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Komunistai su antikomunistais negali koalicijoje sutilpti
Azijoje Laosui nori primesti koaliciją su komunistais, kai Af

rikoje Kongas baigia jau 'tokia koalicija nusikratytiBYLOJE DEL BAŽNYČIOS STATYMO 
Įjungti ir žydai 
ir rublio kursas
NY Times korespondentas 

iš Maskvos pranešė, kad apie 
kunigų grupės bylą, kuri pra
sidėjo sausio 15 Vilniuje, pa
rašė Sovietų profesinėm sąjun
gom leidžiamas laikraštis Trud 
papildomų žinių- Esą kun. Liu
das Povilonis pinigus iš Ame
rikos gaudavęs per grupę, ku
rios nariai vertėsi valiutos spe
kuliacija ir kurie esą taip pat 
suimti. Trud sako, kad tie 
grupės nariai buvę žydai. NY 
Times korespondentas prideda: 
nuomonė nevienoda dėl klau
simo, ar skelbimas apie žydę 
dalyvavimą valiutos spekuliaci
joje yra sovietinio antisemitiz
mo ženklas.

BA2NYCIA KLAIPĖDOJE, pro
jektas, dėl kurios eina byla Vilnių-

LAOSO IR KINUOS KELIAS TOKS PAT 
Kiek Amerikos diplomatinė strategija kliudo ar padeda 
komunistų planui paimti valdžią j savo rankas "taikin
gu keliu"

Prezidentas Kennedy pernai 
kovo pradžioje sutiko, kad Va- 

. karų įtakoje Laos neišlaikomas 
ir kad reikia jį palikti neutra
lia valstybe- Ta prasme prezi
dentas tarėsi ir su Chruščio
vu Vienoje. Visi pereiti metai 
nutekėjo besiderant dėl neu
tralumo ir dėl koalicijos, ku
rioje sutilptų antikomunistai, jų, kaip rašo žurnalas, įspėja: 
komunistai ir neutralistai .

vyriausybei, kad priverstų ją 
sudaryti koaliciją su komunis
tais ir Maskvai palankiais neu- 
tralistais ir kad perduotų tiem 
neutralistam raktines pozicijas, 
kurias paprastai stengiasi ko
munistai paimti kiekvienoje 
valstybėje, kur tik jie įeina. 
Daugelis pietų Azijos stebėto-

Russkoje Slovo iš to paties 
Trud pakartojo dar konkrečiau. 
Muitinė Maskvoje sugavo vie
nos žydaitės lagamine slaptą 
vietą, kurioje buvo laikomi pi
nigai- Ją suėmus, išaiškėjo, 
kad kun. L. Poviloniui pinigus 
rubliais buvo davęs Zismanovi- 
čius — 90,000. Zismanovičiaus 
sesuo, esanti Floridoje, ten mo
kamų rublių sąskaiton gavusi 
3,500 dol. Pakartojo taip pat 
Trud žinią, kad “mėsininkas 
Zelikovičius” palaikė santykius 
su kun. V, Martinkum Toronte.

NY Times priminė, kad tie 
pinigai buvo surenkami Ameri-

Azijos pietinės dalies liki
mas vėl yra dienos įvykių prie
kyje.
LAOSAS: Ar bus koalicija? ..

Laoso 1 ikimas svarstomas 
vėl Ženevoje 14 valstybių ko
misijoje, kuri posėdžiauja jau 
8 mėnesiai. Laoso min. pirm. 
Boun Oum atvyko į Ženevą, 
bet sausio 16 atsisakė dalyvau
ti 14 komisijos posėdyje ir 
svarstyti koaliciją su komunis
tais ir “neutraliaisiais”. Oum 
atsisako derėtis dėl raktinių po
zicijų' perdavimo Maskvai pa
lankiem "neutralistam" — ap
saugos ir vidaus reikalų minis
terijų.

Amerika buvo prispyrusi La
oso vyriausybę derėtis ir vyk
ti į Ženevą, sustabdydama jam 
paramą- Kai Oum sausio 10 su

tiko vykti, jąm sausio 12 buvo 
įteiktas 4 mil. dol. čekis.

Ka dabar darvs?
I /

NAUJOJI GVINĖJA: Ar inva
zija bus?

Naujoji Guineja yra artimiau
sias invazijos taikinys. Indone-

zijos, kurią kurstė invazijai ir 
apginklavo Maskva, mėginimas 
išlaipinti karius sausio 15 at
muštas. Olandijos pasienio sar
gybos laivai du torpedinius In
donezijos laivus nuskandino, 
du pabėgo. Apie 50 Indonezijos 
karių buvo išgriebta iš vandens, 
ir jie laikomi belaisviais. Olan
dija pakartojo savo pasiryžimą 
derėtis su Indonezija. Amerika 

-siekia, kad tarpininkauti imtų
si

Negrįžo iš Maskvos
Kun. Liudas Povilonis, Klai

pėdos klebonas, su savo vikaru 
buvo suimti pereitų metų pra
džioje, kai jie rūpinosi gauti 
leidimą naujai pastatytoje baž
nyčioje pradėti pamaldas. Baž
nyčia turėjo būti pašventinta 
rugpiūčio 15, 1960, bet vietos 
valdžia vis atidėliojo leidimą, 
reikalaudama tai vienokio, tai 
paskiau kitokio taisymo, iki kle
bonas nuvyko, i Maskvą, į kulto

koje lietuvių organizacijų ir už ministeriją, ten leidimo ieško- 
juos buvo perkama statybinė 
medžiaga Klaipėdoje statomai

• bažnyčiai.

damas. Iš ten jis ir nesugrįžo.

Ko vertas rublis

Derybos dėl atomo
Ženevoje sausio 16 atominių 

bandymų derybose Amerika ir 
Anglija atmetė Sovietų siūlymą 
uždrausti atominius bandymus 
be jokios tarptautinės kontro
lės ir pasiūlė atominius bandy
mus perkelti Į nusiginklavimo 
konferenciją, kuri bus atnau
jinta korvo mėn.

Tokiu siūlymu, pasak NY 
Times, Vakarai tylom sutiko,' 
kad derybom nėra prasmės. O 

* tos derybos eina nuo 1958 spa
lio 31 ir per tą laiką Amerika 
sustabdė atominius bandymus, 
o Sovietai — ne. Tačiau Ame-

Darbininko skaitytojas dr. V- 
A. atsiuntė ištrauką iš Moming 
News, VVilmington. Del., kurio
je prie jau žinomų žinių apie 
Vilniuje teisiamus kunigus dar 
pridėtas mažas komentaras:

Esą Pravda sako, kad kuni
gas (Povilonis) iškeitė 250 dol. 
į 100,000 rublių. Kadangi ofi
cialiai rublis vertinamas 1,11 
dol-, tai ana žinia demonstraty
viai rodo, kaip patys žmonės 
ten rublį vertina.

Laikraštis priduria dar, kad 
Lietuva yra katalikiškas kraš
tas, nors ir kaip sovietai sten
giasi religiją diskredituoti.

PIETŲ VIETNAME: ar komunistam atsispirs?

Pietų Vietname padėtim pa
siskelbė patenkintas apsaugos 
sekretorius McNamara. Jis ti
kis, kad Pietų Vietnamas atlai
kys komunistų iš šiaurės Viet
namo spaudimą. Iš ten esą in
filtruota į pietų, Vietnamą 20, 
000 partizanų. Kas mėnuo ten 
treniruojama ir persiunčiama j 
pietus po 1,000 Pietų Vietna
mas kariuomenės turi 170,000. 
Jo kovotojus su kom. partiza
nais treniruoja 2-3,000 ameri
kiečių. Jų tarnyboje yra Ame
rikos helikopteriai ir lengvieji 
lėktuvai priešui žvalgyti. Mc
Namara mano, kad Amerikai 
nereikia siųsti į pietų Vietna: 
mą kariuomenės.

JT gen. sekretorius

BOUN OUM, Laos.

SUKARNO. Indonezija.

. PAKISTANAS IR INDIJA: 
bus Indijos agresija?

Pakistanas kreipėsi į Saugu
mo Tarybą, skųsdamas, kad In
dija sutelkė kariuomenę prie 
sienos agresijai dėl Kašmiro. 
Indija savo ruožtu kreipėsi į 
Saugumo Tarybą, kad posė
džio nešauktų tam reikalui. Ji 
taikingai klausimą išspręs. Pa
kistanas betgi atsakė, kad de
rėtis Indija nesutinka.

ar

rikos ir Anglijos dabartinis siū- RIAUŠES

— Berlyne Amerikos tankai 
atitraukti nuo sienos- Tai įsa
kyta Washingtono norint įtam
pą atleisti. Rusai savo tankus 
irgi atitraukė.

— Prancūzija derybose su 
Alžiru neužsispiria labai dėl Sa- 
haros, nes aiškėja, kad joje 
naftos ištekliai nedideli ir
Prancūzijai pigiau atsieina ga
bentis naftą iš vidurinių rytų.

— J. Tautose sausio 17 Ni
gerija siūlė pasmerkti Portu
galiją dėl Angolos. Portugali
jos atstovas, pareiškęs protes
tą, posėdžiuose nedalyvauja.

nešimu, 1960 savaitinio uždar
bio vidurkis 
automobilių, 
monėje-

siekė 100.10 dol. 
plieno, baldų pra-

U. S. News___Amerikos po
litiką Laose lygina su politika 
dėl Kinijos 1946. Randa, kad 
kelias tas pats- Tada Amerika 
atėmė paramą Chiang Kaishe- 
kui, kad priverstų jį dėtis į 
koaliciją su komunistais. Re
zultatai: koalicija buvo sudary
ta, ir joje kontrolę perėmė ko
munistai.

Dabar Amerika nutraukė pa
ramą antikomunistinei Laoso

ANTOINE GIZENGĄ* Kon
go.

CAMBODIA: ir čia komunistų 
grėsmė

Cambodia sausio 16 suėmė 
14 komunistų. Rastieji doku- 

DIEM, Piety Vietnamo preziden- mentai rodė jU0S ŠnipinėjuS 
tas. ir rengus sąmokslą.

Ką reiškia karas 
prieš Molotovą

Maskvoje užsienių reikalų 
ministerija buvo paskelbus, kad 
Molotovas jau vyksta į Vieną. 
Tačiau Viena jo nesulaukė. Jis 
tebėra, matyt, Maskvoje, ir tik 
Pravdos straipsnis sausio 17 
išdavė, kad ten tebeina aštri 
kova tarp komunizmo bosų. 
Pravda iš naujo apkaltino Mo
lotovą, kad jis priešinasi Chruš
čiovo “taikingai koegzistenci
jai” Tarp jos priešų priminė 
dar Albanijos ir Kinijos komu
nistus. Įrodinėjo, kad “taikin
ga koegzistencija” dabar di
džiausias reikalas.

Spėjama, kad Molotovas turi 
šalininkų tarp partijos centro 
komiteto narių. Kalbama apie 
teoretiką Suslovą, net ir Koz- 
lovas, busimasis Chruščiovo į- 
pėdinis, nelinkęs labai kaltinti 
Molotovo. . Chruščiovas turįs 
sunkumų su savo “koegzisten
cija”. Dėl tų sunkumų; aiški
nama, jis dabar sugriežtino li
niją ir dėl Berlyno- Gromyko 
sausio 17 paskelbė, kad dery
bos dėl Berlyno dabar negali 
būti laikomos vaisingos.

KONGAS LAIMI ŠALTĄJĮ KARĄ PRIEŠ J. TAUTAS, 

mėgindamas nusikratyti primesta koalicija su komunistais
Kongo min. pirm. . Adoula 

sausio 16 paskelbė, kad jis pa
šalino iš savo pavaduotojų pro- 
komunistą Gizengą, kuriam nu
matomas teismas. — Gizengos 
kariuomenės vadas Lundula, ku

ris perėjo į centrinės valdžios 
pusę, nuo sausio 15 Gizengą 
laiko namų arešte. — Adoula 
paskelbė, kad Gizengos kariuo
menės dalinys, vadovaujamas 
Gizengos giminaičio pulk. Pa-

jei komunistai bus Įleisti, grei
tai jie ims kontroliuoti vyriau
sybę.

Žurnalas nurodo komunistų 
įprastinį metodą ateiti į valdžią 
be karo:

pirmas laipsnis — partizanų 
karas, antras — "išlaisvinimo 
fronto" paskelbimas; trečias— 
"išlaisvintos teritorijos" suda
rymas; ketvirtas — derybos dėl 
koalicijos ir koalicijos sudary
mas, pagaliau — nekpmunistų 
išstūmimas.

— Laose pirmi trys žings
niai jau nužengti. Koalicijos 
sudarymas yra dabar svarsto
mas žingsnis. Spaudimas suda
ryti koaliciją su komunistais, 
sako laikraštis, greitina paskuti
nį laipsnį — perimti Laoso 

. kontrolę į komunistų rankas-
Tuo keliu eiti Ameriką pa

stūmėjusi Anglija ir Prancūzi
ja. Jos vengdamos karo pietų 
Azijoje, įtikinusios Amerikos 
diplomatus, kad Sovietai lega
liai laikysis sutarto neutralu
mo.

KAIP IŠŽUDĖ
KUNIGUS KONGE

DOMININKONUOSE VĖL .. Domininkonų Respublikos 
sostinėje sausio 16 buvo .riau
šės su langų, automobilių dau
žymu, namų padeginėjimu. Su
sirėmime su kariuomene žuvo 
8. Riaušės reikalavo, kad pasi
trauktų prezidentas Balaguer. 
Organizavo “Civic Union”, ku
ri dalyvauja ir dabartinėje val
džioje. Po riaušių valdžią per
ėmė pusiau civilinė, pusiau ka
rinė grupė, vadovaujama gen. 
Pedor Rodriguez Echavarria. 
Amerika nepatogioje padėtyje 

Kai Domininkonų Respubli
koje valdžią perėmė gen. Pe-/ 
dor Rodrigues Echavarria, su
griuvo ‘ 
spaudimo ir sankcijų keliu į- 
vesti ten “demokratinę tvarką”. 
Demokratinės tvarkos |vedimo 
pastangos davė priešingus re
zultatus — chaosą, kuriam su
valdyti prireikė vėl griežtos 
rankos.

Valstybės departamentas pa
reiškė nusivylimą. Grasino ne- 
pripažinsiąs naujos valdžios, ne- 
pirksiąs cukraus, kurio numaty
ta už 45 mil.

lymas taip nustebino Sovietu 
atstovą, kad jis pareiškė turįs 
Maskvoš atsiklausti, nors tai te
buvo tik ankstesnis Sovietų siū
lymas.

GEN. ECHAVARRIA, nauja val
džia Domininkonuose.

KONGAS - GIZENGĄ - JUNGT. TAUTOS
įvykių eiga-Konge pereitais 

metais buvo tokia:
Vasaris. Lumumba nužudytas. 

Sovietai ir kiti komunistai pri
pažino jo vietininku Gizengą. 
Jugoslavija rėmė jį pinigais (o 
Jugoslavija juos ėmė iš Ame
rikos). JT atmetė sovietų reika
lavimą pripažinti Gizengą Kon
go min. pirm-, darydama kom
promisą: nutarė nuginkluoti 
Mobutu kariuomenę, nesiimda- 
ma nuginkluoti Gizengos ka
riuomenės, kuri žygiavo į Kivu 
ir Katangą. Nesiėmė žygių net 
tada, kai Kongo vyriausybė rei
kalavo pašalinti Gizengą iš jo

. užimto •Luluabbrgo.
Kovas. Kongo lyderiai suta

rė, kad Kongo' valstybė turi 
būti valstybių federacija. Gi- 
zenga nedalyvavo ir nepripa
žino to nutarimo. Jo nepripa
žino ir J. Tautos, tebesiekda- 
mos centralizuotos valdžios:

Balandis- Tshombę suimtas.
Rugpiūtis. JT spaudžiant su

daryta Adoulos koalicinė vy
riausybė, kurioje min. pirm, pa

kassa, Kongolo, šiaurės Katan- 
goje nužudė 11 katalikų kuni
gu ir 7 vienuoles- Ta pati ka
riuomenė buvo nužudžiusi ir 
suvalgiusi ar mėsą išdalinusi 
13 italų lakūnų pernai lapkri
čio mėn. (Tai įvyko tada, kai 
JT kariuomenė buvo privertu
si Tshombės kariuomenę pasi
traukti). Sakoma, kad Gizengos 
vietoj būsiąs pavaduotojas, pa
imtas iš Tshombę remiančios 
partijos.

Vatikanas paskelbė žinias, 
kurias pateikė vienas liudinin- , 
kas, seminaristas. Pagal tą pra- ' •’ 
nešimą 1961 gruodžio 31 Kon
golo užėmė Gizengos kariuome
nės dalinys. Iš katalikų misi
jos, prie kurios buvo balta vė
liava, kareiviai paėmė kunigus, 
susodino į sunkvežimius drau
ge su 50 prie misijos veiku
sios mokyklos mokiniais ir iš
vežė juos į vietą, kurioje moki
nių akivaizdoje kunigus sušau
dė, kūnus supjaustė, subadė, 
paskui likučius liepė sumesti į 
upę. Vatikano paskelbtame są
raše yra 20 pavardžių. Išliko 
iš jų tik vienas, kuriam pasi
sekė pabėgti.

Popiežius Jonas XXIII kuni
gų ir vienuolių bestiališką iš
žudymą palygino su Abeliaus 
ir Kaino istorija, kurioje bro
lis žudo brolį. Priminė Evan
gelijos Įspėjimą, kad tie, ku
rie tarnauja tiesai, teisingumui 
ir sklebia Kristaus gerumą, vi
sados bus persekiojami ir net 
žudomi.

vaduotojas Gizengą, prokomu- 
nistas, treniruotas Prahoje, o 
vidaus reikalų ministeris — 
komunistas.

