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Riba, iki kurios Amerikos savigarba galėjo leistis, peržengta
Del ko Amerika nutraukė diplomatinius santykius su Kliba

Jungtinės Tautos tebelinks- 
niuojamos Amerikos spaudoje. 
Daugelio išvada: jos reikalin
gos, bet tik ne tokios, kokios

tarimo, pasilikdama tokiu bū
du laisvas rankas.

— Kongrese pranešimas apie 
santykių nutraukimą buvo su
nktas plojimu. Šen. Fulbright:

Kuboje

“Mes tikrai turėjome užtenka
mai provokacijų". Pritarė ir 
Stevenscnas. Susilaikė nuo pa
reiškimo Johnscnas.

— Valstybės departamentas
patarė Amerikos piliečiam grįž- nebeatvaizduoja pasaulio tikro- 
ti iš Kubos. Jų ten esą 3.000
- 3,500.

privedė prie to. kad
prezidentas Eisenhoweri5 sau 

šio 3 įsakė nutraukt: diploma
tinius ir kcnsuliarinius santy
kius su Kuba.
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Nauji metai atnešė aštrius 
politinius įvykius. Chruščiovas 
iš vienes pusės nori viršūnių 
konferencijos ir įkyriai skelbia 
pagerėsiant Amerikos ir Rusi
jos santykius, tam reikalui at
leisdamas laikinai r et ir įtam
pa dėl Berlyno: iš kitos pusės 
aštrina agresiją Azijoje ir Af
rikoje. O kaū nukreiptų airis 
ruo dabartinės agresijos Laos. 

•* paskatino Kubos Castro šaukti 
apie Amerikos rengiamą inva
ziją Į Kubą. Jo agresinius 
žingsnius staigiai užšachavo Ei- 
senhoweris Kubos ir Laos sri
ty.

Castro akcija prieš Ameriką

pasiėmė globoti Šveicarijos at
stovybė. O dviem Amerikos lai
vam naikintuvam įsakyta pa
imti Amerikos atstovybės per
sonalą.

Prezidentas įsakė nutraukti 
santykius su Kuba po to. kai
Castro pareik:’

landas sumažinti Amerikos at
stovybės personalą iki 11 as
menų. Tuo buvo padarytas at
stovybės veikimas neįmanomas 
ir peržengta, anot prezidento 
pareiškimo, riba, iki kurios ga
lėjo leistis Jungtinių Valstybių 
savigarba.

Ar Eisenhowerio žygiui pri
taria Kennedy vyriausybė?

Naujas valstybės sekretorius 
Rusk, pasitaręs su Kennėdy. 
pranešė Herteriui. kad nauja 
vyriausybė susilaiko nuo pri-

Taip baigėsi dvejų metų 
politika
Nutrūkus santykiam tarp 

Amerikos ir Kubos, praverčia 
priminti, kad Castro atėjo i 
valdžią 1959 sausio 1. Jį Ame
rikoje palankiausiai buvo iš
populiarinęs The New York 
Times. Jam į valdžią įkopti pa
dėjo valstybės departamento 
pareigūnų palankumas ir para
ma.

AMERIKOS PRESTIŽUI NAUJAS DIDELIS BANDYMAS AZIJOJE 

Amesii-os sucr^rJzaofąs Seato ne padeda, bet kliudo 
pasip?ie>li keraenisty agresijai AzTJsje

Lacs yra naujausias komu
nistų agresijos punktas. Ją vyk
do Sovietų. Kinijos šiaurės 
Vietnamo komunistai.

Agresiją vykdo šiaurės Viet
namo batalijonų invazija į Laos, 
kaip sausio 2 Laos vyriausybė 
aliarmavo Jungtinių Tautų gen. 
sekr. Hammarskjoldą. Sovietai 
lėktuvais pristato ginklus ir 
amuniciją Laos sukilėliam ko
munistam ir šiaurės Vietnamo 
kariuomenei jau visas mėnuo, 
kaip tai pareiškė Amerika sau
sio 3 notoje Maskvai.

Ar Amerika atsakys į agresi
ją ginklu?

Sovietai to nesitiki. Jie ži
no, kad tam yra priešingi A- 
merikos sąjungininkai ir Seato

.is 1954 sukurtas Seato (pietų A- 
zijos valstybių organizaci p.) 
kuris turėjo pasipriešinti ko
munizmo ekspansijai į pietų 
Aziją.

Amerika tuo tarpu atsakinė
ja tik pareiškimais, įspėjimais 
ir notom. Belieka laukti,. ar 
Laos konfliktas baigsis kata
strofa Amerikos politikai Azi
joje dėl Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos .suskilimo, kaip tai 
buvo parodyta Dienbienphu li
kimo, ar Amerika eis viena.

KLAUSIMAI, KURIE JAU NERVINA 
Tarp jy yra Jungtinių Tautų išdg'.iiimas ir Amerikos 

supasavimas būti laisvojo pasaulio lyderiu

dabar yrą: reikia reformos. Ne
pasitenkinimo priežastis kon
krečiai ir tiksliai išsakė News- 
week:

Jungtinės Tautos neturi jė
gos spręsti šaltojo karo klausi
mus — tokius kaip Bs-lynas, 
Vengrija, Laos. "Jungtinės Tau
tos tegali kalbėti, bet nedali 
nuspręsti ... Jungtinės Tautos

džiomt į vvrkusybę kor. 
ir Laos išlaikant neutr

Komunistam Angiij 
Prancūzijos galvojimas priimti
nas, ir jie dvi savaites perša 
jau derybas dėl Laos tarp tų 
pačių valstybių, kurios 1954 Že
nevoje derėjosi dėl Indokinijos
— Amerikos. Anglijos. Prancū
zijos. Sovietų ir kom. Kinijos.

Amerika tokiu derybų ven
gia, nes jos veda į '

naujas nuolaidas, komunis
tam. : arba komunistų įsilei
dimą į Laos vyriausybę, vadi- ,

nariai Anglija su Prancūzija, naši. į tokį likimą, kokis išti- Seato išsisukinėjimai 
ko Kiniją, arba į Laos padali-. ‘
nima. kokis buvo padarvįas su Seato sausio 4 svarstė Laos 
Koreia ir Vietnamu klausimą. Tarp daugybės tuščių.

— Į Amerikos prestižo ir po- Žodžh’; kurie buvo ta proga pa- 
litinio pasitikėjimo pralaimėji- ske-b-u. aiškėja dū dalykai.
mą. nes sugriūva visas Dulles

— Seato karinio pasiprieši
nimo nesirengia rodyti ir tekal
ba apie "taikingas" politines 
priemones, vadinas, derybas su 
komunistais;

— Savo kapituliacijai užtrin- 
ti imasi aiškinti, kad šiaurės 
Vietnamo kariuomenės invazi
ja esanti dar neįrodyta; kad da
bartinė Laos vyriausybė esanti 
silpna.

M. Higgins rašo: kol sąĮun- 
giėinkai kalbės, komunistai iš
naudos tą laiką įsistiprinti Laos 
teritorijoje.

....) VW

l.auja namo.

NAMO, DROLIŪKAI.. . Amerikos ir Kubas diplomatiniam 
santykiam sausio 4 po 60 metų nutrūkus, pareigūnai iške-

Kongrese pirmas susirėmimas tarp liberalų ir konservatorių

ves .
Kodėl nebeatvaizduoja?
Pirmiausia dėl pinigų: Jungt 

Tautų narių dauguma, kuri su
moka normalaus Jungt. Tautų 
biudžeto ne daugiau kaip 1J 
procentų.- priima nutarimus, 
kuriem' priešinasi Junginės 
Valstybės (sumokančios trečda
lį) ir Anglija (sumokanti aštun
tadalį). Paskutinėje sesijoje ta 
pati dauguma nubalsavo pakelti 
paramą atsilikusiom tautom. Ta 
čiau kas mokės? Vienas Afri
kos atstovas, krapštydamas sa
vo nagus, visai ramiai paaiški
no: “Amerika turi mokėti; nie
kas kitas negali".

Nurodo laikraštis ir kitokius 
nutarimus. Jungtinių Tautų su
rengtoje pavasarį 88 valstybių 
konferencijoje jūrų vandenų 
teisės reikalu rezoliuciją nubal
savo tos valstybės, kurios turi 
bendrai paėmus mažiau kaip 1 
procentą viso pasaulio laivų to
nažo. Arba vėl: socialinėje kul
tūrinėje komisijoje, kurioje na
rių dauguma namie neleidžia 
laisvės spaudai, priėmė vadina
mą “informacijos laisvės” ma
nifestą, kuris iš tikrųjų suvar
žo politinę kritiką.

Laikraštis primena, kad to
kiom sąlygom kai kurios vals
tybės jau atvirai kalba apie pa
sitraukimą iš Jungtinių Tautų, 
o Chruščiovas — apie galimas 
komunistines Jungtines Tautas,

stoti tik liberalų pusėje. Savo Aliarmas gerokai pavėluotas, 
šalininkam jis davęs nurodymų nes keliamas tik tada, kada gy- 
“laikytis vidurio”.

— Senate laukiama audros nes Tautas, kurios gyvenimo 
dėl Ch. Bowles tvirtinimo. Jam klausimų nesprendė, nenorėjo 
prikišama jo ankstesnis pasisa

kėm. Ki- dengti, nuslėpti. Atsakomybę už 
priėmimą tai turi prisiimti tie, kurie pri

siėmė ir atsakomybę pinigus 
mokėti. Kas prisiėmė pareigą 
mokėti daugiausia, tas turi pri
siimti ir daugiausiaatsakomybės 
už Jungtinių Tautų organizaci- 
jos tikslų veikimą ar išsigimi
mą. Deja, tos atsakomybės ne- 
jautimas ir supasavimas prieš 
degančius gyvenimo klausimus 
labiausiai ir buvo pademons
truotas penkioliktoje sesijoje.

Pastarosios aiškina, kad kari
nis pasipriešinimas virstų nau
ju, ilgus metus trunkančiu 
džiunglių karu kaip Indokinijo
je. Jie siūlo nuolaidas — su
daryti Laos “koaliciją", įsilei-

te 65 demokratai ir 35 respub-

nklus <ova; prieš vyriausybę. '

Lietuvos atstovybėje Helsin
kyje dirbo nuo 1922 iki 1927 
metų, kada atstovybė buvo pa-

Mirė didelis lietuvių draugas
Ragr.ar Celler (1393. VII. 6), 

buvęs Lietuvos konsulas Suo
mijoje, mirė gruodžio 24 Hel
sinky, Suomijoje. Studijavo li
teratūrą. Daktaro laipsnį gavo 
Helsinkio universitete, parašęs
dizertaciją apie Suomijos švedų ganizavo pirmąją ekskursiją 
literatūrą. Velionis susidomėjo laikraštininkų į Lietuva. Gicbo- 
ir lietuvių kalba. Tiek pramo- jo lietuvius ekskursantus bei 
ko. kad galėjo laisvai rašyti ir studentus Suomijoje. Parašė

TOKIŲ ŠIMTAI Laos sost-iije. Vicntiane, kurį-.j*
Amerikos remiamo gen. Phoumi Nosavan ir komunistų remiamo kao.
Kongle, ir buvo įimtai civilių užmultų boi sužeistų, namai išgriauti.

Aštuoniasdešimt septintas 
Kongresas susirinko sausio 3. 
Demokratai dominuoja Atsto
vų Rūmuose ir senate. Atsto
vų Rūmuose yra 262 demokra
tai ir 174 respublikonai, sena- ri paimti persvarą. Jeigu juos 

paremtų respublikonai, “libera
lai" nesudarytų reikiamos 219 
daugumos. Senate demokratų iš 

pietų ir pakraščių yra 22: jei ___
juos paremtų'35 respublikonai. Eisenhoweris artimiesiem pa- 

. jie tuietų daugiau kaip pusę reiškęs, kad jis aktyviai daly- 
— 51 balsą. Bet ir tarp res- yąus 1964 rinkimų kovoje. Ap- 
pubiikonų yrą" ‘.‘liberalų ?

Pirmas jėgų išmėginimas ei
na dėl liberalų siūlymo panai
kinti filibusterius.

Kennedy nori remtis kuo pla
tesne baze. Tad jis vengs atsi-

likonai. Tačiau Kongrese abie
jose partijose yra “liberalų" ir 
“konservatorių” sparnai. Demo
kratų 80 atstovų iš pietų yra 
priešingi “liberalam”, kurie ne

venimas ėmė ristis per Jungti-

kymas. kuris veda į 
nijes pripažinimą ir 
į Jungt. Tautas.
RESPUBLIKONAI IR

spręsti. o tesiekė tik juos ūž

ATEITIS

gailestavęs, kad per vėlai Įsi
jungęs Į kovą už Nixoną.

— Respublikonai neturį vil
ties, kad 1962 laimėtų .senatą. 
Didesnė viltis, kad gali laimė
ti Atstovų Rūmus.

Pirea rehsiė Amerikos atominėje stotyje
Idaho Fs’ls sausiu 3 vakarą 

paslaptingai sprogo vienas ato
minis reaktorius. Žuvo ten buvę 
trys technikai. Radijavimas bu
vo tc’ts storu*, kad atvykusi

• - pagalba, apsišarvavusi drabu- .
žia.is nuo radi į avimo, tegalėjo 
pabūti tik kelias minutes ir iš
imti tik vieną teverta. Vėjas pū
tė nuo gyvenamųjų vietų, ku
rios beve už 40 mylių, tad pa

Lietuvos bičiulis Sirijoje Raąna? Cdler inšrė 
neraiinio konsule titulu išbuvo 
iki 1949. kada teko konsulatą 
uždaryti. Nuo 1350 met-ų buvo 
Pakistano garbės konsulas.

Visą laiką R. Oelieris palai
kė glaudžius ryšius su lietuviais 
ir Lietuva. 1925 metais suor-

Kas yra to supasavimo prie
žastis. iš dalies pasirodo kita
me ginče — dėl Amerikos ro
lės Nato organizacijoje.

vojaus nebuvo.
Kokia sprogimo priežastis — 

paaiškės tik vėliau. Toje ban- w> Lippmann (NYHT). kuri 
dymų stotyje veikia 23 reakto- buvo aplankęs sen. Kennedy: 
riai. Tai didžiausia jų koncen- prje§ skirdamas valstybės se- 
tracija pasaulyje. Stotis veikia 
jau 11 metų, ir pirmas toks 
sprogimas. Stotyje dirba 4.500 
darbininkų, sprogusi reaktorių 
aptarnavo dienos metu 60 dar
bininku.

. Sašg’jjiio Taryba taip pat pavirto cirku
Saugumo Taryboje sausio 4 

audringai buvo svarstomas Ku
bos skundas prieš Ameriką. Ku
bos užs. nūn. Raul Roa kaltino 
“reakcinę Eisenhowerio vyriau-

likoje kilo šauksmai: ‘ žmogžu
dys, komunistas, melagis". Po
licija išgabeno taip šaukiančius 
Castro priešininkus. Popiet jau

kretorių. aiškino, kad Amerikos 
santykiai su Europa jau gali bū
ti kitokį, nes Europa jau tiek 
suaugo ir sustiprėjo, kad jai 
nebereikalinga “Washingtono 
auklė”. Toki žodžiai galėjo su
stiprinti įtarimus, kad Kenne- 
dy vyriausybė dėmesį labiau nu 
kreips į Aziją. Afriką, lotynų 
Ameriką. Tam karštai pasiprie
šino C. L. Sulzberger (NYT).

Europos tautos — rašė jis — 
nori ne auklės, bet Ivderio. A-

sybę". kad ji rengianti Kubos 
užpuolimą ir tai gali įvykti 
kiekvienu momentu. Amerikos 
atstovas Wadsworth kaltinimus 
atmetė kaip nepagrįstus ir juo- 

kalbėti. Su Lietuvos konsulątu daug straipsnių suomių spau- kingus. Roa kalbos metu pub- 
New Yorke visuomet susirasi- doje lietuviškais klausimais.'Iš- --------------- ;------------------------
nėjo lietuviškai. Vartodavo ra
šomai mašinėle su lietuviškais

vertė į suomiu kalbą Biliūno. 
Krėvės. Vienuolio. Savickio ir 
kitų novelių, kurias išleido ant
rašte “Litauiska novelle: ”. Nau
jai leidžiamoj suomių enciklo
pedijoj teikė žinių apie Lietu- 

naikinta. Po to buvo vieninte- va. Jo asmenyje lietuviai nete- „ip

buvo suorganizuoti Castro ša- merika turi būti Europos part- 
lininkai šaukti. Ir jie buvo iš- neris. bet vyraujantis partne- 
gabenti. > ris. ne tylintis ar nedalyvau-
GENEROLAI jantis. Jei tos pareigos norė-
PRIES DE GAUL L f sim žvengti, gresia katastrofa.

O Amerika nustojusi buvusi 
lyderiu nuo Foster Dulles lai
kų. Tai labiausiai parodžiusi 
paskutinė Nato konferencija. 
Dūlias, seko autorius, buvo <a- 
bieusiei kritikuojama* žmogus;

— Maskvoje Tass paskelbė, 
kad santykių nutraukimas su 
Kuba esąs "naujas žingsnis į 
agresiją".

— Maroko karalius Lumum- 
bai paremti ir komunistinei po

lis Lietuvos atstovas Suomijo- ko didelio ir šiuo metu vienio- litikai vykdyti pasiūlė sudaryti noma. kad jis gali surinkti Iki sako latkraitininka*, ir Europa
je konsulo titulu, nuo 1932 ge- telio draugo Suomijoje. Afrikos valstybių Nito. 75 proč.

