
XLVII NO. I.

TYRINĖTOJAS: Thompsonas, A 
merikos atstovas, turi ištirti, ai 
derybos galimos.

vertinamas kaip Vakarę pa
stanga derybos* dėl Berlyno 
paremti ir jėgos argumentu ir 
rodyti, kad laisvę Berlyne Va
karai gins bet kuria kaina, (ši
tas karinės jėgos demonstravi
mas tuo tarpu reikiamo įspū
džio nedaro, atsižiūrint į per
eitus metus, kada Vakarų tei
sių laužymas nebuvo pasiprie
šintas jėga)- / z

Prezidentas de Gaulle pa
reiškė, kad porą divizijų ati
trauks iš Alžiro į Europą. Jos 
esančios reikalingos "dideloi 
karinei akcijai, kuri gali būti 
primesta tautai (Prancūzijai) ir

TIRIAMASIS: Gromyko, Sovietų 
u. r. min., turi nieko nepažadėti 
ir nuo derybų -neatbaidyti.

vam. Jos būtų reikalingos ne
tekus pernai fazės Sasenoj, Al
banijoje, kur buvo 12 sovieti
nių laivų ir ^kurie turėjo išsi
nešdinti santykiam su Albani
ja pairus- Gal būt, Chruščiovas 
nelabai tiki bazės prie Egipto 
pajėgumu. Tačiau pačios dery
bos . padeda Nasseriui spirtis 
prieš Vakarus.

Diplomatinė Maskvos akcija 
siekia taip pat suartėjimo su 
Titu, paliekant jam laisvas ran
kas dėl Albanijos, kuri gali bū
ti atkirsta nuo savo pagrindi
nio sąjungininko kom. Kini
jos, jei, reikalui esant, Nasse- 
ris uždarys Sueso kanalą.

Metai pradėti vėl pasitari
mais su Maskva dėl Berlyno. 
Sausio 2 Amerikos atstovas 
Thompsonas, vykdydamas Ken- 
nedy ir Macmillano sutarimą, 
kalbėjosi su Gromyko dėl gali

mybės ir sprendimo. Priešingai, 
jis įpratinamas vengti savo nuo
monės pareiškimo, pataikauti 
viršininko nuomonei, nes nuo 
to priklauso jo kilimas karje
ros laiptuose. Po eilės metų to
kioj biurokratijoj jis jau laiko
mas specialistu užsienio politi
kai. Iš tikrųjų

jis padaromas specialistu n* 
kovoti su raudonuoju sąmokslu, 
bet specialistu kopti karjeros 
biurokratijoje.

Taip paruošti diplomatai tin
ka ne veikti, bet tik stebėti, 
kaip priešas veikia, ir laukti, 
kad kas kitas problemas iš
spręstų arba jos pačios išsi
spręstų.
Kita priežastis — tai

ii diplomatinię viršūnių lei
džiamos pažiūros ("filosofija"), 
kurios nukreipia akis nuo tik
rovės, skatina diplomatinį pa
syvumą, o jei akciją, tai klai
dingą, Amerikai žalingą, prie
šui naudingą-

Sumini keletą tokių labai po
puliarių pažiūrų:

1. "Evoliucijos" teorija — 
tikėjimas, kad satelitiniuose 
kraštuose ilgainiui išaugs ko
munizmo linija, skirtinga nuo 
Maskvos; kad pačioje Rusijo
je pasikeis kryptis. Belieka tik 
palaukti.

2. Susitarimo teoriją — tikė
jimas, kad mes galėsime kokiu 
stebuklingu būdu susitarti su 
komunistais dėl sugyvenimo, 
tik reikia surasti formulę.

3. Įtampos atleidimo teorija 
— tikėjimas, kad su rusais ga
lima bus sugyventi, tik nereikia

mybės derėtis Berlyno klausi
mu. Kalbėsis dar. Jei bus bent 
už ko užsikabinti, kas duotų 
vilties suderinti, abiejų pusių 
interesus, bus šaukiama užsiė
mę reikalų ministerię, o gal ir 
prezidento Kennedy bei Chruš
čiovo konferencija.
Pastaruoju laiku ir preziden
tas de Gaulle šiek tiek sušvel
nino savo opoziciją tokiam ty
rimui, ar derybos su Maskva 
galimos-

Su pasikalbėjimais eina ir 
tam tikri Vakaru kariniai ju
dėjimai.

Amerika nutarė pasiųsti iki 
sausio vidurio 6,000 karių pa
pildomai Į Europą lėktuvais. 
Nuo Berlyno krizės pradžios 
jau pasiųsta 45,000. Viso Ame
rika Europoje laiko apie 300, 
000.

Ostačkov prie
Mask-

Neuįę metę apžvalgas tenka 
pradėti informacija iš naujų 
metų sausiui skirto Readers 
Digest nr. Jame dėmesio ver
ta informacija Frank L. Kluck- 
hohn, kuris eilę metų buvo 
valstybės departamente aukš
tas pareigūnas saugumo reika
lam. Žymėdamas Amerikos poli
tinius pralaimėjimus šaltojo ka
ro frontuose, sustoja prie klau
simo, kurį kelia jau masės: kas 
nutiko su ekspertais, kurie ren
gia mūsų užsienio politiką; ko
dėl mes negalime komunizmui 
pasipriešinti kaip reikiant?

Aš manau — rašo Kluchohn 
— kad aš atsakymą žinau. Kaip 
vienas, kuris daugel metų pra
leidau valstybės departamento 
veikloje, aš esu įsitikinęs, kad 
už mūsų nesekmes žymia da
lim yra atsakinga mūsų diplo
matijos biurokratija; 1. jos ne
noras žvelgti realiai į veidą 
priešui, kuris rengiasi mus su
naikinti, 2. nesugebėjimas su 
juo lenktyniauti, varžytis-

O nesugebėta dėl to, kad 
diplomatijos specialistai visai 
nepa ruošiami diplomatinei ak
cijai.

Autorius plačiai vaizduoja, 
kaip jaunas, kolegiją baigęs 
žmogus ateina į valstybės de
partamentą ir per keleris me
tus muša vizų antspaudus ar 
kitą technikinį darbą dirba, bet 
visai negauna uždavinių, kurie 
reikalauja jo asmeninės atsako-

Kai šaltasis karas nesiseka, auga kritika, kad valstybės 
departamentas paralyžuoja aktyvų pasipriešinimą ko
munistų agresijai

Vakarai nori, kad Maskvą Berlyną paliktą ram 
betgi nori judėti pirmyn ir Berlyno ir Vidur®

CHRUŠČIOVAS, N
Chruščiovas metų pradžioje 

demonstravo, kad padėtis yra 
jo rankose. Jis tebekartojo: va
karų Berlynas turi būti lais
vas miestas, taikos sutartis su 
rytų Vokietija pasirašyta, susi
siekimas su vakarų Berlynu ry
tų Vokietijos kontrolėje; paga
liau — laimės komunizmas. Gy
rėsi savo kariniu pranašumu 
ir “tautos bei valstybės turi 
tik vieną pasirinkimą: arba tai
kingą koegzistenciją su ūkiniu 
lenktyniavimu tarp kapitalizmo 
ir socializmo, arba beprotišką 
raketinį atominį karą". Nuo pa
starojo Chruščiovas norėjo at
baidyti įspėjimu: Vakarai “pra
rado jėgos balanso pusiausvyrą 
nesugrąžinamai”.

Kalbama ir apie Chruščiovo

jos sąjungtaBdcam". Sausio 2 
ir Vokietijoj pašaukti 42,500 

naujoku. Va$etija dabar turės 
jau 375,000 kariuomenės.

Karinės

DU NAUJI “KATYNAI”, UŽ KURIUOS 
ATSAKINGAS YRA IR CHRUŠČIOVAS 

Londono lenkę egzilę laik- noje, antra
raštis Dziennik Polski paskel- Kalinino į vakarus nuo 
bė naujas žinias, nemalonias vos.
ir Chruščiovui ir dabartinei 
Lenkijos komunistinei vyriau
sybei. Paskelbė apie kitus du 
"katynus", kuriuose sovietai nu-

Kada Ukrainoje buvo sušau
dyti lenkų karininkai, Ukrai
nos pirmuoju komunistų parti
jos sekretorium buvo Chruščio-

diplomatinę akciją Viduržemio 
ruože.

Deramasi su Nasseriu dėl ba
zės sovietų povandeniniam lai-

Portugalijos min. pirm. Sa- — Anglijos užsienių reikalų 
lazaras sausio 3 parlamentui min. du kartu įspėjo anglus vie- 
pareiškė, kad Portugalija nu- šąi, kad Anglija praranda pa-

žudė lūUOOO -lenku karininkę,vas^ -Dėl to lenkai ir klausia:
lig šiol buvo pagarsėjęs tik

tai Katyno miškas, kuriame So
vietai sušaudė lenkus karinin
kus, paimtus daugiausia iš Ko- 
zielsk belaisvių stovyklos Smo
lensko srityje. Juos surado ir 
viešumon iškėlė 1943 vokiečių 
kariai. Buvo pakviestas tarptau
tinis raudonasis kryžius, kurio 
atstovų daviniais remdamasi 
Lenkijos egzilinė vyriausybė 
kreipėsi į Maskvą. Stalinas at
sakė, santykius su londoniške 
egziline vyriausybe nutraukda-
mas.

kodėl Chruščiovas, kaitindamas 
Staliną masiniais žudymais, nu
tylėjo Katyno žudynes. Ir at
sakymą randa vieną: Chruščio
vas buvo už jas taip pat atsa
kingas kaip ir Eichmannas už 
Hitlerio vykdomas žudynes.

Žinias apie naujus “katynus” 
turi ir Lenkijos vyriausybė- 
Dziennik Polski pateko Į Len
kiją ir privaliem asmenim. Ži
nios apie tai eina per žmones. 
O vyriausybė turi tylėti, kad 
Chruščiovas su ja nepasielg-

(ubą — Maskvos prietiltis
Valstybės departamentas pa

skelbė dokumentų rinkinį apie 
Kubą kaip “sovietinio imperia
lizmo prietiltį”. Iš knygos aiš
kėja. kad Sovietai davė Kubai 
karinės pagalbos už 100 miL, 
Kuba išaugino jau kariuomenę 
250,000 — 400,000 didumo. Ją 
treniruoja 300 rusų ir čekoslo- 
vakų specialistų. Tie dokumen
tai turi parodyti Kubos pavojų 
kitiem Amerikos kraštam. Jie

mato pasitrąukįi iš J., Tautų sitikėjimą Jungtinėm JTautom. 
ryšium su Indijos agresija Go- 
joj ir J. Tautų nereagavimu į 
tą agresiją. Kada pasitrauks, 
Salazaras nepasakė. Tačiau da
bartiniu metu Portugalija ne
bendradarbiaus su J. T., kiek
tai nebus prieš Portugalijos 
interesus- Salazaras kritikavo 
Ameriką ir Angliją, kad jų pa
rama Portugalijai prieš Indi
jos agresiją buvo tik žodžiai.

Amerikos diplomatai stengsis 
perkalbėti Salazarą, kad nesi
trauktų. v

litikas, įspėjo, kad užpuldama JM €r2iRti pvz. informacijom, 
Goa, Indija neteko moralinės kurios būtų jiem nepalankios, 
teisės kelti balsą prieš karinę ne^ *r i 14 agresinius žygius 

nereikia atsakyti tokiais pat žy
giais, kad nebūtų išprovokuoti 
dar didesni komunistų agresi
niai veiksmai.

4. Užsienio paramos teorija 
— tikėjimas užsienio parama, 
kurią Amerika pila komunisti- 

ar prokomunistiniam kraš
tam milijonais ir bilijonais, kad 
ji atitrauks juos nuo Maskvos- 

Tokias teorijas autorius laiko 
didelėm klaidom, kurios nu
kreipia akis nuo pavojaus ir 
paskatina nieko neveikti. Aliar- 
mingais ir nuostabą sukelian
čiais faktais (prie kurių teks

kįtų , agresiją^ , Indija padėjo
— Indijos Gandhi mokinys laidoti J- Tautų ir Saugumo Ta- 

Rajagopalachari, 82 metų po- rybos prestižą.

Dabar lenkų laikraštis pa
skelbė, kad lig šiol nieko ne
buvo viešai žinoma apie kitas 
dvi masinio žudymo vietas, ku
riose nužudyta apie 10,000 len
kų karininkų. Viena —■ Star- 
obielsk, prie Charkovo Ukrai-

tų taip, kaip Stalinas su egzi
line Lenkijos vyriausybe.

grįžti) rodo, kaip tokia jpofitika 
davė priešingus rezultatus, ir 
pritaria šen. Henry M. Jackso- 
no pareiškimui: "Jokis kitas už
davinys nėra tokis skubus kaip 
valstybės departamento veiklos 
taisymas".

— Portugalijoje sausio 1 nu
malšintas 40 politikų ir karių 
rengtas perversmas. Tris va
landas trukusiame susidūrime 
žuvo apsaugos min. pavaduoto
jas, kuris norėjo sukilėlius per
kalbėti.

— Indijos invazijoje į Goą 
žuvo 22 indų kariai ir sužeista '" 
38, portugalų žuvo 17, į nelais
vę pateko 3241.

— Irako šiaurinėje daly, kal
nuose, 800 kurdų, ginkluoti ba- 
zokom, atnaujino sukilimą. Ira
ko kariuomenė kovoja su su
kilėliais iš lėktuvų.

— Olandija sutiko derėtis 
su Indonezija dėl N. Guinejos. | K 
Indonezija derybom numato tik 
vieną klausimą — kaip Olandi- \ 
ja turi perduoti teritoriją In-- 
donezijai.

— Vatikanas paskelbė eksko
muniką Castrui. Bet Kuboje 
Castro propaganda apie tai ty
li. Kubos gyventojų 90 proc. 
laikomi katalikais. J
— Vokietijoj* komunistam į- 
sakyta brautis į sodaldemokra- f. 
tų veiklą ir profesines sąjun
gas.

— Libano gruodiio 31 deši
nysis sparnas mėgino surengti 
perversmą, bet nepasisekė-

> LAOSO TROIKA NEJ^DEGE: komunistų lyderis Souphanouvong, vaka- 
* rietinis Boun Oum, Maskvai palankus “neutralusis" Souvanna Phouma — 

nesusitarė.

turi paruošti kelią Kubos klau
simui Amerikos Valstybių Or
ganizacijos konferencijai kuri 
prasidės sausio 22.

LAOSE PADĖTIS BE IŠEITIES
Laose derybos dėl koalici

nės vyriausybės sudarymo nu
trūko. Antikomunistinė vyriau
sybė nemato galimybių bendra
darbiauti su komunistais, nors 
Amerikos atstovas dar per ka
ralių mėgina veikti už koalizi- 
ją. Vakarų atstovai mano, kad 
Laos kurį laiką pasiliks pada
lytas.

— Kennedy biudžetas kitiem 
metam būsiąs 92-3 bilijonai — 
3 bilijonais didesnis nei dabar 
ir 10 bilijonų didesnis nei Ei- 
senhowerio laikais.

MASKVAI PAVOJUS 
GUINEJOJE?

Maskva išsiuntė Chruščiovo 
pavaduotoją Mikojaną i Gui- 

- neją Afrikoje. Guonejos prezi
dentas Šekou Toure, Maskvai 
labai palankus, staiga paskel
bė kaltinimus, kad “Rytų bloko 
atstovybės” rengė prieš ji per
versmą. Skubiai dėl to išvyko 
Sovietų atstovas iš Guinejos.

DVI NAUJOS DIVIZIJOS 
AMERIKOJE

Prezidentas Kennedy sausio 
3 paskelbė, kad - armija for
muos dvi naujas divizijas. Jos 
bus baigtos iki metų galo. Ta
da Amerika turės viso 16 di
vizijų. Bus galima paleisti dvi 
tautinas apsaugos divizijas, ku-

- Laos: sausio 4 Seato te- Suimti ir būsią sušaudyti 15 rios buvo mobilizuotos ryšium 
su Berlyno krize.

PERNAI ŠIUO METU

Koki politiniai rūpesčiai bu
vo pernai šiuo pačiu metu T Ar 
jie daug pasikeitę nuo šios die
nos? Štai jie:

numatė derybas su komunis- - 
tais. M. Higgins dėl to: kol są
jungininkai kalbės, komunistai 
išnaudos tą laiką įsistiprinti 
Laose. — Kuba: sausio 3 Ame
rika nutraukė diplomat. san
tykius; sausio 4 Kubos skun
das Saugumo Taryboje dėl 
Amerikos rengiamo užpuolimo.