Rugsėjis. JT kariuomenė ak
cijoje prieš Tshombę kautynių, aliotinis Konge, 
keliu užėmė Katangos sostinę. 
(Šveicarų Die Weltwoche rašė, 
kad Elizabethville indų ir etio
pų daliniai elgėsi barbariškai. 
Nuo jų rankos žuvo ir tarp
tautinio kryžiaus atstovas švei
caras Olivet. Indų pulk- Mitra 
pareiškė, kad jis neturįs baltų
jų belaisvių — juos visus lik
viduojąs. Laikraštis tad priski
ria J. Tautom “karo nusikalti
mus”).

Lapkritis. Gizengą, būdamas 
min. pirm, pavaduotojas, suor
ganizavo Kongo kariuomenėje 
perversmą (bet ir po te jis pa
liktas valdžioje ir prieš jį prie
monių nesiimta).

Gruodis. J. Tautų ir valsty
bės departamento propaganda 
prieš Tshombę kaip belgų kapi
talistų įrankį. Tuo tarpu Die 
Weltwoche vertino, kad JT į-

Amerikos komunistai rado 
paramos Kinijoje
Korri: Kinija paleido propa

gandą, kad prezidentas Kenne
dy einąs Hitlerio ir Musso- 
linio pėdom, persekiodamas 
Amerikos komunistus. (Tuo 
“persekiojimu” laiko teismo 
sprendimą, kad komunistai turi 
registruotis). .

— Suomijoje sausio 15-16

, švedas dr. 
Sture Linner, nesąs priaugęs 
einamom pareigom. Tai esąs 
tipingas atstovas tos grupės 
žmonių, kurie naudojasi gerai, 
apmokamom tarnybom ir pelno- , buvo prezidento elektorių rin- 
si iš Kongo nelaimės. Suminė
jo oponentų tvirtinimą, kad 
jis atstovaująs interesam šve
dų kompanijos, kuri norėtų iš
stumti iš Katangos belgų ben
drovę ir pati perimti jos kon- ma, kad šiuo tarpu jam išrink-

kimai. Rinkimuose dalyvavo
75.2, ankstesniuose 1956 —
73.4. Elektoriai rinks preziden- 
tą vasario 15. Aišku, bus išrink
tas tas pats Kekkonen- Tiki-

ti bus apsieita be komunistų 
balsų.

— Laose stengiasi įsigalėti 
kom. Kinija. Ji padarė sutartį 
su “neutralistų” grupe, kad. jai 
perleistų kelių statybą. Kinija 
nori pakeisti čia Maskvos įta
ką.

— Maskvoj* tarp diplomatų 
kalbama, kad būsiąs į Maskvą 

— Sonata sudaryta pakomisė . pakviestas pirmiausia Robert 
tirti Amerikos politikai Konge Kennedy.

cosijas.
Pagal tas žinias gali baig

tis kruvinas Kongo epizodas, 
už kurį atsakomybe tenka J. 
Tautom, vertusiom Kongą pri
siimti prokomunistą Gizengą į 
valdžią ir dengusiam jį nuo 
vyriausybės pastangų sudraus
ti.



Užsienyje

96.50
$3*50
$6.50

Tikėjimų atstovai vėžiavo ne 
tik su* religiniais nusiteikimais, 
palikę namie savo tautinius ir 
politinius rūpesčius_Žmogus ne
padalomas. Jis visur pasirodo 
su tuo, kas jam labiausiai skau
da. Į bendrą -iškilmingą puotą

. Vokiečiai protestantai su Širdgėla matė, kad jų Berlynas ten neįdomus; anglcsakž& 
ki protestantai atsinešė politinį liberalizmą ir jam rinkos ie tkoįo, rusai ortodoksai atėjo 
pirmu sykiu su mintim, kurios dar‘nedrįso pasakyti, kol nėra leista kovojančios prieš tikė
jimą Maskvos*

SUBSCRIPTIOR RATES
Oomectlc yeariy ___________ $6.00
Brooklyn. N. Y. ___________ $6.50
Hatf year ____
Forcign

New Delfai, Indijos sostinėje 
iškilmingai buvo priimtas tre
čiasis “pasaulio krikščionių baž
nyčių tarybos” kongresas per
nai lapkričio 19 — gruodžio 5. 
Pirmas kongresas buvo buvęs 
Amsterdame 1948, antras

niseher Merkur” laikraštyje. 
Patyrėm, rašo, kad

su didėjančiu nuotoliu nuo 
tėvynės, mažėjo vokiečių vargo 
ir reikalo reikšmė*

Plaukiantieji laivu veltui ieš
kojo laivo laikraštyje žinių apie
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Ssęond cista poetaga paid at Brooklyn Post Orite*

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama 
Brooklyn, N. Y.

ORTODOKSŲ, protestantų ir kitų tikėjimų atstovai.
Naujųjų Mėty angoje yra 

įprasta linkėti visa ko geriau
sia tiems, kas yra artimas mū
sų širdžiai. Todėl aš kreipiu 
šiuos žodžius pirmiausiai į Lie
tuvą. Mano vyriausias linkėji
mas mūsų tautai yra -nenustoti 
vilties. Viltis yra ta jėga, kuri 
turi sprendžiamos reikšmės at
skirų žmonių gyvenime, įkvėp
dama jiems energijos bei su
manumo, pasiryžimo siekti sa
vo .tikslų ir atsparumo' pake
liant gyvenimo sunkumus. Juo 
labiau viltis yra reikalinga tau
toms, o ypač toms tautoms, ku
rioms. kaip Lietuvai, sovietai 
yra atėmę svarbiausias verty
bes — laisvę ir nepriklausomy
bę. . .

Teneužgęsta tautoje viltis 
išsivaduoti iš sovietu okupaci
jos, tešviečia ji ir ateinančiais 
naujaisiais metais.

Tęsdami savo smurto politi
ką, laikydami priespaudoje lie
tuvių tautą ir milijonus kitų 
tautų žmonių, sovietai nuolat 
skelbia esant reikalinga priim
ti tikrovę, tai yra pripažinti 
jų agresiją ir smurtų padari
nius. Tačiau tikrovės esama ir 
kitos, būtent, nepripažinti ne
teisybės. laikyti ją laikinu da
lyku ir išsaugoti vilti, kad ne
teisybei ateis galas. Tai yra do
rų žmonių tikrovė, kuri lig- 
šiol visada atlaikė barbarų, nu
sikaltėlių ir sovietų pasikėsini
mus. Ant jos.išaugo civilizaci
ja. ja remiasi Bažnyčia, ji pa
daro prasmingą civilizuotų tau
tų ir atskirų žmonių gyvenimą. 
Vien tik sovietai laiko tikrove 
brutališką jėga ir melą, bet ši
tokia barbariška ideologija yra 
pavojinga jiems patiems Patys 
bolševikai buvo priversti at
skleisti tai. ką visas pasaulis 
seniai žinojo, būtent, kąd Sta
linas ir jo padėjėjai buvo ne 
kas kita kaip žmogžudžių gau
ja. šitokių žmonių Įsteigta bei 
vykdoma valstybinė ir sociali

nė santvarka, komunistinė san
tvarka, negali būti pastovi ir 
neturi. ateities.

Ateitis priklauso laisvei. Vi
sa žmonijos istorija yra per
sunkta laisvės idėja, visa lig- 
šiol pasiekta civilizacijos pa
žanga buvo padaryta tiktai dė
ka vis daugiau brendusio žmo
nėse ir tautose laisvės troški
mo. šiandien tas troškimas yra 
pasiekęs Afrikos džiungles, ap
ėmęs laukines tautas, paveikęs 
Vakarų valstybes po paskutinio 
karo suteikti nepriklausomybę 
kelioms dešimtims buvusių ko
lonijų su vienu milijardu gy
ventoju. Toks laisvės siekimas 
dabartiniame pasaulyje yra isto
rinis procesas, kurį Sovietų Są
junga savo užvaldytuose kraš
tuose gali dabar tramdyti, bet 
kurio ji ilgainiui negalės sustab
dyti. Negalės juo labiau, kad 
nėra pasaulyje tautos, kuri bū
tu savo valia bei noru priėmu
si komunistinę santvarką, ir 
nėra valstybės, kuri, būdama 
sovietų smurtu okupuota, ne
siektu tuo niekšišku jungu nu
sikratyti.

Čia yra mūsų vilties šaltinis. 
Iš čia galime semti viltį, kad 
nežiūrint klaidų ir neatsargu
mu. kurių Vakarai padaro san
tykiuose su sovietais, pasaulis 
neis į bedugnę, i kuria jį sten
giasi įstumti Stalino bendrai, 
bet eis tuo keliu, kuris veda Į 
visuotinę laisve, visų gerbūvį, 
Visiems prieinamą kultūra ir 
žmogaus teisių gerbimą, į Die
vo ir teisingų žmonių Įstaty
mais pagrista santvarką, šitas 
kelias veda taip pat Į Lietu

-vos nepriklausomybės atstaty
mą. kurio trokšta lietuvių tau
ta.

Taip žiūrėdamas į ateitį, aš 
širdingai sveikinu tautą krašte 
ir užsienio lietuvius, visada 
karštai remiančius mūsų krašto 
laisvės bylą. Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos ir savo vardu.

Evanstone 1954. Ketvirtas tu
rės būti už 6 metų. Pasisiūlė 
jį rengti jau Australija ir Etio
pija*

New Dehli kongresas buvo 
iškilmingas ir gausus. Dalyvavo 
577 delegatai, iš 50 kraštų, at
stovavo apie 200 tikėjimų. Pir
mu kartu dalyvavo ir Vatika
no stebėtojai.

ateina ne su šventadieniška 
nuotaika, bet ir su dienos dul
kėm.

Vokietijos protestantų dele
gacija vyko su skaudama šir
dim dėl savo perskeltos baž
nyčios ir tikėjosi paguodos ten 
iš tikėjimo brolių- Didelė de
legacija — apie 200 žmonių. 
Ką jie patyrė, atsispindi “Rhei-

Berlyno krizę. Berlynas, pasau
lio supratimu, nėra tarptautinė 
centrinė problema, ir vokiečių 
klausimas nėra dienos klausi
mas. Daug kas ten toli Azijo
je ar Afrikoje mažai ką žino 
apie Berlyno krizę, apie per
kirstą suskaldytą bendro tikė
jimo bendruomenę. Patyrė tai, 
ką buvo girdėję iš dr. Bren-

KAIREJE: Rusijos ortodoksų arkivysk. Nikodimas bučiuojasi su amerikonų liuteronų dvasios 
žadu dr. O. Frederick Nolde. Dešinėje: ortodoksai procesijoje.
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Kristaus mokslo mintis yra laimėjus ar praradus
Bernard M. Daly yra Kana

dos katalikų informacijos tar
nybos redaktorius. Savo biule
tenį jis leidžia iš Quebecko. 
Dabar jis* parašė straipsnį Į 
Amerikos “The Catholic Jour- 
nalist”, kuriame iš pagrindų 
kritikuoja katalikų spaudą, va
dindamas* ją'atletu su silpnais 
raumenim. Atletas, nes galimy
bes turi dideles. Su silpnais 
raumenim, nes blogai elgia
si su žiniom, ir žmonės, kurie 
nori" žinoti, kas pasauly daro
si, pirmiausia nesipuls į kata
likų spaudą.

• Autorius atmeta pasiaiškini
mą, kad katalikų spauda turi 
tik rūpintis bažnyčios reikalais 
ir jos Įvykiais, o pasaulietinė 
spauda tegul pranešinėja pasau
linius Įvykius. Primindamas po-

GYVENIMAS IR BAŽNYČIA

piežiaus Jono XXIII pareiškimą, 
kad katalikai laikraštininkai 
“turi būti tiesos kultyvuotojai”, 
tvirtina, jog tą uždavinį kata
likų laikraščiai atlieka blogai. 
Pagrindinė jų klaida esanti ta, 
kad

susiaurina žinių ratą, ribo- 
damiesi formaliom bažnyčios gy 
venimo žiniom. Tos žinios esan
čios svarbios, bet jos neišse
mia viso gyvenimo, kuris turi 
būti taip pat paliestas Kristaus 
tiesos. Prie tiesos platinimo 
priklauso ir plieno streikas, ir 
pramonė, ir darbo unijos.

Imdamas pavyzdžiu Ameri
kos plieno streiką, autorius sa
ko. kad žinios apie jį nebuvo 
tikslios; nebuvo rimtos jų ana

lizės; tiesa daug kur neišėjo 
aikštėn, o tai žeidė socialinį 
teisingumą ir viešąją gerovę.

Katalikai Amerikoj dienraščio 
neturi, tai, sakoma," negali ir 
pilnai atvaizduoti, kas dedas 
pasaulyje. Autorius ir tą pasi
teisinimą atmeta. Esą žurnalas 
Time ar Londone Observer yra 
pavyzdys, kaip ir savaitinis laik
raštis gali duoti gyvenimo vaiz
dą. Ir katalikų laikraštininkai 
galėtų duoti savaitinėje apžval
goje ne visas žinias, bet žinių 
visumą, drauge su Kitos spau
dos nuomonėm, su papildymu 
ir patikslinimu žinių,, kurios 
kitur buvo netiksliai skelbia
mos- Tokios apžvalgos esą pa
dėtų suprasti, kiek savaitės gy
venime Kristaus mokslo mintis 
yra laimėjus ar praradus.

tano, užsienių reikalų ministę- 
rio, kuris buvo kalbėjęs Vokie
tijos parlamente:

Jungtinėse Tautose visokį 
klausimai aptariami, tik ne Vo
kietijos.

Galima buvo laukti, kad ki
taip bus pasaulio krikščionių 
puotoje. Laukimas daugelį ap
vylė. Tik kai iškilo Angolos 
klausimas ir kai Portugalija 
buvo smerkiama (Time davi
niais 179 balsais prieš 177), 
buvo atkreiptas dėmesys ir į 
kitą pusę — į Vokietijos pada
linimą, dėl kurio ne visi vo
kiečių delegatai gavo vizas at
vykti Į kongresą. Tada tiem 
negalėjusiem atvykti buvo pa
siųsti sveikinimai. *

Anglosaksinių protestantų 
delegacijos turėjo būti gausios, 
Įtakingos. Bet ir jos nuvyko 
su savom dulkėm —-

gal daugiau su politiniais nei 
su religiniais nusiteikimais, ku
rie buvo paversti kongreso nu
tarimais — pasisakė už komu
nistinės Kinijos priėmimą į J. 
Tautas, pasmerkė antisemitiz
mą; pritarė ir reikalavo nusi
ginklavimo; pasmerkė jėgą, var
tojamą ne tik neteisybei vyk
dyti, bet ir neteisybei pasiprie
šinti; užsiminė net ir Vokieti
jos apginklavimą atomais kaip 
pavojingą momentą. Ar Kon
grese nebuvo užsiminta, ar tik 
spaudoje neinformuota, kad 
pvz. nebuvo pasmerktas geno
cidas.

Iš to, kas paskelbta, atrodo, 
susirinko taikingi žmonės, iš
troškę, kad niekas jiem ra
mybės nedrumstų, pasiryžę ei
ti ir į tolimesnes nuolaidas ko
munizmui, kad tik ramybės lai
ką (ramybės sau!) ilgiau pra
tęstų- Ir visa tai dengiama re
liginiais motyvais.

Rusijos ortodoksų Bažnyčios 
atstovai pirmu kartu čia pasi
rodė. Arkivyskupas Nikodimas, 
32 metų; su tradicine ilga barz
da, čia sakėsi kalbąs 50 mili
jonų tikinčiųjų vardu* Aiškino, 
kad Rusijoje Bažnyčia esanti 
laisva. Kaip jis taip kalbėjo, 
Amerikos ortodoksų atstovai 
dalino lapelius su informacijom 
apie Bažnyčios persekiojimus 
Rusijoje. Ceilono atstovas, vie
nas iš ten dinamiškiausių žmo
nių, įsisuko Į paragrafus,, kad 
padarytų išvadą: “Mes žinome, 
rusai nėra visiškai laisvi nuo 
nacionalinio dominavimo (tai 
reiškia: valdžios kišimosi?). Bet 
mes taip pat žinome, kad mū
sų tarybos taisyklės draudžia 
mum nepriimti krikščioniškos 
bažnyčios, kuri siekia priima
ma. Taigi mes tegalime priimti 
juos išskėstom rankom”. Tada 
ėjo apsikabinimų ir pasibučia
vimų scenos, kurios demonstra
vo praplatėjusią krikščionišką 
vienybę?

O gi Maskva — ko ji sie
kia, jei leido ir paskatino ru- \ 
sūs ortodoksus jungtis į "pa*

(nukelta į 4 psl.)

Religiniai Įvykiai, patraukę dėmesį 1961
Buffalo, N. Y. laikraštinin

kų sudaryta anketa nustatė pa
grindinius religinio gyvenimo 
įvykius, kurie labiausisi pa
traukė dėmesį. Pirmas — pre
zidento Kennedy konfliktas su 
Amerikos vyskupais dėl valsty
binės paramos privatinei mo

kyklai. Antras — presbiterijo- 
nų, episkopalų ir kt. protestan
tų bandymas ieškoti susijungi
mo Amerikoje. Trečias — Ru
sijos ortodoksų bažnyčios pri
ėmimas į pasaulio bažnyčių ta
rybą. Ketvirtas — popiežiaus 
Jono XXIII stebėtojų delegaci-

__ ______ ____________________ ________________________________________________________________ —___________________ _________ __________________ ________________________ _ ia pasaulio bažnyčių tarybos

galvą. Rūkas buvo didelis. Trau
kinys jau buvo nutolęs tiek, 
kad pro rūkus tik paskutinis 
vagonas šmėkšėjo- Pakilau ir

šoks, nes jeigu šokimas nepa
siseks, tuomet daugiausia teks 
man, kaip vagono vyresniam, 
nes už tvarką aš atsakau. Jei 
man nenusiseks, tai visa bėda 
man ir teks, nes jūs bėgti ne
norėjote, o aš, kaip matote, bė- 
gau. Su tuo visi ^sutiko.

