont 8-8193

J & Y PASTRY SHOP — for your 
Jloliday Jfeeds. The finest ta Italian 
padtry? CaMes beautifully decorated 
for birthdays, weddtags, anniversa- 
r^es»,etcį, Qvea fresh bread, rolls, 
-cooldes, ^etėut cookies; regular '& 
—*-*-*■—Phone orders ac- 

3-0970 — 2318 Ar-cepted — 
thur -Avė.

Give Him a PįJe for Xmas! Pipes 
from Engiand, DunhiU, Charatan, 
Sasaoni. Ali farnous brands at low 
prices. Wc repair {upes. Mail orders 
fiUed - - - - -ly. Come in eariy for 

.. ag. STANLEY’S fam- 
ous Pipe and Cigar Store, 709 6th 
Avė., NYC. (near 23 SL) WA 4-5224

EVERBEST PORK STORE

HOME MACE SAUSAGE 
Finest Pork, Veal and Beet 

Poultry Fresh Daily 
UN 3-9007 

NEMETH & MAIER, Proprietors

FURN. ROOMS

SOUTH BROOKLYN
Near Everything 

SUBLET 4 FURN. ROOMS 
Free Gas and Electric 

323 per week 
ST 8-3719

y

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CaN LO 3-7291

DISPLAY

CLANCY ASSOCIATES 
T. CAGNARD 

Secvtng all Boros 
Muitigr&phtag - Offset

250 Park AVe., N.Y.Ck. YU 6-7833

SPARK-L FLOOR WAXING 
SERVICE FOR YOUR HOME 

AND OFFICE 
MA 4-4970

Special consideration to religious 
groups

LIETUVOS KANKLĖS
Graži lietuviška Kalėdinė dovana — lietuviškos muzikos plokštelė. 
Keturiolika labai mėgiamų lietuviškų melodijų; jų tarpe — Pas 
močiutę augau, Supinsiu dainužę. Sveikas Jėzau , Sėjau rūtą, 
Stoviu aš parimus (partizanų daina).

Kaina JAV: Stereo $5.00 • Hi-Fi $4.00
Persiuntimas 50^
910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.DARBININKAS

SAVE ON FUEL OIL — FREE
1 year Service Contract (all paris 
and labor included) — plūs — 100 
gaL of fuel oil. Dependable 24 hour 
Service. Low—low rates ai year.

LIBERTY PARK 
FUEL OIL CO.
Call DA 6-3264

Norite geros meniškos fotografijos —
» PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

(vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuo
traukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING 

CO.
For The Finest 

In Newspaper Printing 
197 E. 4th Street, New York City 

OR 3-1830

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

Tel. HYacint 7-4677

ALBERT SHERMAN, INC.
LIFE - ACCIDENT - HEALTH 

GENERAL INSURANCE
107 Fifth Avė., Pelhatn, N. Y.

914 PE 8-3131

PAS SEA FOOD MARKET 
FRESH FISH DAILY 
Wholesale and Retail

For the Best Shop at P & S 
Free Delivery

85-06 37th Avenue
Jackson Heights, L.I. — Hl 6-1635

BUDGET BEAUTY SALON — Our prices are:
Shampoo and Sėt .........................................
$15.00 Permanent Wave ............................
Touch-up with Miss Clairol ........................
Touch-up with Roux or L’Oreal ................
Ladies Haircut—Any Style ........................
5 Week Rinse .................................................
Children's Haircut .......................................

Call for Appointment — VI 6-8992
CUT COLOR & CURL BUDGET BEAUTY SALON

86-20 JAMAICA AVE. (Corner 87th St.), VVOODHAVEN 21, N. Y.
OPEN MONDAYS

$1.75 and up
$7.25 and up
$3.00
$3.25
$1.50
$2.50
$1.25

L O N D I N O 
sTone CO. Ine. sincel91O

3621 Provost Avė., Brons, N. Y. 
Cast Stone - Concrete and Wooden 
Park Benches - Playground Sculp- 
tures - Tree Tubs and Planters.

FA 4-1439

WINTER GARDEN TAVERN 
Ine.

