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Bažnyčios statymo byla liudija, kokis yra gyvenimas Lietuvoje
Klaipėdos kunigų ir pasau

liečių teismą Vilniuj , plačiai ap
rašinėja sovietinė Tiesa sau
sio 16, 17, 18, 19, 20. .

Byla pavadinta “piktnaudžia
vimu statant Kleipėdos bažny
čią”. Į kaltinamųjų suolą suso- tą, į visus kunigus, į vyskupą, 
dinti tos bažnyčios klebonas 
kun. Liudas Povilonis, jo vi
karas Bumeikis, eilė Klaipėdos 
įmonių bei įstaigų pareigūnų: 
A Paškevičius — Klaipėdos fa
neros fabriko’ direktorius, Al- 
sys — tiekimo kontoros virši
ninkas, Mikalauskas — namų 
valdybos inžinierius, Klovaitė 
— namų valdybos Nr. 8 valdy
toja, Jeroslavas Krivickas — 
miško prekybos sandėlio direk
torius.

Tarp liudininkų gausi grupė 
iš Klaipėdos: K. Zdančius — 
buvęs bažnyčios komiteto pir
mininkas, A Stonys — mūri
ninkas, dirbęs prie statybos, 
Baltrūnas — projektavęs na
mus. Taip pat dar Davidova, 
Koševoj, Kvedarienė, Metrikis, 
Pinčigoras, Grušas, Valiūnas, 
Čeledinas, Senkevičius, Cvetko- 
vas. —....—•— -

Pristatyta kunigų grupė liu
dyti: P. Šniukšta — Šančių pa
rapijos, R. Strelčiūnas — Pa
biržės altarista, V. Zubkus — 
Raudėnų klebonas, J- Baikaus- 
kas — Kražių klebonas, E. Ei
norius — Barstyčių klebonas, 
P- Bagdonas — Skuodo klebo
nas, S. Ežerinskas — Klaipė
dos vikaras. Buvo taip pat Tel
šių vyskupijos kancleris P. Ba
rauskas. Vyskupas P. Maželis 
dėl ligos negalėjo atvykti. Bu
vo paskaitytas jo liudijimas raš
tu.

Režimas priverčia asmenis imtis tokių veiksmų, kuriais pas

kui galėtų juos šantažuoti, kada tai ras sau naudinga. . .

nori išplėsti juos į didesnį ra-

Kaltinamasis ir nedaro pastan
gų teisintis ar kam kitam kal
tę versti. Kai teisėjas ima jį 
klausinėti apie sumas ar kita, 
jis pamojęs ranka pasako “tai 
menkniekis” ar visai nieko ne
sako.

Spekuliacija valiuta duoda 
daugiausia progos pakalbėti 
apie kunigus “hitlerininkus”, 
kurie ‘veikia iš Amerikos. Į 
bendrą “spekuliacijos” tinklą 
įtrauktas ir vyskupas. Būdin
ga betgi, kad šioje byloje Ke 
relienė - Zismanovič, kuri pir
ko ir pardavė valiutą, bei Be- 
lazarienė, kuri buvo tarpinin
kė valiutai perduoti ir perimti,

PREZIDENTAS KENNEDY PAREIŠKĖ:

čia pristatytos ne kaip kaltina
mosios, bet kaip liudininkės-

Bylos aprašyme Klaipėdos 
bažnyčios statyba iškyla kaip 
dabartinio Lietuvos gyvenimo 
simbolis.

Tame aprašyme pagrindinis 
kaltinimas yra dėl spekuliaci
jos- Kad nusikaltimas atrodytų 
baisesnis, rašoma, jog tai buvo 
spekuliacija “deficitinėm” pre
kėm. Tai reiškia — tom pre
kėm, kurių krašte trūksta. 
Trūksta lentų, trūksta faneros, 
skardas, plytų, stiklo, kalkių, 
cemento (nors veikia cemento 
fabrikai). Ir tai po 20 sovieti
nio 
gas

režimo metų ... Kai kuni- 
Ežerinskas liudijo, jog iš

klebono Povilonio pirko kostiu
mą ir kojines, pajunti, jog dar 
ir tokiais dalykais reikia apsi
rūpinti iš šalies, jog spekuliaci
ja yra būtinas ir gyvybinis rei
kalas sovietiniame režime.

Tiesos korespondentas stebi
si, kad liudininkas Metrikis, 
grūdų gamybos valdybos direk
torius, pasakojo, kaip jis pir
ko lentas iš bažnyčios statybos, 
visai ramiai, “tarytum būtų da
ręs dorą darbą”; esą tokis pa
reigūnas, o dar nepajutęs ‘prin
cipingumo”. ‘‘Doru darbu” lai
kyti tai privertė žmones sovie
tinis režimas, neduodamas pre
kių tiek, kiek jų reikia paken-

čiamam žmonių gyvenimui, iš
gabendamas Lietuvos žmonių 
pagamintas prekes į kit. kraš
tus komunistinei konspiracijai 
remti. Spekuliaciją sovietinis 
režimas pavertė viena iš pagrin
dinių priemonių išsilaikyti. Jos 
negali sustabdyti nei panaikin
ti joki įstatymai, nes Įstatymas 
negali sulaikyti žmogaus noro 
valgyti, apsirengti.

Spekuliacija Sovietų Rusijo
je visiem žinoma ir visur prak
tikuojama kaip gyvenimo būti
nybė. Ji toleruojama, iki atei
na laikas spekuliacijos priedan
ga ta ar kitą grupę sunaikinti. 
Tokis momentas atėjo dabar 
Lietuvoje. Tai buvo padiktuota 
iš Maskvos. Tai rodo ir teismo 
aprašyme priminimas, kad byla 
rėmėsi ' tarybinės kontrolės ko
misijos pateikta medžiaga".

Prezidentas Kennedy spau
dos konferencijoje sausio 24:

— Pasisakė už karių pareiš
kimų kontrolę tokią, kokia bu
vo iki šiol. Nuo Eisenhowerio 
pareiškimo išsiskyrė.

— Ragino amerikiečius gerti 
daugiau pieno-

— Pasisakė už 40 valandų 
darbo savaitę, kaip Amerikos 
siekimą, ir apgailestavo New 
Yorko elektrikų kontraktą su 
25 valandų savaite.

— Informavo, kad su Portu
galija bus deramasi dėl Azo
rų salų, nes per jas eina 75 
proc. viso Amerikos karinio su
sisiekimo su Europa.

— Pasisakė prieš Kongrese

siūlomą draudimą įsileisti iš So
vietų propagandinę literatūrą. 
Argumentas: tada gali neįsi
leisti Sovietai mūsų siuntinių 
ir laiškų.

DOMININKONUOSE: buvęs be
laisvis. o dabar valdžia Bonelly; 
buvęs valdžia, o dabar belaisvis 
Echavarria.

JAV IR DOMININKONŲ RESPUBLIKA
Domininkonų respublikoje po diktatūrų atėjo demokra
tija. Ar ji atėjo demokratiniu keliu? Ar ji išliks? Kokis 
tame demokratėjimo procese Amerikos vaidmuo?'

Domininkonų Respublikoje 
akys krypsta i paskutinius įvy
kius. Pernai gegužės 30 nužu
dytas ilgametis diktatorius 
Trujillo Vykdomąją valdžią 
perėmė prezidentas Balaguer, 
kuris ėmėsi palaipsniui vairuoti

pamatus pašventino vysk. P. Maželis 1957.

RUSK TURI TRAUKTIS NUO KARANTINO CASTRUI, 
BET CASTRO BUS IŠMESTAS IŠ AMERIKOS KLUBO

Or- 
nu- 

san-

Dar ir trečia liudininkų gru
pė — Belazarienė ir Kerelie- 
nė - Zismanovič.

Visa byla kreipiama į du kal
tinimus: spekuliaciją statybi
nėm medžiagom, spekuliaciją 
valiuta.

Iš aprašymo matyt, kad liu
dijimai taikomi labiausiai į kle
boną kun. Povilonį. Teisėjas 
savo pastabom ir paklausimais

— Astronautas Glenn bus pa
leistas aplink žemę šeštadienį.

link demokratinių laisvių. Lap
kričio mėn. mėgino grįžti ir val
džią perimti Trujillo broliai. 
Balaguer tvirtai pasipriešino.

Derybose su Civic Union bu
vo sudaryta pereinamajam lai
kui taryba, kurios priekyje bu
vo prezidentas Baldguer, o jo 
pavaduotojas buvo Rafael Bon- 
nelly. Čivic Union, būdama ta
ryboje, spaudė prezidentą, kad 
jis greičiau pasitrauktų. Tam 
suorganizavo demonstracijas su 
riaušėm šio sausio vidury. Ta
da gen- Echavarria sausio 16 
nušalino tarybą ir perėmė val
džią. Buvo aliarmas, kad gene
rolas virs nauju diktatorium. 
Tačiau sausio 18 generolas bu
vo suimtas kito generolo, ir vai- - 
džia perduota Rafael Bonnel- 
ly.

duoda progą veržtis į kitas lo
tynų Amerikos valstybes. Ku
ba sustiprino diplomatinę ak
ciją ir propagandą prieš Ame
rikos planą, rengdama Urug
vajuje demonstracijas ., prieš 
Ameriką, Venezueloje bombom 
sprogdindama Amerikos atsto
vybę ir įstaigas.

Punta dėl Este, Urugvajuje, 
žaidimas vyksta mažiau kazino 
salėje, kur oficialiai posėdžiau
ja 21 valstybės atstovai, dau
giau už salės, privačiuose pa
sitarimuose. į kuriuos delega
tai bėgioja iš viešbučio į vieš
butį.

Valstybės sek r. Rusk griež
tas reikalavimas izoliuoti Cas
tro diplomatiškai ir ūkiškai su- ____  ____________
silauke stipriu* pasipriešinimo. tybėS- ir . skyrium posėdžiauja.

Tarp jų susidarė du sparnai. 
Vienam vadovauja Brazilija, ku
rios prezidentas dar prieš kon
ferenciją buvo slaptai pasima
tęs su Kubos prezidentu Dor- 
tikos. Brazilija siūlo “modus 
vivendi” tarp Kubos ir Ameri
kos Valstybių Organizacijos— 
kad Kubai būtų nustatytos 
ginklavimosi ribos; kad ji pa
sižadėtų nerengti kitose vals
tybėse subversijos; kad už tai 
jai būtų garantuotas saugumas 
nuo agresijos. Planas svarstyti
nas Castro. Argentina mėgino 
kompromisą, su kurio pagrin
dais sutiko Amerika, norėda
ma išgelbėti Amerikos vienybę.

O Castro?
Castro nesibaido ūkinių sank

cijų. nes dabar 80 proc. Ku
bos prekybos eina į komunis
tinius kraštus. Tačiau Kuba ne
nori atsisakyti nuo dalyvavimo 
A. V. Organizacijoje, nes

Jis savo pirmykštį planą sušvel
nino: pritarė Argentinos kom
promisui, kad Kuba būtų išjung

BYLA, KURIOJE SENATAS RŪPINASI ATLEISTI ĮTAM
PĄ, KILUSIĄ TARP KARIŲ IR POLITIKŲ

Senate ginkluotų tarnybų 
speciali pakomisė, pirmininkau
jama dem. John Stennis. sau
sio 23 pradėjo bylą dėl cen
zūros karių kalbom apie ko
munizmą. Pirmą apklausinėji
mo dieną salė buvo prisigrū- 
dus.

Susidomėjimas konfliktu tarp 
karių ir politiku gyvas nuo 
pereitų metų,

kada šen- Fulbright parašė 
memorandumą su siūlymais: ei-

Žingsniai pirmyn ar atgal Berlyne
Anglų komendantas Berlyne, 

pritartas Amerikos ir Prancūzi
jos, pasiūlė sovietų komendan
tui, kad keturių komendantų 
judėjimas Berlyne būtų pada
rytas “normalus”- Tai reiškia 
— komendantų automobiliai su 
komendantais ir jų patarėjais

galėtų važinėti nekliudomi ir 
nekontroliuojami. Nuo gruodžio 
27 Sovietų komendantui So
lovjovui uždrausta į vakarų 
Berlyną įžengti-

Amerikos ir Anglijos bei 
Prancūzijos taktika dabar Ber
lyne nesuderinta. Anglai ir 
prancūzai eina Į rytinį Berly
ną ir savo dokumentus rodo 
rytų Vokietijos - milicininkam. 
Amerikiečiai nerodo ir neina.

Rytų Vokietijos nusipelniu- 
siem ir patikimiem veikėjam 
buvo surengta laivu ekskursi
ja Į Afriką. Sausio 19 Casablan- 
koje 23 išrinktieji į laivą negrį
žo. Tunise pasigedo dar keleto.

— Vonezuolos sostinėje tris 
dienas truko riaušės, kurias su
rengė kairieji, siekdami nu
versti prezidentą Betancourt. 
Žuvo 23, sužeisti 100.

— Trockio žmona, Natalija
Sedova, sausio 23 mirė, 79 me- 
tų Paryžiuje. Trockis, sukūręs J0ni‘ ° taiP Pat’ kad vtas‘ ku* 
Sovietam raudonąją armiją. SU- ns “n“™«ja- sa
lino buvo nužudytas Meksikoje v0 Pavardę-
1940. Apsaugos sekretorius McNa-

— Penkis satelitus paleisti mare uždraudė savo pareigū-
viena raketa sausio 24 nepa- nam pakomisėje išduoti pavar- 
vyko. dės, kas cenzūruoja.

Paslaptis turi 
būti išlaikyta

Gen. Arthur G. Trucfeau pa
komisėje jau pasakojo konkre
čiai, kaip jo kalbos buvo cen
zūruojamos. Jis pasisakė už tai, 
kad generolų kalbos būtų cen
zūruojamos ne eilinių ir ne ma-

ris cenzūruoja, pasirašytų sa-

vilinė administracija turi cen
zūruoti karių pareiškimus dėl 
komunizmo; turi būti likviduo
ti vadinami seminarai prieš ko
munizmą, nes juose reiškiasi 
“dešiniojo sparno ekstremistai” 
Senat. memorandumas, kuriam 
pritarė vyriausybė, susilaukė 
aštrios kritikos Kongrese. Šen- 
Thurmond apšaukė, kad nori
ma uždėti antsnukius kariam, 
pasisakantiem prieš komuniz
mą. Antsnukių istoriją dar la
biau paaštrino gen. Walkerio 
atleidimas. Senato tyrimas gali 
ir turi išaiškinti, kas toje cen
zūroje buvo negero, ir apramin
ti nuotaikas.

Tai nėra dviejų partijų kon
fliktas. Tai konfliktas labiau 
tarp civilinių politikų ir karių. 
Konfliktas taip pat tarp tų, ku* 
rie yra švelnūs komunizmo at
žvilgiu, ir tų, kurie yra griežti.

Pakomisėje pirmą dieną bu
vo pareiškimai bendro pobū
džio, kurie atsakinėjo į klau
simą. adm. Burke.

. ar cenzūra kariu kalbom 
kalinga.