— Amerika ir Europa: Eu
ropos tautos nori ne auklės, 
bet lyderio. Dulles buvo labiau
siai kritikuojamas, bet jis bu
vo lyderis, dabar Amerika nu
stojo buvus lyderiu; jei Ame
rika nevadovaus, tai ir Europa 
eis savo keliais (Sulzberger). 
— J. Tautos: J. Tautos tegali 
kalbėti, bet negali nuspręsti. 
JT nebeatvaizduoja pasaulio 
tikrovės. Kai kurios valstybės 
kalba apie pasitraukimą. Chruš
čiovas apie komunistines jung
tines tautas (Newsweek). — Už
sienio pagalba: aštriai suskilu
sios nuomonės dėl jos.

20 Guinejos piliečių.

Kinija ir Indija nori kolonijų
— Vakarę žvalgyba patyrusi čia užimti dominuojamą vietą, 

apie kom. Kinijos siekimus pri- kokią turėjo europiečiai, 
sijungti rytinį Sibirą su Vladi- 
vostoku, Ussuri provinciją, ku
ri nuo Kinijos buvo atskirta 
Rusijai 1860.

Salazaras kalbėjo Portugali
jos parlamentui apie Nehru sie
kimą savo gyventojų perteklių 
iš Indijos permesti į Afriką ir

TANGANYKA: Kongo kaimyne kurios teritorijoje yra aukščiausias Afri
kos kalnas, Kilimanjara — 19340 pėdų. 19S1 gruodžio 9 gavo nepriklauso
mybę, kurią saugos jos kariuomenė.

PIETŲ VIETNAMAS: Madame Nhu, prezidento brolio žmona suorganiza
vo moterų brigadą gintis nuo komunistų.

Kongo džiunglėse :
— Katangos parlamentas sau

sio 3 nepajėgė priimti Tshom- 
be ir Adoulos susitarimo, ne
buvo kvorumo.

— Valstybės departamentas 
paskelbė, kad Tshombe agentas 
Amerikoje mėgino gauti Costa 
Ricos pripažinimą Katangos 
valstybei- Už tai žadėjo milijo
ną dol.

Ko vakarai iš dorybę nori?
Norai labai kuklūs: kad 

Maskva paliktų padėtį Berlyne 
tokią, kokia yra, ir kad būtų 
išvengta ginkluoto konflikto- 
Vakarų diplomatai esą optimis
tai, kad tuo pagrindu bus su
sitarta.

— Prancūzija slaptai derasi 
su Alžiru. Tačiau ir tuo metu 
nuo teroristų Alžire per tris 
sausio dienas žuvo 54.

— Nusiginklavimo konferen
cija bus atnaujinta kovo 14.

— Chruščiovas Naujiem Me
tam pareiškė, kad Kurilų salų 
grąžinimas Japonijai galėtų bū
ti svarstomas, jei Japonija at
sisakytų karinės sutarties su 
Amerika.



TAUPYKITE CHICAGOS SENIAUSIOJE UETUVtŲ 
TAUPYMO IR SKOUNB40 BENDROVĖJE

P^rtagaioą. SaĄikę sausio 15 
jos narnate svarstyti pirmoje 
eilėje.taip pat ne Portugali
joj dąįndą prieš Indiją, bet 
*tMl prieš Portugaliją ; dėl

tojo tame laikrašty ir dabar, 
gruodžio pabaigoje, kai Ameri-

/valdo Portae^a^am- 
0* kaip 400 metų. Angolos 
f^ĮtiojOt aeri nepriklausomy
bės. Portugalija jos neduoda. 
Angolos patriotinės ąrgžHiir-ari- 
jps surengė sukilimą. Portuga
lijos kariuomenė jį malšina 
ėfiMksjom represijom. Amerika 

būti neutrali, kai kalba 
apąb laasvės siekimus. Ji remia 
Angolą. Nors dėl to atsiduria 
pavojuje Nato vienybė (nes Por
tugalija yra Nato paryš), tačiau 
Amerika mano: teisinga kovoti

jeigu tai Kečia sąjungininką- 
Tsisybė aukščiau už sąjungi
ninko interesus. Teisybės teš
kėdama, Amerika, tikisi, ras su- 

■ pratimo ir naujų draugų tarp
Afrikos tautų.

Tokia yra oficiali padėtis, 
kaip ją pristato spauda.

TAČIAU AR JI TEISINGA?
Išmokom, kad oficialieji pra

nešimai ne visada teisingi. Ne 
tik Sovietuose. J. Alsopas (NY 
HT) jau pereitais metais buvo 
įspėjęs neimti už gryną pinigą 
pranešimų iš Kubos- Anot jo, 
du trečdaliai informacijos iš 
ten ateina pro J. Tautų kon
trolę. Jis buvo atkreipęs dėmesį 
kaip žinios iš Laoso ar Pietų 
Vietnamo buvo duodamos taip 
pat* su tam tikra tendencija. 
Netenka stebėtis, jei ir dėl An
golos atsiranda kitokių žinių 
nei anos oficialiosios^ Kreįpiam 
dėmesį į žinias, kurias apie 
padėtį Angoloje yra paskelbęs 
dr Max Yergan Readers Digest 
leidiniuose.
7 Kas yra tas naujų žinių skel
bėjas? /

Dr. Max Yergan yra Ameri
kos pilietis, negras, mokslinin
kas, ilgai specializavęsis Afri
kos klausimais, pietų Afrikoje didelis blogybių šaltinis yra so- 
17 metų išgyvenęs kaip YMCA dalinė nelygybė ir bijojimas 
aukštesnysis pareigūnas sociali- daryti socialines reformas, či-

o

ANTONIO OJ-IVEIRA SALAZAR, Portugalijos minis teris pirmininkas.

Taigi liudininkas ir kvalifi
kuotas ir neįtartinas, kad rasi
niais sumetimais jis norės atsi
stoti baltųjų portugalų pusėje.

Leidžiamės į jo informaciją.

KAIP AMERIKOS DIPLOMATI
JA PASUKO VIENU KELIU SU 
MASKVA DĖL ANGOLOS

Yergan priminė, kaip J- Tau
tos 1960 gruodyje priėmė rezo
liuciją, kad Afrikos kolonijom 
būtų duota nepriklausomybė be 
jokių sąlygų, apribojimų. Ame
rika tada susilaikė nuo balsavi
mo. Gal senoji vyriausybė no
rėjo palikti laisvas rankas nau
jajai. 1961 kovo 15 Amerikos

naujosios vyriausybės atstovas 
jau balsavo drauge su Sovietais, 
kada J. Tautos įpareigojo Por
tugaliją aną rezoliuciją vykdy
ti Angoloje.

Pažymėtina, tai dienai pačio
je Angoloje buvo suorganizuo
tos teroristinės riaušės, kurios 
buvo pavadintos tautine revo
liucija prieš kolonializmą už 
nepriklausomybę. Riaušės turė
jo daryti įspūdi Jungtinėm Tau
tom ir Jungtinėm Valstybėm, 
kaip gyventojai ima savo kraš
to likimą į savo rankas- Ir pa
darė. Kai Portugalija ėmėsi mal

šinti riaušes, birželio 9 Saugu
mo Taryba .ėmėsi naujo žygio: 
paragino Portugaliją “liautis 
vartojus represijas” Angoloje. 
Amerika vėl balsavo drauge su 
Sovietais, o Anglija ir Prancū
zija susilaikė. Portugalijoje ir 
Angoloje po to nutarimo prasi
dėjo demonstracijos prieš Ame
riką- .

Autorius pastebėjo, kad Sau
gumo Tarybos sprendimas buvo 
keistas jau dėl to, kad juo vie
našališkai buvo pripažinta kal
ta ir pasmerkta Portugalija, ne
ištyrus antros pusės. Jau tada

kenybėm derybose dėl Azorų 
salų, kurios priklauso Portuga
lijai ir kuriose Amerika turi 
savo aviacijos bazes.

Amerikos valstybės departa
mento ilgametis diplomatas, va
dinamas gaisrų gesintojas, ypa
čiai Afrikoje, Robtrt D. Mur- 
phy, dabar jau pasitraukęs iš 
departamento, laišku įspėjo Ste- 
vensoną, kad Amerikos balsa
vimas drauge su Sovietais prieš 
Amerikos sąjungininką yra ver
tas rimto susirūpinimo, nes lie
čia Atlanto Sąjungos likimą. 
Anot Murphy, Rusija įviliojo 
Ameriką į lenktynes dėl palan
kumo Afrikos tautose, o tuo 
tarpu Sovietų tikrasis tikslas 
— laimėti sau Europą, nes ją 
laimėjus, bus palyginti lengva 
laimėti Afriką.

KAS STOVĖJO RIAUŠIŲ
-—7-- UŽNUGARYJE
Yergan tvirtina, kad jau pa

čioje pradžioje vargiai kas abe
jojo, jog Angolos riaušėm va
dovavo ir jom naudojosi komu
nistai- Sunkiau buvo supranta
ma, kaip Jungtinės Valstybės 
davėsi vadovaujamos Sovietų. 
Kritiškos šviesos tam Amerikos 
žygiui pateikė Amerikos negrų 
įžymus laikraštininkas George 
S. Shuyler. Atsilankęs Ango
loje jis paskui rašė: “Inteligen
tingi afrikiečiai Amerikos pa
ramoje teroristam mato klastą”. 
Jo žodžius patvirtino ir praplė
tė Yergan tais metais atsilan
kęs Angoloje du kartus.

(Bus daugiau,;
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Vyskupai <|ayė 
gėrį pavyzdį 

Pietų Amerikos vąlstybėse
šytė įdomiai informuoja apie '
lietuvius studentus JV mniver- “Metmenys”. Juos prilygina au-
sitetuose. 5 7 torė Lietuvoje veikusiem stu-

Kiek studentę ir kur?
“Lietuvių Studentų Sąjūngo-

sų kitų pakilo. Daugiausia pa
kilo humanitarinių mokslų stu
dentų skaičius”.

Kiek leidžiasi į politiką?
“Tik 3 proc. studentų pri-
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mam ir švietimo reikalam. Jis 
ir dabartiniu metu vadovauja 
privatinei tyrinėjimo organizaci
jai, vardu “Africa Consultants”. 
Studijų tikslais ir pereitais me
tais jis lankėsi Angoloje porą

___________ ‘Veliausiaiatsikūrusi J- A. klauso lietuvių politinėm parti- 
lės vyskupai davė pavyzdį re- je užregistravusių studentų yra V. lietuvių studentų organizaci- 
formom. Jie paskelbė, kad baž- apie 650. Spėjama, kad geras ja . tai neolithuanų ... jie čia 
nyaom priklausančios žemės trečdalis yra visai neregistruo- sudaro 7 proc. lietuvių studen- 
bus padalytos ir išparduotos ti”- Minėto Vaičiaus 41 proc. tų”-
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bus padalytos ir išparduotos ti”- Minėto Vaičiaus 41 proc. 
žemės ūkių darbininkam. Gau
nami pinigai bus skirti mokyk
lom ir šalpos darbam-
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of consecutive dividends

yra moterys, 59 proc. vyrai. 
“Chicagoje yra apie trys šim
tai lietuvių studentų, tai di
džiausias skaičius vienoj vietoj. 
Po to maždaug lygiais skaičiais 
eina Urbana, New Yorkas, De
troitas, Clevelandas, gal ma
žiau yra Philadelphijoje, Bosto
ne ir kitur”.

Kokios studentų organizaci
jos?
“Didžiausia lietuvių studentų 

organizacija yra Lietuvių Stu
dentų Sąjunga Amerikoj ... Du 
studentai, Vytautas Žvirgždys 
-Vardys ir Vytautas Kavolis, 
1951 m. suplanavo sąjungos 
veiklos gaires ... 1951 m. birže- Amerikiečių studentų mąstymas 
lio 24 d. buvo išrinkta pirmo- ir siekimai ribojasi greičiau
ji L. S. S- centro valdyba ir 
revizijos komisija. Pirmininku 
buvo išrinktas Vyt. Zvirgždys- 
Vardys . -. Dabar sąjunga turi 
per dvidešimt skyrių”. 1954 
pradėjo leisti žurnalą Litua- 
nus. Tai bendra sąjunga, ku
rioje dalyvauja visokių ideolo
gijų studentai. Kitos studentų 
organizacijos yra atkurtos pa
gal Lietuvoje veikusias studen
tų organizacijas. '

jom, o 97 proc. jokiai lietuvių 
partijai nepriklauso... šie fak
tai rodo, kad studentai visai 
nesidomi lietuvių partijomis, 
bet simpatizuoja vienai ar ki
tai amerikiečių partijai”.

Pagal 1960 anketą “26.7 pro
centai palankūs demokratams,

V. studentų organizacijų tar
pe nerandame lietuvių mark
sistų grupių. Jeigu yra tokių 
pavienių asmenų, tai jie nepa- © respublikonams 42.7 proc., ir 
sireiškia viešame studentų ju- į jokią partiją nelinksta 306 
dėjime”.

Kuo lietuvių studentų orga
nizacijos skiriasi nuo ameri
kiečių?
“Mūsų studentų organizaci

jos paremtos ideologiniais pa
grindais, o jų — daugiau pro
fesiniais ir draugiškumo pagrin
dais- Todėl J. A V. studentų 
tarpe pastebima aukštesnių vi
suomeninių idealų stoka ...

proc. 1960 m. pirmą kartą buvo 
pastebėta lietuviškos studenti
jos tarpe susidomėjimas ameri
kiečių rinkimais. Prezidentiniai 
kandidatai ir jų politika buvo 
diskutuojami viešuose organiza
cijų susirinkimuose. Tai rodo, 
kad lietuvis studentas pradeda 
persiorientuoti iš pabėgėlio į 
piliečio stovį”.

Kiek domisi lietuviška kul- 
" tvra?

“Pagal anketų (1960 m.) 28.6

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus i Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.
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baigti universitetą ir gauti pel- proc. neperskaitė nė vienos lie
tuviškos knygos per vieneriusningą darbą. Be to, juos dar

domina sportas- Amerikos stu- metus, 246 proc. perskaitė per 
dentui sunku išaiškinti mūsų metus vieną arta dvi knygas, 
studentų idėjiškumą, o jiems proc. perskaitė nuo trijų 
sunku suprasti mūsų organiza- iki penkių knygų, 15.8 proc- 
rijų pobūdį ... šiuo .atžvilgiu perskaitė šešias ir daugiau kny- 
mūsų studentas savo vidiniu SU P61- metus. 1956 m_ anketoj 
nusiteikimu yra turtingesnis, buvo tik 16 proc. lietuvių stu- 
nes lietuviu organizadjos jam dentų, neperskaičiusių nė vie- 
duoda tai, ko jis negauna uni- nos lietuviškos knygas. Palygi

nę su 1960 m. anketa (286

30.7 proc. perskaitė nuo trijų

................................................... .. ............................................................................ ....
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versitete”.
“Po Lc S- S. savo didumu ei- | kokią profesiją rengiasi? proc.), matome, kad domėjima-

na Akademikų Skautų Sąjūdis”. “Daugiausia studijuoja inži- sis lietuviška knyga žymiai hri-
Pagal 1960 anketą 32 proc. lie- neriją ir architektūrą — 27 ~
tuvių" studentų buvo akademi- proc. Humanitarinius bei soda- 
kai skautai. Leidžia “Mūsų Vy- 1

to. Daug geriau yra su laikraš
čių ir žurnalų skaitymu — dau-

linius mokslus studijuoja 24 Selis studentų juos dar skaito' 
tį”. proc. Ekonominius bei preky-

“Savo skaičium toliau eina binius mokslus1,— 5 proc. Me- 
Studentų Ateitininkų Sąjunga.-, diciną — 7 proc., meną, muzi- 
šiai sąjungai priklauso 30 proc. ką, dramą 3 proc.,biologiją. 
visų lietuvių studentų”. Lei- bakteriologiją, fiziologiją — 2 
džia “Gaudeamus”. proc., fiziką, chemiją ir farma-

“Pagal savo dydį toliau ei- kologiją — 10 proc. Palyginti 
na santariečiai. kurie . ■. suda- su 1956 metų studentų anketos 
ro 12 proc. visų studentų”. Jie rezultatais .