Prancūzijos 16 generolų pa
skelbė atsišaukimą atmesti de 
Gaulle skelbiamą sausio 8 re- 
ferandumą už autonomiją Aiži- 
rui. De Gaulle buvo grasinęs,
kad jis pasitrauks iš pareigu, jis d*rė klaidų, bat jis buvo 
kaip ir 1946. jei jo siūlymas tvirtas, atkaklu* lyderi*. Nuo 
bus atmestas, ar jei jis bus pri- tada tokio nebėra. O jeigu A- 
imtas labai maža persvara. Ma- merika vadovavimo neparodys.

•b savais keliai*.



Buenos Aires — tai antraštė- . 
je turi būti ne Australija, bet 
Argentina ... Korektūros klai
dų gal geriau neminėti, nors

iškelia, o ne sėdėti 
užsikasus. Sapienti-

NAUJi 
žemę.

APIE MŪSŲ SPAUDĄ pietų Amerikos žemėlapį, ir kar
■------------ tą nustotų tyčiotis iš skaityto

jų, kurie žinq, kad Sao Paulo 
yra ne Argentinoje, o Brazili-

ko nerandi. Taip nutiko , ir su 
paminklu žuvusiems už Lietu
vos laisvę pašventinimu ir vė- joje, arba kai deda žinutę iš 
liaū — su Balfo banketu vie
name didžiųjų Chicagos vieš
bučių, kur dalyvavo specialiai 
tam atvykęs iŠ Washingtono
mūsų atstovas ir Chicagos kar- dažnai ir savo parašytų minčių 
dinolas ... Ir taip veik visur

Ghanoje. statyta užsienio kapitalu.

Aš jam duona, jis man akmeniu

SENUOSIUS PALYDINT, NAUJUOSIUS PRADEDANT
Pradedant naujuosius, šį kar

tą norėtųsi pasidalinti minti
mis ne su spaudos gerbėjais, 
bet su tos spaudos faktinaisiais 
kūrėjais, aiškiai pasisakant, ko 
iš spaudos, ypač mūsų lietuviš
kosios spaudos, laukia kiekvie- 

, nas skaitytojas.
Be visiems suprantamų da

lykų, k. a., greitas, tikslus ir 
teisingas visuomenės* informa
vimas visais dienos klausimais ir visada, nors paprastas savi- 
bei pasaulinio masto įvykiais, garbos jausmas diktuotų kito- 
skaitytojai labai pageidautų, kią taktiką, 
kad mūsų spauda vengtų nuo
bodžiai ilgų straipsnių, lygiai 
kaip iškilmių metu ilgų ir nuo
bodžių kalbų, kol iškilmių da
lyviai nepradeda išsivaikščioti, 
kaip atsitiko pas mus gruodžio 
18. vieną jubilėjų minint.

Vienas “Draugo" redaktorių 
buvo išleidęs taisykles specia
liai tuo klausimu, kad dienraš
čio straipsniai nebūtų ilgesni 
dviejų mašinėle rašytų pusla
pių, 
jau 
sas 
kur
Tokių bendradarbių turime be
ne visą pustuzinį. Baisiai nuo
bodu!

Antroj vietoj būtų paradok
sų vengimas, kitaip tariant, di
desnis redaktorių apdairumas, 
nes skaitančiam gana keista, 
kad “Darbininke” ne vien skai
tai kokio žymesnio įvykio Chi- 
pagoje aprašymą, bet pamatai 
ir tų iškilmių nuotraukas, kai 
tuo pačiu metu “Drauge” me

o mes skaitėme “Drauge” 
nebe straipsnius, bet išti- 
pasakas, kurios gal tiktų 
kitur, tik ne dienraščiui.

PARAMA UŽSIENIUI —r---------------------------------------
Keistas mūsų dieny reiškinys — Amerika duoda atsilikusiom tautom daug pinigo ir susilau

kia koiiojimo. Maskva duoda mažai pinigo ir laikoma geradariu. Kur yra to keisto reiškinio 
priežastys?

Pagalba atsilikusiem kraš
tam ... Tokis šūkis atsirado 
po šio karo. Jis reiškė du da
lykus. Pirmas ir pagrindinis — 
duoti atsilikusiem kraštam pi
nigo. kuris apsaugotų žmones 
nuo bado ir skurdo, nuo tam
sumo ir ligų, pakeltų ūkinę ge
rovę. Antras dalykas — paki
lus ūkinė gerovė savaime ap
saugos tautas nuo perversmų.

Tiesa, Kinijos technikam ne
sunku tokis Įsakymas įvykdyti, 
nes ir namie jie negudriau gy
vena, kaip Guinejoje. Kas kita 
amerikiečiui, o kaip spauda pa
stebėjo, net ir rusą čia kinas ; 
lenkia prisitaikymu prie vietos 
lygio.

M. Higgins (N. Y. H. T.) kar
tojo vieno lotynų Amerikos 
diplomato žodžius, kuriais jis 
taip pat nurodinėjo pinigų da
vėjo nepasisekimo priežastis:

"Pagrindinis Amerikos nepa
sisekimų šaltinis yra jos turtin- 

Tai buvo gera priemonė. Ją Sustojam pirmiausia prie pi-_ 9umas- Jos esate šio kontinen- 
Įvertino Sovietai ir nuo 1954 nigų davėjo. Skirtingu būdu tie 
puolėsi taip pat su pagalba at- pinigai paduodami. Knyga “Ug- 
silikusiem. .Jie supylė viso 2.5 ly American” labai Įspūdingai 
milijardus. Dabartiniu metu iš nušvietė, kaip skirtingai priei-

monizmo tautose savaime pa
kils ir ūkinė gerovė.

Kad atitrauktų Guineją nuo 
Prancūzijos Įtakos. Maskva pa
skyrė jai 35 mil. dol. 
gyventojų!), kai tik 
ryšius su Prancūzija.

(2.8 mil. 
nutrauks

Rezultatas vargiai į ūktas: 
kaip minėta pradžioje, tos pa
čios tautos abiem rankom ima 

us iš Amerikos ir iš Mask- 
tik Ameriką kolioja. o

Amerika drauge su kitais są- Maskvą garsiau ar tyliau laiko 
jungininkais per pastaruosius geradariu.

taigi ir nuo komunizmo. vos.

metus tiem kraštam supylė gė- Kur yra tokio elgesio prie- 
rybiy už 20 milijardu dol? žastis?

Vakarų išplaukia atsilikusiem na prie atsilikusių tautų ame- 
kraštam per metus 2.4 milijar- rikiečiai ir komunistai. Knyga 
dai ir dar iš privatinių šalti- Amerikoje oficialiom Įstaigom

Labai praverstų, mano supra
timu, skelbiamą medžiagą taip 
paskirstyti, kad tam pačiam nu
mery nebūtų dviejų straųąš*ių 
apie bolševikinius siautėjimus 
Lietuvoje ir kituose pasviečiuo
se. Greta dideliu aplombu G. 
Galvos parašyto straipsnio dar 
randi ir Pr. Dailidės. Visas rei
kalas tas, kad rusiškais klausi
mais gal didesniu stropumu ra
šo Pr. Dailidė, tik ne G. Gal
va, kuris vis dar nesugeba “iš 
aukštybių” nusileisti į mūsų 
varganą žemelę, kad bent kar
tą prabiltų ne akademiniu to
nu, bet visiems žmonėms su
prantama kalba. Atsiprašau, ko
lega, bet tai ne mano vieno 
nuomonė.

Geriausia apie maskolių siau
tėjimus Lietuvoje informuoja 
rečiau, bet tiksliai ir gražiai p. 
J. Gbs.

Dar vienas, imperatyvinis re
dakcijoms, ypatingai “Draugo” 
redakcijai, pageidavimas, tai 
kad savo raštinėje pasikabintų

nebesugebi išskaityti. .
Jei prekių pardavėjai, taip 

elgtųsi su savo preke ir klien
tais, jie subank'rūtytų. Bet spau- 

. da yra daugiau negu prekė, 
tad jai derėtų daugiau atydos 
ir pagarbos iš tų, kurie ją ku
ria.

Ir pabaigai, negaliu visai ty
lomis praeiti pro faktą, kad 
mūsų spaudos darbininkai ne
palaiko veik jokių tarpusavio 
ryšių. Juk negana Žurnalistų 
Sąjungai priklausyti, manding, 
reikia sekti ir tas mintis, ku
rias kitas 
savo pily 
bus sat!

METAI leidžiasi j dyqią

Dr. P. Mačiulis

— Bolivijos parlamentas pa
sikvietė Sovietų delegaciją. So
vietai pažadėjo 150 mil. pasko
los. Amerikos atstovybę sprog
dino bomba.

— Soviety lėktuvas gruodžio 
28 viršum Laos pašovė Ameri
kos atstovybės lėktuvą, kuris 
stebėjo, kaip sovietinis lėktu
vas nuleido parašiutais pagalbą 
komunistam.

NEPAPRASTI ŽMONES =.
Žmogus be miego

Ispanijos ūkininkas Valentin ' 
Medina Poves, 61 metų, sakosi 
niekados nemiegojęs. Korespon
dentai stebėjo jį .pasikeisdami . 
48 valandas. Jis nė akių nesu-’ 
merkė. Naktim, kai kiti miega, ‘ 
jis sakosi einąs į tvartus ir kak 
binąs iš nuobodumo arklius ir 
karves.

Hipnozė telefonu s
Anglijoje pagarsėjo hipnoti

zuotojas H. Blythe, kuris pa
siunčia pacientui savo fotogra
fiją. Kai pacientas lamo ją 
priešais ir kalbasi su Blythė 
telefonu, gali būti lengvai už
hipnotizuotas. Ypačiai kalbama 
apie hipnotizavimų nuo per di
delio valgymo ir gėrimo šven
čių metu.

to turtingasis žmogus. Netur
tingam ir prispaustam sunku 
yra patikėti kad turtingasis yra 
jo pusėje. Per paskutinius 8 
metus jūs pagilinote Įtarimą, 
kad jūs esate pusėje privilegi
juotu, o ne nuskriaustyję, kai

nių kiti 2.4 milijardai. Taigi ar- nepatiko. Bet knygos teigimus • Was^,n9tonas taip pa f i 
ti 5 milijardų. O Maskva ir sa- patvirtina ir nauji fakteliai. *at'n’o kapitalo reikalą Jotyny 
telitai išleidžia tam pačiam rei- Pvz. komunistinė Kinija pasiun- 
kalui per metus 700 milijonų, tė i Guineja savo gamybos ma- 
Paškūtiniu laiku gausiai eme šinų ir pasiunte taip pat 60 singM-ar- .. - i ' • ” - vra nrorareikštis su pagalba ir komunis
tinė Kinija.

■Vakarai ir komunistai pini
gus duoda skirtingais būdais. 
Vienas skirtumas tas, kad

Vakarai duoda pinigus gero
vei pakelti, tikėdami, jog pa
kilus gerovei savaime tautos 
trauksis nuo komunizmo. Mask
va duoda pinigus atsilikusiem Kitaip elgiasi amerikiečiai. Jie 
kratam atitraukti nuo Vakaru, sugeba savo skirtingu gyveni- 
tikėdami, jog atitraukus nuo mo stilium sudaryti sieną tarp Reikėjo nukirsti tada, kai Cas- 
Vakaru ir priartinus prie ko- savęs ir vietos gyventojų.

Amerikai, o ne vyriausybės pa
galbą per vyriausybę ... Tei-

savo technikų pamokyti, kaip 
reikia tas mašinas vartoti.

Savo technikam Įsakė gyven
ti Guinejoje tokiu standartu, 
kekių gyvena vietinis Guine
jos gyventojas.

Kinas turi parodyti, kad jis 
nieku neišsiskiria ir kad yra 
vietos gyventojų lygus draugas.

yra praradusi lotynų Amerikos 
masių pasitikėjimą, nes jos prie 
šai yra sudarę masėse Įspūdį, 
kad .Amerika remia lotynų . A- 
merikoje didžiojo biznio inte
resą. o tas biznis esąs nukreip
tas prieš masių interesus".

Tas pats diplomatas atsilie
pia ir dėl Amerikos santykių 
su Kuba. Esą Amerika per vė
lai nukirto cukraus kvotas.

tro savo opozicijos lyderius su
kišo į kalėjimus ir užčiaupė lū
pas spaudai. Tai būtų sudarę 
įspūdį, kad Amerikai daugiau 
rūpi laisvė, o ne jos fabrikai. 
Dėl šio įspūdžio Amerikai bus 
surku patraukti Amerikos Vals
tybių Organizacijos narius veik
ti prieš Castro. Geriau to ne
pradėti. kol lotynų Amerikos 
masės nebus įtikintos, kad

"jūs veikiate ne tam, kad 
atgautumėte fabrikus, o tam, 
kad grąžintumėte laisves".

Tai esąs Kennedy uždavinys. 
To bent Kubos žmonės iš Ken
nedy tikisi. Būdinga smulkme
na Kubos sostinės kino teat
re: prieš porą savaičių kroni
kos filme pasirodęs Castro bu
vo sutiktas su keliais rankų 
pliaukštelėjimais publikoje. Ei- 
senhoueris ir Nixonas buvo SU- | 
tikti tyla, Kennedy susilaukė 
beveik ovacijų. O tai dėl to. 
kad Kennedy rinkiminėse kal
bose buvo pasisakęs už Ame
rikos paramą Kubos rezistenci
jai prieš Castro.

’iaip atsiliepia apie tą. ku
ris dosnia sauja žeria pinigus. 

-Bet atsiliepimo verti ir tie ku-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI SAVO PRIETELIAMS
• IR VISIEMS. KAS ŠIO BANKO PATARNAVIMU NAUDOJASI

JUOZAS GARŠVA, sjr
VICEPREZIDENTAS

UNITED INDUSTRIAL BANK

Z ZZZZi- rie pinigus ima. Ta» jau kitame
MOTINA ir dukryt* Guinejoje, kuriai Soviety ^Rusija., Lenkija ir Cekoslo- .
vakija siunčia ginklus, uiuot duonos numery j .



DARBININKAS

Ar tamsta dar tiki Dievą?DARBININKAS
Teigiamas atsakymas buvo palydimas juoko

Kova ir auka laimėsim tautai laisvę

būsimu “ro-

MM,

JUODOJI MADONA Smolensko katedroje.

Akivaizdoje šios atšiaurios tracija gerai begyventų. SMOLENKSO Katedra, kurioje yra dar laikomos pamaldos.

Dr. A. Trimakas

Viešpatie, pasigailėk!". S.

S3.S0
86.50

išsikalbėjo su 
viešbučiuose,

rauja: esą Rusijoje tikėjimas 
gyvas. Jis yra gerokai palauž-

vietų kolonijiniam režimui iš 
Lietuvos nušalinti, šiuo metu, 
kada pati Maskva pasisako už 
laisvę visoms tautoms, ji pir

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini- lui j ... Viešpatie, pasigailėk! gimtadienis, 
mo Komiteto Pirmininkas

SUBSCRIPTION RATE*
Domestlc yearly ___  *6.00
Brooldyn, N. Y. __________  *6.50
Hali year ________________ *3.50
Foreign ...   *6.50

Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLĮ S 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taisė savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi Ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirąžyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turini Ir kalbą redakcija neatsako. 
REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: S10 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Tęl.S GLenmore 5-7281

podi pomiluij, Gospodi pomi- laisvės, teisingumo ir vilties visoj grožybėj matė šimtai tūks
tančių žmonių.

Kūčių metu lietuvis laužo (Nukelta j 4 psl.)

Published aemi-week1y except bolidai 
weeks and July and First waak i* 

August when published waakiy.

HE W O R K E R (Titla CopyrigM) By FRANCI8CAN FATHER9 
Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS 

Second-clacs oestaga paid at Brooklyn Post Offiea

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoj* metame 
Brooklyn, N. Y. _ 
Pusei metų 
Užsienyje _

1961 m., sausio 6 d-, nr. 1.

Sovietę sudaryta ir palaiko
ma tarptautinė įtampa niekam 
neleido pernai atsidėti taikos 
sutvirtinimui pasaulyje. Krem
liaus viešpačiai neišleido nė mi- K 
putės iš akių savo aukų. Lie
tuvoje jie visais būdais stengė
si įtvirtinti primestąjį raudoną
jį režimą. Tam tikslui Maskva 
visaip garsino Lietuvos paver
gimo dvidešimtmetį ir gausybe 
leidinių įvairiomis kalbomis ir

- nuolatinėmis . radijo transliaęi- 
jomjs į visas pasaulio puses 
veidmainiškai įtikinėjo, kad Lie
tuva pati pasirinkusi sovietų 
vergiją, šiuo metu ji neva be
sijaučianti . patenkinta- galinti 
komunistinei ekspansijai patar
nauti. Apie lietuvių tautos nu-' 
teisinimą, paniekinimą ir išnau-’ 
dojimą. žinoma nė žodžio ne
užsiminė.

Siekdami dar labiau suinten
syvinti savo ekspansinius žy
gius. Kremliaus valdovai buvo 
sukvietę visų kraštų komunis
tų vadus pasitarti ir besireiš
kiantį skilimą ir rivalizaciją 
tarp Pekino ir Maskvos išlygin
ti. Kiek tai pavyko, sunku 
spręsti. Paskelbtasis pasitarimo 
manifestas pritaria sambūviui 
su Vakarais ir pabrėžia, kad 
komunistinė akcija, įteiga ir

įima ja plačiau pasinaudoti Lie
tuvos laisvės bylai, nerado lais
vųjų kraštų delegacijų pritari
mo. Šitoji rezoliucija, kaip dau
gel ankstyvesniųjų, nenuėjo to
liau kolęnijalinių kraštų, ku
rie tebėra neparuošti nepriklau
somam valstybiniam gyvenimui.