PAINTING & PAPERHANGING
Celotex Ceilings

G & J WINTER
We guarantee all our work 

For fast courteous Service call
FL 8-6036 or BO 1-5940’

CATERING SERVICE
DINNER PARTIES-

. For all occasions 
Prepared in your kome or 

elsewhere 
CALL: HY 9-7484

Under new ownership: Mr. Krank 
Silla —
VALENTI, Ine. 464 Bay Ridge Avė. 
just off 5th Avė. on 69 St Every
thing in the Photographic Line now 
cm sale! Come and get your vonder- 
ful Christmas gifts now. Open eves. 
till 8 p.m. — SH 8-9700-1-2-3

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgevvood)

Tel. EVergreen 2-6440

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

baras - restoranas

FLOOR COVERING
CUSTOM WORK IN FLOOR 

COVERING
Ceramics, Mosaic, Tile. Formica 

We guarantee ourwork. Remember! 
If you want the Very Best — Call 

LO 7-0800

PRANAS BRUCAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVE. W0ODHAVEN 21, N. Y.

Tel. Vlrginia 6-9519
SALE: VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

“Flyims Light Moving” 
Only $8 per Hour — 2 Men 
All Types of Light Moving 

Ali types of Light Moving up to 3 
rooms. We handle every piece of 
furniture as if it was our own. Call 
anytime — VI 6-,7658.
We go anywhere (Reliable)

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFEBTS BLVD. KICHMGND HILL, N. Y.

GENERAL CONTRACTORS Telefonas: Vlrginia 3-3544

PLASTERING
GENERAL CONTRACTTNG 
Conversions - Free Estimates 

Ali work done at reasonable rate j, 
We guarantee ourWork 

Call GE 5-6162 — lot Maligno 
1240 39th Street, Brooklyn

FUNERAL KOMES

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

GLENN R. C00K
Syosset Funeral Home 

Distinguished Funeral Service at 
reasonable rates. Chapels in all bo- 
roughs, 2 blocks north of Catholic 
Cburch. 28 DeVine St., Syosset, L.I.

(516) WA 1-1372

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų. baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai popiet'

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

PHILLIPS FUNERAL HOME 
79-02 Metropolitan Avenue 

Middle Village 
Airconditloned - Modem Chapels - 
Friendly, first class Service. 
John J. Phillips, Licensed Manager 

TW 4-8389

FLORISTS

E. FRANK FLORIST 
152 Montague St.. Brooklyn 
(Downtown ®wppin< Area) 

Christmas Greens and Spėriais 
Advent wreaths for oemetery 

Flovrers for all occasions 
Come ta or call — MA 4-3975 

fcT'D Member

MUSIC INSTRUCTTON

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.
Telefonas STagg 2-5938

Y.

S & G MEAT MARKET

MUSfCAL INSTRUCTIONS 
A fine Christmas gift for any child 

or Adult
ANOT MORMILt, Teactoer 

Clartaet - 8«xophont 
teMons In m home

41-41 51d Stn«L VoodaMe 77. N Y.
GR 6-0744

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

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, BrooHyn II, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS Ir POBŪVIAMS

Pristato | namus Hetuviikus skilandžius Ir eOrius 
------We take all orders special prtce for Weddings and Parties -------



DARBININKAS

DARBININKAS

nuoširdžiai

kuopos su- 
|vykti sau-

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūrio valdybon ko- 
respondenciniu būdu išrinkta: 
Nijolė Dumbrytė, Antanas Po
cius, Antanas Sabalis-

sirinkimas. 
šio 15, dėl 
i sausio 22 
jos salėje. DAINŲ šventei pasaulinėje parodoje paruoštos gaidos. Iš k. į d. M. Cibas, K. Vasiliauskas, J. Žilevičius, A. 

Kačanauskas, A. Visminas, V. Mamaitis. Nuotr. V. Maželio.

turėjęs 
blogo oro nukeltas 
Apreiškimo parapi-

m®
NAUJIENOS,

Administracija 
Spaustuvė ....
Vienuolynas ..