O kaip su nfijiįi?
“Religingumo atžvilgiu mūsų 

studentai stovi gan ankštai. Vi
siškų ateistų nėra daug, bet jų 
pasitaiko. Daug didesnis nuo
šimtis yra indiferentų, kurie ti
kėjimo dalykais nesidomi, čia 
didelės įtakos tori Amerikos 
nekatalikiškos aukštosios mo-

1EISS & KATZ, INC
187 ORCHARD 8T„ N. Y. C. TeL GR 7-1188
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patarnauti Hijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!inžinierių ir ar-
įsisteigė 1954. Leidžia žurnalą chitektų skaičius sumažėjo, o vi- kyklos”.
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kaičio žinia. Vokiečių okupaci
jos metu jis buvo paskirtas

viršininku ir kovojęs su sovie
tiniais partizanais- Antros bol
ševikų okupacijos metu 1944^is 
įstojęs | Degučio vadovaujamą ' 
partizanų grupę, kuri veikė Žu
vinto ežero paliose. Jo slapy
vardis buvęs Vilkas. (Kautynė
se, kai enkavedistų kariuomenė 
apsupo palias, žuvo 80 partiza
nų ir 400 enkavedistų). 1945 
jis iš partizanų išstojęs (galima 
manyti, pagal tais metais pa
skelbtą partizanam amnestiją 
Red.) ir apsigyvenęs Vytėnuo- 
se, buvusiam jėzuitų ūkyje. Ap
sigyveno su dokumentais Au
gustino Vanago vardu. Paskuti
niu metu, sako Tiesa, jis dir
bo Kaune rentgeno ir medici
nos priemonių dirbtuvėse kaip 
meistras. Čia jis ir buvo 
imtas ir atiduotas teismui.

Pažymėtina, kad Tiesa 
ko nekalba, kur buvo tas
vęs partizanas nuo 1945 iki to 
laiko, kurį tas laikraštis vadino 
“paskutiniu laiku”. Nekalba dėl 
to, kad nepaisant amnestijos, 
jis buvo suimtas ir ištremtas 
į Sibirą. Sibire išbuvo 10 me
tę. Grąžintas tik po Stalino mir
ties, jau 1956 metais.

Atnaujinto teroro anka
' -___________ e________

žuaziniai nacionalistai” ir gal 
dar net “klerikalizmo dvasia” 
išauginti; antra, jie yra buvę 
banditai, t y. partizanai prieš 
bolševikus, trečia, kad jie visi 
buvę vokiečių agentai, sovieti
nių piliečių žudikai Tai trys 
pagrindiniai- sovietinės akcijos 
taikiniai

šitokiu būdu galima bus dis
kredituoti ir partizanus ir na
cionalistus ir vokiečius ir visus, 
kas nepritaria bolševikam. I

Iš pereitų metų teistųjų ir 
nužudytųjų Tiesa gausiausiai 
buvo aprašiusi Alfonsą Nykštai- 
tį, kuris buvo sykiu teisiamas 
su savo draugais Bernardu 
Skliutu ir Kaziu Petrausku.

vo atgaivintas sovietų teroras 
prieš “karo nusikaltėlius”. Bu
vo organizuojami jiem teismai 
ir eilė sušaudyta. Teroro ban
ga labiausiai pajausta kovo 
mėn. ne tik Lietuvoje, bet ir

HsH y**r 
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pagal Maskvos specialią direk
tyvą.

Akcija buvo gausiai skelbia
ma. Ji turėjo būti įspėjimas ten, 
namie, Baltijos kraštuose. Įspė
jimas visiem “buržuaziniam na-

Užsieny)* _

REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: MO VVlHooohby Av*., BrooMyn 21. N. Y.

Pavergtųjų Seimo N. Metų atsišaukimas
Pavergtų ję seimas sveikina stigo taip pat apraiškų, rodan- 

,-jus. Pavergtieji Broliai, Naujų- čių laisvojo pasaulio augantį 
jų Metų. Praeitieji metai jums budrumą komunistinei grėsmei 
buvo tik naujų rūpesčių ir su
griežtintos priespaudos metai. 
Naujos teroro priemonės Balti
jos valstybėse Dešimtys tūks
tančių Vengrijos ir Rumunijos 
ūkininkų brutaliai suvaryti į 
kolchozus. Sustiprintas karas 
prieš religiją Laisvojo pasau
lio atžvilgiu 1961 pažymėtini ei
le Sov. Sąjungos agresyvių 
veiksmų. Chruščiovo užkurtoji 
Berlyno krizė pastūmėjo pasau
lį prie karo briaunos. Sutryp
damas asmens teises ir sulau
žydamas savo tarptautinius įsi
pareigojimus, jis pastatė sieną 
tarp rytinio ir vakarinio Berly
no. Visa eile atominių sprog
dinimų jis bandė grasinti ne
komunistiniam pasauliui, kad 
pasiduotų. Tokia savo politika 
Sovietų diktatorius mėgdžiojo 
Hitlerį, kurio svarbiausias gink
las taip pat buvo grasinimas.

Tačiau Chruščiovo agresyvu
mas neatnešė lauktos sėkmės- 
Nors Vakarų galybės neišėjo 
prieš Chruščiovą su pakanka
mai tvirta ir drąsia savo ini
ciatyva, vis dėlto jos nesidavė 
įtraukiamos į vienašališkas nuo
laidas. Užuot nekomunistinį pa
saulį paklupdė, sovietų atomi
niai sprogdinimai tik suglaudi
no laisvųjų^ tautų gretas ir su
kėlė visuotinį pasaulio pasipik
tinimą Nepaisydami Chruščio
vo grasinimų ir puolimų prieš 
Suomijos neutralumą, mažieji 
Nato nariai iš šios apsigynimo 
organizacijos nepasitraukė.

ir sovietinių metodų suktumo 
didėjantį supratimą.

Vienas iš pačių reikšmingų
jų praeitų metų įvykių bus bu
vęs Stalino naujas apkaltinimas 
22-me kompartijos suvažiavime. 
Šis apkaltinimas gali turėti la
bai plačių ir visai nepramaty- 
tų reakcijų. Chruščiovo kalti
nimų buvusiam sovietiniam dik
tatoriui veidmainiškumas nie
kam pasaulyje nėra taip ryš
kus, kaip pavergtoms tautoms. 
Jis smerkė Stalino nusikalti
mus komunistinės hierarchijos 
atžvilgiu, bet kaip žemė tylėjo 
dėl Stalino ir savo paties nusi
kaltimų pavergtų Europos tau
tų atžvilgiu. Savo antistalinine 
akcija Chruščiovas siekė suda
ryti įspūdį, kad dabartinė Sov. 
Sąjunga yra humaniškesnė ir 
palenkta teisei. Jis siekė sutvir
tinti savo valdžios padėtį ir iš
spausti nuolaidų iš Vakarų. Bet 
tuo pačiu padarė naujų plyšių 
komunistiniame sąjūdyje ir stip 
riai pastūmėjo sovietinės impe
rijos byrėjimo eigą. Gilėjas ki
virčas su raudonąja Kinija dėl 
vadovaujamo vaidmens inter
pretuojant komunistines dog
mas, Albanijos kompartijos va
dų atvira opozicija Chruščiovui, 
sąmyšis atskirų kraštų kompar
tijose, pagaliau, "pačių paverg
tųjų tautų nesvyruojanti opozi
cija sovietų vyravimui ir kom
partijos diktatūrai, — visa tai 
yra ne kas kita, kaip sovieti
nės imperijos byrėjimo ženk
lai.

jimais. Iš čia nuolatinis karto
jimas apie komunizmo globali
nės pergalės neišvengiamumą. 
Mes todėl reikalaujame Vakarų, 
kad jie užkirstų tolimesnius so
vietų pasisekimus. Mes Įtaigo
jame Vakarams jūsų, Pavergtie
ji Broliai, vyraujančią pažiūrą, 
kad jie gali sukelti sovietinėje 
imperijoje įvykių raidą laisvės 
ir taikos kryptimi tik tada, kai 
tvirtai laikysis sovietinių reika
lavimų atžvilgiu dėl Berlyno ir 
kitų tarptautinių problemų, kai 
prieš sovietų reikalavimus pa
statys visuotinį Europos proble
mų sprendimą, paremtą apsi
sprendimo teise. Mes reikalau
jame Vakarus parodyti, kad Vi
durio ir Rytų Europos laisvė 
ir nepriklausomybė yra jų poli
tikos uždavinys. Mes reikalau
jame, kad pavergtųjų tautų ap
sisprendimas būtų įrašytas į 
Jungtinių Tautų pilnaties dar
botvarkę. Mūsų pasiūlymai susi
laukia tam tikro Vakarų vie
šosios opinijos pritarimo. Mes 
tikime, kad tas pritarimas atsi
lieps ir Vakarų vyriausybių po
litiniams sprendimams.

ALFONSAS NYKŠTAITIS 1939 metaois.

cionalistam”. Turėjo būti ir te
roro priemonė tiem “buržuazi
niam nacionalistam”, kurie yra 
pasitraukę į užsienius. Pasta
riesiem terorizuoti, buvo atnau
jinti Maskvos diplomatiniai, rei
kalavimai Anglijos ir Ameri
kos vyriausybėm, kad išduotų 
“karo nusikaltėlius”. Propagan-

dai tarp Amerikos visuomenės 
pernai kovo mėn- buvo suorga
nizuotas Ukmergės gyventojų 
vardu laiškas Chicagos visuome
nei, kad ji išduotų tokį ir tokį 
“karo nusikaltėlį”.

Teismai ir visa propagandar 
turėjo rodyti, kad tie “karo nu
sikaltėliai” pirmiausia yra “bur-

Alfonsas Nykštaitis tai “bur
žuazinės Lietuvos policijos val
dininkas, išauklėtas klerikaliz
mo dvasia”. Toki auklėtojai 
buvę prelatai J. Laukaitis ir 
M. Krupavičius, kuriam mažas 
būdamas mišiom tarnavęs. 1940 
Nykštaitis kreipęsis į Vokieti
jos karini attachė Kaune pulk. 
Justą, kuris jam pataręs “įsi
darbinti” prie tarybinės armi
jos įgulos kareivinių statybos 
ir laukti nurodymų iš jo, Jus
to, “vyrukų” -..

Toliau aprašoma, kaip pir
mosios bolševikų okupacijos 
metu Nykštaitis organizavo gru
pę iš buvusių policininkų ir 
policijos tarnautojų, kaip su 
karo pradžia su savo grupe 
ėmęs likviduoti sovietinius pa
reigūnus. Tada jis gyvenęs Sei
rijuose ir veikęs su kun. J. Lau-

SU-

nie- 
bu-

Savo ruožtu per praeitus me
tus Europa padarė didelį šuo
lį į ūkinį ir politinį susijungi
mą. Pavyzdys. Bendrosios Rin
kos Sąjungos veikus augimas. 
JAV karinės galybės pranašu
mas, palyginti su Sov. Sąjun
gos. buvo dar akivaizdesnis- Ne-

Napaisant daugelio šešėlių, 
pereiti metai nebuvo grėsmin
gi pavergtųjų laisvės bylai. Pa
dėtis nėra statiška. Ji nuolat 
kinta- Istorija sravi. Ir kaip so
vietinės imperijos byrėjimo 
vyksmas rodo, ji nėra sovietų 
pusėje. Sovietinė galybė yra 
menkavertė, palyginus su lais
vės galia. Sovietų ideologija 
dar niekad nebuvo taip suban- 
krutijusi, taip nedaugelio išpa
žįstama ir taip daugelio panie
kinta, neišskiriant nė pačių ko- 

Pa vergtieji Broliai, jūs žino- munistų.
te geriau nei kas kitas, kodėl 
Sovietų Sąjunga turi pagrindo 
bijoti karo- Kremlius supranta, 
kad sovietinę imperiją iš vidaus 
ardančias jėgas galima atsver
ti tik tariamais išoriniais laimė-

Į ateinančius metas todėl 
žvelgiame su pasitikėjimu. Žvel
giame su viltimi, kad pavergtų
jų valia atgauti savo laisvę ga
li eventualiai atitikti Vakarų 
galybių valią laisvei ginti.
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Kai Tiesa dabar skelbia jo 
“nusikaltimus”, paremtus gau
siais liudininkais, tai nutyli taip 
pat, kodėl tie liudininkai ne
buvo prašnėkdinti per tuos ket- 
veris metus po grįžimo. O prie
žastis paprasta: grąžintas Nykš
taitis buvo eilėje tę, kurie bu
vo stebimi ir laikomi tam mo
mentui, kada bus reikalingos 
aukos sovietiniam eksperimen
tui- Pereitais metais atėjo Mask
vos įsakymas surengti teismus 
“karo nusikaltėliam”, ir Alfon
sas Nykštaitis buvo paimtas so
vietinei egzekucijai.

Ta egzekucija buvo įvykdyta 
1961 Didįjį Penktadienį.

Egzekucijos sprendėjai ir 
vykdytojai susilauks kada nors 
taip pat teismo. Likimas gal no
rės ir iš jų tyčiotis, kad jie su
silauks sprendimo ne iš savo 
priešų, bet iš tų, kurių valią 
dabar vykdo- Stalino budelių 
likimas apie tai įspėja.

— Moksleivių Ateitininkę Są
jungos centro valdybos pirmin. 
Jonas Račkauskas ir B. Minia- 
taitė sausio 26 — vasario. 5 
lankys rytinio JAV pakraščio 
moksleivių ateitininkų kuopas. 
Tiksli kelionė bus pranešta vė
liau.

unttiau

| MATAS UDELIS

vr

Keleivis iš Kauno

<® Po tokių susirinkimų daug 
| ką pasitikdavo “draugai” ir 

“maloniai” paprašydavo eiti 
drauge. Susitikęs su tokiais 
“draugais”, daugiau nesirody
davo. Kur dingo, nežinodavo 
nei draugai nei žmona su vai
kais. Niekas. Daug kas pradėjo 
į fabriką neateiti. Ir namie bū
ti privengdavo- Darbininkus ap- (krautuvėse negalima buvo gaū-

- ti elektros plytelių, prosų, lem-

galėjom ir galim be jų apsiei
ti, kad tas “išvadavimas” mums 
tik nelaimę atnešė. Žmonės, ne
pažinę anksčiau jokių eilių, da
bar turi vargti.

Po vieno .tokio _ pašnekesio 
teko darbą palikti. Visą mėnesį 
niekur nedirbau. Kadangi trū
ko visokių elektros reikmenų

viniui. Mes pradedam karinius 
pratimus, kuriuose dalyvaus vi
sų rūšių ginklai. Aš esu prieš
lėktuvinės apsaugos viršininkas. 
Vienas iš jūsų būsite šio kvar
talo viršininku, antras — pa
vaduotoju”. Išmanė parodė — 
“viršininku”. Man atsisakius, 
paskyrė namo šeimininką o aš 
likau pavaduotoju. “Jūs priva
lote savo kvartale — tęsė to-Darbininko redakci ja yra ga- Vėliau po darbo ėmė, sprukti ėmė baimė. Vienas kitas prašė-

- aueį<gįamas g fabriko- Tai pų ir k.), tai pradėjau supir- liau viršininkas — turėti slėp-
nebuvo lehgva. Laimei, naujas kinėti turguje apgedusius reik 
direktorius mėgo stikliuką iš
maukti, tad -pavaišintas paleis- davinėti- Taip nepriklausyda- 
davo. mas niekam, pelniau duoną

Turiu pastebėti, kad rusam žmona dirbo tekstilės fabrike 
užėjus žmonės pradėjo smar
kiai gerti. Daug kas prieš tai 
buvo didelis degtinės priešas, 
bet okupacijos laikais beveik 
visi gėrė. Ir aš kai kada įsi
traukdavau iki linksmumo, ko 
anksčiau nebuvo. Eidavau tada tas kažkoks subruzdimas. Mano 
ieškoti ruso ir pradėdavau gin
čytis. Rusų kalbą gerai mokė
jau. Pirmojo pasaulinio karo 
metu buvau su motina išbėgęs 
į Rusiją- E ten grįžęs, buvau

vusi pluoštą prismunimę vieno namo, nes viskas pabodo- Kiek- 
asmons, pasiekusio Vakarę pa- vieną dieną buvo tas pats ir 
šaulį P® ilgę matę persekioji- tas pats. Ir vis dėkonės Stali
nio Lietuvoje ir kančia Sibi- nui, sveikinimai
ro. Norėdami nesudaryti narna- žmonės pradžioje rinkdavosi, 
tonuenę asmenim bes išimom, nes buvo dar žadama darbinin- 
Kkusiem anapus geležinės šio- kų atlyginimą kelti. Daug kas 
no*, kai kuriuos vardus ir vie- ir klausės ir patys ėjo kalbė- 
tovardžius Lietuvoje esame iš- ti. Vėliau viskas paseno.
leidę. Autoriaus smulkios bio- reikėjo skubėti į krau-
grafijo, taip p«t mMme. taTes kad gautam

nusipirkti svarą . kitą duonos. 
Prie maisto krautuvių susida
rydavo didžiausios eilės, ko 
anksčiau nebuvo. Atlyginimus 
padidino beveik visu 100 pro
centų, bet kas iš to, kad vis-

RUSAM okupavus Lietuvą, 
dirbau elektromonteriu Kauno 
Audiniuose, šilkinių medžiagų 
fabrike, kuris bolševikų tuojau 
buvo nacionalizuotas. Prasidėjo 
visokį susirinkimai. Juose kalbė kas pabrango daugiau negu 300 
ta apie mūsų išvadavimą iŠ ka
pitalistų jungo. Sakytą kad da
bar gyvenimas pagerės, kad ka
pitalistai daugiau neišnaudos, 
kad toliau fabrikai pasiliks dar
bo žmonių rankose. Po susirin-

menis ir taisyti, naujinti, par-

Jonavos gatvėje- Man atsirado 
daugiau laiko. Galėjau ir eilė
je pastovėti ir į kaimą nuva
žiuoti šio to nusipirkti. Mažiau 
reikėjo badauti.

