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JOHN VILLIAM McGORMACK

komise* yra sudaryt* dar spa-
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Kongresas ima tirti padėti Lietuvoje, Latvijoje ir

PRIEKYJE
Atstovę Rėmuose pirminin

kaujančio plaktuką perėmė ve- 
honies Sam Rayburn ilgametis 
pavaduotojas (nuo 1940) ir 
draugas John William McCor
mack, 70 metų, bostonietis, 
Bostone gimęs, gyvenęs ir ža
dąs ten mirti.

McCormack dabar lyginamas 
su Rayburn, ir randama, kad 
__abudu buvo dideli amerikie
čiai, nors skirtingo pavidalo.

Rayburn iš Texas, McCor
mack—Massachusetts- Rayburn 
trumpas, drūtas, plikas,- Mc
Cormack aukštas, laibas, balta
plaukis. Rayburn nepaleido iš 
dantų cigaretės, McCormack— 
cigaro. Rayburn mėgo skačių 
gerti, McCormack per visą am
žių alkoholio neragavo. Ray
burn buvo viengungis, McCor
mack dainininkę, kontraltą mė
lynakę Harriet Joyce atmušė 
nuo Metropolitan operos, 1920 
vedė, ir *

ję šeima virto legenda Wa- 
shingtono ir Bostone:

buvo bevaikiai, bet per 41 
metus McCormack nepraleido 
nė vieno vakaro, kad nebūtų 
namie ir nepavakarieniautų su 
žmona drauge. — Rayburn kaip 
pirmininkas spręsdavo pats vie
nas ir savo sprendimuose buvo 
kitiem autoritetas- McCormack 
peramentingas, agresus, verž
lus, kartaįs tiesmukas, stačio
kas, bet-įtikinantis, nuginkluo
jantis, patraukiantis jau tuo, 
kadLjis nęužmeta kitiem savo 
nuomonės, bet linkęs kitų at
siklausti, tartis, derėtis ir

. linkę*, eiti į kompromisus, 
kad tik būtų išlaikytas par

tijos vieningumas. Jis tikėjo ir 
kalbėjo; kad tik partijoje esan
ti viėnybė tegali demokratam 
laimėti rinkimus. Jis dėl to razn- 
dėir liberalus ir konservaty- 

*=? viuosius savo partijoje, ieško
damas abiem bendros formu
lės.- Bet

- —"0 niekad nedariau kom- 
ptomisę su principais".

Neteko McCormackui mokslo 
sistemingai išeiti; jis savamoks
lis, tik 21 metų amžiaus būda
mas išsilaikęs reikiamus egza-

PIRMININKO PAR EI 
GOSE.

turi būti gautas vieningas Rū
mų pritarimas”. Ir Rayburn da
vė žingsnį atgal.

Rayburn via lygiai gyrė, 
apie McCormacką to pasakyti

Sudąryta speciali pakomise pavergtos Europos reikalam: 
klausinėjimus pradės nuo Baltijos krašty sausio pabai<

Edna F. Kelty, New Yorko 
demokratė Atstovų Rūmuose, 
pernai gruodžio 11, sveikinda
ma Pavergtos Europos Tautų 
Seimą, pranešė, kad Atst. Rū
muose prie Europos reikalu pa

jo kai kas prisibijo.
Partijos draugai liberalai bai

dosi, kad McCormack yra aiš
kus, aktyvus komunizmo prie
šas. Partijos draugai konser
vatyvieji prisibijo, ar jis nebus 
liberalas, nes per 33 parlamen
tinio darbo metus jis vis rėmė 
pažangiuosius įstatymus, kurie 
gali atrodyti “liberaliais”. Pro
testantai su nemalonumu pa
žiūri, kad McCormack laužo 
įsigalėjusią tradiciją — pirmi
ninko pareigas perima pirmu 
sykiu katalikas ir tai katalikas

dus, visa širdimi ir gyvenimu 
tuo tikėjimu besireiškiantis.

O prezidentas?

Kennedy gerai žino, kad Mc- 
Cormack išgelbėjo jo poziciją 
partijos konvencijoje Los An
geles, kai po ja buvo pasikasęs 
Chester Bowles- Pastarasis re
feravo partijos platformą tokia 
aštria forma, kad buvo nuste
binti net demokratai šiauriečiai,

KONGRESAS
VĖL DARBE

Kongreso antra sesija buvo 
pradėta sausio 10. Išrinktas, 
kaip ir buvo laukta, Atstovų 
Rūmų pirmininku Massačhu- 
setts demokratas ir buvęs Ray- 
burn pavaduotojas John Wil- 
liam McCormack 248 balsais 
(iš 258 demokratų balsų). Mc 
Cormack buvo sutiktas audrin
gais demokratų ir respubliko
nų plojimais. Prisaikdinti At
stovų Rūmuose trys nauji kon- 
gresmanai, demokratai (Waggo- 
ner — Louisiana, Gonzales — 
Texas, Nedzi — Michigan), se
nate vietoj mirusio Bridgės — 
M. J. Murphy. Sausio U jau 
kalbėjo prezidentas Kennedy.

Spauda kreipė dėmesį, kad 
Kongrese stiprėja konservato
rių dauguma- Net ir tarp res
publikonų, renkant politinio ko
miteto pirmininką vietoj mi
rusio sep. Bridges, daugumą ga
vo ne liberalų labiau palaiko
mas Leverett Saltonstall, bet 
konservatorių remiamas šen. 
Hickonloopor.

ropos vaktybię reikalam. Eu
ropos reikalų pakomisės pirmi
ninkas yra Edna F. Kelly, tai
gi jos žinioje bus ir naujoji 
pakomisė.

E jos įstaigos dabar praneš
ta, kad specialioji pakomisė 
pavergto* Europos valstybių 
reikalam jau veikia- Sausio pa
baigoje ji pradės apklausinėji
mus apie padėtį pirmiausia Es
tijoje, Latvijoje, Lietuvoje, pas-

kraštuos*.
Pakomisė nori surinkti ži

nias, kiek sovietinis režimas 
laimėjo gyventojų pritarimo, 
kiek nuo savęs atstūmė; kiek 
režimas yra Maskvos priklau
somas, kiek .jis turi savarankiš
kumo; kiek savarankiškumo ap
raiškos susilaukia represijų, 
kiek jos toleruojamos; kiek 22 
komunistų partijos kongrese 
paskelbtas nusialinimo proce
sas yra vykdomas pavergtuose 
kraštuose; kokia yra ūkinė pa
dėtis ir koki ūkiniai santykiai 
su Maskva, ir t.t.

Pakomisė kreipėsi į Paverg
tos Europos Tauty Seimą ati
tinkamu liudininkę reikalu.

veikimą sutinkame su pasiten
kinimu. Tai naujas žingsnis po 
Kersteno komiteto tyrimo. Kers 
teno komitetas labiau tyrė so
vietinės agresijos ir genocido 
procesą, metodus. Kelly pako
misė labiau nori tirti dabarti
nę padėtį, ten vykstantį pro
cesą.

Pakomisės veikla , vieniem at
rodo logiškas žingsnis po to, 
kai Kongresas nutarė ir prezi
dentas paskelbė Pavergtų Tau
tų savaitę. Logiškas žingsnis 
taip pat, kai vyriausybė pakar
totinai pasisakė už laisvės ir 
apsisprendimo principą visom 
tautom. Tai būtų ženklas taip 
pat, kad vyriausybė gali imtis
dinamiškos politikos ne tik Af
rikoje, . bet ir Europoje.

Kiti linkę aiškinti, kad pa
komisės sudarymą ir veikimą 
paskubino šiemetiniai rinkimai,

BARRY GOLDWATER, Arizonos 
šen., konservatorių lyderis, ' savo 
įtaka didėsiąs.

minus- O tai dėl to, kad tėvui
minis, 13 metų vaikas turėjo ® pietiečiai rengėsi visai pasi- 
padėti motinai išlaikyti gausią 
Šeimą. Pažinęs neturtą, kietą 
darbą, kuris jam buvo atlygi
namas x> 4 dol. per savaitę, 
McCormack mokėjo neturtingus 
suprasti, užjausti ir

Savo mieste juos lankė, šel
pė, padėjo, patarinėjo. Jis pir
masis vadovavo kovai ir Kon
grese už valandinio atlyginimo

• * *

McCormacko balsas daros 
kietas ir griežtos, ,

traukti. Be pietiečių paramos Konge dėmesys nuo Tshom- goslavijos komunistas taip pat 
Kennedy nebūtų laimėjęs rin- bes nukrypo į Gizengą, vyriau- išvykęs, 
lomų.‘McCormack pavartojo vi
są lankstumą, kad išlygintų 
santykius su pietiečiais ir išlai
kytų vienybę. Bet Baltuosiuo
se Rūmuose taip pat žinoma, 
kad Rayburn ne be McCorma- 
cko paramos nuėmė Kennedy 
pasiūlytą mokyklų paramos į- 
statymą. Liberalai matė, kad 
ne visur Kennedy galės susi
laukti McConnacko paramos, ir 
vidaus reikalų sekretorius Udall 
buvo bepradedąs organizuoti 
akciją prieš McCormacko išrin
kimą į pirmininkus, bet Ken-

vaduotoją, prokomunistą, ku
ris seniai jau sėdi savo rytinės 
provincijos sostinėje Stanley- 
ville. Kongo parlamentas sau
sio 8 nutarė aeikalauti, kad 
Gizenga atvyktų eiti pareigų

dėl savo pastangų atsiskirti nuo 
centrinės valdžios.

Gizenga turįs dabar sunku
mų ir su savo partija. Jo par
tijos kai kurie vadai atskilo. 
Pats jo politinis patarėjas Ju-

Kai Raybuni jau buvo sufr jam atitraukti ran- 
kęs neformaliai, kad Cnrus* tas- 
čiovas būtų 1959 pakviestas 
kalbėti Kongrese, McCormack Jam, McCormackui, naujam

prieš Chruščiovo kalbėjimą čiam pagarbą kaip tauriam ame- 
Kongrese valstybės, kurią jis rikiečiui, žmogui, kovotojui, 
pažadėjo palaidoti. Jei jūs tai Jaučiam jam ir dėkingumą kaip 
vykdysite, Sam, tai aš pasi- lietuviai, prisimindami, kad Lie-
trauksiu .iš daugumos lyderių 
ir prabūaiu iš rieto* «u reika
lavimu, kad tokiam pakvietimai

tavos reikalui jis ne kartą yra 
parodęs nuoširdaus palankumo 
ir paramos.

8TEWART U UDALL, vidaus 
reikalu sekretorius, kurto vert- 
lus uolumą* paUJai pridaro pru- 
zid*ntui namatommo.

......... . ' BENDROSE MALDOSE: 1961.2.9 buvo bendro* maidlos pusryčiai, dalyva
vo katalikai,‘protestantai, žydai; pirmininkavo resp. šen. Fra n k CaHson, 

kurie jau dabar nuotaikas ima Kansas, (deiinčje). maldom vadovavo Billy Graham (kairėje), prezidentas 
kaitinti- ' *iduryje-

šiaip ar taip aiškindami, bet
gi visi sutinka, kad tai naudin
ga veikla. Naudinga pavergtiem 
kraštam, nes iš naujo jų klau
simas keliamas ir aktualinamas. 
Naudinga ir Amerikai, nes, jei 
bus tinkamai vykdomas, leis 
konkrečiais pavyzdžiais Ameri
kos žmonėm pamatyti, kiek ko
munistiniame režime yra likę 
laisvės, pažangos, gerovės, nors 
Stalino neliko ir jis jau iš
keiktas kaip kriminalistas.

PREZIDENTAS IR KATALIKAI 1962 
Prezidento taktika—privengti katalikų ir demonstruotu 
ryšius su protestantais — laimėjo jam protestantų pa
sitikėjimą. 0 katalikų?

PRIEŠ METUS; Prezidentas ir 
Mrs. Kennedy inauguracijos iš
vakarėse.

America, jėzuitų leidžiamas 
žurnalas, vedamajame atsiliepė 
apie prezidento Kennedy metų 
veiklą Baltuosiuose Rūmuose, 
stebėdamas, kaip prezidento at
žvilgiu laikėsi katalikai ir kaip 
jų atžvilgiu laikėsi Kennedy. 
Atsiliepimą ištisai pakartojo N- 
Y. H. Tribūne, plačiai atpasa
kojo Times.

Katalikai gerbia prezidentą 
ir negali paneigti pasididžiavi
mo — rašo laikraštis, — kad 
prezidentas yra katalikas. Juo 
labiau, kad jo katalikybė buvo 
rodoma kaip kliūtis į Baltuo
sius Rūmus. To nebuvo daro
ma kitiem kandidatam į prezi
dentus. Kas šiandien atmena 
tiksliai, kurio tikėjimo buvo 
Wilsonas, Rooseveltas, Truma- 
nas, Eisenhovveris. Niekas dėl 
jų tikėjimo klausimo nekėlė. 
Tik dėl Kennedy tikėjimo buvo 
išlieti “rašalo okeanai”.

Katalikai nelaukė iš prezi
dento kataliko jokių ypatingų 
privilegijų. Kai jį išrinko, ka
talikų dignitoriai nesistengė ro
dytis Baltuosiuos Rūmuos. Jie 
jautė taktą nestatyti preziden
to Į padėtį, kurią prieš jį ga
lėtų išnaudoti kas nors krašte 
su stipriom protestantinėm tra
dicijom-

Tačiau teisybės vardan kata- 
talikai pasisakė prieš preziden-Anglijos min. pirm. Macmil-

lanas sausio 9 Bonnoje sutarė to Kennedy inauguracinės kai
šu Adenaueriu aiškiau du daly
kus: — pritarė pasitarimam su 
Maskva dėl derybų; Vokietija 
pažadėjo apmokėti apie pusę 
Anglijos kariuomenės išlaikymo 
Vokietijoj išlaidų. Kariuomenės 
anglai turi Vokietijoje apie 52, 
000. Išlaidos siekia metam apie 
120 mil. dol- '

bos 1961 sausio 20 dienos pa
reiškimus dėl paramos bažny
tinėm mokyklom; pasisakė kaip 
prieš diskriminaciją daliai Ame
rikos gyventojų, kurie savo vai
kus nori mokyti bažnytinėse 
mokyklose.

Tada “America” rašė, kad 
prezidentas galėjo turėti politi-

LAOS, KOALICIJA IR AMERIKA
Laoso min. pirm. Boun Oum dėl to, kad buvo paskatintas 

sutiko atvykti į Ženevą derėtis. Amerikos karinię patarėję to- .
Gizenga atmetė ultimatumą su komunistais ir neutralistais liau kovoti. Pentagono veikla
Gizenga sausio 10 atmetė

Kongo parlamento reikalavimą 
grįžti į Leopoldville. Bereiškė

nių priežasčių neremti katalikų 
mokyklų. Bet stebino preziden
to pastangos pasisakymą prieše 
paramą aiškinti konstitucijos 
prieštaravimu tokiai paramai.