Okupuotoje Lietuvoje tuo pat 
metu visi ankstyvesnieji suvar
žymai pasiliko galioję ir dar su 
didesniu tikslumu buvo vykdo
mi. Nenuostabu todėl, kad ak
cija prieš Bažnyčią, prieš tau
tinį sąmoningumą ir prieš bet 
kokį režimo kritikavimą arba 
revizionizmą padidėjo. Kultū
rinė ofenyva buvo taip pat su
stiprinta. Beveik kiekvienoje 

. Sovietų • ekskursijoje ar delega
cijoje į Vakarus buvo ir So
vietų valios vykdytojų paverg
tajame krašte. Gruodžio mėn. 
net ištisa jų grupė lankėsi J. 
A. V. Sutikdami laisvuosius lie
tuvius, šie Maskvos “turistai” 
visaip bandė aiškintis savo ver
gavimą okupantui pateisinti. 
Tuomi jie aiškiai parodė ,kad 
ne visa yra tvarkoje, ką jie da
ro, ir kad ne vien mes, bet ir 
pavergtieji broliai jiems prikai
šioja dėl jų klystkelių. Veltui 
jų pastangos laisvųjų tautiečių 
pasitikėjimui įsigyti. Niekas jų

veržlumas bus vykdoma dar pastangų neįvertina. Vergija ne 
sparčiau negu anksčiau, nepai- sukurs pažangos, o kalėjimas 
sant priemonių nei aukos. liks kalėjimu, kaip jo adminis-

Sovietę Rusija didesnių 
krikščioniškų švenčių mėta pa
sigiria visam pasauliui, kad 
žmonėm duoda. religinę laisvę: 
yra bažnyčios, yra kunigai, yra 
laikomos pamaldos,, žmonės jas 
lanko. Bet visa, "kas dar liko 
ir kas palaikoma — naudoja
ma propagandai"., pastebi vo
kiečių žurnalistas Kari William 
Heiss, plačiai keliavęs Sovietų 
Rusijoje. Jis rašo, kad tik vie
noje Maskvoje buvo 800 baž
nyčių, iš kurių beliko 20. Nie
kur nematęs naujai statomos 
ar pastatytos bažnyčios. Daug 
jų sunaikinta arba sugriuvr ap
leistos, kitos paverstos teatrais, 
klubais, sandėliais, muzėjais.

Turistam rodoma viena kita kį įšpūdį, negu Vakaruose vy 
beveikianti bažnyčia, pasigiria- r J ~ j j - - 
ma jos atnaujinimu, kaip an
tai, Smolensko katedra. Tai da- tas. Bažnyčias tebelanko sulin- 
roma taip pat propagandai, nes 
oficialioje spaudoje galima už
tikti tokį tikėjimo apibūdini
mą:

"Liaudies sluoksniuose, labai 
atsilikusiuose, dar galima užtik
ti atgyvenos kapitalizmo, liku
čiai religinės ideologijos, apgai
lėtini prietarai, kurie tebekliū* 
va - kultūrinei pažangai ir ko
munizmo statybai. Tos atgyve
nos yra giliai įsišaknijusios, sa
vaime nemiršta — jos turi būti 
neatlaidžia kova naikinamos".

Kari W. He:ss susidarė kito-

komunistų visuotinės ofensyvos Kultūmė, socialinė ir ūkinė 
prieš laisvąjį pasaulį. Vakarai, pažanga Lietuvoje pakils tik 
deja, nepasirodė pasiruošę kon- tada, kada jos žmonėms bus 
tratakai. Be to, Amerikoje vy- leista laisvai tvarkytis ir laiš
ke prezidentiniai rinkimai ir vai pasirinkti sau tinkamą san- 
sušlubavęs ūkis neleido stipriau tvarką. O tai įvyks tik tada, 
reaguoti prieš komunistų ver- kada Sovietai pasitrauks iš oku- 
žimąsi į Kubą, pietų Ameriką, puotojo krašto.
Kongo ir kitur. Net. paties Naujuosius, 1961, metus su- 
Chruščiovo iškeltas Jungtinėse tinkame ne vien minėtąja tau-

kieno ji bebūtų vykdoma —- 
komunistų ar kitokių režimų^ 
Šis judėjimas neabejotinai anks
čiau ar vėiiau turės palengvin
ti ir Lietuvai laisvę pasiekti. 
Turime tačiau įtempti visas sa
vo jėgas ir priemones, spaus
dintą žodį, oro bangas, asme
ninius santykius, susirinkimus

miausia turėtų ją grąžinti jos 
pavergtai Lietuvai.

Nuoširdžiai sveikindamas Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto vardu Naujųjų Metų 
proga linkiu sėkmės, ryžto, iš
tvermės, akcijos ir tvirto tikė
jimo tautos laisve. Pasišventimu 
ir kieta kova Lietuvai laisvę 

Tautose kolonializmo klausimas tos nedalia, bet plačiai įsisiū- ir diplomatinius žygius — So- laimėsime.4 
nebuvo—tinkamai—išnaudotas.—bavusiu. beveik visuotiniu, ju- 
Mūsų pastangos praplėsti Jung- dėjimu už laisvą tautų apsi- 
tinių Tautų priimtąją tuo rei- sprendimą ir už jų išsilaisvi- 
kalu rezoliuciją, kad būtų ga- nimą iš koloninės priespaudos,

kę senukai ir daugiausia mo
terys. Jos dar tebeina ir išpa
žinties, kaip matė Smolenske. 
Prieangyje sutiko dvi motinas, 
bemaitinančias savo kūdikius. 
Kitos drauge su kunigu (popu) 
ėjo nuo paveįklso prie paveiks
lo su žvakėmis. Pamaldos tru
ko apie dvi valandas. Liturgi
ja tokia sudėtinga, kad sunku 
joje susigaudyti. Kitados rašy
tojui Gogoliui reikėję septyne- 
rių pietų, kad jas aprašytų 70 
puslapių rankraštyje. Ir bažny
čioje žmonės atrodę taip, kaip 
senais Gogolio, Tolstojaus, Dos
tojevskio ir Turgenievo laikais. 
Vadinamas “jaunimas”, kuris 
lanko pamaldas, yra apie 40 
metų — gimęs dar revoliuci
jos pradžioje. Jauniausia kar
ta netiki ir gyvena be Dievo. 
Ji tiki komunizmu, jo žadama 
pergale, gerove, 
juini žemėje”.

Kari W. Heiss 
daugeliu žmonių 
gatvėse, fabrikuose, kolchozuo
se. Visi jaunieji domėjosi ka
ru ir taika, nusiginklavimu, So
vietų santykiais su Amerika, 
Vokietijos atsistatymu, septyne- 
rių metų planu Vakaram pra
lenkti ir kitais klausimais. Dis
kusijos buvusios gyvos ir įvai
rios: pasitaikę visai priešingą 
nuomonių, žurnalisto paaiški
nimai rimtai priimti.

Visi tačiau buvo vienos nuo
monės, palietus klausimą: ar 
tamsta dar tiki Dievą? Žurna
listo atsakymas, kad jis tiki, 
buvo palydimas juoko ir užuo
jautos. Jaunuoliam atrodė tai 
nediskutuotinas klausimas: esą 
su žmonėmis, kurie dar tiki, 
kurie yra taip apgailėtinai at
silikę kultūroje, negali būti jo
kios kalbos ... Dėl to atšalda
vo ir kitos diskusijos. Žurna
listas pastebi, kad jaunimui 
stipriai įkalta galvon: tikėjimas 
esąs pažymys neišsilavinimo. O 
jaunimas norįs pasirodyti išsi
lavinęs, kultūringas.

Štai kas yra padaryta iš re
ligingos rusų tautos, kurios tik
rasis balsas žurnalistui tebeai-

Lietuvos atstovo J. Rajecko kalba, pasa
kyta Lietuvai per Amerikos Balso radiją

Mieli tautiečiai, tradicinę plotkęlę . Jis įsivaiz-
Kalėdų šventėse lietuvis sve- duoja į ją siekiančias tautie- 

tur visada yra dvasioje ir su rankas iš namų nevalios 
lietuviu tėvynėje. Mes skren- ir iš tremties. Kūčių metu pri- 
dame mintimis į Lietuvą, pas simename ir pratuštėjusiaš lie
sa vus.

Kalėdų tyliąją naktį dūmo- 
jome bendras dūmas. Mes džiau 
gėmės Kalėdų linksmąja nau
jiena. Ji džiugi niūrioj aplin
kumoj. Angelų skelbtos geros 
valios lietuvių tautai niekad ne
trūko. Tad, tikėsimės žadėtos 
ramybės, tik ne kapų ramybės, 
ir kitų palaimų.

Kristus — žmogaus ISlais-

tuvių tautos šeimos prie stalo 
vietas. Piemenėlių mišiose vėl 
persikeliame mintimis į Nemu
no šalį.

Lietuvos pasiuntinybės Wa- 
shingtone Kalėdų eglaitė Bal
tųjų Rūmų užuovėjoje pasipuo
šia tautiškais papuošalais. Tie 
papuošalai — tai dovana Chi- 
cagos kazimieriečių seselių di
desnei Lietuvos garbei. Laisvos

PAULIUS JURKUS
Kai sugrojo porą kartų gre

timuose valsčiaus miesteliuose, 
tai Kostas jautėsi didesnis už 
patį viršaitį. Tik džiaugsmą 
kiek detonavo diezas — var
gonininkas Ferdinandas. Jis at
virai pasakė, kad jam esą gė-

Bet buvo ne vasara, buvo 
ruduo, ir vėjas, tas laukinis mu
zikantas, nesusivaldydamas gro
jo kiemo medžiais, tvorom, lan-

čia ginėm. Kostas nieko negalėjo Tiek palaukėm, palauksim ir

kada siuviniai suguldavo ant 
stalo, pas brolius įsižiebė dide
lė lempa ir susistygavo muzi
ka. Tarpais jie sustodavo, kokį 
juoką išsukdavo. Kostas čia ginėm. Kostas nieko negalėjo Tiek palaukėm, palauksim ir plyšte plyšo iš džiaugsmo. Jis 
jautėsi kaip namie: atidarinėjo girdėti. Net matyti negalėjo, dar. Mergina saugi. Tiek metų turi šimtus draugų, o draugai 
spintas, valgė ir gėrė ir kikeno, nes langas buvo užklotas lovos sėdėjo prie siuvamosios. Kas turi ir karštesnio gėrimo bute-

ti. Kur rasi kitą geresnę mer
giną. Dabar po tokios Ferdi
nando kalbos, jis kiek atlyžo. 
Juk niekas niekur neskuba.

smuikui ir kontrabasui, kol at
sirado konstantinka su būgnu. 
Perėję šokius, išgriuvo į vaka
rėlį groti. Kostas vėl žydėjo,

da su tokia muzika pasirodyti. Ak, broliai, tie auksarankiai, užtiesalu, kad tas vėjas muzi- reiškia jai dar šią žiemą susiu- liuką. Pertraukų metu jis su- 
ti?- '

Antanas, kuris niekada žo
džio neieškojo ir nevaldė liežu
vio, ėmė ir sukirpo jam sakinį:

— Kaip tau gitara? Ji širdį 
per slenkstį, kai durys trink- turi gerą. Pasipiršk! 
telėjo ir išėjo vyriškis. Išvarė 
kompozitorių. Valso nesugrojo, 
nepatiko rašytos gaidos, kai šir
dis pilna kitų melodijų!

Kitą dieną Kostas užkilo pas 
Ferdinandą ir rado jį rudeniš
ką. Liūdnas, niūrus, gailiom 
antifonom prisimena visa.

Išgirdęs tą naujieną, Antanas 
pridėjo:

— Kas turi svorį, tas elgiasi 
kaip nori! Mes, Kostuk, brau
ki™ per stygas ir dainuokim!

nieko nesupranta, kaip dūduoja 
jo konstantinka, kaip šaukia gi
tara. Ne jiems tokios merginos 
kaip Stefanija. Jie mėgsta dar
bą ir savo smuiką su kontra- 
basu.

Nors visi žinojo apie tas va
karones brolių siuvykloje, nors 
čia susmukdavo ir daugiau 
linksmų veidų, bet Ferdinan
das nepasirodė. Kostas susimąs
tė. Ką tas diezas veikia?

Kartą dienos metu užsuko 
pas vargonininką. Durys neužra

kantas neįlįstų. O muzikas Fer
dinandas įlindo! Ir kodėl Kos
tas neužstojo durų? Argi ne 
jam priklauso Stefanija?!

Jau buvo pasiryžęs žengti

klojasi žmonėse, draugauja, o 
scenoje sėdi broliai ir Stefani
ja. Vincas pasilenkia ir taria 
jai:

— Matai, ponai plačiai gy-

4. . . sų duryse reikalų, gražių akių,
VASARA baigėsi taip greitai, pas Lauryną užeigoje linksmų 

nelauktai. Nė viena vasara ne- veidų. Ir visur jis rado tuos 
nubėgo taip, kaip ši. Tiesa, ji pačius žodžius — orkestras, gi- Kostas tą vakarą sugrojo 
atėjo pavargusi, mieguista, bet tara! Buvo ko didžiuotis vaiki- konstantinka, kad tą išminčių
kai atsigavo orkestras, tai skam- nui. Ir kas taip iškopė visoje diezą reikia išjungti iš orkest-
bėte skambėjo šeštadieniais, apylinkėje. Tik jis groja pačiom ro. Kai jis atsisėda už piani-
sekmadieniais. Vakarėliai salė- aukščiausiom gaidom, nedeto- no, taip visi ir žvalgosi ne į'
se. gegužinės. Ir Antanas iš to- nuoja! _ Kostą, bet į tą smuiko raktą,
lo vengdavo bet kokio vandens. Pagal jo galvos linksėjimus O jis, lyg kalakutas suburbu- 
kad jo “Nojaus arka” vėl ne- orkestras trenkia taip, kad pa- liavęs, dar drįsta prie Stefani-
užsimanytų plaukti. Vincas sau- čios kojos keliasi šokiui. Ir bro- jos prieiti ir patarti,
giai nešėsi smuiką, nes buvo liai, tie adatėlės, tai vaikinai, Vasarą jie dažniausiai repe- kintos. Čia pat iš išsiskėtęs pia- — Prisipažinsiu, turėjau slap- bet supraskite ir mane, aš se- Kostas ir grojo toliau.

Pasibaigus šokiam, jis dar ne
suspėjo įsidėti savo konstantin- 
kos į dėžę, kai scenoje liko tik

Kostas net atsistojo. Jei taip 
broliai šneka, tai, aišku, gitara 
bus čia pagraudenusi. Ir kur ji 
ras geresnį už jį: jis vyras rim
tas, muzikantas, seniūnas. Daug 
daug gerų dalykų jis surado 
savyje, kol atsakė:

vena!
— Jis toks nerimtas, ir aš

noriu mesti gitarą ir grojimus!
— žegnokis! — įsiterpė An

tanas. — Traukim per stygas 
ir linksminkim kitus!

— Kitus? — liūdnai pratarė 
Stefanija. — Jis mane lydi ir 

— Žinoma, mergina auksas, visada negražiai šneka ...

vasara linksma, gera, sodri, kuriuos reikia kasdien degtinė- tuodavo pas vargonininką. Da- ninas. Ant jo — rašomos gai- tų vilčių pas Stefaniją. Jai pa- niūnas, užsiėmęs, judrus, mu-
kaip palangės žolė. je maudyti. Kokią šlovę neša bar kai išbraukė pianiną iš sa- dos. Taip ir perskaitė: “Vai- rašiau tokį valsą, kuris nuste- zikas ...

Bet dabar šaltas vėjas su- orkestrui! Antai, Antanas, pa- vo orkestrų) geriausia vieta pas sas Stefanijai”. bintų visus Strausus, bet ji — Broliai spaudė lygintuvą, kir- ___ __ _________ _____
purtė sodus, paklebeno langi- sistatęs už save didesnį kontra- brolius siuvėjus. (Pagaliau, koks ūmai prikando lūpą ir būtų siuvėja. Tai ne talentas, o siu- po žirklėm ir juokavo. Nei nu- būgnamušis.
neš. spiaudėsi lietum. Priėmė- basą, traukia į taktą, tonus šva- tai instrumentas tas pianinas, užgriaudęs pačiais žemiausiais vėją. Ji nesuprato mano muzi- stebo, nei pradžiugo Kosto sa- __ fja? _________  užgaudė
nėse stovėjo dviračiai purvini, rius ima ir dar moka sudėti didelis, gremėzdas; konstantin- bosais, jei būtų čia buvęs Fer- kos. Kai aš pradėjau rimtai kiniu. Ką jie supras. Nei jie piktas ir išbėgo į gatvę. Nežiū-
nuobodūs, lyg ir jie gailėtų va- daineles. Kai bus polka, taip ka maža sutalpina tuos pačius dinandas. Bet jis išėjęs. Seniu- kalbėti, ji pertraukė ir pasakė kada ras kokią merginą, nei ką! rįj0 ka<j pUrVynėlis. Skuto kiek

ir užtraukia vieną posmą jis, balsus!),
paskui virtuozas Vincas nuvir- Antanas triukšmingai sušu
tinęs stygom, prideda savo bal- ko:

sikimšo ir karčiosios degtinės šu antrą posmą. Koks linksmu- — Savi — pas savuąj Ge- 
buteliai. nustumdami alų. mas! Kad taip gitara dar vie- riau nei pas tuos muzikus. Ten

Reikėjo sėdėti viduje, kur jau ną posmą pridėtų! (Jam — or- gali nusispiauti tiesiai ant gai- nijos rūtos. Atsistojo prie lan- užsiuvu, nei tu suvargonuoji! nis plaukti. Išlydėjo merginą.

saros, kada blizgėjo saulėje. 
Dabar išlindo iš spintų ilgi au
liniai batai, šilti apsiaustai. Pra-

— Na, kas čia? — užgaudė

nas persigalvojo ir pradingo - tamsta vargonininkas. Po- Tą patį šeštadienį, kai jie su- įkabindamas. Prie kapinių lan- 
duryse. Tą patį vakarą jis nu- nuli, juk tamsta žinai ir Lt. sinešė savo instrumentus, siu-
kilo už kapinių. Nors ir buvo Vystė vystė į siuvinius. Manai, vyklon, pradėjo lyti. Seniūnas
ruduo, nors ir lietus žliaugė, kad aš jau toks kvailas. Ta ada- ėmė ir pakabino gitara
bet rūtos žaliavo. Geros Stefa- tėlė norėjo pasakyti: aš daugiau nos. Ne jai per tokius

gai tamsūs, bet pas brolius švie
sa griūva į gatvę. Garuoja ar
bata, veidai įkaitę.