1941 birželio 20-21 pastebė-

šeiminįnką ir mane pakvietė į 
priešlėktuvinį štabą Mus iš
kvietęs asmuo buvo žemiau vi
dutinio ūgio, plaukai susivėlę, 
laibutis, švarkas aukšta apikak- 
le, visa sutepta riebalais ir pra
kaitu. Rankovės taip pat gėro-

procentų. Pradėjo prekių trak- geros nuomonės apie rusus. Da
ri. Susirinkimuose žmonės pra- bar, pamatęs rasų kariškį, pra
džioje drįso pasisakyti dėl to dėjau baisiai neapkęsti. Gal būt kai nuteptos. Tame pačiame 
trūkumo ir pabrangimo- Buvo ir tas kariškis buvo daugiau kambaryje dar sukiojosi dvi 
ir tokių, kurie įsikarščiavę iš- ar mažiau nuskriaustas tos pa- 
droždavo tiesą Sakydavo, kad čios tarybų valdžios, nes Sovie- 

kimų sekė rezoliucijos, tele- gerai ir labai gerai gyvenom be tų Sąjungoj reta šeima nebuvo 
gramos draugui Stalinui, dėko- rusų, o dabar pasiliksim toki 
jimai už išvadavimą. elgetos, kaip ir atėjūnai. Čia,

Iš pradžių didelė dalis dar- žinoma, buvo ir ramintojų, ku- 
bininkų pasilikdavo pasižiūrėti rie sakė: viskas tik laikiną pa- 
ir pasiklausyti tų susirinkimų, gerės.

paliesta komunistų čekistinės 
rankos. Bet man virdavo šir
dis dėl neteisybės ir melo. Pra
dėdavau įrodinėti, kad rusai

merginos- Viena jų kažką rašė, 
o antroji, priėjus prie to žmo- 
gykščio, pavadino jį viršinin
ku. Iš kalbos supratau, kad ji 
nerusaitė, greičiausiai — lietu
vaitė. Viršininkas kalbėjo: “Esa
te mūsų patikrinti. Atseit, pati
kimi. Iškviečiau vienam užda

gi ir sakau: anksti iš ryto pra- Turiu pridurti, kad paskuti- 
dėjo pratimus ... šeimininkas nį sekmadienį .prieš karą, bir- 
sako: žmonės kalba, kad jau ka- želio 15, buvo užėjęs pas mus 
ras prasidėjo- Matėm, kad vir- vienas žydelis. Klausinėjo, ar 
šum aerodromo aukštai laksto turime giminių užsienyje, žmo- 
lėktuvai, bet ženklų negalima na klausė, kam jam reikia- Gir- 
atpažinti. Sprogimai kelis kar
tus pasikartojo- Tik apie 9 valf 
ryte, užsukę radiją, sužinojom, 
kad jau karas prasidėjo. Koks 
tada buvo žmonių džiaugsmas! 
Kiekvienas, išgirdęs tokius žo
džius, galėtų pasakyti, kad žmo
gus yra nesveikas. Bet tai bu-

vienas žydelis. Klausinėjo, ar

di, mums norima padėti. Tik vė
liau sužinojau, kad tai nau
jų aukų medžiotojas. Kas turė
jo užsieny giminių arta su už
sieniu palaikė ryšį, tuojau vež
davo.

Po kiek laiko didysis triukš
mas nurimo. Žmonės, padėję ‘ 
ginklus, vėl stojo į darbą Aš 
taip pat išėjau dirbti į “Limos” 
audinių fabriką.

tuvę nuo' bombų, sviedinių, ske
veldrų. Tam judu turite surink
ti savo kvartalo vyrus, iškasti vo tikra tiesą nes žmonės ken- 
tokį griovį, kad du galai būtų tėdami laukė atmainos.

Kokias dvi savaites prieš ka
rą labai buvo pradėję vežti 
žmones į Sibirą. Jokiu būdu ne
galėjai suprasti, ką veža. Vežė 
turtuolius žydus, vežė lietuvius, 
vežė darbininkus ir vežė be jo
kio užsiėmimo- Mašinos suburz- su žmona dirbom iki 4 vai. po 

kos. E ryto, šeštadienį, birže- gėjimas visiems varė baimės.
lio 21, pas mus atėjo pora kai
mynų. Kiti žadėjo ateiti, grįžę 
E darbo. Keturiese pradėjom 
kasti tą slėptuvę. Apie vakarą 
pasilikom tik mudu su šeimi
ninku. Daugiau niekas neatėjo- 
Medžiagos statybai privežė pa- Buvo paskelbtą kad Lietuvos darbą. Visuomet būdavo didžiau
kankamai. partizanai užėmė radijo stotį, rios eilės, bet tuomet jau grei-

1941 birželio 22 prieš aušrą Kitą rytą partizanai pradėjo čiau pasisekdavo ką nors nu-
staiga prikėlė trenksmas. Trobe kliudyti rusų pasitraukimą Į
lė sudrebėjo, tinkas pabiro. Ne
spėjau žmonai pasakyti, kad tie 
pratimai jau prasidėjo, kai dar 
du kartus stipriai sutrenkė. 
Greit atsikėliau ir išbėgau į kie
mą. Kieme radau šeimininką jo 
žmoną ir daugiau žmonių. Tai-

nuolaidūs. Iš viršaus uždėti rąs
tus, ant jų lentas ir užpilti že
mėmis”.

Gavom dar pažymėjimą ir lei
dimą iš lentpjūvės pasiimti me
džiagos. Tą patį vakarą užsakėm 
medžiagą ir išėjom kviesti tal-

Karui prasidėjus, visi geros va
lios žmonės laisviau atsiduso. 
Rusai bėgi), žydai krito pani
kom Apie pavakarę radijas pra
dėjo groti Lietuvos himną ku-

tai buvo įsijungę ir fabrikų dar
bininkai. Prie ginklų sandėlių 
nuiminėjo komunistų sargybas, 
iŠ sandėlių gabeno ginklus. Fab
rikuose darbai sustojo. Pirma
dienį apie vakarą jau vokiečių 
kariai pasirodė Kaune

VOKIECIŲ. okupacijos metu 
prie maisto produktų taip pat 
susidarydavo eilės. Sunku bu
vo reikiamą maistą gauti. Abu

piet. Krautuvės buvo atidaręs 
iki 6 v. v. Darbui pasibaigus, 
vienam ar antram tekdavo stoti 
į eilę, kad nusipirktum ką nors 
valgyti. Būdavo, išstovi iki 6 
valandų ir nieko nepeši. Prisi
eidavo valandą anksčiau mesti

tvęrti.
Nutariau iš fabriko išeiti Ka

dangi turėjau apie 10 metų sta
žą elektros srity, nuėjęs į ama
tų skyrių, lengvai gavau leidi
mą atidaryti elektromechaninę 
dibtuvę.

fBus daugiau)
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| PraL PrancfiSori Jurui, lietu- Pradžioje-bcro koncertinė da- 
viškos knygos mecenatui ir lei- lis, kurią išpildė solistas Sta- ... ....... .. ........
dejui, lietuviškų spaustuvių kfi- sys Baras hrsolistė Dana Stan- Gaudys, nušviesdamas 
rėjui, lietuviškai organhadjų

|jrteigi^ Kantai Vienybės pir
mininkui, praeitais metais su-

PRIE GARBĖS STALO: Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis, preL 
Pr. Jūras, vysk. V. Brtzgys, J. Oaužvardieoi ir inž. A-Rudis.

PAS VOKIETIJOS LIETUVIUS
Centrinis Vasario 16 minė
jimas
PLB Vokietijos Krašto Val

dyba galutinai apsisprendė cen
trinį Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą 1962 metais ruoš
ti Stuttgarte, vasario mėn. 18 d. 
Tuo reikalu pirmininkas kun. 
Br. Lubinas ir ižd- J. Stan
kaitis lapkričio 30 lankėsi Štutt- 
garte pas vietinės apylinkės 
pirmininkę S. Jauniškytę ir kar
tu su ja pas lietuvių bičiulį 
Stuttgarto radiofono darbuoto
ją Dr. J. Dahmen. Dr. Dahmen 
tarpininkavimu jau gauta Mo- 
zarto salė Stuttgarto Dainų 
salėje (Uederhalle). Taip pat su
tarti bendri programos bruožai, 
kurią išpildys Vasario 16 gim
nazijos meniniai ansambliai ir 
keletas vokiečių menininkų. 
Paskaitą vokiečių kalboje suti
ko skaityti pats J. Dahmen. Ta
me minėjime dalyvauti kviečia
mi visi artimųjų ir tolimųjų 
apylinkių lietuviai, o taip pat 
ir kitataučiai.

Wuerzburgo apylinkė vėl at
gaivinta. Nauju seniūnu išrink
tas Juozas Uždavinys, jo pata
rėjais Juozas Bapkauskas ir Mė- pabėgėlių ministerijoje Bo
ta Juozapaitienė.

Balfo centro valdyba į Vo
kietiją siunčia 100 egz. Eglu
tės, kuri yra padalinama vargo

mokykloms ir privačioms šei
moms. Balio centro valdyba ir 
daugiau siunčia laikraščių Vo
kietijos lietuviams, šiem me
tam užsakė 25 egz. Darbininko,.

Anglija vėl priims tam tikrą 
skaičių sunkiai įkurdinamų šei
mų ir pavienių asmenų. Pasku
tinis registracijos laikas — sau
sio 31. Norinčius emigruoti į 
Angliją, registruoja Balfo įstai
ga Muenchene.

Literatų būrelis įsikūrė Va
sario 16 gimnazijoje- Jo tiks
las — arčiau susipažinti su lie
tuvių literatūra, skaityti refe
ratus, pratinti moksleivius teik
ti spaudai savo rašinėlių.

Vasario 16 gimnazijoje moks
leivių ateitininkų vysk. M. Va
lančiaus kuopa gruodžio 8 at
šventė savo metinę šventę^Ka- 
lėdų eglutė buvo surengta gruo
džio 16. Buvo daug svečių ir 
iš vokiečių visuomenės, kuri 
remia gimnazijos reikalus.

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės taryba renkama šiais 
metais.

Krašto Valdybos pirmininkas

ELIZABETH, N. J.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos lietuvių kalbos mo
kyklos mokiniai, tėvų komite
tui padedant, ruošia vaikams 
eglutę ir vaidinimą sausio 7 
d., 4:30 vai- popiet, Laisvės sa
lėje, 269 Second St. Bus su
vaidinta “Paskutinis sapnas že
mėje”. Režisuoja Baubliai, mu
ziką, giesmes ir dainas — Ju
lius Veblaitis. Atvyks Kalėdų 
senelis. Bus visiems užkandžių. 
Pelnas skiriamas mokyklos iš
laikymui.

Prašome tėvų su vaikučiais 
ir svečių dalyvauti. A, Z.

nnoje
Gruodžio 7 kun. Br. Lubi

nas buvo priimtas ilgesniam 
pokalbiui Vyresniojo Vyriausy
bės Tarėjo M. Lueder, Pabėgė
lių Ministerijoje Bonnoje. Pus
antros valandos užtrukusiame 
pasikalbėjime buvo paliesti ūki-

kosi apie prašomą ir galimą fi- 
Galutiniai 

sprendimai bus įmanomi tik po 
to, kai Federalinis parlamentas 
patvirtins pajamų ir išlaidų są- 
matą sekantiems metams. Ben
drai buvo užtikrinta, kad vi
suose ministerijos sluoksniuose 
vyrauja palanki nuotaika vi
siems užsieniečiams, kartu ir 
lietuviams, o taip pat gilus jų 
reikalų supratimas-

(Iš “P.LB. Vokietijos krašto 
valdybos Informacijos”)

paramą.
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Valsas ir tango įdai
nuota anglų kalba

Rožių tango, Domino, Bei ami, Bučinio liepsna, Ramona. 
Rudens lapai, Capri žvejai. Bučiuok mane. I love you. 
Sudie gražioji Roma, Mano mažytė.

ILGO GROJIMO 
PRAMOGINES MUZIKOS PLOKŠTELE

PRESSED AND R8C0RDED BY RCA CUSTOM RECORDS

Kam gi liūdėti, valsas
Šimtą kartų tango

patalpose gruodžio 16 sureng
tas - jam ir eefralr-
ties minėjimas. Rengė Draugo 
Bemlradaghni khihas, Nek.PT*-
aidėjimo seserų vienuolijos rė
mėjai ir kitos lietuvių organi
zacijos.

atidarė kun. V. Bagdanavičius,

sukaktuvininko veiklą Ameri
kos lietuvių gyvenime ir spau- 
dos darbuose. <3

Be to, dar sveikino Lietuvos 
įfn. konsulas dr. P. Daužvar-

kaitytė. SL Basas padainavo J. 
Tallat ?.• Ktepšos — Liepė tė
velis, A. Kąftįnansko — Pate
kėk, mšrine jr Kur prapuolė 
tas takelis; įm* Stankaftytė

Bizet operos *Carmen”.
Meninę programą užbaigus, 

buvo vakarienė. Jos metu ju
biliatą sveikino savo ir šv. Ka
zimiero seserų vardu jų kape-

— Laumenskienės Vakaras, dis, palinkėdamas sukaktuvinin- 
A. Kačanamim — Mano rožė, kui eiti ir toliau tuo pačiu ke

liu, o kitiems mokytis iš jo &- 
venimo-
» Iš Washingtono buvo atvykęs 
Juozas Laučka, artimas preL 
Juro bendradarbis, kuris prisi
minė, kaip prelatas padėjo at
sikurti ateitininkam šiam kraš
te, išryškino vaikų laikraštėlio

sos kunigijos vardu sveikino

AR GAVAI BALSAVIMO LAPĄ?
Ateitininkų Federacijos rinkimų žinios

kad prel. Pr. Juras pinigų ne
taupo, bet gautuosius leidžia 
kultūriniam reikalam, knygom 
ir spaudos paramai.

programai vadovavo dr. Z. Da
nilevičius, kuris, trumpai api
būdinęs prelato veiklą, perskai
tė Šv. Tėvo palaiminimą ir ar
kivyskupo Samore sveikinimą.

D. San kaitytė išpildė meninę programų. Nuotr.SOLISTAI SL Baras ir 
Z. Degučio.

Draugo Bendradarbių klubo 
sekretorė A. Šimaitienė per
skaitė didelį pluoštą sveikini
mų, gautų iš įvairių organizaci
jų ir atskirų asmenų. Iš svei
kinimų pažymėtini: Marijonų 

Balsavimo lapai ir vokai J. 
A. V. jau išsiuntinėti visiems 
registruotiem balsuotojam. Ta-

siuntėjui per pirmąją savaitę. 
Todėl kas dėl adreso netiks
lumo, jo pakeitimo, neapsižiū
rėjimo pašte ar panašios prie
žasties nebūtų gavęs balsavimo 
lapo bei voko, gali kreiptis rin
kimų komisijon, ir balsavimo 
lapas bei vokas bus pasiųstas. 
Rinkimų komisijos adresas: 
5315 Lothian Rd., Baltimore 
12, Md.