Per metus katalikų pažiūros 
Į prezidentą nepasikeitė. Gal 
tik labiau sustiprėjo. Metų pra
džioje Charles M. Whelan, iš ' 
Georgetown universiteto teisių 
centro, prezidento pareiškimą 
dėl konstitucijos ir mpkyklų pa
ramos pavadino “neteisingu, ne 
tinkamu ir nereikalingu”- Per 
metus tą pažiūrą dar labiau pa
tvirtino Chicagos universiteto 
teisių leidiny prof. Philip B. 
Kurland.

Kennedy vengė ryškinti sa
vo airiškumą ir katalikiškumą, 
vengė pozicijų, kuriose būtų 
nufotografuotas su kardinolais y 
ar kitais katalikų dignitoriais. 
Reikšminga — sako laikraštis, 
— kad nebuvo pakviesti foto
grafai, kai Baltuosiuose Rūmuo
se gruodžio pradžioje lankėsi 
Vatikano valstybės sekretorius. 
Tokia foto nuotrauka esą bū
tų galėjus atsieiti Kennedy 10, - 
000 balsų rinkimuose, ir Ken
nedy, patyręs politikas, nega
li tokio dalyko nepramatyti.

Iš kitos pusės prezidento 
nuotraukos su protestantų dva
sininkais, kaip “evangelistas” 
Billy Graham, yra grynas 14 
karatų auksas 1964 rinkimam. 
Tai suprantama krašte, kur yra 
protestantų dauguma. Tai pro
testantam priimtina, o katali
kai į tai pažiūri pro pirštus, 
be nepasitenkinimo. Taigi pre
zidentas — sako laikraštis — 
dramatiškai aiškiai demonstra
vo pietiečiam baptistam, kad 
jis nenusileido nė coliu. Rezul
tatas buvo tas, kad POAU 
(Protestants and Other Amer- 
icans United . •.) direktoriaus 
pavaduotojas C. Stanley Lowell 
pareiškė: “Mes esam preziden
tu Kennedy ypatingai patenkin
ti”.

Mes pakartojame — rašo 
America, — kad katalikai, dėl 
to nesijaudina. Tačiau tokia 
strategija gali supančioti pre
zidentą kelyje į valstybinius ir 
tarptautinius siekimus. Sumini 
pavyzdį. Esą prezidentas buvo 
šiltai sutiktas Kolumbijoje ir 
Venezueloje’ Ne tik dėl to, kad 
jis skelbė ūkinės pažangos pro
gramą. bet dėl fakto, kad loty
nų Amerikos katalikų gyvena
muose kraštuose pirmą kartą 
pasirodė J. Valstybių preziden
tas katalikas. Ką prezidentas 
ten pasakė, buvo iškalbinga ir 
įtaiginga. Bet kodėl jis pralei
do progą tik paminėti labai 
tinkamą ten, katalikiškam kraš
te, popiežiaus Jono XXHI encik
liką (Mater "et Magistrai, kuri 
kaip tik yra pagrindas tai ben-

toliau dėl koalicijos sudarymo, 
kai Amerika gruodžio 27 jam 
nutraukė pinigus. Kas mėnuo 
duodavo 3-4 milijonus. Be tos 
paramos Laos negalėtų išlaiky
ti savo 70,000 kariuomenės.

Oum buvo nutraukęs derybas 
su komunistais' ir neutralistais

su valstybės departamentu čia 
išsiskyrė.

Ką daryti su J. Tautom
Washingtone sausio 11 Ame

rika ir Anglija pradėjo tartis, 
ką daryti su J. Tautom- Ypa
čiai aktualus opinijos pasipik- 
tinmą sukėlęs J. Tautų dvivei
diškumo, dvigubo mato klausi
mas. Iš Amerikos pusės daly
vauja pasitarimuose Stevenso- 
nas ir valst. sek. padėjėjas Cle- 
velandas. Jie suinteresuoti pri
kalbinti Angliją, kad ji neatsi
sakytų nuo piniginės paramos.

— Prezidentas Kennedy pra- 
kad nuo jų susilaikys. Tai bū- kt.'partijos kongrese jį kaltino šys Kongresą sutikimo pakelti 
tų nepatogu, derantis su Mask- kriminaliniais nusikaltimais ir valstybės paskolą iki 305 bili-

bė tebesitaria su Tsbombe-

Samdiniai api* samdinius

J. Tautų samdiniai iš Kongo 
pranešė gen. sekretoriui, kad- 
Tshombe tebeturi savo samdi
nių būrius, kad jų verbuoja 
daugiau ir jie atvyksta į Kon
gą. Teksą JT kariuomenei to- Austriją, tęsti toliau savo pa

jais kariauti.

MOLOTOVAS PASLAPTYJE
Maskva paskelbė sausio 8, 

kad Molotovas grįžta į Vieną,

reigų tarptautinėje atominės
— AlbMNįa, susipykusi su energijos agentūroje. Iš ten jis 

Maskva, pradėjo ieškoti ryšių su buvo paršauktas į Maskvą lap- 
Vakarais. Amerika pareiškė, kričio 12, kai Chruščiovas ir

va- nusikaltimais prieš partiją, rei- jonų dol. Dabar nustatyta riba
— Sovietai pažadėjo Belgi- kalavo jį išmesti iš partijos. 298 bilijonai.

jai grąžinti lėktuvą, kurį sovie- Tačiau paslaptis lieka dar ta, ■
tų lėktuvai sausio 8 privertė 
ūosilėisti sovietinėje teritorijo
je, Armėnijoje.

kad Molotovas lig šiol Vieno
je nepasirodė, nors buvo žinia, 
kad bilietai jam buvo nupirkti-

— Olandijoj* sausio 8 trau
kinių susidūrime žuvo 87, sun
kiai sužeisti 67.

drai pažangos programai. Nuo 
to nebūtų jam sumažėję balsai 
Kolumbijoje.
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Mergaitę priverti valgyti savo motinos mėsą
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TAUPYKITE CHICAGOS SENIAUSIOJE LIETUVIŲ 
TAUPYMO Ht SKQMH»4O BENDROVĖJE

F»w* U Hrnrtey, so- 
M&P Angoloje 4,000 myku 
ir ąe^laoĮūBėjęa teroro paliesto-

W KRYŽIUM PRiEi TERORĄ

Kai teroristai įsibrovė Į Dam
bą, vietos nedidelę gyvenamą 
vietove, daugelis aliarmo šukei-
lųgyventojųjuodi, baili, 
maišyto kraujo — subėgo į baž
nyčią, ieškodami globos. Tėvas 
Pedro Joao juos nuramino. 
Paskui jis išįįo iš bažnyčios j 
vienas sutikti gaujos. Laikyda
mas aukštai iškeltą kryžių, ku
nigas prisiartino prie užpuolikų 
ir pradėjo jiem kalbėti. Bet 
daug ką pasakyti jiem neturėjo 
kada. Lyderiai jį tuojau surė
mė savo ilgais peiliais, ir ku
nigas jau gulėjo ant žemės, o 
minia supuolė prie jo lavono. 
Supjaustė jį mažais gabalais* 
Man — rašė generolas — bu
vo paskiau aiškinama, jog pa
daryta tam, kad nė Dievas ne
galėtų jų sudėti vėl draugėn ... 
Paskui užpuolikai puolėsi į baž- 
ųyčįą ir nužudė visus — vyrus, 
moteris, vaikus.
JEI NE SU MUMIS — 
UŽMUŠIM

Daugelį vietinių žudė tam, 
kad priverstų likusius gyvus 
prisijungti prie gaujos. “Eiki
te su mumis arba mes jus taip 
pat užmušime”.

Gaujoje, kurioje, sakysime, 
yrą lOO žmonių, vadovų tėra 
du trys. Kiti yra suvilioti pa
žadais gauti turto, moterų, am
žino gyvenimo, arba priversti 
grasinimais- Kai kuriose gaujo
se dalyvauja ir burtininkai. Jie 
duoda net ir tepalų veidui, kad 
tariamai padarytų užpuoliką 
priešui nematomą.

žiaurumai tesuprantami tik 
Afrikos gyventojam. Kititfn 
sunkiai patikimi. ’***“'**

Lųandos miesto ligorfmėje 
generolui teko matyti mergai
tę, 9 mėtų, negriukę, kuri bu
vo priversta su kitais valgyti 
savo užmuštos motinos mėsą. 
Mergaitę ištiko nervų sukrėti
mas, ir dėl to ji atsidūrė čia, 
ligoninėje. Pasakojo generolui 
taip pat apie baltąjį, kuris bū
damas miegamajame išgirdo 
žmonos klyksmą virtuvėje. Iki 
jis, susigriebė ginklą ir Įšoko į 
virtuvę, žudikai jau pjovė jo 
žmonai rankas ir kojas. Du nu
šovė, kiti pabėgo.
O APIE TAI UŽSIENIUOSE

Užsieniuose skelbiama, kad 
tai “tautinis perversmas”; kad 
tai siekimas gauti “nepriklau
somybę nuo Portugalijos” ...

Tom dienom — sako genero
las, — kai teroristai ėmė plauk
ti nuo Kongo sienos ir lįsti iš 
džiunglių, ambasadorius' Adlai 
Stevensonas Jungtinėse Tauto
se kartojo Thomo Jeffersono 
žodžius apie “gyvenimą, laisvę 
ir laimės siekimą”, taikydamas 
juos Angolos “sukilėliam”. Ta
čiau aplankęs didžiausio smur
to sritis, išsikalbėjęs su visų 
spalvų liudininkais, aš noriu 
liudyti, kad kraujo liejimas, 
propagandos skelbimas, kaip.
tautinis sukilimas — iš tikrų- nau. bet per 1962-63 tai žūt- 
jų tokis nėra. Tai išsiveržimas 
genčių nesantaikos, fetišizmas 
žmonių, kurie neturi jokios 
nuojautos apie valstybinę ne
priklausomybę, tautinę ar ki
tas sąvokas, kurios tais vardais 
yra suprantamos.

Angolos epizode, kuris yra 
ne mažiau žiaurus kaip Mau 
Mau teroras, simpatijos staiga 
perkeltos nuo aukos į teroris
tus. Tai nuostabus propagandos 
triumfas prieš sveiką protą, — 
sako gen. Howley.
RASINIAI IR KITI 
SKIRTUMAI ANGOLOJE

Abudu liudininkai — ir juo
dasis mokslininkas Yergan ir 
baltasis generolas Howley — 
sako, kad viešai skelbiama, jog 
teroras nukrypęs prieš baltuo
sius. Faktiškai žudomi visi. 
Tarp gyventojų spalva ir krau
jas neturi didelės rolės. Kur 
tik lankiausi, — rašė genero
las — už teroro zonos, mačiau 
juoduosius, baltuosius ir maišy- 

- to kraujo drauge dirbant, drau
ge gyvenant ir drauge žaidžiant.

Skirtumus tarp gyventojų da
ro ekonominė, socialinė bazė ir 
civilizacijos laipsnis.
Panagiai kalba ir Yergan. 
čia, sakė jis, yra daug proble
mų, neteisybės, nepasitenkini
mo. bet jie kyla ne iš skirtin
gos spalvos- Tarprasinės vedy
bos yra ne tik teisėtos, bet ir 
praktikuojamos. Mačiau viso
kių spalvų darbininkus, dirban
čius drauge, kartais vadovau
jant baltajam, kartais juodajam.

KOVOS su teroristais prie Lundos, Angoloje.

JEI TAI BOTŲ KOMUNISTŲ 
RANKOSE

Yergan mano, kad Portugali
ją išstūmus (o tai gali padary
ti greičiau J. Tautų spaudimas, 
ne revoliucija iš vidaus), Ango
los plotai su visais turtais būtų 
palikti komunistų malonei. Tuos 
turtus ir plotus komunistam 
paimti svarbu. Anot gen. How- 
ley, tai didelių turtų kraštas—

&

plotas kaip dvi Teras valsty
bės, žemė derlinga, pakankamai 
vandens. Turi geriausius uos
tus į Atlantą- žemėje turi gau
sius metalus ir mineralus. Il
gainiui Angola galės sutalpinti 
40 miL gyventojų.

Portugalija dabar stengias 
pakelti gyvenimo lygį. Tačiau 
-— pastebi HoWley — kai ku
rios gentys labai atspariai prie
šinasi civilizacijai, neprisiima 
pažangos. Labiau kyla miestai. 
Plaukia technikai iš Švedijos, 
Vokietijos, Italijos ir kt- Lugu- 
da jau modernus miestas, gro
žio kaip Rio de Janeiro. Naujo-

ir fabrikus, elektros užtvankas,

tai visame pasauly įsa būtų

laimėjimai"
KĄ PASIRINKTŲ DABAR 
VIETOS GYVENTOJAI?

Abudu liudininkai tikino, kad 
vietos šviesesni ir nuosaikesni 
žmonės pasisako labiau už pa
žangą palaipsniui Portugalijos 
vadovybėje negu už chaosą, ku
ris ateis su komunizmu ir į ku
rį veda Jungtinės Tautos.

Dr. Max Yergan ir gen. 
Frank Howley informacijas rei
kia turėti galvoje prieš prade
dant skaityti J. Tautose vėl 
greitai atrisiančias kalbas apie 
nešamą laisvę nuo kolonializ
mo ir imperializmo Angolos gy
ventojam. Šių informacijų fone 
bus lengviau vertinti, ar teisin
gą kelią pasirinko Amerikos 
diplomatija, ieškodama teisybės 
ieškodama naujų draugų, norė
dama išplėsti laisvės plotus pa
saulyje. M.

Ar žinai, kad ' ' '
JAV taip pat nori kolonijų... mėnulyje

Vyriausybei pateiktas planas," 
kuris galįs būti Įvykdytas per 
10 metų. Vykdomas palaipsniui. 
Pirmiausia bus pasiųstos rake
tos, kurios apskustų Mėnulį. 
Paskui kitos turės nusileisti 
Mėnulyje. Po tų parengiamųjų 
darbų “kolonizacijai” galės bū- 

aparatai 
Mėnu-

HOLDEN ROBERTO, Angolos su- no FS 
kitelių vadas. turės

KAS BUS 1962 METAIS?
Sekame, ką pasako apie me

tų ateitį ministeriai, preziden
tai ir kiti autoritetai. "Bet ir 
jie apie ateitį skelbia, tai ką 
mato jų galva. Yra ir tokių 
ateities pranašautojų, kurie 
skelbia tai, ką mato jų stikli
nis ar kristalinis rutulys. Pase
kus pirmųjų spėjimus, galima 
pasekti ir antrųjų.