.. GL 5-7281 | 

.. GL 2-2923 &

... GL 2-6916
... GL 5-7068

1964 m., sausio 17 <L, nr. 4.

fiNIOS-

Katalikių Moterų Sąjungos
24 kuopa. įvertindama katali
kų spaudos reikšmę prisiuntė 
5 dol- auką Darbininkui parem
ti. Administracija 
dėkoja. ■

remti komiteto po-Skautam
sėdis šaukiamas sausio 18, šeš
tadienį, 1 vai. popiet Apreiški
mo parapijos salėje tuojau po 
šeštadieninės mokyklas pamo
kų. Bus renkama nauja valdy
ba ir svarstomi kiti reikalai.

Dailininkės Slavka Kostic kū
rinių paroda atidaroma sausio 
18 Carnegie Endowment Inter- I 
national Center, 345 East 46 f 
St. New York City- Paroda tę
sis iki sausio 26 imtinai; lan
koma nuo 11 iki 8 v.v. Daili
ninkė yra jugoslave tremtinė, 
dabar gyvenanti Venecueloje ir 
pagarsėjusi savo menu. Jos 
mergautinė pavardė yra Simu- 
novic. Ta pati, šeima yra davu
si jugoslavam du žinomus var
dus — rašytoją Dinko Simuno- 
vic ir dailininką Frano Simuno- 
vic. Šią parodą rengia Europos 
Moterų Tremtinių Taryba.

Draugo poezijos konkurso ju- 
ry komisijos posėdis bus šį šeš
tadienį, sausio 18, Darbininko 
redakcijos patalpose. Jucy ko
misija yra sudaryta iš New Yor- 
ke ir apylinkėse gyvenančių ra
šytojų bei kultūrininkų: L. An- 
driekaus, St- Ylos, P. Jurkaus, 
A. Samušio ir V. Volerto.

KVIEČIAME I LB RYTINIO PAKRAŠČIO SUVAŽIAVIMU

Posėdžiavo Liet vyčių Centro Valdyba
New York, N.Y. — Lietuvos 

vyčių centro valdybos posėdis 
Įvyko sausio 11 New Yorker 
viešbutyje. Posėdį sušaukė pir
mininkė Elena šaulytė. Pada
ryti tarybos narių pranešimai.

Posėdyje dalyvavo šie dvasiš
kiai: prel. J. Balkūnas iš Mas- 
petho. kun- J. Valteris Stanevi
čius iš Detroito — vyčių dva
sios vadas, kun. Jonas Pakalniš
kis iš Brooklyno. Taip pat daly
vavo buvę centro valdybos pir
mininkai Juozas Boley ir Juo
zas Sakevičius. vicepirmininkai 
— Bernice Kavadaras ir Jero
me Venis, abu iš Worcester ir 
Boston, Mass., sekretoriai — 
Agnės Timmins —Philadelphia. 
Pa., Rita Pinkus. VVorcester, 
Mass., Marcella Andrikis. Water 
būry. Conn.. Mary Jankowski 
Worcester, Mass., B. Coach, 
Westfield, Mass . B. Venis, Bos
ton. Mass, Mary Motecus ir 
Ruth Lucus. abu iš Elizabeth. 
N.J.. Ann Klein, Kearny. N.J., 
Dorothy Dutkus — N. Y. ir N. 
J. apskrities pirmininkė iš Pa- 
tersono. N J. ir Jokūbas Stu- 
kas — stipendijų fondo pirmi
ninkas iš Hillside, N.J. Taip 
pat dalyvavo garbės nariai 
Frank Vaškas. Newark, N. J. 
ir Ann Mitchel Elizabeth. N.J.

šė. kaip atskiros- kuopos šven
tė vyčių 50 metų sukakti.

Juozas Boley ir Juozaz Sake
vičius rengia konstitucijos pa
keitimus, kurie dar nėra baig
ti Apie juos bus pranešta vė
liau.

Prel. Balkūnas trumpai kal
bėjo apie būsimą pasaulinę pa
rodą. lietuvių dalyvavimą ir pa
kvietė visus vyčius paremti lie
tuvių žygius šioje parodoje.

Kun. V. Stanevičius kalbėjo 
apie rengiamą maldos žygį ir 
prašė visus vyčius Įsijungti.

Posėdis baigtas malda, ku
rią sukalbėjo kun. Stanevičius. 
Kitas centro valdybos posėdis 
bus Clevelande balandžio 11.