Pirmieji balsuotojai
Pirmoji balsuotoja šiuose fe

deracijos vadovybės rinkimuo
se buvo baltimorietė Genutė 
Buračaitė. Jos balsavimo vokas 
komisijoj gautas, gruodžio 17 d. 
Gruodžio 19 d. gauti balsavimo 
vokai iš kun. dr. J. Starkaus, 
Bayonne, N- J-, dr. Antano Ku-

JAUNIMO PARAMA VASARIO w 
16 GIMNAZIJAI

Lapkričio 18 Chicagoje Ever- 
green Country Club salėje jau
nimo organizacijos — Chicagos 
akademikai skautai, Gintaro 
korporacija, Neo Lthuania kor
poracija, Santara ir studentai 
ateitininkai Vasario 16 gimnazi
jai paremti surengė lietuvių a- 
kademinio jaunimo vakarą ir 
visą pelną 227,23 dol. atsiuntė 
Vasario 16 gimnazijai.

Kaip teko patirti, šio-vaka
ro surengimas sudarė rengė
jams daug sunkumų, o ir jo pa
sisekimas buvo netikras, nes tai 
buvo pirmas tokio pobūdžio jau
nimo parengimas. Be to, tuo 
pačiu metu rengė ir Baltas va
karienę. Tačiau į vakarą susi
rinko apie 200 žmonių, dau
giausia jaunimo- Programą iš
pildė pats jaunimas su aukšto 
lygio meniniais pasirodymais.

Tai yra gražus ir labai džiu
ginantis jaunosios kartos pasi
reiškimas.

Mūsų vyresnioji karta Ame
rikoje per visą eilę metų yra 
parodžiusi daug lietuviško soli
darumo ir pasiaukojimo tautos 
bei tėvynės reikalams, o taip 
pat ir Vasario 16-sios gimnazi
jos atžvilgiu-

Džiugu tad matyti, kad ir 
jaunoji karta įsijungė į vyrės- Į 
niųjų eiles. Reikia tikėtis, kad 
ateityje jaunimo veikla pasi
reikš su dar didesniu energin
gumu.

Vasario 16 gimnazijos vado
vybė, mokytojai ir moksleiviai 
labai nuoširdžiai dėkoja minė- 
tosiom organizacijom, šio va
karo iniciatoriam, vakarui ruoš
ti ir pravesti komitetui: Mary
tei Gumbinaitei, Birutei Cicė- 
naitei, Emilijui Holenderiui, 
Henrikui Juknevičiui ir Rmvy- 
dui šliažui ir visiems darbu, 
patarimu ir pinigu prisidėju- 
siems. Mūsų širdys ir akys nu-

čo, Scranton, Pa., ir Ad. La- 
žaičio, Baltimore, Md. Tarp ke
lių dešimčių balsuotojų, kurių 
balsai buvo gauti per sekančias 
dvi dienas, buvo dr. ir ponia 
Bačkiai, Simas Sužiedėlis, dr. 
A. Trimakas, kun. S. Raila, kun. 
K. Pugevičius, dr. P. V. Vygan
tas, K. Keblys, preL I. Albavi- 
čius, dr. I. Kuras, dr. J. Meš
kauskas ir kt.

Balsavimo tvarka
Balsavimo tvarka, kurią Vyr. 

Rinkimų Komisija yra nustačiu
si, yra atspausdinta balsavimo 
lapo antroje pusėje. Ten yra 
skelbiama, kad balsavimo vokas 
turi būti išsiųstas ne vėliau va
sario 1 d. (pašto antspaudas). 
Vėliau išsiųsti balsavimo lapai 
nebus užskaityti. Tad geriau
sia būtų šios pareigos neatidė
ti vėlesniam laikui, bet tuojau 
pabalsuoti- Ten taip pat yra 
rtfrodyta už kiek kandidatų ga
lina balsuoti ir kaip reikia at- 
ymėtl Be to primenama, kad 
mt voko reikia pažymėti siun- kreiptos į Jus, mielas lietuviš- 
ėjo pavardė ir adresas. Paga- kas jaunime! 
iau pažymėta, kad kiekvienas 
jalsuotojas savo balsavimo la
la siunčia atskirai. (C.S.)

L. Gronis

direktorius

ATV YKSTA VALTERIS BANAITIS
kovo 2 bus Los Angeles, Calif., 
kovo 4-5 — Omaha, Nebr., ko
vo 5-10 Chicago, UI., kovo 11 
Rockford, III ir Kenosha, Wisc., 
kovo 12-15 Chicago, HL, kovo 
15-17 Detroit, Mich., kovo 18- 
22 Cleveland, Ohio, kovo 22- 
24 Toronto, Kanada, kovo 25-26 
Rochester, N. Y., kovo 25-30

Muenchene, ir susi-

Vasario antroje pusėje iš Vo- 
detijos atvyksta Valteris Ba- 
laitis ir Amerikoje išbus pen- 
□as savaites.

Jis yra muzikas, kompozito
rius, lietuviškos spaudos dar
buotojas, dirbęs radiofone. Be 
to, yra studijavęs teisę ir tuo 
pačiu metu mokęsis dirigavimo 
konservatorijoje. Dabar dirba Washington, D. C., kovo 30-31 
Free Europe organizacijoje Vo- Baltimore, Md , balandžio 1-2

Philadelphia, Pa-, bala. 2-6 New 
inka beveik su visais iš Lietu- York. N.Y., bal. 6-7 Boston, 
fos atvykusiais tautiečiais- Jo Mass.. atgal į New Yorką, iŠ 
irrios apie Lietuvą yra naujos kur balandžio 9 išvyksta į Vo- 
r įdomios. J. J- Bachunui pa- kieti ją.

ti ir paprašyti, kad jis važinė
tų po lietuviškas kolonijas ir 
skaitytų paskaitas apie dabarti
nį gyvenimą Lietuvoje.

Pagal sudarytą planą jis ap
lankys lietuvius nuo Los Ange
les iki Bostono. Vasario 28 -r?

bendromis jėgomis minėtose 
vietose sudaryti sąlygas susi
rinkimams šaukti. Dėl papildo
mų informacijų ir smulkesnio 
tvarkaraščio prašau kreiptis: J. 
J. Bachunas, Tabor Farm, So
dus, Mich. J J* Bachunas

KNYGOS mecenatui siūlo pirkti knygų Mikai onytė ir Urbonas.

vienuolijos, Kat Federacijos, 
Ateitininkų Federacijos, Kat. 
Susivienijimo-

Pabąigoje Nek. Prasidėjimo 
seserų rėmėjų Chicagos skyr. 
pirmininkė dr. St. Tumosienė 
ir LB centro valdybos pirmi
ninkas J. Jasaitis prel. Pr. Ju
rui įteikė adresą su Chicagos

lietuvių kultūrinių organizacijų 
atstovų parašais. J. Jasaitis 
prieš tai tarė trumpą sveikini
mo žodį.

Į visus sveikinimus atsakė 
sukaktuvininkas, padėkodamas 
už surengtą pagerbimą, prisi
mindamas savo gyvenimo svar
besniuosius momentus.

Pirmaujanti dešrų prekyba
New Yorke

VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER =
Augiausios kokybės produktai

Dabar pas mus galima gauti

šviežios žąsienos
MŪSŲ KRAUTUVĖSE GERIAUSIOS DEŠROS, 
kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvairiausios 
mėsos ir kiti produktai. Užeikite — įsitikinsite!

FLUSHINGE — 41-06 Main Street

G DIDŽIULES KRAUTUVES G 
NEW YORKE — 1654 2nd Avė., (85 - 86 St.) TR 9-3047 
RIDGEWOODE — 56-54 Myrtie Avenue .... VA 1-7068 
ASTORMOJE — 28-28 Steinway Street ....... AS 4-3210 
HEMPSTEADE — 310 Front Street .............   IV 3-5540

HI 5-2552
JACKSON HEIGHTS — 82-10 37th Avenue, DE 5-1154

DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa*
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po 1% — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom UBMO KAINOM 
atraižų vilnones medžiagos - importuotos h* vietinės

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.Y£.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDBJN IR SEKMADIENIAIS, 
IdSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

Važiuoti BMT išlipant Ešsex Street, keltis elevatorium J virtų, 
arba IND traukiota D-S Avenue iki Delancey Street 
Atsineškite šj skelbimų, kuris bus ypatingai {vertintas

Adolfo SCHRAGERIO

PONAS SCHRAGERIS ASMENIŠKAI 
IŠSPRENDŽIA FINANSINES PROBLE
MAS, kada jūs jas turite pirkdami 
naujus baldus.
kurie yra gaunami labai prieinamomis kai
nomis.

Didelis pasirinkimas baldų valgomajam 
kambariui, salionui — jie yra gaminti labai

Susipažinkite su augftos kokybės baldais, 
žinomų firmų. Taip pat baldai virtuvei, mat
racai.

Kada Jūs norite įsigyti gerus ir puikius 
baldu* Jūs Juos gausite pas SCHRAGERf.

1647 Second Avenue, N. Y. C
Tarp 85 ir 86 gatvės • Tol. RE 7-2850

amūfihliietoa
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Čiurlionio ansamblis kviečia
Ar reikėtų plačiau aiškinti, 

kas mums yra Čiurlionio an
samblis? Už jį kalba jo 679 
koncertai, jo dalyvavimas abie
jose JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventėse, jo nuolatinis 
rodymasis tautinėse mūsų šven
tėse ir įvairiuose minėjimuose. 
Dainos kelią pradėjęs mūsų sos
tinėj Vilniuj, juo patvariai ir 
nepailsdamas eina ligi šiol. Ir 
tai yra jau dvidešimt metų su 
viršum. Okupantų išblokštas iš 
tėvynės, jis dainavo Austrijoj, 
Vokietijoj, dabar dainuoja Ame
rikoj. Ir visur vis dainuoja 
mums.

680-asis koncertas
Taigi į klausimą, kas mums 

yra Čiurlionio ansamblis, atsa
kome jo 680-ju koncertu, ren
giamu 1962 sausio 13 dieną 
Clevelande naujoj naujosios 
lietuvių parapijos salėje- Viso
kių siūlymų ansamblis girdėjo 
— kad imtų dainuoti pasauli
nių kompozitorių kūrinius, kad 
imtų dainuoti operinius kūri
nius ir kt., bet Čiurlionis pa
siliko ištikimas tradiciniam sa
vo stiliui: jo repertuare buvo ir 
pasiliko mūsų tautos daina. Tuo 
savo bruožu Čiurlionis origina
lus ir įdomus, čia glūdi jo jė
ga ir grožis. Iš čia kyla jo 
reikšme: lietuvio širdžiai jis kal
ba lietuvio kūryba. Jo progra
ma puošiasi tokiais vardais kaip 
Čiurlionis, Šimkus, Naujalis, 
Dambrauskas, Bertulis, Andriu
lis. Strolia. Na. ir pats ansam
blio vadovas muz. Mikulskis 
taip pat atiduoda savo dalį.

Chorai ir solistai
Čiurlionio ansamblio koncer

tai turi savo tvarką. Tai jau 
tradicija: mišrus choras, vyrų 
choras, moterų choras ir vėl 
mišrus choras su kanklių or
kestru ir solistais- Su ansamb
liu dabar yra suaugę Aldona 
Stempužienė ir Vaclovas Veri- 
kaitis, tad abu taip pat girdė
sime ir sausio 13 koncerte. Iš 
paties ansamblio solo partijas 
dainuos Ir. Grigaliūnaitė, Al. 
Liutkus, A. Kavaliūnas ir Al. 
Gylys. Dirigentas Alf. Mikuls
kis, chormeisteris R. Babickas,

Baltimorės žinios
Altoriaus ir rožančiaus drau

gijos šv. Alfonso bažnyčiai pa
aukojo du komplektus liturgi
nių rūbų mišioms- Rūbai buvo 
pasiūti Japonijoje. Klebonas 
prel. L. Mendelis viešai padė
kojo už gražią auką.

Šv. Alfonso mokykla po atos
togų darbą pradėjo sausio 2. 
Dabar mokykla rengiasi egza
minams, kurie bus už kelių sa
vaičių.

Šeštadieninė mokykla sausio 
7. tuoj po pietų, šv. Alfonso 
parapijos salėje, rengia kalėdi
nę programą. Tėvų komitetas 
ir mokytojai kviečia visus at
silankyti.

Suaugusiųjų grupė, kuri kas 
mėnesį turi savo parengimus 
parapijos salėje, paskyrė 100 
dol. šv. Alfonso bažnyčios nau
jai komuninei įsigyti.

Lietuvių meliodijos valandėlė 
sausio 20. šeštadienį, lietuvių 
svetainės didžiojoje salėje ren
gia linksmą vakarą su šokiais, 
kuriems gros J. Lukevičiaus or
kestras. Programos vedėjai A- 
Juškus ir K. Laskauskas kviečia 
visus atsilankyti ir tuo prisidė
ti prie lietuviškos radijo valan
dėlės išlaikymo-

Prel. 
advento 
nyčioje 
suotiem 
rinkta 15.000 dol. Tai didžiau
sia auka, ikį šiol surinkta.

Nekalto Medaliko novenai, 
kuri mūsų bažnyčioje sutraukia 
minias žmonių, sausio 10 suei
na 26 metai. Parapijos kunigai 
veda visas novenos 
ir sako pamokslus, 
niais ir antradieniais 
das iš viso miesto 
daugybė žmonių.

Jonas Obelinis 

L. Mendelio iniciatyva 
metu šv. Alfonso baž- 
vyko rinkliava raup- 

paremti. šiemet - su

pamaldas 
Pirmadic- 
į pamal- 

susirenka

kanklių orkestro vadovė O- Mi
kulskienė.

Tautiniai šokiai
Kažkokiu simboliniu sutapi

mu 680-ąjį koncertą atliks 68 
čiurlioniečiai — tiek dabar an
sambly dainininkų! Pažiūrėkim 
kartu į čia dedamą naujausią 
jų atvaizdą: ansamblį savo pa
tyrimu laiko senieji jo vetera
nai, kai kurie dar iš Vilniaus 
laikų, bet jis šviežias ir toks 
gražus mūsų jaunimu. Tai dar 
vienas didžiai simpatingas an
samblio bruožas — jis sugeba 
būti jaunas! Ansamblio sudėty 
šiuo metu taip pat veikia 22 
narių tautinių šokių grupė. Jos 
vadovas — M. Aukštuolis.

Čiurlioniečiai kviečia
Jų koncertai geru pasiseki

mu praėjo Toronte, Hamiltone, 
Detroite. Bet Čiurlioniečiai tarp 
mūsų gyvena ir tarp mūsų dir
ba. Tad jie nusipelno ir dau
giau mūsų dėmesio. Tokį dė
mesį ir dėkingumą parodysim 
ateidami jų didelio ir kieto dar
bo vaisiais pasigėrėti bei pasi
džiaugti. Tad tebūna mūsų pil
na naujoji naujosios parapijos 
salė! St- Barzdukas

ATHOL
Sausio 6, Trijų Karalių šven
tėje, 8 v. v. parapijos salėje 
įvyks muzikos vakaras. Lietu
vos vyčių 26 kuopos nariai at
vyks iš Worcesterio ir suvai
dins “Knights’ on Broadvay". 
Worcestery kai buvo suvaidinta, 
taip žmonėm patiko tautiniai 
šokiai, lietuviškos dainos ir iš
traukos iš operečių, kad dauge
lis nuėjo antrą kartą pažiūrėti.

Vyčiai maloniai sutiko atvyk
ti į Athol ir visos apylinkės 
lietuviams parodyti savo pro
gramą. Be abejo, daugelis iš 
Athol ir kitų miestelių seniai

WATERBURY, CONN,
Šv. Juozapo par. choras, ve

damas komp- A- Aleksio, lap
kričio 26, 4 vai. popiet didžio
joj mokyklos salėj surengė tu
riningą dainų koncertą.

Programoje: choras išpildė 9 
dainas, daugumoje iš II dainų 
šventės repertuaro. Solistas Liu
das Stukas iš N. Jersey, akom- 
ponuojant muz. Algirdui Kaža- 
nauskui. dviem pasirodymais iš
pildė 6 dainas ir 3 operų iš
traukas. Taip pat vietinio cho
ro solistė Marija Gelbogienė 
išpildė porą itališkų dainų, o 
jaunutė choristė Laima Gaiga
laitė solo padainavo A. Aleksio 
— Bėgčiau skubiai. Kita cho
ristė. Zuzana Miklinavičiūtė, su 
partneriu pašoko baletą- E. Di- 
gimas pagrojo akordeonu.