Vincas atsistojo ir sako:
. _ . _ _ . — Jau taip susidėstė, kad

kūrenosi krosnys. Reikėjo d ra u- kestro vadui — nepritinka dai- dų ir sugadinti melodiją. Mū- go. Laukė. Kas matys, kai nak- Nutariau išsikelti. Čia per ma- o broliai pasiėmė gitarą, pa- mes kursim siuvėjų orkestrą,
gauti su sienom ir su darbu, nuškos). Ne, ne, Stefanija ir sų melodijų niekas nesugadina, tis juodesnė už jo konstantin- ža vietos man. braukė per stygas, pasižiūrėjo Stefanija ir aš per Kalėdas su-
Kostui tai buvo neįmanoma. Jis taip yra orkestrui saulė. Kiek nes grojame be gaidų, iš šir- kos dumples. Pasirodė pagaliau Kostas džiaugsmu gaudė. Tą vienas į kitą. , situoksime! Gausit atgroti ves-
gyveno ant dviračio arba auli- kalbų/ kiek klausimų pabyra dies! tas vargonų vamzdis ir įsmuko juodąją naktį jis buvo pagalvo • Stefanija kitą dieną atėjo tuves.
niuose batuose. Seniūnas! Vi- kiekviename vakarėlyje! Prasidėjus ilgiem vakaram, pas Stefaniją. jp, kad reikia eiti ir paripirl* anksčiau. Gitara ji pritarė ir (Nukdta į 5 psL)

mas! Kad taip gitara dar vie-

Prasidėjus ilgiem vakaram, pas Stefaniją.

ant šie- 
vande-

fcs, kad reikia eiti ir paripiri* anksčiau. Gitara ji pritart ir
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iursėlf”.

* KAS DAUGIIAUS1A SKAITO?

* KAS MAŽIAUSIAI SVEČIUO
JASI?

* KAS ILGIAUSIA PRASĖDI
PRIE TELEVIZIJOS?

* KAS LABIAUSIAI NEMĖGS
TA KNYGOS?

* KAS LABIAUSIAI MĖGSTA
KAVINĘ, KAS ALUDĘ?

* KAM MALONIAUSIA YRA
"HOBBY"?

* KAM SALDŽIAUSIA NIEKO
NEDARYTI?

* KAS VIENIJA SKALDYDA
MAS? /

18— žiū i te’evi- 
lanl.csi si ežiuose.

ŠVENČIAME SIMTMETINJ JUBILEJŲ 1960

PASKUTINIU NUTARIMU 03% -
DIVIDENDAI IŠMOKAMI « ----

. PERMETUS

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau normalaus ir specialaus priedo)

31/2% ‘ NORMALUS DIVIDENDAS
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui
T II E

KINGS COUNTY 
SAVINGS BANK 
A MUTUAL BANK

“__ kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!”
BROOKLYN, New York

Taip, rytoj aš nedirbu!
Ką žmones veikia laisvalaikiu ?

Nauji metai — nauji ratai, 
sako lietuviškas priežodis. Ži
noma, ratai gali būti ir nenau
ji, bet važiuoti reikės. Laikas 
trauks nė nesiklausdamas. Jis 
visus traukia pirmyn, kaip be
sisukantieji ratai. Laikas sukasi 
ant dviejų ašių: darbo- ir 
vangos.

Tie du dalykai žmonių 
venime yra pastovūs, nors 
kas važiuoja vis “naujais
tais”. Tik vieni žmonės turi 
daugiau darbo, kiti — daugiau 
laisvalaikio. Negali žmogus be 
paliovos dirbti nei be saiko il
sėtis. Ilgas ir sunkus darbas 
riečia nugarą. .Besaikis poilsis 
pavirsta nuoboduliu. Reikia ką 
nors prasimanyti: kokį nors už
siėmimą, pramogą ar pomėgi. 
Ką daugumas žmonių laisvalai
kiu daro?

at-

gy- 
lai-
ra-

. Italų mažiausiai skaito — tik 
5 proc. Ir tai daugiausia laik: 
raščius, ypač nemėgsta “akių 
gadinti” moterys. Tik 15 proc. 
žiūri televizijos; žiūrėtų dau
giau, bet stinga pinigo apara
tam pirkti. Televiziją atstoja 
margas gyvenimas — gatvėse 
ir apie namus. Apie 10 proc. 
nueina į kiną. Daugiausia sve
čiuojasi — net 34 proc. Dau
giausia taip pat mėgsta dryb
soti, ypač šiltom dienom, ir nič 
nieko neveikti. Jiem yra “sal
du nieko nedaryti” (Dolce far 
niente).

Olandų 17 proc. skaito, 28 
— spokso į televiziją arba klau
so radijo. 18 — lanko gimi
nes ir pažįstamus. 7 — eina į 
teatrą arba kiną. Kiti vaikšto 
apie tulpes ir malūnus.

Norvegai ir švedai daugiau
sia skaito — apie 24 proc..

teatrus, kinus ir svečius lanko 
ne daugiau, kaip ir kiti kraš
tai (tik jau mažiau, negu ita
lai!), bet iš kitų išsiskiria di
džiausiu procentu (20) įvairių 
“hobby”.

Vokiečiai išlaiko vidurį! U 
proc.
zijos, 
6 — 
kurį

skaito, 
9 —
sėdi teatruose. 7 — turi 
ners pomėgi, labai daug

vyrų pratupi a’inėse
Amerikiečiai visus .. 

sėdėjimu prie tėkv’zi 
sirakina net 63 p 
lanko svečius, S 
teatrus. Labai d j 
čių griebiasi ką ne ~ 
mie patys: “Do

Kanadiečiai ki.u> 
vo “hobby” — 
mažiausiai iankc 
tik 4 proc., nes :• ; 
nom uždaryti. D:...; 
levizijos — 48 pp_c. 
19. lanko kitus — 18.

O lietuviai? Jų niekas nesi- 
teiravo. Kiek žinoma, daugiau- . 
šia plepa apie vienybę, bet iš
siskyrę kuria naujas partijas; 
turi pomėgį labai ilgom ir gau
siom prakalbom. —s

J. Kajecko kalba ...
(Atkelta iš 3 psl.)

Kalėdų eglaičių šviesas įvai
rių tautybių parade uždegė pats 
Amerikos prezidentas. Bet Lie
tuvos eglaitė šviesom nespindi. 
Ji liūdi. Ji primena žiūrovam 
tyliąją, kenčiančią Lietuvą, ku
rioj laisvės žiburiai užgęsę.

Prieš pat Kalėdas pirmą kar
tą Amerikos sostinėje, didžiau
sioj salėj, JAV karo orkestras 
sugrojo ir kariuomenės didin
gas choras užgiedojo liet, kal
ba: “Sveikas Jėzau gimusis”. Ta

Šiuo klausimu pasidomėjo 
vadinami “viešo apklausinėjimo 
institutai”. Statistiniai daviniai 
surinkti iš 10 kraštų — Euro
pos ir Šiaurės Amerikos. Kaip 
ir kiekviena statistika, negali 
tiksliai apimti viso Įvairaus gy
venimo, bet ji vis dėlto patei
ki įdomių davinių. Buvo klaus
ta, kur ir kiek žmonių laisva
laikiu skaito laikraščius ir kny 
gas, žiūri televizijos ar klaust 
radijo, lanko kinus ir teatrus 
svečiuojasi, turi kokį traukit 
pomėgį (žuvauja, medžioja, spoi 
tuoja, groja muzikos instrumen 
tu, renka pašto ženklus ir k.) 
Angliškai tai vadinama “Hob 
by”.

Angių 11 procentų laisvajai 
kiu skaito knygas ir laikraš 

"-entSr-35-pree. prasėdi prie—te 
levizijos ir raciijo (aistringiau 
šiai žiūri, arklių lenktynių), lt 
proc. lanko teatrus, kinus ii
tiek pat svečiuojasi, 7 proc. 
griebiasi kurio nors pomėgio; 

pravažinėja,

c. aauęj

skaito, ypač
— žiūri te-

kiti pradūlinę j a, 
pravaikšto.

Danų 23 proc. 
šventadieniais, 34
levizijos ir klauso radijo. 16
— lanko pažįstamus arba juos 
priima, 7 — eina žiūrėti vai
dinimų, 6 — turi kurį nors pa
stovų pomėgį.

Prancūzų 21 proc. skaito. 18
— sėdi prie radijo arba televi
zijos, 6 — lankosi svečiuose ir 
tiek pat teatruose, didesnė pu
sė mieste prasėdi kavinėse. 
Prancūzai nemėgsta švenčių.

ris dalyvauti bendroje klubo 
veikloje. Klubas nesivadovaus 
jokiu rašytu statutu, nei iš 
anksto nustatytu veiklos pianu. 
Išrinkus klubo valdybą, jai pa-

Gruodžio 17 Los Angeles lie
tuvių visuomenė praturtėjo 
nauja ir vertinga organizacija: 
įsteigtas lietuvių kultūros klu
bas. Iniciatorių kvietimas su
laukė netikėtai gausų atsiliepi- vesta rūpintis paskaitų ir mi
mą. Steigėjų prisirinko pilna nėjimų ruošimu, pageidaujant, 
naujai įgytų lietuvių namų sve- kad paskaitęs būtų bent kas 
tainė. Tai buvo visuotinas pri
tarimas lietuvių kultūros klu
bo steigimui.

Klubas veiks viešai ir jo su
sirinkimuose laukiamas kiek
vienas lietuvis, besidomįs mū
sų kultūriniu gyvenimu ir no-

mėnuo, ir ne rečiau. Klubo val
dybom išrinkti: rašyt. J. Gliau
dą, V. Barmienė, inž. P. Barei
ka; kandidatais arch. E. Arbas 
ir D. Karaliūtė.

J. Gliaudą pirmame, steigia
majame susirinkime skaitė pa-

enk? a 
oi — pri- 

11 — 
lenus ir 
a. -.erikię- proga ant scenos jauna lietu

vaitė, pasipuošusi tautiškais 
drabužiais, įteikė Kūdikėliui Jė
zui simbolišką dovaną. Nebe- 
įspėtumėte kokią? Sibiro trem
tyje lietuvaičių parašytą malda
knygę. Karo kapelionas supa
žindino su Lietuvos kalėdiniais 
papročiais.

Kita proga lietuvių tautinių 
šokių grupė iš Baltimorės mies
to pademonstravo Amerikos 
sostinei lietuvių šokių meną.

Kalėdų švenčių ir Naujų Me
tų proga laikau didele garbe 
tautiečius tėvynėje ir tremty
je giliai nuoširdžiai pasveikinti. 
Linkiu linksmų švenčių, bent 
sielos katakombose. Gi mes tas 
šventes švenčiame pakiliai ir 
įspūdingai už jus ir už save, 
kaip dera nemirtingai, nepalau
žiamai lietuvių tautai.

Tikrosios laisvės ir nepri
klausomybės tėvų žemėje į- 
gyvendinimas buvo ir liks visų 
mūsų didžiausias troškimas.

sakia sa-
21 proc., 

teatrus— 
autom die- 
j žiūri te

skaito —
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Keičiasi laikai ir rūbai

Tarp Anglijos skautų įvyko 
revoliucija. Berniukam pakyrė
jo trumpos tradicinės kelnai
tės ir jie pareikalavo ilgų. Bet 
kas vienam netinka, pritinka 
kitam. Mergaitėm skautėm nu
sibodo sijonukai ir jos pareika
lavo trumpų kelnaičių.

P. T. SEIMO PIRMININKO ŽODIS
Broliai lietuviai tėvynėje!
Lietuvos delegacija Paverg

tųjų Europos Tautų Seime Nau
jųjų Metų proga taria jums 
sveikinimo, broliškumo ir gied
resnių bei viltingesnių metų 
linkėjimo žodį.

Istorijos girnos lėtai mala. 
Antrojo Pasaulinio karo su
krėstas ir sujauktas pasaulis 
dar ir šiandien nėra užgydęs 
savo žaizdų. To karo politiniai 
padariniai Vidurio ir Ryt j Eu
ropoje dar nėifi likviduoti. 
Maskvos sutryptoji Lietuvos 
nepriklausomybė ir laisvė dar 
nėra atstatyta.

Sovietų Sąjunga praeitais me
tais buvo labai išplėtusi pa
stangas savo užgrobimams į 
tvirtinti ir savo įtakai Afrikos 
ir Amerikos žemynuose sustip-

prisimintas Lietuvos pavergi
mas. Buvo protesto manifesta
cijos. Buvo reiškiamas pritari
mas lietuvių tautos išvadavimo 
pastangoms. O Jungtinėms Tau
toms svarstant kolonializmo 
likvidavimą, 37 valstybių atsto
vai iškėlė taip pat Vidurio ir 
Rytų Europos valstybių, tarp 
jų ir Lietuvos, padėtį, reika- 
Jnužami likviduoti ir 
kn:onia!izmą.

Jungtini’.- T'utu priimtoji re- 
z. Ii ’.cija reikalauja nepriklauso- 
r'v: ės ir laisvės visoms tau-

t?

rinki. Galima sakyti, praėju
sieji metai buvo sovietinio verž
lumo metai.

Tačiau laisvojo pasaulio lie
tuvių ta sovietinė ofenzyva ne
nugąsdino ir nepakrikdė. Prie
šingai, tik tvirčiau suglaudė jų 
kovos jėgas dėl Lietuvos lais
vės. Laisvųjų lietuvių pastangų 
ir rūpesčių dėka turėjome pra
eitais metais ir gražių pro
švaisčių. Visame laisvajame pa- ' 
šaulyje, kur tik lietuvių gyve
nama, ir net ten, kur jų nė
ra, kaip Artimuose ar Tolimuo
se Rytuose, ar Indijoje, buvo

skaitą: “Esmė ir siluetai”, pla
čiai apžvelgdamas ir įvertinda
mas mūsų kultūrinio gyvenimo 
esmę ir statydamas mūsų kul
tūrinio gyvenimo ateičiai gana

3

Licensed Real Estate Broker

Lietuviams Specialus Patarnavimas

NORI PIRKTI AR PARDUOTI
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ

REIKALAIS KREIPKIS Į

84-14 Jamaica Avė., Woodhaven 21, 

N. Y. — (Forest Parkway stotis) 

Tel. Hlckory 1-5220 

WILLIAM J. DRAKE

AMERICAN HOME REALTY

Sav.
atneS 1?61 metai?
ženklų, kad ateinantieji 
laisve o ir sovietinio pa- 
sant' kiuore bus griež- 
posūkių ir sprendimų 
Iš jūsų ir iš mūsų jie

kv>y i?, 
b ai : žto.

■ • ai, kaip mūsų tautinio 
a'" ’"O metus “Karpatų kai
na - ėjęs tautų pavasaris pa- 

lietuvių tautos prisikė- 
i?ip ir dabar spalvotųjų 
gaivalingai išgyvenama 

: a usomybės ir laisvės 
..esustos ties geležine už

apdairumo

i-v.

J kilę tikri, kad, veikdami 
(’ a ;e su kitomis Sovietų pa- įj 
v e osiomis Vidurio ir Rytų į; 
E,jojos valstybėmis Pavergtų- ; 
j ; E įropos Tautų organizacijo
je, Jrusvojo pasaulio valstybių ; 
rerve ri. mes, laisvieji lietuviai, 
c v o j a: eigą atliksime.

Žjj. o fašistinė ir hitlerinė j 
tironija. Žlugs ir sovietinė, f; 
Grius sovietinis tautų kalėjimas i;

a

Tel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio ’ bei stereo Hi-Fi 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu 
i ■ . f

Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 
kvalifikuoto tccnniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, > 

kuriai rupi geras patarnavimas prieš jums siunčiant 1

DOVANŲ PAKETUS Į ILS.S.R.
1.
2.
3.

Ar firma yra patikima?
Ar yra tai įrodžiusi?

■Ar ii rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus $
leiKicunui aoA.umeniub

Pirmininkas

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine

FOxc-ort 3 P621

SIŲSKITE JOSŲ PAKETUS T V O J A U MUMS

4102 Archer Avė.
CHICAGO 32. ILL.
FRontier 6-6399

390 W. Broauway
S. BOSTON 27. M A SS.
ANdrcw 8-8764

346 Third Avė. 
PITTb3URC 22. 
GRjnt 1-3712

ir Lietuva vėl bus nepriklauso
ma ir laisva.