Buvęs prezidentas Eisenbo- 
weris pareiškime raštu pasisa
kė už visuomenės ir karino 
nes informavimą apie komuniz
mo grėsmę; pasisakė prieš kai 
kurių žmonių didesnį rūpestį 
ekstremistų negu komunistų 
daroma žala. Pasisakė, kad ka
rinių įstaigų informacija turi 
būti subordinuota civilipiam or
ganam ir suderinta su valstybi
ne politika. Tačiau atkreipė dė
mesį, kad karo kolegijos labiau 
nei civiliniai universitetai in
formuoja klausytojus apie ko
munizmo grėsmę. Dėl to vyres
nieji kariai tuo klausimu daros

' labiau kvalifikuoti nei dauge-

lis civilinių asmenų. Išvadoje 
pasisakė už laisvę kariam kal
bėti paliekant jų asmeninei at
sakomybei savo pareiškimus su
derinti su valstybiniais sieki
mais ir viršininkų direktyvom.

Iš kur kyla nesusipratimai 
dėl cenzūros?

Adm. Burke (kuris vienas iš 
pirmųjų buvo pernai cenzūruo
tas) pripažino reikalą kontro
liuoti pareiškimus apie komu
nizmą. Tačiau kreipė dėmesį, 
kad civilinė kontrolė turi būti 
vykdoma pačiose viršūnėse ir 
karius turi pasiekti jau iš ka
rinės vyresnybės, ne iš žemes
nių civilinių pareigūnų. Nesu
sipratimai ir kilo, kai kontro
lės ėmėsi civ- pareigūnai, ku
rie neturi patirties nei specia
laus nusimanymo santykiuose 
su kariais.

ta iš Amerikos Valstybių 
ganizacijos, nereikalaujant 
traukti su ja diplomatinius 
tykius. Tačiau Rusk dar laiko
si, kad Kubai ūkinės sankci
jos būtų taikomos.

Amerika savo planui turi 
aiškiai 12 valstybių paramą. 
Opozicijoje stovi Argentina, 
Brazilija, Meksika, Čilė, Ecua- 
doras, Bolivija, Haiti. Tos vals-

OPOZICIJOS LYDERAI: Brazili
jos prezidentas Goulart, Argenti
nos prezidentas Frondizi.

Toki išoriniai įvykiai. U. S 1— 
News ... aiškina, kad anapus 
tų įvykių stovėjo ir veikė Ame
rikos diplomatas John Calvin 
Hill, Jr. Jis aktyviai reiškėsi 
lapkričio mėn., kad būtų su
kliudyta Turjillo broliam val
džią perimti. Jis aktyviai rėmė 
opoziciją. Rėmė Balaguer, kai 
jis suko demokratinės sistemos 
link.

Atsitiko taip, kad tą dieną, 
kada kilo riaušės San Domin
go ir kada tas riaušes baigė 
generolas, nušalindamas tarybą, 
Amerikos diplomatas buvo iš
vykęs Į Washingtoną. Patyręs 
apie perversmą, Hill lėktuvu 
vyko į Domininkonus- Tačiau 
iš Miami lėktuvas galėjo nusi- - 
leisti tik Haiti. San Domingo 
aerodromas buvo kariuomenės

tai

gen. Trudeau

. BYLA DEL ANTSNUKIŲ Pakomi- 
- sės pirmininkas John Stennis — de

šinėj liudininkai:

Septyni prieš
— Punta dėl Este aiškėja, 

kad 7 valstybės pasisakė prieš 
Kubos pasmerkimą. Tegalės 
praeiti tik švelni rezoliucija, 
dėl kurios jau susitarė Brazili
ja su Argentina.

— Robert Kennedy į Mask- uždarytas. E Haiti kariniu hefi- 
vą dabar nevyks- Už tat prė- kopteliu diplomatas Hill atsira- 
zidentas Kennedy ateinantį an
tradienį priims pietų Chruščio
vo žentą Adžubei su žmona.

— Alžire gyvenimas parali- nėjo gen. Echavarria, kad jo 
žuotas visuotinio streiko, kuris režimas neišsilaikys. Amerika 

'.remia pogrindinės Europos rei
kalavimus. Paryžiuje sprogo 17 
bombų. Prezidentas de Gaalle 
kreipsis į tautą vasario 5. Kal
bama, kad jis vėl imsis dikta
tūrinių teisių.

— N. Guinejos reikalu gen. 
sekr. U Thant pasiūlė perduo
ti N. Guinejos valdymą laiki
nai dviem Azijos valstybėm, ku
rios yra draugiškos Indonezi- 

Olandija sutiko. Indone-

do San Domingo jau sausio 17 . 
ir tuojau ėmėsi veikti. Rytojaus 
dieną jis. šešias valandas įtikž-

jai 
zija ne. 

. — Bulgarijos lėktuvo istori
ja Italijoje vengiama naudoti
šaltojo karo reikalam, akcijai 
prieš komunistus.

— Berlyno reikalu paruoš
tas planas, kad santykius ten 
palaikytų ne kariniai komen
dantai. bet civiliniai pareigūnai

Retas svečias
Ix>s Angeles sausio 22 pirmą

kart per 5 metus, o SanFrancis- 
co tokio sniego nebuvo per 75 
metus Bozeman. Mont. tempe
ratūra buvo nukritus iki 42 
42

jo nerems. Priešingai, pavar
tos spaudimą kaip ir prieš Tru
jillo brolių grįžimą. Tos dienos 
vakarą Hill prikalbino genero
lą, kad jis vyktų į aviacijos 
štabą tartis su Rafael Bonnel- 
ly Kai tik Echavarria ten nu
vyko. tuojau buvo suimtas ka
rininkų. Vadovaujamų gen- An
drės Rodriguos Mendez. Taip 
baigėsi Echavarria valdymas, ir 
valdžia buvo perduota Bonnel- 
ly.

Diplomatas Hill nusprendė, 
kad dabar atėjo demokratija, 
ii- Amerika tuojau paskyrė 50 
mil- paramos.

Nebūtų abejonės, kad Domi
ninkonuose diktatūros laikotar
pis baigės ir dabar bus demo
kratija. jei ne kaimyninis Cas- 
tro. kuris į valdžią atėjo taip 
pat kaip demokratas, taip pat 
paremtas Amerikos. Belieka pa
laukti. ar naujas valdovas iš
liks demokratas ar virs nauju 
diktatorium. .



SCHKAGERIO
są, prieš intrigas — demokre-

B
ti jų smegenis, būty Jbnity kar'-

1647 Second Avenue, N. Y. C.

prieš bombą: reikia pastatyti 
prieš komunistinį sofizmą tie*

veiksiniBfu visų demokratinių 
valstybių prisidėjimu pinigais, 
žmonėm. Privatinės iniciatyvos 
ir privatinių aukų šiam reikalui 
yra per maža

Tarp 85 ir 86 gatvės • Tel. RE 7-2850

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

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

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

Kada jūs norite įsigyti gerus ir puikius 
baldus jūs juos gausite pas SCHRAGER|.

PIRMIAUSIA SUJUNGTI 
JĖGAS ,.

Ponios Labin pranešimuose 
buvo labai pabrėžta mintis.

t

saulis turėtų suprasti, kad pa
vienių, partizaninių žygių šioje 
milžiniškoje kovoje neužtenka. 
Reikia visiem, kurie myli lais
vę ir ją brangina, susijungti 
ir bendrai spirtis. Reikia apsi
šarvuoti prieš nuodus, jei no
rima išgelbėti silpnesnius kraš
tus Europoje, Pietų Ameriko
je ir ypačiai atsilikusias Afri
kos ir Azijos tautas, kur ko
munizmo infiltracija yra labai 
stipri ir galinga. Atskirų valsty
bių pastangos turi būti koor
dinuotos ir nukreiptos viena 
linkme — užkirsti komunisti
nei propagandai kelius ir ka
nalus.

Iki šiol Vakarai neatkreipė 
dėmesio į šios vienybės reika
lą- Vakarai yra susirūpinę tik 
kariniu apsiginklavimu ir labai 
bijosi "karštojo" karo, visai nu
sigindami psicholofiniame kare. 
Žinoma, sovietų grėsmė yra ir 
karinė, todėl ir karinis apsigy
nimas būtinas, jam daromos 
išlaidos pateisinamos. Bet ar 
čia jau viskas ir baigiasi?

Nors Sov. Sąjunga išsprogdi
no virš 50 megatonų bombą, 

~ žmonijai tikrasis pavojus gre
sia ne iš atominių bombų, bet 
iš politinės komunistų propa
gandos. Komunizmo laimėjimai 
ne durtuvais, o vien užnuodi
jant smegenis, prasidėję Jaltoje 
ir Potsdame, šia kryptimi ei
na ir toliau. Laos pateko į Sov. 
S-gos orbitą vien dėl Masktos 
intrigų; Kuboje, kur yra ame
rikiečių atominių ginklų bazė, 
sovietai jau yra tikrieji šio 
krašto diriguotojai. Visa tai į- 
vyko,. deja, dėl Vakarų nevie
ningumo ir pavojaus neįžvelgi- 
mo-

GIZENGA J. T. GLOBOJE
Kongo buvęs min. pirm, 

pavaduotojas Gizenga iŠ Stan- 
leyville sausio 20 atvyko į cent
rinės valdžios sostinę Leopold- 
viUe. Kongo valdžios atstovų 
niekas jo nepasitiko, nes jis 
jau pašalintas iš vyriausybės. 
Renkama medžiaga bylai prieš 
jį- Jam priskiriami kunigų, vie
nuolių ir civilių asmenų žudy
mai bei kaimų padeginėjimai. 
Jo artimas draugas pulk. Pa- 
kassa, kuris tiesiogiai vykdė 
tuos barbariškus naikinimus, 
jau suimtas. Pats Gizenga buvo 
namų arešte. Lundulos kariuo
menės prižiūrimas. Dėmesio ver 
ta, kad namų arešte būdamas 
jis kreipėsi į J. Tautas, kad no
ri vykti į Leopoldville. Tada aPie Vilnių rašė N. Lietuva ir 
J- Tautu kariuomenė išėmė jį *" ’
iš Kongo kariuomenės žinios 
ir savo lėktuvu atgabeno, sa
vo štabe jį įkurdino. Ko J. Tau
tos siekia, rodydamos jam ypa
tingą globą, aiškės, kai nuvyks 
į Kongą patsai JT gen. sekre
torius U Thant. su kuriuo pre
zidentas Kennedy New Yorke 
turėjo pasikalbėjimą ir pažadė
jo JT visą paramą.

Lanki joja vis dar kitaip
Varšuvoje yra literatų užda

ras klubas, kuriam leidžia dis
kutuoti tokiais klausimais kaip 
antisemitizmas, žodžio laisvė. 
Dabar tas klubas pripažino pre
mija rašytojui marksistui Le-. 
szek Kolokouski. kurio betgi 
viena pjesė buvo išzencūruota 
ir nuimta nuo scenos.

— Gen- Lucius Clay, kaip 
rašo U. S. Ncws .. .. pasitrauk
siąs po poros mėnesių. Jis jau
čiąsis, kad jo rankos esančios 
surištos.

ė
DARBININKAS

Roma paskelbė Sovietų Sąjungai politinį karą (3)
; —1 T“-------— DR. V. MAR. BU)-------------- / “

H tų sumų, kurias Vakarai

nio" dolerio, kuriuo ipginidvo* 
jamos tik rankos. Prieš politi- 

pasauUnę opiniją demokratijos* nį karą, kurį finansuoja Sovie- 
naudai. "Psichologinio" dolerio tų Sąjunga, galima spirtis tik

y-

*45'

IRENA DUBICKA kalba pa vergto jai Lenkijai iš Laisvosios Europos radijo stoties Vokietijoje.

M'

VILNIUJE LIETUVIU PADIDĖJO, LIETUVOJ SUMAŽĖJO
Rojus Mizara kviete “Vienybę” į talką

Laisvė sausio 16 parašė: “Mi
rus Juozui Tysliavai, jo reda
guota ‘Vienybė’ blaškosi. ‘Lais- “šaltinių”, kalbančių apie rusų 
vės' redaktorius R- Mizara kvie- padidėjusį skaičių, nuha*eipia 
tė ‘Vienybę’ įsijungti į -eiles dėmesį nuo rusų į lietuvių pa
tų, kurie plėstų su savo tauta didėjusį skaičių, 
tėvynėj platesnį ryšį”. Esą ‘Vie
nybės’ leidėja V. Tysliavienė 
sutarė su ‘Vyriausiu Lietuvių 
rezistencijos santarvės komite
to pirmininku B.Bieliuku steig
ti ‘Vienybėje’ šios grupelės sky
rių . -.

Ką pasirenka Laisvė Vieny- 
....bėje

Laisvė mėgsta pakartoti iš 
Vienybės kai kuriuos pasisaky
mus. stengdamasi juos pritai
kyti savo linijai. Pvz. Laisvė pa
kartojo V. Sirvydo raginimą, 
kad sovietinės spaudos atsto
vas prie JT Laurinčiukas pa
darytų pasikalbėjimą su prof.* pradžios, 1860 buvo 8,000 ra
st Kolupaila sovietinei spau
dai, kaip Adžubei padarė pasi
kalbėjimą su prezidentų Kanne- 
dy. Tai tiktų “bendradarbiavi
mo” su sovietiniu režimu rei
kalui.

Kur netinka, tai Laisvė infor- 9.000 lietuvių iš ūkių buvo iš- 
macijas patempia, kad pritiktų, gabenti į Sibirą ar Rusijos gi- 
Pvz. V- Sirvydas apžvelgė, ką lumą. Į konfiskuotus ūkius bu-

“kiti šaltiniai”. Iš tų “kitų šal
tinių" suminėjo tvirtinimą, jog 
Vilniuje gyventojų trečdalis 
sai. trečdalis kitataučiai, treč
dalis lietuviai. Tai parašęs. V. 
§. pridėjo nuo savęs: “Tegul 
mūsų istorikai pasako, kiek me- 
cų turime atgal istorijon žings- 
niuoti. iki vėl rasime tarpsnį, 
kuriame Vilniuje gyventojų 
trečdalis buvo lietuviai”. — Sir
vydo žodžius pakartojęs. Lais
vės bendradarbis Įžiūrėjo juo
se ar davė jiem ypatingą pras
mę. pridėdamas žodžius: esą 
Sirvydas “stebisi" ir “nusišai
po" iš tų. kurie kalba apie su
rusintą Vilnių. Tokia informa
cija jau taip pat tinka linijai 
— pridengti nišų infiltracija 
Tačiau tinka tik anais Laisvės 
pridėtais žodžiais patempus au
toriaus pasakymus. Mes auto
riaus žodžiuose nerandam nei 
“nusistebėjimo", nei “nusišaipy* 
mo", o tik logini triuką, ku
riuo Sirvydas nuo jo minimų

SPAUDA

Kaip su padidėjimais?
Sąmoningai ar nesąmoningai 

mėginus nukreipti dėmesį nuo 
rusų kolonizacijos Vilniuje, grą
žiname dėmesį į prof. K. Pakš
to pateiktus duomenis apie ru
sų kolonistų skaičių Lietuvoje 
apskritai ir Vilniuje specialiai 
— kaip tas skaičius augo su 
okupacijos metais.:

Lituanus 1960 Nr. 3 K. Pakš
tas buvo nurodęs:

1. Rusų kolonizacija į Lietu
vą prasidėjo mažu mastu, pa
ėmus Lietuvą rusam 1795. Po 
65 metų nuo šios okupacijos 

sų kolonistų dabartinės sovie- 
tintos Lietuvos ribose

Po 1863 sukilimo rusai pa
sidarė išvadą, kad pusės pro
cento rusų kolonistu nepakan
ka kraštui kontroliuoti. Apie 

vo atkelti rusai, ir 1897 rusų 
skaičius Lietuvoje siekė 144. 
800. Tai buvo jau 5.5 proc. 
viso gyventojų skaičiaus.