Reikėjo skubėti, kol vokie
čiai buvo sumigę ir negalėjo 
mum kliudyti. O traukinys, 
kaip tyčia, padidino greitį, šok
ti per mažą langelį buvo pavo
jinga. Be to, ir aukštis didelis* 
Nutarėm surišti kelis rank
šluosčius. Du rankšluoščius su- 
rišom į vieną. Vieną galą pri- 
rišom vagono viduje, o antrą, 
pradarius atsargiai vagono lan
gelio dureles, išmetėm į lauko 
pusę. Dabar jau reikėjo lipti, 
bet niekur negalėjau rasti ke
purės. Vagone buvo tamsu. Deg 
tuko degti nesinorėjo. Nutariau 

gė degtuką. Pasižiūrėjau i laik- kepurės- Laikydama-
rodį — buvo pusė penkių ry- už ranksluoščio, perkėliau 
to. Vyrai jau sužinojo, kad lau- vien^ P^r langelį, paskui

Juos, žinoma, ir troškulys la
biau kankino. Savo žmones per
spėjau, kad vandens vartotų 
kuo mažiausiai. Kaikurie iš mū
sų truputį gėrė, kiti susipylė 
į butelius, o likusį vandenį vėl 
išdalinau vokiečiam, paaiškin
damas, kad stengtųsi kuo* ma
žiau gerti. Buvo jau 12 valan
da popiet, kai traukinys vėl

(5) šulinius, vandens neradom, pajudėjo. Važiavome labai lė-
Mūsų draugai vokiečiai vis Taip toli buvom nuėję nuo va, tai? dažnai sustodavo. Tik ge-

daųgiau dejavo ir šaukėsi van- gonų, kad patys nustebom. O
dens- O mes vis tarėmės, kaip aplinkui miškas- Kilo mintis
ir kokiu laiku geriausia bėgti, bėgti, nes. apylinkė buvo ži-
Nutarėm bėgti ateinančią nak
tį*

Vagono durys atsidarė, pasi
rodė aplinkui miškas, kažkokia 
lentpjūvė, žmonių privažiavę 
su rogėmis. Paklausėm, kokia 
čia vietovė. Jūra — atsakė. 
Tad nuo Kazlų Rūdos tik 6 ki
lometrus nuvažiavome, o atro
dė gana ilgokai. Prie vagono 
priėjęs kariškis be kepurės pra- 

, nešė, kad pasiimčiau didelę 
skardinę., dar vieną žmogų ir 
eičiau vandens parnešti. Buvo „ __ _________ r r___ __________ __ , _______
nuostabu, kad nesimatė jokios bėjom, kad kariškis nuo ešalo- kinga, aplinkui krūmai. Kaip Aistis _žemyn. Pasiekęs ^kojo-
sargybos o Kariškis be kepurės no atsiskyrė ir ėjo mūsų linkui. 1
vedėsi porą merginų. Prie jų Paklausė, ar vandens yra. Sa- pats geriausias- Dabar prasidė-
ir mudu su savo draugu priri- kom, neradom. Tada jfc mus
jungėm. Priėję prie vieno na- nuvedė prie vieno šulinio, kur
mėlio, pasižiū rėjom į šulinį, o prisėmėm vandens ir nuėjom
šuliny vandens — nė lašo. Pri
ėjom prie antro Šulinio. Ten, 

. atrodė, vandens buvo, bet pa
siliko tik merginos su kariškiu, 
o mudu su draugu ėjom toliau 
vandens ieškoti. Perėję kelis

| MATAS UDELIS

Keleivis iš Kauno

minučių. Traukinio garvežys su
švilpė. Išgirdom vėl paf-paf*..

Tuo laiku daug kur užsidegė 
sodybų šviesos. Prie vienos so- 

žygiavau nutolusio traukinio dybos priėjom ir pasibeldėm. 
link.

Buvom susitarę eiti vienas ki
to pasitikti. Iš tolo pasirodė ju
dantis masės gabalas. Dar ke
letas žingsnių ir pažinau, kad 
žmogus. Pagreitinau žingsnius, 
susitikom. Puolėme vienas ki-

Niekas neatsakė, šviesa greit 
užgęso. Daugiau to namo ir 
netrukdėm. Nutarėm visi drau
ge neiti. Keturi vyrai sulindom 
į krūmus, o du nuėjo prie ki
to namo. Kai tik pasibeldė, 
tuoj pradėjo mums moti, kad

xxm.
Kongo ka-

rokai sutemus, apie 8 valan
dą vakaro, pasiekėm Kauną.

Apie 12 vai. nakties trauki
nys vėl pradėjo judėti. Buvau 
porą parų nemiegojęs, tai užėjo 
noras snausti. Susirietęs kam
putyje, stipriai užmigau. Per 
miegus išgirdau ginčą. Mūsų vy
rai varžėsi dėl pirmenybės šok
ti iš vagono. Ginčą girdžiu, bet 
akių praverti vis negaliu* Ga
lais negalais prasivėrė akys. 
Vagone tamsu. Kažinkas užde-

tam į glėbį, vienas kitą bu- eitume artyn. Mums priėjus, 
čiuodami kartojom: laisvė, lais
vė! Iš akių ašaros nenoromis 
veržėsi.

Nusiraminę ėjome susitikti 
kitų. Sutikom dar vieną, ir dar, 
ir dar- Paskutinis iššokęs buvo 
menkas, dar gana jaunas žmo
gelis iš Aleksoto, Kauno prie- 
miesčię. Jis mums pranešė, kad 
daugiau niekas nešoks, nes vo
kiečiai sukilo. Buvo griebę jį 
už kojų, ir tik dideliu pasi
spardymu nusikratė. Pabėgo tik 
šeši.

durys atsidarė- Tarpdury pasi
rodė dar nesena moterėlė. "Pra
šom, prašom, vyručiai” — kar
tojo jt Suėjus vidun, moteris 
duris uždarė, paprašė sėstis, 
paklausė, gal valgyti norime. 
Iššokus iš traukinio, mums bu
vo išmesta ir maisto. Gerosios 
moterėlės pasiūlos atsisakėm. 
Išsiėmėm iš krepšiuko savo 
maisto ir pradėjom kramtyti, 
kam buvo noras.

Aš neturėjau jokio noro val
gyti, bet paėmiau gabaliuką la
šinių. Ir tie vėlėsi burnoje. Nu-

noma. Kiek kartų prisieidavo 
iš Kauno parvažiuoti į Jūros 
stotį ir per mišką eiti namo- 
Dar užėjom už vieno namo — 
niekas mūsų nemato. Aš ir sa
kau savo draugui: bėkim! Tą 
mišką gerai pažįstu. Bet jis pra
dėjo atkalbinėti: gal mus tik 
iki Kauno veš, o paskui pa
leis? Proga buvo tokia gera. 
Kadangi buvom pasiruošę ben
drai bėgti, nelabai ir nusimi
niau. ’ — _ ~ __

Iš už namelio išlindę pašte- ke didelis rūkas, apylinkė miš- Dabar kilo klausimas, kur ryti nė vieno kąsnio negalėjau*
—o_, _r____ _______  —r * T* . mes esame. Laikrodis rodė de- Moterėlė papasakojo, kad esa-
tik gera vieta bėgti. Ir laikas jį™5 žemę, bėgau kurą laiką pa- minučių po 5 vai. ryto, me tarp Žąslių ir Vievio. Trau-

lei traukinį. Atitrūkęs nuo rank- vasario 25, sekma- kinys buvo sustojęs Vievyje,
šluoščio. pastebėjau griovio dienis. Pradėjo rodytis sodybų už kokių 9 kilometrų. Buvo sa-

° V*’” žiburiai. Buvo toks garsus ry- kiuri ir to kaimo vardą. Pa
tas, kad dar vis girdėjosi nu- aiškino, kokiu keliu ir kuria 
einančio traukinio puškojimas: kryptimi reikia eiti. Dar pado 
tuf-tuf, tuf-tuf . *. Toli nuo mū
sų. Dar pasigirdo švilpukas, 
garvežys nutilo. Išgirdom šau
dant Tuoj nėrėm į krūmus .Tas 
triukšmas truko neilgiau 10

kongrese New Delhi. Penktas
Amerikos episkopalų vysku- 

; po Lichtenberger atsilankymas 
pas popiežių Joną

Prieš ką kovoja 
talikai darbininkai

Kongo katalikų darbininkų 
sąjunga sostinėje Leopoldville 
turėjo 6 dienų kongresą. Pasi
sakė už ūkinės pažangos planą, 
bet prieš politikų ir valdžios 
žmonių pasiskirtas tokias algas, 
kurios padaro juos privilegijuo
ta klase. Sąjungai vadovauja 
Bo-Boliko, gimęs Leopoldvillė- 
je 1934, baigęs Belgijoje Lou- 
vaino katalikų universitetą.
Trūksta 130,000 kunigų įriša
ma pasaulyje

Romoje įvykusiame pašauki
mų kongrese išaiškėjo toki 
faktai:

— Meksikoje vienas kunigas 
tenka 4,238 katalikam, vidurio 
Amerikoje 6,322 katalikam, pie
ty Amerikoje 4,461. O norma
liame bažnyčios gyvenime vie
nas kunigas turėtų aptarnauti

jo ginčas, kas pirmas turi šok
ti. Daugiausia spyrėsi pilietis, 
kuris buvo vadinamas “ponu 
girininku”. Aš įsikišau ir pa
sakiau, kad pirmas bėgsiu. Po
nas girininkas gi sako: “O kas 
tamsta per ponas, kad pirmas 
šoksi?”. Aš atsakiau: ponas ne-

i vagoną. Mūsų vagoną tuoj 
uždarė* Atsirado puodelis, ku
rio tūris buvo apie pusė litro. 
Pirmiausia padalinau vokiečiam 
Jie daugiau nieko ir nebuvo 
valgę, kaip tik tą sūrią mėsą, ponas, bet kitas pirmas ne-

krante juodą vietą, kur buvo 
sniegas nutirpęs' matyt, nuo 
stovėjusio garvežio garų. Tuoj 
guliau ir nejudėjau. Buvo gir
dėti garvežio ratų garsas—tak, 
tak, tak tak . *. Galų gale pas
kutinio vagono garsas. Kelias 
sekundes paklausęs, pakėliau

vanojo man kepurę su aptrin
tu matiku. Sakėsi, kad tai jos 
vyro, o vyras prieš kurį laiką 
miręs.

(Bus daugiau)

pasaulyj* trūksta 130,000 ku- 
nig¥.
— Prieš 100 metų 85 proc. 
misijonierių davė Europos kraš
tai. Dabar Europai pačiai trūks
ta kunigų. 1960 metais Įšven
tinta visame pasaulyje 4.238 
kunigai. Pusė jų yra iš Ameri
kos, ketvirtadalį davė tik vie
nos Jungtinės Valstybės.

— Kasmet gimsta 47 milijo
nai žmonių. Kataliku bažnyčiai
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SMAGU (Iš žiemos stovyklos).

Moksleivių žiemos
Danguolė Majauskai t ė, Detroi
tas, per Ateities koresp. tarny
bą

Birutė Miniataitė

LAŠAI. KURIE PRADEGINA KLASTAS
atkelta iš 3 psl.)

šaulio krikščionišku bažnyčių 
taryba"” sukyla klausimas 
stebėtojui iš šalies. Su tokiu 
klausimu ir “Newsweek” kores
pondentas nuskubėjo pas arki
vyskupą Nikodimą, kuris tvar
ko rusų ortodoksų santykius 
su užsieniu. Atsakymai buvo 
migloti ir susukti. Iš vienos pu
sės tvirtino, kad ortodoksų Baž
nyčios padėtis Rusijoje nepa
sikeitusi — kokia buvo prieš 
revoliuciją, tokia ir dabar, nes 
prieš revoliuciją ortodoksai ne
siėmė tokios socialinės, karita- 
tyvinės veiklos kaip ligonių ir 
prieglaudų laikymas. Į klausimą 
ar Sovietų Sąjungos vyriausy
bė. pati būdama ateistinė, ne
pavartos ortodoksų Bažnyčios 
saviem tikslam, tegalėjo atsa
kyti: ateities 
bės už save. !

Aštresnį 
Šveicarijoje
ūžiamas laikraštis “Der klare 
Blick' Jame kreipiamas dėme- 
sys. kad

ortodoksų Bažnyčia Rusijoje 
yra komunistų partijos kontro
lėje; kad Rusijoje paskutiniais 
mėnesiais buvo uždaryta per 
500 bažnyčių, dvi seminarijos; 
kad stengias infiltruoti savo 
agentus tarp kunigų, kad su
naikintų tikėjimą iš vidaus. Iš 
kitos pusės Sovietai remia už
sieniuose pinigais tas ortodok
sų bažnyčias, kurios pripažįsta 
Maskvos vadovavimą. Laikraš
tis mano, kad per ortodoksų 
atstovus pasaulio krikščionių

jauno- 
bažny-

apie

bažnyčių taryboje Maskva nori 
turėti įtakos labiausiai 
šiom Azijos ir Afrikos 
čiom.

Tokias informacijas
Maskvos bedievius, kurie eina 
į bažnyčią, kad ją sunaikintų, 
stebėdamas, prisimeni lietuviš
kos pasakos kipšą, kuris.Įšoka 
merginai į sijono atlanką, nu
keliauja i bažnyčią, kad ten pa
mėgintų sugundyti merginas, 
bernus, susirūpinęs tik vienu 
dalyku — kad per pakrapini- 
mą šventinto vandens lašas ne- 
užtikštų ir nepradegintų jo kai
lio. Ir Maskvos kipšas tebijo to 
vieno — šventos tiesos lašų, 
kurie pradegina jo klastas-

1961 gruodžio 27-30, Union 
Pier, Michigan, sniegu prideng
toje “Gintaro” viloje įvyko 
MAS žiemos stovykla — kur
sai. Apie 80 linksmų, energin
gų moksleivių sugūžėjo iš Chi- 
cagos, Clevelando, Detroito ir 
Grand Rapids.

Stovyklos vadovybę sudarė: 
kun. I. Urbonas — dvasios va
das, Jonas Račkauskas — ko
mendantas,
programos vadovė, Auksė Liu- 
levičiūtė — mergaičių, Ramū
nas Motekaitis—berniukų, Mar
gis Matulionis — sporto, Faus
tas Strolia — dainų ir šokių. 
Alicija Rūgytė sprendė stovyk
los ūkinius rūpesčius — šeimi
ninkavo su Asauskienės pagal
ba.

Dienotvarkė buvo gana tiks
li ir sąžiningai vykdoma. Stcą 
vyklautojai nenuobodžiavo, nes 
laikas buvo užimtas paskaito
mis, referatais, diskusijomis, 
sportu, pasilinksminimais. Sto
vyklautojai buvo suskirstyti į 
A ir B grupes. Grupės susi
maišydavo sporte ir šokiuose..-

Keturi darbo periodai — dis
kusijos, dainos, klegesys valgo
majame prie stalo, vakarinės 
programos ir pasilinksminimai 
— ir net nepamatai kaip die
nelė prabėgo -..

Pravartu paminėti kai kurias 
paskaitų — diskusijų mintis ir 
jų prelegentus. Apie “Ateitį” 
kalbėjo Rimvydas Šlįažas ir Ri
mas Rudys. Stovyklautojai pa
reiškė savo nuomonę — pagei
davimus savam žurnalui. Algis 
Norvilas skaitė referatą apie 
komunizmą, jo įtaką aplinkai, 
jo neigiamąsias puses. Jonas 
Račkauskas priminė ateitinin
kų vėliavos, ženkliuko ir juos
telės reikšmę. Taipgi aiškino 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gas metinę programą, kurios 
nuorašą kiekvienas stovyklos 
dalyvis gavo. Programa apima 
religinę bei studijinę dalį, pa
tarimus, daug dainų, giesmių, 
tautinių šokių. Programą reda
gavo Jonas Račkauskas ir Bi-

rutė Miniataitė. Turi net 82 
pusi.

Pašnekesį “Kas yra 
kas” pravedė dvasios 
kun. I. Urbonas. Auksė 
vičiūtė gvildeno temą: 
yra 'ateitininkas9”, 
kaip prof- dr. Antanas Macei
na prieš keliolika metų yra 
ateitininkus apibūdinęs: at-kas 
yra Dievo karalystės žemėje 
kūrėjas ir gynėjas, Kristaus 
meilės vykdytojas praktinia
me gyvenime, modernios kultū
ros jungėjas su krikščionybe.

Dr- Arūnas Liulevičius Įdo
miai kalbėjo apie ateitininko 
vaidmenį visuomenėje ir, iš vi-

katali- 
vadas 
Liule- 
“Kas 

Pri minta,

stovykla
so, apie vadą, jo privalumus, 
principus. Birutė Miniataitė aiš
kino Ateitininkų Federacijos 
struktūrą-

Vakarinėse programose juo
kėmės, kai trečiadienį vakare 
matėme dviejų ir pusės valan
dų filmą ir “cartoons”, daina
vome ir žaidėm, kai ketvirtadie
nio vakare Faustas Strolia pra
vedė lietuvišką susipažinimo va
karą, su daugeliu dainų bei lie
tuviškų žaidimų ir penktadie
nio vakare šokom, šokom, šo
kom ...