Washingtone populiari “pra
našautoja” iš rutulio yra Jeane 
Dixon. Pagal Ruth Montgome- 
ry, Journal American kores
pondentės, informaciją, ji mato 
1962 tik du gerus dalykus: ato
minio karo nebus, ir bus pir
mas realus laimėjimas vėžio li
gai gydyti. Visi kiti dalykai niū
rūs- Būtent:

Prezidentas ir valstybės sek
retorius turį būti ypatingai at
sargūs, skirdami trečios eilės bus į jį sutelktas, padarys kon- 
pareigūnus, nes neatsargumas ----- *
gali būti apmokėtas Amerikos 
tragedija. — Jei nebus rūpes
tingai saugojami Davis Straits 
(vandenys tarp Kanados ir 
Grenlandijos), gali būti Ameri
kos likimą lemiančių įvykių. 
Kodėl — sakė Dixon— neži

butinis reikalas Amerikai. — 
Rusija po daugybės nesėkmin
gų bandymų pralenks Ameriką 
kelionėje į mėnulį. Tačiau tai 
Įvyks, kai jau valdžioje nebus 
nei Chruščiovo nei Ketmedy. 
— Raudonoji Kinija būsianti 
priimta į J. Tautas-artimiausių

Satur-

. . viskuo, kas 
reikalinga gyvenimo pradžiai 
Mėnulyje, o taip pat reikalin
gais aparatais ir medžiagom, 
kuriom galėtų pakilti nuo Mė
nulio ir grįžti į žemę. Pakilti 
bus lengviau, nes trauka ten 
šešis kartus yra mažesnė nei

ĮMąf sekame...

sąskaitų

, ant bonų sąskaitų
Kiekviena sąskaita ligi $10,000 apdrausta 

Federalinė^ Valdžios įstaigoje:

Federal Savings and Loan Insurance Corporation

MIDLAND SAVINOS
and Loan Association

4040 Archer Avė. • Chicago 32, III. • Phone CL 4-4470 
.. August Saldukas, Prezidentas

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
' < 

<
< 
<
<

Mflsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraitus. Mes parūpiname vizas.

kHe/ttambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą 

Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 84r. New York SS, N. Y. • SeL Orele 5-TJ1L

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by Vneshposiltorg

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėsms į bet kurią 
SSSR dalį.

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

teis yra paprasčiausias ii jy j»- 
sityčfoj fonas. \

Autorius kreipia dėmesį į An
golos įvykių panašumą su Mau 
Mau teroru Kenijoje. Tačiau ta-

•mtabdyti- Kitaip dabar su Ai>

dvejų metų eigoje, ir pačios J. 
Tautos bus reorganizuotos pa
gal buvusį Molotovo planą. — 
1962 pabaigoje Sovietų galybė 
bus sustiprėjusi, o kom- Kini
jos augimas sutaps su dideliais 
neramumais pačioje Ameriko
je. . Bus didelis spaudimas pre
zidentui iš vienos ir antros pu
sės. Kai kurios tų spaudžian
čių grupių bus infiRruotoa kor

giausia savižudybių pavasarį, 
mažiausia žiemą. Imant tautom, 
daugiausia paskutiniu laiku 
Vengrijoje, Austrijoje, Japoni
joje, mažiausia Costa Ricoje. 
Vengrijoje 10,000 gyventojų 
tenka 25, Costa Ricoje 2 savi
žudžiai J. Valstybės — vidu- 
ry-

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moterižkiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- 
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl pafdlckimų informacijų ir nemo
kamų kainaraėčių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

Tel. 
Tel. 

Tel.; 
Tel.

Oi 5-8808 
FO 3-8569 
MU 4-4619 

: LO 2-1446 
HU 1-2750 
SW 8-2868 
TO 7-1575 
TO 1-1068 

: BR 8-6966 
WA 5-2737 

Tel.: Fl 6-1571 
_ _ Tel.: BĮ 3-1797

• PHILADELPHIA Ž3, Pa. 530 W. Girard Ave^— Tel. WA 2-4035
• WATERBURY, Conn, 6 John Street' — Tel.: PLaza 6-6766 
o GRAND RAPIDS, Mich, 606 Bridge St, N.W. — GL
• PA8SAIC, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR
• DETROIT, Mich, 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI
• ATHOL, Mus. 61 Mt. Pieasont Street CH
o LOS ANGELES 22, Calif, 960 8o. Atlantic Blvd. — AN 
e BOSTON 18, Mass, 2718hawmut Avė. — Tel.: U
• VINELAND, NJ, West Landis Avė, Greek Orthodox Club Bldg.

• NEW YORK 3, N. Y„ 39 - 2nd Avenue —
• BROOKL.YN 7, N. Y. ąOO Sutter Avenue —
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street —
o PATERSON 1, FT. J, 99 Main Street — 
o NEW HAVEN, Conn., 6 Oay Street —
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Carson Street — Tel.: 
o WORCESTER, Mass, 174 Millbury Street — Tel.: 
o HAMTRANCK, Mich, 11333 Jos. Campau — Tel.: 
o CLEVELANO 13, Ohio, 904 Literary Road — Tel.: 
o CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel. 
o CHICAGO 8, III, 3212_So. Halsted Street — Tel.: 
o SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street
• NEWARK 3, N. J, 428 Springfieid Avenuepakistaną$;aj^a$muoja

Pakistanas paskelbė, kad In
dija sutelkė kariuomenę prie 
Pakistano sienos. Pakistanas 
numatė kreiptis į Saugumo Ta
rybą, kad paveiktų Indiją tar
tis dėl Kašmiro. Ginčas dėl 
Kašmirb, ar jis turi priklausy
ti Indijai ar Pakistanui, trun
ka jau 14 metų. Kai JT 1949 
nutarė, kad Kašmire turi būti 
padarytas balsavimas, kam jie 
nori priklausyti, tai Indija bal
savimą atmetė.

Gal ir Saudi Arabijai reikia 
Amerikos paramos?
Saudi Arabijos karalius nuo

> ►

2-6387

9-6245
1- 2994
2- 1767

munistų ir Įstums Ameriką Į 
rimtus rasinius konfliktus per 
dvejis artimiausius metus. Tai 
radikaliai keis mūsų gyvenimą, 
— Prezidentas dar sausio pa
baigoje ar vasario pradžioje 
padarys sprendimą, kuris bus 
nepataisomas ir, deja, nebus iš
mintingas. Bet jis gaus dide
lės valdžios organizuojant pa
saulio prekybą. Didelę klaidą 
padarys Robert Kennedy, ma- kiau jų skaičius kyla su ana.- lapkričio gydėsi Bostone. Kol 
tyt, patardamas prezidentui, 
nors jo kiti sprendimai per me
tus bus Amerikai naudingL — 
Respublikonai laimės naujų vie
tų Atstovų Rūmuose ir Sena
te, bet kontrolė išliks demo
kratų.

Castro bus tvirtas, o Sovie
tai šantažuos toliau Berlyno 
klausimu, o kai mūsų dėmesys

Skyrius atidarytas penktadieniais, dežtadieniais ir sekmadieniais

fliktų kur kitur-

Amerika turi žmoniy, kuri® 
nenori gyventi žemėje, gal 
jie norėty į Mėnulį?
Amerikoje 1960 buvo 19,500 

savižudžių. Savižudžių iki 15 
m. amžiaus yra retenybė. Pas-

žiaus metų skaičium. Moterų 
savižudybės su amžiaus metų 
skaičium retėja. Pusantro sykio 
gausesnis skaičius tų savižu
džių, kurie yra lengvesni nei 
vidutinio svorio. Vedusių savi
žudžių skaičius taip pat mažes
nis nei viengungių, o ypač per
siskyrusių. Retesnės savižudy
bės pietuose, nes ten daug neg
rų, o tarp jų savižudybės daug 
retesnės nei tarp baltųjų. Dau- keti apie 1000 doL

gulėjo ligoninėje, naudojosi 4 
kambariais. Dabar iš ligoninės 
išėjo ir apsigyveno Sheraton 
Plaza viešbutyje, kur jam ir pa
lydovam paimta 40 kambarių- 
ligoninėje už kambarį dienai 
mokėjo po 50 dol., taigi die
nai po 200 dol. Viešbutyje tri
jų kambarių komplektui dienai 
moka po 71.50 dol., .taigi 
nai tik už kambarius turi

die-
mo-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ 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 į Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2, N. Y.

Tel. AL 4-8319 
.................................................................................... .......................... .. ...................... ..

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eūutėms, sukntitais bei švarkams.
Maišytos Ir rayooibBs* medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wbotesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East leney Street EtizabetK N. J.

Telefonas: ELfaabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAD. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 19-50 už pilną eilut*

WEISS & KATZ, INC.
' 187 ORCHARD ST, N. Y. C. TeL GR 7-1139

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemes kainos aiančiant an&tioa į nšsieaį, 

: ■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti khjentaaa. Prašome užriti ir pasižiūrėti!
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Daugiakalbis pasaulis nėra nelaimė
nas kitą pažįstame, juo labiau, 
neapsikenčiame”. Ir tai nėra 
perdėta. Toje pat tautoje ir 
net toje pat šeimoje, kur žmo
nes vieni kitus labai gerai su
pranta ne tik iš kalbos, bet ir 
iš elgsenos, pasitaiko dažnų ki
virčų ir tragiškų konfliktų. Va
dinasi, bendra kalba nesantai
kos dar nepašalina.

Nelaimės priežasčių žmonės 
randa įvairiausių- Tos nelai
mės. kurią vadiname nesantai
ka, kivirčais, nesugvvenimu, ko
vomis, karais ... Kai kam ro
dosi, kad tos negerovės kyla 
iš to, jog pasaulyje žmonės tarp 
savęs nesusikalba. Jeigu, pavyz
džiui, lengvai susikalbėtų viena 
-kuria kalba, tada geriau vieni 
kitus pažintų ir taikiau sugy
ventų. Išsispręstų daug painių 
problemų, kurios žmones veda 
nesantaikon.

Taikos problemą taip papras
tai išsprendė Cariyle Hali iš 
Springfield. Illinois. Matyti, Ka
lėdų švenčių nuotaikose jam 
atėjo mintis, kad Jungtinės Tau 
tos negriebia “jaučio už ragų.-. 
Jos kivirčijasi visokiais klausi
mais. nesiimdamos paties pa
grindinio: duoti žmonijai ve
ną kalbą. Naujos kartos leng
va ją išmoktų. “Tai būtų toks 
nepaprastas dalykas, kokio pa
saulis nėra dar matęs. Ir saky
kite man, kodėl to nesiekiama?’

Kinų ir indų pavyzdžiu G. E. 
Sokolsky duoda kitą atsakymą. 
Kiniją gerai pažįsta, nes yra 
joje gyvenęs. Nurodo, kad Ki
nijoje yra daugiau skirtingų 
tarmių, negu pasaulyje kalbų. 
Vienas kinas su kitu nesusikal
ba. Bet ligi šiol Kinija buvo 
labai rami- Dabar norima jai 
duoti vieną bendrinę kalbą, va
dinama Kwan Hua arba manda
rinų. Bet dabar Kinijoje 
tokia nesantaika, kad ne
tai vieni kitus žudo, bet mo
jas i pavergti ir visą Aziją, 
gyvena ir indai, kurie kalba 
skirtingom tarmėm. Pamažu įsi
gali bengalų tarmė. Bet įsigali 
ir karingumas, kurio anksčiau 
nebuvo. Goa yra jau sudorota.

Lenkija dabar turi pet 29 
ss.są milijonus gyventojų ir apie 

312,000 kv km ploto. Prieš ka
rą turėjo per 35 milijonus gy
ventojų ir apie 390,000 kv km 
žemės. Taigi dabar turi apie 6 
milijonus gyventojų ir apie 80, 
000 kv km mažiau.

Teritorijos nuostoliai iš tik
rųjų yra didesni. Iš to ploto, 
kurį dabar Lenkija turi, apie 
103,000 kv km ligi 1944 me
tų priklausė Vokietijai. Siena 
dabar eina Oderio - Neissės 
upe. Toji administracinė siena 
Potsdamo konferencijoje 1945 
metais buvo sutarta laikinai. 
Jei neskaitysime tų vokiškų že
mių, tai pilsudskinė Lenkija 
yra praradusi daugiau kaip treč
dalį savo turėtos teritorijos— 
apie 180,000 kv km. Tarp tų že
mių priklauso ir Vilniaus sri
tis, dalis Gudijos ir Ukrainos.

yra 
tik-

Čia

PROF. KUN. MARIAN R OCH O 
WICZ, Liublino universiteto rek
torius, bažnyčios istorijos specia
listas.Vienos kalbos, tarptautinės, 

siekimas yra sena svajonė. Bet 
ji vis pakimba ore, kaip ir daž
na svajonė, kuriai gyvenime 
nėra atramos. Matyti, ne čia 
yra žmonijos nesantaikos prie
žastis. Jei ji būtų pagrindinė, 
tai tarptautinė kalba būtų at
siradusi, sakysime, kad ir es
peranto. Lietuviai galėtų dar pa

Lenkai tų savo valdytų ir 
okupuotų žemių nebegali pa
miršti. Užsieniuose jie kalba ir 
rašo, kad turi būti atgauta ir 
tai, kas turėta, ir turi likti, kas 
gauta. Oderio - Neissės liniją 
jie laiko pastovia su vokiečiais. 
Vilnių ir Lvovą tebesitiki ka
da nors vėl turėti. Niekas, ži
noma, negali uždrausti turėti 
tokias imperialistines mintis, 
net tada, kada kovojama su ru
siškuoju — bolševikiškuoju im
perializmu, bet niekas negali 
ir pasakyti, kas ^ateityje bus-

Pagrindiniu dalyku yra gy
ventojų skaičius- Nors jis yra 
sumažėjęs ligi 29,000 milijonų 
(iš buvusių 35 milijonų nevisi 
ir buvo lenkai), bet dar pakan
kamas, kad galėtų tautą ilgiau 
išlaikyti net ir sunkioje prie
spaudoje. O antras svarbus da
lykas yra tas, kad lenkam nie
kada nestigo ir nestinga kait
raus patriotizmo.