Rusų kiekis iki pirmojo pa
saulinio karo, iki 1914. išaugo 
Į 8 proc. Per karą rusai tar
nautojai dingo, liko tik ūkiuo
se Įsikūrę kolonistai, ir 1923 
gyventojų surašymas rusų ra
do Lietuvoje 2.3 proc, daugiau
sia ūkiuose rytinėje Lietuvoje.

2. Kai 1940 rusai okupavo 
Lietuvą, rusų joje buvo apie 
65.000. Sovietai okupuotam 
kraštui kontroliuoti atgabeno 
apie 214.000 — tarp jų 156.000 
rusų, 18,000^ ukrainiečių, 40. 
000 Įvairių rytinių tautybių. To
kiu būdu rusų kolonistų skai
čius iš 1939 metų 2.5 proc. pa
didintas 1959 iki 8.7 proc.

3. Vilniuje 1931, 
valdymo laikais, prof 
tas mini buvus 2.030 
ba vieną procentą.

1942 gegužės 27 
ten rado rusų 4.1

Lenkijos
K.Pakš-

rusų. ar-

surašymas 
proc, K.

Pakšto daviniai 1959 spalio 
mėn. mini rusų Vilniuje jau 
27.2-proc- ę

Taip didinamas rusų skai
čius pačiame Vilniaus mieste, 
kur sutelktas administracijos 
aparatas, o taip pat plečiama 
pramonė.

Kur akys krypsta?
Galima akis kreipti į lietu

vių gyventojų skaičiaus didė
jimą Vilniuje. Galima kreipti 
akis į rusų didėjimą tame mies
te. Tai individualus reikalas. 
Tačiau tas, kuris su pasitenki
nimu mato lietuvių skaičių pa
didėjus Vilniuje, nebūtų ap
žvelgęs pilno vaizdo, jei nema
tytų fakto: Vilniuje lietuvių pa
daugėjo, bet Lietuvoje lietuvių 
sumažėjo.

Laisvė 1960 vasario 19 buvo 
paskelbusi 1959 sausio 15 gy
ventojų surašymo davinius. 
Kai juos palygini su 1942 ge
gužės 27 daviniais, paskelbtais 
Pasaulio Lietuvių žinyne, gau
nas tokis vaizdas:

Sav. Emanuel L. Rosengard. B.S.. Reg. Pharm.
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v. (išskyrus šventadienius jr sekmadieniu.-1

RELIGIOUS CANDLES OP EVERY DESCRIPTiON

Sav. B. KUČINSKAS

Brooklyn II, N. Y.35 So. 8th Street . .

BROOKLYN 8. N Y-

Dideles nuolaidos

statvma.^
VILNIAUS miesto gražusis sodas prie Gicdtmtno pilies pramintas rusu 
rašytojo Puškino vardu. Jam pastatytas ir paminklas. Taip Vilnius ru
sinamas.

v. Z ELE N S

Prekės garantuotos

34-23 FULTON STREET

švenčiu proga dovano* su kiekvienu pirkiniu

Tel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION

TELEVUIZAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

TRANZISTORINIUS RAOIO.

kiškicms " B I a u pu n k t " Radio ■ Stereo

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

T’ 1 % Mi V*■JOJI
EVerareen 7-2155 Resid. ILIino:s 8-71 ’3

CtjaS.
KONKRETŪS PASIŪLYMAI

Konferencijoje skaitytos 5 
pagrindinės paskaitos, kuriose 
buvo apžvelgta padėtis visuo
se 5 žemynuose, ir apie 20 at
skirų pranešimų apie komuniz
mo veiklą atskiruose kraštuo
se, tiem 500 delegatų galėjo 
sudaryti pakankamą vaizdą 
apie komunistinės propagandos 
tikslus, metodus, techniką ir 
įtaką laisvajame Vakarų pasau
lyje ir naujose Azijos bei Af
rikos valstybėse. Beliko pasku
tinis klausimas — ką konkre
čiai Vakarai turėtų daryti, kad 
atsispirtų komunizmui ir laimė
tų "politinį" karą. Ir čia pa
grindinį žodį turėjo konferen
cijos organizatorė ponia La- 
bin.

Pirmiausia ji atmetė kai ku
rias iki šiol vartotas neveiks
mingas priemones, kaip nepa
siekiančias pagrindinio tikslo- 
Ji pasmerkė įvairias tarptauti
nes konferencijas su Sovietais, 
kurios galėtų būti veiksmingos, 
jei visi jų dalyviai parodytų 
geros valios. O tos geros valios 
kaip tik nėra sovietuose. To
liau. neužtenka turėti savą ideo
logiją ir ją statyti prieš ko
munizmą. nes komunizmas nė
ra vien tik ideologija, o dau
giau Sovietų Sąjungos jėga. 
Lygiai nėra veiksminga priemo
nė priešintis komunizmui vien 
ekonomine parama atsilikusiem 
kraštam. Ta pagalba rodo hu
manistinį solidarumą, bet tuom 
komunizmui nepasipriešinsi, nei 
jį atsversi, ar sulaikysi. Paga
liau nepakaks Vakaram tik ap
sijuosti atominiais ginklais, nes

(nukelta į 4 psl.)
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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, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y. C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Viso gyventojų Lietuvoje: 
1942 — 2,789,587;
1959 — 2,711,000.
Taigi per 17. metų sumažėjo

78,000. * ‘
Lietuvių skaičius:
1942 — 2,263,997;
1959 — 2,151,000.
Taigi per 17 metų sumažėjo

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

■ Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa-

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
112.997.

Lenkų skaičius: 
1942 — 336,939; 
1959 — 230,000- 
Taigi sumažėjo 106,939.
Rusų skaičius:
1942 — 85,303; 1
1959 — 231,000. !
Taigi padidėjo 145,697.
Visų tautybių skaičius Lietu

voje sumažėjo, o padidėjo tik i 
vienų rusų. __ i

Caro okupacija rusų kolonis- į 

tų skaičių iki 8 proc. tesuge- b 
bėjo pakelti tik per 100 metų-j1.

200 Orchard Street New York 2, N. Y.

Tel. AL 4-8319

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

H
4

Sovietų okupacija tai atliko per 
keliolika metų. Ir tas rusifika
cijos bei kolonizacijos proce
sas ne tik tęsiamas, bet spar
tinamas.

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptus 
ir turime visus gatavus vaistus. — Jei reik vaistų — 
eikit į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broadway, 
tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020.

JI
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Lietuvių tautos tragedija kaime
Kaimau ištisais amžiais buvo 

tvirčiausia lietuvių tautos atra
ma. Jisai išlaikė gyvą sentėvių 
kalbą, papročius ir tikėjimą. 
Kai dvarai sulenkėjo, o miestai 
ir miesteliai nutauto, prisigėrę 
svetimos įtakos ir žmonių, kai
mas visą laiką išliko lietuviš
kas Iš jo kilo naujoji lietuvių 
šviesuomenė ir tautinis atgimi
mas. Viename Mikalojaus K. 
Čiurlionio paveiksle, pavadin
tam “Karalių pasaka”, du ka
raliūnai laiko savo delnuose 
švytintį daiktą, lyg kokį ste
buklą — tą lietuvišką sodybą 
su šviesos aureole. Kaimas vi
sada buvo šviesios, gajos ir lie
tuviškos dvasios Be kaimo ne
būtų buvę nė nepriklausomos 
Lietuvos

atkuriant, 
davė sava- 
kurie gy-

lietuviškas kaimas 
norius .— kūrėjus, 
nė savo žemę, pripildė mokes
čiais savos valstybės iždą, iš
ugdė naujas šviesuomenės kar
tas. kurios nelaisvės jau nepa
žino. Kaimas vis kilo, ūkiai gra
žiai tvarkėsi. Nebuvo klausimo, 
kad trūktų maisto; tebuvo kar
tais rūpesčio, kur maisto pro
duktus iškišti, kad jie pinigu 
pavirstų. Didesnės pramonės 
neišugdžiausiam krašte, kaimas 
buvo pagrindinė valstybės at
rama.

Kalbos, kad Nepriklausomos 
Lietuvos laikais kaimas buvo 
apleistas, yra iš piršto išlauž
tos. Daug buvo daroma ūkio 
našumui pakelti, trobesius ap
tvarkyti. kelius pravesti, visą 
šalį labiau sukultūrinti. Mokyk
lų buvo statoma vis daugiau ir 
gražesnių. Visuotinis švietimas 
jau apėmė visą Lietuvą.

Okupacijų metais lietuviškas 
kaimas taip pat tvirčiausiai 
laikėsi. Pirmos bolševikų oku
pacijos metais. 1940 - 41. nė 
nebandyta kaime kokių dides-

MATAS UDELIS

Keleivis iš Kauno

(7)
Nuėjus į senuosius Lietuvos 

teismo rūmus. Laisvės alėjos ir 
Prezidento gatvės kampe, tuoj 
mane iškratė- Atėmė žiebtuvė
lį. auksinį sutuoktuvių žiedą, 
užrašų knygelę, žiebtuvėlį ir 
žiedą įdėjo i stalčių, o užra
šų knygelę paliko ant stalo. 
Kai iš kabineto išėjo, knygutė 
taip ir buvo pasilikus ant sta
lo. Griebiau ir išplėšiau kelis 
svarbius adresus. Viską tuoj 
suplėšiau į smulkias skiauteles.

Čia turiu pasakyti, kad rie
ną kartą. 1945 metų sausio 
mėn. į mano dirbtuvę buvo už
ėjęs vienas jaunas rusų karys 
ir pasiūlė pirkti lengvą automo
bilį “Willy”. Amerikos gamy
bos. Aš jam pasakiau, kad tai 
kariška mašina, niekas jos ne
pirks. Tada man atsakė, kad 
dabar daug įstaigų naudojasi 
tokiomis mašinomis. Patariau
jom kreiptis į įstaigas ar įmo- Vėliau pasirodė, kad kariš- 
nes. gal jos nupirks. Bet jis kis neturėjo teisės parduoti tos 
sakėsi, kad jam šis kraštas ir mašinėlės, nes ji buvo valdiš- 
miestas nepažįstami, ir jis pats ka. Visas jo pasakojimas bu- 
niekam pasiūlyti negalįs. Pra- vo pramanytas. Jį suėmė ir nu- 
šė manęs tarpininkauti. Pasiža- teisė 2 metam kalėjimo. AŠ tuo

**.00 
**.50 
*3.50 
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nių bolševikinių reformų pra
vesti. Tai buvo nepaimama tvir
tovė. Kaimas daugiausia susi
laikė rinkti vadinamąjį “liau
dies seimą”, kaimas nešlovino 
nei Markso nei Stalino, kaimas 
šaipėsi iš visokių praeivių agi
tatorių. Kaimas daugiausia ir 
nukentėjo p*r pirmąjį masinį 
trėmimą. Daugiausia buvo iš
vežta ūkininkų ir jų šeimų.

Vokiečių okupacijos metais 
kaimas sugebėdavo išsisukti iš 
priverstinų pyliavų. Savo mais
to atsargomis jisai šelpė jr iš
laikė miestuose gyvenančius. 
Po karo priglaudė ir maitino 
badaujančius vokiečius, atbėgu
sius iš Karaliaučiaus srities, ir 
rusus, keliavusius elgetauti iš 
“didžiosios tėvynės”. Lietuviš
kas kaimas visada turėjo gerą 
širdį- „ ' 

Dabartinėje bolševikų okupa
cijoje lietuviško kaimo žmonės 
yra labiausiai apleisti ir dau
giausia kankinami. Kolchozai ir 
sovchozai kaimą sugriovė ir pa
vergė taip, kaip niekados nė
ra buvę net ir žiauriausios bau
džiavos laikais. Tada žmonės 
bent galėjo gyventi savo trobo
se. turėjo šiek tiek savos že
mės, už darbą laukuose gauda
vo tiek, kad bado nekentė. Na
mie prisiausdavo įvairių audek
lų. Žmonės kentė, bet nebuvo 
nei apiplyšę, nei alkani, nei be 
pastogės.

Šiandien kaimas išgyvena 
baisią nelaimę. Žmonės išnau
dojami ir slegiami iki kraštuti
numo. Už darbadienius tik tiek 
gauna, kad be savo mažų skly
pelių negalėtų išsiversti. Vals
tybė viską nulupa. Tai visuo
tinis apiplėšimas, kokio nepasi
taikė per visą lietuvių tautos 
istoriją. >

Ekskursantai, kurie Lietuvą 
lankė, apie kaimą arba visai 
tyli arba tik dalelę to skurdo 
atskleidžia.

dėjau paieškoti tokios įstaigos 
ar įmonės. Be to, aš jo paklau
siau kaip gali būti, kad jam 
nereikalinga Jis pareiškė, kad 
tai ne jo, o dėdės pulkininko 
Mašinėlę jiedu su dėde radę 
fronto teritorijoje, pamestą, ap
gadintą. Parsivilkę savo jėgo
mis, atsiremontavę ir dabar ga
lį ją parduoti.

Užėjęs į teatrą, pasiklausiau 
direktoriaus, ar jis nepirktų 
tos mašinukės- “Būtų gerai, bet 
labiau reiktų sunkvežimio”, at
sakė direktorius- “Dviem maši
nom tuo tarpu pinigų neišten
ka”. Užklausiau tada malūno 
tresto direktoriaus, kuris su
tiko pirkti, tik pirmiau norėtų 
pamatyti ir pasikalbėti su pa
čiu pardavėju. Po kurio laiko 
užvažiavo pas mane tas pats 
kariškis. Mudu nuvykom į tres
tą. kur mašiną ir nupirko už
1800 červoncų (18,000 rublių), rą išleido į kiemą pasivaikščio

Washingtone turėjo trijų die
nų konferenciją “National 
Council of Cątholic Men”- Da- 

- lyvavo 150 pirmininkų iŠ vys
kupijų ir valstybių tarybų. Sau
sio 21 konferencija priėmė re
zoliuciją dėl kunigų teismų Vil
niuje. _

Rezoliucijoje nurodoma į 
teismą kaip į Sovietų pastan
gas sulikviduoti kunigus ir jų 
įtaką. Tai nauja priemonė po 
vienintelio aktyvaus vyskupo iš
trėmimo ir laikymo namų areš
te. Amerikos katalikai vyrai pa
reiškė protestą prieš tuos so
vietų persekiojimus tikintie
siem Lietuvoj per du dešimt
mečius, prieš persekiojimus Ki
nijoje ir satelituose ir paragino 
Amerikos katalikus jungtis mal
dose su Tylinčios Bažnyčios na
riais-

Sibiro lietuvaičių maldos 
televizijoje

JAV katalikų vyrų federaci
ja. kurios centras yra Washing- 
tone,’ periodiškai ruošia radijo 
ir televizijos programas.