$V. JUOZAPO liet, parapijos choras VVaterbury, Conn. Pirmoje eilėje sėdi iš k. į d. L. Stukas. A. Alcksis — choro dirigentas, klcb. ’ 
kun. E. Gradeckas, muz. J. Žilevičius, A. Kačanauskas.

ČIURLIONIO ansamblį savo patyrimu laiko senieji jo veteranai, kai kurie dar iš Vilniaus laikų, bet jis šviežias ir toks gražus mūsų 
jaunimu. Ansamblio koncertas Clevelande bus naujosios parapijos salėje sausio 13. Nuotr V. Pliodzinsko.

PRISIMINTA LRKSA IR K. J. KRUŠINSKO SUKAKTYS
LRKSA deimantinės sukak

ties minėjimas ir jo veteranų 
pagerbimas buvo surengtas per
eitą šeštadieni, gruodžio 30 d., 
Angelų Karalienės par. salėje, 
Brooklyne.

MASS
malė lietuviškus šokius ir gir
dėjo lietuviškas dainas. Dabar 
bus proga' visa tai pamatyti 
ir

si

išgirsti-
Po vaidinimo bus šokiai. Vi- 
maloniai prašomi dalyvauti.
Kleb. kun. Jonas C- Jutkevi- 

čius praneša, kad su Naujais 
Metais parapijoje bus įvesta 
vokų sistema. Paštu parapiečiai 
gaus kas mėnesį reikiamą skai
čių vokelių. Jei kas tokių vo
kų negautų, tegu kreipiasi į 
kleboniją.

Auksas ir Sidabras

Baigus koncertą, žvali ir ma
loni programos pranešėja, cho
ro prmininkė Marcelė Andri- 
kytė scenon iškvietė parapijos 
kleboną kun. A. E. Gradecką, 
iš Philadelphijos atvykusią vy
čių vicepirm. Helen Shields ir 
tuo metu Waterbury besilan
kantį prof. J. Žilevičių, kurie 
savo trumpose kalbose išreiš
kė savo džiaugsmą lietuviškų 
dainų sklandžiu išpildymu ir 
gausiai atsilankusiais svečiais-

Prof- J. Žilevičius taip pat 
pasveikino komp. A. Aleksį jo 
deimantinio amžiaus sukakties 
proga, nes šis koncertas ir bu
vo lyg dar vienas jo taip dau
gel metų nenuilstamo muziki
nės ir visuomeninės veiklos į- 
vertinimas.

10 vai. Angelų Karalienės 
bažnyčioje kun. V. Dabušis au
kojo iškilmingas mišias už gy
vus ir mirusius šios organiza
cijos narius. Po pamaldų para
pijos salėje buvo bendri pus
ryčiai. kuriuos paruošė ir prie 
stalų patarnavo M- Putinienė, 
J. Putinas, G. Laučienė ir L. 
Minkūnaitė- Programai vadova
vo ilgametis LRKSA veikėjas 
Petras J. Montvila. Pusryčius 
malda pradėjo kun. V. Dabušis.

Programos vedėjas, apžvelgęs 
LRKSA praeitį, priminė, kad 
jau 75 metai, kai Kat. Susivie
nijimas tarnauja Amerikos Įtė
viam/ kad jis yra viena seniau
sių ir stipriausių organizaci
jų, turinti apie tris milijonus 
dol. turto. Visa tai pasiekta ne
nuilstamu darbu, pasišventimu 
lietuvių veikėjų ir dvasios va
dų, kurie jį sunkiais laikais iš
vedė iki šių dienų laimėjimų. 
Daug jo pirmųjų veikėjų mū
sų tarpe jau nebėra, bet jie 
liks gyvi mūsų atminime.

Parapijos klebonas kun. J. 
Aleksiūnas, pasidžiaugęs gra
žiais Susivienijimo darbais, pa
linkėjo dar daug metų gyvuoti, 
rūpintis žmonių gerove, ir šimt
metinį jubilėjų vėl šitoje salė
je švęsti ...

Kun. V. Dabušis vaizdžiai nu
piešė gerąsias ir ne taip ge
ras Susivienijimo veiklos pu
ses ir linkėjo, kad jaunos kar
tos žmonės įsijungtų į šią gar
bingą organizaciją ir 
planais palaikytų jos 
mą ateityje.

Toliau žodį tarė kun. 
turna, P. Minkūnas ir

naujais 
gyvavi-

V. Pik-
S- Dzi-

Po meninės dalies buvo šo
kiai ir veikė bufetas. Gautas 
pelnas per 500 dol. skiriamas 
parapijos reikalams. Ačė 

kas. S. K. Lukoševičius - Lu
kas, buvęs ilgametis New Yor-« 
ko ir Nevv Jersey LRKSA ap
skrities valdybos sekretorius, 
vėliau pirmininkas ir valdybos 
narys, trumpai apžvelgė Susi
vienijimo praeitį, jo tikslus ir 
siekius, pažymėdamas, kad mi
nint LRKSA deimantinę sukak
tį, negalima tylomis praeiti ir 
pro tuos asmenis, kurie šios 
organizacijos naudai yra labai 
daug pasidarbavę. Vienų iš tų 
veikėjų jau nebėra mūsų tarpe, 
o kiti sunkios daugelio metų 
veiklos naštos jau palenkti ir 
džiaugiasi savo darbų vaisiais. 
Jis pristatė čia esančius veikė
jus: J- Žemaitį, A. Spaičį, J. 
Skaruli, V. Luką iš Nevvark, N.
J.. P. J. Montvilą ir kitus. Ypa
tingai pagerbė veteraną K. J. 
Krušinską, turintį jau daugiau 
kaip 80 metų amžiaus, kuris 
Susivienijime yra ėjęs atsakin
gas pareigas ir jį ugdęs. 1906 
metų seime K- J. Krušinskas 
buvo išrinktas LRKSA centro 
sekretorium, ir tas pareigas ėjo 
iki 1912 metų seimo, kuriame 
jis buvo išrinktas iždo globėju. 
1913, 1916 ir 1926 metų sei
muose K.J. Krušinskas buvo 
išrinktas LRKSA vicepreziden
tu, o 1914 ir 1915 seimuose 
buvo išrinktas prezidentu. Be 
to, jis yra buvęs konstitucinių, 
labdarybės ir teismo komisijų 
nariu. 1914 birželio 2-4 Wa- 
terbury, Conn., buvo išrinktas 
29-tojo seimo pirmininku. 1916 
ir 1917 metais Brooklyn, N- Y., 
steigiant Susivienijimo spaustu
vę ir savo organą “Garsą”, jis 
buvo steigiamojo komiteto na
riu ir labai daug tam reikalui 
pasidarbavo. K. J. Krušinskas 
yra giliai tikintis katalikas, di
dis Lietuvos mylėtojas. Kat. Su
sivienijime jis yra suvaidinęs 

labai svarbų vaidmenį, eidamas 
pačias atsakomingiausias parei
gas. Be to, jis yra labai daug 
dirbęs New Yorko ir New Jer
sey Susivienijimo apskr. veik
loje. Jau daug metų jis pirmi
ninkauja LRKSA 134 kuopai 
prie Angelų Karalienės parapi
jos Brooklyne. Už nuopelnus 
Kat. Susivienijimui Amerikoje 
1916 metų seime, Philadelphijo- 
je, jis buvo išrinktas garbės 
nariu-

Šia proga dar verta pažymė
ti, kad K. J. Krušinskas yra vie
nas ALRK Federacijos steigė
jų ir čia ėjęs atsakingas parei
gas.

Kai Lietuva 1918 metais nu
simetė svetimųjų jungą ir kūrė 
laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą, New Yorke buvo suorgani
zuotas Visuotinis Amerikos Lie
tuvių kongresas, kurio organiza
torių eilėse buvo ir K. J. Kru
šinskas. Vėliau suorganizuoto 
Tautos Fondo jis buvo sekre
torius ir per ALR Kat. Federa
cijos vajų tam Fondui buvo su
rinkta arti milijono dolerių Lie
tuvos reikalam.

1923 ir 1925 metų laikotar
pyje K- J.' Krušinskas ėjo New 
Yorke Lietuvos konsulate sek
retoriaus pareigas. Už nuopel
nus ir pasidarbavimą Lietuvai, 
Lietuvos vyriausybė apdovano
jo jį Gedimino ordinu, o Lietu
vos Krikščionių Demokratų par
tija pakėlė į savo garbės na
rius.

K. J. Krušinskas yra buvęs 
uolus Lietuvos vyčių organiza
cijos narys ir veikėjas. Jis dar 
ir dabar uoliai reiškiasi Balfo, 
Am. Liet. Tarybos, Liet. Ben
druomenės ir kitų organizacijų 
veikloje savo darbu ir auko
mis- Jis yra ilgametis Angelų 
Karalienės parapijos veikėjas ir 
šv. Vardo dr-jos narys, dabar 
eina LRKSA 134 kuopos pir
mininko ir iždininko 
taip pat priklauso ir 
ninku klubui.

Mūsų garbingasis 
K. J. Krušinskas 

pareigas, 
L. Darbi-

veteranas 
yra gimęs 

1880 balandžio 20 Krušinskų 
kaime. Zapyškio valsčiuje, Kau
no apskrityje. Į Ameriką atvy
ko 1899 ir tuoj įsijungė į tau
tinį ir visuomeninį veikimą, ku
riame gyvai reiškiasi iki šios 
dienos, nežiūrint Į jo didelį me
tų skaičių-

K. J. Krušinskas. padėkojęs 
už jo pagerbimą, savo kalboje 
prisiminė Susivienijimo praeitį 
ir organizacinius sunkumus bei 
kliūtis iš lenkų ir iš bedievių 
pusės, ragino jaunesnės kartos 
žmones jungtis į Susivienijimą.

Dar kalbėjo A. Spaičys, V. 
Lukas ir J. Žemaitis, seni Šū

vi su 
bu- 

pric

sivienijimo šulai, kuriu 
linkėjimai ir pageidavimai 
vo. kad jaunieji prisidėtų 
Susivienijimo

P J Montvila apskrities 
du padėkojo visiems dalyviams 
ir minėjimą baigė malda, ku
rią sukaibejo klebonas kun. J. 
Aleksiūnas. S.K.L.

— DARBININKO redakcija 
nuoširdžiai dėkoja sveikinusiem 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Me
tų proga. Džiaugiamės prisimi
nimu ir linkėjimais sėkmės ne
lengvam lietuviškos spaudos 
darbe- Linkime taip pat viso 
geriausio šiais naujais metais. 
Tegu jie mus dar labiau jun
gia ir priartina Lietuvos išlais
vinimo dienas.

— Telšių vyskupijoje pada
ryti šie kunigų pakeitimai. Į 
Žem. Kalvariją paskirtas kun.
L. Šapoka, kun. Serapinas iš 
Šateikių perkeltas į Sedą, kun. 
Gunta iš Varputėnų į Šateikius, 
kun- Alsys į Varputėnus, kun. 
Vičiulis, grįžęs iš ištrėmimo, 
vėl paskirtas klebonu į Eigir
džius, kun. J. Dambrauskas iš 
Palangos perkeltas į Tverus, 
kun. Klovas paskirtas klebonu 
į Palangą, kun. Rugys kelia
mas klebonu į Gardamą, kun. 
Ivanauskas iš Kretingos į Mo
sėdį. Švėkšnos dekanu paskir
tas kun- K- Gasčiūnas, Alsėdžių 
dekanu Žem. Kalvarijos klebo
nas L. Šapoka, Rietavo dekanu 
paskirtas Rietavo klebonas kun. 
A. Sirus. Kaltinėnų klebonas ir 
dekanas kun. Pr. Litvinavičius 
atleistas iš einamųjų pareigų 
ir skiriamas Vėžaičių klebonu.

— Vysk. Petras Maželis Tel
šiuose ilgesnį laiką sirgo. Da
bar sveikata sustiprėjo, ir jis 
kasdien ateina į kuriją.

— Kun. Kazimieras Bukon
tas, ilgametis Židikų klebonas, 
palaidotas lapkričio 21. .Buvo 
gimęs 1872 kovo 2, į kunigus 
įšventintas 1894, Židikų klebo
nu paskirtas 1916, vėliau pasi
traukė iš pareigų ir gyveno al
tarijoje. Jis globojo rašytoją 
Mariją Pečkauskaitę — Šatri
jos Raganą, kuri Židikuose gy
veno ilgesnį laiką ir ten 1930 
mirė.

— Pasaulio Lietuvių Archy
vas ruošiamas perkraustymui, 
todėl interesantų priėmimo die
nos ir valandos atšaukiamos. 
Susirašinėjimui adresas laikinai 
lieka tas pats. Vėliau paskelb
sime naują adresą ir interesan
tų priėmimo dienas bei laiką.

— Lietuvių Dienų paskuti
niam šių metų numery rašoma 
apie kalėdines tradicijas, prisi
menama Lietuvių Bendruomenė 
latvių dainų šventė, apžvelgia
ma lietuvių kultūrinė ir visuo
meninė veikla, pristatomas dail. 
A. Vaičaitis. Numeris gausiai 
iliustruotas. Redaguoja Bern- 
Brazdžionis.

— Stasys Obcarskas, gimna
zija baigęs Spakenberge, Vokie
tijoje, 1947, emigravo į Angli
ją. Ten šiais metais baigė sa
nitarijos mokslus ir dabar mo
kytojauja sanitarų mokykloje 
Haisham, Sussex, zknglijoje.

malonūs darbininko 
SKAITYTOJAI

Jūs tikriausiai norite, kad 
DARBININKAS Jus lankyty 
1962 metais. Tad nepamirš
kite pratęsti prenumeratos.

Kas dar nespėjote atsily
ginti už 1961 metus, padary
kite tai tuojau. Slysdami pi
niginę perlaidą sutaupysite 
mums laiką ir išlaidas.

Naujiem skaitytojam DAR
BININKAS nuo užsakymo 
dienos iki 1962 metu galo 
kainuos tik 5 dol. Naujai už
sisakiusiems DARBININKĄ, 
administracija prisius ir 19 
62 metu kalendorių

Rašykite: DARBININKAS, 
910 Willoughby Avė., Brook- 
lyn, 21, N. Y.
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Liguor Store, Ine.,

liausią Connecticut žaidiką dr. J. 
Platz. o rudenį laimėjo prieš buv.

John Curdo, kuris kartu yra N. 
Anglijos ir Bostono čempionas. 
Pirmenybes laimėjo O. Proll, su-

sų jaunuolis Algis Makaitis, 16 
nu įveikdamas Naųjųjų Metų iš-

NERIES mergaičių tinklinio komanda, laimėjusi Gage parko turnyre pirmą vietą su dovanomis: klūpi: 
Milvertaitč, Yaro, T. Prunskytė, G. Juškaitė, O. Maskoliūnaitė; stovi: Dočkaitė, Viriilaitč, Z. žiupsnys 
(treneris), Juozevičiūtė, Stončiutė. Nuotr. Z. Degučio.

Carl Wagner ir Morphy pasidali
no 2-4 vietas, surinkę po 4% tš. J,

Makaitis kopia į pačių pajė-

dys, tai šį sekmadienį LAK fut
bolininkai turės progas pirmą 
kartą šiais metais išeiti aikš
tėn- Priešininku iš pirmo kar
to tenka kietas riešutas GAAC, 
kuris, kovodamas dėl pirmo
sios vietos, mūsiškių nepasigai
lės. Rungtynės bus Jeffėrson 

* Park, 1 Avė. ir 111 SL Man- 
hattane. Pradžia 2:30 vaL Re
zervinė pirmenybių rungtynių 
neturi, o jauniai žaidžia pas 
Austrian FC 11 vaL Atlotas

HAVEN REALTY
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Incotne Tax 
užpildymas. Mutual Punde — Pinigų inveetadjoa. • Kasdien ano 
9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

Darbininkui 
paremti aukojo

Po 10 dol-: K Baltrušaitis, 
Kennebunkport, Me., J. Juška, 
Rochester, N. Y-, M. Bukaus
kas, Brooklyn, N. Y.