1313 Addison Rd. Cor 
Superior Avė. & 71 St. 
CUEVELAND 3. OMIO 
UTah 1-0807

6446 MiCtiigan Avė, 
UliTROlT Iv. Mlvn. 
TAshmoo 5-7560

683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21. I 
BAKer 5-5923

422 Menahan Street, flfedgavrood, Brooklyn.^ N. Y.

OfcVVAKK 2. N. 
263 Markei St.
MArket 3-1963

174 TiTghman Street 
AULENTOVVN, PENNA.
HEnlock 5-2069

pesimistiškus spėjimus. Diskusi
jose dalyvavo platus būrys da
lyvių.

Steigiamąjį susirinkimą pra
vedė dr. V. P. Raulinatis, tal
kinamas sekretorės Ritos Bu* 
reikienės.

Tenka galvoti, kad nauja kul
tūrinė organiacija turės pa
sisekimo. nes joje kiekvienas 
lietuvis kultūrininkas galės pla
čiai bendradarbiauti minčių bei 
žinių pasidalinime. M-a

Vaclovas Sidzikauskas 
Pavergtoj y Europos Tautu 
Saimo ir Lietuviu Delegaci-

48’/aE. 7th Street 
NEW YOkK 3. N. 
GRameriy 3-1785

716 VVainut St. 
PHILAOEUPHIA 6.
WAInut 5-3455

202 Seeond Street 
l.AKEWOOO. S J

979 So. Broad St. 
1RENTON. .N. J.

apie 1961 moty įvykius nu
simanysi, jeigu DARBI
NINKĄ skaitysi.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. ŠEIMOS, VAIKŲ 

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

PYT. MAŽELIS

4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes ?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip.25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jus savo dovanų paketus siųsite per bei 
kurį is skyrių;
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Mūsą pareiga pažinti savo tautą Į IŠ VISUR
Atsišaukimas į lietuvius studentus ir abiturientus

n

me tam darbui pasiruošę? Ar 
mes mokame savo mintis reikš
ti gražia lietuviška kalba? Ar 
turim pakankamai šiam reika
lui žinių?

Mūsų pareiga yra pažinti 
mūsų tautos praeitį, literatūrą, 
o ypatingai gražią lietuvių kal
bą. Kas mums šiame reikale ga-

t

' Mieli kolegos! Visi mes esa
me paskendę savo studijose. 
Vieni iš mūsų studijuoja tech
niką, kiti gamtos mokslus, tre
ti humanitarinius. Bet ar daug 
kas jaučia pareigą pastudijuoti 
lietuvių kalbą, istoriją, litera
tūrą? Mes jau spėjome paskai
tyti Hemingvėjo, Sandburgo
kūrinius, bet ar mes žinome ką Ii padėti? 
nors apie Čiurlionį, Maironį, 
Kudirką?

Mūsų tautos kančios jaudina 
svetimuosius. JAV Kongreso 
atstovai nekartą yra pareiškę 
protestą prieš raudonąjį siau
bą, kankinantį mūsų tautą. O 
mes, jaunieji, ką mes darome 
palengvinti kančias mūsų bro
lių? Senesnioji mūsų karta 
šiandien vadovauja lietuviškai 
spaudai, dirba mokyklose, or
ganizacijose, Lietuvos vadavi
mo judėjime. Bet jie neamži
ni. Kas pavaduos juos? Juk tai 
mūsų pareiga. Ber ar mes esa-

Fordhamo universitete tris 
vasaras veikė lituanistikos in
stitutas. Lituanistika buvo trak
tuojama lygiai su kitais daly
kais. Tačiau pereitą vasarą jau 
nesusidarė reikalingo studentų 
minimumo — 25, ir lituanisti
kos semestro nebuvo.

Mieli kolegos! Ar tai ne mū
sų apsileidimas? Kiekvienas tu
ri jausti pareigą paskirti vieną 
ar dvi vasaras lituanistikos stu
dijoms. Pereitos vasaros klaidą 
turime atitaisyti šią vasarą. Te
būna ne 25 studentai, bet 125.

Lituanistikos instituto vado-

AR PRISIMENI LIETUVOS PAJŪRĮ?

vyė — kun. prof. VI. Jaske- 
vičius ir prof. A. Vasys paža
dėjo mums suorganizuoti vasa
ros lituanistikos studijas, jei 
iki kovo 15 užsiregistruos bent 
25 studentai. Sukruskime visi: 
parodykime, kad jaunystė vis
ką nugali. Nedelskime. Užsire
gistruokime, kad vadovybė ga
lėtų organizuoti lektorius, rū
pintis biblioteka ir kitomis prie
monėmis.

Užsiregistruoti galima laišku, 
kartu pridedant registracijos 
mokestį 36 dol. Jei semestras 
neįvyktų, pinigai bus grąžinti. 
Vadovybė prižadėjo rūpintis 
stipendijomis už mokslą sumo
kėti, kaip buvo anksčiau.

Kreipkitės šiuo adresu:
Lithuanian Program, Frod- 

ham University, New York 58, 
N. Y.

Judita Audėnaitė, N. Y. sk. 
Lietuvių Studentų Sąjungos se
kretorė,

Gediminas Naujokaitis, N. Y. 
sk., Studentų Ateitininkų pir
mininkas.

Jonas Mačiūnas, N. Y. sk.,

MARiJANAPOLIO nauji mokytojai: iš k. j d.: kun. Petras Cibulskis. MIC, kun. Jonas Žaloms. 
MIC. Mr. Richard McKay, kun. Edvardas Vitchkoski. MIC, kun. Antanas. Nockunas, MIC. k-.,n. 
Jonas Duoba, MIC.

MARIJANAPOLYJE PASKIRTI NAUJI MOKYTOJAI
Pradėdama 35 metus. Maria- 

napolio mokykla padidėjo dar 
šešiais mokytojais. Iki šiol bu
vo 15. Mokinių turi 116. Jų yra 
iš Įvairių JAV vietų ir pietų 
Amerikos. Nauji mokytojai yra 
šie:

tas pat 
“Balta

Sunkiais mūsų tautos laikais 
visuomet buvo jaučiamas tar
pusavio susipratimas ir noras 
vienas antram padėti.

Mažoji Lietuva buvo ta vie
ta. kur Didžiosios Lietuvos 
darbuotojai galėjo spiestis kul
tūros ir politikos darbui. Maž. 
Lietuvos lietuviai, kaip Jankus, 
Stikliorius, Vanagaitis ir kiti 
priglaudė nevieną Didž. Lietu
vos lietuvi, bėgusi nuo rusų 
persekiojimo Į Ameriką. Ypa
tingai lietuviškos spaudos drau
dimo laikais Maž. Lietuva mai
tino Didž. Lietuvos lietuvių 
dvasią knygomis ir laikraščiais.

Šiandien, išblaškytiems Maž. 
Lietuvos lietuviams turint prieš 
akis gresiantį senprūsių likimą, 
tenka kreiptis į lietuvišką vi
suomenę, kad ji prenumerata 
paremtų jų vienintelį ryšinin
ką — spaudą.

Pernai buvo pradėtas leisti 
“Lietuvos Pajūris", kurio išėjo 
keturi numeriai, šiemet žengia

išvertėRomoje. Dar studijavo Sorbon- 
nos universitete Paryžiuje.

Kun. Jonas Duoba, MIC, pa
kviestas ispanų kalbos dėstyto
ju ir dvasios vadu. Gimęs Lie
tuvoje. Mokėsi Lietuvoje. Vo
kietijoje ir Romos Angelicurao 
universitete. Kunigu įšventin
tas 1946 Romoje. Studijavo Bi
blijos Institute Romoje. Argen
tinoje dėstė šv. Raštą semina
rijoje.

Kun. Petras Cibulskis, MIC, 
paskirtas ligonių prižiūrėtoju 
ir ekonomo padėjėju. Karo ve
teranas. tarnavęs Amerikos avi 
cijoje antro Pasaulinio karo 
metu, kunigu įšventintas 1953. 
buvo seminarijos ekonomo pade 
jėjas. noviciato direktoriaus pa
dėjėjas. Aušros Vartų parapi
jos vikaru Chicagoje. Gimęs 
Chicagoje.

Richard McKay iš Pomfret 
Center. Conn.. pakviestas spor
to reikalam. Gimęs Webster. 
Mass., mokėsi Springfield, Mass 
Bostone ir Conn. universitete.

Marianapolio mokyklos prefek
tu. Marijonų seminarijoje dės
tė teologiją, buvo noviciato va
dovas. pašaukimų direktorius.

Kun Jenas Zalonis, MIC, pa
klėstas dėstyti religijos ir ma
tematikos. Kunigu įšventintas 
1959. Mokėsi marijonų semina
rijoje ir Kanadoje.

Kun. Antanas Nockūnas, M. 
I.C., gimęs Lietuvoje, mokėsi 
Lietuvoje ir Vokietijoje. Pa- 

ir
lotynų kalbų! Mokėsi marijonų 

Kunigu įšventintas seminarijoje, mokslus baigė Ro
moje. Kunigu įšventintas 1957

— Matas Mickis mirė Lietu
voje gruodžio 12, sulaukęs 66 
metų. Pirmojo bolševikmečio 
laikais (1940-41) jis buvo žemės 
ūkio komisaras, žinomas tuo, 
kad viešai pareiškė, jog Lietu
voje “kolchozai nebus įvesti”. 
Taigi, melavo susiriesdamas.

— Vokietijoje, Huetteni’eide, 
kur yra Vasario 16 gimnazija, 
susiorganizavo agentūra “Spau
da”. Galima bus užsisakyti vi
sus lietuviškus laikraščius ir 
knygas.

— Montrealio lietuvių dra
mos teatras išleido naujas 
plokšteles (viso 3). į kurias yra 
įkalbėtas B. Sruogos veikalas 
“Milžino paunksmė". Vaidini
mas trunka 3 valandas. Plokš
telės su spalvotu leidiniu kai
nuoja 15 dol. Anksčiau 
teatras buvo įkalbėjęs 
ragio malūną".

— Kun. A. Dauknys
iš italų kalbos “Kristaus gyve
nimą”. parašytą prof. dr. G. 
Riccioti. Knyga yra apie 800 
pusi. Ji išversta į daugelį kal
bų. Leidžia šv. Kazimiero lie
tuvių parapija Londone. Iš anks 
to galima užsisakyti adresu: 
Rev. A. Kazlauskas, 21 The 
Ovai, Hacknei Rd., London E. 
2, Engiand.

— Rochester, N. Y., lietu
vių radijo valandėlės dešimt
mečiui paminėti išleistas leidi
nys su gausiom iliustracijom. 
Įžangos žodį parašė LB pirmi
ninkas J. Matulionis. Redagavo 
H. žemelis.

— Nidos knygų leidykla 
Londone išleido lietuvišką ka
lendorių 1961. nuplėšiamą kiek
vieną dieną. Kaina 1 dol.

— Balys Raugas Philadelphi- 
joje baigė Lincoln chemijos in
stitutą ir dirba inžinieriaus K. 
Gasparėno vadovaujamoje ty
rimo laboratorijoje. B. Raugas 
studijas dar tęs toliau. -

— Dalia
dentė, iš Lietuvos gruodžio 30 
atskrido pas savo, tėvelius į 
Pniladeiphiją.

Į antruosius metus. Jis ir 1961 
prižada kas tris mėn. lankyti Studentų Santaros pirmininkas, 
savo mielus Maž. Lietuvos bi
čiulius ir jūrinės minties rė
mėjus.

Norime padaryti “Lietuvos 
Pajūrį” mielą kiekvienam, kad 
besklaidydamas ir beskaityda
mas galėtų praleisti bent trum
pą poilsio valandėlę. “L. P-ris” 
duos aprašymų iš laisvojo ir 
okupuotojo Lietuvos pajūrio gy
venimo. pajūrio veikėjų atsimi
nimų, politinių straipsnių. “L. 
P." archyvas turi daug medžia
gos ir vaizdų iš nepr. Lietuvos 
pajūrio gyvenimo ir jos tau
tinės bei politinės veiklos, ku
rių daugelis bus randama tik 
pirmą kartą.

Laikraštis išeina keturis kar
tus į metus. Kaina 1 dol. me
tams bet kuriame pasaulio 
krašte. Redakcija: 5260 - 10 
th Avė., Rsmt., Montreal, Ca- 
nada.

Vyt. redaktorius A. Lyęian- 
tas. Leidėjai: Maž. Lietuvos Bi
čiulių draugijos centro valdyba 
Kanadoje.

Daiva Audėnaitė, N. Y. sk.. 
Studentų Santaros sekretorė.

Jurgis Birutis, N. Y. sk., A- 
kademikų Skautų pirmininkas.

Algis Šetikas, N. Y. Korp.
“Vytis” sekretorius,

Antanas Smetona, N. Y. sk.,
Neo - Lituanų pirmininkas,

Milda Sperauskienė, N. Y. 
sk.. Neo - Lithuanų sekretorė,

Kazys Norkeiiūnas, Fordha- 
mo Lietuvių Studentų atstovais.

Kun. Edvardas Vitchkoski,
MIC, paskirtas direktoriaus pa
vaduotoju ir matematikos mo
kytoju. Gimęs Plymouth, Pa., 
baigęs Marianapolio mokyklą,
mokėsi Romoje Angelicum uni- kviestas dėstyti prancūzų 
versitete ir Marian Hills semi
narijoje.
1948. Nuo 1954 iki 1957 buvo

(Atkelta iš 3 psl.)
Kostas paraudo.
— Stefute. juk tu žinai, juk 

tu matei, kaip aš tave mylė
jau. aš tave lydėjau, aš ... Tu 
mesk tas valkatas.

— Kostuk. tu nemylėjai nie
kada manęs. Aš nusipirkau gi
tarą. nes buvau užmiršta. No-

vakarėlio, dar priduria ir siu- ■ 
vykioje.

Pasibaigus muzikai. Antanas 
įpylė stikliukus už broiio. už 
siuvėjėlių laimę. Kai Kostas gė
rė.’ ūmai nusisuko i šoną ir nu
sišluostė ašarą. Tada susidėjo 
kenstantinką į dėžę ir išėjo. Lau 
ke naktis. Lyja. Siuvykloje 
linksmi žiburiai. A. M.

ELIZABETH, N. J.

ir dainoms vado-

SAUSIO 22, SEKMADIENI, 5 vai. p. p. 
V/EBSTER HALL, 119 East 11th Street, New York City

kas. atsiliepė ir gitara. Sėdos 
. ir Kostas ir ištempė konstan- 

tinką. Kambarin įžengė ir būg- 
namušis. nujausdamas, kur su
sibėgo draugai. Muzika trenkė. 
Praeidami žmonės kraipė galvas

DABARTINĖ M. Lietuvos Bičiulių draugijos centro valdyba Kanadoje. Iš Įr vadino muzikantus paikais, 
k. j d. sėdi: V. Pėteraitis — pirm, ir Botyrienė — narė bei “L. P-rio” ad- ’ t_ a cmuViPie ruriiuo- 
minist-atorė; stovi: Narbutas — ižd„ A. Lymantas — sekret. bei “L. P- ^tiryras O1 smUKieje nusiJUO 
rio” redaktorius ir K. Andriuškevičius vicepirm. kė, kad Orkestrui nebeužtenka

Kriščiūnaitė, stu-

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos lituanistikos mokyk- 

. los tėvų komitetas ruošia vai- 
kučiams Kalėdų eglutę. Bus su-, 
vaidintas “Kalėdų senelis". Vai
dinime dalyvauja lituanistikos 
mokyklos mokinių zuikių, vove
raičių. snieguolių rolėse. Kartu 
bus giesmės, dainos. Režisuo
ja mokytoja Liucija Klučnikie- 
nė. muzikai 
vauja prof. J. Žilevičius, šo
kiams ir baletui Vincas Baub
lys, kostiumus siuva Eugenija 
Kaspariūnienė. vakarėlio tvar
ka rūpinasi Kazys Kaspariūnas. . 
Kalėdų senelis su dovanomis 
atvyks iš Lietuvos. Lituanisti- . 
kos mokyklą globoja prel. M. 
Kemežis. Vaidinimas bus sausio 
15 d. 5 vai. popiet Laisvės sa
lėje. Visi tėveliai ir svečiai su 
vaikučiais prašomi atvykti ir 
pasilinksminti. B. B.

KEWARK, N. J.

Lietuvos vyčių centro vaidy
bos posėdis bus sausio 15 šv. 
Jurgio salėje. Posėdis prasidės 
1 vai. popiet. Jį sušaukė pirmi
ninkas Robert Boris iš Detroi
to. Ta proga bus mišios 10:30 
vai. parapijos bažnyčioje. Mi
šias aukos kun. P. Totoraitis, 
pamokslą sakys prel. Ignas Kel
melis. Giedos šv. Cecilijos cho
ras, vadovaujamas K. Bagdono.

rėjau kažką prisišaukti, o pri
sišaukiau visą būrį. Atbėgai tu 
ir Ferdinandas, mano mokyto
jai. Tu kėlei triukšmą ir nesu
pratai, kad ne to reikia. Vin- 
culis gi. kai pamatė mane su 
gitara, man ranką paspaudė 
švelniai, švelniai. Jis nematė gi
taros. jis buvo man kasdien 
švelnesnis, geresnis.