Stovykla — kursai buvo la
bai gerai organizuoti ir sklan
džiai praėjo. Ketvirtos dienos 
ryte, gaila, turėjome išvykti ir 
palikti taip mielą stovyklą ir 
draugus.

SKAUTŲ - SKAUČIŲ TĖVŲ DĖMESIUI
ALDONA KEPALAITEDabartinis redaktorius, vyr. 

skautininkas Česlovas Senkevi
čius, perimdamas “Skautų Ai
dą” 1957 metais, suprato tą 
didžiulę atsakomybę: išlaikyti 
lietuviškumo kibirkštėlę jauni
mo tarpe, jaunimo, kuriam lie
tuvių kalba yra tik pagelbinė 
priemonė susikalbėti namuose 
su tėvais. Vis labiau pasigirsta 
nedrąsių balsų, kad “prieš vė
ją nepapūsi”- Bet dar neteko 
išgirsti, kad kuris iš taip neto
limos praeities buvusių tremti
nių pasakytų tiesiog į akis, jog 
tas visas idealistų darbas šian
dien jau bereikšmis, šeštadie
ninės mokyklos, skautų, ateiti
ninkų organizacijų judrumas 
yra gyvas liudininkas, kad grū
das nemetamas į bergždžią že
mę.

Čia ir noriu kreiptis į skau
tų tėvus, prašydamas pagalbos. 
Palengvinkite vadovams, kurie 
dirba su vaikais be jokio atly
ginimo, užsakydami "Skautų 
Aidą" 1962 metams. Laikraštu
ke vaikai ras įvairių skautiškų 
aprašymų, nuotraukų iš pačių 
skautiškos veiklos ir patiems 
mažiesiems — pasakėlių, pie
šinių ir 1.1. “Skautų Aidas” me
tams tekainuoja tik 3 dol. 
Draugininkai mielai priims pre
numeratas sueigų metu, tuo su
taupydami jums persiuntimo iš
laidas.

Lygiai prieš 16 metų Vokie
tijos stovyklose pasirodė 8 pus
lapių laikraštukas, atspaustas 
ant prasto popieriaus, bet puoš
niu viršeliu. Tai buvo tremty
je atgaivintas “Skautų Aidas”. 
JĮ redagavo skautininkas - en
tuziastas Ant. Krausas, per po
rą metų 25-kiem numeriam pa
aukojęs daug nemigo naktų ir 
dalį taip brandus sauso L'n- 
ros davinio spaustuvei "patep
ti”. Laikraštukas augo savo iš
vaizda ir turiniu. Jis buvo lau
kiamas svečias tiek mažo vil
kiuko įir paukštytės, tiek vy
resniųjų skautų.

Pajudėjus emigracijos ban
gai, “Skautų Aidas” laikinai su
stojo, bet idealistų skautų bu
vo netrukus atgaivintas Ameri
kos kontinente — Kanadoje. 
Ir čia “Skautų Aido” kelias ne
buvo lengvas. Retas kuris iš 
mūsų naujųjų imigrantų turė
jo daugiau kaip porą lagami
nų, išlipęs į krantą- Tačiau 
“Skautų Aidas” vėl pradėjo 
lankyti lietuvius skautus, moky
damas juos, kaip reikia būti 
naudingu savo artimui, kaip iš
likti tauriu lietuviu. Per šeše- 
ris metus, redaguojamas vyr. 
skautininko St. Kairio, “Skau
tų Aidas” mokė ir auklėjo pri
augančią kartą, kuri jau dau
gumoj neprisiminė savo tėvy
nės Lietuvos arba jos visai ne
buvo mačiusi.

ALDONOS KEPALAITĖS KONCERTAS
Kovo 4 Carnegie Recital 

Hali New Yorke bus pianistės 
Aldonos Kepalaitės koncertas. 
Tai bus pirmas jos didesnis vie
šas pasirodymas.

Jaunoji pianistė yra gimusi 
Kaune, kur jos tėvas buvo ži
nomas lotynų kalbos mokytojas 
ir lektorius. Miunchene, Vokie
tijoje, baigė muzikos akademi
ją. Atvykusi į šį kraštą, tęsė 
studijas toliau — Manhattan- 
ville kolegijoje gavo muzikos 
bakelauro laipsnį. Dar tobulino
si pas pianistą Andrių Kupre
vičių.

Gyvendama New Yorke, ak
tyviai reiškėsi, pasirodydama 
tai lietuvių visuomenei, tai 
skambindama amerikiečiam. 
“Ateities” žurnalo bengtuose 
koncertuose New Yorke ji yra 
ne kartą akomponavusi solis
tam ir pati skambinusi sdlo- 
Yra skambinusi per New Yor- 
ko miesto radiją WNYC. Da

lyvavo N. Yorko kompozitorių 
grupės rengtuose koncertuose 
1958 ir 1959 toje pačioje Car
negie Recital Hali, skambinda
ma tų muzikų naujus kūrinius. 
Spaudos buvo palankiai įver
tinta.

Ilgai ir kantriai dirbusi, pia
nistė išdrįso dabar pati viena 
pasirodyti geroje muzikos salė
je — Carnegie Recital Hali. 
Jos programą sudaro: Brahm- 
so piano veikalai opus 118, Mo- 
zarto sonada in D. Major, K. 
576, Sam Ewell — Hommage 
a Moliere, Karen Adree Cor
ning — Alegro, fuga, finale, 
Chopino — Sonata in B. Mi- 
nor, opus 58.

Kiekvienam jaunam meni
ninkui pradžioje yra sunkus 
kelias- Kad jis iškiltų, reikia 
ir visuomenės pagalbos, reikia 
klausytojų. Tad ruoškimės ap
lankyti Aldonos Kepalaitės kon
certą- Koncerto pradžia 5:30 v. 
popiet.

PROVIDENCE, R. I.

VOKIŠKŲ HI-FI
Radijo aparatų

Klausydami trumpomis ban
domis sužinosite kas dedasi 
ji.’., tėvynėj. Mūsų apara- 
*51 girdėsite visa Europą.

MES GARANTUOJAME
Didžiausias New Yorke

atsakymą duoda
Ost-Institut lei-

faktai tegul kal-

VAIZDAI i« žiemos stovyk)os. Nuotraukos J. Račkausko.

Sales Services on all imported 
Brands

Hi-Fi ir Magnetofon
Parduoda ir patarnauja patyrę 

VOKIEČIU SPECIALISTAI

SYLVERN STORES

GERMAN HI-FI
MANHATTAN

1574 3rd AVENUE (88th St.)

Kalėdinę eglutę sausio 6 po
piet parapijos salėj surengė ne
seniai Įsisteigęs skaučių paukš
tyčių būrelis ir berniukai skau
tai. Prie eglutės padainavo lie
tuviškų dainelių, kalėdinių gies
melių, paskambino pianinu, su
vaidino mažą vaidinimėli. Atsi
lankė ir gerokas būrys tėvų. Po 
programos pasivaišino ir pažai
dė lietuviškų žaidimų. Surengi
mu rūpinosi skautų vadovės A. 
Cekienė, Ieva Paulauskienė ir 
Birutė Paulauskaitė

Tik bendromis jėgomis išlai
kysime jaunimą Tėvynei Lietu
vai, kurios prisikėlimu mes 
šventai tikime!

V. Abromaitis

ANTISEMITIZMAS IR 
ANTIKRISTIAN1ZMAS 
AMERIKOJE

Žydų organizacija “B'nai 
B’riths Antifedamation League” 
surinko žinias apie 1,152 klu
bus ir rado, kad 781 klube, 
arba 67 proc. visų klubų, prak
tikuojama diskriminacija tikybi
niu pagrindu. Tarp tokių klubų 
yra 691. kurie yra krikščionių 
ir nepriima žydų. Yra taip pat 
90 žydų klubų, kurie nepriima 
krikščionių.

KAS NORĖTŲ

įsigyti mūsų poetų eilėraščių 
knygas:

Poezija, J- Aisčio. 420 ps., 
kietais viršeliais. 6 dol; Sau
lė kryžiuose. L. Andriekaus, 
208 ps., didelio formato. 3 dol.; 
Veidrodis jūros dugne, V- 
Bogutaitės 60 puslapių, 2 dol. 
Vidudienio sodai, Br. Brazdžio
nio, 126 ps., 4 dol.. Šventieji 
akmenys, F. Kiršos, 112 ps., 
2 dol.. Mėlynas sniegas. H. Na- 
gys. 88 ps., 2 dol.; Atidari lan
gai, S. Santvaro. 167 ps.. di
delio formato, 3 dol. Marijos 
žemė ir Aušros žvaigždė. A- Ty- 
ruolio. abi po 1 dol. Taip pat 
gaunama ir kitų autorių gra
žioji literatūra.

Darbininkas, 910 Willoughby 
Ava., Bnooklyn 21, N. Y.

NAUJAI IŠLEISTOS 3 KNYGOS UŽ 5.00 DOL
DIDYSIS NERIMAS — Dr. P. Gaidamavičiaus _ 
SILPNAME KŪNE — Dr. J. Prunskio __________
IŠLIKOME GYVI — T. Angelaičio .............. ...........

Gaunamos :

$2:50
$1.50
$1.50

IMMACULATA, R. F. D. 2, Putnam, Connecticut, ir
DARBININKO administ., 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21. N. Y.

Darbininko administracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS, čia 
gaunami naujausi lietuviškų knygų leidiniai; lietuviški kryželiai 
labai pigiomis kainomis; lietuviškos plokštelės, maldaknyges bei 
įvairios devocijonalijos.

Kas nori gerai melstis, įsigyja tik ką išėjusią iš spaudos prel. 
P. M. Juro maldaknygę DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, 3-čiasis 
papildytas naujomis maldomis bei litanijomis leidimas. Maldaknygė 
labai patraukli ir gera dovana visokioms progoms. Kaina $4.00.

Dvi naujai išleistos knygos už $5.00 — SAULĖ KRYŽIUOSE, 
Leonardo Andriekaus, religinio turinio eilėraščių knyga virš 200 
psl. ( paskirai kaštuoja $3.00); ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS, Alės 
Rūtos romanas, kuris vaizduoja senosios Lietuvos gyvenimą (kai
na $4.00). Užsisakant abidvi kartu tik $5.00.

A. Lalio ŽODYNAS už pusę kainos (vietoj $14.00 — tik $7.25 
su persiuntimu). Lietuviškai - angliškas ir angliškai - lietuviškas. 
Virš 1250 pusi., gražiai įrištas. Yra tik ribotas skaičius. Naudinga 
dovana visiems ir visada.

Užsakymus siųsti:

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

Adolfo SCHRAGERIO

B

D

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

Didelis
kambariui, salionui

pasirinkimas baldii valgomajam
— jie yra gaminti labai

Susipažinkite su 
žinomų firmų. Taip 
racai.

augštos kokybės baldais, 
pat baldai virtuvei, mat-

įsigyti gerus ir puikiusKada jūs norite 
baldus jūs juos gausite pas SCHRAGERĮ.

1617 Second Avenuc. N. Y. C
Tarp 85 ir 86 gatvė Te i. R F

B
A
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Milijonai žmonių pasaulyje KUN. £ JĄNKUS 
■f

dėti maisto. Milijonai vaikšto 
nuogiir basi, o amerikiečiai 
neapsisprendžia, kurį rūbą ta 
ar kita proga apsivilkti, kaip 
ištuštinti spintas.

JAV vyriausybė, ypač kari
nės pajėgos, kasmet turi gėry
bių perteklių 7-8 bilijonų do
lerių. Nežino, ką su tomis gė
rybėmis daryti, nes kai kurios 
jų, nors ir naujos, mažai kam
ir tinka; mat, pasensta vos pa- savo neturtinguosius pakanka- 
gamintos, pvz. raketos, lėktu
vai-

* Jei kas keliavo iš New Yor- 
ko Į šiaurę Hudsono upės pa
krantėmis, be abejo, matė ne
toli West Poirito kokį tūkstan
tį laivų, upėje lynais surištų, 
kurie laukia “natūralios mir
ties’ dar nuo antrojo pasauli
nio karo. Vienam Kalifornijos 
užkampyje esu matęs tūkstan
čius motorinių ir bemotorinių 
naujų valčių, prieš daugelį me
tų padarytų karo reikalams ir 
nepanaudotų- Sukrautos vienos 
am kitų, kaip malkos, pūva, 
rūdyja.

Jei kas keliavo plentais iš 
Los Angeles į Chicagą, tikrai 
matė pakelėse ištisas mylias 
“avilių”. Tai ne aviliai, o už
konservuotas sviestas, pieno 
milteliai ir kiti maisto produk
tai. Nebuvo kur jų dėti, tai 
valdžia supirko, užkonservavo 
ir dabar nežino, ką su tuo mais
tu daryti.

JAV teritorijoj ir karinėse 
bazėse užjūriuose mėtosi tūks
tančiai įvairiausių atliekamų da
lykų, kurie yra arba pasenę 
arba kariuomenei nebereikalin
gi-

Dabartiniam JAV prezidentui 
labai rūpi tas gėrybių pertek
lius. Parduoti negalima, nes pir
kėjai neturi pinigų. Išdovanoti 
irgi negalima, nes kai kurios 
draugiškos valstybės tuoj pat 
subankrutuotų dėl tų Ameri
kos dovanų, negalėdamos savo 
prekių parduoti. t,

Kitoms gėrybėms veltui iš 
, ... < JAV vyriausybės gauti proce-
r&uoja maisto fr' ribų pertek- z dura daug painesnė. Pirmiau- 
lius. Maistą gaudavomiš JAV šia reikia tas gėrybes susirasti 
valdžios lietuviams tremtiniams , artimoje karinėje aplinkoje, 
vakarų Vokietijoj. Deja, trem
tinių skaičius labai sumažėjo 
ir JAV vyriausybę nebenori ma
žų kiekių duoti. Nenori ir atsi
kūrusiai Vokietijai skirti. Ne
apsimoka nė vežti į uostus. Pa
galiau, amerikiečiai galvoja, kad 
vokiečiai gali ir privalo patys

Mat, kol centrinio sandėlio nė* j

O LIETUVIAI?
Mus, lietuvius, labiau inte-

mai aprūpinti.
Mes, lietuviai, norėtume gau

ti naujų medžiagų, rūbų, ku
riuos dėtumėm į siuntinius ir 
siųstumėm į Lietuvą, į Sibirą. 
Deja, JAV Kongresas, tų turtų 
savininkas, nenori duoti nei jo
kio skuduro, jei jis siunčiamas 
už geležinės uždangos.

Tačiau teoretiškai ir pagal 
naujausius įstatymus (PL87-195) 
bei paskutinį prezidento parė
dymą Balfaš, kaip registruota 
šalpos organizacija, turi privi
legiją gauti atliekamų gėrybių, 
jei. tik įrodys kaip ir kur jos 
bus panaudotos-

Šia proga galima būtų pažy
mėti, kad mūsų ateitininkai, 
skautai ir kiti organizuoti jau
nimo vienetai (kaip vasaros sto
vyklos) gali gauti daugelį ge
rų dalykų’ iš valdžios veltui. 
Ypač maistą- Jei tos organiza
cijos būtų apsukresnės, galėtų 
ir daugiau gauti, nes JAV tik
rai turi milžiniškus perteklius.

KAIP GAUTI?
Maisto perteklių (Surplus 

Food) tvarko Agrikultūros de
partamentas. Norint maisto gau 

' ti, į tą departamentą reikia tie
siog ir kreiptis. Tai turi būti 
daroma iš anksto, kalendorinių 
metų pradžioje. Jei pvz. norima 
maisto gauti vasaros stovyk- 

' loms, reikia jau. dabar rūpintis.
Balfas savo prašymus maistui 
paduoda anksti rudenį, beveik 
prieš metus laiko. Tie Balfo 
prašymai tvirtinami JAV am
basados vakarų Vokietijoje ir 
tik tada svarstomi Washingto- 
ne, D. C.

nėse apygardose. Ten lengvai 
painformuoja, kas yra atlieka
mo. Ypač daug turto Chicagos 
rajone. Suradus gėrybes, rėš I 
kia užpildyti tam tikras prašy
mo formas, ir sandėliai nuro
dys tolimesnę gėrybių išgavi
mo procedūrą. Jei iki šiol už . 
šias gėrybes reikalaujama buvo j 
bent simbolinis mokestis, tai < 
dabar jas galima gauti veltui, j 
jei tik nereikia remontuoti ar 
kariško transporto naudoti.

Jei kas interesuotųsi ir no
rėtų gauti daugiau informacijų, 

k tegul parašo Balfo reikalų ve
dėjui (105 Grand St-, Brook- 
lyn 11, N. Y). Bus stengiama
si tarpininkauti, nes Balfas Wa- 
shingtone yra registruotas ir ži
nomas. Jei kas norėtų betarpiai 
gauti informacijų, .turi rašyti 
Mr. Herbert J. Waters, Acting 
Administrator for Material Re
sources, AID, Department of 
State, Washington, D. C.

BROCKTON, MASS.

Naujų Metų sutikimas

Šiais metais, atsisakius Ben
druomenei ir kitoms organiza
cijoms, šeimyninio pobūdžio 
Naujų Metų sutikimą Sandaros 
salėje suruošė Gofesnų, Eikinų 
ir Plonių šeimos. Dalyvavo apie 
90 asmenų, senųjų ir naujųjų 
ateivių. Buvo svečių iš Nor- 
woodo. jų tarpe vietos Balfo 
pirmininkas.

Iš šio parengimo gautąjį pel
ną 100 dol. rengėjai paskyrė 
Baliui. Ta pačia proga Sanda
ros 24-jį kuopa pridėjo Balfui 
savo 25.. dpi. auką- Taigi iš vi
so Brocktono Balfo skyriui į- 
teikta 125 dol. Rengėjai

PAMOKŲ ruotos metu Putnamo mergačių bendrabuty. Nuotr. B. Kerbei ienH.