Sekmadieni, sausio 28, 1 vai.
30 n* ------ ‘ laikraščio dėmėsi. kad laikraš- Tokia yra dienos dvasia šaulį’

LARYSSA LAURET — Sibirio tremtinės rolėje. Prašoma visų žiūrėti TV NBC (4 kanalas) sausio 28, 1,30 popiet.

laiku buvau irgi suimtas ir iš
vežtas į Petrašiūnus, tad jokių 
parodymų duoti negalėjau.

Tas tardytojas susirado ma
ne dėl tos bylos. Aš jam vis
ką nupasakojau, kaip buvo, bet 
nepatikėjo. Pakvietė milicinin
ką, kuriam perdavė mane, o 
tas nuvedė į kalėjimą Kaune 
Prašiau tardytoją, kad mane 
paleistų, bet jis spyrėsi, kad 
pasakyčiau teisybę. Taip pate
kau pirmą kartą gyvenime į 
kalėjimą. Į kalėjimą buvo užė
jęs dar kitas tardytojas, klau
sinėjo apie tą mašinėlę. Tą pa
tį ir jam pakartojau.

Kitą ar trečią rytą kalėjime 
pradėjo visi kalbėti, kad Sta
linas išleido amnestiją ir kad 
visos bylos, nesurištos su po
litika, nutraukiamos. Mūsų ka
mera tuoj gavo iš kažkur laik
raštį, kuriame viskas* buvo aiš
kiai nušviesta. Daug ką pradė- 
jo iššaukinėti, liepė susirinkti 
daiktus ir-sakė, kad išleis į 
laisvę- Visi pradėjo sakyti, kad 
ir mane turi paleisti, nes ma- 
,no straipsnis pakliuvo į am-
nestiją- Bet praėjo savaitė, ki
ta, o manęs kaip nešaukė, taip 
nešaukė.

Vieną sekmadienį visą kame- 

ti. Kiemas tuomet buvo aptver
tas atskirais skyriais aukštomis 
tvoromis. Kiekvienoje tokioje 
užtvaroje buvo ris kita kame
ra, kuri turėjo atskiras dure
les. Mūsų užtvaros durys atsi

ginėje programoje “Ryto mal- tis nutylėjo kitas tris sostines ar tai yra neišmanymas apie 
da” bus panaudota pirmu kart — Vilnių, Rygą ir Tallinną ... tikrąsias sąlygas, kurios dabar 
irjšibiro lietuvaičių maldos, ši Lietuvos kankinių kaulais — yra EwoP‘» <Wyje.

rašė laiške — nusėtas visas Si- Moraliniu, humanistiniu, teisi
niu ir istoriniu atžvilgiais ne
gali būti pateisinamas jūsų iš- 

’ vengimas palinkėti pavergtiem 
baitam kelių viltes spndulų 
laisvę atgaut.

__r_.______ w_  __ Priminė toliau 1944 - 1951 
sikaltimus, įvykdytus Rusijos, rezistencijos kovas Lietuvoje.

NBC programa perduodama į 
visą JAV teritoriją.

Lietuvaitę, Sibiro kalinę, vaiz
duos Laryssa Lauret. Progra
mos tekstą paruošė kun. D. Ro
ver, O.P.

Lietuvių vardą ir kančias ši 
NBC — TV programa tikrai iš
ryškins amerikiečių visuomenė
je.

Prieš tylos sąmokslą
Darbininko skaitytojas at

siuntė iš Baltimorės laikraščio 
The Sun ištrauką, kurioje sau
sio 7 Antanas Česonis atsilie
pė dėl vedamojo sausio 3 die
nos, kuriame laikraštis kalbė
jo apie galimybę sustiprėti pa
saulio .taikai, jei Chruščiovas .. 
duotų daugiau laisvių Budapeš
te. Varšuvoje. Prahoje. Sofijo- 1 
je ir Bukarešte.

česonis, Baltimorės Lietuvių 
sąjungos pirmininkas, atkreipė ’

darė ir pasirodė kariškis su ga
balu popieriaus. Iššaukė mano 
pavardę. Kameros draugai ma
nė, kad jau einu į laisvę. Bet 
kieme pasitiko mane rusų ka
rininkas, nuvedė už vartų, pa
sodino į mašiną ir nuvežė į 
Saugumo rūmus. Ten iškratė 
ir Įstūmė rūsin. Kamera buvo 
nedidelė. Joje radau dar 4 ar 
5 nelaimės draugus.

Po kokio pusvalandžio iššau
kė pas tardytoją. Vedė laiptais 
į viršų, įvedė į vieną iš ten 
esančių kambarių, kur manęs 
laukė trys kariškiai. Jų laips
niai rodė, kad yra papulkinin
kiai. Mandagiai paprašė atsi
sėsti, pasiūlė užsirūkyti, bet aš, 
nors ir norėjau rūkyti, atsisa
kiau. Pirmiausia pradėjo klau
sinėti apie mašinėlę- Aš jiems 
nupasakojau viską smulkiai, 
kaip buvau pasakojęs anksčiau 
kitiems- Vienas iš. jų ir sako: 
“Matai, žmogus nekaltas, o jie 
norėjo jam kaltę primesti”. Tai
gi, sakė, “viskas gerai”, bet 
ne tam mane čia atvežę. Bus 
geriau, jei pasakysiąs, su kuo 
kalbėjausi panemunėje tą ir tą 
naktį ir kokius daviau įsaky
mus?

Mano gyslose kraujas visai 
sustingo. Širdis pradėjo tan
kiau plakti. Gyniausi, kad nie
kur nebuvau ir su nieku nesi
kalbėjau tuo laiku. Tada pa
šaukė man palydovą, liepė ei
ti ir gerai pergalvoti, gal aš 
prisiminsiąs, žinoma, aš tuoj 

biras. šita barbariška neteisy
bė nepatraukė jūsų dėmesio. 
Priežasties mes negalim supras
ti. Ar tai savotiškas 'tylos są
mokslas' — tylėti apio agresi
jos, deportaciją, genocido nu-

GYVENIMAS IR BAŽNYČIA
ltai! joje dienos sensacija 

spaudoje buvo padaryta Tėvo 
Lombardi, jėzuito, pamokslinin
ko. knyga, kurioje jis pateikė 
bažnytinės veiklos reformų siū
lymus būsimam visuotiniam su
sirinkimui. Tarp jų kalba, kad 
vyskupai turėtų būti daugiau 

■ganytojai apaštalautojai, ma
žiau administratoriai; suprastė 
ti ir savo išoriniu drabužiu, tar
damas. kad generolo drabužis 
turi supanašėti į kareivio drabu-

“prisiminiau”, su kuo buvau 
susitikęs ir ką kalbėjau, bet 
kad būčiau kam įsakymus da
vinėjęs — tai to nebuvo. Ma
niau, kad čia koks apsirikimas. 
Taip išbuvau kameroje iki 9 
v. vakaro:

Vėl prasivėrė durys, iššaukė 
ir nuvedė į -viršų, į tą patį 
kambarį. Ten manęs laukė tie 
patys papulkininkiai. Svarbiau
sias klausimas: “Pasakyk, kur 
yra banditų (partizanų) štabas”. 
Apie jokį štabą nieko nežino
jau, tai ir atsakiau, kad neži
nau. Man pagrasino: “Jeigu ne
prisipažinsi, tai bus kraujo”.

Apie mano pirmą suėmimą 
jiem buvo viskas žinoma. Vis
kas buvo smulkiai nupasako
ta — visos pabėgimo aplinky
bės. Manęs dar klausinėjo, ar 
pažįstu tą ar kitą asmenį, apie 
kuriuos pirmą kartą girdėjau- 
Sakiau, kad nepažįstu- Bet jie 
sakė, kad tai esą “banditai”, 
kuriuos galėsiąs tuojau pama
tyti. Gerai žinojau, kad niekam 
nebuvau pasakojęs savo pabė
gimo, išskyrus vieną inžinierių. 
Supratau, kad jis gali būti Sau
gume, tik kitoje kameroje.

Vienas iš tų papulkininkių 
pasisodino mane prieš save ir 
klausinėdamas gumine žarna 
daužė man pakinklius. Toje vie
toje tuoj iššokdavo kraujo 
juosta. Po kokios valandos lio
vėsi mušęs ir įvedė į kambarį 
jauną vyrą, kokių 25-27 metų. 
Manęs užklausė, ar pažįstu jį? 

Atsižvelgiant į kunigų trūkumą, 
reiktų tam tikras bažnytinio ad
ministravimo pareigas perduo
ti pasauliečiam.

Knygos kai kuriuos tvirtini
mus spauda papūtė, ir O. Ro
mano laikraščiui teko Lombar- 
di kai kuriuos vertinimus ati- 
taisinėti.

Tėvas Lombardi, pritariamas 
popiežiaus Pijaus XII, 1946 Į- 
steigė “sąjūdį už geresnį pa

To vyro veidas buvo toks su
vargęs ir, matyt, jis pats buvo 
daug kentėjęs. Atrodė, kad bu
vo kur matytas, bet prisimin
ti jokiu būdu negalėjau. Atsa
kiau, kad nepažįstu. Ir tas jau
nas vyrukas atsakė manęs ne
pažįstąs, tik megztinis, kuriuo 
esu apsivilkęs, esąs toks pats, 
kaip tą naktį, kada su manim 
kalbėjosi prie Nemuno.

Tai buvo anas vyras, pasi
vadinęs partizanų būrio vadu. 
Darkyta rusų kalba dar pasako
jo, kad aš buvau atvykęs iš 
partizanų štabo, ir kad davęs 
jam įsakymą didinti būrį ir 
veikti prieš bolševikų valdžią. 
Davė jam liudijimą pasirašyti, 
ką ir padarė. Aš jam sakiau: 
“Žmogau, ar turi sąžinę, kad 
taip gali meluoti?”. Man už
draudė kalbėti, o jį išvedė.

Mano pasakojimą surašė, 
kaip aš buvau anksčiau pareiš
kęs, kad jokio štabo nežinau, 
niekur nepriklausau ir tik at
sitiktinai buvom tą naktį su
sitikę. Surašė, perskaitė ir da
vė man pasirašyti.

(Bus daugiau)

— Indonezija pranešė JT. 
gen. sekretoriui, kad sutinka 
dėl N. Guinėjos derėtis su 
Olandija.

— Mikojanas, Chruščiovb pa
vaduotojas, dabar lankosi Ma
roke, perkeliavęs jau Ghaną, 
Guinėją, Malį.

VIENAS iš Klaipėdos baž
nyčios vitražų.

AMERIKOS KATALIKŲ 
SPAUDA DĖL KENNEDY NE
SUTARIA

Jėzuitų leidžiamas laikraštis 
America pastebėjo, kad prezi
dentas Kennedy ieško palan
kumo protestantų, bet priven
gia ryšių su katalikais. Catho- 
lic Free Press, Worcesterio 
vyskupijos laikraštis tam jėzui
tų pasisakymui nepritarė ir jį 
smerkė.

Demaskavo Amerikoje skie
pijamą vertybių nuvertinimą 
Our Sunday Visitor atkrei

pė dėmesį, kad nuo 1920 Ame
rikos viešajame švietime ir opi
nijoje skiepijamos idėjos, kad 
nesą pastovios tiesos, pastovių 
moralinių vertybių. Studijuo
jančiam jaunimui dažnai aiški
nama, kad ne žmogus turį de
rintis savo elgesį prie pastovių 
vertybių standarto, bet stan
dartus derinti prie savo asme
ninio patogumo. Iš čia ir eina 
minčių ir elgesio chaosas.

SUOMIJOS DIPLOMATINIAI 
SANTYKIAI SU VATIKANU

Vatikane savo įgaliojimus į- 
teikė Suomijos atstovas Len- 
nart Orkomies, buvęs konsulas 
Frankfurte, Koelne, patarėjas 
Londone. 0- Romano pranešė 
ta proga, kaip Suomijos švieti
mo ministeris S. E. Hosia pa
sakė kalbą per Romos radiją 
popiežiaus sukakties proga per
eitą lapkričio mėn. Savo “ma
žo šiaurės krašto” vardu minis
teris kalbėjo: “Mūsų diplomati
niai santykiai su šventuoju Sos
tu prasidėjo sunkiaisiais laikais 
prieš porą dešimčių metų, ka- 
da mūsų kraštas, kuris savo
dauguma yra liuteronai, turė
jo progą patirti paramą, plau
kiančią iš krikščioniškos ir bro
liškos meilės, nepaisant religi
nių įsitikinimo skirtumų”.

“Pirmoji Jūsų Šventenybės 
enciklika Ad Petri Cathedram 
buvo šauksmas už taiką ir tarp
tautinį bendradarbiavimą. Mes 
tebegyvename laikais, kada to- z 
kio turinio šauksmas turėtų ras 
ti didelio atgarsio, ir mažosios 
tautos tai ypatingai jaučia. Te
gul Visagalis Dievas duoda Jū
sų šventenybei jėgų kovoti už 
tuos labai krikščioniškus sieki
mus”.
BRAZILIJOS KARDINOLAS . 
PRIEŠ VYRIAUSYBĖS PALAN
KUMĄ KOMUNIZMUI

Brazilijos kardinolas Jaimc 
de Barros Camara pakėlė balsą 
prieš Brazilijos vyriausybės 
pataikavimi komunizmui ir Cas- 
tro-

Brazilijos užsienių reikalų 
ministeris aiškinos, kodėl jis 
nenori pritarti Amerikos siūlo- 
mom sankcijom prieš Castro: 
“Sankcijos prieš Kubą paneig
tų apsisprendimo teisę”. Kardi
nolas atsakė: "Kokis pasityčio
jimas yra ta kalba apie apsi
sprendimą. Atrodo, kad apsi
sprendimas taikomas tik tada, 
kai tam pritaria Sovietų Sąjun
ga ar bent kai jis tarnauja So
vietų interesam". Vyskupų var
du pasmerkė vyriausybės už- 
megstus diplomatinius santy
kius su Sovietų Sąjunga.



ŽHos šWdc$ b* Mfos
VargM karaliom ir karais
MgMmi
Don Jaune de Morą y Ara- 

gon, ispanų bekyląs daininin
kas, turėjo didelį pasisekimą^ 
viename Romos naktiniame klu
be. Ypač visiem patiko joj 
komponuota daina “Bumba-da”J 
Ji .įrašyta į plokštele. Kai toji 
plokštelė norėta platinti ir Bel
gijoje. karališkas dvaras už
draudė. Pasirodo, kad daininin
kas Don Jaune yra Belgijos ka
ralienės Fąbiolos brolis.