---- Kostas padūmavo ir būtų. 
griaudęs rūsčiai, bet Anta

• tarė:
— Kostuk. dobiliuk! Grok pa

gal gaidas. Nesikarščiuok! Pats 
sakeis, kad Stefanija re tau 
skirta. O dabar jei kviečia į 
vestuves, tai tempk armoniką.

Antanas griebė savo kontra- 
basą ir užtraukė dainuodamas:

— Krito adata į jūrą ir nu
dūrė mešką ...

Vinco rankose jau buvo smui

MANCHESTER, N. H.
Lietuvių Darbininkų šv. Juo

zapo sąjungos 74 kuopos meti
nis susirinkimas šaukiamas sek
madienį, sausio 8. 12:30 vai. 
popiet lietuvių klubo svetainėje. 
Visi nariai kviečiami dalyvau- 

41—susirinkime. Bus proga_vL 
sierns užsimokėti už Darbinin
ko prenumeratą. Kviečia kuo
pos valdyba.

DĖMESIO’
Kas neturi kur ramiai leis

ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo V/aterbury, 

Į Conn. Išlaikymas tik apie 100 
I dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 

Blckis. Old Town Farm, Terry- 
viile, Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113.

DARBININKO KONCERTAS

ŠOKIAMS GROJA JOE THOMO ORKESTRAS

P ROG R A M O'J E:
SOLISTAI

MONIKA KRIPKAUSKIENE
AKOMPONUOJA

Koncertu minima DARBININKO 10 metų sukaktis Brooklyne

A. A. JUOZAS GULBINAS, brolis Kazimiero Gulbino. OFM iš 
Brooklyno vienuolyno, miręs gruodžio 18 Binghamton, N. Y. Nubu
dime paliko motiną, žmoną, sūnų, 4 brolius ir gimines. Velionis buvo 
47 metų, palaidotas Binghamton. N. Y.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ D’RBTUVĮ

REUGiOUS CANDLES OF EVERY

• Sav. B. KUČINSKAS

35,So. 8th Street

EVerareen 7 21 55

. . BrooUyn Ii, N. Y.

Resid. lUinois 8 7118

LEONARDO 
A .VDR/EK AUS 
eilėraščių rinkinys

SAULĖ 
KRYŽIUOSE 
jau gaunama 
Darbininko 
administracijoj. 
910 \Viiloughby Av,

Iliustravo 
dail. Telesforas Valiu.' 
208 psl . kaina 3 dol.

Platintojams duodama 
nuolaida.
Knyga - 

geriausia 
švenčių
dovana!



sausio 6 d., nr. 1DARBININKAS

MERCURY Parcel & Tracling Cc.
Call LO 3-7291

943 Elizabcth Avenue E'izabeih, N. J.

RELIGIOUS GOODS Skyrių veda JONYNĄ ŠIŠIĘNS

Phor.c: ELizabcth 4-7603

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS 1LATE MODEI.S
Didel ■riškom bei moteriškom ei’u-nių atraižisirin’-

nebr
OVerbrook 1-5175

S

BEAUTY SALON
SUNOS rodo motinai savo dokumentu j.

MOTINA NEPAŽINO SŪNAUS ?

REAL ESTATE
UNIONDALE

V/oochavenIVanhoe 6-9067

Ali Our Friends and Patrons

D A L E Y B R O S.

V/. Barclay St.. Hicksville
OVerbrcok 1-5175

New Year Greetings 
to

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

One of Brooklyn's largest Religious 
Article and Greeting Card-shops 

Rosaries - Bridal books - Missals 
Statuary - Medais - Pictures 

Ask for M:‘. •■L“
469 5tb Avė. (bet. 10th & Ilth Sts.j 

Brooklyn. N. Y. SO 3-7126
vai. iki 1 vai. popiet.

Wyckoff Street, Hicksville 
(Yai-d)

FOR YOUR BEAl'TY S SAKE VISIT -- >
ALLURE BEAUTY SALON J

Expert Hair Cutting . Sih/er Blonding > 
Streaktng - Tipping . Frosting ►

ROSE RUSSEI.L — loi nu rly ..! R..l„ rts
Ask f.>r Miss R ' BE .7-7324

994 McLean Avenue. Yonkers

imami užsakymui 
jvair.om kalbom.

Linksmi! N. Mėty
Naujus Metus pasitikdami vi 

si jau buvo gerokai Įkaušę. Vai
šingas šeimininkas keldamas 
tauię® susvyravo.

— Vaje. — šūktelėjo viešnia.
— man ant 
są vyną!.

— Ne, ne 
jo kaltasis, 
dar liko.

galvos išliejai vi-

visą. — sumurmė-
— kelios bonkos

Jaunieji tėvai trijų metų duk
rytę užsivožė pas močiutę, kad 
pasaugotų, kol Naujus Metus 
pasitiks. Mergytė užsinorėjo 
miego. Ji buvo paguldyta tam
siame kambaryje.

— Aš bijau, — spyrėsi mer
gaitė.

— O kodėl tu bijai? Juk ir 
namie miegi tamsoje.

— Taip. Bet namie yra mū
sų tamsa.

Mama, ruošdamasi Naujų Me
tų išvakarėm, nebesuskubo vai
kam valgio paruošti. Pakišo Jo- 

. nukui rūgusio pieno.
— Mani. — pasipurtė 

kas. — karvė buvo dar 
nokusi.

Jonu- 
nepri-

metų 
džiau-

g 
g

g 
§

Happy New Year to Ali Our 
Friends and Patrons

HICKSVILLE AUTO PARTS

Draw Near to Jcsus 
Reflections according to the St 
St. Francis de Sales — "This little wo.-k 
wilt bring comfort and courage to many

t - souls.”  ..............................Price $2.00
Order from

? MONASTERY OF THE VISITATIONS
g Ridge Blvd. & S9th St.. Brooklyn 9. N.Y.

& O'NEILL’S

t * Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y. «
Krautui'ė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930

Tėtė nusipirko 1961 
naują automobilį. Duktė 
giasi ir sako:

Tėtuk, leisk man išsiimti lei
dimą važinėti: aš jau nebe jau
na.

— Taip. Tai tiesa, bet auto
mobilis dar jaunas.

Naujų Metų atei- 
ir /skundžiasi: 
tamstos šuo visą 

naktį lojo ir nedavė miegoti?
— Taip.

— O kodėl jis lojb
— Gi dėl to. kad aš nemo

ku loti.

Iš ryto po 
na kaimynas

— Ar ne

Artūras Marke 1935 išvyka iš 
savo gimtojo kaimo ir daugiau 
į jį nebegrįžo. Netrukus užėjęs 
karas, o paskui bolševikų oku
pacija nutraukė visus ryšius su 
namais. Iš Sibiro tremties Ar
turas pargrįžo tiktai 1960. Jo 
gimtasis kaimas jau nebebuvo 
Vokietijoje, o dabartinėje Len
kijoje. Marke parvyko į Vaka
rų Vokietiją ir pradėjo ieškoti 
savo motinos. Jokios žinios, kur 
ji dingo iš savo kaimo, kai bol
ševikai ji užėmė. Tiktai Raudo
nojo Kryžiaus pagalba jisai su
rado senutę netoli Hamburgo. 
Gyveno vieniša, visų apleista. 
Nebeturėjo vilties, kad sūnų 
kada pamatytų. Ji laikė jį din-

gusiu. kai vieną rytmetį kažkas! 
pasibeldė i duris. Įėjęs vyras; 
pasakė: “Motina, aš esu tavo; 
sūnus". Senutė netikėjo. Per* 
25 metus pasikeitė ir sūnaus^ 
balsas ir jo išvaizda. Sūnus tu-g 
rėjo išsiimti savo pasą ir paro-«; 
dyti: "Mamyte, štai mano var-|> 
das ir pavardė, o čia parašy-| 
tas ir mano kaimo vardas". Tikg 
tada vienas antrą apsikabinę* 
džiaugsmo ašarose. *

New Year Greetings
to Ali Our Friends and Patrons

EDDIE'S AUTO BODY 
WORKS, INC.

21 hour teiving Service
Ali kinds of body work 

Specializtng in Insurance claims
338 Uniondale Aye. f 

g
In American Martyrs’ Paristi in 

Queens Village, L.l. Surrey Esta'es 
— 2 story English. 6 rorrnis. 3 bed- 
roorns. 1’- baths. circular stairvay. 
fieldstone fireplace. large enclosed 
porch. recrcation room. attached ga
raže. large plot: $33.900. Teleph.me

HOllis 4-1659

Mūsų firmos geriausia rekomendaci‘a — tai 
tūkstančiai, pastoviu klijentų Amerikoje

Richmond Hill

PHILADELPHIA, PA.

STOUGHTON, MASS. į.
Naujieji Metai buvo sutikti? 

lietuvių klubo gražiai išpuošto-^ 
je salėje. Susilaukta apie 200s: 
svečių. Pasipuošę margaspal-f

• Piompt Service"
CESSPOOLS & SEPTIC TANKS 
Chenūcally Cleaned and Treated 

Guaranteed for One Ye">r
Neiv Cesspools and Septic Tanks 

built ’
131 Foster Blvd.

NORTH BABYLON
JUniper 7-0373

r
š

MASPETH
65th Place (52nd & 53rd Avės.

TANDLORD' “TIKANT"

NAMŲ PARDAVIMAS — BUTŲ NUOMA
Queens apylinkėje didž!aus:a patarnavimo įstaiga perkant • 
namus ir nuomojant butus. Šeimos su vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos.

Tik pas mus perkant
DONT BUY THE WRONG

HIGH V:EW HOMES
BRAND NEW DUPLEX 

2 FAMILY hJMES
7 Room and 5 Room Apts.. garage. 
brick & plaster. $34,500. immedi>t» 
occupancy. Directions: Qucens Blvd. 
to 65th PI. < look for large orange 
arroiv with black letters) then South 
5 blocks to Fumished model. Phcne

OL 1-7640

būsite put<nl;hiti savo muitais
WAY — BUY THE RITE WAY
w i t h

ADELĖ ZINKEVIČIENĖ - DAGGRES
ATIDARA ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS '

108-26 Myrtle Avė., Richmond Hill, N. Y. — III 1-3500
95-31 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y. — III 1-5900

nosi dešromis, kopūstais. kum-» 
piais ir pyragaičiais. Nestigo nė| 
stikliukėlio. Pakilus ūpui, suko-f 
si polkutės ir kiti šokiai. Bu-| 
fetu rūpinosi lietuviai iš Brock | 
tono, o grojo vienas lietuvis iš| 
Stoughtono ir keli iš Brockto-f 
no. |

Vaikam suruoštoje Kalėdų eg| 
lutėje, kuria rūpinosi Ona ir| 
Juozas Blaiziai. dalyvavo 108.*

to
Happy New Year 
Ali Our Friends and Patrons

In Lady of Peace, Parish. Lynbrook. 
L.l.N.Y. lovely Colbnial home. heat. 
sun rm.. 24' living rm.. wood burn. 
fireplace. formai din. rm.. mod. kit- 
chen, cabinet lined butler’s pantry, 
laundry area. new appliances. lava- 
į tory, rear screened porch; 2nd floor: 
» 3 huge bedrms. Ige. bath; 3rd fleor: 
£ Ige. fin. rm.. detached gar.. sewers 
S in; 43>'; G.I. mtge.. gas hot water 
E heat. only $23.500. o’.vner. L Y3-4120

JOHN J. BRAGLIALB šeštadieninė mokykla sau
sio 7. šeštadienį. 5 vai. popiet 
šv. Kazimiero par.- salėje ren
gia tradicinį kalėdinį vakarą. 
Mokiniai suvaidins D. Čiurlio
nytės vaizdelį "Miško mokyk
la"; be to. padeklamuos ir pa
skambins. Po vaidinimo atsilan-

— Taip.
vaikus?

GERIAU .būtum suvažinėjęs garai

!«W.<

Tel. T0wer 1-1461

332 Fi'lmore Avenue 
EUFFM.O 6. N Y.
Tel. TL 6-2674 .

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY. N. Y. 
Tek GR.imercy 5-7430

OABAR GALIMA SIŲSTI ROBŲ PAKETUOSE PUPELIŲ KAVOS. 
tOKOLAOO PLYTELĖSE. KIETŲ SALDAINIŲ.

, 135 W. 14th Street 
NEW YORK 11. N. Y. 
T*l. CHelsea 3-2583

. 339 VVcst Broadvvay 
Tel. ANdrew Š-jO-IO 
SO BOSTON 2?. Mime

11339 Jos. Can-p.iu 
DETRĄfT 12 Mich.

Tel. TOvms’nd 9-39gn

Visa šeima Naujų Metų pro
ga nutarė nusifotografuoti. Tė-
as skambino fotografuir_ ~
— Ar tamsta fotografuoji ir

— O kiek tai kainuoja?
— 20 dol. už tuziną.
— Tai mums reikia dar pa

laukti. Kol kas turim tik sep
tynis.

•. _ i

Serving Long Island Home Buyersf 
and Builders for over 16 years.

Resales - Land for Builders - ?’ 
Home Sales and Mortgages

181 Old Country Rd.
HICKSVILLE
WEII$, 5-7955

kys Kalėdų senelis, kuris apdo- o ne 18 vaikų, kaip buvo iš-* 
varos visus vaikučius ir daly- spausdinta Darbininke (Redak- LOS ANGELES, CALIF. 
vaus jų bendrose vaišėse. Po cija atsiprašo už įsipynusią klai- 
programos bus šokiai. Veiks dą----prapuolusi nulį tarp 1
turtingas bufetas. Visi inokiniai 
kviečiami atsilankyti. • Įėjimas 
suaugusiom 1 dol.. vaikams ne
mokamas. G. M.

ir 8. Red.).
Vedė arba ištekėjo 1960 me

tais iš lietuvių tarpo: Juozas 
Makrickas ir Elaine Diaz; Jo
nas Stakevičius ir Carrol Pal- 
ten: Andretv Thomson ir Mari
ja Mockutė - Moraglia: Valte
ris Gediminas - Goodman ir 
Rosemary N_. Ęrėdette.. _James^ 
Fishcr ir Patricija Vyšniauskai
tė - Vv'infiskyr

— Juozas Simanavičius, 5 
mėnesius sirgęs veteranų ligo
ninėje. gruodžio 1 grįžo namo. 
Jam suparaližuota kalba.

— Andrius Jukoniš, 'seniau 
gyvenęs Stoughtone. o pasku
tiniu laiku Brccktone. mirė gr. 
18. Palaidotas Stoughtone gruo
džio 21 su bažnytinėmis apei
gomis. M. Kas

Kalėdų švenčiu proga šv. Ka
zimiero parapija aukų gavo 
4.156 dol. Didžiausi aukotojai 
buvo dr. ir Mrs. Grasska — 
200 dol.. Margareta Žalvis — 
100 dol.

Šv. Kazimiero parapija ko
vo 4 ir 5 d. d. rengia du kon
certus. Programą išpildys so- 
listė Danutė Stankaitytė ir pa- 
rapijos choras. Tuo pačiu me
tu vyks ir 40 vai. atlaidai. Pa
mokslus sakys tėvas J. Kubi
lius. S. J. iš Chicagos.

f HEMPSTEAD — English Tudor. 
centerhall, 5 bedrooms, 3’į baths. 
32' terrace. 96 x 150. 2 car garage. 
many extras. princip. only. asking 
$45,000. Adjacent to Garden City. 
low taxes. Write to Box J-3. Rm 
824. 11 W. 42nd -Street. N: Y. C.

CATERERS

A-1 CATERING BY
Catering for Ali Occasions in your 
Home — Church — Office or Club. 
Small Parties accommodated in our 
newly expanded facilities. Spccial 
consideration to Religious Groups. 
387 So. Oyster Bay Rd., Plainvievv 
------------------- WE 1-8787--------- ;--

CHILDREN BOAROED

— Amerika gruodžio 27 pa
skyrė Jugoslavijai 100 mil. 
paskolos. Tai buvo padaryta į 
24 vai. po to. kai Tito viešai 
kaltino, kad visų neramumų šal
tinis esą Vakarai.

— SvenHu metu Amerikos
keliuese žuvo 438. buvo spėta 
žūsiant 510.

SIŲSKITE DOVANŲ PAKIBTUS
į LIETUVA. Ukrainą. Bąltųudiia. Latvija. Estiia vr kitas reso«blikas. — Licensed by INTOURIST 
Jei .norite, kad jūstj dovanų pakietai pasiektų adresatus prieš šventes, siųskite šiandien. Nedekkite! 

Pasinaudok palikimu, Kruopščiu ir gi eitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0_ INC
3216 Sunsct Blvd.

LOS ANGELES 26. Calif.
Tel. NOrmandy 5-9887

217- E. Hennepin Avė. 
MINNEAPOLIS 14. Minn. 
Tel. FEderal 2-4908

132 Franklįn Avrnuc 
HARTFORD. C-nn. 

Tel. Chapel 6-4724

19 Raym'ond Plaza W.
NEVVARK. N. J.

<■! WAIr.it 5 8878

T-5 W-«c* 47 h Street 
'.MICACO 9. H L. 
Tel. FRont er6 6755

1R4 186 Monroe Street
passaic. n. j.
Tel.: PR 3-5376

Catholic Children Welcome
CHILD CARE — DAY. VZEEK
105tn Street - Columbus Avė.

DISPLAY

\VhoIcsale-Reta;I

STANDARD TILE
Manufacturers’ Distr’hufo-s of

FBm KST/min

$ RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTO 
f VES. SALfiS PARENGIMAMS IB 
S SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI

MV ?-292«
VACYS STEPONIS

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
f prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

1

Catholic Children Welcome 
Retired Kindergarten Teacher 
willing to CARE FOR SMALL 
CHILDREN. — Ages 3-5 daily.