Po 5 dol.: J. Obelinis, A. 
Snieškus ir J- Stankus iš Brook
lyn, N. Y., kun. P. Sabutis, 
Watėrbury, Conn., A Diskėnas, 
Passaic, N. J., V Žementaus- 
kas, Richm. Hill, N. Y., J- Kni- 
čiūnas, Millinocket, Me., Ch. J. 
Airosius, Roslindale, Mass., Ch. 
Ripp, Woodhaven, N. Y-

Po 4 dolu
E. Culada, A Černiauskas,

K. Žvinys — Brooklyn, N. Y.,
J. Kasakauska ir K. Pranulis, 
Waterbury, Conn., P- Samulė- 
nas, Glendale, N.Y., J. Stanke
vičius, Queens Village, N. Y.,
L. Gudelis, Bronx, N. Y., P- 
Rimkūnas, Greenwood Lalse, N. 
Y., J. Kivyta, Maspeth, N. Y.,
K. Sipaila, Hillside, N. J., T. 
Budris, Linden, N- J., A. Sku- 
dzinskas, Dorchester, Mass., M. 
Jurienė, Boston, Mass., E. Kati
lius, Omaha, Nebr-, V. Braziu
lis, Čleveland, Ohio, E. Kemfert 
Baltimore, Md., B. Stark, San
ta Monica, Calif., J. Batus, Ju- 
piter Heights, Fla-

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ NUOTAIKOS
Kalėdy švenčiu nuotaiką ro

dė pilnos bažnyčios žmonių, šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioj dar 
buvo labai jaučiama ir lietuviš
ka nuotaika. Tai nuopelnas 
niuz- Pr. Ambrazo vadovauja
mo parapijos choro, savo re
pertuare turinčio ar tik ne vi
sas galimas kalėdines lietuviš
kas giesmes. Dėl jų gausumo 
susidaro net perkrovimo įspū
dis.

CLEVELAND, OHIO

Naujyjy Metų sutikimai bu
vo surengti keliose vietose. 
Pagrindinį sutikimą Bendruo
menės abi apylinkės surengė 
naujosios parapijos salėj, kur 
suplaukė apie puspenkto šim
to žmonių. Malonu pabrėžti, kad 
šis sutikimas prigyja ir kad jis 
apima įvairių profesijų lietu
vius. šiemet taip pat gausiai 
atsilankė ir jaunimo. Atskirus

denciją baigusi A Garkos vado
vautoji valdyba Vasario 16 šven 
tės proga iš klubo rinko aukas 
Altui (buvo surinkta apie 500 
dol), organizavo prof. J. Ere
to atvykimą į Clevelandą, sten
gėsi išrinkti nario mokestį ne 
tik už einamuosius, bet ir už 
praėjusius metus (ižd. J. Sta- 
niškio ryžtingomis1 pastangomis 
tai padaryta). Daug dėmesio 
taip pat skirta jaunučių orga
nizavimui ir veiklai (jiems va
dovauja inž. Pr. Razgaitis su 
talkininkais). Pirmininkas savo 
apyskaitiniu pranešimu padarė 
priekaištą “vadinamajai mūsų 
spaudai” (įvardytas Draugas), 
kad ji nepakankamai išryškinan 
ti ateitininkų veiklos duomenis 
ir kad informacijas sujaukian
ti- Klubo susirinkimas konsta-

Savo namuose, šv. Jurgio pa- tavo^buv. valdybą daug ir ge- 
rapijos draugijos parapijos sa- ral ^lr^us lr pareiškė jai pa- 
lėj, lietuvių klubo nariai lietu?

krautuvė
64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams '
Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

ką, didžiojo Bostono p-bėse, ku
riose Makaitis taipogi pasidalino 
antrą vietą su buv. Bostono meis
teriu D. Schefferiu ir pora kitų.

Boston S. Globė, gruodžio 31 d. 
skelbė pagal Harold Noreli duo
menis iš Švedijos, kad Kazys Mer
kis, JAV komandos dalyvis ant 
trečios lentos pasaulio koresp. 
p-bių pusfinaly baigė pirmuoju 
priešaky jugoslavo ? I. Maričič ir 
kitų. Pabrėžta, kad nežiūrint bos- 
toniškio didelių pastangų ir pa
sekmės, JAV komanda nepateko 
į pasaulio p-bių baigmę.

S. Navickas, iki šiol žinomas 
kaip stalo tenisininkas, laimėjo 
šachmatų turnyrą, London, Ont.

Montrealio atvirose p-bėse da
lyvauja 54 žaidikai. Pirmauja 

/Matthai su 5 tš., R. Hirsch 4*4, 
po jų seka grupė su 4 tš., kurioje 
randame Igną žalį ir Baikovičių.

JAV p-bėse, kuriose dalyvauja 
12 parinktųjų, tebepirmauja Lar- 
ry Evans, seka R. Byme, Scher- 
win, Benko, Mednis ir kt.

Olandijos tarpt, turnyrą, Ut
rechte, laimėjo belgas OTCelly su 
6*4 tš. (iš 9), austras Robatsch 
6, amerikietis Bisguier ir jugosla
vas Matanovič po 5*4 tš.

Hastingso turnyre, Anglijoje, 
pirmauja pasaulio meisteris M. 
Botvinik, antruoju eina Bisguier, 
JAV, kuris įveikė garsų jugoslavą 
Gligoričių.

Bostono tarpklubinėse, šiandie
ną, sausio 5 d. Harvardo univer-. 
sitetas atvyksta pas lietuvius į So. 
Bostono Liet. PU. Draugiją; kitą 
penktadienį, lietuvių komanda 
vyksta pas Sylvanią.

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y 

TeL: EV 7-2089 

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
A. Penkauskas — pirm., Arv. 
Kižys —» vicepirm., Vikt Vai- 
vadaitė — ižd., Ingr. Stasaitė 
— sekr. ir A- Neimonienė — 
narė. Pirmieji keturi jau jau
nosios kartos atstovai

— Sausio 20 lietuvių salėj 
VI. Braziulio studijos statoma
B. Sruogos Uošvė, 3 veiksmų 
komedija, režizuoja V. Matulio
nis, bilietai nuo pusantro iki 
trijų doL

— Sausio 27 šv- Jurgio pa
rapijos salėj LB I-osios apylin
kės rengiamas Čiurlionio an
samblio ir parapijos choro pa
gerbimo vakaras.

— Vasario 3 lietuvių sporto 
klubo Žaibo vakaras slovėnų 
salėj./

— Vasario 18 naujosios pa
rapijos salė^Alto skyriaus ren
giamas Li&vos Nepriklauso
mybės imąs, paskaitinin
ku pakviestas* Lietuvos atsto
vas WashingEone J? 'Rajeckas.r

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

36-38-40 STAGG ST.

Telefonas: STagg 2-5038

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL* N. Y. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

S & G MEAT MARKET
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 
348 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. TeL Stsgg JM328

UŽSISAKĖ:

namų, sklypų,

RADIJO VALANDĖLĖS

BROOKLYN 6, N. Y

HOward 7-4178

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

Laidotuvių Direktoriai 1883 MADI8ON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

Boston, Mass., J. Kezimaitis ir 
P. Sluska — Hamilton, Ont. 
Canada. E. Krapaitis, Picton, 
Ont.. Canada- A. Vinčiūnas, 
Sommervile, Mass.

SOPHlE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 

lietuvių kalba!
kasdien 10-11 vai. r.; šešL - sekm.

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpildomi.

Conn., A Vokietaitis, New Ha- 
ven. Conn., D. Campe, Store, 
Conn., J. Leikauskas, F. La-

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad 1961 spalio mėn. 
Lietuvoje mirė mano sesuo, mokytoja

Nuliūdęs brolis 
. ČESLOVAS DAUKANTAS

A t A
ALEKSANDRA DAUKANTAITĖ-ŽELVIENĖ

Palaidota spalio 26 d. su bažnytinėm apeigom Gadunavo 
parapijos kapinėse šalia savo tėvelių.

Po 3 dol.:

MA&NOMI TIRTA

LITHUANIAN MELODIES 
DETROIT — WJLB 

1400 banga' 
šeštadieniais 5-5:30 popiet 

Vedėjas Ralph J. Va I a t k a 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD W PO P 

1410 klc.
Sekmadieni — 11-12 vai. dieną 

Vedėjas J. Petkaitis 
uu t-incoln Street, Hartfonį Conn.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co<

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

DAT-TA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8SV.

Akelaitis, Pittsburgh, Pa., J. 
Juodis, Brooklyn, N. Y-, E. Ur- 
belienė, Richmond Hill., N. Y., 
P. Juškevičius, Kearny, N- J., 
V. Baress, Clark, N. J., P. Ja
ras, Norwood, Mass., V. Tuske- 
nis, Los Angeles, Calif., kun. 
A- šeštokas, Chicago, UI., M. 
Yucis, Baltimore, Md.,

Po 2-50 dol.: J. Rukštelis, 
Brooklyn, N. Y., kun. A- Bar- 
dauskas, Orland Park, UI.

Po 2 dol.: A Bundonis, A. 
Blekertaitė, A. Cipiskienė,’ H. 
Davalis, A. Gaitis, - P. Gagas, 
E. Švabas, S. Sližys, G. Juškai- 
tis, O- Panitauskienė — Brook
lyn, N. Y.; J. Matiukas, P- Gau- 
bys, I- Kadžius, S. Natauskas, 
K. Krušinskas — Woodhaven, 
N. Y.; A Trainis, J. Bertman, 
E. Skobeika, A. Maceika — 
Richmond Hill, N. Y.; J. Yanus- 
ka, V. Žukas — Maspeth, N.Y.; 
J. Yurksas, New York, N- Y., 
J. Rukaitė, Great Neck. N. Y.,

vių salėj ir kt- J. Stempužio va
dovaujama Tėvynės Garsų ra
dijo valanda davė specialias 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Me
tų programas, kurių turinį su
darė sveikinimai, lietuvių gies
mės, dainos ir muzika, jaunimo ' 
vaidinimai. Abi lituanistnės 
mokyklos turėjo savo Kalėdų 
eglutes-

Pereitų metų pabaigoj (gruo
džio 17) Ateities klubas išsirin
ko naują valdybą: V. Akelai
tis, O. Grigonytė, M. Palūnas, 
P. Skardis ir J. Vyšnioms. Ka-

pinskas — Elizabeth, N.J.; K- 
Kubaitis, Rahway, N. J., N. 
Twaskas, Brunswick, N. J. A 
Dulskienė, Kearny, N- J., M. 
Wileikienė, I. Inčiura — Cleve- 
land, Ohio, A. Stanevich, Pittš- 
burgh. Pa., J. Bernecki, Port 
Carbon, Pa., R. Gruodis, Green-

Į naujuosius metus Clevelan- 
do lietuviai eina su visa eile DARBINI 
naujų darbų:

— Čiurlionio ansamblis sau
sio 13 naujosios parapijos sa
lėj rengia 680-ąjį savo koncer
tą. Ansamblio valdybą sudaro:

V. Giedraitis, San Manuel Ari
zona, E. Clfemsko, Lakewood, 
N. X P. Valantiejus, Buenos 
Aires, Argentina, U- Norvflle, 
Springfield, rPa., A Ramanaus
kas, BrodrtĮhf Mass., J. Kroli“, 
Barkelsbergįr Vokietija, A Gri
nius, Boston/Mass., M. Morkū
nas, Brooklyn, N. Y., L Paliu
kas, Boston, Mass., A. Grigalis, 
Bayside, N. Y., W. Stasunas, 
Brooklyn, N. Y. P. Jakaitis, 
Philadelphia, Pa.

Bridgeport, Conn.
Kalėdų naktį mūsų bažnyčio

je mišias aukojo kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas, pamokslą pasa
kė kun. J- Juškevičius, choras, 
vadovaujamas A. Stanišausko, 
giedojo mišias ir lietuviškas 
giesmes. Duetą “šventoji nak
tis” giedojo Elena Janiūnas ir 
Vladas Barius. Žmonių buvo 
pilnutėlė bažnyčia, dauguma bu
vo kitataučių, nes lietuvių apy
linkėje mažėja.

per Kalėdas bažnyčioje, priė
mus komuniją. Parapijai pri
klausė per 55 metus.

Povilas Remeika mirė per 
Kalėdų šventes. Priklausė pa
rapijai, daugiausia veikė San
daros kuopoje ir Alto skyriu
je.

Alto skyrius turėjo susirin
kimą ir aptarė Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimą.

A- Jankauskas, Ozone Park, N. castle, Pa., V. Romanas, Wil- 
Y., S. Ramoška, Hempstead, N. kes-Barrė, Pa-, M- Roman, Chi- 
Y., A. Minikovski, Elmhuret, N. cago, III., kun. A. Vainauskas, 
Y., B. Mieželis, New Hyde Park, Nashua, N. H., A. Jaras, Keno- 
N. Y., A. Virmauskis, V. Alų- sha, Wisc., kun. J. Bakšys, Lake 
konis, M. Simanavičius — Bos- Worth, Fla-, V. Prižgintas. Los 
ton, Mass-; V*Kamantauskas, Angeles, Calif., J. Uždarinis, 
Norwood, Mass., J. Kackelis, 
Northampton, Mass., J. Leonai- 
tis, Hartford, Conn-, kun. Z.
A. Smilga, Middletown, Conn., 

Marijošius, New Britain.

vo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių, 
Šalta žiemuže, Per Klausučių 
ūlytėlęT Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius. Daug, 
daug jįąinelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis, Kai aš turėjau kai
me mergelę- Išleido “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo direktorius 
Jokūbas J. Stukas per Reųuest 

Visiems nuoširdžiai dėkoja Records, Ine. Plokštelės kaina
m » ą - - - - Angių kalba: kasdien 7-7^30 v. v. 5 dol. Gaunama Darbininko ad-
Darbtmnko Admimstracip Radijo W0PAf Parkf I1U ministracijoje^ 910 Wfltoughby 

A.N. 1480 kHoc.; F.M. 10Z7 megac. “ ‘ M v
' - Avė., Brooklyn 21, N. Y-

BENDRUOMENĖS 
BALSAS 

PHILADELPHIA WTEL 
860 -banga 

šeštadieniais—
Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan SL, Philadelphia 47, Pa.

DAINUOJAME SUGROTA

Hi-Fi ilgo grojimo plokštelė, 
įdainuota “Rūtos” lietuvių tau
tinio radio ansamblio su orkes
tru. Diriguoja Alg. Kačanaus- 
kas. Įdainuota 17 liaudies dai
nų: Plaukia Nemunėlis, Subatos 
vakarėlį, Gražių dainelių, Bu- Numatoma parodyti iš Lietu

vos atvežtus filmus. Bus muzi
kinė dalis ir svečias kalbėto
jas. Smulkesnė programa bus 
paskelbta vėliau.

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALES PARENGIMAMS

Adreaaa: 40 E. 26th S.
Tel.: NU 3-2928 

Savininkas VACYS STEPONIS

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

WINTER GARDEN TAVERN, INC. į

duodami polaldotuviniai

tavMks* matata* prielne-



sui rengti komiteto posėdis 
šaukiamas antradienį, sausio 9 
d., 2 vai. popiet, Lietuvių reli
ginės šalpos įstaigoje, 225 So. 
4th St., Brooklyn, N. Y. Reli
giniam lietuvių kongresui reng
ti komiteto adresas bus aukš
čiau minėta Lietuvių religinės 
šalpos įstaiga — 225 So. 4th 
St. (ne 225 No- 5th St., kaip 
netiksliai 85 nr. Darbininke bu
vo paskelbta).

Katalikių Motoru Sąjungos
24 kuopa sausio 7 d., 3 vai. 
popiet, Angelų Karalienės par. 
salėje šaukia susirinkimą- Vi
sos kuopos narės prašomos su
sirinkime dalyvauti.

Aldona Kanaukaitė gruodžio
25 Apreiškimo parapijos baž
nyčioje susituokė su inž. Vik
toru Naudžium iš Chicagos.

Antanas Damašas mirė gruo
džio 18, palaidotas iš Apreiški
mo par. bažnyčios Kalvarijos 
kapinėse- Nuliūdime liko žmo
na Karolina ir augintinis Pran
ciškus su šeima ir daug kitų 
giminių.

Maironio šeštadieninė mokyk
la sausio 7, sekmadienį, 4 vai. 
popiet Apreiškimo par. salėje 
rengia Kalėdų eglutę. Programą 
išpildys mokyklos mokiniai. At
vyks Kalėdų senelis su dovano
mis vaikams. Bus turtinga lo
terija, veiks bufetas.