VASARIO 16 KALBĖS DU SENATORIAI
Los Angeles, Calif. Senato

rius Thomas H. Kuchel ir se
natorius Roman L. Hruska (iš 
Nebraskos) kalbės Vasario 16- 
tios minėjime, kurį rengia Al
to Los Angeles skyrius 1961 
vasario 11 d., sekmadienį. Pa
grindiniu minėjimo kalbėtoju 
bus Juozas Brazaitis, vienas iš 
Darbininko redaktorių. Į minė
jimą pakviesti dr. Pranas Pa- 
dalis ir generolas Stasys Raš
tikis.

Minėjimas bus pradėtas iškil
mingomis pamaldomis šv. Kazi
miero bažnyčioje, 10:30 vai- ry
te. Bendras paminėjimas įvyks 
tuoj po sumos parapijos salėje. 
Po minėjimo Ambasadoriaus^ 
viešbutyje rengiami iškilmingi 
pietūs pagerbti prof. Juozą Bra
zaitį ir kitus garbės svečius-

Prieš pat pietus tame pačia
me viešbutyje ruošiama spau
dos konferencija, kuria rūpin
sis Lietuvos,, konsulas dr. Ju
lius J. Bielskis ir Alto vietos 
skyrius. Alto Los Angeles sky-

PAS VOKIETIJOS LIETUVIUS
Memmingeno Balfo šalpos 

skyrius Trijų Karalių dieną kul
tūros namų didžiojoje salėje 
surengė Kalėdų eglutę. Kalėdų 
senelis apdovanojo 75 vaiku
čius. Didesnieji vaikučiai pa
deklamavo eilėraščių, pagiedo
jo. padainavo ir pašoko ratelį. 
Gražiai, linksmai prie gražiai 
papuoštos eglutės praleido 2 
vai. laiko. Visi skirstėsi nešini 
maišelius su įvairiais skanumy
nais ir su viltimi, kad ir atei
nančių Kalėdų šventėse sene
lis juos aplankys.

Balfo alyva
Šiuo tarpu Memmingene yra 
dalinama Balfo parūpinta aly
va. Visi lietuviai labai nuiošir-
džiai dėkoja už rūpestį Balfo

Nepamiršti seneliai

Nors ir menka pašalpa, Bal
fas sušepė 17 senelių bei ligo
nių. O jų yra tris kart daugiau. 
Gaila, kad nebuvo galima šv. 
Kalėdų proga visų sušelpti-

Išvyksta j Ameriką
Po 10 metų emigracinio tam

pymo Pauliukoniai, 4 asmenų 
šeima, sausio 16 išvyksta pas 
savo gimines į JAV.

Vargstanti senelė
Marija Bendikaitė guli para- 

ližuota senelių prieglaudoje. Ji 
yra vieniša lietuvė svetimųjų 
tarpe. Jai būtų didelio džiaugs
mo, jei nuoširdūs žmonės pa
rašytų laiškelį ar atsiųstų ko-

pirmininkui kan. dr. J- B- Kon- kią dovanėlę. Adresas: Bux- 
čiui, Balfo centro valdybai ir heim, Altersheim, Kr. Memmin- 
visiems Amerikos lietuviams. gen, Allg.,' Germany. C.

MALDAKNYGE— g
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Pataisytas III leidimas

Išleido Tėvai Pranciškonai. 640 pusi. Kaina 4 |
dol. Labai patraukli, tinka kaip dovana visokio- 
mis progomis. Gaunama pas knygų platintojus f
ar leidėjus adresu: f

FRANCISCAN FATHERS

DARBININKAS
910 WiBoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y. I
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riui šiais metais vadovauja: pir
mininkas Julius Jodelė, vicepir
mininkai — Juozas Kojelis ir 
Leonardas Valiukas, sekretoriai 
— Edmundas Arbas ir Kostas 
Liaudanskas ir kasininkai — 
Antanas Skirias ir Jurgis A. 
Petrauskas.

Vyčių kuopai vadovauja Ona 
Laurinaitytė
Lietuvos vyčių 133-čios kuo

pos pirmininke šiais metais iš
rinkta Ona Laurinaitytė. Nau
josios valdybos įvesdinimas bus 
1962 sausio 20, 7:30 Hollywood 
Paladium, kur šokiams groja 
pagarsėjęs visame krašte Law- 
rence Welk orkestras. Kuopos 

< pirmininkė yra gimusi ir augu
si Elizabeth, N. J., miesfe; kuo
pos veikloje aktyviai dalyvauja 
nuo atvykimo į Los Angeles 
miestą. Jos adresas: Miss Ann 
Laurinaitis, 432 South New 
Hempshire Avė., Apt. 301, Los 
Angeles 5, Calif.

Posėdžiavo LF bičiuliai
Lietuvių Fronto bičiulių Los

Angeles skyrius sausio 6 turė
jo savo metinį susirinkimą inž. 
Ig Tamošiūno rezidencijoje. 
Vieneto valdybą praėjusiais me
tais sudarė: pirm. J. Kojelis, 
sekr- E. Arbas ir kasin. J. 
Ąžuolaitis. Kasmet iš valdybos 
išeina vienas ir yra perrenka
mas naujas narys, šį kartą iš 
valdybos išėjo J. Ąžuolaitis, į 
valdybą perrinktas buvo Alg. 
Raulinaitis. Vieneto pirmininku 
ir toliau liko J. Kojelis. Susi
rinkimo metu buvo pasisakyta 
dėl praėjusių metų veiklos ir 
ateities darbų. Be minėtų, dis
kusijose dalyvavo: J. Gliaudą, 
J. Motiejūnas, Ig. Tamošiūnas, 
L Lašas ir L. Valiukas. Ofi
cialiai į vienetą įsijungė šios 
ponios: Kojelienė, Gliaudienė, 
Arbienė (Alė Rūta), Motiejūnie
nė ir Tamošiūnienė. Kitas su
sirinkimas, kuriame dalyvaus 
prof. J. Brazaitis, pramatytas 
vasario 10 pas Ąžuolaičius, cc-

— Vasario 16 signatarę yra 
gyvų ne keturi, kaip buvo ra* 
Syta praėjusiame Darbininkė, 
o penki. Buvo praleistas Lie
tuvoje tebegyvenąs Petras Kli
mas, kuriam vasario 23 sueina 
70 metų. Vasario 16 aktą pasi
rašant jis teturėjo 27 metus. 
Antrasis pasaulinis karas už
klupo Prancūzijoje kaip įgalio
tą Lietuvos ministerį. Vokie
čiam užėmus Prancūziją, buvo 
suimtas ir kalintas koncentra
cijos stovykloje ir tik 1943 me
tų pabaigoje per kalėjimus at
vežtas į Lietuvą. Bolševikam 
antru kartu Lietuvą užėmus, 
buvo vėl suimtas, išvežtas į Ru
siją ir ilgus metus kalintas. 
Grąžintas be sveikatos, beveik 
apakęs.
—.— Prel. K. šaulio. Vasario 
16 signataro, sausio 16 sulau
kusio 90 metų, dabartinis ad
resas yra toks: 14, via Callo- 
ni, Lugano, Switzerland- Būtų 
kilnu, kad atskiri asmenys ir 
organizacijos jį pasveikintų.

— Nashua, N. H. LDS 65 
kuopos metinis susirinkimas 
bus sausio^l, sekmadienį, tuo
jau po mišparų. Nariai turės 
progos sumokėti nario mokestį 
ir prenumeratą už Darbininką. 
Galima bus ir naujai užsisaky
ti. Praneša K. Nadzeika.

DeiroiL Mich.
Koncertas

— Hartford, Conn., sausio 
20, šeštadienį, rengiamas ket
virtas pabaltiečių koncertas pi
liečių klubo salėje, 227 Law- 
rence St. Programą išpildys iš 
lietuvių sol. Arnoldas Voketai- 
tis, estų tenoras Heinz Riivald, 
latvių dainininkė Mudite Vizu- 
lis ir latvių tautinių šokių gru
pė. šiemet jų eilė.

— Kun. Jonas Kučingis, šv- 
Kazimiero parapijos klebonas 
Los Angeles, šiemet sulaukia 
25 metų kunigystės. Kunigu į- 
šventintas Telšiuose 1937 bir
želio 6.

— Juzė Daužvardienė, Lie
tuvos konsulo žmona Chicago- 
je, vadovavo programai, kuri 
sausio 6 buvo suruošta užsie-

ir kit, atlikę Kalėdų programą sausio 7 naujosios parapijos sali j. Priešaky mokytojai: ii kaires Kavaliū- 
maitė, kun. Goidkovkis, vedi ja Vadopalienė, Kižienė, Pikturna, Staniikienė, Dobrovolskis. Nuotrauka V. 
Pliodzinsko.

MAŽIEJI KALĖDŲ EGLUTES VAKARE
1

Lydėdami akimis lietuvišką 
mūsų laivelį banguojančioj pa
saulio jūroj, susimąstome, kaip 
jam sunku laikytis paviršiuj, 
ir čia pat apsidžiaugtam, kad 
jis, bangų mėtomas bei daužo
mas. vis dėlto laikos. Laikos, 
nes atsiranda, kas jį laiko.

Tokiomis mintimis gyvenom Jokubaitytės patriotinė dėklą- mininko viešai eglutės metu
sausio 7, stebėdami Clevelan- 
do lituanistinės .šeštadieninės 
šv. Kazimiero mokyklos pasiro
dymą Kalėdų eglutės proga, ši
tas pasirodymas traukė akį ypa
čiai dviem dalykais — kad jis 
buvo reikiamo lygio ir kad į 
programos atlikimą buvo įjung
ta mokinių masė.

Prpgramos rėmus sudarė tau
tinės ir religinės nuotaikos 
vaizdelis, kur reiškėsi atskiros

Amerikos lietuvių balso radi
jo klubas sausio 20 d-, 6:30 
vai. vak. buv. lietuvių svetainė
je ruošia koncertą. Programą 
išpildys solistas Vaclovas Veri- 
kaitis ir Toronto vyrų kvarte
tas. Akomponuos muz. St- Gai
lesčius. Programa yra lietuviš
ka ir įdomi. Svečiai iš Kana
dos yra populiarūs ir mūsų vi
suomenės mėgiami. Nežiūrint 
koks oras bebūtų, šį kartą lau
kiama daugiau publikos nei ki
tuose parengimuose. Ypatingai 
laukiamas jaunimas, kuriam bus 
graži proga smagiai pasišokti. 
Kaip paprastai veiks valgių bei 
gėrimų bufetas. Pelnas skiria
mas išlaikyti “Lithuanian Voi- 
ce’’ radijo valandėlei, kuri už 
poros savaičių savo programą 
pradės transliuoti sekmadie
niais, pastoviu laiku — 8:30 vai 
ryte.

Perka namus

Dariaus ir Girėno klubas ga
lutinai pasiryžo nupirkti slova
kų namus, kur būtų lietuvių

nio konsulų šeimom. Lietuviš
ką programą atliko Atžalyno 
šokėjai.

— Giedrė Jankonytė • Žum- 
bakienė, baigusi meno studi
jas, pakviesta dėstyti meną 
aukštesnėse šv. Sabino ir šv. 
Bazilijaus mokyklose Chicago- 
je.

— Amsterdamo šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je šiuo metu vyksta bažnyčios 
vidaus remontai- Bažnyčia per
tvarkoma ir naujai išdažoma.

Ieškomas Pranas, Vinco sū
nus, Servą, gimęs 1912 me
tais Lietuvoje, Parudkalnio km., 
Varnių vlsČ., gyvenęs JAV, 797 
Bank St., Waterbury, Conn. Jei 
būtų ir miręs, prašoma praneš
ti jo broliui adresu: Vincas 
Servą, Nigrandas cm., Saldus 
raj., Latvia.

tuma, dirbo ir visi kiti moky
tojai. Daugumas jų jau iš Čia, siais reikalais.

grupės — nykštukai, kiškiai, Amerikoj, išėjusiųjų mokslus
didesnis

CLEVELAND, OHIO

svetainė, salė parengimam ir 
jaunimui sportuoti. Jau yra iš
rinkta taryba, kuri rūpinsis vi
sais su namų pirkimu sisiju-

žvirbliai, meškos ir kt. Reiškė- eilių- Dėl to juo 
si deklamacijomis, šokiais, dai
nomis. Neįtikėtinai gerai skam
bėjo visumos choras, įdomūs 
buvo atskiri epizodai, mažosios

džiaugsmas.
Mokykla sėkmingai 

dr. VI. Ramanausko pirminin
kaujamas tėvų komitetas, ir pir-

rūpinasi

Vasario 16

Vasario 16 minėjimas bus 
vasario 25. Pakviestų aukštų 
svečių tarpe yra Lietuvos at
stovas Washingtone Juozas Ra
jeckas-

madja, vedusi visus į Lietuvą, 
veikė tikrovės šiurpumu. Vis
kas atlikta sklandžiai, darniai, 
geru pasirengimu, todėl eglu
tės svečiam buvo miela ir pa
trauklu.

Tai buvo bendro darbo ir pa
stangų gražus vaisius. Iš moky
tojų didžiausią įnašą šiam pa
sirodymui atidavė mokyklos ve
dėja E. Vadopalienė, daugiau
sia jai patalkino mokytojas Pik*

tartas žodis parodė, kad tėvai 
žino, ko jie nori.

Gausiai atsilankę mokinių tė
vai bei svečiai paliudijo, kad 
mokyklos siekimams jie prita
ria- Mokykla susilaukė ne tik 
moralinės, bet ir materialinės
paramos. Bendruomenės D apy
linkė taip pat atsiliepė dviejų 
šimtų dol. auka. Maironio žo
džiu tariant, palaimintas dar
bas šalies prigimtos! St.

Chicagos vyčių choras, va
dovaujamas Fausto Strolios, va
sario 24 duos koncertą ukrai
niečių salėje. Programoje taip 
pat dalyvauja solistai P. Bičkie- 
nė ir A Brazys.

Stasys Stopulionis, sužeistas 
auto katastrofoje, mirė gruo
džio 30- Juozas Kavaliauskas, 
ilgą laiką ligos kankintas, mi
rė sausio 7. V.S.G.

MALONŪS DARBININKO 
SKAITYTOJAI

Jūs tikriausiai norite, kad 
DARBININKAS Jus lankyty 
1962 metais. Tad nepamirš* 
kito 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 užsakymo 
dienos iki 1962 motę galo 
kainuos tik 5 dol. Naujai už
sisakiusiems DARBININKĄ, 
administracija prisius ir 19 
62 metę kalendorių-

Rašykite: DARBININKAS, 
910 WiNoughby Avė., Brook
lyn, 21, N. Y. —



*

"'Kad butu linksmiau...
Naujoj* Meksikoj*, kuri yra 

Jungtinėse Valstybėse, o ne 
Meksikoje, kunigas sutuokė 
jauną porą. Po jungtuvių jau- 

. nasis dėkodamas kunigui atsi
prašinėjo: “Labai gaila, kad aš 

/ neturiu kuo atsilyginti. Bet aš 
. žinau išeitį. Namie aš turiu se

ną šunį, už kurį noriu gauti 
10 dol., bet tamstai sutinku 
atiduoti už 5 doL”.

Gydytojas stengėsi raminti 
jauną moterį, kuri skundėsi 
skausmais nugaroje- “Nesirū
pink, — kalbėjo pacientei, — 
tai nepavojinga ir greitai pra
eis. Man neseniai irgi buvo 
panašūs skausmai ir praėjo ne-

- gydant”. Pacientė atsakė: “Tai 
(Odelis skirtumas: tamsta savęs 
negydei, o mane gydai”.

Dvi mergaitės važiuoja išky
los laivu, plaukiančiu į Baha- 

, mų salas. Viena ir sako kitai: 
* “Viskas čia taip, kaip aš įsi

vaizdavau — švelnus vėjas, mė
nesiena, romantiška muzika ir 
nė vieno berniuko. Ar ne pui
ku?”.

Duktė atsikerta motinai, kad 
jos nesupranta ir nepažįsta da
barties gyvenimo pasikeitusių 

, sąlygų- Motina atsako: “Taip, 
" geriausiai gyvenimą pažįsta tos. 

kuriom sueina šešiolika metų”.
Naujokai, paimti į kariuome-

- nę New Orleane, Louisianoje, 
pareiškė savus pageidavimus. 
Vienas: “Aš noriu kariuomenė
je nuotykių”. Antras: “Aš no
riu saugumo”. Trečias: “Aš no
riu išsilavinimo”. Ketvirtasis 
neturėjo ko pageidauti ir jis 
pasakė: “Aš noriu tuojau grįž
ti namo”.

Studentas įkalbino mergaitę 
nuvykti pažiūrėti šunų lenkty
nių. Mergaitė visu keliu buvo 
nekalbi. Paskui ji pasakė: “Aš 
visu keliu galvojau, kaip tamsta 
josi ant šuns”.

Parodoje meno mėgėjas žiū
ri į paveikslą ir sau kalba: “Vi
sai aišku, tai Adomas ir Ieva; 
galima spėti iš aprangos. Bet 
pažiūrėsiu kataloge”. Katalogo 
numerius sumaišo ir skaito ste
bėdamasis: “Anglų ambasado
riaus atsilankymas pas Olan
dijos karalienę”.

