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Prezidentas Kennedy priima lietuvių

vylimas per jo valdymo laiką. 
O sugriuvo dėl to, kad Sovie
tai nenori pripažinti kontrolės.

Telefoniniu dr. Petro Vilei
šio pranešimu iš W*torbury, 
prezidentas Kennedy sutiko 
priimti lietuvių delegaciją š.

dienos 
rą

pat, kad valsty- 
Vasario 16 

paskelbs tam tik-landą* 
lietuvių Bendruomenė jau

adj« Vasario 16 d
yra taną reikalui paruošus me
morandumą ir skubiai tariasi 
dėl delegaciją sudėties

Patirta
Prezidontos Kennedy sausio 

31 spaudos konferencijoje:
— Pareiškė pasitenkinimą 

Punta dėl Este konferencija, 
kuri pastoja kelią komunizmo 
infiltracijai-

— Pranešė, kad senatas yra 
paprašytas ištirti karinių me
džiagų sandėlius, nes yra pa
grindo manyti, kad jie sudaryti 
su nesąžiningais asmeniniais 
pelnais.

— Santykių mezgimas su So
vietais, tokis kaip Salingerio, 
Adžubei, Charlamovo lankymą- . 
sis ten ir čia gali prisidėti prie 
santykių atleidimo ir Berly
no pozicijoje. Dabartiniu metu 
ten nieko naujo nėra įvykę.

— Laose atnaujintos kovos 
nesustabdys pastangų sudaryti 
ten koalicinę vyriausybę. Va
sario 2 ten vėl bus pasitari
mai.

— Ar po Urugvajaus kon- 
ferencijos Amerika sustabdys 
saro prekybą su Kuba, teaiš- 
kės, kai parvyks valstybės sek
retorius- Pernai prekiavo su Ku
ba už 12-13 mil. dol-
— Tikisi, kad Kongresas pa

lankiai priims “progreso” pro- J®*”® 
gramą, kuri numato lotynų 
Amerikai 20 trilijonų per 10 
metų.

— Atominių Bandymų dery
bų nutraukimas Ženevoje pre
zidentui esąs didžiausias nusi-

KLUBO, 
E NĖRA

PRANCOŽUOS min. pirm. Mendes-Franco (1954-55) ragino pran-
■ eOzus gerti pieną vietoj vyno.

J. VALSTYBIŲ prezidentas Kennedy prieš savaitę kalbėjo: "Aš 
įsakiau nuo šiol duoti pieno prie kiekvieno valgio Baltuosiuose 
Rūmuose".
ANGLIJOS min. pirm. Macmillanas skelbė "pieno dieną".

Prezidentas parėmė pieną, nes anot žemės ūkio departamen
to,46 milijonai karvių savo pareigą atlieka, bet jos neatlieka ame
rikiečiai — per metus išgėrė 26.4 bilijonus kvortų, bet tai 35 mi- - 
Ii jonais mažiau nei ankstesiais metais* Ir už tai reikia primokėti 
apie 300 mil. dol-

Punta dėl Este sausio 31
Amerikos Valstybių Organizad- 
jos ministeriai nubalsavo: pri
pažinti, kad Kubos marksizmas 
— leninizmas nesuderinamas 

, su amerikine sistema ir kad
Kuba turi būti išjungta iš da
lyvavimo tarpamerikinėje siste
moje. Už rezoliuciją balsavo 
14, arba reikalingi du trečda
liai, prieš vienas (Kuba) ir 6 
susilaikė-

Tokis yra sprendimas beveik 
po poros savaičių įtemptų pa
sitarimų ir demonstrracijų už 
pasitarimo sienų. Kaip konfe
rencijos rezultatas vertinamas 
ir kokios išvados daromos iš 
jos sprendimo bei eigos?

1. AR LAIMĖJO AMERIKA: _
"Mes nepasiekėme, ko norė- 

*—S — įtaisyti karantiną Ku
bą valdantiem komunistam", 
vertina NYH Tribūne. Tai esąs 
nuostolis Amerikai. Viena, 
Amerikai nepasisekė gauti imi- išgijo a-. . . . . -V . 5 ■ menkoje, didelio eespekto.tarimo, kad Kubai butų taiko
mos diplomatinės bei ūkinės 
sankcijos- Dviejų trečdalių pri
tarimą tegavo tik blanki rezo
liucija, kuri dar nereiškia net 
tiesioginio Kubos išmetimo iš 
Amerikos Valstybių Organizaci
jos. Antra, nepavyko pade
monstruoti Amerikos Valstybių 
politinio vieningumo, nes ir ta

tybėm. Kai kurie iš jų atsisa
kė dalyvauti ir Brazilijos su
rengtame priėmime. Jie mano, 
kad Kongresas neturės didelio 
entuziazmo, svarstydamas ‘pro
greso’ programą.