Brooklyn GL 3-5399

UN 6-0406

Real Clay—Ceramic Tile 
Floor—Wall Tile

Ceramic Tile can now be installed on 
your existing walls vrith adhesive 

Capri Mosaics - Table Taps
Medicine Cabinets - Shovver Doors 

Chrome Bathroom Accesscries
Visit our modern Showro^ms v.here 
a wide variety of Tile Combinations 
are at your dispoeal. Hoųrs:
Thurs. 8-5. Fri. 8-9. Saturday 9 1.

Hollis Branch — HO 5 8282
199-09 Jamaica Avė., Hollis, L.I.Ai.Y.

Lindenhurst Branch—TU 8-5550 
61 E. Sunrise Hwy., Lindenhurst. L.l.

■ CARNEY’S GLASS and MIRROR CO

CH 9-1300

" " 1 * 7
MfiS'i didelė ir patikima firma yra jau patenkinusi tiksiančius klijrnlų lOO’’^ garantuoja, kad kiek- 
.-į.-nn,, ir.n’invs hus įteiktas Buo išsinneir.mas 48 vai laikotarpyje Pasieks savo p^skyrimrj 6-7 sa- •>
vaikių laikotarpyje; oro paštu 7-1? dienu Mftsti ).«' »»•:<»> iūs galite gauti įvairiausiu geriausios rūSiea J
prekių Prarykite mfisij pilno kala togo kuriame ra-i’c ............ »-‘mo ir muitu k-dnns Katatogaa veltui į
Atidarą kasdien m’t ryto Md • vai. p. p — sekmadieniais nuo 9 vai. ryto IW 4 vai. p^.

j ir ir i? ffinOTjnfrtr^^trri^

CURVED VVINDSHIELD SPECIALISTS
INSURANCE REPLACEMENTS ON AUTO S A PETY GLASS AND 
PLATE GLASS • WE HONOR DINER S CLUB CREDIT CARDS 
• VISIT OUR MODERN SHOWROOM FOR DECORATIVF 
MIRFORS AND CLOCKS • SHOWER DOORS - GLASS TOPS 
- TAEI.E PADS • SPECIALISTS IN ALL TYPES OF GLAZING 

Alvmlrum S»orm Windows Repą trr d
1125 NORTH BROADWAY MASSAPEQUA, N. Y.

krautuvė

INSURANCE - REAL ESTATE

110-04 Jamaica Avenue

ALBERT I

84-17 JAMAICA AVĖ.

£

Ėst. 1920 t t

106.53 — »5th Street
NAMU ADRESAS •;

Ozone Tark lt. N. Y.

PETRO LISAUSKO

► Lietuviškų produktų:
► DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai A'estuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiek’ais pristatoma j namus nemokamai

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

JOHN ORMAN AGENCA

Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

Virš 21,000.000 automobilių Savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūrų vairavimo rekordas yra geras. 
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniAm patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

VVOOOHAVEN 21. N. Y.

WINTER GARDEN TA VERA. INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MA01S0N STREET

BROOKLYN 27. N Y.

' Ridsrewood >

vestuvėms, ir kito-
pramo^oms. Be to.

duodami pola.dotuvirtial

tuvHUcas maistus 
momis kainomis

WAIr.it


0 ŠACHMATAI

4.50

i
10.00

S & G MEAT MARKET

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

“įLANGIS” vietoje įvarčio.

PAUL’S RESTAURANT

5.00
6.00

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhavea 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

DOVANOS

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

w mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
K A Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam, siuntiny ?? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. 
VT[I> galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IsVll. įiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 

(Long PUy Hi-R Lithuanian Records) 
papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 
Daine* iš Lietuvos, aoL L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų |4.00 
Lietuviško* dainos h* šokiai, {dainuota 16 dainų ir Bet. šokių 
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų albumas 
Sophie Barkus radijo vakaruškininkės dainuoja, 10 liet, dainų 

ir 10 kalėdinių ____ __ __ ...______—........ «...,
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 
Balta ragio malūnas, K. Borutos; išpildo Montrealio lietuvių 

dramos teatras (dviejose plokštelėse) -.....................

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

Boston Simday Globė, sau
sio 1 d., |dėjo Met lygos lente
lę, p-bėms įpusėjus. Lithuani- 
an, Boylston, Cambridge II da
linasi 3-5 vietas. Lietuviai, pa
vadinti “milžinų mušėjai” ta
čiau meisteriui — Cambridge 
— pavykę užbaigti rungtynes 
lygiomis 2Vi-2V4. Drauge pa
brėžta, kad Sylvania vienintelį 
laimėjimą šiose p-bėse gavo į- 
veikusi lietuvius. Įdėta buv. 
čempiono Gedimino Šveikaus
ko partija, kurioj jis nugali da
bartinį Bostono meisterį Free-

BALFO NAUJOJI VADOVYBĖ

516

So.

klmą.

bu
dė! 
ge-

vo mėn. ir turėjo gerą pasise- 
(Skdk)

1158 East Jersey Streel. Ellzabetlu N. I-
Telefonas: Elazabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
MOsų kainos vyrų drabužiams prasiaeda nuo $9.50 už pilną eilutę

Sol. LIONft JUODYTE-Mathews 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę —

Long Play Hi-Fi Records

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(wholesale) kainomis.

K&KFABRICS

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

Cor. OELANCY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

MANO
LIETUVOS

PRISIMINIMAI"

11. Dabšys Aleksandras, 3803
27,

Direktoriai 8. Benderius Antanas, 226
1. Abraitis, Vytautas, 97-08, Logan St; Brooklyn 8, N. Y.

110 St., Richmond Hill 18, N.Y. 9. Blinstrabas Teodoras, 7243
2. Alinskas, Tadas, 1840 Nor- So. Albany Avė., Chicago 29,

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 OBCHABD STREET NEW YORK 2, N. Y. į

TeL: AL 4-8319 ♦

98th St., Woodhaven 21, N. Y.
19. Paurazas Elzbieta, 17403

HL Quincy Avė., Detroit, Mich.
10. Bredes Stephen, Jr., 37

Sheridan Avė., Brooklyn 8, N.

♦ man St., Ridgewood

I SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!

V. S.

WEISS & KATZ, INC 
187 OBCHABD ST, N. T . C. GB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 

Audimai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsieni.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

■ Vilnones medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai £ 
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 

PATENKINTI

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Insurance

—HAVEN REALTY—
Kelionių-biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, income lax 
užpildymas. Mutual Funds — r*inigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vat Sekmadieniais popiet 1-o vai.
87-09 Jamaica Ave^ VVocdhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko 'pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems imormacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j H. Europą 
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

UOSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Tek Orele 5-7711

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir J kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuota* pristatymas 
Muitai ir kiti moKesoa* apmodami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS Express Corporation
Licensed by Iniounst

* NEW YORK 3, N. Y„ 39 - ana Avenue — TeL: AL 4-5456
* BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: OI 5-8MM
* LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.; FO 3-8569
* PATER8ON i, N. J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619
* NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel.: LO 2-1446 

PITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750 
VVORCESTER, Mass., 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich, 9350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1666 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068 
CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-8966 
CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WĄ 5-2737 
SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: FI 6-1571 
NEWARK 3, N. J., 428 SprlngfieM Avenue — Tel.: Bl 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. DA 4-4401 
VVATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
GRAND RAP1DS, Mich, 414 Scribner Avė, N.W. — GL 8-2256

[GL 8-2006
* PA8SAIC, N. J, 211 Monroe Street . — Tel.: PR 3-0979 
o DETROIT, Mich, 6440 Michigan Avenue — Tel.: TA 5-8050 
o VINELAND, N. J, We*t Landi* Avenue, Greek Orthodoa Bldg.

VISADA BŪK GEROS NUOTAIKOS
Šeimininko galva su kamuoliu 

pasirodo išmuštam lange. Jis 
plačiai šypsosi savo baltais dan
timis. Visų nuotaika pasikeičia. 
Kai šeimininkas meta kamuolį 
aikštėn, o vartininkas pagauna, 
visi šaukia : “Valio!”. Toliau 
žaidžiama dar smagiau.

žinoma, už lango stiklą 
vo sumokėta apsčiai. D? tai 
to, kad šeimininkas buvo
ros nuotaikos. Jis negriaudė, 
nerėkė, nesikoliojo, kaip būtų 
kitas daręs.

Taip atsitiko Šveicarijoje vie
name kalnų miestelyje.

Kiekvienais metais darome į- 
vairių pasižadėjimų. Vienas ža
da nerūkyti, kitas — negerti, 
trečias — laiku į laiškus at
sakyti. Vienas pasižadėjimas ga
lėtų visiems tikti: tai būti vi
sada geros nuotaikos!

Pavyzdžiui, netoli sporto 
aikštės į tavo langą pro stik
lus įzvimbia kamuolys. Vadina
si, tikras “įlangis”, nelauktas, 
vartininko nesulaikytas. Visi 
žaidėjai sustoja. Vartininkas nu
moja ranka ir eina kamuolio 
atsiimti. Tai gaus ‘■perkūnų” 
iš namo šeimininko! Deja ...

Makaitis nugali Dr. Platz. 
Gruodžio 30 d. Massachusetto 
atvirose p-bėse lietuvių jau
niausias žaidikas Algis Makai
tis, (15 m.) įveikė stipriausią 
Connecticut valstybės šachma
tininką Dr. Joseph Platz, Hart
ford, Conn. Dr. Platz ilgus me
tus buvo Amerikos meisterių 
klasėj ekspertas. P-bes veda J. 
Curdo ir S. Lyman po 3-0 taš
kų. Makaitis grupėj su 2-1 tšk.

Latvis Lucijs Endzelins lai
mėjo Australijos šachmatų p- 
bes, įvykusias Adelaidėj, 2-3 v. 
pasidalino J. Purdy ir Kosh- 
nitzky. Toliau estas Sarapu, N. 
Zelandijos meisteris. Viso 23 
dalyviai, įskaitant Sovietų did- 
meisterį Auerbach ir meisterį 
Bagirov (iš Azerbeidžano). Jie
du dalyvavo be konkurencijos, 
laimėdami 1-2 v.

Australijos žaibo p-bes lai
mėjo Bagirov, 2. Auerbach, 3. 
L. Endzelins, 4. K. Ozols (abu 
latviai).

New Y orka Baltiečių p-bėse 
dalyvauja trys lietuviai: Stak- 
nys, Šukys, Trojanas. Pirmau
ja latviai Rankis ir Pamiljens.

Pov. Tautvaišas North Cent
ral p-bėse Milwaukee baigė su 
5-2 tš. Laimėjo Weistein, veng
ras Sedlaček ir studentas Fau- 
ber, surinkę po 6-1 tš.; H. Ber- 
liner ir Brasket po 5^2 tš. Da
lyvavo dar du lietuviai: Zujus 
ir Karpuška, abu iš Chicagos.

LIQUORS — BEER — WINES 
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VISNIAUSKAS
31 Spring St, New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

į 3. Andriulionis Antanas, 245 
į W. Fifth St., So. Boston 27, 
Į Mass.

4. Armanienė. Elena,
Overdale Rd.. Baltimore 29, Md

5. Audėnas Juozas, 252 Cle- 
veland St., Brooklyn 8, N. Y.

6. Bachas Adolfas, 1200 E.
Cheltenham Avė., Philadelphia, 
Pa.

---- 7. Barčiauskas Vladas,J76-09 
88th Avė., Woodhaven 21, N.Y.

20. Rudis Mary, 13500 Wes- 
tern Avė., Blue Island, III.

21. Senikas Antanas, 25 
North Rd., Great Neck, N. Y.

22. Šimkus Valerijonas, 2618 
W. 71st St., Chicago 29, Rl.

23. Spūdis Bronė, 88-33 El- 
derts Lane, Woodhaven, N. Y.

Rt. 24. Sugintas Benediktas, Rev.
i., Chi-

Wine & Liguor Store

MMMM |

Evans St., Los Angeles
Calif.

14. Gugis, Nora, 3323 
\ Halsted St, Chicago 8, III.

15. Končius Juozas B.,
Rev., Dr., 105 Grand St. Brook- 7024 So. Artesian Avė.
lyn 11, N. Y. cago 29, BĮ.

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas 

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

HOLLYWOOD, FLA.

Iš Balto skyriaus veikios
Per praėjusius 1960 metus 

B alfo 141 skyrius Hollywood, 
Fla., rūpinosi kiek galima dau
giau sutelkti lėšų, kad galima 
būtų padėti vargstantiem lietu
viam kituose kraštuose.

Tam tikslui 1960 vasario 8 
lietuvių svetainėje suruoštas po
būvis davė pelno 84.87 dol. 
Parengimo metu surinkta aukų 
28 dol.

Birželio vežimu minėjimas, 
suruoštas kartu su Alto skyrių 
davė pajamų ir aukų 100.94 
dol., iš kurių Balfui liko 50.47 
dol.

Balfo dešimtojo seimo proga 
V. ir O. Skupeikos suroštu po
būviu sutelkė 116.46 dol. Be 
to. ta pačia proga pobūvį su
ruošė Jennie Goodwill; gauta
pelno 77.26 dol. Vincas ir Leo
kadija Matusevičiai spalio 29 su 
ruošę pobūvį sutelkė 47 dol.

Per 1960 metus Balfo cent
rui iš viso pasiųsta 501.06 dol. 
Balfo 141 skyriui priklauso 52 
nariai, kurie taip pat moka na
rio mokestį.

Praėjusių metų skyriaus val
dybą sudarė: pirm. V. Skupei- 
ka. vicepirm.. J. Sveikinas, se
kretorius St. Liulevičienė. iždin. 
J. Goodwill, iždo globėjai — 

► J. Jasuskas ir V. Petraitienė.
Naujos valdybos rinkimai 

bus sausio 10 d. 3 vai. popiet 
Miami lietuvių svetainėje. Ma
loniai prašome visus gausiai at
silankyti.

16. Labanauskaitė, Ona, Dr., 
131 Moore St., Apt. 6J, Brook
lyn 6, N. Y.

17. kartintais Vaclovas, Rev., 
350 Smith St., Providence, R.I.

18. Montvila Petras, 85-66

(My Lithuanian Memories)
' Kaina 84.98

Antrąją mažą (angliškai) —

"Chromas Carols"
Shephcrd Boy and Sleeping Child

Išleistos Mill Marlbom Co. 
PUtintojam» utsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida

Gitui a m a :
Alex Mathews—256 Union Avė.,
Brooklyn 11, N.Y.; Jack J.Stukas 
•- 1264 White St., Hillside. NJ.;
Juozas Cinkus — 495 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y.; Darbininkas 
- 910 WiUoughby Avė., Brook-

Walnut St., Newark 5., N.J.
Centro Valdyba:

1. Rt. Rev. Dr. Joseph B. 
Končius — pirmininkas, 2 Tre
čiokas Albinas — vicepirm, 3. 
Rudis Mary — vicepirm., 4. 
Bredes Stephen, Jr. — vicepirm

5. Audėnas Juozas — vice- 
pirm., 6. Gugis Nora — nacio
nalinė sekretorė, 7. Abraitis 
Vytautas — iždininkas, Bar
čiauskas Vladas — protokolų 
sekretorius

Revizijos komisija:
1. Lūšys Stasys — pirmi

ninkas, 2. Dzikas Stasys — na
rys, 3. Klimas Mikas — narys.

Spaudos komisija:
1. Barčiauskas Vladas, 2. 

Gintneris Antanas, 3. Kasniū- 
nas Vytautas, 4. Zujus Matas.

DAUGIAUSIA PERKAMI FOR
DO AUTOMOBILIAI ..

Fordo bendrovės Lincoln - 
Mercury skyrius praneša, kad 
1961 metai savo pardavimu už-, 
ima antrą vietą jų istorijoje. 
Daugiausia per visą gamybą bu
vo parduota 1955 metais. 1960 
metais pardavimas užima antrą 
vietą; iki metų pabaigos buvo 
parduota 365,000, t y. 29 pro
centai daugiau, nei 1959 ir 50 
proc. daugiau nei 1958. šis sky
rius buvo įkurtas 1947 metais. 
Jį sudaro šie automobiliai: Lin
coln Continental, Mercury, Co- 
met ir English Ford.

1960 metų pardavime daug 
padėjo Comet automobilis. Bu
vo pradėtas pardavinėti tik ko-

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt. Vernon St. PhEadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New Britain, Conn.
Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providence Street
WORCESTER, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britain, Conn. 

TeL: BA 9-2242 — 9-9336 
AMamani* MBW BRITAIN, WATERB0RY ir HARTFORD, Conn.



svečiams. Dėkingas vi-

Marijos Pečkauskaitės 
tėvų globos komitetas

loginiai - organizaciniai k 
New Yorke labai gražiai 
ėjo. Marijos Peškauskaitės 
pos tėvų globos komitetas ir
dvasios vadas labai nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie kursų pa
sisekimo. Dėkingi esame visiem

Prituianiiausiomu kainomis su 
labai gerom BsimokAjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVASKIENftS

BALDŲ KRAUTUVES

1961 m., sausio 6 d., nr. 1

galima, gauti butui, modemidki ; 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 
Off. Tel.: AN 8-4618 

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
iš Chicagos, švenčių metu lan
kėsi New Yorke ir Elizabethe. 
Jis taip pat dalyvavo Religinės 
Dėtuvių Šalpos posėdyje.