'KARVĖ ANT EŽIOS"
Praėjusią vasarą anapus ge

ležinės sienos važinėje vakarie
čiai visi pastebėjo, kad Lenki
ja “ganosi, it karvė ant ežios”... 
Yra pririšta prie Maskvos kuo
lo, bet Įsispyrusi virvę tempia 
ir siekia geresnės ganyklos. Tai 
ypač aišku jaunoje kartoje. 
Nors yra verčiama pramokti ru
siškai, bet noriau mokosi vo
kiškai, prancūziškai, angliškai. 
Anglų kalba vis daugiau Įsivy
rauja. Mielai skaitomi anglų ir 
amerikiečių laikraščiai, žurna
lai. knygos: Hemingway, Ten- 
nessee VVilliams, Arthur Mil-

ler ... Galima gauti skaityklo
se ir kioskuose. Lenkijon daug 
laisviau įsileidžiama vakariečių 
literatūra. Ji skaitoma iš pamė
gimo ir smalsumo, rusiškoji — 
iš reikalo. Plinta taip 'pat va
kariečių mados, muzika, šokiai.

PRADŽIOJE YRA LENKAS
Komunizmas nei senųjų nei 

jaunųjų nežavi. Suprantama, iš 
29 milijonų gyventojų pasitai
ko visokių — ir parsidavėlių, 
ir pataikautojų- Tačiau “komu
nistinis apsiaustas” bendrai yra 
plonas- Jį nustelbia “konfede- 
ratka” — kampuota tautinė ke
purė, kaip ją ir Amerikoje ma
tėme, kada čia šoko iš Lenki
jos atvykęs tautinis ansamblis 
“Mazowszie”. Lenkas pirma yra 
lenkas, tik paskui komunistas, 
jei jau toks yra. Jaunimas gi 
apskritai nenorėtų nieko žino
ti apie “politiką”, kuria jis va
dina komunistinę indokrtinaci- 
ją. Vienam šveicarų korespon
dentui jaunas inžinierius pa
reiškė: “Mes norime gyventi, 
o ne politikuoti” ... Savaime 
suprantama, kad susilaikymas 
nuo bolševikinės politikos reiš
kia savąją politiką. Ji išreiškia
ma nemėgimu Maskvos perša
mų idėjų.

MAŽIAU BAIMĖS
Vakariečiai žurnalistai 

pastebėję, kad Lenkijoje 
viau reiškiama sava mintis, ne
gu kituose rusų okupuotuose 
kraštuose. Mažiau yra baimės 
kito žmogaus ir įdavikų. Besi
kalbant pasisako, kaip jie gy
vena, ką dirba, kas jiem pa-

LIUBLINO katalikų universitete pertraukos metu. Mergaičių sijonėliai 
moderniškai patrumpinti.

yra 
lais-

Rusijos pavyzdys tebūnie tre
čiu atsakymu. Prieš Kalėdas 
vilniškėje komunistinėje “Tie
soje” (Nr- 290) S. Adomavičiū
tė įsiręžusi įrodinėja, kad lietu
viam reikia gerai mokėti rusų 
kalbą, nes ji jungia visas So
vietų Sąjungos “nacijas”... Ge
rai žinome, kad jungia ne kal- 

sigirti, kad ją sudaręs (1887) o <jurtuvu Vadinamais “pra- 
J ~ keiktais” carų laikais Rusijos

imperijoje atskiros tautos gyve
no laisviau, negu dabar.

žydas dr- Liudvikas Zamenho- 
fas yra gyvenęs Kaune. Nors 
toji kalba yra susilaukusi daug

isigyvena. Nei taikos neatneša. ,___ . ..Kalbų daugumas nėra jokia
* nelaimė. Nesantaika kyla iš

žmonių dvasios, ne iš kalbos.
George E. Sokolsky, vienas Atskiras kalbas naikinant, pri- 

iš prasikišusių JAV kolumnis- daroma tiktai daugiau žalos, 
tų. dr. L. Zamenhofo tautietis. Reikia ko kito: daugiau apy- 
pateikia porą atsakymų. Vienas: kantos ir meilės kitokia kalba 
“Yra keista, kad juo geriau vie- kalbančiam.

n

antrojePRIES FUTBOLO rungtynes Liublino universiteto sporto aikštėje. Pirmoje eilėje studentai, 
universiteto jaunieji profesoriai, kunigai ir pasauliečiai. Rungtynes laimėjo studentai 2:1

tinka ar nepatinka. Kitur to vi
so nesužinosi, lyg tai būtų ko
kia “karinė paslaptis”. Vienas 
šveicarų žurnalistas, kalbėjęs 
su jaunais intelektualais Hibri
dų kavinėje (“Hybrydy”), nuro
do tokius uždarbius: pradedan
ti artistė gauna 1500 zlotų mė
nesiui (perkamoji zloto kaina 
apie dešimt amerikoniškų cen
tų. tad išeina apie 150 dol.), 
jaunas inžinierius — 2500 zlo
tų, vaikų darželio vedėja 1700 
zlotų. Darbininkai vidutiniškai 
uždirba 1500 zlotų mėnesiui.

LAISVOS MINTIES SALA
Komunistinėje Lenkijoje dau

giau yra laisvės ir tikėjimui, 
nors spaudimas ir persekioji
mas visai neatlyžta. Tenka skai
tytis su katalikų gausumu ir jų 
įtaka. Katalikai pirmieji dar 
1944 atkūrė Liublino universi
tetą- Stalino laikais jis buvo 
stipriai puolamas ir spaudžia
mas, keitėsi rektoriai ir profe
soriai, buvo areštuojami, bet

atsilaikė- Dabar, manoma, jo 
neuždaro dėl propagandos. Ana, 
ir už geležinės sienos veikia 
katalikiškas universitetas! Ir jis 
iš tikrųjų veikia ne popieriuje, 
išlaikomas tikinčiųjų aukų ir 
vyskupų bei kunigų pagalbos. 
Turi arti 2,000 studentų ir 4 
fakultetus: teologijos, Bažny
čios teisių, krikščioniškos filo
sofijos ir humanitarinių moks
lų. Sociologijos mokslų fakul
tetas buvo uždarytas. SS.

£ MATAS UDELIS

Keleivis iš Kauno

(3) dar du ištardytus. Vienas jų
Oras buvo prarūgęs nuo buvo iš Kauno miesto, savano- 

žmonių prakaito. Daugiausia bu- rių gaisrininkų kiemsargis Ra- 
o > , vą ūkininkai. Miestiečių nedaug- manąuskas, kokių 50 metų- Ant- 

Pasiklausus už ką suėmę, kiek- ras buvo kokių 23-25 metų vy- 
vienas tik pečiais patraukdavo, rūkas nuo Prienų. Pirmąjį tar- 
Apie pietus šaukė pavardėmis dė žydelis su rusų kareiviu. Jį 
ir kvietė tardyti. Mane nuvedė kaltino dalyvavus žydų šaudy- 
į antrą aukštą, kur sėdėjo ka- me. Tas žydelis ir rusas Rama- 
riškis majoro laipsnyje, švariai nauską ir tą vaikiną iš Prienų 

mušė, spardė, kad prisipažintų. 
Ramanauskas sakėsi, kad nė ar
tyn nebuvęs prie tų šaudymų.

Praėjo trys paros. Vasario 19 
iš ryto prasidarė rūsio durys. 
Kariškis iš sąrašų iššaukė 5 
žmones. Iššauktųjų tarpe buvau 
ir aš: Susodino į. sunkvežimį 
ir po pusės valandos išvažia- 

jone vokiečių kariuomenėje nu- vom. Apie mus tome pačiame
* i—« sunkvežimyje buvo ginkluoti ka

riškiai, tai ilgai negalėjau pro 
juos matyti, į kur mus veža. 
Per jokį tiltą nevažiavome. Ne
muną pervažiavome ledu. Ka
dangi oras buvo šaltas, 25 laips
niai žemiau nulio, tai kariškiai 
pradėjo sunkvežimy judėti, iš 

sakė. Pakvietė sargybinį ir nu- vienos vietos į kitą vaikščioti 
vedė atgal į rūsį. Tuo tarpu matėm praeinančius

Po kiek laiko atvedė į rūsį žmones. Kiti sustodavo pasižiū-

apsiskutęs, susišukavęs plaukus. 
Veidas buvo simpatingas, bet 
rimtas, piktokas. Buvo neaukšto 
ūgio. Pirmiausia paklausė pa
vardės, vardo, tėvo vardo, kur 
gimęs, kokiais metais, ar neko- 
munistas ir tt. Be to, teko iš
sakyti visą savo autobiografiją 
Apie tarnavimą statybos batali-

tylėjau. Man sustojus pasakoti, 
paklausė, ar jau viskas. Atsa
kiau, taip. Jis pasirausė savo 
popiergaliuose ir piktai paklau
sė: “Q kokią uniformą nėšio-
jai?” Aš jam atsakiau, kad ko
kią buvo užvilkę, tokią ir ne
šiojau. Daugiau man nieko ne-

F
rėti. Tuomet viršininkas įsakė 
kareiviam susiglausti, kad nie
kas mūsų nematytų- Tik su sy
kiu pasirodė Aleksoto Maisto 
kaminai. Greitu laiku įvažiavo
me į plentą ir pasukom Garlia
vos link. Pravažiavę Garliavą, 
pasukom dešinėn, Marijampolės 
link. Privažiavom Mauručius, 
Veiverius, Skriaudžius. Prava
žiuodamas savo tėvukų sodybą, 
pažiūrėjau namų link: nieko 
saviškių nepastebėjau nei kie
me nei prie trobos. “Sudie, tė
viškėle brangi”. Ašaros nurie
dėjo per skruostus.

Privažiavome Ąžuolų — Bū
dos mišką, Vinčus, Sasnavą ir 
pasiekėm Marijampolę. Mari
jampolė buvo smarkiai apgriau
ta. Privažiavom prie tokių pa
statų, lyg kareivinių. Kareiviai 
tuoj nušoko nuo sunkvežimio, 
sušalę, pamėlynavę- Vienas pa
siliko prie mūsų, o kiti nuėjo. 
Po kiek laiko vienas iš kariš
kių sugrįžo ir įsakė mums iš 
sunkvežimio lipti. Nuvedė mus 
į kažkokį namą. Pasirodė, ten 
būta pagelbinio kalėjimo. Ten 
susiradom daugiau tokių, kaip 
mes. Po kokio pusvalandžio at
nešė visiems pietus — kažko
kios sriubos. Kadangi buvom su 
Šalę, tai buvo ne pro šalį pusę 
litro karšto viralo į'Vidurius į- 
versti. Pabuvę apie porą valan
dų Marijampolėje, važiavom to
liau 
vus 
prie

Vilkaviškio link- Pavažia- 
kokius 5 kilometrus, jau 
Rudžių giraitės, pradėjo

man ir kitiem mano bendram 
kojos šalti. Glaudžiamės vienas 
prie kito, kad tik mažiau pro 
mūsų tarpą oras praeitų. Pa
sidarė lyg Įdek šilčiau, bet kojų 
pirštų beveik nejaučiau. Pra
dėjau judinti ir raginau kitus 
.tai daryti. Nors kalbėti buvo už
drausta, bet pratardavom vieną 
kitą žodį tyliai. Privažiavom 
Vilkaviškį. Miestelis visai su
griautas. Kur ne kur matyti vie
na kita trobelė. Kitų namų vie
toje tik krūvos plytų ir degė
sių. Pavažiavus kiek už Vilka
viškio, mūsų sunkvežimis įsuko 
į vienos sodybos kiemą, prie 
miško. Iš trobos išėjo dar ne
senas žmogus- Keli iš kariškių 
suriko jam sveikinimo žodžius 
ir paklausė, ar degtinės yra. 
Tas žmogus atsakė, kad yra. 
Visi iššoko iš sunkvežimio ir 
suėjo trobon. Prie mūsų pasili
ko tik vienas kariškis, bet vė
liau ir tas įėjo į trobą.

Po pusvalandžio išėjo, suli
po į sunkvežimį, linksmi, įkai
tę. Mašina sujudėjo, ir netru
kus pasiekėm Kybartus, Virba
lį, atsidūrėm Eitkūnuose. Prie - 
sienos mašina kiek stabtelėjo, 
o paskui pasileido asfaltuotu 
plentu tolyn į Rytprūsius. Be
važiuodamas pastebėjau, kad 
abejose plento pusėse, kiek 
akys užmato, sodybos sudegin
tos, gyvo žmogaus nebuvo ma
tyti- Ir visą kelią tas pats. Bu
vo kokia 4 valanda popiet. Tuo
met pasirodė miesto kontūrai.

Vėliau sužinojau, kad tai yra 
Įsrutis. Pro gatves sunku buvo 
važiuoti, nes visur tebegulėjo 
krūvos griuvėsių. Mūsų maši
na, šiaip taip besisukinėdama, 
įvažiavo į didžiulį kiemą. Kaip 
vėliau sužinojau, tai buvo Įsru
čio miesto skerdykla. Tuoj iš 
mašinos mus išsodino ir nuve
dė į vieną iš sveikų pastatų, 
į pirmą aukštą. Pamatėm daug 
žmonių, žmonės kalbėjo vokiš
kai, lietuviškai ir lenkiškai. Jų 
daug buvo iš Suvalkijos nuo 
Prienų, iš Kauno ir kitų Lietu
vos miestų ir kaimų, bet dau
giausia buvo Rytprūsių vokie
čių ir vokietaičių. Patalpa bu
vo kaip didžiausia šokių salė, 
tik su cemento loviais ir mažom 
kamarėlėm. Apie 9 vai. vakaro 
merginas išvedė, pasiliko tik 
vieni vyrai.

Kitą rytą iš skerdyklos išve
dė į kiemą, vėliau paskirstė po 
kambarius antrame aukšte. Šie 
buvo nemaži, nes tilpo daugiau 
nei pora šimtų žmonių. Pietum 
kiekvienas gavom po dvigubą 
šaukštą miežinės košės, gerai 
išvirtos. Riebalų nesijautė. Ta 
košė ir buvo visas dienos mais
tas. Jokių pusryčių, jokių va
karienių. Kelinta diena ir van
dens nebuvom gavę. Troškulys 
kamavo, nes košė buvo gerokai 
įsūdyta. Vandens pradėjo rei
kalauti dauguma ir kituose kam 
bariuose.

(Būt daugiau.)

— William E. Shipp, JAV 
atsargos pulkininkas, 68 metų, 
gyvenęs Front Royal, Fla., mi
rė lapkričio 10. Jis buvo JAV 
karo attachė Lietuvoje prieš II- 
jį pasaulinį karą ir rezidavo Ry
goje. Visuomet uoliai atsilan
kydavo į pasiuntinybės priėmi
mus Vasario 16 dieną Washing- 
tone.

JAUNAS inžinierius vienoje iš 
Varšuvos skaityklų skaito ameri
kiečių laikrašti “Herald Tribūne”.