Vokiečiai ir nusikaltimai. 
Wernher Braun, vokietis, Ame
rikos raketų specialistas, nese
niai buvo paskatintas pareikšti, 
kad sovietinį sputniką išrado 
ne vokiečių mokslininkai, ku
rie buvo po karo išgabenti į 
Rusiją. Vokietijoje per radiją 
nuklausęs tą pareiškimą, vokie
tis atsiliepė: “Gerai, kad nors 
šio nusikaltimo mum neprime- 
tą”-

LOS ANGELES ateitininkų šventė sausio 7 su jaunučiais. Iš k. Į d. sBdi: 
I. Medžiukas, Alė Rūta, prof P. V. Raulinaitis, A. Balsienė, Gustienė, Nar- 
tienė, muz A. Narbutas, P. Rauknaitienė, M. Giiaudienė; stovi J. Motie
jūnas, J. Polikaitis, J. Jodelė, J. Ąžuolaitis, J. Kojelis, A. Brazdžionienė, 
A. Audronienė, raiti. Gliaudą ir kiti. Nuotr. L. Kančiausko.

. Los Angeles, — Sausio 7 pa
simeldę šv. Kazimiero bažnyčio
je. ateitininkai rinkosi Lietuvių 
namuose, kur prie paruoštų vai
šių stalų jau laukė sendraugių 
skyriaus valdybos sekretorė A 
Balsienė ir iždininkė A Braz
džionienė. Oficialią šventės da
lį pradėjo sendraugių pirmi
ninkas I. Medžiukas pasi
džiaugdamas gausiu būreliu jau
nųjų ateitininkų, atvykusių su 
savo tėveliaisJis perskaitė Fe
deracijos vado S. Sužiedėlid 
atsiųstą sveikinimą, kuris buvo 
sutiktas gausiu plojimu- Apie 
ateitininkų ideologiją kalbėjo 
J. Jodelė. Su jaunųjų ateiti
ninkų veikla supažindino J. Ko
jelis ir čia pat dalyvavusieji 
turėjo progos pamatyti, ką ži
no ir pajėgia ateitininkiškasis 
atžalynas, į kurį yra įsijun
gę net ir neateitininkiškų šei
mų vaikai. Rašytoja Alė Rū
ta - Arbienė pravedė su jais 
bendro pamokomojo pobūdžio 
pasikalbėjimus, o J. Ąžuolaitis 
— klausimais, liečiančiais Lie
tuvos istoriją bei geografiją. 
Muzikui A. Narbutui akompo- 
nuojant, padainuota keletas dai
nelių. Vėliau buvo žaidimai, ku
riuos pravedė Gustienė- Be to, 
jie deklamavo eilėraščius, dai
navo solo, spėjo mįsles, skam
bino pianinu. Tai buvo tikra 
jaunimo šventė. Baigiant kalbė
jo studentų draugovės atsto-

vas J. Gliaudys jr., paliesda
mas studento veiklą ir pareikš
damas kai kurių pageidavimų 
santykiuose su sendraugiais, 
šventė baigta ateitininkų him
nu.
Klaipėdos sukilimo minėjimas

Sausio 14 Lietuvių namuo
se Mažosios Lietuvos bičiuliai 
surengė Klaipėdos išvadavimo 
sukakties minėjimą. To sukili
mo dalyvis dr. K. Alminas, Lo- 
yolos universiteto profesorius, 
panaudodamas gausiai doku
mentuotą medžiagą, kalbėjo 
apie Mažosios Lietuvos vieto
vardžių ir gyventojų pavardžių 
lietuviškumą, papasakojo kai 
kuriuos savo prisiminimus iš 
Klaipėdos sukilimo 1923 me
tais- Be to, jis pademonstravo 
keletą Lietuvos istorinių doku
mentų iš laikotarpio, kad Lie
tuvos valdovai kariavo su kry
žiuočių ordinu ir sudarinėjo tai
kos ir kitokias sutartis. Meni
nėje dalyje V. Mitkutė paskai
tė eilėraščių apie senųjų prū
sų praeitį, V. Dapšys, akompo 
nuojant pianinu R. Apeikytei, 
išpildė porą muzikinių kūrinių 
violenčele. Po to loterijai pa
leistas didžiulis tortas, kurio 
pelnas — kelios dešimtys do
lerių — paskirtas Vasario 16 
gimnazijai. Į minėjimą tiek 
daug prisirinko, kad neužteko 
net sėdimų vietų. Pavėlavusieji 
turėjo tarpdury stovėti. M

LAWRENCE, MASS

NEBŪK ŽILAS
“Florai Herb” yra nuo- 
stabi priemonė plauku 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
- plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
7 niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 

žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už didelę 8 oz. bonką. 

“F^nadnie M 00. Garantuojame, bū
site patenkinU. — TROPICANA. 
Dept. A; P.O. Box 305, Clinton, Ind.

Kunigy pakeitimas. Jo Emi
nencija Bostono kardinolas Cu- 
shing paaukštino šv. Pranciš
kaus parapijos vikarą kun. An
taną *Baltrašiūną, paskirdamas 
jį Nekalto Prasidėjimo Švč- Pa
nos Marijos lietuvių parapijos 
klebonu Cambridge, Mass. Į 
naują paskyrimo vietą išikėlė 
sausio 8. Į jo vietą paskirtas 
buvęs Cambridge vikaras kun. 
Simeonas Saulėnas.

Naujasis vikaras atsikėlė sau
sio 10. Rytojaus dieną susipa
žino, su parapine mokykla, ap
silankęs kiekvienoje klasėje ir ’ 
taręs po trumpą kalbelę. Taip 
pat apsilankė ir susipažino su 
mieste esančiomis ligoninėmis.

Klausydami trumpomis ban
gomis sužinosite kas declaJ 
jūsų tėvynėj. Mūsų apara
tais girdėsite visą Europą.
MES GARANTUOJAME

Didžiausias New Yorke 
pasirinkimas

VOKIŠKŲ HI-FI 
Rad:’o aoaratn

rh-frr ir Magnetofon 
Parduoda ir patarnauja patyrę 

VOKIEČIŲ SPECIALISTAI

BRIDGEPORT, conn.
Praėjusį sekmadienį kleb. 

kun. J. V. Kazlauskas prane
šė, kad pernai parapija turėjo 
30 tūkstančių dolerių pajamų 
ir 25 tūkstančius išlaidų, taigi 
keli tūkstantiai liko parapijos

‘ kasoj.
Į Vasario 16 minėjimas bus 

parapijos svetainėje vasario 18 
d., 4 vai. popiet- Kalbės buvęs 
ilgametis Darbininko redakto- 

L rius Antanas Kneižys- Progra- 
F moję dalyvaus parapijos choro 
[ solistai, kvartetas ir akordeo- 
[ ristai. į rengimo komisiją įei- 
- na Jonas Stanislauskas, Elena 

L Janiūnas, Jonas Butkus, Inga 
Tamušaitis, Vladas Barius ir 
A Stanišauskas. Dar manoma 
įpinti lietuvišką filmą.

Praėjusią savaitę buvo palai
dota Marijona Lukas, Marijona 
Balsys ir Vincas Urbonavičius. 
Pastarasis buvo parapijos fun
datorius ir ilgametis Darbinin
ko skaitytojas. Visi trys buvo 
Alto ir Balfo rėmėjai. O.

ŽVMGŽDjg
VIRSIM J

ŽVAIGŽDĖ 
VIEŠOM

Tel.: APplegaže 7-0349 Sav. V. Z E LĖNI S

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

Švenčių proga dovanos su kiekvienu pirkiniu
Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame

TE^EVIJIZAS .... STEREO HI-FI .... FONOGRAFUS 
TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt” Radio-Stereo aparatams.

I .
Prekės garantuotos — Pristatymas greitas

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

HOLY LIGHT

NAUJI SKAITYTOJAI

Darbininką naujai užsisakė:

A. Pocius, Elizabeth, N. J-, 
A. Puzinauskas, Melrose, Mass., 
K. Slamienė, Forest City, Fla., 
G. Valiulis, 
Pruselaitis, 
Z. Mockus, 
Matus ai tis. 
G. Marinas,

Vaizduoja senosios Lietuvos 
gyvenimą Mindaugo laikais. 
Idiliški kaimo vaizdai, šventės, 
senieji papročiai ir ano meto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.
Knygą išleido DARBININKAS, 
374 psl., kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

910 Willoughby Avenue, 
. Brooklyn 21, N. Y.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

EVergreen 7-2155

Brgoklyn II, N. Y.

Resid. ILlinois 8-71 18

Omaha, Nebr., A- 
Toronto, Canada, 
Buffalo, N. Y., J. 
Worcester, Mass., 
Richmond Hill, N.

Darbininką užsakė:
A Stankevičienė — J- Mu- 
raškai. abu iš Waterbury, Conn. 
V. Gaigalienė, Richm. Hill., N. 
Y. — T- Ratkuvienei, W. Hol- 
lywood, Fla., J. Degutis, Chi- 
cago, III., — A Stukui, Bing- 
hamton, N. Y., L. Parzel, Flo
rai Park, N. Y., — A- Augus
tui, Richm. Hill., N. Y., A. Pau
lauskas, Providence, R. L, — 
Bi Kasperui, Providence, R.L, 
M. Aleliūnas, Pittsburgh, Pa.
— G. Janusoniui, Mayview, Pa., 
kun. A. Perkamas, Caracas, Ve- 
nezuela, — C. Suruosui. Esdo, 
Carabobo, Vefiezuela, F. P. 
Walsh, Forest City, Pa., — 
A. Svederskiui, Uniondale, Pa., 
V. Juralis — G. Rutkauskui, 
abu iš Hartford, Conn., J. Ke- 
telsen,. Long Beach. Calif., — 
G. K- Meyeriui, Clinton, Mass. 
P. Narvydas, Brooklyn, N. Y.,
— S. Laurinaičiui, Sunderland, 
Mass.

DAINUOJAME SU RŪTA |

Hi-Fi ilgo grojimo plokštelė, j 
įdainuota “Rūtos” lietuvių tau- I 
tinio radio ansamblio su orkes
tru. Diriguoja Alg. Kačanaus- 
kas. Įdainuota 17 liaudies dai- | 
nu: Plaukia Nemunėlis, Subatos I 
vakarėlį, Gražių dainelių, Bu
vo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių, 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ūlytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug, 
daug dainelių. Mylėjau merge
lę^ Bijūnėlis, Kai aš turėjau kai
me mergelę- Išleido “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo direktorius 
Jokūbas J. Stukas per Reųuest 
Records, Ine. Plokštelės kaina 
5 dol. Gaunama Darbininko ad- ; 
ministracijoje, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y-

DISPLAY

PLaza 1-6540

Dr. I. Robi. Krasner

--------- ---------------------------------------- ---- ----------------------- ,
1

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės į

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue . Richmond Hill 18. N. Y

Tel. VIrginia 6-1800

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas |

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519 |

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

gyvųjų tarpo. Iš vis Lawrence 
pernai mirusių lietuvių priskai- 
tomą per 50. Šiemet jau nete
kome 3 asmenų, iš kurių 2 bu
vo lietuvių parapijos nariai. La
bai retėja senųjų ateivių karta.

Gimimai. Krikštų praeitais 
metais liet- parapijoj buvo 26.

Vedybos. Jungtuvių per pra
eitus metus buvo 8.

Minėjimas- Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas šv. 
Pranciškaus parapijoj numaty
tas vasario 18. Prel. Pr. Juras 

a aukos šv. Mišias už kenčian
čią Lietuvą. Popiet 3 vai. bus 
pamaldos už žuvusius dėl tė 
vynės. Po šių pamaldų svetai
nėje bus platesnis minėjimas.

Darbininko administracija 
nuoširdžiai sveikina naujus 
skaitytojus.

Optometrist. Eves examined. pre- 
scrintions filled. Contact Lenses 
fitted. —- 709 Lexinaton Avenue. 
New York 22, N. Y. Bet. 57th and 
58th Streets.

maldos ir naujų narių priėmi
mas. Įstojo 9 nariai. Po pamal
dų buvo susirinkimas- Prel. Pr. 
Juras po savo žodžio pristatė 
naująjį vikarą, pavesdamas jam 
dvasios vado pareigas Po dva
sios vado žodžio buvo parody
tas apie komunistinę Kiniją fil
mas ir po to Mr. James McEl- 
ligate plačiai supažindino su 
tarptautiniu komunizmu. J. V.

DISLIKE PERMANENTS?
Is your haircut easy to manage? 
Would vou likę a Venetian shampoo 
to brighten your hair and give it 
snap? — Then visit

JOHN ANDOL
Hairstylist

603 Madison Avė.. N.Y.C. EL 5-5036 
Closed Saturdays

Open Wednesday - Thursday Eves.

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE J 
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptus 7 
ir turime visus gatavus vaistus. — Jei reik vaistų — I 
eikit į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Eroadvvay, (1 
tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B.S., Reg. Pharm. 1

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v. < išskyrus šventadienius ir sekmadienius)

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

— Kun. Antanas Bučmys, 
įstojęs į lietuvių pranciškonų 
vienuolyną, baigia noviciatą

POOL TABLES from Factory to 
You. Ali sizeš New & Reconditioned 
Ping Pong. Poker tables. Manhat
tan balls drilled on premise?. Sne- 
cial complete Bumper tables $99.95. 
Snec-al considemtion to Relirious 
Institntions. G. CORREALE & Sons 
Ine.. 349-51 West Side Avė., Jersey 
City. N. J. — HE 3-1508.

$3.50
5.00

Mirimai. Praeitais metais Šv. šv. Vardo vyrų draugijos Kalifornijoje ir netrukus įsi- 
Pranciškaus parapijos narių lie
tuvių 32 asmenys atsiskyrė iš

sausio 14 buvo bendra šv. Ko- jungs į lietuvių pranciškonų 
munija. Popiet 3 vai. buvo pa- veiklą Amerikoje.

PO TUO pačiu rūbu.

CEDARS OF LEBANON R ėst su
pant. 39 Fa«t 30th St. N. Y. City 
(Between Madison & Park Avės.) 
Our exotic specialties indnde Shisk- 
kabab. Homus Tahini. Falafel; also 
stuffed grape leaves with rice and 
meat and the Lebanese drink Arak. 
Open dailv includin°r Sunday 12 to 
9:30. Tel. MU 6-9634.

FOR BETTER WEDDINGS AND 
WĖEK-END DANCING 
TUXEDO BALLROOM

Offers The Finest.
Call Fred — RE4-7335 

210 E. 86th Street & 3rd Avenue

THE STEINWAY BAKE SHOP

28-08 Stainwav SU 
Astoria. L.L N. Y.

The Finest Cookies and Pestry in 
Town. U’edding Cakes our specialty

RA 8-2761

Automobile Custom Coach Wprk of 
distinction. Painting. Body aliem- 
tions, L’pholstery & Collision Work.

GEIGEL CORP.

11-26 46 P.oad
Long Island City 1. N. Y 

EXeter 2-2339 • EXeter 2-Ž376

Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ...... ....
Dainuojame su Rūta, 17 liaudies dainų; Įdainuota "Rūtos” 

ansamblio . .... .........    (stereo $6.00)
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
Lietuviškos dainos, Bostono liet, mišraus choro 17 dainų .... 
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kal^d. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos —.... ..
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, Įgrota 12 liet, patriot. maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio liet, dramos te

atro vilkinimas, 3 plokštelių albumas .......................
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas .............................
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
20 operų arijų, A. Dičutė-Trečiokienė (3 plokštelės) ............
Lietuvių šokių rinkinys, A. šabaniauskas, albumas X ..........

” ” albumas XI
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) .’.............................................
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ...;........
Lithuanian, 2-speed record course ........... ............................... ..

Plokštelių albumai gaunami:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 Wilkmghby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

5.00 
8.00 
4.50 
4.50 
5.00 
6.00 
7.00
5.00 
5.00

15.00 
1.00 
6.00 

12.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00

Laidotuvių Direktoriai 
MAŽEIKAsEYANS

6845 SO. W ESTE R N AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS vieta

REpuMfc 7-8600 REpubfic 7-8601



THE TEHERAN RESTAURANT

322 Union Avė.

DR. A. GRIGAITIS

3533

WINES & LIOUORS

josePh rutkoski

ANTIOUE DEALERS

INSURANCE BĖRNAL ANTlQbAXY

ADVOKATAS
36-38-40 STAGG ST.

14 Jamaica Avė.
CHILDREN BOARDED

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
COUNTRY BOARD RAY’S LIŲUOR STORE

DISPLAY

JAMES GILBERT

Broke rs

REAL ESTATE

Specializfng in Weddings and Por- 
trait photography. Call FO 8-5497 
for appointrnents. Reasonable rates.

THE SICILIAN ASPHALT 
PAVING COMPANY

HOUSEHOLD HINTS

at 810 Fairvievv Avenue 
Ridgewood, Queens 

Famous for it’s Saurbraten 
For Reservations — EV 2-9452

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.

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

SORRENTO 
RESTAURANT A PĮZZERIA

at 45 įVest 44th Street 
New York City 

Finest in Wining and Dining 
For Reservations Call 

MU 2-6588

Kelionių Utims lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income T*x 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investadjoa. • Kasdien. nnt> 
9 Iki 9 vai Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87r09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. TeL VI7-4477

automobiliam^ - nuo ugnies - nelai
mingų atsitikimų - etc. PATOGUS 
IšSIMOKEJIMO PLANAS. Greitam 
patarnavimui skambinkite: Joseph 
LoRusso, ST 8-0638 — 413 5th Avė., 
Brooklyn (betyrgen 7th and 8th St.)

Ftehcr, IMsfffrr, Shervte, visi 
M N. Y„ atstovaus JAV tarpzoni- 
nėse pii mragrhtae. Švedijoj, ku
rios prasideda. sausio 26 ir traka 
iki kovo 8 d. Bus 22 dalyviai iš 
Siaurės, Centrinės ir Pietą Ame
rikos aoną, Azijos ir Vakarą, Cent
rinės, Rytą Kuopos ir atskirai 
Sovietą S-gos. Šeši pirmieji iš šių- 
p-bią pateks į pasaulio kandidatą 
p-bes, prie kurią dar bus prijung
ti M. Tai iš Rygos ir estas P. 
Keres. Kandidatų nugalėtojas ki
tais metais rungsis su pasaulio 
meisteriu M. Botviniku dėl pasau
lio karūnos.