■ •<;< *

TO PLACE.
YOUR AD - 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

RESTAURANTS

5806 Broadvvay nr 238th St, Klngs- 
bridge 8-2245. Diners Club - Ameri
can Ex press. STELLA D’ORO, Įta- 
Uan Cuisine. “A fabulous Roman 
Palace setting”. Cocktail Lounge. 
Free parking on our orui lot. Din- 
ner and Supper ė. la Carte. Party 
Facilities. Closed Monday.

SORRENTO 
RESTAURANT & PIZZERIA

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones | 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpinsime vizas 
sutvarkome rezervą ei i* e ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy 
kite/skamblnkite daugisusLū patyrusiam kelionių biurui | R. Europa
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. York 36. N. V. • TęL Orele 5-T711

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Vargas būti filosofam
Ispanu bankas “Banko Espa* 

nol de Credito” sudarė fondą 
paremti neturtingiem studen
tam paskolomis. \Jž paskolas 
ima tik 3 procentus. Fondą su- 

' daro 100 mil. pezetų arba virš 
pusantro milijono dolerių- Pa
skolas ligi šiol gavo tik tie stu
dentai, kurie studijuoja tech- 

- niką. matematiką ir gamtos 
mokslus. Filosofiją studijuojan
tieji laikomi “nekreditingi” ir 
paskolų negauna.

Vargas tam, kuris pyksta
Miesto gatvėje susitiko du 

politikai, iš kurių vienas labai 
nepakentė antro. Tas pirmasis 
praeidamas ir sako: “žiurkės 
aš nesveikinu”.' Antrasis nusi
ėmė kepurę ir žemai nusilenkė 
tardamas: “O aš sveikinu”.

216 Avenue “A” 
Neu’ York Citv 

Topš in Neapolitan Cuisine 
Complete Deliverv Service 

OR 7-9957

THE TEHERAN RESTAURANT

at 45 West 44th Street 
New York City 

Finest in Wining and Dining 
For Reservations Call

M U 2-6588

HOPATCONGO ežeras — didžiausias New Jersey valstybėje, 2443 akrų. Nuotr. V. Maželio.

Lindene ruošiamasi Vasario šešioliktai

Under New Management
TURN HALL ‘

B’way & 44th St.. Long Island City

DISPLAY

Licensed by Vneshposiltorg

Siuntini jūsų draugam? ir giminesnis j bet kuriePaskubina jūsų
SSSR dali

SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Vargas gražuolei
Vokietijoje. Dinslakeno mies

telyje, Reino provincijoje, po
licininkas sulaikė greitai va
žiuojantį automobilį. Jame sė
dėjo daili moteris. Kai polici
ninkas pro langą įkišo galvą 
pauostyti, ar automobilyje 
kvepia alkoholiu, moteris jį 
bučiavo: Alkoholiu tikrai 
kvepėjo. Bet pakvipo bauda 
už įžeidimą asmens, kuris 
tarnybos pareigas‘ Gražuolė su
mokėjo 30 vokiškų markių.

ne- 
pa- 
ne-

ėjo

Vasario 16 minėjimą ruošia 
Alto skyriaus valdyba, susita
rusi su visų lietuviškų organi
zacijų atstovais, vasario 25, 
sekmadienį. 3 vai. popiet, Lie
tuvių laisvės parko salėje, 340 
Mitchell Avė, Linden, N.J.

' Pagrindinę kalbą pasakys Vii- dovaujama 
ko atstovas (ir. Ant. Skėrys.
Pakviesti minėjime dalyvauti 
Lindeno miesto mayoras Wil- 
liam Hurst ir miesto tarybos 
pirm. J. Krueger. Invokaciją 

! sukalbės kun. P. Totoraitis., o 
trumpą religinį žodį tars kun-

• J. Pragulbickas.

Meninę programą išpildys 
sol- Irena Stankūnaitė, muz. J. 
Stankūnas, broliai Albinas ir 
Antanas Prižgintai, Lindeno lie
tuvių šeštadieninės mokyklos 
vaikų choras, vad. Ir. Stankū
naitės, tautinių šokių grupė, va- 

D. Vaičiūnaitės, 
deklamuotoja B. Vaičiūnaitė ir 
kt.

Minėjime bus perskaityta 
miesto majoro tai dienai išleis
ta proklamacija, priimtos re
zoliucijos ir k.

Ar prasminga
(atkeltais 5psl.)

Lindeno Alto skyriui šiais 
metais vadovauja pirm. V. Tur
sa, vicepirm. S. Samatas, sek- 
ret. S. Vaičiūnas, iždin. J. Ka- 
sakauskas. narys S- Ramonas.

ne-

Vargas būti saitam
Žmonėm senstant, trumpėja 

jų atmintis, bet ilgėja praei
ties prisiminimai. Dėl to iš pra
eities prisimenama ir tai. ko 
visai nebuvo, bet užmirštama, 
kas tik prieš valandėlę yra įvy-

Visi Lindeno ir apylinkės lie
tuviai maloniai kviečiami daly
vauti. V-T.

SCHOOL BOAT RIDE? The 
Steamboat City of Keansburg 
with capacity 2000 passengers — 
Now Accepting Cliarter Dates from 
School, Churches and other Fund 
Raising Organizations. By applying 
now you can get the dates you 
want. Write or Phone

DOYLE & DOWD 
Excursion Boat Charter Brokers

9 State St.. N. Y. C.
U N 4-0699— Days 
ES 7-5103 — Eves

Save Heat and Money Now! See us 
first for the Storai v.'indoivs, Door 
screens (aiuminuhi), Jalousies - 
Avcnings. Lovv cost. Liberal trade- 
in. Allowence for your ol<l wooden 
storai window and screens. Call: 
CL 3-7700 todav. WEATHER-RITE 
PRODUCTS, 1639 Utica Avenue. 
B’klyn, N.Y. Work done in all boros.

PLaza 1-6540

From 25 to ^000 peoole. Dinner 
served nightly: Family Dinners Sun
dav. Dancing Saturdav & Sundav.

Y E 2-9274

ANGELO’S 
NEAPOLITAN RESTAURANT

Serving Seafood in Season. Lobster 
(“Fra Diavolo’* our Specialtv) — 
Choice Wines & Liųuors. Closed 
Mondavs. 146 Mulberry St.. New 
York. N. Y........................... CA 6-8527

THE LEN FONG RESTAURANT
THE BEST IN CHINESE FOOD

Cantonese Style

3533 Broadway, New York, N. Y.

A U 1-7270

THE
FAIRVIEW RESTAURANT

— Kun. Juozas Šeškevičius 
iš S. Paulo praneša, kad prade 
jo statyti Vila Zelina par jau
nimui namus. Namai bus dvie
jų aukštų. Pirmame aukšte mo
kykla, o antras aukštas bus pa
skirtas jaunimo organizaciniam 
reikalam. Ateitininkai ten tu
rės taip pat savo ramovę — 
kambarį-

•— Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos centro valdybos pirm. 
Jonas Račkauskas praneša, kad 
planuotą'rytiniame JAV pakraš
tyje MAS kuopų vizitaciją sau
sio pabaigoje atidėjo j mokslo 
metų pabaigą. Būsią daugiau 
laiko ij* orai patikimesni.

St. Zobarsko knygų, kurios 
paima tiek pinigo, kaip pastaty
mas banališkiausios operos. Ki
tas reikalas būtų, jeigu mes pa
statysime operas savo autorių: 
Št. Šimkaus, Kamavičiaus, M. 
Petrausko ar K. Banaičio ope
rą. Gal ir tos operos nepigiai 

' atsieitų, bet būtų kas parodo 
ir kitiems, ką Lietuva šioje sri
tyje buvo sukūrusi, pasinaudo
dama savo laisvės dienomis. me visus gimines, draugus ir

Kartą vienas entuziastas mū- pažįstamus dalyvauti šiose pa
sų spaudoje pasisakė, kad rei
kią paskirti premiją už lietu
viškos operos parašymą. Tokią 
operą šiandien jau turime. K. 
Banaičio parašytą, prie kartos 
išleidimo svetimų operų staty
tojai nė vienu centu neprisidė
jo, o iš visuomenės išrinkti po 
keliolika tūkstančių tik išlai
doms padengti sugebėjo. .

Už a- a. Kazimieros 
nes vėlę, jos mirties 
proga, yra užprašytos 
šios sausio 27 d. 9 vai. ryto
švč. Trejybės lietuvių parapi
jos bažnyčioje, 207 Adams St. 
Nevvark, N. J. Maloniai kviečia-

Kiimie- 
metinių 
šv. Mi-

maldose ir kartu su mumis pa
simelsti už jos vėlę.

Nuliūdę: vyras Mykolas, duk
ra Regina šlepetienė su šei
ma ir sūnus Vytautas su šei

ma.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
'prašomas skambinti:

RADIJO VALANDĖLĖS

UTHUANIAN MELODIES
DETROIT — WJLB

1400 banga 
šeštadieniai* 5-5:30 popiet 

Vedėjas Raiph J. Valatka 
15756 Lesure, Oetroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224

Todėl atrodo, kad gal mums, 
kaip sakoma, nevertėtų persi
tempti. statant operas, kurios 
gal ir duoda kaikam progos pa
sirodyti apšviestoje scenos ram
poje. vieną kitą dainininką ar 
dainininkę pareklamuoja, bet 
ar prasminga tiek brangiai už* 
tokias reklamas mokėti? Man 
rodos, kad neprasminga”.

(Praėjusiame Darbininko 
i meryje VI. Ramojaus buvo 

syta, kad lietuviškai operai 
statyti jau daroma rimtų 
stangų).

GLenmore 5-7281

NEBŪK ŽILAS

TĖVYNES GARSAI
HARTFORD WPOP

1410 klc. 
•ekmsdienl — 11-12 vai. dięn* 

Vedėjas J. Re t kaiti* 
•u utncoln Street, Hartford, Conn.

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

PHILADELPHIA tfTEL 
800 . .banga 

teitadlMlai* —
Vedėja* Adplfa* Gaigalas
335 Titan St, PMtadelphia 47, Pa.

HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO 8EIMO8 PROGRAMOS

lietuvių kalba:
kasdien 10*11 vai. r.; - aekm.
8 - 9:30 vai. r.: Lietuviško* vaka- 
ouėko* pirmadieniai* 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: * k«ed««n 7-7:30 v. v 
Radijo Stoti* WDPA. Oak Park, III. 
A.M. 1400 kito*.: F.M. 102.7 mogac.

nu- 
ra- 
pa- 
pa-

K’įptFj "Florai Herb” yra nuo- 
’ stabi priemonė plaukų

priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukt; spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už didelę 8 oz. bonkų. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. - TROPICANA, 
Dept. A; P.O. Box 305. Clinton, Ind.

Dr. I. Robt. Krasner
Optometrist. Eves examined, pre- 
scriptions filled. Contact Lenses 
fitted. .— 7C9 Lexington Avenue. 
New York 22, N. Y. Bet. 57th and 
58th Streets.

at 810 Fairvievv Avenue 
Ridgewood. Queens 

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

WINES & LIOUORS

A Hairstyle and 
PERMANENT 

WAVE 
designed for you 
Specially priced 
for Darbininkas

JOHN ANDOL 
603 MADISON AVENUE 

Closed Saturday.
Open Wednesday & Thursday Eve.

CEDARS OF LEBANON Restau- 
rant. 39 Rast 30th St, N. Y. City 
(Between Madison & Park Avės.) 
Our exotie specialties include Shisk- 
kabab, Homus Tahini, Falafel; also 
stuffed grape leaves with rice and 
meat and the Lebanese drink Arak. 
Open daily including Sundav 12 to 
9:30. Tel. MU 6-9634.

FOR BETTER WEDDINGS AND 
WEEK-END DANCING 
TUXEDO BALLROOM 

Offers The Finest.
Call F r e d — RE 4-7335 

210 E. 86th Street & 3rd Avenue

THE STEINWAY BAKE SHOP

28-08 Stainway St.
Astoria, LJ. N.Y.

The Finest Cookies and Pastry in
Tovvn. VVedding Cakes our specialtv

RA 8-2761

Automobile Custom Coach Work of 
distinction. Pąinting. Body altera- 
tions. Upholstery & ColUsion Work.

GEIGEL CORP. 
11-26 46 Road 

Long Island City 1. N. Y. 
EKeter 2-2339 • EXeter 2-2376

PERMANENT HAIR REMOVAL

QUIET HEET
OIL BURNER CO, INC.

Solve Your Oil Bvmer Pioblems. 
Distributors of Cities Service Fue’ 
Oil. 24 hour service. — LA 8-0320 

138-31 Springfield Blvd. 
Springfield Gardens, 13

MURPHY
GENERAL MOTORS

BOILERS - BURNERS

REpubUc 9-6100 EDgewood 3-5100

PROVIDCNCE, R. I. H 
parapijos mokykloje. Nuotr. B.

from f*ce. arms. legs. body. Safely 
—■ Tnexpensively Scientifically. 
Physician approved. Privacy. Free 
Consultation. Goldie Sp:kiti*, Elek- 
tmlvsls Snecialirt 97-52 6lth Avė. 
Rego Park; Professionai Buildiių;.

TW 7-2557

JOSEPH RUTKOSKI
Complete Stock of Choicė Wines & 
Liouors. Domestic and Imported 
Chilled ■ Wines & Chamnagnes. We 
Deliver — 2484 Merrick Road. 
Bellmore, L.I. — For Fast Service:

SU nset 5-2644

HOUSEHOLD ’ HINTS

THE SICILIAN ASPHALT 
PAVING COMPANY

130 Williams St.. New York, N. Y.
co 7-or»o

SIDEWALKS — DRTVRWAYS 
GENERAL PAVING

MID ĮSI.AND 
RUBBISH REMOVAL CO.

16 Fonntain St.; Hi'-ksrille. L. I.
FOR THE FASTEST SERVICE 

ON THE ISLAND CALL 
WE 1-1940

ANTIOUE DEALERS

BERNAL ANTIOUAHY

Specialus nokalėdinis išnardavimas 
— PAVEIKSLAI. GINKLAI. ŠAR
VAI. RELIG. DFV0CTONALAI ir 
ANTIKINES BIBLIJOS — perkam 
ir parduodam. 185 E. 79th (nrie 3 
Avė.i, N. Y. C.; TRafalger 9-3542.

Three ViHage Art Shop
Sale on Original Paintings

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

REALESTATE

Andrew Muller Contracting

Harrison Avė., MHIer Place. L. I.

Statytojai specialių namų žmonėms 
— kurie žino kas jiem reikalinga.

INSURANCE

DRAUDIMO
PILNAS PATARNAVIMAS

automobiliams - nuo ugnies - nelai
mingų atsitikimų - etc. PATOGUS 
ISSIMOKftJIMO PLANAS. Greitam 
patarnavimui skambinkite: Joseph 
LoRusso, ST 8-0038 — 413 5th Avė, 
Brooklyn (betvveen 7th and 8th St.)