LENKAI studentai Varšuvoj*, Hibridų kavinėje. » lauke stikle užraėa* 
rusiėkas.

r
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Maironio lituanistines mokyklos eglute Brooklyne

Maironio mokyklos Kalėdų švelntomiš spalvomis riuspta* kaitė ir A. Pranckevičiūtė

mielai laukiamas įvykis. Su sa- kartėlė”. Atitinkamam fone Ma- 
vuoju atžalynu juo gaivinasi ir rija savo rankose laikė Kūdi

kėlį, šalia — Juozapas, o sar
gyboje stingo trys karaliai. Pa- 
veikslą paįvairino grakštus an
gelų (jų 22) šokis su lelijomis. # lės. 
Visas derinys žėrėjo jaukia ka
lėdine nuotaika-

Tautiniais drabužiais apsiren
gusi mokytoja I- Banaitienė, at
pasakodama pasakos pradžią, 
įvesdino į vaidinimą “Snieguolė 
ir nykštukai”. Be pačios snie
guolės ir princo, šauniai pašo
ko drugeliai, grybai, kiškiai, 
skruzdėlės, gėlės ir nykštukai. 
Pasimaišė ir meškiukas rudno- 
siukas, šį kartą užmiršęs kopi
nėti medų, užtat mikliai metęs 
kojas .., Visų pasakos dalyvių 
(jų scenoj buvo pabirę lygiai 
trys tuzinai) drabužiai puikūs: 
rūpestingai išieškoti, spalvingi 
ir skoningi. Be to, dekoracijos 
padėjo atkurti pasakos burtų 
vaizdą.

Parengiamosios ir I kl. pasi
rodyme (paruošė mokyt E. Ur
belienė) mažieji auklėtiniai su
tartine atpylė kelis eilėraščius. 
Mergaitės buvo apsirengusios 
tautiniais drabužiais. R. Navic-

tią tėvai, kurie dar yra atokiau 
nuo šeštadieninės lietuvybės 
židinio Brooklyne.

pijos patalpas važiuota tartum 
į atlaidus. Salė buvo kimšte pri
kimšta. Programa, kaip jau į- 
prasta, vėl sutvisko naujomis 
varsomis, pagavo ne vien ma
žuosius, o ir tėvai mielai sekė 
įvykius scenoje.

krepšelius. Vaikai juos g 
scenoje, tvarkingai atėję iš

Visas kalėdinis

laitienė, paruošusi -sudėto 
programą ir daug šeštadto 
rūpestingai repetavusi su vai 
tomis, šokiams akomponavo

Bakuti jn loetoeno 
ateitinrto pareiga 

(atkeltais 4 psl.) 
tininkų Federacijos generalinis 
sekretorius nuo 1951 
_Pranas Grušas, gimęs 1918 
Lietuvoje, aukštuosius mokslus 

' išėjęs Vokietijoje ir JAV (Sy- 
racuse), matematikos magist
ras, dirba Washingtone IBM fir
moje, ateitininkas nuo 1935-

Antanas Sužiedėlis, gimęs 
1932 Rygoje, Latvijoje, aukš
tuosius mokslus išėjęs JAV 
(Bostone ir Washingtone), filo
sofijos daktaras, asistentas pro
fesorius Katalikų universitete 
Washingtone, ateitininkas nuo 
1946.

Jonas Soliūnas, gimęs 1930 
Lietuvoje, aukštuosius sociolo
gijos mokslus išėjęs JAV (Ur- lietuviai tebėra Balfo svarbiau- 
banoje ir Detroite), dirba So- sias rūpestis. Ten eina didžiau- 
cialinėj Apsaugos Įstaigoj Bal- sia Baif0 §aipa. Nuo antrojo 
timorėje, ateitininkas nuo 1946, pasaulinio karo užsilikusių ir

Vytautas Vygantas, gimęs 
1930 Lietuvoje, aukštuosius 
mokslus išėjęs JAV (New Yor- 
ke ir Urbanoje), filosofijos dak
taras, dirba American Airlines 
bendrovėje, Pax Romana pirmi-

koracijos dail. P. Osmolskto, 1 
apšvietimas Vyt. Kidolio, o dra-1 
bužiais pasirūpino jaunųjų da- Į 
lyvių motinos. Programai talki-1 
no mokytojai: O. Barauskienė, | 
J- Kregždienė, A. Samušis, VytJ 
Strolia, E. Urbelienė.

Buvo gausi laimėjimais tote-1 
rija, veikė bufetas, pažaista, pa
sišokta. Vakaras praėjo paki
lioj nuotaikoj. Ne veltui mo- j 
kyklos vedėja E- Ruzgienė, ati
darymo žodyje pasidžiaugusi to- j 
kiu gausiu atsilankymų, pagei
davo, kad tėvai, kurie dar ne- j 
leidžia savo prieauglio į šešta- ’

(nukelta į 8 psl.)

Balfo šalpa Vokietijos lietuviams
Vakarų Vokietijoje gyveną šalpa 85 DM asmeniui per mė

nesį), tačiau mūsų tautiečiai, 
būdami neturtingi, invalidai ir 
suvargę, iš tos pašalpos negali 
pragyventi- Jiem būtina para
ma. Ypatingo mūsų dėmesio 
laukia gausios, su mažais vai
kais šeimos, invalidai, seneliai, 
ligoniai. Jiem parama dar bus 
ilgą laiką reikalinga.

Tų lietuvių — viengungių ir 
invalidų — įkurdinimo neiš-

ALDONA VALEISAITĖ-BRUSOK1ENĖ, išraiškos šokšja. Jos mokinių 
koncertas bus Chicagoje sausio 14. Nuotr. V. Maželio. _ '

Vladas VHiama^gimęs 1904 
Lietuvoje, auištuOsiūs geografi
jos mokslus išėjęs Kaime ir 
Berlyne, Vokietijoje, filosofijos 
daktaras, dirba Arktikos Insti-

niekur neišemigravusių yra apie 
7,000. Po 1957 sausio 1 iš Lie- 
tuvos su vokiečiais repatrian
tais atvyko dar apie pora tūks
tančių.

Daugiausia, apie 3000, yra 
visai neturtingi, būtinai reika
lingi paramos. Nors socialinis sprendė nei Balfas, nei UNO, 
aprūpinimas Vakarų Vokietijo
je ir yra (vidutinė socialinė pa-

KUNIGAI IR KNYGOS

Kunigų Vienybės Albany pro
vincija sausio 17, trečiadienį, 
šv. Kryžiaus par. bažnyčioje, 
Schenectady, N. Y., ruošia iš
kilmingas gedulingas pamaldas 
Už tos provincijos kunigų a. 
a. Jono Mockaus ir Jono Geru
lio vėles, minint jų mirties me
tines. Po pamaldų parapijos 
klebonijoje įvyks provincijos 
kunigų susirinkimas, kuriame 
tos parapijos klebonas kun. A 
Petraitis skaitys paskaitą apie 
neseniai pasirodžiusią prel. M. vargšų ir šalpos reikalam nėra 
Krupavičiaus knygą “Kunigas nieko paaukoję. 
Dievo ir žmonių tarnyboje”. 
KV Albany provincijos valdy- 

likti savo pareigą ir dalyvauti ba yra numačiusi savo susirin- 
rinkimuose. Vyriausioji Rinki- kūnuose išdiskutuoti naujai pa
ntų Komisija laukia visų bal- sirodžiusius veikalus. Kitame 
sų. Paskutinė data — 1962 va- susirinkime bus susipažinta su 
sario 1. dr. J. Girniaus knyga ‘*Tauta

Simas Sužiedėlis ir tautinė ištikimybė”, o už mė- 
Ateitininkų Federacijos nėšio su prof- J. Ereto knyga 

‘Stasys Šalkauskis”.

tute Washingtone, ateitininkas
nuo 1920 metų.

Juozas Vitėnas, gimęs 1912 
Lietuvoje, aukštuosius mokslus 
išėjęs Kaune ir JAV (Los An
geles, Washingtone), teisės 
mokslų magistras, dirba Ameri
kos Balse, ateitininkas, nuo
1928.
Visi kandidatai yra išėję aukš
tąjį mokslą, savo sričių specia
listai, daug metų ir darbų juos 
riša su ateitininkais, sutikę ir 
dabar priimti vadovaujamas 
Ateitininkų Federacijoje parei
gas.

r Baltimores žinios ,
Sv. Alfonso parapijos kuni- 

u gai J. Antoszewski ir A. Dran- ' 
L gims po švenčių sausio 7 išvy- 
L ko keliom dienom atostogų 

(iki sausio 13). Kun. A- Drangi
nis lanko savo brolius, gjmi- 

L nes bei kitus pažįstamus Penn- 
p sylvanijoje. Jiem grįžus, atosto- 
1. gų išvyksta prel. L Mendelis 
[ ir kun. K. Pugevičius.

Sv. Vardo draugijos 108 vy
rai ir jaunuoliai sausio 14 per 
8:30 vai. mišias gaus ištikimy
bės dovanas, nes jie uoliai at
liko savo pareigas, kiekvieną 
antrą mėnesio sekmadienį ben
drai priimdami komuniją. Jų 
gražus pavyzdys tegu paskati
na ir kitus parapijos vyras įsi
jungti į Šv. Vardo draugiją. 
Dovanas išdalins klebonas prel. 
L- Mendelis- Po mišių parapijos 
salėje bus susirinkimas-

Lietuvių Melodijos radijo va
landėlės vedėjai A. Juškus ir 
K- Laskauskas sausio 20 lietu
vių svetainėje rengia metinį va
karą. Bus pritaikinta linksma 
programa, veiks bufetas, Šo
kiams gros J. Lekevičiaus or
kestras. Radijo programa, duo
dama kas sekmadieni, išsilaiko 
iš įvairių aukų ir parengimų. 
Kviečiami atsilankyti valandė
lės metiniame vakare ir padėti 
išlaikyti lietuvišką radijo pro
gramą.

Pusmetiniai egzaminai šv. 
Alfonso mokykloje bus sausio 
16, 17 ir 18. Vaikai dabar ruo
šiasi.

Dramos mėgėju ratelis ruo
šiasi vaidinimui prieš gavėnią. 
Bus suvaidinta komedija. Balti- 
morės lietuvių kolonijoje jau 
seniai bebuvo pastatytas dra
mos veikalas.

Amerikos legionierių organi
zacijos Baltimorės skyrius iš
kilmingai pagerbs keturis karo 
kapelionus, kurie paaukojo savo 
gyvybes, kad kitus išgelbėtų. 
Tie keturi didvyriai yra: vie- 

\ nas žydų rabinas, katalikų ku
nigas, 2 protestantų ministe- 
riai. Kai 1943 vasario 3 vokie
čių povandeninis laivas torpe- 
davo Amerikos “Dorchester”

— Vysk. Teofilius Matulionis, 
kuris susirgęs gulėjo Kauno li
goninėje, grįžo vėl į Šeduvą. 
Jam ir dabar nebuvo leista grįž- 

. ti į Kaišiadorius- Jis yra tos 
diecezijos ordinaras.

— Tautos Fondui Toronte 
surinkta 1,484.57 dol. aukų.

— Inž. Br. Poiikaitis gruo
džio 30 Chicagoje susituokė su 
Aurelija Pimpyte - Serepkiene. 
Abu toliau gyvens Chicagoje. 
Gyvendamas Ūgi šiol Detroite, 
Br. Poiikaitis buvo vienas iŠ 
pačių uoliųjų Dainavos jauni
mo stovyklos kūrėjų.

— Kultūros kongresas bus 
Chicagoje rugsėjo 3-4. Kongre
so rengimo komitetui pirminin
kauja P. V. Gaučys.

— Urugvajaus lietuviai su
darė kelių Šimtų pezų fondą, 
iš kurio bus teikiamos premi
jos geriausiam choristui, tauti
nių šokių šokėjui, radijo pra
nešėjui, šeštadieninės mokyk
los lankytojui.

— Kun. Juozas Janelionis, 
Rio de Janeiro lietuvių kapelio
nas Brazilijoje, parengė visai 
naują lietuvių maldaknygę ir 
teiraujasi jai leidėjo.
., — Toronto metinė ateitinin
kų šventė bus sausio 26. Pa
skaitai pakviestas dr. Arūnas 
Liulevičiuš.

— Dr. Eliziejaus ir Julijos 
Draugeliu naujausias adresas: 
Dr. EL Draugelis, Zona Postai 
15, Rua Com- Mig. 
Casa 7, Vila Nova 
Sao Paulo, Brasil. 
jus Draugelis yra 
ateitininkų pirmūnų.

— Knygų Lentyna, Lietuvių 
Bibliografinės Tarnybos biule
tenis, išleistas prieš Kalėdas, 
Nr- 4 (1961)- Redaguoja Alek
sandras Ružancovas, leidžia V. 
Saulius. Adresas: A. Ružanco
vas, 1132 N. Walnut St., Dan- 

. ville, m.

Calfat 303 
Conceicao, 
Dr. Elizie- 
vienas išDarbo technika ramą 9,500 pabaltiečių, kuriem

Vakarų Vokietijos lietuviai, gėrybės pristatomos vokiečių 
Šalpos reikalui, yra suskirstyti ^priemonėmis Į 19 centrų. Pas

kutiniu metu ir apie 9,000 uk
rainiečių prašo, kad Balfas ap
siimtų maisto teikimą. Balfo 
piniginė šalpa skirstoma tik 
lietuviam.

Vokietijon pasiųsta
Praeitais metais V. Vokieti

jon pasiųsta: miltų 244,900 sva
rų, pieno miltelių 222,000 sv., 
cukraus (pirkta) 22,040 sv., pu
pelių 30,000 sv., valgomo alie
jaus 114,000 s v. Viso nugaben
ta per pusę milijono svarų mais
to, kurio vertė per 100,000 
dol.

Vartotų drabužių išvežta 35, 
000 svarų. Jie visi atitenka ten 
gyvenantiem lietuviam. Anks
čiau iš Vokietijos drabužiai bu
vo siunčiaifii Lenkijon. Dabar 
siunčiami tiesiai iš Amerikos-

Pinigais Balfo įgaliotinio ži
nion pasiųsta 15,012 dol-, Vasa
rio 16 gimnazijai atskirai 20, 
697 dol. Balfo Įstaiga Miunche
ne dar gavo vietoje tremtinių 
šalpos reikalam 13,000 dol. Tai-

beveik į šimtą vietovių — apy
linkių, į kurias Balfo šalpa ei
na arba tiesiai arba per vietos 
labdaringas organizacijas. Šia
me darbe pagelbsti vokiečių 
Caritas ir Evangelische Hilfe-

Kiekvienoje vietovėje rinki
mų ar susitarimo būdu suda
roma Balfo šalpos komisija, ku* 
ri vietoje tvarko iš Balfo gau
tą gėrybių paskirstymą. Tos ko-

nei vokiečiai. Jiem, kaip sve
timtaučiam, nemokamos pensi
jos- Jie nustumiami nuo socia
linio aprūpinimo. Jiem parama misijos išsirenka vietos Balfo 

įgaliotinį, kuris atlieka sunkiau
sią darbo dalį ir palaiko glau
džius ryšius su Balfo centro 
įgaliotiniu Miunchene. Be tų ko
misijų, Balfui talkina dar 9 ka
talikų ir 2 evangelikų kunigai 
kapelionai, kurie suranda lietu
vių, paskendusių vokiečių ma
sėje. Balfas dar remia 2 chorus, 
8 vargo mokyklas ir kitas lie
tuviškas institucijas.