Fernsehaeh (tarptaut. koresp. 
šachmatą federacijos organas), 
gruodžio nr. skelbia m pasaulio 
p-bią baigmės lenteles: valstybių 
ir pavienių žaidikų šešiose lento
se. Laimėjo Sovietai su didmeis- 
teriu Bondarevskiu prieky. Aust
ralijos komanda, kurios pirmoj 
lentoj žaidė mūsų Romanas Ar
lauskas ir antroj latvis L. Endze- 
linš, atsistojo 7 vietoj. JAV ko
manda — 10 vietoj. Įdėta Arlaus
ko partija su didmeisteriu Bon
darevskiu. Australų Chess World 
nr. 9 plačiau aprašo savo koman
dos pasirodymą tose p-bėse. Ar
lauskas surinko komandai 4 tš., 
Endzelinš 6% ir M. Salm trečioj 
lentoj 4 tš.; kitos lentos blogiau.

Bostono tarpklubinėse, antrasis 
ratas gana juodas lietuvių ko
mandai. Praeitą penktadienį Syl- 
vania įveikė lietuvius 3^:1^ ir 
atsirevanšavo už pralaimėjimą 
lietuviams pirmame rate tokia 
pat pasekme. Boylstono klubas 
sudorojo Cambridge H santykiu 
3-2. Harvardo rungtynės su Cam
bridge I nukeltos toliau. Koman
dos dabar rikiuojasi tokia tvarka: 
Cambridge I su 4*4 laimėjimų, 
Sylvania 4, Harvardas 3V2, Boyl
stono ir Cambridge II po 3 ir Lie
tuviai su 2 tš. Sausio 19 d. Boyl
stono komanda atvyksta pas lie
tuvius į So. Bostono L. Pil. Ų-jos 
klubą.

Vladas Karpuška iš Chicagos 
išrinktas į FASKo šachmatų ko
mitetą nuo Vid. Vakarų apygar
dos.

Toronto Aušros jaunųjų šach
matininkų sekcija žada būti gan 
gausi. Dabar jau turi 11 jaunųjų. 
Juos globoti pasiima Petras Ge
nys su B. ir V. Genčiais, V. Pet
rausku ir A. Fabricijumi. Renkasi

216 Avenue “A” 
New York City 

Tops in Neapolitan Cuisine 
Complete Delivery Service 

OR 7-9957

Complete Stock of.Choice Wines & 
Liquors. Domestic and Imported 
Chilled Wines & Champagnes. We 
Deliver — 2484 Merrick Road,
Bellmore, L.I. — For Fast Service: 

SUnset 5-2644

1961 New Yorke akademikų 
suvažiavime, be kitų dalykų, 
buvo kalbėta, kaip apsisaugoti 
nuo širdies priepuolių — ata
kų. Dr. A- Raganas, aštuoneris 
metus stebėjęs ir rinkęs sta
tistines žinias, nurodė, kad ko- 
ronalinė — širdies indų liga 
išsivystė tarp 2,846 tirtų ligo
nių pas 166 asmenis, kurių tar
pe buvo tik 79 moterys. Vy
rai, susirgę širdies koronarine 
liga, buvo 10 metų jaunesni už 
moteris- Vyrų, ligos stovis bu
vo sunkesnis nei moterų. Iš 
166 dėl širdies priepuolio stai
ga mirė 23, £urių tarpe buvo 
tik dvi moterys. Koronarine 
širdies liga sirgo tie, kurių cho
lesterino kiekis kraujuje buvo 
gana aukštas (260). Jie dažniau 
gavo ir širdies priepuolį, nei 
tie, kurių cholesterino kiekis 
buvo žemesnis (žemiau 220).

THE
FAIRVIEW RESTAURANT

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. , RICHMGND HHJ^ N. Y. 

Telefonas: VIrginia 3-3544

DRAUDIMO 
PILNAS PATARNAVIMAS

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI.

PARK-HILL REALI
JtfAi. ESTATE &

- 84-17
wcodha¥en 21, n. y, 

Vkglrtio 34.477 ~

širdį sudaro beveik vieni 
raumenys, išraižyti kraujo in
dų, kurie ją maitina. Kiti krau
jo indai maistą ir deguonį ne
ša Į visą kūną. Kiekvienas krau
jo lašas apkeliauja žmogaus 
kūną beveik per minutę. Be 
to, širdis prisitaiko prie reika
lavimų, pvz., fiziniam darbe šir
dies plakimas ir kraujo sruve
nimas gali padidėti du kartus, 
o prie sunkesnio darbo — net 
penkis ir daugiau kartų. Pa
didėjus širdies darbui, didėja 
ir maisto pareikalavimas-

Yra dvi svarbiausios širdies 
ligos: jos vožtuvų susirgimas 
ir jos kraujo indę susiaurėji
mas. Pastarasis yra vadina-

130 VVilliams St.. New York, N. Y.
CO 7-0930 

SIDEVVALKS — DRIVEWAYS 
GENERAL PAVING

SaN vestuvėm*, ir kito
kioms pramogom*. Bt ta» 
duodami polaidotuvlnlal 
pietos. Pirmo* rūilei II*- 
tovHka* maisto* pWi*a- 
monri* kainomis.

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

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Three Village Art Shop 
Sale on Original Paintings

NASSAU—SUFFOLK
Gracious Uving for Senior Citizens 

Family Dining - Home Cooking
Spacaous grounds—overlooking Bay 
Catholics welcome; rates $25 wk. 
and Up................................. PO 7-9754

Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HEckory 1-5220

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. TeL TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedijas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

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

mas širdies ataka; medikų žo
džiais — koronarine trombo
ze. Jei širdies kraujo indas už
sikemša, toje vietoje širdies 
raumuo, negaudamas maisto, 
surandėja-

Jei širdies indas ima užakti 
pamažu, lėtai, tada širdies veik
la nenukenčia, nes šalimais at
siranda šakutės, kurios pava
duoja siaurėjantį kraujo indą. 
Pagaliau arterijai 'visiškai užsi
kimšus, gretimai atsiradusios 
smulkios arterijos pilnai pava
duoja užsikimšusią. Staiga mi
rusio nuo širdies priepuolio ir aukšto kraujo spaudimo, 
niekuomet nesiskundžiusio šir
dim. skrodimai rodo, jog širdy 
buvo užsikimšus ne viena ar
terija, ir jų vietoj atsiradusios 
naujos. 
Po širdies priepuolio maž
daug tik po mėnesio laiko šir
dis atsigauna, t y. per tą lai
ką šalia užsikimšusio indo at
siranda pavaduotojai. Po prie
puolio širdis reikalauja palšio. 
Toks ligonis mėnesį ar daugiau 
turi gulėti lovoje. Kai kūnas 
ilsis, širdis turi mažiau darbo. 
Manoma, kad kūnui ilsintis, 
širdis turi tik dešimtą dalį sa
vo normalaus darbo.

Save Heat Money *towf See u* 
flrst for the Storm windows, Door 
screens (aluminum). Jalotnries - 
Avnings. Low cosL Ltberal trade- 
in. Allovence for your oid wooden 
Mtorm window *nd bcnen*. Call: 
CL 3-7700 today. WEATHER-RITE 
PRODUCTS, 1639 Utica Avvnue, 
B'klyn, N.Y. Woric done in eB boro*.

veikia neigiamai ir vyrų ir mo
terų širdis. Per didelis svoris 
dažniausiai turi ryšį su aukštu 
kraujo spaudimu ir dideliu dx>- 
lesterino kiekiu kraujuje. Rei
kia mažinti cholesterino kiekį 
ir svorį. Rūkantiems surirgti 
širdies liga ir staiga mirti pa
vojus yra du kartu didesnis, 
nei nerūkantiems. Turintiems 
išsiplėtusią Širdį du kartu daž
niau pasitaiko susirgti korona
rine širdies liga.

LEN FONG RESTAURANT
BEST IN CHINESE FOOD

ANGELO’S 
NEAPOLITAN RESTAURANT

Serving Seafood in Season. Lobster 
(“Fra Diavolo’’ our Specialty) — 
Choice Wines & Liąuors. Closed 
Mondays. 146 Mulberry St., New 
York, N. Y......................'T CA 6-8527

MID ISLAND 
RUBBISH REMOVAL CO.

16 Fountain St., Hicksville. L. I.
FOR THE FASTEST SERVICE

ON THE ISLAND CALL
WE 1-1940

Sį sekmadienį LAK pirmoji 
futbolo koBumda žaidžia pir
menybių rungtynes hamie^ tj 
y. Bushvrick HŠ aikštėje firvingl 
ir Putnam Avė. sankryžoje^ j 
Ridgewoode. Mūsų priešininku 
yra White Plains vienetas, stf 
kuriuo pirmame rate sužaista 
1d. Priešžaismyje žaidžia LAK 
ir White Plains jąuniai-

Stanford United : LAK 4d) (1.0)
Matę rungtynes užpereitą sek

madienį su GAAC, būtų mūsų 
komandos pereitą sekmadienį 
nepažinę. Sudėtyje pasigesta 
brolių R&nėzų. LAK į aikštę iš
ėjo žaisti tokios sudėties: Jan
kauskas; Vainius H, Henshaw 
II; Daukša, Margaitis, Mizara; 
Bileckis, Budraitis, Klivečka į 
O’Hara, Kerekes.

Jankauskas, Vainius H, Ke
rekes ir Bileckis žaidė tą die
ną jau antrąsias rungtynes. Mū
siškiai visą laiką negalėjo ap
siprasti su .didele ir duobėta 
priešininko aikšte. Be to, blo
gai dengė. Gi priešininko lė
čiausias žaidi kas buvo vis dar 
ffreitesnis už mūsiškius Taiei GRAi,NA KLEVAITĖ, krepiinink«, ir Saulių* Sirusa*, futbolininkas, sau 
greitesnis uz musiSKlUS. taigi, susituokė Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Nuotr. V. Maželio,
pralaimėta pelnytai. Vienetas 
sužaidė žemiau normalios for
mos. Pirmame kėlinyje, dėka 
Jankausko ir Margaičio dar lai
kytasi, bet vėliau nepilnos su
dėties komanda visai nesilaikė.

Rezervinė priešžaismyje, vos 
devyniese, taip pat prakišo 3:0.

Jauniai taiko savo grupėje 
į pirmą vietą. Pereitą sekma
dienį įveikti čekoslovakai 2:0- 
LAK jauniai laidė tokios su
dėties: Žadvydas I; Trampas
H, Endriukaitis; Kručovi, Va
siliauskas, Vaičiulis; Trampas
I, Petrėnas, Mroziiiskas, Kli
večka II, Robinsonas. Atletas

SCHOOL BOAT RIDE? The 
Steamboat ©f KomMrarg 
with capacity 2000 passengers — 
Now Accepting Charter Dates-from 
School, Churches and other Fund 
Raišing Organizations. By applying 
now yyu can get the dates you 
wanL write or Pliene

DOYLE A DOWD
Exeur*lon Boat Charter I

9 State SL, N. Y. C. 
UN 4-0699 *- Day* 
ES 7-5103—- Ęve*

Atitaisymas. Praėjusiam Dar
bininko numery po Fasko pra
nešimais, kurių santrauką atli
ko pati redakcija, neturėjo bū
ti parašo “Atletas”. Parašas at
sirado dėl neapdairumo, laikraš
tį belaužant

G. Proll, naujasis Massachuset- 
to čempionas prieš pat Kalėdas 
buvo įveiktas Kazio Merkio (su 
bokšto auka) tarpklubinėse rung
tynėse Lietuviai - Cambridge I. 
Baltais žaidė Proll, juodais Mer
kis. Prancuriška partija.

1. e4e6 2.d4d5 3.2c3d:e 4.2:e4 
2d7 5. 2f3 c5 6. Rc4 Vb6 7. d:c5 Vb4 
4- 8. Žfd2R:c5 9.Rd3 2f6 10.0-0 
0-0 11. Vf3Re7 12.Vh3Z:2 13. Z:2 
f5 14. Rg5Žf6 15.2:2R:2 16. R:R 
B:R 17. b3Rd7 18.f4Vc5-J- 19. Khl 
Rc6 20. Bael Bg6 21. Be2 Bafl 22. 
Vh4 Bf6 23. Vėl h5 24. Bff2h4 25. 
b4Vd4 26. Be3a6 27. Vd2 B:g2!’ 28. 
B:BV:f4! 29. Vėl Bg6 30. Rfl Vg4 
31. Be2h3 32.Vd2h:B4- 33.R:g2
R:R-t- 34.B:RV:B-j- 35.V:VB:V 
36. K:BKf7 37.Kf3g4 38. c4 b6 39. 
Ke3 e5 40. Kd3 Ke6 41. a4 Kd6 ir 
juodi po kelių ėjimų pasiduoda, nes 
praeinamieji pėstininkai nesulaiko
mai žengia į valdoves.

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

Dažnai po atakos širdis gali 
visai pasveikti, ir ligonis gali 
grįžti prie savo darbo. Bet kar
tais širdis lieka silpnesnė. Toks 
žmogus turi tai žinoti ir pagal 
gydytojų priežiūrą sutvarkyti 
savo darbą. Dažniausiai prie
puoliai paliečia senyvo amžiaus Aukštas kraujo spaudimas 
žmones.

Vienu iš svarbiausių Širdies 
indų susirgimo reiškinių yra 
skausmai kairėje, priešakinėje 
krūtinės daly, kairėje rankoje, 
kartais kairiam pety, po krūti
ne. Skausmų patvarumas, jų ry
šis su darbu rodo priepuolio 
sunkumą-

Skausmai gali būti aštrūs, 
Adresu: 40 e. ath 8-, n.y.c, n.y. k»P peilio įdūrimas, gali ir 

Te*.: mu 3-2928, pašireikšti tik spaudimu krū-
SavUdnkM VACYS 6TEPONI6 f j nėję Dnžnitmirfyi tokio skaus-

Under New Management 
TURN HALL

B’way & 44th St., Long Island City
CATERING

From 25 to 1000 people. Dinner 
served nightly; Family Dinners Sun- 
day. Dancing Saturday & Sunday.

YE 2-9274

mai tęsiasi keletą minučių, bet 
kartais pusvalandį — valandą- 
Tada yra sunkus širdies prie
puolis. Dažnai dar pasireiškia 
širdies plakimas, silpnumas, gal 
vos svaigimas, atsiranda trum
pas kvėpavimas, trūksta oro.

Ne kiekvienas skausmas krū
tinėje turi ryšį su širdimi. Daž
nai skausmai krūtinėje būna 
dėl šonkaulių nervo įdegimo, 
dėl krūtinės raumenų, plaučių 
plėvės susirgimo, pvz., nušalus, 
susinervinus, ko nors įsibau
ginus. Jauniem žmonėm skaus
mai širdies srityje" atsiranda 
nuo rūkymo, ypač nuo stipraus 
tabako. Metus rūkyti arba pa
keitus stiprų tabaką silpnesniu, 
skausmai praeina.

Tik gydytojas gali pasakyti, 
kurie skausmai turi ryšį su šir
dimi. Pasunkėjimas kvėpavimo, 
uždusimas po paprasto kasdie
ninio darbo rodo, jog yra su
mažėjęs širdies pajėgumas. Bet 
tokio dusimo priežastis gali bū
ti ne širdis; tai gali turėti ryši 
su nutukimu, bendru nusilpi
mu ir su menku judėjimu. Tik 
nuolatinis pastovus pavargimas 
po kasdieninio darbo gali būti 
širdies nusilpimo reiškinys. Bet 
tas nuovargis gali kilti ir dėl

S806 Braadvrzy nr 238th SL, Klngs- 
bridge 8-2245. Diners Club - Ameri
can Ebcpress. STELLA D>ORO, Ita- 
ten Cųftine . “A fabulous Roman 
Ftiaee' astttog". CocktaU Lounge. 
Free parHng on our own lot. Din
ner and Supper, A’la Carte. Party 
FariHtieų. Closed Monday.

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

V/1LLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

Registered baby nurse. Care from 
birth to 3 years of age. Privalė 
home — 11 years escperience. Plenty 
of space, CathoHcs welcome. Call: 

UL 8-1553

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N.Y. 

(Ridgewood) 

Tek EVergreen 24440

Cantonese Style
Broadway, New York, N, 

AU 1-7270

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

ALBERT F. BETEKS - Petrauskas

Joseph Andruūs - TRAVEL AGENCY . REAL ESTATE -iMUHUM

— H A V E N R E A LT Y —

Kas norėtę skefttis Darbininke 
prašomas skambinti:

YUcon8-83IO 

atidaryta iki vidurnakčio

Continental DeBcatessen
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

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

Andrew MuNer Confracting 
* Corp.

Harrison Avė.. Miller Place. L. I. 
Statytojai specialių namų žmonėms 
— kurte žino kas jiem reikalinga.
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ŽINIOS
RADIJO PROGRAMOS

#
BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

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

#
LAISVĖS VARPAS

Vedėjas
P. VIŠČINIS 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WK0X, Framingham, Mass.

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 
RADIJO PROGRAMA

Vedėias
STEP. M INKUS

Boston. Mass.
WLYN — 1360 kilocvcles 

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

tual Funds investavimams 252
Clėveland St, Brooklyn 8, N. 
Y. Tel. TA 7-9518.