F. V.

Jei mūsų dažnai kartojama 
dainos ištrauka “Lietuviais esa
me mes gimę, lietuviais turime 
ir būt”, tikrai mums reiškia tai, 
kas joje sakoma, -tai antroji 
jos dalis mums uždeda eilę pa
reigų.

Tautinės pareigos šaukiami, 
speičiamės į lietuviškus sambū
rius, kurių tikslai yra išlaikyti 
išeivijoj gyvą lietuvybės dva
sią, sudaryti sąlygas lietuviškai 
kultūrai klestėti ir daryti visą, 
kad mūsų tėvynei greičiau 
laisvės aušra prašvistų-

Šiūo metu Lietuvių Bendruo
menė siekia sujungti visą iš-

eiviją ir jos lietuvybės pastan
gas. Bendruomenės

Woodhaven prie parko ir ge
ro susisiekimo išnuomuojamas 
butas iš 6 kambarių su apšildy
mu ir karštu vandeniu. Taip 
pat 2 kambariai su baldais- Ga
lima 
arba 
būti 
binti

išsinuomoti arba vieną 
abudu. Nuomininkai gali 
vyrai ar moterys. 
VI 9-9849.

Skam-

Vicepirm. Jerome Venis pra
nešė, kad naujų narių vajus 
pradedamas kovo 1. Visom kuo
pom jau išsiuntinėta reikiama 
informacija. Vicepirm- Bemice 
Kavadaras kalbėjo apie jaunųjų 
vyčių veiklą ir pranešė, kad jų 
sąskrydžiai greit prasidės. Sąs
krydžius rengia N.Y. ir N.J. ap
skritis. N. Anglijos apskritis ir 
vidurio centro apskritis.

Juozas Sakevičius, jubilėjinio 
komiteto pirmininkas, prane-

Išnuomuojamas butas 
kambarių Williamsburgo 
joj. Nuoma labai pigi, ne dau
giau kaip 30 dol. mėnesiui. 
Kreiptis Mr. Paul J. Kyrius, 
368 Hooper St., Brooklyn, N. 
Y. 11211.

iš 4 
sekci-

Ridgewoode išnuomuojamas 
butas iš 5 gražių, naujai atre
montuotų kambarių, su apšil
dymu ir karštu vandeniu. Bū
tas yra prie gero susisiekimo. 
Kreiptis HY 7-6235.

VVAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penkiadieniais 6 vai. p.p.

Seįttadieniais iki filmos pabaigos. 
Trečiadieniais — ’2 va), dienos.
Penktadienį, sausio 17 d. — iki 
Trečiadienio, sausio 22, 1964

Spalvota filmą pagal Ganghoferio 
romanų —

"DER JAEGER VON FALL"
Vaidina:

R. Lenz. T. Wassler. H. Hauser ir 
Priedinė filmą:

"Bei der blonden Kathrein”
Ir naujausia Vokietijos sava it. apžvalga

Brooklyne gyvenantis senes
nio amžiaus vyras ieško kito 
vyro kartu gyventi. Geros sąly
gos ir pigi nuoma. Kreiptis 
Tel. GL 2-2923. LELEVAITE kankliuoja moterų studijų dienas vakare sausio 5 Apreiški

mo parapijos salėje. Nuotr. P. Ąžuolo.

Kad lietuvybė bus gyva tik 
darbams tol, kol šeima bus lietuviška, 

ir ateities užmojams aptarti da- aiškinti nereikia- Suvažiavimas 
bar Amerikoje vykdomi sriti- bandys paieškoti kelių, kaip pa- 
niai lietuvybės darbuotojų su
važiavimai. šį savaitgalį toks su
važiavimas įvyksta Brooklyne.

L.B. apylinkės daugelyje vie
tų dar nesurado savo veiklos 
lauko ir rodo maža gyvybės. Su
važiavime ypatingai reikėtų pa
svarstyti, kaip padaryti bend
ruomenės veiklą gyvą ir pras
mingą net ir mažiausioje apy
linkėje. Pranešėjai organizaci
niais klausimais turėtų į tai at
kreipti ypatingą dėmesį.

dėti šeimai tapti tikru lietuvy
bės židiniu.