CHILDREN 8OARDED

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimų medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur Jūs galite^ gauti ir kitokiu reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausių skyrių:

• NEW YORK 3. N. Y., 39 - 2nd Avenue —
• BROOKLYN 7. N.Y. 600 Sutter Avenue —
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street —
• PATERSON 1. N. J., 99 Main Street —
• MAVPN Čonn., 6 Dav Street —
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Carson Street -
• WORCESTER. Mass., 174 Millbury Street —
• HAMTRANCK. Mich.. 11333 Jos. Campau —
• CLEVELAND 13, Ohio, 904 Literary Road —
• CHICAGO 22. III., 2222 W. Chicago Avenue -
• CHICAGO 8, III, 3212 So. Halsted Street —
• SAN FRANCISCO, Cal.. 2076 Sutter Street -
• NEWARK 3. N. J.. 428 Springfield Avenue — Tel.: PI
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA
• WATERBURY. Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza
• GRAND RAPIDS, Mich, 606 Bridge St, N.W. — GI.
• PASSAIC, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR
• DETROIT, Mich, 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI
• ATHOL, Mass, 61 Mt. Pleasont Street — CH 9-6245
• LOS ANGELES 22, Calif, 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994
• BOSTON 18, Mass, 271Shawmut Avė. — Tel.: Ū 2-1767
• VINELAND, N.J, West Landis Avė, Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrius atidi rytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais1

Tel. r AL 4-5456
Tel.: Dl 5-8808
Tel.; FO 3-8569
Tel.: MU 4-4619
Tel • 1 O2-144S

Tel.: HU 1-2750
Tel.: SW 8-2869
Tel.: TO 7-1575
Tel.: TO 1-1068

- Tel.:: BR 8-6966
Tel.: WA 5-2737
- Tel. Fl 6-1571

3-1797 
2-4035 
6-6766 
8-2256 
2-6387 
1-5355

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 adminišt., 910 WiŪ6ughby Avė, Brooklyn 21, N.Y.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ĖST ATE

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 dalyviu

IN BROOKLYN
Registered baby narse. Care from 
birth to 3 years of age. Private * 
home — 11 years experience. Ploni y 
of space. -Catholics we!come. Call:

UL 8-1553

CRANE
SAVINGS AND 

; LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street .... Tel. LAfayette 3-1038
PLENTY OF FREE P ARK TNG

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 xt.
1/A I Akir\A€ PIRMAD. ir KETVIRTaD......... 9 v. r. ik: 8 p.p.VALANUUjI ANTRA D. ir PENKTAD. 9 v. r. iki 5 p.p.

ŠEŠTA D. 9 v. r. iki 12 v. d.; Trečiad. uždaryta.

Laidotuvių DirektoriaiMAZEIKA&EVANS
6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublfc 7-S600 REpublic 7-3601



Fulboto
1961 m. Didžiojo Nevr Yoorko 

Balfo vajau* metu aukojo;

Pereitą sekmadienį mūsų 
Bushwick aikštėje prie puikiau
sio f utbedui oro, LAK pirmoji 
komanda atsikratė paskutinės 
vietos, pelnydama du tašku. 
White Plains SC įveiktas 2:1 
(1:0). Mūsiškiai žaidė šios su
dėties: Jankauskas; Vainius H, 
Mileris (Kerekes; Margaitis, Re- 
mėza n, Mizara; Czere, Budrai
tis, Remėza I, Daukša, O’Hara- 
Rungtynės buvo įvairios ir gy
vos. Pirmame kėlinyje po ener
gingos Czere intervencijos prie 
priešininko vartų, Remėza I į- 
ritina 1:0. Antro kėlinio vidury
je aukštą Remėzos I padavimą 
Budraičiui belieka su galva į- 
stumti į tuščius vartus. Rung
tynių pabaigoje netikėtai toli
mu šūviu White Plains sušvel-

300 doL'—V. J. Atsimainymo 
parapija (per preL J. Balkonų), 
150 — dr. Tada* Savickas, Po 100 
dol: Anudgamated Oothing Wor- 
kers, Barbara RockefeBer. Po 75 
dol.: D. V. Anoniai. Liet. Kinta* 
Buffalo. 63.40 doL — Vytas Abro
maitis. Po 60 doL: dr. V. Avižo
nis, M. ir O. Jankevičiūtės, 50 doL 
surinko Mm. Marcella Trootel, 55 d 
— Jonas CtpUckas. Po 50 doL — 
Liet. Piliečių Kintas Yonkera, J. K 
Valiūnas, 30 doL — DanL Gyd. Ste
fa Dimienė. /

Po 25 doL: Vac. Alksninis, J. 
A. Babilius, dr. P. Bagdas, preL 
J. Balkonas, dr. J. Budzeika, dr.

TeL: MM 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONIS

nė, _. __________ ___ ___ _
Montvilai. Moterų Vienybė, S. Nar- 
keliūnaitė. L Norkus dr. V. Pa- 
prockas, dr. L Plechavičius, kun.

i Gartan. k ir K. Degetta. I. V. Gotaąžas, J- GriUetas, S. Gudas, 
? _ £ p, kgnątrtrų dr. V. Ingelevičius,

P. Ivaškevičius, SL Jakštas. W. 
Jinkeviče, S. S. Jankauskas, V^ 
Jukauskaa, H. Januškevičius, VI. 
Tuinslrss ■ EI Jennal*. J. Jonaitis, 
K Jonynas, J. Juodis, Z. Jurevi-

GUkua, P. Citatai P Grigienė A. 
ir R- GudaMiU L ir J. Gedrai- 
tiai, A. GudteBa/B. Jankauskas, M. 
Ttn»«n<iw* 3- Jankus, kun. L lan
kiau K. Jakkenė, T. ir A. Jake- 
laitis, J. Kodai, J. ir K. Klimavt- 
tiwu A. Krinfckas, VI Kulpavičiu*. 
Pr. Kimij-Gis D. Kunakaa, dr. O. 
r TlhananskaH# J. Landstargi*. dr. 
P. Legeekia, J. Lipnick*A ▼- Vtt- 
kas, Pr. Mactuha, V. MaiHftna* J. 
Mažiukas, R. ir A M&rfcevičiai. Mas 
petito Liet. PU. Klubas, Moterų ak.. 
J. Matyckas. St Modzettauakas, V. 
IfHukas. L- Ir H. Mikuckiai, Pr. 
Narvydas, Pr. Naujokaitis, M. Ne- 
d^tnakas, A. Novickis, S. Nutauto*, 
E. y. Padvarietis, kun. J. Pakal- 
ntiUds, M. ir P. Daliai A. Patam
sis, O. ir L PajukSdai. J. ir E. Ba- 
žeminai, D. Stoikas, J. Panikas,

PetrottOnas, A. ir J 
kun. A Račkauskas, 
V. Rastenis, F. ir A
kun. H. Jasaitis,

, Gr. Ka- 
K. Kaza- 
’. Kidolis,

J. Klaust. M. KM*ai, Aut. Klota, 
A. Kowa£hcwsky, M. Kregždienė, 
Krividcas, K_ KruBkas, J. Kulikaus
kienė, J. Kundrotas, V. ir B. La
bučiai. K. Lalrirkras, J. Lapurka, 
BL LeMva, A-LiepUMltienė^ P. Lu-

Lapurka,.

Joseph Andrusi* - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurano*

—HAVEN REALTY—
Kriiouių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k, Namų pardavimas, apdraudoa, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. * Kasdien puo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

87-69 Jamaiea Ave^ Woodhaven 21, N. Y. TeL VI7-4477

kokus. A Masionis, J. 
Sus, J. Mainys, B. Mai 
Matthewa, J. Maurukas, 
ka, Vyt. Maželis, dr. E.

, J. Mackevi- 
Markūnas, AI

A. Michuraltė, Miklaševi- 
iius, J. Milius, P. Minkūnas, VI. 
Mytaias', P. Montvila, A. Markevi
čiūtė Pr. Narvydas, J. Navickas,

Lietwriškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

tenka drebėti dėl pergalės. Vie
nas šūvis atšoka nuo mūsų var
tų skersinio, o be to ir kele
tą kartų mūsų gynime pasitai
ko nesusipratimų. Paskutinėse 
minutėse, priešininko gynikui 
ir vartininkui nesusigraibant, 
Remėza I atsiranda vienas prieš 
tuščius vartus- Kaip jis tą ka
muolį iš pusės metro per tuš
čius vartus perkėlė, tai ir šian
dien neaišku. Nežiūrint to, LAK 
šį kartą pasižymėjo kovos dva
sia ir priešininkui neleido vi
sai atsikvėpti.

Jauniai, White Plains nepa
sirodžius, draugiškose rungty
nėse sudorojo Kolping SC 4-2.

Sį sekmadienį prieš Kolls- 
mann SC reikės geresnio žai
dimo. Mūsiškiai prieš Kolls- 
mann SC pirmame rate pralai
mėjo 1:2. Šį kartą reiktų lauk
ti geros kovos, ir tikėkimės, 
kad mūsiškiai, eidami gerėji- 
mo keliu, laimės. Rungtynės į- 
vyks priešininko aikštėje, Bren- 
nari Field — Junniper Valley
Rd. ir 72 St., Middle Village. L. Fell. sukorę po 10 taškų. Daly- 

Jauniai žaidžia ten pat 11 vai., 
rezervinė 12:4^, o pirmosios 
2:30 vai. - ~ Atletas

Amerikos šachmatininkų naujau
sioj klasifikacijoj (USCF Ratings, 
Chess Life, December) yra įvardin
ti 33 lietuviai. Meisteriai: P. Taut- 
vaišas 2286, K. Škėma 2233, P. Vai
tonis 2207; Ekspertai: K. Jakštas 
2108, V. Palčiauskas 2053, G. Švei
kauskas 2048; R. Radys 2023, A. 
Zujus 2018, K. Jankauskas 2010, 
dr. A. Nasvytis 2000; A kl: V. žu- 
kaitis 1990, E. Staknys 1980, toliau 
Saudargas, Vilutis, Šukys, Poluikis, 
Makaitis, dr. Bullockas, K. Merkis, 
P. Šalkauskas, K. Rainas, S. Maku- 
tėnas, V. Karpuška, ii. Skibniaus- 
kas, L. Šveikauskas, A. Gilvydis; 
B. kl.: A. Gedraitis, G. Kuodis, S. 
Leonavičius, S. Trojanas, J. Vilkas 
Sr., ir R- Girnius.

Montrealio atvirose p-bėse Ignas 
Žalys įveikė meisterį Witt’ą ir Boi- 
kovičius — Adlerį. Po 6 ratų padė
tis tokia: Matthai turi 5 tš. ir 1 
nebaigtą. Furstner, Žalys, Baikovi- 
čius po 5. Hirsh 4^2(1), Shilov, 
Beaudin, Rubin po 4^-į tš.

V. Koženiauskas, Sydnejaus mies
to p-bėse, Australijoj, surinko 6’į 
tš. (iš 12). mini Chess World žur
nalas. P-bes laimėjo B. Berger ir

vavo 30.

Darbininkui
paremti aukojo

Po 1 doL:

P. Vartoms. Kanados žaibo atvi
rose p-bėse pasirodė geriau, Aegu 
pačiose Kanados p-bėse. Canadian 
C.C. rikiuoja laimėtojus šitaip: 1. 
Macskasy, 2. Fuster, 3. Vranesič, 
4. Vaitonis. 5. Saidy (JAV). 6. Ka- 
lotay. 7. Joyner (naujasis Kanados 
čempionas) ir kt. Viso buvo 28 da
lyviai.

E. Leparskas, B. Uosienis. K. 
Bružas. L Straukas, A. Giniotis, 
B. Vitkus, E. Vilimaitė — Chi-
cago, m., R. Mastis, Cicero, IR., 
B. Prapuolenis, Orland Park, 
m., V. Žilėnas, Melrose Park, 
UI., A. Soras, U. Žalegius A. 
Drasdys — Baltimore, Md., M. 
Zaremba Manchester, N. H., A- 
Pecukevičius. Nashua, N.H., A. 
Mataitis, Gate, Mich., kun. M. 
F. Daumantas, Dearborn, Mich. 
A. Paleckis, St Petersburg, 
Calif., J. Paulauskas, A. Dze- 
kevičius, Providence, R. I., kun. 
J. Patašius, Great Falls, Mont- 

, M. Damijonaitytė. Boy’s Town, 
Nebr., R. Kondrat, Lewiston, 
Me., D. Urban, Phoenix, Ari
zona. J. Skinder. Clinton, Ind., 
iš Kanados: E. Abromaitis, E. 
Davidonis — Toronto, K Ži- 
žiūnas, Montreal, M. Zakarevi-

Bostono tarpklubinėse, Boylstono 
klubas sukirto lietuvius 4įį-*2, lai
mėdamas trečias iš eilės rungtynes. 
Meisterių klubas Cambridge I įvei
kė Cambridge n. santykiu 4-1. 
Harvardo rungtynės su Sylvania 
nukeltos toliau.

Vasario 2 d. Cambridge atvyksta 
pas lietuvius į So. Bostono L PiL 
Draugijos klubą.

Ateitis, sausio rtr. talpina partiją 
iš 1960 m. Leipzigo olimpiados, ku
rioj tų metų pasaulio meisteris M. 
Tai (Ryga) įkliūva į mirties nas
rus. žaisdamas su austru Robaė. 
tačiau pastarojo nekuris sudelsi- 
mas leidžia Taliui partiją išlyginti 
ir baigti remizu. Komentarai did- 
meisterio Ragozino.

Amerikietis Bisguier. Hastingso 
turnyre sukūrė nepaprastą 
užbaigą, visai panašią į 
Philodoro užbaigą, aukoja 
ir matuoja. Baltais žaidė

partijos 
žinomą 
valdovę 
austras 

Robač, juodais Bisguier. Ispaniška 
partija. — 1. e4žc6 2. Žf3e5 3. Rb5 

čius. Edmonton, K. Skrinskas, a6, 4. Ra4 5.0-01>5 6. Rb3 d6 7. 
Vancouver- c3 Re" 8. h3 Ža5 9. Rc2 c5 10. d4 Vc7

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

Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo 34-50) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ---------
Dainuojame su Rūta, 17 liaudies dainų: įdainuota “Rūtos” 

ansamblio .   ..........................   (stereo 36.00)
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 kalėd. giesm. 
Rožė* ir tylu* vakarai, V. Stankų*, 11 šokių muziko*---------
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet. patrioL maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karveli*, 10 plokštelių po 
Alice Stephen* Het. kompozitorių 3 kūriniai (stereo 36X0) 
Čiurlionio ansam. Me* padainuosim, 16 liet, dainų (*L 37X0) 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio liet, dramos te

atro vaidinimas, 3 plokštelių, albumas ------------------
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir vaisa* —.........——......
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo 37X0) 
20 operų arijų, A. Dičutė-Trečiokienė (3 plokštėtos) _____
Lietuvių šokių rinkinys, A. šabaniauskas, albumas X .........

” ” albumas XI .........