Prie lietuvių dar yra prisi
glaudę latviai ir estai, kurie 
neturi panašios paramos'. Bal
fas JAV Įstaigų yra užregis
truotas kaip agentas, teikiąs pa-

būtina. Antai, žydai Vokietijo
je išlaiko net keturias šalpos 
agentūras. Lietuviai turi išlai
kyti nors vieną.

Antrąją kategoriją sudaro 
šiaip taip Įsikūrę. Balfui jie ne
sudaro didelio rūpesčio. Jiem 
pagelbstima tik atskirais atve
jais, kai reikia emigruoti ar
ba iškyla teisinės problemos.

Trečiai kategorijai priklauso 
visiškai gerai Įsikūrę lietuviai. 
Reikia pažymėti, kad šie nieka
da neprisiminė savo tautiečių

laivą, tie keturi kapėlionai atf7 
davė savo gelbėjimosi rūbus 
kitiems, o patys nuskendo su 
laivu, giedodami giesmes. Tų 
didvyrių pagerbimo iškilmėse 
garbės kalbėtoju pakviestas le
giono kapelionas kun. Antanas 
Dranginis-

Sodaliečių metinis susirinki
mas ir posėdis bus vasario 4 
po 8:30 vai. mišių parapijos, 
salėje- Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Jonas Obelinis

gi, pinigais pasiųsta per 30,000 
dol. Iš jų tenka išlaikyti ir Bal
io Įstaigą Miunchene (mėnesiui 
atsieina apie 750 dol)..

(E kun. L. Jankaus, Balfo 
reikalų vedėjo, pranešimo, 
padaryto Balfo direktorių su
važiavime).

ŽIEMA kalnuose. Nuotr. V. Maželio.

HOLLYWOOD, F LA.

Balfo 141 skyriaus metinis 
susirinkimas šaukiamas sausio 
13, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Little Flower salėje, 1843 Pier- 
ce St. Susirinkime dalyvaus Bal
fo pirmininkas kan- J- Končius 
ir padarys platesnį pranešimą 
šalpos reikalais. Bus taip pat 
valdybos pranešimas ir rinki
mai.

Šia proga nuoširdžiai dėko
jame visiems, kurie Kalėdų 
švenčių proga yra įteikę Bal
fo skyriui savo aukas. Kai ku
rių pavardžių dar pasigendame. 
Susirinkime bus proga Įteikti 
auką ir metinį nario mokestį. 
Kas negalėtų dalyvauti, prašo
mas pasiųsti tiesiai iždininkui 
J. Goodwill, 1828 VVilson St., 
Hollywood, Fla. Tel. WA 2- 
6669. Aukų sąrašą norime už
baigti iki sausio 20 ir persiųs
ti Balfo Centrui.

Balfo dabartinę valdybą su
daro: pirm. V. Skupeika, vice- 
irm. J. Sveikinas, sekr. St. Liu- 
levičius, ižd- J- Goodwill, na
riai — V. Petraitienė ir J. Ja- 
sauskas. Sk.

ELEMEMTORIUS T-
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Elementorių paruošė žinomas 

pedagogas Ignas Malūnas pačiu 
naujausiu metodu. Išmokti skai
tyti reikia tik pusės laiko, ne
gu kitais metodais. Tik duok 
elementorių, ir paskaityk pirmą 
jį skiemenį. Toliau vaikai pa
tys skaitys-

Vaikus galima pradėti moky
ti skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu-

Elementorius ruoštas 25 me
tus. Gausiai iliustruotas daiL 
V. Simankevičiaus spalvotais 
piešiniais. Yra 112 psl. Elei- 
do Ateitis Brooklyne, N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė Ita
lijoj. Kaina 2,50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 WlL 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. , 
Y., ir pas platintojus. Įsigykite • 
tuojau. Savo vaikučiams pada
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

MALONŪS DARBININKO 
SKAITYTOJAI

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

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

Naujiem skaitytojam DAR
BININKAS nuo užsakyme 
dienos iki 1962 metų galo 
kainuos tik 5 dol. Naujai už
sisakiusioms DARBININKĄ, 
administracija prisius ir 19 
62 metų kalendorių-

Rašykite: DARBININKAS, 
910 Willoughby Avo., Brook
lyn, 21, N. Y.
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MID I8LAND 
RUBBISH REMOVAL CO.

’ 87-09 JamaiM Avė, Woodhaven 21, N. Y. TeL U 7-4477

ON THE ISLAND CALL 
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48 years ta M

Povilas Kyrius; baro buhalte-

ūkvedys Stasys Prapuolenis.

tini Po5-2» Lseis 4fe-2& Benin* 
4-2, Pamiljens 3£-l& ir Lt Aš-

Janas su Laciu, Adomaitis - Pa- 
nuljem, Žirnis e Aukys, Staknys .- 
Pagasts.

kvietė New Yorko Estus dviejų 
mačų susitikimui ant 8 lentų. Pir
mosios rungtynės įvyks sausio 12. ; 
Liet Atletų Klubo patalpose. Pnk- 
džia 8 vah vak. Olomis varžybo
mis atnaujinami seni ryšiai su 
estais. Praeityje teko su jais su-
sitikti 3 kartus, mūsiškiams lai- KAM C D^aPTF Jk C 
mint kiekvieną sykį.

EL Erdman, latvis, WUliam Jen- 
nings Co. viceprezidentas paau
kojo Baltijos Šachmatų Klubui 
New Yorke šešis akcijos lakštus 
(Mutual Fund) sumoje virš $50 
vertės. Dovanos bus paskirtos pir
mų trijų vietų laimėtojams šių 
metų pabaltiečių turnyre, kuris 
baigsis kovo mėn. (Žiūr. šachma
tų skyrius).

Pasaulio meisteris M. Botvinikas 
(S. S-ga) laimėjo Hastingso tarpt, 
turnyrą, Anglijoje, sukoręs 8 tS. iš 
9 galimų. Jugoslavas Gligorič 6 tš., 
S. Flohr 5^, amerikietis Bisguier 
ir anglas Penrose po 5, anglas Lit- 
tlevcood ir austras Robach po 4, 
Wade (N. ZeL) 3% tš., anglas Bar- 
den 2 ir indas Aaron baigė su 1 tš.

Larry Evans, N.Y., laimėjo JAV 
šachmatų p-bes surinkęs 7^» (iš 11 
galimų), R. Byme 7, P. Benko. 
Seidman ir Sherwin po 6VĮ, latvis 
Mednis ir Hearst po 5%, toliau D. 
Byme, Weinstein, Turner, Kramer 
ir Bernstein.

Boston S. Globė, sausio 7 d., Mas- 
sachusetto atvirųjų p-bių aprašyme 
mini mūsų jaunuolio Algio Makai- 
čio pavardę keliais atvejais: kaip 
pasidalinusį antrą vietą tose p-bėse, 
kaip įveikusį Massachusetto daug
kartinį čempioną J. Curdo, ir už
baigoje — įdėta jo partija su nau
juoju Mass.4 čempionu G. Proll.

Bostono tarpklubinėse pradėtas 
antras ratas. Praeitą penktadienį 
Boylstono klubas gana nelauktai 
sukirto meisterių komandą — Cam- 
bridge I, santykiu 3-2. - Harvardo 
universitetas suplėkė lietuvių ko
mandą 5-0! nors pirmame rate lie
tuviai su Harvardu baigė lygiomis 
2^4 -2 %. Cambridge 2 įveikė Syl- 
venia

St. Navickas, laimėdamas Londo
no, Ont., miesto šachmatų pirmeny
bes. pasirodo, surinko 10% tš. iš 12 
galimų. Puiki pasekmė. Kanados 

, lietuviai 1961 m. tūri laimėję 'trijų 
miestų titulus ir vieną — provinci
jos: Montrealio — Ignas Žalys. Ha
miltono — Povilas Vaitonis (jis yra 
kartu ir Ontario provincijos čem
pionas), ir Londono — St. Navickas.

Bobby Fiacher, Amerikos šach
matų pažiba, yra pakviestas į Pietų 
Amerikos tarptautinį šachmatų tur
nyrą Mar dėl Plata kurorte, kuris 
prasidės kovo 21 d. Pakviestųjų są
raše randasi: M. Botvinnik. M. Tai, 
Gligorič. Pachman, Szabo, Penrose, 
Unzicker, Donner. Najdorf, Panno 
ir kt.

N. Y. Times mini M. Luckio pa
vardę Argentinos dalyvių sąraše, 
būsimose P. Amerikos p-bėse. Tai 
buv. Lietuvos šachmatų rinktinės 
dalyvis, likęs Argentinoj 1939 m. 
dėl prasidėjusio karo.

Algio Makšičio partija, laimėta 
Massachusetto p-bėse. - prieš daug
kartinį Mass. ir N. Anglijos meis
terį J. Curdo. Baltais žaidė Curdo. 
juodais — A. Makaitis. Prancūziška 
partija. — 1. e4 e6 2. d4 d5 3.2c3 
Rb4 4. e5c5 5. a3 R:Ž 6.b:RVc7 7. 
Vg4f5 8. Vg3žc6 9. Že2Vf7 10. a4 
2e7 11. Ra3c4 12.2f4Rd7 13. Re 2 
b6 14 0-0 G-0-0 15. Rb4 a5 16. Rd6 
Kb7 17. BfblžcS 18.Ve32:R 19. e:2 
Rc8 20. R:c4B:d6’ 21.Rb5Vc7 22. 
2d3 Ka7 * 23. Bb3 Ra6 24.R:RK:R 
25. Babl2e7 26. 2f4Vd7 27. Bel2g6 
28.2:e6V:a4 29.2:g7f4 30. Vd3+ 
Vc4 31.2e6V:V 32.c:VBc8 33.2g5 
Bdc6 34. Bei B8c7 35. 2f3 b5 36. 2d2 
2h4 37. BcblB:c3 38. B:bo Bcl-r 39. 
2flB:B 4O.B:B2f5 41.g4 2:d4 42. 
Kg2Bc3 43. Bdla4 44.h4a3 45. 
Bal2c2 46. Ba2 2b4 47. Bal B:d 48. 
g5 a2 49. h5 Bc3 ? (geriau buvo Ba3) 
5O.2d2d4 51. h6Kb5 52. 2e4 Bc6 53.

GAAC : LAK 4:3 (1:2)
Mūsų pirmajai futbolo ko

mandai pereitą sekmadienį ne
pavyko nusikratyti paskutinės 
vietos. Nors ir nebuvo tikėtasi 
nugalėti stipriąją GAAC, bet 
buvo labai pikta, kai pasirodė, 
kad galėjome laimėti.

LAK šį kartą žaidė tokios 
sudėties: Czere; Margaitis, Hen- 
shaw I; Henshaw n, Remėza
H, Mizara; Budreckas, Budrai
tis, Daukša, Klivečka, Remėza
I, O’Hara (Budraitis)-
LAK, išėjęs žaisti su aiškiai 
nustatyta gynimosi strategija, 
pradžioje visai gerai laikėsi- Kli
večka prasmukęs įmušė 1:0; gi 
O’Hara puikiu galvos smūgiu 
pridėjo antrąjį įvartį 2:0. De
ja, ir geriausiai numatyta tak
tika negali duoti našių vaisių, 
jeigu ne visi žaidikai jos lai
kosi. Dėl to priešininkas atsi
griebė iki 1:2. Be to, susižei
dė O’Hara ir labai prastai žai
dė Hanshaw I, kaip ir jo brolis 
Henshaw n.

Antro kėlinio pradžioje GA 
AC išlygino 2:2, bet dešiniu 
kraštu praėjęs Budreckas paki
šo kamuolį Remėzai I, o šis 
įspyrė ir mes vėl turėjome per
svarą 3:2. Bet čia mūsų per
galė ir baigėsi. Vartininkas 
Czere praleido du lengvai su
laikomus kamuolius. Rungtynės 
baigėsi GAAC laimėjimu 4:3.

Išskyrus keletą žaidikų, mū
sų komanda, nors ir stokojo 
vietomis kondicijos, šį kartą 
gerai kovojo. Talkininkavo ka
reivis Budreckas, parvykęs atos
togų. Jis yra greitas ir judrus, 
bet dėl stokos treningo pranio
vė dvi geras progas. Verkiant 
reikia kito gyniko vietoje Hen- 
shąw I. Prastas ir Mizara. Ta
čiau vienetas atrodė neblogai 
ir, manoma, ateityje pasekmės 
bus geresnės.

Jauniai “pradėjo” naujus me
tus visai nepasirodydami.

Atletų klubo nauja valdyba
Pereitame metiniame LAK 

susirinkime buvo patvirtinta 
naujoji valdyba 1962 metams: 
pirm. Aleksandras Vakselis, vi
cepirmininkai — Juozas Vilpi- 
šauskas ir Jonas Rūtenis, sekr. 
Kęstutis Ramančionis (naujas); 
ižd- Ignas Gasiliūnas. fin- sekr. 
Algirdas Jankauskas (naujas), 
sporto vadovas Jonas Klivečka,

vusi moterų krepšinio sekcį)06 
narė Gražina Kteyaitė su krep
šininku ir futhntininkii SanHnm 
Sirusu. Džiaugiantis lodcviena 
nauja lietuviška šeima, jaunave
džiam spprtkniflBam linkime 
skaidrios ateities.

sakmacHenį futbolą*
Sekmadieių LAK futtolinin- 

kai žaidžia pirmenybių rungty
nes su Stanford United SC. 
Rungtynės bus Cummings Park, 
Shippan Avė., Stanford, Conn. 
Pirmosios pradeda 2:30, rezer
vinės 12:45.

Jaunių priešininku yra čeko- 
slovakai. Pradžia 11:15 vai.

Atletas

Graeious Livingfor Senior Cltizena 
Family Dining - Home Cooking

Catholics welcame; rates $25 wk. 
and Up. . . . . . . PO 7-9754

ŽVAIGŽDĮ 
VIRSIM 
GIRIOS

ŽVAIGŽDĖ 
VIRŠUM 
GIRIOS

ALĖS ROTOS

Vaizduoja senosios Lietuvos 
gyvenimą Mindaugo laikais. 
Idiliški kaimo vaizdai, šventės, 
senieji papročiai ir ano meto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.
Knygą išleido DARBININKAS,

Darbininko administracijoj.