Lituanistinė mokykla šeimos 
pasėtą sėklą ugdo toliau ir į- 
veda mūsų prieauglį į lietuviš
kosios kultūros laukus. Deja, 
jas lanko tik mažas procentas 
lietuviukų. Lituanistinio švieti
mo klausimai bus suvažiavime 
svarstomi su visu atidumu.

Pagaliau reikalui jaunimo, ku
ris amerikinėj mokykloje at
siduria kryžkelėje ir dideliame 
pavojuje atitrūkti nuo lietuviš
kosios bendruomenės, bus na
grinėjamos vyresniųjų ir pa
ties jaunimo, kuris ypatingai 
kviečiamas suvažiavime akty
viai pasireikšti.

Lai šis suvažiavimas bus tuo 
susikaupimu, iš kurio kiltų nau
jų idėjų ir būdų joms įgyven
dinti, kad lietuvybė ir toliau 
rytinio pakraščio išeivijoj kles
tėtų. Visi, kam aukščiau minėti 
klausimai rūpi, kviečiami suva
žiavime dalyvauti. St. Dz.

Oktavos pamaldos. Sausio 
18-26 šv. Petro parapijos baž
nyčioje bus Bažnyčios Vienumo 
oktavos pamaldos: rytais 8 vi. 
darbo dienomis, o sekmadienį 
— 2:30 vai. popiet,

; Brooldino Moderniosios Mu
zikos Draugija komp. Jeroni
mą Kačinską pakvietė į jury ko 
misiją. Si draugija kiekvienais 
metais skiria tris premijas už 
kompozicijas-
, CYO organizacija sausio 26 

d. ruošia pyragų išpardavimą. 
Išpardavimas bus parapijos sa
lėje prie E. 7-tos gatvės ir salė
je po bažnyčia. Pelnas skiria
mas CYO orkestrui išlaikyti.

Tretininkų Brolijos pamaldos 
bus sausio 19 d. 2:30 vai. po
piet parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų susirinkimas.

Amžinojo Rožančiaus draugi
jos susirinkimas bus sausio 19 
2 vai- popietų — parapijos 
bažnyčioje.

šurum Burum. Vasario 9 d. 
5:30 vai. po pietų Liet. Piliečių 
Klubo salėje Jėzaus Nukryžiuo
tojo seselių rėmėjų Bostono 
skyrius ruošia “šurum-Burum”. 
Parengimo pelnas skiriamas se
selių koplyčios statybos išlai
dom padengti. Bilietus platina 
E. Marksienė ir N. Grabol-

Katarina Bataitienė Šiluvos 
koplyčios įrengimui Washing- 
ton, D.C. paaukojo 500 dol.

A. a- Felikso Pažasio atmini
mui jo žmona šv. Petro parapi
jai paaukojo 100 dol. vertės 
naują komuninę ir 100 dol. nau
jam arnotui pirkti.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Šr.

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

BOSTON. MASS.
Vedėjas 

STEP. MINKUS
WLYN —1360 kilocycles

Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

k.

enterromvs

6

Ridgewoode prie gero su
sisiekimo išnuomojamas gražus 
modemiškas, apstatytas baldais 
kambarys. Galima naudotis vir
tuve. Kreiptis EV 6-0525.

Išnomuojamas baldais apsta
tytas kambarys Brooklyne. 
Skambinti EV 7-3830.

siukas 5

A

rr. Hi 
-S82S,'

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518 • PL 3-6628

WUIAM J.DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS
84-14 Jamaica Avenue* 
Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRtJNAS

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORJUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) 
VVOODHAVEN, N. V.

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

Tel. Vlrginia 7-4499

Rasi tokią nuotaiką ir tokius 
karštus blynus, namie gamin
tus, kad tuojau praeis visos ne
galios. Namo grįši jau nebe su
plotas blynas, bet išsipūtęs 
sklindis... Kodėl? Gi todėl, 
kad bus žavinga ir juokinga 
(atsiprašau, jukdanti) progra-