Marijos Pečkauskaitės moks- 
z leivių ateitininkų kuopa nuošir

džiai ‘ dėkoja tėvų komitetui už 
paruošimą bendrų pusryčių Kū
čių dieną: 'kun. A. Račkauskui 
už sukalbėjimą maldos prie sta
lo, sendr. M- Galdikienei, sen
draugių vald. nariui A. Vedec- 
kui, vyčių vald. pirm. E. Mar- 
ciui — už išreikštus kuopai Un- 
kėjimHs ir pasisekimus; už pro
gramos paruošimą ir pravedi- 
mą kuopos dvasios vadovui kun 
J. Pakalniškiui, tėvų komiteto 
kultūros vadovei
nei ir vyr moksleivių 
J. Gerdvilienei. Taip pat 
gai dėkojame visom 
padėjusiom prie vaišių stalo 
programos paruošimo. Teatlygi
na jum visiem Kristus Betlie-

M. Navickie-

širdin-

juje!
V. Radzivanas
Kuopos pirm.

Tokia tema rengiamas studi- ■ 
jinis seminaras-New Yorke sau- ■ 
siO 21, 1962. Pagrindiniu kalbė- 
toju bus LKDS pirmininkas ir S 
Vliko narys Pranas Vainanskas, ; \ 
koreferentu — žurnalistas ir ' 
redaktorius Albinas Gražiūnas.

Seminare akademiniu būdu 
bus išgvildenti pagrindiniai - 
krikščioniškosios demokratijos u 
principai ir siekimai, o taip pat I 
dabar veikiančios tautinės ir L' 
tarptautinės krikščionių demo- h 
kratų organizacijos. (J

Seminarą rengia LKDS New 
Yorko skyrius-

Vietoje Kalėdų sveikinimu 
Balfui aukojo: dr- Tadas Savic
kas 150 dol., P. ir A. Mote- 
kūnai 5 dol., Antanas ir Geno
vaitė šetikai 25 dol. ir V. Ka
zakevičius 15 dol.

Pranciška Valentienė iš Rich
mond Hill, N. Y., po ilgos ir 
sunkios ligos mirė gruodžio 22- 
Buvo pašarvota Šalinskų laido
jimo įstaigoje, palaidota iš Ap
reiškimo par. bažnyčios šv- Ka
raliaus kapinėse. Nuliūdime pa
liko sūnų Joną ir kitas gimi
nės.

Antanas Maurukas mirė gruo
džio 29. Palaidotas iš Apreiš
kimo par. bažnyčios šv. Kara
liaus kapinėse sausio 3. Pali
ko liūdinčią žmoną Eleną, sū
nus Albertą ir Edvardą ir duk
rą Aldoną su šeima, 4 anūkus 
ir kitas gimines. Laidojimu rū
pinosi šalinskų laidojimo įstai
ga. Velionies žmona ir vaikai 
dėkoja visiems už užuojautas, 
užprašytas šv- Mišias, gėlių vai
nikus, parapijos kunigams bei 
Šalinskams už gražų patarnavi
mą.

ATEITININKAI moksleiviai, ižpildę kalėdinę proflra mą Kūčių pusryčiuose Apreižkimo parapijos salėje. 
Nuotr. V. Maželio.

BALFas TEBELAUKIA AUKŲ
Malonūs geradariai,
Balto šių metų vajus greit 

baigsis, tačiau ne visi dar au
kotojai suskubo parodyti savo 
dosnumą. Todėl vėl kreipiamės 
j Jus, prašydami nedelsiant at
siųsti savo dalį sušelpti vargs
tantiems tautiečiams pavergta
jame krašte, Sibire ar nublokš
tiems į kitus tolimus kraštus.

Paramos reikalingų brolių ar 
sesių skaičius nemažėja, bet di
dėja. Priešas vis daugiau jų iš
stumia iš gimtojo krašto, o ir 
tie, kuriems pavyksta išsilaiky
ti Tėvynėje, yra kasdien vis 
okupanto' labiau išnaudojami. 
Jie žvelgia į mus, laukdami ir

Išnuomojamas gražus didelis, 
apstatytas baldais kambarys 
gražiam Richmond Hill rajone, 
pusė bloko nuo Forest parko 
ir pusantro bloko nuo Jamaica 
line lllth St. stoties. Kreiptis 
tel. HI 1-9720 visą dieną.

Stipresnieji aukotojai Balfui, 
gruodžio mėn. pradžioje buvo 
šie Balfo skyriai bei organizaci
jos: Detroito skyr. — 3,350 dol-, laisvę- 
Clevelando — 1,000 dol., Chi- 
cagos apskritis — 949.80 dol., 
Dayton, Ohio — 294 doL, Ro-
seland, UI. —120.59 dol- ir St. Dr. M.

paguodos, ir geros širdies.
Laisvės ir Taikos Karaliaus 

gimimo šventėje yra puiki pro
ga suteikti jiems bent dali savo 
šventiško džiaugsmo, pasidali
nant su jais turimomis gėrybė
mis. Jie prisimena su ypatingu 
malonumu tuos laikus, kai val
gydavome Kūčias kartu su jais 
ir kviesdavome prie bendro 
stalo į vargą patekusius. Tai 
buvo tikros artimo meilės ir pa
garbos žmogui šventės.

Tikėdamiesi, kad paseksite 
šia kilnia lietuviška tradicija 
ir atsiusite sajRL auką, kuri bus 
pasiųsta pašalpos reikalingiem, 
dėkojame iš anksto už dosnumą 
ir siunčiame savo Kalėdinius 
sveikinimus linkėdami, kad Nau 
jieji Metai būtų šviesūs, laimin
gi ir atneštų Tėvynei Lietuvai

Dr. A Trimakas
N. Y. Balto Vajaus Komiteto 

Pirmininkas

Petersburg, Fla. 75 dol

ŽINIOS___

i Lietuviu Piiio&u draugijos 
pirmininku šiais metais išrink-

[ tas- Edmundas Ketvirtis, čia gi
li męs lietuvis. Jis yra aviacijos 

. majoras, So. Bostone turi bran-
‘ genybių krautuvę. Vicepirmi- 
į ninku išrinktas Stanley Dre- 
į vinsky, sekretorium Albinas Ne- 
Į viera, iždininku Stanley Griga- 
r navičius, finansų sekretorium 
' John Roman, maršalka — Juo- 
| zas Markelionis. Į direktorių 
[ tarybą išrinkta J- Grigalius, A. 
|, Young, Qna Ivaškięnė, L. Švel- 
r nys, A. Nemaksy, Juozas Le- 
Į kys ir A. L. Kapbchy. Į revi- 
|į rijos komisiją — Adom Druz- 
į dis, Stasys Jakutis ir Edmund 

Rudis.
Si draugija yra viena iš di

džiausių lietuvių organizacijų 
visame Bostone, turi arti dvie
jų tūkstančių narių. Narių skai-. 
čius nemažėja, o didėja. Priima
mos ir mišrios šeimos, jei vie
nas šeimos narys yra lietuviš
kos kilmės. Tuo tarpu tie ne 
lietuviškos kilmės šeimos na
riai dar neturi balsavimo tei
sės, bet jau bandyta tą teisę 
jiem suteikti. Kai tokių narių 
skaičius padidės ir jiem 
suteikta balsavimo teisė, 
klubo lietuviškas vardas 
išnykti.

Draugija yra turtinga,
lapkričio mėn. turėjo pajamų 
9,000 doL, išlaidų 8,000 dof. 
Gerai tvarkant, šios draugijos 
trupiniai gali nubyrėti ir lietu
viškiem reikalam. Tiesa, Vasa
rio 16 proga draugija ir dabar 
paskiria po šimtinę ar mažiau 
Lietuvos reikalam.

Nors draugijoje narių yra 
daug, bet rinkimuose tedalyva
vo tik 574. Tokiu 
tadalis narių gali 
bą jiem norima 
valdybą iš naujų 
kas nepateko, nors bandymų 
ir buvo- Tik į revizijos komi
siją išrinktas vienas naujas 
ateivis.

YUcon 8*8310 
atidaryta iki vidunakčio 

Cmtineirtal Mkatesen
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue 
(kampas 86th Street) 
New York 28, N. Y.

WILUAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

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

TeL: HIckory 1-5220

bus 
tada 
gali

vien

Kazys Mockus, ilgai sirgęs, 
Kingstono ir Bostono ligoninė
se išgulėjęs keletą mėnenių, 
prieš N. Metus grįžo iš ligo
ninės ir, pailsėjęs namuose, vėl 
žada mokytojauti.

Dr- Jurgis Gimbutas prieš 
šventes lankėsi Kalifornijoje, 
kur jo žmona dirba universite
te.

Nikolė Makaitytė, Radcliffo 
kolegijos studentė, susižiedavo 
su Romu Šležu, Tufts univer
siteto studentu.

J. Lubinas atidarė naują lai
dojimo įstaigą buvusiuose dr. 
D. Pilkos namuose.

šeštadieninės mokyklos Ka
lėdų eglutės vakaras bus sau
sio 7, 3 vai. popiet šv. Petro 
parapijos salėje.

Maldos Apaštalavimo draugi- 
' jos susirinkimas bus sausio 5 

parapijos salėje po šv. Valan
dos pamaldų 7:30 vali. vak.

Bostono kolegijos aukštesnio
ji mokykla skelbia įstojimo ir 
stipendijų egzaminus vasario 10 
d. 8:45 vai. ryte. Reikia pa
čiam atvvkti mokvklon ir užsi- ............
registruoti sausio 6. 13 arba 20 mtencija misos tą dieną bus 
d. tarp 9 vai. ir 11:30 vai. ry- “ . , - ................

būdu ketvir- 
nuvesti klu- 
kryptimi. Į 
ateivių nie-

Žalgirio ir Baltijos tuntai su
ruošė Kalėdinę eglutę skautam 
ir jų mažiesiem broliukam. Ka
lėdų senelis, kurį patraukliai 
atvaizdavo stud. Romas' Brič- 

| kus, visus skautus ir jų broliu
kus apdovanojo įvairiomis do
vanomis ir saldainiais- Saldai
nius Stepono Dariaus posto var- 

* du padovanojo Jonas Romanas.
Jonas ir Ona Jakimavičiai 

sausio 7 švenčia 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Jų

Stephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

3*7 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai
Laikrodžiai

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tet STagg 2-5043

NEWARK, N. J.

Newarko Aušros Vartų šeš
tadieninė lituanistikos mokyk
la Kalėdų eglutę ruošia sausio 
7, sekmadienį, 4 vai. popiet 
švč. Trejybės parapijos salėje. 
Eglutės programą išpildys ’ pa
tys mokiniai, vadovaujami ve
dėjos Paulinos Tiknienės ir 
mokytojos Onos Skurvydienės. 
Maloniai kviečiami visi apylin
kės lietuviai su savo vaikučiais 
Kalėdų programoje dalyvauti. 
Kalėdų senelis vaikams dalins 
dovanas.

Mokyklos MOKSLEIVIAI ateitininkai kalėdinėje programoje Kūčių dieną vaizdavo Betliejų. Nuotr.'-V. Maželio.

MAIRONIO ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS WAGNER THEATER 
110 Wyekoff Ave^ prie DeKalb Avė.

KALĖDŲ EGLUTE 
ruošiama 

sekmadienį, sausio 7 d.
4 vai. popiet 

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE 
Programą išpildys mokyklos mokiniai. Kalėdų Senelis atneš 
dovanų, bus turtinga loterija, veiks bufetas. Įėjimo auka tik 
suaugusiems 150 dol.

Šeštadieniais iki filmoe pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 
Penktadienį, sausio 5, iki — 
Trečiadienio, sausio 10, 1962 

Pirmą kartą Brooklynė geros nuo
taikos spalvota filmą

“DAS BLAUE MEER UND DU” 
F. Bertelmann, Karin Dor. Renate 
Ewert, H. Nielsen. C. Howland ir k.

Priedind f Urna 
wAuf der Reeperbahn nachts 

um halb eina” 
Ir nujausią Vokieti Jos snvatt. apžvalga

Ieško Elenos Miliauskienės ir 
jos sūnaus Povilo. Anksčiau gy
veno Chicagoje, 4641 So. Troy 
St. Ieško 1961 metais atvykusi 
iš Lietuvos giminaitė. Ieškomie
ji arba apie juos žinantieji pra-' 
šomi atsiliepti adresu: A- An- 
drušis, 87-09 Jamaica Avė., 
Woodhaven 21, N. Y.

PIRMASIS PASITARIMAS

LB New Yorko Apygardos 
atstovo* R. Kezio pastangomis 
buvo sušauktas New Yorko lie
tuvių jaunimo organizacijų at
stovų posėdis, kuris įvyko 1961 
gruodžio 28 Woodhavene. Po
sėdyje dalyvavo LB jaunimo 
reikalų vedėjas R. Kezys, tau
tinių šokių grupės vedėja J. 
Matulaitienė, Liet. Studentų Są
jungos atstovai V. Svalbonas 
ir E. Remėza, moksleivių ateiti
ninkų — V- Gerdvilis ir V. 
Radzivanas, skaučių tunto — 
R. šetikaitė, skautų tunto — 
V. Abromaitis ir V. Kleiza, stu
dentų skautų — A. Rimas, 
Sporto klubo — S. Remėza. Po
sėdį atidarė R. Kezys. Prisista
čius organizacijų atstovam, R- 
Kezys paaiškino, kad posėdis 
buvo sušauktas aptarti ben
dradarbiavimą viso New Yorko 
lietuvių jaunimo, globojant L 
B. Buvo siūloma organizuoti 
bendrus pasilinksminimus, jau
nimo teismą, jaunimo dieną, 
ansamblį, jaunimo kongresą ir 
kt Po diskusijų nutarta vėl 
greitu laiku susitikti. V.R.

šv.. Petro bažnyčioje 19 vai- ry
te. Jono ir Onos Jakimavičių 
sūnus Pranas yra kunigas, jė
zuitas, ir jau daug mėtų dirba 
misijose Britų salose, Vakarų 
Indijoje.

Vincento Juškausko ir Olgos* 
Marcinkiūtės - Juškauskienės 
duktė pakrikštyta sausio 1 šv. 
Petro parapijos bažnyčioje Kla
ros ir Teresės vardais- Tėvai 
gyvena 219 I St.

Matthew P. Baltas

FUNERALHOME
M. P. BALLAS — Directorlus 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva f
RADIJO PROGRAMOS
NEW YORKE ir BOSTONE

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADUO VALANDA

Direktorius 
JOKOBAS J. STUKAS 

WEVD - 1330 kii. 973 mg. FM 
New York, N.Y. 

šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. popiet 
Raštinė: .1284 White Street 

Hillside, New Jersey 
Tel. W A verly 6-3325

#

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADUO VALANDA

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

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

LAISVĖS VARPAS 
Vedėjas

206 Ea«t 86tft Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.)

New York, N. Y.

Tel. RE 4-4428

• Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. popiet 
Puikiausia vokiika virtuve: pietto-vakarlent 

Užkandžiai M nuosavos virtuvės

86th CASINO THEATRE
210 Eact 88th St. • REgent 4-0257 
New York, N.Y. BU 8-0561 

Penktadieni, sausio 5, iki — 
Ketvirtadienio, sausio 11, 1962

Puikios muzikos gražiausių spalvų 
amerikoniška premjera

"DER 8CHRAEGGE OTTO” 
Vaidina;

G. Damai*, W. Giller. Grete Weiser, 
Willy Fritsch, Paul Hoerbiger ir k.

Priedinč filmą
"Alio Tage ist kein Sonntag”

Ir naujausia ▼okieCjM aavalt aptvalga

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, AEIMOS, VAIKŲ

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

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

Tel. HYecmt 7-4677

Sekmadieniaie •-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kUociklg 
FM bang. 105.7 megadklų 

tt
WKOX, Framingham, Man.

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 
RADIJO PROGRAMA 

Vedėjas 
8TEP. MINKUS 

Boston, Mass. 
WLYN —1890 kUecydeą 

Sekmadlsnlale nua 1 - 1:30 vaL p^p.

G R AB ORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

281 BEDFORD AVĖ.
BrooklyiL N. Y.

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

LAIDOTUYIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parlnray Station) 

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas JaidotuveB 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliaciją 

TėL Virgin!* 7-4499

FUNERAL HOME ■
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Raikėte laukite: Tel. TR 8-0484