Operetės choras po švenčių 
darbą pradeda šį penktadienį, 
sausio 6, 8 vai. vak. piliečių 
klubo salėje. Dirigentas ir val
dyba kviečia visus nariui įsi
jungti į choro veiklą.

Aleksandra ir Petras Matie- 
kūnai 
nimų

Dr.

vietoje kalėdinių sveiki- 
Balfui. paaukojo 5 dol. 
V. Avižonis iš Bayshore, 
N. Y., Darbininko spau

dos kioske švenčių proga nusi
pirko knygų ir plokštelių už 
90 dol. -

Sausio mėn. visi, kurie dar 
nėra Amerikos piliečiai, turi 
užsiregistruoti. Registracijos 
kortelės gaunamos pašto įstai
gose.

M.aspetho liet, piliečių klubas 
ir Lietuvos Atsiminimo radijas 
bendromis jėgomis ruošia kon
certą ir šokius sausio 28 (ne 
sausio 7, kaip anksčiau buvo 
skelbta) klubo salėje, 69-61 
Grand Avė. Programa prasidės 
7:30 vai. vak. Programą atliks 
Rūtos radijo ansamblis ir so
listai. Gros Gene Mitchko or
kestras. Įėjimas 1,50 dol. Bilie
tai gaunami pas H. Venienę, 
C. Mitchell, J. Lazauską ir K. 
Lisauską.

Stanislovas Volskis tragiškai 
žuvo automobilio nelaimėje 
gruodžio 23. Automobilį vai
ravo Ch. Mitchell. Brooklyno 
lietuvis biznierius. Susidūrus

R 8 t N I N K A S

B.OSTONC
ILVIOS

šeimoms Minkūnų, Bačanskų 
ir Sandanavičių, suteikusioms 
nakvynes mūsų kursantams 
svečiams. Ypatinga padėka pri
klauso p. Sandanavičienei, ku
ri atidėjusi šeimos reikalus, vi
sas tris dienas dirbo virtuvė
je, paruošdama maistą kursan
tams ir 
siems

MAS 
kuopos

LRKSA 135 kuopos metinis 
susirinkimas įvyks sausio 8 po 
11 vai. mišių Apreiškimo par. 
salėje. Nariai prašomi dalyvau
ti ir aptarti svarbius reikalus, 
išsirinku naują valdybą.

Petras Ramanauskas _ mirė 
gruodžio 30. Palaidotas gruodžio 
31 iš šv. Petro ir Povilo baž
nyčios Elizabeth, N. J. šv. Ger
trūdos kapinėse. Nuliūdime li
ko Lionė Bagdonavičienė, Jane 
Bagdanavičienė, Irena Laučkie- 
nė, Lionginas Ramanauskas ir 
dalis šeimos Lietuvoje.

16 PRAĖJUSIŲ metų Maironio mokyklos eglutės; Asta Pzanckevičiutč ir Rasa Navickaite dainuoja Kalėdų 
seneliui “Du gaidelius”, šių metų mokyklos eglutė bu > sausio 3. t.’uotr. V. Maželio.

Parapijos choro koncertas 
bus sausio 8 d., 3:33 vai’ po
piet Jordan Hali salėje choro 
50 metų sukakčiai atžymėti. 
Programoje dalyvaus parapijos 
choras. Melrosės simfoninis or
kestras. vargonai ir solistai St. 
Baras. Dana Stankaitytė ir Jo
nas Varnelis, diriguoja komp. 
J. Kačinskas. Bus išpildytos iš
kilmingos Gounod mišios. Be to 
bus atliekama F. Mendelsono 
ketvirtoji simfonija. Lietuviai 
pirmą kartą tokiu mąstu išei
na Į garsiąią Bostono koncerto 
salę. Tad bostoniškiai ir apy
linkių lietuviai, tikimės, supras 
garbės ir pareigos reikalą ir 
kuo gausiausiai į šį koncertą 
ateis. Po koncerto — susipaži
nimo vakaras lietuvių piliečių 
klube.

DARBININKĄ KAIP KALĖDI
NI DOVANĄ UŽSAKĖ:
A. Pračkauskui, Anglijoje A. 
Nagys, Lemont, III.
Juozui Bertmanui — T. Belec
kas, abudu iš Pochester, N. Y. 
Chas. Charaškai, Brooklyn, *N. 
Y. — S. Matulionis, Manhasset, 
N. Y.
Anna McKay — Adella M. Cia
ne, abi iš Scotia, N. Y.
Jonui Ridikui — Elena Ridikie- 
nė, abudu iš Norwood, Mass. 
Bronei Arminas Brooklyn, N.Y.
— Juozas Arminas iŠ Wood-

Jeronimas Kačinskas pradėjo simfoninių koncertų sezoną
Melrose, Mass., gruodžio 12 

Memorial Hali su dideliu pasi
sekimu praėjo pirmas Jeroni
mo Kačinsko diriguojamas 1960 
- 1961 metų iš eilės 43 sezo
no atidaromasis Melrosės sim
foninio orkestro koncertas, ku
rio programą sudarė Chadwi- 
cko orkestrinė suita, Anderso
no Kalėdų festivalis ir Menotti 
opera “Amalis ir nakties sve
čiai”. Apie tai laikraštyje “Mel- 
rose Free Press” muzikos prof.
Frederic Butterfield rašo, kad čiams žibintas’

koncerto didžiūno pasisekimo 
pirmoji priežastis ta, kad “ži
nomasis orkestras pasirodė su 
nauju dirigentu Jeronimu Ka
činsku ... J. Kačinskas, paly
ginti, neseniai pasitraukęs iš 
Lietuvos ir kaip svečias diri
gentas apylinkės miestuose į- 
rodęs sugebėjimo orkestrui va
dovauti — atlikti sunkų užda
vinį bet kam, ir geriausiai pasi
rengusiam. Jis traukia muzikus 
prie savęs ir yra savo tautie- 

... Menotti o-

F U N E R A L HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modernižka koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Stasys žržniauskas, buvęs 
miškininkas ir mokytojas, Bos
tono sendraugių ateitininkų val
dybos narys, mirė gruodžio 23, 
sulaukęs 65 metų. Velionis pa
liko nuliūdime žmoną Elzbietą 
ir du sūnus — baigusį univer
sitetą Algirdą ir studentą Sta
sį. Palaidotas N. Kalvarijos ka
pinėse. Į kapus palydėjo kun. 
J. Žuromskįs, atsisveikinimo 
kalbą pasakė sendraugių ateiti
ninkų pirmininkas miškininkas 
Paliulis.

Maldos Apaštalavimo draugi
jos susirinkimas bus sausio 6 
tuoj po Sv. Valandos 7:30 vai. 
parapijos salėje.

CYO nariai po 
nių mišių sausio 
autobusu išvyks į
shire Troy kalnus pašliūžinė- 
ti slidėmis. Kartu vyksta ir 
Norwoodo lietuvių par. CYO 
grupė.

Šv. Vardo draugija sausio 7 
d. 8 vai. vak. parapijos salėje 
rengia viešą Whist ir Blitz. Pel
nas skiriamas parapijos salės

perą “nuostabiai atliko pono 
Kačinsko vadovaujamas Meti
se orkestras. Jis (J. Kačinskas) 
diriguoja autoritetingai ir pa
prastai ir tuoj parodė aukščiau
sią muziko sugebėjimą — iškel
damas kiekvienos melodijos 
grožį. Lygia dalia vadovauda
mas derino teisingu tempu į- 
vairiausius epizodus ... Galė
jai justi čia būtiną greitį ir 
emocinį įkarštį, čia ramų ato
slūgi, kaip reikalavo scena”... 
Ypač pažymėtinas buvęs raišas 
berniukas Amalis — R. O'Brien 
Lygiai gerai dirigentas pagavo 
abiejų orkestrinių dalykų, ėju
sių koncerto pradžioje, dvasią. 
Pilna didžiulė salė publikos — 
tiek didelių, tiek mažų — (pir
mą kartą Amerikoje teko ma
tyti tokius drausmingus jau
nuolius) ilgais plojimais kelis 
kartus iškvietė dirigentą. Po 
koncerto Grand Army Hali pub
lika buvo supažindinta su diri-

NEW YORK

Since 1889
OUR ONL/ STORE

We Deliver Anywhere
We Telegraph Flowers'

Anyvhere
Weddinqs & Funerals 

oiir specialty

L AS K A S FLOWERS
“FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 B R O A D W A Y 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859
7281

7 vai. ryti- 
7 specialiu 
New Hamp-

CAMBRIDGE, MASS.
dakcijoje ir “Lietuvos Bendro
vėje”. Lankėsi Europoje ir 
nepriklausomoje Lietuvoje. Bu
vo linksmo būdo, labai judri 
ir energinga. Mirė 62 metų. 
Palaidota Kalvarijos kapinėse 
iš Nekalto Prasidėjime bažny
čios gruodžio 27. Gedulingas

Mirė Magdalena Grybaitė _
Magdalena Grybaitė, ištarna

vusi 32 metus Nekalto Prasi
dėjimo par. klebonijoje kaip 
vyriausia šeimininkė, mirė li
goninėje gruodžio 22. Sveika 
būdama dalyvavo dar parapijos 
chore, pasižymėjo savo daina
vimu ir giedojimu. Turėjo gra
žų balsą, kurį lavino pas ge
rus mokytojus New Yorke ir 
Bostono konservatorijoje; bu
vo viena iš svarbiausių solisčių 
Vanagaičio trupėje. Velionė bu
vo gimusi Lietuvoje, 10 metų 
atvežta į Ameriką. kurioje bai
gė pradinę ir vidurinę moky
klas. Dirbo “Darbininko” re-

Tel. EVergreen 7-4335

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

M.. P. BĄLLAS — Dirę.ctorius_

NEW YORKO STUDENTŲ

Radijo programos

Tremties Mokykla Tel. Vlrginia 7-4499

p ra leistina. Stephen Bredes, JrJums visiems/ mono mieli, yra žinoma, kad

Brooklyn 8, N. Y.

S

rožes m mos vakarai
Ją galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos parduotuvėse.
Kaina $6.00. Išleido ABC Records, P. JURGAITIS

Jūsų klebonas
Prel. PR- VIRMAUSKIS

ŽVILGSNIS j Naujus Metus. Nuotr. V. Maželio

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

ved. Jonas J. Romanas, sr.

Šokių muzikos mėgėjai!

buvo programos dalyvių vaka
rienė. VI. Kulbokas

Puiki dovana šventėm. Jau atspausdinta nauja, lietuviškai 
įdainuota 11 rinktinių šokių muzikos plokštelė —

#
VYČIŲ PROGRAMA

’ WLOA — 1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

ŠI vienintelė proga New Yoflco 
apylinkes lietuviams tikrai ne- 

IšJImas >1.25

maloniai kviečia visus atsilankyti 
į ruošiamą

FILMŲ VAKARĄ,
kuris įvyks

1961 M. SAUSIO 14 D.

werick. Marianne Koch, Paul Bi’.dt. 
Herbert Huebner, Rudolf F ?mau.

Priedinė filmą:
HVcxietijo$ gamtovaizdžiai” 

Be to:
“Zvvischen Bonn und Beriln” 

Ir nauja ūma Vokietijos savait. apžvalga

ADVOKATAS 
87 Sheridan Avenue

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

ALB BALTRŪNAS - B ALTON 
— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Graborius-Balsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. Jokūoac Stukss

WEVD — 1330 kil., New York. 
N. Y.

mišias aukojo prel. Pr. Juškai- - - .
tis, prel. Pr. Virmauskis ir prel. fentu k P- Kačinskiene. Vėliau remontus užbaigti. 
Pr. Juras. Nuliūdime paliko se
serį ir brolį.

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkway Statlon)

VVOOOHAVEN, N. Y.

Suteikiam frarb’ngas laidotuves 
Knplyčl os nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

1961 sausio 8 d., 3:30 vai. popiet, Jordan Hali, 

290 Huntingfon Avenue, Boston, Mass. — bus 

aukšto meninio lygio koncertas parapijos naudai.

Man labai malonu pasveikinti visus, kurie prie šio kultūrinio mūsų pa
rapijos įvykio savo darbu ir rūpesčiu prisidėjo. Sveikinu kompozitorių ir 
dirigentą Jeronimą Kačinską, parapijos chorą, Melrose simfoninį orkest
rą, solistus, mano pagelbininkus kunigus, koncerto rengimo komitętą, 
bilietų platintojus, kaip lygiai visus aukotojus, kurie savo nuoširdžia auka 
taip daug padeda parapijai.

7403 S. Westem Are.
Chicago 36, lUinoig nuo 5 iki 6 p.p.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

su sunkvežimiu St. Volskis bu
vo vietoje užmuštas, o Ch. Mi- 
tchell sunkiai sužeistas. Velio
nis palaidotas iš Angelų Kara
lienės par. bažnyčios gruodžio haven, N. Y.
28 Kalvarijos kapinėse. Agnės Nariu, Lake Worth, Fla.

Futbolo rungtynės. Sausio 8, ~ B U™, N.Y.
sekmadienį. 2:30 vai. Bushwick ^t’naS,Gr*y’ ?,TOnX Y'~ 
H. S. aikštėje žaidžia pirmenv- ? ^ova^ ^-Vemon. N. Y. 
biu rungtvr.es LAK - Whiie TeHe* . Ab“8“n-
Plains. Rezervinės 12:45 ten - Mary MdtolaiUs, S Mer- 

chantville, N. J.
F. Stumbienei, Woodside, N.Y.
— U. Stumbris iš Sunnyside, 
N. Y.
Gustavas Krivickas — Jonas 

diadzevičiusr^abudu—iš New 
Britain, Conn.
Erich Daugschies, V. Germany 
— L. Kumpos, Brockton, Mass.

pat. Jauniai žaidžia taurės rung
tynes su Kolpingu 11:30 vai. 
Kolpirgo aikštėje.

Stasys Navickas ir jo žmona 
^Aldona (Kardokaitė) atvyko į ■ 
Amerika apie 1948 - 1949, 
anksčiau gyveno New Yorke. 
Turi dukrelę Angeliną - Mariją. 
Jis pats arba žinantieji apie jį 
prašomi rašyti Darbininko ad
ministracijai, 915 Wiiloughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

šv. Vardo draugi os svarbus 
susirinkimas Apreiškimo para
pijos salėje bus sausio 8. sek
madienį. po 8 vai. rytinių mi
šių. Visi nariai prašomi būti 
mišiose ir susirinkime. S. R.

Maironio šeštadieninės mo- 
kyklos^Kalėdų eglutės vakarė- 
lis įvyks sekmadienį, sausio 8, 
4 vai. popiet. Vieta — Apreiš
kimo parapijos salėje Brookly- 
ne. Patys mokiniai atliks me
ninę programą, kurią ruošia 
mokyt. J. Matulaitienė. Atvyks 
ir Kalėdų senelis su dovanomis. 
Veiks laimėjimais gausi loteri
ja, bufetas, o po programos vi
si galės pasišokti.

Stephen Arbmiskis
(ARMAKAUSKAS)

WAGNER THEATER
110 VVyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
B,-ookTyn-Ridgewocd: tel. VA 1-2313 
Kata atidarai P.-rktadieniais 6 vai. p.p.

š“š*-di«nJa;s iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai d!"n s 
Penktadienį — sausio 6, iki — 
Trečiadienio — sausio 11, 1961

Didžiausia vokiška spalvota filmą 

"LU0WIG II”
(Karaliaus spindėjimas ir gesimas) 
Vaidina: O. W. Fischer, Ruth Leu-

šeštadienį, 7 valandą vakare

FRANKLIN K. LANE 
HIOH SCHOOL AUDITORIJOJE 

Valiuoti Jamalca linijos traukiniu iki 
Elderts Lane stoties
Bus rodomos dvi 

Pauliaus Jastukonic 
paruoštos lietuviškos gar s. ftlmoc

Lietuva —

Parduodam: labai mažai var
toti baldai. Savininkas išvyksta. 
Lieka trys laisvi labai gražūs 
kambariai. Kreiptis vakarais 
100-17 93rd Avė., Richmond 
HiU 18, Y., šeštadieniais ir
sekmadieniais visą dieną.

Išnuomojamas gražus kam
barys vienam asmeniui, apsta
tytas baldais, su teise naudotis 
virtuve, arti Botanikos sodo, 
geras susisiekimas. Kreiptis te
lefonu STerling 94563.

J. S.
Sodaliečiy pamaldos ir susi

rinkimas nukeliamas į sausio 
11 d. 7:^8 vai. vak.

Adolfas ir Meldrida Navickai 
sausio 7 švenčia 50 metų savo 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Jų 
intencija tą dieną mišios šv. 
Petro par. bažnyčioje bus 9 
vai. ryte.
“Krikštai. Gruodžio 25 šv.“ 

Petro bažnyčioje pakrikštyti Ka
zimiero Adams ir Onos Buny- 
tės - Adams duktė Onos Ra
munės ir Dalios vardais. Tėvai 
gyvena 909 E. Broadway. Vik
toro Banevičiaus ir Ados Anu
žytės - Banevičienės sūnus Po
vilo Russel ir Dariaus vardais. 
Tėvai gyvena 16001 Walvern 
Blvd., Maplle Heights, Cleve- 
land. Ohio.

WHIL — 1*30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVĖS VARPAS 

ved. P. V II! n i*
WKOX — 119C kil Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai.

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Step. Minkus, Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

Matthew P. Baltas

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Tel APpIegate 7-7083

LAIKRODININKAS

Aukas*. Sidabrai*. Deimantai B
Laikrodžiui ?.

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N.V. EV 4-2318

rungtvr.es