Blynai •.. blynų... blynams
Blynus mūsų kalbinmkai pa

taria vadinti sklindžiMs. Tik
rai, sklindis būtų irisai geras 
pakaitalas nelietuviškam bly- 
nui. bet kol tas naujadaras ne- 
įsipilietino, nevisiem bus aiš
ku, ką tie judrus New Yorko 
studentai ateitininkai prasima
nė, kviesdami sausio 25, šešta- ma, kiekvieno skoniui pritaiky- 
dienį, į Nyny vakarą ir Jokius- 
Be to, jei pasakysi, kad “iš ta
vęs beliko tik sklindis”, tai ne
bus taip aišku ir vaizdu, kaip 
toje patarlėje: “susiplojo kaip 
blynas”. Vadinasi, taip prispau
dė semestriniai egzaminai ar 
širdies nelabieji rūpesčiai, kad 
iš tavęs beliko tik blynas. Jeigu 
nori vėl atsitiesti, ateik į blynu 
vakarą Apreiškimo salėje 8 vai. parapijos salėje, 8 vai. vakaro, 
vakaro, šeštadienį, sausio 25. Aišku?! A. Sklindis

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA
Sausio 18, šeštadienį, 10 vL 

30 min. registracija, 11 vai. su
važiavimo atidarymas ir darbo 
prezidiumo sudarymas. 11:15 
invokacija; komisijų rinki
mas, sveikinimai, 12 vai. LB 
Tarybos prezidiumo pirminin
ko S. Barzduko ir LB Centro 
Valdybas pirmin. J- Jasaičio 
pranešimai, 1 vai. 30 min. LB 
Švietimo^ V-bos pirmin. J. Igna- 
tonio pranešimas, 2 vai. pa
klausimai ir diskusijos.

Pietų pertrauka nuo 3-4 vi.
Popiet 4 vai. referatai: Lie

tuvybės išlaikymas šeimoje— 
mokyt- J. Ruzgienė, Lietuvių 
Bendruomenė ir jaunimas — 
Romas Kėzys, 5 vai. 30 min. dis
kusijos, 7 vai. dienos progra
mos užbaiga- < . - r t,

Sausio 19, Sekmakdienį, 
9:30 vi. V. Čižiūno referatas: 
Lietuvių jaunimo ryšys su vy
resniąją karta, diskusijos, nuo
11 iki 12 vai. pamaldų laitas
12 vai- chorų ir tautinių šokių

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass.
TeL JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WKOX, Framingham, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

THEODORE WOUHNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

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

KARLONAS

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVIČIUS

WPOP, 1410 klc.
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

Tel. CH 9-4302
Sekmadieni — 11-12 vai. dienų

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St_, Philadelphia 47, Pa.

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

WATERBURY, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 klc.

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. E d v. M e I n i n k a s 
8ekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

ti blynai ir visus šokdinąs Sta- 
rolio orkestras. Už visas tas 
gėrybes ir smagybes, kurių ne
turėsime visą gavėnią, tereikės 
mokėti šimtą penkiasdešimt 
centų! 0 ką šiandien centai 
reiškia? Beveik nieko- Užtat 
niekas neprivalo palikti namie, 
bet skubėti į blynų balių sau
sio 25. šeštadienį. Apreiškimo j 
Daraniios salėie. 8 vai. vakaro, i

mai, 1:00 vaL užkandžiai, 1:30 
vL LB apygardų ir apylinkių at
stovų pranešimai, 3:30 vi. nu
tarimų ir rezoliucijų svarsty
mas, 4:00 suvažiavimo uždary
mas.

Visi posėdžiai vieši Norintie
ji pasisakyti galės ir dalyvūai- 
svečiai, suvažiavimo prezidiu
mai sutikus.

CHICAGO, ILL.
SOPOTE BARČUS — Šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA — 
Oak Park, in. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešt- šekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruikoš pirm. 7-8 vai. v.

Išnuomojamas butas. I I-me 
aukšte, 5& kamb., šviesus, ap
šildytas, naujai atremontuotas. 
East New York. Prie gero susi
siekimo, labai prieinama kai
na- Tel. M 6-6799.

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Į

206 Ea«t 861 h Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York. N. Y.
TaL RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Voiliner 
KASDIEN KONCERTAI < vai. popiet 

Užkandžiai it nuoeavoe virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuvo: pletOs-vakarlent

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway
8o. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubln 
Funeral Director 

Totefonas: 268 - 5185