__Klaipėdos krašto išvadavimo 
minėjimą rengia Mažosios Lie
tuvos bičiuliai sausio 21, 4 vai. 
popiet 197 Maujer St., Brook
lyne. Visi kviečiami dalyvauti. 
Važiuoti 14-ta (Canarsy) BMT 
linija iki Grand St- Nuo ten 
visai arti iki minėjimo vietos.

Pavergtos Jungtinės Tautos 
sausio 23 rengia Azijos tautų 
laisvės dieną- 1954 sausio^~23 
dieną 22,000 kiniečių ir šiau
rės korėjiečių karo belaisvių, 
kurie buvo amerikiečių stovyk
lose, pasirinko laisvę ir atsi
sakė grįžti į pavergtus kraštus. 
Ta diena dabar minima" kaip 
Azijos tautų laisvės diena. Ta 
proga rengiamas minėjimas 
Camegie Endowment, 46 St., 
United Nations Plaza. Pradžia 
5 vai. Kalbės Kinijos ambasa
dorius Jungtinėm Amerikos 
Valstybėm dr. Tingfu F. Tsiang 
ir Korėjos ambasadorius Soo 
Young Lee.

Jono V. Strimaičio ir Linos 
T. Skučaitės sutuoktuvės bus 
vasario 3, šeštadienį, 11 vai. 
Švč. M. Marijos bažnyčioje, 
Plainfield, N. J- Abu jaunieji 
priklausė studentų ateitininkų 
New Yorko draugovei. Sutuoks 
jaunojo dėdė kun. V. Bagda- 
navičius, MIC, Ateitininkų Sen
draugių Sąjungos dvasios vadas 
ir Chicagos tėvų marijonų vie
nuolyno viršininkas.

Šv. Kazimiero minėjimą ren
gia Lietuvos vyčių 41 kuopa. 
Kovo 3 bus specialus vaidini
mas ir po to šokiai. Kovo 4 
bus mišios 11 v., bendra vyčių 
komunija. Po to parapijos sa
lėje pusryčiai ir susirinkimas. 
Šventėje dalyvauja Lietuvos 
vyčių New Yorko ir New Jėt- 
sey apskritis.

Studentę ateitininku New 
Yorko draugovės susirinkimas 
šaukiamas šeštadienį, sausio 20, 
7:30 vai. vak. Vitos Tallat- 
Kelpšaitės bute. 609 llth Avė., 
Paterson, N. J. Paskaitą iš me
tinės temos “Katalikas studen
tas pasaulyje” ciklo skaitys tė
vas Viktoras Gidžiūnas. O.F- 
M., buvęs Ateitininkų Federa
cijos dvasios vadas. Tėvas V. 
Gidžiūnas prieš porą metų is
torinių darbų reikalais buvo 
išvykęs į Romą, pereitų metų 
pabaigoje grįžo į JAV ir ilges
niam laikui apsistojo Brookly- 
no pranciškonų vįenuolyne. 
Draugovės nariai dėl susirin- 
kiman vykti susisiekimo prie
monių kreipiasi, į draugovės 
pirm. R. Gedeiką tel- HY 7- 
6473.

sirinko 1962 metams valdybą 
— pirm. adv. Step Bredes, są- 
kret. J. Parojus vicepirm. J. 
Mačys, finansų sekreL p. Mro- 
zinskienė. Iždininkas pJBručas 
iš pareigų atsisakė, jo vieton ki
tas asmuo bus išrinktas vėliau-

Latmėjimę vakarą rengia An
gelų Karalienės parapijos Amži
nojo Rožančiaus draugija va
sario 18 d., 5 vaL popiet, pa
rapijos salėje, ir kviečia visus 
atsilankyti.

Žibuntas Mikšys sausio 16 
išvyko porai metų studijų į Pa
ryžių, Prancūziją. Studijuos te
atro meną.

Pr. Narvydas, uolus visuome
nininkas, atgdivino Alto klube 
Vasario 16 gimnazijai remti bū
relį.

Amerikos lietuvių tautininkų 
klubas įstojo nariu rėmėju į 
Young American for Freedom 
organizaciją ir įmokėjo 25 dol. 

' įnašą. Šios organizacijos didžiu
lis mitingas bus kovo 7 Madi- 
son Sųuare Garden Nęw Yor- 
ke.

Kat. Moterų Sąjungos 24 
kuopa sausio 21 d., 5 vai po
piet Angelų Karalienės parapi
jos salėje ruošia laimėjimų va
karą.

Darbininko metinis koncer
tas, Maironio šimtajam gimta
dieniui paminėti, ruošiamas ba
landžio 1, sekmadienį, šv. To
mo parapijos auditorijoje, 87 
St, prie Jamaica Ave., .Wood- 
havene.

Kas lėmė pokario Europos 
atsistatymą

bus gvildenamą LKDS ren
giamame studijiniame semina
re, kuris įvyks ateinantį sek
madienį, sausio 21 d. 4 vai. po
piet Lietuvių Atletų klubo sa
lėje, 1332 Halsey St., Brook- 
lyne. Pagrindinė tema — Krikš
čioniškoji demokratija pasauly
je. Referentu bus Pranas Vai
nauskas, koreferentu — Albi
nas Gražiūnas. Į seminarą kvie
čiami visų pažiūrų lietuviai, be
sidomi didžiausiais tautinės ir 
traptautinės politikos klausi
mais. Vykti BMT 14th Street 
Canarsie Line iki Halsey sto
ties. Iš stoties tik pora minu
čių iki salės. Automobiliams pa
statyti yra daug vietos klubo 
pašonėje.

Išnuomojami gražūs 5 kam
bariai su pilnu baldų apstaty
mu East New Yorko apylinkė
je. Kreiptis: J. ‘Slaveckas, 303 
Wyona St., Brooklyn 7, N.Y.

Norite-geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ

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

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

Tel. HYacint 7-4677

leškoma moteris prie dviejų 
mažamečių vaikų vieną ar du 
kartu savaitėje. Kreiptis telef.: 
LA^2231.

LRKSA deimantinę sukaktį gruodžio’30 minint Angelą Karalienes parapijos salėje buvo pagerbtas K. J. 
Kružinskas. H k. į d. P. J. Montvila, kieb. kun. J. Aleksiu nas, K. J. Kružinskas, kun. V. Dabušis, kun. V. 
Pikturna.

Du sukaktuvininkai—J. Stankūnas ir A. Kačanauskas
Juozas Stankūnas praeitų me

tų pabaigoje savųjų tarpe at
šventė 55 metų amžiaus sukak
tį ir minėjo 30 metų, kaip Lie
tuvos valdžios buvo pasiųstas 
Brazilijon veikti tarp lietuvių. 
Ten gyvendamas, reiškėsi mu
zikos srityje: vargoninkavo, va
dovavo choram, turėjo suorga
nizavęs muzikos kursus, ruošė 
lietuviškų radijo valandėlių 
programėlęs, savo lėšomis iš
leido savo kūrybos plokšteles, 
mimiografu leido ir redagavo 
muzikos žurnalą “Muzikos me
ną”, pats techniškai jį pamo
damas, įvairiais pseudonimais 
prirašydamas visus tekstus ir 
gaidų priedus. Trejus metus 
muzikos buvo mokęsis Kaune, 
Brazilijoje lankė Sao Paulo 
konservatoriją, baigė teoreti
nius dalykus, muzikos institų- 

“2_ 4 te baigė pedagoginį skyrių ir 
gavo cenzubto muzikos nioky- (gimęs 1917). Baigęs V. D- uni- 
tdjo teises. Parašė ir lengvojo versitete teisės' mokslus, mokė- 
žanro didesnių bei mažesnių si -Kauno konservatorijoj. Prieš 
dalykėlių ir savo lėšomis ofse- tai iš savo tėvo kompozitoriaus

Šv. Petro parapijos banas 
sausio 28 rengia ketvirtąjį or
kestrų konkursą, kuris bus 
First Corps of Cadets Armory. 
Arlington St., Bostone- įėjimas 
1 dol. i

Per televizijos 7 stotį vasa
rio 25 d. 9:15 v. ryte pasiro
dys šv. Petro lietuvių parapi
jos choras ir giedos mišias. Cho
rui vadovauja muz. Jeronimas 
Kačinskas.

Jeronimo Kačinsko sukurtą 
pučiamųjų kvintetą išpildys 
Bostono Fine Arts ansamblis 
sausio 28 Felmouth, Mass. Va
sario mėnesį tą patį kvintetą 
pakartos ir Jordan Hali.

. Balfo skyrius gegužės 6 ren
gia simfoninį koncertą. Progra
mą atliks Melrose simfoninis 
orkestras, vadovaujamas muz. 
Jeronimo Kačinsko- Taip pat 
dalyvaus viena garsi amerikie
tė dainininkė.

Prielnamiausiomls kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš 

ONOS IVaSKIENES

BALDŲ KRAUTUVES
J. ŽILEVIČIUS buvo gavęs pagrindines muzi

kos žinias. Konservatorijoje 
ypatingą dėmesį skyrė smuiko 
ir fortepijono specialybėm. Uni
versitete vadovavo studentų an
sambliui, su kuriuo koncerta
vo visame krašte, ypač pasi
reiškė lengvojo žanro veikalų

tu išleido.
Sveikatos sumetimais 1949 

atvyko į JAV, vargoninkavo ke
liose lietuvių parapijose, da
bar jau kelinti metai vargonin- 
kauja šv. Petro didelėje baž
nyčioje Elizabethe. Visą laisvą išpildymu. Vokietijoje suorga- 
laiką atiduoda muzikos pamo
kom, kurių turi per 50. Kurį 
laiką vadovavo Rūtos ansamb
liui Newarke ir operetės cho
rui Brooklyne, bet į muzikinę 
veiklą lietuvių tarpe plačiau ne
įsijungė- Gyvena Lindene nuo- 
savuose namuose. Jo duktė Ire
na reiškiasi kaip dainininkė ir 
pianistė ir lanko Julliard muzi
kos mokyklą; Yra gimęs 1906 
Griškabūdžio bažnytkaimy, ša
kių apskr.

Algirdas Kačanauskas sausio 
3 paminėjo 45 metų sukaktį

Baltų Sąjungos metinis su
sirinkimas šaukiamas sausio 21 
d., 3 vai. popiet Tarptautinio 
Instituto patalpose. Bus prane
šimas apie “Voice of America” 
veiklą ir paskirtį. Kalbės Mrs. 
Irene Karule iš Washington, S. 
C- Meninę programą, atliks pia
nistas Leonid Milk- Po progra
mos bus pokalbiai ir diskusi
jos prie kavos. Bostono ir apy
linkės lietuviai kviečiami 
vauti ir kartu įsijungti 
sąjungą.

nizavo lietuvių meno kolekty
vą “Sietyną”, su kuriuo kon
certavo lietuvių kolonijose ir 
svetimtaučiuose.

Atvykęs į JAV, kurį laiką 
vargoninkavo ir nuo 1951 va
dovauja Rūtos ansambliui. J. 
Stuko rūpesčiu išleistos kelios 
ansamblio plokštelės. Vadovavo savininkas, plečia prekybą ir 
“Aitvarų” kvartetui Brooklyne. 
E prigimties turėdamas dide
lius muzikinius gabumus, yra 
sumanus choro vedėjas, ypač 
pasižymi lengvojo žanro reper
tuaru. Pajėgus yra ir akompa- 
nijatorius, veikia visuomenėje, 
talkina “Lietuvos atsiminimų” 
radijo valąndos vedėjui J. Stu- 
kui.

FERDINANDO SCHALLERIO PREKYBAI 25 METAI
VLADAS BARČIAUSKAS

tuvę Yorkvillėje. Ten gamino 
dešras, ten paruošdavo mėsą 
ir paukštieną. Abudu savo dar
bo valandų neskaičiuodavo.

daly- 
Į šią

HolyBazilijus Kučinskas,
Light bažn. žvakių dirbtuvės

yra reikalingas Bostono miestui 
ir apylinkėms* atstovų—sales- 
manų. Pirmenybė lietuviams. 
Rašyti lietuviškai ar angliškai 
adresu: Holy Light Candle Mfg. 
Co., 35 So. 8th St., Brooklyn 
11, N. Y., att. B- Kučinskas.

86+h CASINO THEATRE

galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k- 

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

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

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

S1EPHEH AROMISKIS 
(ARM AKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOL ITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

• Mėnesinis skautiško jauni
mo žurnalas

• Gausiai iliustruotas yiso 
pasaulio lietuvių skautų- 
ėių veiklos nuotraukomis

• Dalis žurnalo yra skirta 
mažiesiems — paukštytėms 
ir vilkiukams

• Prenumerata metams tik 
$3.00

• “Skautų Aidą” galima už
sakyti per vienetų vado
vus sueigų metu arba: — 
“SKAUTŲ AIDAS"

91 King Edward Avenue, 
London, Ont., Canada

Amerika, sakoma, yra neiš
matuojamų galimybių šalis, ta
čiau nėra jau taip lengva į 
aukštumas įkopti, ypač atvy
kusiem iš kitur. Pradžia būna 
sunki- Nelengva ji buvo ir 
Ferdinandui Shalleriui, atvy
kusiam iš Vokietijos- Bet šian
dien apie jį parašo nebe vie-

• nas New Yorko laikraštis. Jis 
yra savininkas firmos "Scha 
ller and Weber", kuri gerai ži-
noma ne tiktai New Yorke, bet ’ 
ir tolimesnėse Amerikos vieto
se. Pernai toji firma atšventė 
25 metų sukaktį.

Ferdinandą Schallerį gerai 
pažįstu jau daugelį metų. Jis 
yra Jabai draugingas lietuviam. 
Tai gali įsitikinti kiekvienas, 
užėjęs į vieną iš šešių jo krau
tuvių nusipirkti mėsos produk
tų. Tie produktai — dešros, 
dešrelės, paukštiena ir įvairios 
rūšies kita mėsa — pagaminami 
pačios firmos. Kiek tie produk-

206 East 66th Streot 
(tarp 2 ir 3 Avė.)

New York. N. Y.

TeL RE 4-4423

► Vedėjau: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI m* < v«l popiet 
Puikiausia voklika virtuvą: pletOa-vakartent

žmonių mėgstami, galima nu
manyti iš žmonių spūsties krau
tuvėse nuo ryto iki vakaro.

Pradžia buvo kukli. Abu da
lininkai turėjo tik vieną krau- FERDINAND SCHALLER

Darbštumas, sumanumas ir pa
siryžimas padėjo atidarinėti vie
ną krautuvę po kitos, šiandien 
yra šešios, bet žada būti dau
giau.

Gražiame New Yorko prie
miestyje, Astorijoje, Ferdinan
das Schaller turi didžiules pa
talpas dešroms gaminti, mėsai 
ir paukštienai paruošti. Produk
tų kokybė garantuoja biznio 
plėtimąsi, nes ir dabar newyor- 
kiečiai, o ypatingai iš Europos 
kilę žmonės, ir turėdami 
važiuoti, perkasi Schaller 
Weber krautuvėse mėsos 
duktus-

Ferdinandas Schalleris,
savo biznio, domisi ir visuome
niniais reikalais. Seka Ameri
kos ir Europos politinį gyveni
mą. Gerai pažįsta lietuvius ir 
žino jų reikalus, dabarties Lie
tuvos būklę.

Ferdinandas Schalleris yra 
gimęs Neuhausene, prie Stutt- 
garto. Yra geras europietis ir 
puikus amerikietis.

Ferdinando Schallerio .biznio 
sėkmė yra ta, kad jis moka pui
kiai pagaminti dešras ir mėsą 
europiejiško — vokiško skonio.

210 East 86th St • REgent 4-0257 
New York, N. Y. BU 8-0561 

Penktadienį, sausio 19, iki — 
Ketvirtadienio, sausio 25, 1962

Pirmą kartą New Yorke — filmų 
žvaigždė FREDDY QUINN spal
votoje filmoje.
"FREDDY UNTER

FREMDEN STERNEN”

FUNERAL. HOME
M. P. BALLAS — Directorlus 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

*
PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

toli 
and 
pro-

be

Gustav Knuth, Vera Tschechova, 
Chr. Machalet, Dieter Eppler ir k.

Priedinė filmą: 
"Bad auf der Tenne” 

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidarai Penktadieniais 6 vai. p.p.

šeštadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 
Penktadienį, sausio 19, iki — 
Trečiadienio, sausio 24, 1962 

Pirmą kartą Brooklyne spalvota 
filmą pilna geros nuotaikos ir mu
zikos — ' .

"EIN SOMMER, 
DEN MAN NIE VERGISST" 

Vaidina:
Biederstaedt Antje Geerk. 
Dor, Fita Benkhoff, Carl 
ir Vienos berniukų choras.

Priedinė filmą:
“Die Ro>el vom Schwarzwald" 

Ir naujausia Votie'.’jos savait apžvalga

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

i

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 — 1354 2nd Avenae — TR 3-3647 

(Tarp 85-85 g-vfa)
RMgewoode — 54-54 Mjrrtle Avė. —■ VA 1-7368

AS 4-2216S «. ,1* s-

Hempsteade — 316 Front Street — TV 3-5543 
Floshinge — 41-36 Maln Street — H1 5-2552 
Jackson Heights — 82-13 37th Avenae

— DE 5-1154

Claus 
Karin 
Wery

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

WOODHAVEN, N. Y.

Suteiktam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

Jis pats šiam dideliam darbui 
ir vadovauja, šia proga galiu 
linkėti tik sėkmės šiam tauriam 
žmogui ir sėkmingai vystyti biz
nį, kuris aptarnauja ir gausius 
lietuvių sluoksnius.

RADI VALANDA.

THEODORE W0UNNIM,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

GRamercy 5-1437

FUNERAL HOME 

I97 WEBSTER Avė.* 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir nakt|
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios, tr | kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 3-6494