83.50 
5X0

5.00 
8.00 
4.50 
4.50 
5X0 
6.00 
7X0 
5X0 
5X0 
6X0

Tautinių šokių rinkiny* (14 lokių).............. . ................
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikam* pasaka ... 
Lithuanian, 2-speed record course - ------------...------------

15X0 
1X0 
6X0 

12X0
5X0 
5X0 
5X0 
5X0 
3X0

Plokštelių albumai gaunami:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 WIDoughby Avė.

G. Šetikai, V. VUeita. O. ir A. Kau
na! surinko aukų lapais 25.25 dol. 
22.50 dol. Elena Kulber, 21 dol. — 
V. Gudelis.

Po 20 dol.: kun. J. Aleksiūnas, 
Vyt. Alksninis, K. Banelis. VI Bra-

vydaitis. Tėvai Pranciškonai, VI. I- 
vonis, S. Kamaitis, H. Klemejerytė 
ir J. Klemejerienė, A. Maceika, N. 
ir A. Maceliai, AnL Mačiulis J. S. 
Mikulskiai, J. Liaukus, M. Paške
vičius, M. Pezlerienė, K. Račkaus-

Vaitekūnas,

Po 15 dol.: O. Apalianskienė, At
letų Klubas, K. Bačiauskai, J. Cei- 
lius, O. Danisevičiūtė, dr. A. Gylys, 
dr. V. Kanauka, V. Kazakevičius, 
L ir W. Koppai. A. ir O. Kubi
liai. A. ir P. Matekūnai. G. Oku- 
nis. J. Rajeckas, J. Ratkelis dr. 
Regina Saldaitis, Staškevičiai-Staš- 
kus, dr. V. Tercijonas, dr. A. Tri
makas, V. B. Vaičiulis, J. ir N. Va
laičiai, E. Vilčinskas, D.D.S., V. Ze- 
lenis. Liet, žurnalistų Sąjungos Ne 
Yorko skyrius. 14 dol. — K. J. Kru- 
šinskas. 13 dol. dr. Grigaitis, po 
12 dol.: Ant. Sniečkus ir Jonas 
Galminas.

Po 10 dol.: P. Adomaitis, F. T. 
Alexis, J. Alyta, Amalgamated Clo- 
thing Workers. Amer. Liet. Tauti
nės S-gos I skyr., Amer. Liet. Tau
tinis Klubas, E. ir H. Andruška. A. 
Andriuškevičius, A. Arūnas, Atletų 
Klubas. Z. Bacevičius. V. Beleckas, 
A. Bendorius, V. Birutis, S. V. Bi
rutis, H. Blazas. K. Būdvytis, V. 
Butrimas, kun. V. Dabušis, A. 
Daukša. M. Dausewicze. E. ir H. 
Davalis. J. Doba, M. Erčius. R. ir 
K. Frankas, E. Gagas, A. Galchus,

11. Žbd2 0-b ’I2^ Bei Rd7 13. ŽH cxd 
14. cxd4Bac8 15.že3Bfe8 16. d5g6 
17. b3 Žb7 18. b4Žh5 19.Rd2f6 20. 
Bei Žd8 21. Rd3 Vb7 22.BxB VxB 23. 
Žc2Žf7 24. Žh2Žg7 25. Žal f5 26. f3 
Rh4 27. Bfl Žh5 28. Vbl Vd8 29. Vcl 
Žg3 30. Bdl f4 31. Žfl Vb6+ 32. Khž 
Vf2 33. ŽxŽRxh3! 34. Rfl Rxž— 35. 
Khl Žg5 36. Va3 Rd7! 37. Vd3 Žh3 
38. Re2Vgl4- ir balti pasiduoda, 
nes jei BxV Žf2 matuoja.

Brooklyno LAK komandą prieš 
Estus sudarys Staknys, Šukys. V. 
Kulpavičius, Sakalas, Adomaitis, 
Vasiliauskas, Vilpišauskas. K. Kul
pavičius. Račkauskas. Rungtynės į- 
vyks Liet. Atl. Klubo patalpose. 
Pradžia 8:30 v.v. sausio 19 d.

- Baltijos Klubo pirmenybėse New 
Yorke 8 ratas buvo gana sėkmin
gas lietuviams. Trojanas užtikrin
tai laimėjo prieš Expert klasės La- 
cį. o Staknys prieš Pagastį. Šukys 
amžinu šachu pasiekė lygiąsias 
prieš. buvusį Master klasės Žirnį 
(2169 tš.). Po 8 rato Žirnis toliau 
pirmauja 6%-lAi. po to Rankis 
6-1, Staknys ir Znotinš po 6-2. La- 
cis 4^4-3’į, Berzinš 4-2. Pamiljens 
31^-1’į. Pagasys 3)^-4^. Šukys 
2*2-3*2. Trojanas 2-6 ir Lt.

kūnas, A. Ryiiškis, S. Ruokienė,

Savickas, M. Štokus V. Sidzikaus-

J, Norvilą, V. M. Oniūnas, A. Oš- 
lapas. T. Paknienė, M. Palkauskas,

Pusnilcai, A_ ir B. Radzivanai, V.
SiTninkai, A. Simutis, J. Sirusas,

V. Stašinskas, A. ir V. Stasiūnai,
V. Steponis, J. Šalkauskis, A. šert- 
vytis, AnL Šimkus, Pr. Šimkus, J. 
šneideraitis, K. ir V. šventoraičiai,
VI. švipas, M. Tomašickas, J. Te- 
rebeiza (Moterų Sąjungos 29 kuo
pa). dr. J. Trojanienė, J. ir N. 
Ulėnai, E. ir Pr. Vainauskai. A 
Vainius, K. Vainius, Em. Vaišno
raitė, I. Vakselis, kun. dr. SL Va- 
liušaitis, S. ir V. Vasikauskai, Vyt. 
Vebeliūnas, AnL Vikrikas, V. Vil- 
kutaitis, J. ir O. Vilpišauskai, M. 
ir L. Virbickai, V. ir J. Visnius, 
J. Vištartas, J.’Vitkūnas, E. ir G. 
Vitkai, N. ir V. Vygantai, St. Zo- 
barskas, V. žementauskas, J. Juo-. 
dis, K. Kaminskas, K- Karečka, Ka
šėta J. Keraminas A. ir I. Rama
nauskai.

Po 5 dol.: Z. ir J. Adomaičiai, 
O. Aleknienė, T. Alinskas, Amer. 
Liet. Piliečių Klubas, M. Anuska, 
J. Audėnas, V. Augustinas, P. 
Ąžuolas, A. Bacey, A. Bagdonas, E. 
ir V. Baltrušaičiai. P. Bichnevičie- 
nė, V. Biknevičius. L Bileris, St. 
Bintakys, J. Blazaitis, S. Bobelis, 
J. Botyrius, M. Brakas, B. Brigai- 
tis, kun. dr. VI. Budreckas, R. Bud
rienė, A. Bugailiškis M. Bukaus
kas, M. Bulvičienė, J. Burdulis, V. 
Butkys, J. Butkus, K. Butkus, T. 
ir A. Cirkeliai, A. Chirba, čekavi- 
čiai. E. Cekienė, J. Cepukas, J. 
Černius, E. čiurlienė, E. čiurlys, 
St. čiapas, A. Dičmonas, A. Dir
žys, P. B. Dubauskas, A. Dumbrie- 
nė, St. Dzikas. Eidukevičius, Gai
galai, A. ir M. Galdikai L Gasiliū-

Raila, V. Rapulskis, J. Rauba, B. 
Rimgailienė, J. Rimavičius. Rom. 
Supply Co.. M. Rutkauskas Ant. 
Sakaitis, St. Sandanavičlus, K. Si
dabrai. K ir G. Siliūnai, J. Ska
rulis, M. Sketerytė, M. Slavinskas, 
A. Sližys, A. Smetona, B. Smetona, 
A. Sodaitis, J. Sodaitis, T. Sasnaus
kas, A. Spencer, F. Sprindžiai, dr. 
L Stanaitienė, J. Stankevičius, J. 
Steponaitis, A. Stero, J. Stranevi- 
čius, J. Strazdas, J. Strijauskas F. 
Stumtorienė Stumbrienė, G. Surde- 
nas, dr. B. Svogūnas. R. ir L. 
Šidlauskai, Šilbajoris, J. Šlepetys, 
V. Slikienė. S. šlikienė, L. špo
kas, J. Staškus, J. šulskas, V. Tam- 
kevičiūtė, Pr. Tamošaitienė. I. To
mas, P. Tumėnai, J. ir E. Tutinas, 
P. Ulėnas, V. Uselienė. K. Vaitai- 
tis, J. Valakas, A. Valiuškis St. 
Valkavičius, E. Vambutai, M. Vam- 
butas. V. Vaskūnas, St. Vaškys, A. 
Verbyla, E. Vyzienė, V. Vilutis, A. 
Zabela, J. Zarauskas, O. žinaitienė,
L. Židonis. M. žižis, A. Žukas, V. 
Žukauskas, A. Pociai, A. Poderis,
M. Poliuciūtė, Ig. Povilavičius, Ę. 
Prekerienė, K. Pupelis.

Dėl vietos stokos čia neskelbia
me aukojusių mažiau kaip po 5 do
lerius. Viso buvo 536 aukotojai, su
aukoję Balfui 6.100.40. Vajui pra
vesti buvo padaryta arti 200 dol. 
išlaidų (daugiausia pašto ženklam).

Visiem aukojusiem, aukų 
jam. spaudai ir J. Stuko 
nuoširdžiai dėkojame.

Nesuskubusieji visad gali
pasiųsti į 105 Grand St., Brooklyn

rinkė- 
radijui

aukas

Genis, J. Gerdviliene.'V. Gerulaitis, N. Y. Balfo Vajaus Komitetas

Pabaltiečių koncertas Hartforde
Sausio 20 Įvyko pabaltiečių 

koncertas — balius, iš eilės 
ketvirtas. Dalyvfcto lietuviai, 
latviai, estai. Buvo svečių ir iš 
Stamfordo. Koncertas įvyko lie
tuvių klubo svetainėje.

Programą išpildė solistai: A. 
Voketaitis fakomponavo Law- 
rence Fountain), Heinz Riivald 
(akomponavo jo žmona), Lora 
Gaudet (akomponavo E. Miniu
kas - Dvarionaitė)- Pasirodė ir 
latvių jaunimo tautinių šokių 

, grupė. Programa buvo nemaža, 
bet publikai nenusibodo, Ar
noldą Voketaitį ir Heinz Rii
vald net kelis kartus kvietė 
kartoti-

Koncerto rengimo komitetą 
sudarė Z. J. Strazdas, Mazja- 
niai, Ustjanauskienė. J. Ber-

£ f

— MUDU susitarėm, kad nuo bažnyčios slenksčio kalbūs tiktai ji...

J.
H.
0.

žins, Linask, E. Miniukienė, 
Avens, A. Hinnov, E. Kool, 
Endreliūnas, V. Lugus ir 
Dzenis. Svečius priėmė ir vai
šino Nenortai, Simonaičiai, Gra
žina Valavičienė ir Maslauskas.

Pabaltiečių bendravimo klau
simą iškėlė Lietuvių Bendruo
menės valdyba prieš penkeris 
metus. Iš kultūrinio bendravi
mo išsivystė ir politinis, prie 
kurio prisijunga dar ukrainie
čiai su vengrais.

Meno vakaras, rengiamas LV 
apylinkės valdybos, bus vasario 
10 lietuvių klubo salėje. Pro
gramą išpildys solistas V. Veri- 
kaitis iš Toronto, Kanados- Pir
mą kartą jis pasirodys Hartfor
do publikai. Dainuos ir mišrus 
choras, vadovaujamas J- Pet- 
kaičio. Akomponuos prof. Vy
tautas Marijošius. Koncertu bus 
atžymėtas lietuvių; Bendruome
nės dešimtmetis.

V. M. K-tis

DISPLAY

GENERAL CONTRACTING
Kitctien. Basement, Attic, Remodel- 
ing. Flumbing, Plastering, Painting, 
Tile. Cement Work Anywhere. 
All vork guaranteed — Free esti- 
mates. Rudolph Smith. Contractor.

esti LO 7-6736

Didžiausios pasirinkimas 
New Yorke

VOKIŠKŲ Hi-Fi 
GRUNDTG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN 
Vokiečių meistrų patarnavi
mas. Atidarą nuo 9:30 ryto 
iki 7 vaL vak. • MOSų ištai
goje nemokamai gausit trum
pų bangų ‘radio programa* 

German Hi-R Center 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
fM. Y. City — AT 9-8600

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

R E P U B L I C
Liquor Store, Inc^

322 Union Avė. BrotAlyn 11, N. Y.
Tek: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

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

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUV2 
Home-Made Bologna 

antanas Vaitkus, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

341 Grand Street, Broeklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

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

Telefonas: VIrginia 3-3544

WENTER GARDEN TAVERN, INC

8*16 vestuvėms, Ir kito
kioms pramogoms. B* 
duodami polaldotuvlnlsl 
pietūs. Pirmos rūties Ils- 
tuviėkas maistas prieina
momis kainomis.

Tek EVergreen

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. V.

(Ridgewood)



m mm
NAUJIENOS^

Juozas KajarirM; Lietuvos at-
stovas
— 23 dalyvavo baltų. atstovų 
pasitarime New Yorke ir ta 
proga sausio 22, pirmadienį,

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą New Yorko 
Alto skyrius rengia vasario 18 
4 vai. popiet Websterio salėje. 
Kalbėtojais bus kongresm. Wil- 
liam Thomas Murphy ir dr. V. 
Vygantas. Meninę programą iš
pildys Operetės choras, J. Ma
tulaitienės vadovaujama moks- ' 
leivių tautinių šokių grupė.

Operetės choras pakviestas 
dalyvauti meninėje programoje 
Vasario 16 minėjime New Yor
ke- Minėjimas ruošiamas Webs- 
ter salėje vasario 18, sekma
dienį.
Motery S-gos 12 kuopos su
sirinkimas bus sausio 27, šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. Kon- 
drotų namuose, 342 Hendrix 
Sr., Brooklyne.

Sendraugię ateitininkų susi
rinkime sausio 20 Baltų lais
vės namuose paskaitą skaitė dr. 
K. Račkauskas ąpie žmonijos 
prieauglį ir Bažnyčios pažiūrą. 
Paskaita buvo kruopščiai pa
ruošta ir Įdomiai nušvietė žmo
nijos prieauglio problemą. Su 
tema surištos diskusijos užsitę
sė apie valandą. Pranešimus 
apie sendraugių suvažiavimą 
Chicagoje padarė pirm. A. Ve- 
deckas ir St. Lūšys.

Andriaus Kuprevičiaus piano 
koncertas bus balandžio 8 
Tovvn Hali New Yorke. šiam 
koncertui paremti yra sisidaręs 
komitetas, kurio posėdis buvo 

sausio 24 diena trečiadienį 
Atletų Klube. Koncertą globo
ja Columbia Artists Mgm.

Dr- V. Vygantas sausio 26, 
penktadienį, išskrido į Paryžių 
dalyvauti Pax Romana posėdyj

Dr. Stasei (Kerpytei) ir Sta
siui Žadeikiams sausio 4 gimė 
dukrelė Indrė — Darija.