910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21* N. Y.

DISPLAY

POOL TABLES from Factory to 
You. Ali sizes New & Reconditioned 
Ping Pcnig, Poker tables, Manhat
tan balls drilled on premises. Spe
cial complete Bumper tables $99.95. 
Special consideration to ReBgious 
Institutions. G. CORREALE A Sons 
Ine., 349-51 West Side Avė., Jersey 
City, N. J. — HE 3-1508.

- THE STEINWAY BAKE SHOP
28-08 Stainway St.
Astoria. L.I. N.Y.

The Finest Cookies and Pastry in 
Town. Wedding Cakes our specialty

RA 8-2761

Automobile Custom Coach Work of 
distinetion. Painting. Body altera- 
tions. Upholstery‘& Coilision Work.

GEIGEL CORP. 
11-26 46 Road

Long Island City L? N. Y. * ■ 
EKeter 2-2339 • EXeter 2-2376

PHOTOGRAPHS

JAMES GILBERT 

Photographer

Speciahzing in Weddings and Por- 
trait photography. Call FO 8-5497

RESTAURANTS

5806 Broadway nr 238th St., Klngs- 
bridge 8-2245. Diners Club - Ameri
can Express. STELLA D'ORO, Ita- 
lian Cuisine. “A fabulous Roman 
Palace setting”. Cocktail Lounge. 
Free parking on our own lot. Din- 
ner and Supper š la Carte. Party 
Faciliues. Ciosed Monday.

SORRENTO 
RESTAURANT 4 PIZZERIA

216 Avenue “A”
New York City 

Tops in Neapolitan Cuisine 
Complete Delivery Service

OR 7-9957

THE TEHERAN RESTAURANT
at 45 West 44th Street

New York City 
Finest in Wining and Dining 

For Reservations Call

MU 2-6588

FINE ITALIAN FOOD

PIZZA 4^ RESTAURANT 

97 Lake Street 
East White Plains, N. Y.

WH 8-9836

FUNERAL DIRECTORS

NOC’E
LAIDOTUVIŲ NAMAI
Nostrand Avenue, Brooklyn,

DEw»y 2-6340 - 6278

ED CASO
ANO HIS MIAMI BEACH ORCHESTRA

JOSEPH RUTKOSK1
Complete Stotie of Cboice Wines & 
Liųuors. Domeetic and Imported 
Chiiied Wines Jk Champagnes. We 
Deliver — 2484 Merrick Road, 
Bellmore, L.L — For Fast Service:

SUnset 5-2644

ANTIOUE DEALERS

BERNAI. ANTIOUARY
Specialus pokalėdinis išpardavimas 
— PAVEIKSLAI, GINKLAI, ŠAR
VAI, RELIG. DEVOCIONALAI ir 
ANTIKINES BIBLIJOS — perkam 
ir parduodam. 185 E. 79th (prie 3 
Avė.), N. Y. C.; TRafalger 9-3542.

Three Village Art Shop
Sale on Original Paintings

ORIGINAL PAINTINGS, ARTISTS 
SUPPLIES and ACCESSOR1ES, 
FRAMING — 25A No Country Rd. 
Setauket, N. Y. (516) Se 6-1021.

DISPLAY ►

2f6d3 54.2:h7d2 55.2f6Bcl 56.h7 
dl-V 57. h8-V Vfl-t- 5&Kf3Bc3+ 
59. Ke4Vd3-f- 60. K:f4 Bc4-Į- 61. 
Ke5Bc5+ 62. Ke6Vf5-r 63. Ke7 
Bc7-r ir baltieji pasidavė.

SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street . . . . TeL LAfayette 3-1038

HAVEN REALTY
Kettouią Muraa lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvyM*. namu, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudM Income Tax 
užpiktymaa Mutual Funda — Pinigų inveetadjoa. « KaattRR ano

LAetuviBcų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

R E P U B LI C
Liquor Store, Ine.,

322 Union Avė. Brooklys 11, N. Y. 

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

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

S & G MEAT MARKET
CEDARS OF LEBANON Restau- 
rant, 39 East 30th SL, N. Y. City 
(.Between Madison & Park Avės.) 
Our exotic specialties include Shisk- 
kabab, Hemus Tahini, Falafel; also 
stuffed grape leaves with rice and 
meat and the Lebanėse drink Arak. 
Open daily including Sunday 12 to 
9:30. Tel. MU 6-9634.

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 

346 Grand Street, Brooklyn 1L N. Y Tel Stagg 2-4329

< <

WEEK-END DANCING

TUXEDO BALLROOM

FOR BETTER WEDDINGS AND

Offers The Finest.
Call Fred — RE4-7335 

210 E. 86th Street & 3rd Avenue

YUcon 8-8310
atidaryta iki vidurnakčio

1204
N. Y. — Moderniškos koplyčios — 
Air condition. Koplyčios randasi vi
suose rajonuose. Telef. BU 4-1400.

George Kopping 
importuoti ir vietiniai skanėstai 

namie gamintos salotos 
šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue
(kampas 86th Street)

ANTANAS ŽIORAITIS

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų

ALBERT F. PETERS-Petrauskas

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co<

SCHOOL BOAT RIDE? The 
Steamboat City of Keaasburg 
with capacity 2000 passengers —' 
Now Accępting Charter Dates from 
School. Čhurches and other Fund 
Raising Organizations. By applyihg 
now you can get the dates you 
want. Write or Phone

DOYLE « DOWD
Excursion Boat Charter Brokeri

9 State SL, N. Y. C.
UN 4-O699 — Days 
ES 7-5103 — Eves

Save Heat and Money Now! See us 
first for the Storm windows, Door 
screens (aluminum), Jalousies - 
Avnings. Low cost. Liberal trade- 
in. Allovrence for your oM wooden 
storm window and screens. Call: 
CL 3-7700 today. WEATHER-RITE 
PRODUCTS, 1639 Uties Avenue, 
B’klyn, N.Y. Work done in all botos.

PLENTY OF FREE PARKING

NESĄ INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario 1d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

DivMendai mokami sausio ir liepos m4n. 1 d.

VAI AAlhAC PIRMAD. ir KETVIRTAD. ....... 9 v. r. iki 8 p.p.
V ALA H uv Ji ANTRAD. ir PENKTAD............ 9 v. r. Uci 5 p.p.

SESTAD, 9 v. r. iki 12 v. d.: Trečiad. uždaryta.

PLaza 1-6540
Dr. I. Robi. Krasner

scrtptions filled, Cdntact Lenses 
fitted. — 709 Lexington Avenue,

58th Streeta.

DISLIKE PERMANENTS?
Is your haircut easy to manage? 
Would you Hke a Venetian shanipoo 
to brighten your hair and give it 
snap? — Then visit

JOHN ANDOL 
Hairstylist

603 Madison Avė., NY.C. EL 5-5036 
Cloeed Saturdays

Open Wednesday - Thuraday Eves.

Giliame liūdesyje paliko žmoną, dvi dukras ir tris 
sūnus bei anūkus. Mirė praėjusių metų gruodžio 14 d., 6:00 

v.v. Vilniuje. Palaidotas gruodžio 16 d. Juodaičiuose.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, Šventėms

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, BV.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Už a a. Antano Žiūraičio vėlę šv. Mišios bus atlaikytos: 
I) Sausio 13 ir 16 Ad. — Tėvų domininkonų koplyčiose, jų 
parapijų bažnyčiose; II) Sausio 13 d.: 1) 7:30 v. — švč. 
Trejybės bažnyčioje, Nevrark, NJ., 2) 9:00 v. — Svč. P. M. 
Gimimo bažnyčioje, Chicagoje, UI.; 3) 7:00 v. — Ar. Juozar
po koplyčioje, Oxford, Mich. IH) Sausio 16 d.: 1) 8:00 v.
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Elizabeth, N. J.; 2) 8:15 v.
— Sv. Antano bažnyčioje, Detroit, Mich.; 3) 11:15 v. Sv.
Juozapo koplyčioje, Oxford, Mich.

rauti minėtose pamaldose. Didžiai brangaus veiionies ir jo 
palikuonių vardan reiškiame giliausią pagarbą ir nuolatinį 
dėkingumą už žv. Mišias, maldas ir visokeriopą dvasinę 

talką. Neviskas žmoguje miršta! Didi privilegija gyventi, 
dar didesnė privilegija už mirusius melstis. Gyvenimo ir 

mirties Viešpats visada bus dosnus artimo meilės gera
dariams, mūsų gilaus liūdesio ir nemarių vilčių talkinin-

kams.
Tėv. Dr. Tomas, OT, 
Lebaas ir Antanas 
ŽIŪRAIČIAI

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIŲUOR STORE
Galsna gauti įvairiausios rūšies amerikiečiii ir importuo-

103-55 LEFFEKTS BLVD. BICHMGND B 
Telefonas: VIrginia 3-3544

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27. N. Y,

WINTER GARDEN TAVERN, INC.

duedatnl polaidstuvlnlat 
plette. Pirmos rūšies lls- 

' tuvHkas maistas prtana-



LAISVĖS VARPAS
•r

f

Pritfnsmlaus^omis Kainomis ss

gom ir pristatymu | viet* t*

Cleveland St., Brooklyn 8, N. 
Y. TeL TA 7- 9518.

šokiai bus birželio 9 Maspetho 
lietuvių piliečių klube. Pelnas 
skiriamas labdarai, visuomeni
nei bei kultūrinė veiklai.

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
AM bangomis 1190 kilociklŲ 
FM bang. 105.7 megaciktų 

15
WKOX, Framingham, Mas*.

#

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 
RADIJO PROGRAMA 

Vedėjas
.8TEP. MINKUS - 

Boston. Mass.
WLYN —1380 kitocyclea , 

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

RADIJO PROGRAMOS
# - 4 ‘ .

BOSTONO LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

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

-

BALDU KRMffllVES
giltiną gauti butui modendiki; 
baldai, {vairios lonpos, valkam 
lovutės, virtuvės reikmenys Irk.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
80. Boston 27, Mass.
Off. Tai.: AN 8-461* 
Res.: AN 8-5961 -

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti pranuner*-

Lietuviy religiniam kongre
sui rengti komiteto antrame 
posėdyje, sausio 9, kun. L. 
Jankus smulkiai painformavo 
apie galimybes turėti savo pa
viljoną, pamaldas, koncertą 
Pasaulinės parodos rajone, Flu-

- shing Meadows, N.‘Y. Nutar
ta galimai greičiau išsiaiškinti 
su lietuvių vadovaujančiais 
veiksniais bei LB centro valdy
ba, patirti jų planus ir sude
rinti parengiamuosius darbus. 
Muzikos komisijos pirmininkas 
kun. VI. Budreckas pranešė 
apie užmegztus ryšius su kai

liginio koncerto galimybes ir 
jo turinį. Religinės parodus ko
misijai sutiko vadovauti kun- 
J. Gurinskas. Religinio lietuvių 
kongreso šūkiu parinktas — 
Už tylinčią Bažnyčią ir kenčian
čią lietuvių tautą.

Kun. L. Jankus, Balfo reika
lų vedėjas, sausio 10 lankėsi 
Washingtone Balfo siuntų rei
kalais tremtiniams Europoje.

_ Ateitininkę sendraugių susi
rinkimas šaukiamas sausio 20. 
Prof. K. Račkauskas iš Ford- 
hamo universiteto kalbės tema 
Žmonių prieauglio problema ir 
Bažnyčios pažiūra.

Joną* ir Rožė Maslauskai sau
sio 14 mini 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje bus 
iškilmingos mišios ir pietūs pa
rapijos salėje.

Apreiškimo parapijos šv. Var
do draugijos susirinkimas šau
kiamas sausio 14, sekmadienį, 
po 8 vai- mišių. Visi nariai pra
šomi dalyvauti mišiose 8 vai. 
ir susirinkime.

Maironio mokyklos 
eglute 

(atkelta ii 5 pslj

dieninę, pasektų tuos, kurių at
žalos mokyklą lanko.

. Norėdami, kad vaikai išmok
tų tėvų kalbos, pažintų Lietu
vą, jos istoriją,' dainas, šokins 
ir papročius, negalime stabtel
ti tik ties tuo, kiek tėvai gali 
duoti- Lituanistinė mokykla Čia 
kai kieno primiršta būtinybė. 
Tik 163 vaikai Maironio mokyk
loj — New Yorkui ir apylin
kėms — tai kuklu. Jau vien 
pagal Vakaro žiūrovus, šis skai
čius galėtų ir turėtų šoktelti 
bent šimtine. Pagaliau, vaikų 
pristatymas į mokyklą nėra to
kia neįveikiama kliūtis, šešta
dieninę lanko eilė tų, kurie gy
vena tolesniuose Long Island 
miesteliuose. K. čk.

Dail. Romo Viesulo grafikos 
kuriniai sausio mėn. išstatyti 
Pratt Graphic Art Center, 795 
Broadway, New Yorke- Paroda 
lankoma nuo 10 v. r. iki 10 
vai. vak., šeštadieniais nuo 10 
v. r. iki 5 vai. vak., sekmadie
niais uždarytą.

Aldona Kepalaitė, pianistė, 
rengia piano rečitalį kovo 4 d., 
5:30 vai. popiet, Carnegie Re- 
cital salėje, New York City.

I? aštuonerių metų mirties su
kakties proga gedulingos mi
šios bus sausio 13, šeštadienį, 
9 vai- Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčioje- Velionies 
našlė, tai pranešdama, kviečia 
pažįstamus ir gimines.

judėjimas prasidėjo praeitais 
metais ir smarkiai plečiasi. Jų 
tikslas — pakeisti Amerikos 
užsienio politiką, iš pataikau
jančio “appeasemento” pereiti 
į aktyvią pasaulio laisvinimo 
politiką.; Tai vienintelis būdas

PIRMOJI IŠ 6000
Long Island Press sausio 8 

parašė apie Salviniją Gedvilai
tę ir įsidėjo čia dedamą jos 
nuotrauką. Yra 17 metų, mo
kosi Our Lady of Wisdom aka
demijoje, Ozone Park. Anglų 
kalbos mokytojų draugija (The 
National Coundl of Teachers 
of English), kuriai priklauso 
70,000 narių, pripažino jai 1961 
metų pirmąją premiją iš anglų 
kalbos- Varžybose visame kraš
te dalyvavo 6,000 mokinių.

i
EGLUTĖ pirštuką įdūrė. Nuotr. V. Maželio.

MM 

ŽINIOS

Woodhavene, prie parko, pi
giai ir skubiai parduodamas 2 
šeimų namas su šildymu, karš
tu vandeniu, garažu ir sodeliu- 
Skambinti HI 1-5221.

garo.
Lietuvių organizacijos ir at

skiri asmenys turėtų susidomė
ti ir stoti į tikrų kovotojų ei
les. » D. Klinga

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SKIM06, VAIK?

{vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti sep* fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys '

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridg«wood, Brooldyn, N. Y. 

TeL HYacint 7-4677

1

(tarp 2 ir 3 Avė.)

99909999900099900090999991

Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer 
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai popiet 
Puikiausia vokiika virtuvą: ptatOa-vakartcnė

Vajus laisvinti pasaulį nuo komunizmo
Madison Sųuare salėje (8th 

Avė. ir 50th St. kampas) kovo 
.78 vai. vak. rengiamas didelis 
mitingas. Rengia konservaty
vios universitetų studentų drau
gijos, kaip John Birch draugi
ja ir kitos, kurios skelbia va
jų išlaisvinti pasaulį nuo ko- išlaisvinti pasaulį ir apsaugoti 
munizmo. Svarbiausiais kalbė- Ameriką nuo komunizmo pra- 
tojais pakviesta Arizonos vals
tybės senatoriai Barry Goldvva- 
ter ir John Tower. Programos 
metu bus įteiktos dovanos as
meniškai atsilankiusiem kovoto
jam prieš komunizmą: Roger 
Milliken, šen- Thomas Dodd, 
John Dos Passos, Chs- Edison, 
Stanton Evans, buvusiam pre
zidentui ^Herbert Hoover, Da- 
vid Lavvrence, Marvin Leibman, 
prof. Ludwig von Moses, gen- 
Edwin A. Walker, filmų akto
riui John Wayne, prof. Richard 
M. Weaver ir Katangos prezi
dentui Moise Tshombe. Jie vi
si pasakys trumpas kalbas.

Įėjimas: balkone — 1 doL 
Kitos vietos -r- 2, 3, 4, 5 dol., 
sponseriams 25 dol., mecenatų 
ložėse — 250 dol.

šis konservatyvių studentų

NAUJA SIUNTINIŲ IŠTAKA
Ona Labanauskaitė sausio 15 

atidaro siuntinių įstaigą. Siun
tiniai bus siunčiami į Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir visas Sovietų 
Rusijos vietas- Įstaigos patal
pos: 370 Union Avė- (Ginkaus 
krautuvės bloke), Brooklyn, N. 
Y. Važiuojant Canarsie linija 
išlipti Lorimer stotyje, Jamai
ca linija — Hewes stotyje, 
Crosstpwn linija — Metropoli
tan Avė. Nuo visų stočių iki 
įstaigos yra ne daugiau kaip 
vienas- blokas.

Įstaiga bus atdara nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Kam 
tas laikas nebus patogus, bus

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

Įstaigos telefonas bus paskelb
tas kitame Darbininko numery
je. • —

O. Labanauskaitė siuntinių 
siuntime turi didelę praktiką. • 
Teisingiausius ir jokių apskai
čiavimų neslepiančius faktus 
bus galima tik ten gauti. Siun
tiniui išsiųsti leidimą duos Cos- 
mos Parcels Express Co. (Pr.)

Salvinija Gedvilaitė su savo 
tėvais — Vaclovu ir Birute 
Gedvilais — gyvena 107-14 
116 st, Richmond Hill, L.I., N. 
Y. Amerikon atvyko prieš 12 
metų. Tėvas dirba Budd Elec
tronic Corp , Long Island City. 
Brolis Liutauras mokosi aštun
tam pradinės mokyklos skyriu- 
Je-

Salvinija mėgsta daug skai
tyti, rašyti ir vaidinti. Per tre- 
jis metus mokykloje yra ga
vusi daug atžymėjimų iškalbos 
ir deklamavimo mene. Baigusi 
vidurinę mokyklą, ketina toliau 
studijuoti anglų ir prancūzų 
kalbas. Gerai kalba lietuviš
kai.

Praėjusių metų gegužės mėn. 
; taip pat laimėjo New Yorko 

miesto premiją už savo rašinį 
“Jungtinės Valstybės ir naujos 
tautos pasaulyje”. \

Laisvės Varpo radijo valan
dėlės sprendėjų metinis susi
rinkimas įvyko sausio 7. Buvo 
peržvelgta praeitų metų veikla. 
Lėšos valandėlei surenkamos 
iš parengimų, narių sprendėjų 
mokesčio ir iš aukų. Nors pra
eitais ^metais buvo įvairių pa
rengimų, bet pajamos nepaden
gė išlaidų. Išlaidų buvo per 
penkis tūkstančius, pajamų — 
per keturis tūkstančius. Skirtu
mą reikėjo padengti iš anksty
vesniųjų metų balanso. Disku
sijose pasisakyta dėl pačios 
programos ir dėl lėšų telkimo, 
šiems metams išrinkta valdy
ba: P. Viščinis — pirmininkas, 
A. Januškevičienė ir J. Dvarec
kas — vicepirm., A. Barulis — 
ižd., V- Beržinskas — atsk. v, 
V. Izbickas — sekretorius' ir 
nariai — A. Andriulionis, A 
Bartašiūnas, J. šalavėjus, Ed. 
Meilus. Revizijos komisijon — 
A. LapŠys, J. Sonda ir V. Stel
mokas.

Naujus Metus studentai ir 
studentės lietuviai, jaukiai ir 
įdomiai susirinkę, praleido Gin
taro užuovėjoje, 330 E. St. 
Kažkur ir kiti brangiai ruošė N. 
Metų sutikimą, bet nekaip pa
sisekė.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je žiemos rųetu nebus pamaldų 
trečiadienių ir penktadienių va
karais. Maldos Apaštalavimo 
draugijos šv. Valanda nukelia
ma į mėnesio pirmąjį sekmadiė- 
nį 2:30 vai- popiet. -- —

Draugijos ir privatūs asme
nys Kalėdų proga nupirko pa
rapijos mokykloje dirbančiom 
seselėm dovaną — naują ste
reo radijo — patefoną.

Naujyjy Mėty naktį buvo pa-

i 
I * i

Km norėty skalbti* Darbininke 
prabemas skambinti s

Kun. Antanas Baltrašūnas pa
skirtas Cambridge lietuvių pa
rapijos klebonu vietoj mirusio 
prel. Pr. Juškaičio. Naujasis 
klebonas yra gimęs ir augęs 
So. Bostone, kur tebegyvena 
jo tėvai. Buvo vikaru įvairiose 
airių parapijose, paskutiniu lai
ku dirbo Lawrence, Mass., lie
tuvių parapijoj kur klebonu 
yra prel- P. Jutas. Kun. A. BaL 
trašūno vieton į Lawrence nu
keltas kun. Simeonas Saulėnas 
iš Cambridge, Mass. '

Lituanistinės mokyklos eglu
tė įvyko sausio 7 salėje po baž
nyčia. Prisirinko pilna salė žmo
nių. Atsilankė ir parapijos 
klebonas prel. P. Virmauskis, 
tos mokyklos globėjas. Dalyva
vo visi mokyklos mokytojai, ve
dėjas Antanas Gustaitis. Pro
gramą išpildė mokyklos vaikai.

Dail. Viktoras Andriušis, bu
vęs Lietuvos teatro Kaune sce
nos dekoratorius, nors ir palies
tas apakimo, tebedirba savo pa
miltos specialybės darbą namuo 
se, pasidžiaugdamas svečiais, 
jį aplankančiais pasišnekėti. Tas 
žmogus, kaip talentingas daili
ninkas, yra daug gero savo Lie
tuvai gyvenime padaręs. Jis ir 
lietuvių bostoniečių vaidinimus 
scenai yra patraukliai dekora
vęs.

Vasario 16 minėjimas turės 
įvairią ir gražią meninę pro
gramą: muz. J. Kačinsko cho
ras, solistas St. Liepas ir Onos 
Ivaškienės tautinių šokių sam
būris- Svarbu, kad į tą minė- ■ degti Nenortų namai, šeiminįn- 
jimą kuo daugiau lietuviško jau- kai buvo išvykę. Greitai atvykę 
rūmo atsilankytų. ugniagesiai gaisrą likvidavo-

Pranė Plakavičiūtė sausio 7 Nuostolių padaryta už kelioliką 
šv. Petro bažnyčioje susituokė šimtų dol. Bostono FBI ieško 
su Robert Conley. padegėjų.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
Augščiausios kokybės produktai • Dabar pas mus galima gauti šviežios žąsienos 
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros* • Kelionei ir TV, užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Torte — 1654 2nd Avenue — TR S-3M7 

(Tarp 85 - 86 g-vių)
Ridgevroode — 54-54 Myrtle Avė. — VA 1-7968 
Arterijoje — 2S-28 8teiaway St — AS 4-3219

Hemprteade — 31* Front Street — IV 3-554* 
Flushinge — 41-96 Main Street — HI 5-2552 
Jackaon Heights — 82-19 37th Avenae

— DE 5-1154

NAUJI DARBININKO 
SKAITYTOJAI

S. Stevens, Springfield, III., 
A. Statkus, Maspeth, N. Y., A- 
Garbačiauskas, Chicago, ŪL, V. 
Koshys, Brooklyn, N. Y., kun. 
R. Skeris, Ratine, Wisc., J. Rač
kauskas, Chicago, Dl , S. Lubec- 
kis, Chicago, Dl., E. Maurukas, 
Brooklyn, N. Y., S- Latviūnas, 
Flushing, N. Y., A. Andrulevi- 
čius, Union City, Conn., A. Lin
ais, Great Neck, N. Y., S. Ma- 
zilis, Cambria Hts., N.Y., E. 
M-. Balsavich, Worcester, Mass., 
J. Marcinkevičius, Hudson, N- 
Y., M. Leckis, Flemington, N. 
J. A. Puzinauskas, Melrose, 
Mass.

Kalėdų proga Darbininką už
sakė:
Elzbieta Demskis iš Newark, N. 
J., užsakė A. Starienei ir J. 
Strelkauskienei, iš Newark, N. 
J.; A- Naujalienė, Avon, Mass.
— J- Sakalauskui, E. Weymout 
Mass.; L Kazlauskas, Jackson 
Heights, N. Y. — K Garbaus- 
kui, Great Neck, N. Y.; J- 
White, Wheelwright, Mass. — 
V. Gedmintui, Worcester, MaSs. 
V. Radzevičius, Binghamton, N. 
Y. — S. Morkūnui, Montreal, 
Canada; R. Stepones, — M- Kli
mui, abu iš Brooklyn, N. Y.; 
A- Akelaitis, Pittsburgh, Pa.,
— A. Matthues, Orland Park, 
Dl.; Agatha M. Joy ?— M. 
Juodsnukiui, Detroit, Mich ; O. 
Apolis, Brooklyn, N. Y. — V. 
Sumanui, Cicero, DL; Jonas Ki- 
mas, Brooklyn, N. Y. — K. 
Sitkauskui, Montreal, Canada; 
V. Graužinytė, Chicago, UI- — 
A. Augustus, Richmond Hill. 
N.Y.; dr- S. Jodeliui, Foxboro, 
Mass., užsakė jo motina, Brock- 
ton, Mass.; Edward Kravis — 
savo motinai A. Kravis, abu iš 
Hagaman, N. J-; Ona Batins- 
kienė — M. Pasakarniui, Bos
ton, Massachusetts; J. Skur- 
kevičiūtei, Sao Paulo, Brazili
joje — P. Kazokas iš Cleve
land, Ohio; K. Jankūnui, Dor- 
cester, Mass. P. Lazdai, Ash
land, Pa. — O. Žemaitienė, 
Brooklyn, N. Y. E. Šaudinaičiui, 
So. Boston, Mass. J. A. Sta
rui — S- V- Staras, abu iš Wor- 
chester, Mass., — A. Jankūnas, 
Glencoe, Dl., — P. Pupius, Chi
cago, Dl. A. Katkui, Wasilla, 
Alaska — J. Katkus !iš Brook
lyn, N. Y.

Darbininko adrhilįistracija 
nuoširdžiai sveikina naujus skai 
tytojus.

WILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

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

TeL: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

SIEHBIAROMSKIS
(ARMAKAUSKA8)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P* Ballas
__Valteris Banaitis, dirbąs Free 
Europe organizacijoje Miunche
ne, Vokietijoje, ir gaunąs pro
gos susitikti su iš Lietuvos at
vykstančiais žmonėmis, pats dir
bąs Lietuvos prisikėlimui, at
keliauja į Ameriką 5 savaitėm. 
Turės visur čia paskaitų. Bos
tone visiems kalbės balandžio 
6-7.

šv- Petro parapijos choro re
peticijos esti sekmadieniais baž
nyčios salėje 11:30 — 12:30 
vai., o po to 330 E St repeti
cijom renkasi tautinių šokių 
sambūris. Kadangi šokėjai yra 
daugiausia studentai, tai repeti
cijos tegalimos sekmadieniais.

86žh CASINO THEATRE
210 East 86th SL • REgent 4-0257 
New York, N. Y. BU 8-0561 

Penktadienį, sausio 12, iki — 
Ketvirtadienio, sausio 18, 1962

Amerikonlftka premjera su nauja 
kino žvaigžde Christine Kaufmann 
spalvotoje filmoje
"EIN THRON FOR CHRISTINE"
Dieter Borsche, Angel Aranda, Z. 
Moreno, Ingrid Ahrens ir kiti.

Priedini filmą 
“H e i m a 11 o s”

Ir naujausi* Vokietijos savalt. apžvalga

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė, prie DeKalb Avė.

Kasa atMar*: Penktsdientais * vai. pp. 
AoėtadPniala iki filmo* pabaiso* 
Tn~fi»di*niai* — 12 vai. dienon 
Penktadienį, sausio 12, iki — 
Trečiadienio, sausio 17, 1962

Pirm* kart* B’klyne spalvota filmą
"SALZ0URGER GE8CHICHTEN”

Vaidina:
Mariame Koch, Paul 'Hubschmid, 
Peter Mosbacher, Richard Roma- 
novsky, Adrienne Gessner, F. Lang. 

Priedinč filmą .
"Stsrn von R I o "

Ir naujauaia Vokle'-jo* asvait ap*ra1<a

FUNERAL HOME

ALB. BALTRŪNAS - BALTOM 
— Reikalu Vedėjas

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. V.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDF(Ma> AVĖ 

Brooklyn. N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkvray Statfoa)

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koply&oe nemokamai visose

TeL Virgin!* 7-4499

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ* 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dlen* Ir naktf
Nauja moderniška koplyčia 8sr- 
menlms dykai. Aptarnauja Oam- 
bridgs ir Bostono kolonijas lo
miausiomis kainomis. Kaino* tos 
pačios ir J kitus mtastus.
Rrtkals teuktts: TsL 9r • *4*4