Dail. Elena Urbaitytė, gyve
nanti Massapeųua, L. I.. kur 
gimnazijoje dėsto meną, šiuo

ir - pranciškonų vienuolyną 
Brooklyne.

Lfetuvię Rašytoję Draugija,

nėm premijom, laiškais kreipė-

aukoti 20 doL Pirmieji atsilie-

Juras, dr. A- Starkus, dr- Z. 
Prūsas.

Dail. C. Janušas ir, dail. P. 
Purinas paminėti 1961 metų lai
doje ‘Who is Who in the East’. 
Taip pat paminėtas ir dr. M. 
Vinikas, buvęs SLA sekretorius, 
prieš kurį laiką miręs.

Dail. P. Puzinas įsteigė sa
vo meno mokyklą Great Ne- 
cke, .L- L Jis savo studiją tu
ri New Yorke ir šešeris metu? 
dėstė tapybą Long Island Art 
League mokykloje.

JAV gyventojai, neturį pilie
tybės, šį mėnesį privalo regis
truotis. Registravimosi kortelės 
gaunamos pašto įstaigose. Už
pildžius, paštui reikia ir grąžin
ti. Nesiregistravusieji gali bū
ti nubausti.

BOSTONO lituanistinės mokyklos mokiniai Kalėdų eglutės programoje skaito Maironio “Čičins
ką”. Apačioje — šv. Petro lietuvių parapijos klebonas bei mokyklos globėjas prel. Pr. Virmaus- 
kis ir mokyklos vedėjas rašytojas Ant. Gustaitis. Nuotr. A. Bacevičiaus.

Lietuvių parapijos naujas klebonas kun. Ant Baltrašiūnas

NEWARK, NJ.

Lietuvos vyčių 29-ji kuopa 
rengia Lietuvos nepriklausomy
bės 44 metinių minėjimą vasa
rio 18 šv. Jurgio draugijos sa
lėje, 180 New York Avė., Ne- 

( wark, N. J. _ , .
Minėjimas prasidės iškilmin- 

• gomis pamaldomis švč. Trejy
bės lietuvių par. bažnyčioje 
10:30 vai. už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Minėjimo progra
moje 3:30 vai. popiet kalbės 
prel. Ign- Kelmelis, kun. P. To
toraitis, žurnalistė Em- čekie- 
nė, Netvarko miesto majoras 
Lėo P. Carlin, prokuroras Ch. 
F. Paulis, miesto tarybos na
rys Ph. E. Gordon ir kt.

Meninėje programoje daly
vaus Aušros Vartų šeštadieni- 

metu pardavė nemaža paveiks- nės mokyklos vaikučiai, Rūtos 
ansamblis, sol. L. Stukas. Akom 
ponuos muz. Alg. Kačanauskas. 
Taip pat dalyvaus karo vetera
nai ir jų pagelbininkės mote
rys. Visi Newarko ir apylin
kės lietuviai maloniai kviečia
mi dalyvauti.

Ieva Trečiokienė

lų. daugiausia Long island gy
venantiems lietuviams. Jos pa
veikslai yra abstraktaus pobū
džio.

Aidu žurnalo sausio mėne
sio numeris šią savaitę atspaus
dintas ir išsiuntinėtas skaityto
jams.

CAMBRIDGE, MASS.

Bostono šv- Petro lietuvių pa
rapija. Teko ir “airiškos” duo
nos valgyt, dirbau daugiau kaip 
dešimtį metų nelietuvių parapi
jose. Pereitais metais buvau 
paskirtas vikaru pas prel. Pr. 
Jurą į Lawrence, Mass., tai bu
vo lyg ir pasiruošimas lietuviš
kai parapijai vadovauti. Kardi
nolas 
buvo

R. Cushing tur būt 
pramatęs.

Juozas Audėnas, ekonomis
tas. geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams 252 
Cleveland St.. Brooklvn 8. N. 
Y. Tel. TA 7- 9518.

V radio VALANDA.

KAS NORĖTŲ

įsigyti musę poetę eilėraščię 
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. Santvara, 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.-

Darbininkes, 910 Wllleughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Nekalto Švč. M. Marijos Pra
sidėjimo lietuvių parapija sau
sio 3 sulaukė naujo klebono 
vietoj mirusio ilgamečio klebo
no kun. Pr. Juškaičio. Nauja
sis klebonas kun. Antanas Bal
trašiūnas atkeltas iš Lawrence, 
Mass., kur paskutiniu metu vi
karavo pas prel. Pr- Jurą. Su
žinojęs, kad naujasis mano bū
simas kaimynas jau atvyko, pa
siskubinau aplankyti, juk teks 
dažnai susitikti ir bendrų dar
bų turėti.

Radau kleboną besitvarkantį 
ir pasisiūliau kuo nors padėti.

— Dar ne šiandien, matai, 
kad nėra kur apsisukti, su 
maloniu šypsniu tarė klebonas-
— Dar daugelis daiktų tebėra 
velionies prel. Pr. Juškaičio, 
nežinia, kaip ir kur teks juos 
padėti. Geriau sėskime šiaip pa
sikalbėti.

Tuo būdu naujasis parapijos 
šeimininkas davė man progos 
pasiteirauti apie jį asmeniškai 
ir jo numatytus planus parapi
jai tvarkyti.

Kun. Antanas* Baltrašiūnas 
gimęs 1909 liepos 27 Middle- 
boro, Mass. čia ir pradžios 
mokslą išėjo. Aukštesniąją mo
kyklą lankė Brocktone, nes ten 
tuo metu persikėlė gyventi jo 
tėveliai. Baigęs aukštesniąją mo

■ kyklą, įstojo į šv. Anzelmo ko
legiją, vėliau Į šv. Jono kuni
gų seminariją. Kunigu įšventin
tas 1937 gruodžio 17.

— Per dvidešimt penkeris ku 
nigavimo metus teko daugelyje toje? 
parapijų dirbti pastoracijos dar
bą, — pasakojo, toliau malonus 
šeimininkas- '— Pradėjau nuo 
Brocktono (1937) lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos. Antroji 
paskyrimo vieta buvo tas pats 
Cambridge (1939), vėliau So.

KUN. A. BALTRAŠIŪNAS

PLEČIA PREKYBA

— Ar teko aplankyti kitus 
kraštus? — paklausiau.

— O taip. 1959 buvau išvy
kęs į Europą. Aplankiau Ang
liją, Prancūziją, Vokietiją, Ita
liją. Visą mėnesį praleidau šio
je kelionėje. Užimtų perdaug 
laiko, jei leistumės į tos kelio
nės įspūdžių, atpasakojimą-

— Kokie planai naujoje vie-
7 — nedrąsiai paklausiau.

— Ir parapiečiai žino ir kai
mynai jaučia, kad kaž ko nau-

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

Penktadienį, sausio 26, iki — 
Ketvirtadienio, vasario 1, 1962 

Pirmą kartą New Yorke spalvota 
filmą —
“IMMER WILL ICH

DIR GEHOEREIM”

jo nebus galima padaryti. Baž
nyčia neseniai išdekoruota, pa
rapinė mokykla Jėzaus Nukry
žiuotojo seserų gražiai vedama. 
Tai bene bus seniausia lietuviš
ka mokykla Naujoje Anglijo
je- Be smulkesnių pataisymų 
ar pagerinimų, teks palaikyti 
tas dvi svarbiausias institucijas 
iki šiol buvusioj lietuviškoj dva
sioj. Darbo bus nemaža, nes 
kardinolas paliko tik vieną pa- 
gelbininką kun. W. Volkevičių, 
o kun. S. Saulėną iškėlė į mano 
vietą.
— Dabar gal bent žodelį apie 
jūsų tėvelius.

— Ačiū Dievui, tėvelius te
beturiu gyvus. Tėvas Povilas 
Baltrašiūnas, gimęs 1880 Dum- 
bliečių kaime, Vabalninko pa- 
rap., į JAV atvyko 1905, o 
mamytė — Veronika Valeckai- 
tė, iŠ Strazdžių km., to paties 
Vabalninko par., atvyko du me
tu vėliau ir 1908 susituokė. 
Turiu dar brolį Joną, kuris ve
dęs lietuvaitę ir dirba kartu su 
tėvu mėsos biznyje So. Bostone-

Malonu buvo pasikalbėti ir 
pasisvečiuoti. Tenka palinkėti 
naujam klebonui sėkmės ap
jungiant visus lietuvius bend
ram parapijos ir lietuvybės dar
bui. M. Kas-

RADIJO PROGRAMOJ
#

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
WKOX, Framingham, Mas*.

#
u . . . - . SENIAUSIA N. ANGUJOJI18 buvo susirinkus posėdžio ir 

pasiskirstė pareigomis. Choro 
pirmininko pareigas eis Pranas 
Averka.

Nnpiliečiai sausio mėnesyje 
privalo užpildyti spec. blan
kus ir nurodyti adresą. Blan
kai gaunami pašte arba imigra
cijos įstaigoje. Blankus reikia 
užpildyti ir asmeniškai įteikti 
paštui iki vasario 1, nors ad
resas būtų ir nepasikeitęs.

Jau kuris matas šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje mokinių pa
maldose panaikintas ir lietuviš
kas vaikų giedojimas. Dabar 
jose nieko lietuviško nebeliko, 
tik lietuvių darbu ir pinigais 
statytoji bažnyčia.

Sausio mėnuo yra skiriamas 
laikraščių ir žurnalų užsiprenu- 
meravimui arba prenumeratos 
atnaujinimui. Bostone visus ka
talikiškus laikraščius užsiprenu
meruoti arba ' prenumeratas 
pratęsti galima pas kun. J. Kli
mą.

Apiplėšė Third St. kavinę. 
Sausio 19, penktadienį, apie 
11 vai- dienos metu trys ban
ditai be kaukių įėjo Į kavinę 
ir privertė ginklu atiduoti pi
nigus, apie 1800 dol., ir pabė
go. Įvykį paminėjo amerikiečių 
spauda, įdėdama kavinės tar
nautojų nuotraukas.

Gediminas Kuodis — geriau
sias žaidėjas. Schoolboy krep
šinio rate “A” klasėje po 6 
rtmgtynių yra likę dvi koman
dos be pralaimėjimo. Viena jų 
yra Bostono City lygoje, tai 
jėzuitų vedama Boston College 
High School. Šios gimnazijos 
geriausias taškų rinkėjas yra 
Gediminas Kuodis.

Mirusieji: Po gedulingų 
Petro bažnyčioje pamaldų 
laidoti:

Jonas Varnaitis (sausio 
70 m. Velionis gyveno 
Beaumont St., Dorchester- 
liūdime paliko žmoną ir 2 sū
nus. Palaidotas N. Kalvarijos 

kapinėse.
Darata MatkeviČienė (sausio 

15) 84 m. Velionė gyveno 169 
W. 5 St- Nuliūdime paliko du 
sūnus. Palaidota šv. Benedik
to kapinėse.

ŽINIOS

šv. Petro parapijos bažnyčio
je šv. P. Marijos vedybų (Grab
nyčių) šventėje žvakių laimi
nimo pamaldos bus 9 vai. ryto.

Parapijos choras sausio 14 
išrinko šiems metams nauja val
dybą, į kurią įėjo P. Averka, 
Ir. Lendraitytė, N. Razvadaus- 
kas, L. Kontrimaitė, J. Venckus, 
B. Banaitis ir V. Jakutis- Revi
zijos komisijom P. Kaminskas, 
J. Starinskas ir G- Razvadaus- 
kaitė. Naujoji valdyba sausio

RADIJO PROGRAMA 
, Vedėjas 
STEP. MINKUS 

Boston. Mass.
WLYN —1360 kilocvcles 

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

Prietnamlauslomis kainomis su 
labai gerom IšsimokSjimo sąly
gom ir pristatymu J vietą iš 

ONOS IVaSKIENBS

BAIDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui moderniški 
baidai, įvairios lempos, valkam 

lovutės, virtuvės reikmenys ir k.
LITHUANIAN

FURNITURE C0.
366 West Broadway,
So. Boston 27, Mas*.
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

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
4 ... BROOKLYN, N. Y. į

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

FUNERALHOME
M. P. BALLAS — Birectorlus 
ALB. BALTRŪNAS - B ALTON

— Reikalų VedSjas

660 GRAND STREET

sv.
pa-

15)
108 
Nu-

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Darbininko administracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS. Čia 
gaunami naujausi lietuviikų knygų leidiniai; lietuviftki kryželiai 
labai pigiomis kainomis; lietuvižkos plokttetes, maldaknygės bei 
įvairios devocijonalijos.

Kas nori gerai melstis, įsigyja tik ką iiėjusią i* spaudos prel. 
P. M. Juro maldaknygę DIDYSIS RAMYMS ŠALTINIS, 3-Ciasis 
papildytas naujomis maldbmis bei litanijomis leidimas. Maldaknygė 
labai patraukli ir gera dovana visokioms progoms. Kaina >4.00.

Dvi naujai iėleistos knygos už >5X0 —SAULE KRYŽIUOSE, 
Leonardo Andriekaus, religinio turinio eilėraKių knyga virt 200 
psl. ( paskirai kaštuoja $3.00); ŽVAIGŽDE 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 - lietuviSkas. 
Virt 1250 pusi., gražiai įrištas. Yra tik ribotas skaičius. Naudinga 
dovana visiems ir visada.

Užsakymus siųsti:

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

bažnytinių žvakių fabriko sa
vininkas B. Kučinskas numato 
Bostono miestui ir jo apylin
kėm du

ATSTOVUS- 
SALESMANUS

Pirmenybė lietuviams. Rašyti 
lietuviškai ar angliškai adresu 

. Hdy Light Cendle Mfg. Co-

Heidi Bruehl. Hans Soenker. Hel- 
mut Lohner. P. Weck, H. Bollmann

Priedinė filmą:
“Jaegerblut”

Ir naujausia Vokietijos rnvalt. apžvalga

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave^ prie DeKalb Avė.

DAINUOJAME SU ROTA

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

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y
TeL: Hlckoiy 1-5220

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental Deficatessen 
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis 

1655 Second Avenue 
(kampas 86th Street) 
New York 22, N. Y.

35 SO. 8tfi STREET 

BROOKLYN 11, N. Y. 

AtL: B. KUČINSKAS

Kasa atidarai Penktadieniais C vai. p.p.

šeštsdfeniaia iki Almos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 
Penktadienį, sausio 26, iki — 
Trečiadienio, sausio 31, 1962

Pirmą kartą Brooklyne spal. filmą

~WIEN DU STADT MEINER ........
TRAEUME” 

Vaidina:
Adrian Hoven. Erica Remberg. H. 
Holt, H. Feilaa Paul Hoerbiger...

Priedinė filmą: 
“lllusion in Moli”

Ir naujausi* VoMet'Jos savalt apšvalga

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
< (prie Forest Parkw»y Station)

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

Tel. Vlrghiia 7-4499

THEODORE WOUNNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBR0WSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition 

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

GRamercy 5-1437

F U N E R A L HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir 8ALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimą* dieną Ir nakų
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitu* mieatus.
Reikalo šaukit*: Tel. TR S-8494