Kitaip galvoja Brazilijos ly
deriai. Min. pirm. Neves pa
reiškė netikįs, kad Amerika

Argentinos karių 
ultimatumas 
dėl Castro

Argentinos kariuomenė

CASTRO IŠSKYRĖ IŠ AMERIKOS VAI5TYB1 
TAČIAU VIENINGOS POLITINES LINUOS KL

nutrauktų pažadėtą paramą, jei
nebus sankcijų prieš kubą. O 
Brazilijos darbo ministeris, ne
laukdamas konferencijos galo, 
išvyko į Washingtoną, kad gau
tų 500 mil. dol.

Jų tikėjimą sustiprino Ches- 
ter Bowles pareiškimas, kad 
“pažangos” planas nesiejamas 
su konferencija.

4. KAS PADRĄSINO BRAZILI
JĄ IR KITUS EITI SEPARATI- 
NIU KELIU:

Po valstybės sekretoriaus 
Dulles mirties Amerikoje pa
sikeitė pažiūra į "ngutralumą", 
kurį Dulles buvo pasmerkęs, 
kaip “nemoralų” dalyką. Jo 
įpėdiniai pripažino neutralumą 
pozityviu politiniu nusistatymu- 
O Amerikos praktika taip pat 
rodė, kad ji “neutraliesiem” 
yra nemažiau dosni kaip ir są
jungininkam. Tokiu būdu ‘neu
tralieji’ yra patogesnėje padėty
je nei sąjuųpninkai, nes gali 
imti abiem rankom iš dvejopų 
kišenių. Brazilija bei jos šali
ninkai pasirinko kelią — nesi-

Vliko.parciškimas
. dėle
KUNIGŲ TEISMO VILNIUJE

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas sausio 25 pa
skelbė protesto pareiškimą dėl 
Sovietų įvykdyto teismo Lietu
vos kunigam ir civiliam Vil
niuje.

Pareiškimas bylą vertina
kaip okupanto sufabrikuotą po- AMERIKA ANAPUS ATLANTO 
litiniais sumetimais — akcijai

pXm\kkadąvMa^n teS Ten įžiūrimas Amerikos politinėje raidoje pagfiežtėji- 
mas Pa9al visuomenėje augančius griežtesnės poetinės 

pritaikė Sovietų Sąjungos įsta
tymus, negaliojančius Lietuvo
je-

linijos pageidavimus

Prezidento -Kennedy politikos 
metam praėjus, įdomiai Ameri
kos politinio gyvenimo eigą 
pristatė Vokietijos gyventojam 
“Rheinisčher Merkur” apžvalgi
ninkas dr. Hans Steinitz. Pir
miausia jis įspėjo, kad Ameri
kos politinis gyvenimas reiškia
si ypatinga forina — viešai-

Laisvosios Europos pinni 
įlinkas už (udid-Lipscomb 

rezofiucifa
John , Richardson, Jr., Lais

vosios Europos Komiteto pir
mininkas, įsijungė į Kuchel - siais debatais, kuriuose išaiš- 
Lipscomb rezoliucijai remti ko- kėja konkrečiu politiniu klausi- 
mitetą- Komiteto vadovybei Ri- mu nuomonės, sudaroma opini- 
chardson rašė: ja. Debatai eina spaudoje, te-

“Su malonumu įsijungiu į Ku- levizijoje, 
chel - Lipscomb rezoliudjai 
remti komitetą. Kaip jau jūs 
gerai žinote, aš pilnai remiu 
akciją Jungtinėse Tautose už 
laisvų rinkimų įvykdymą Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje; ręi-

imti akcijos priož Castro, kad į1*la“!u S°.viet>lr^l<<>. PT" 

nebūtų uždaryta antra kišenė.

sau- 
sio 31 ultimatyviai pareikala- 

blanki rezoliudją rado aiškų vo, kad prezidentas Frondizi 
6 valstybių pasipriešinimą. nutrauktų diplomatinius santy- 

Padoje Amerikos delegadjo- kius su Kuba-
je, pasak NY Times, buvo nuo- |TALtX)S KR. MMOKRA- 
monių, kad buvo padaryta klai
da leistis į konferendją, nesu
tarus iš anksto su atskirom 
valstybėm.

2. KAIP SKYLA AMERIKOS 
POLITINĖS JĖGOS:

Už rezoliudją pasisakė J. riaisiais Nenni socialistais. To 
Valstybės, Guatemala, EI Sal- 
vador, Domininkonų Respubli
ka, Columbija, Venezueia, U- 
rugvajus, Nicaragua, Costa Ri

to siųstuvą vasario 5, kai bus ca, Hondūras, Panama, Perur

Paryžiuje suimtas teroristas 
Castnie, kurio bute rasta, 
sprogstamos medžiagos ir pla
nas susprogdinti Eifelio bokš-

TAI UŽ KOALICIJĄ SU 
NENNI

Neapoly Italijos krikščionių 
demokratų partijos kongresas 
sausio 31 nutarė eiti į koalici
ją su prokomunistiniais kai-

reikalavo Fanfani jau 5 me
tai. Dabar bus paleista vyriau
sybė ir sudaryta su naujais są- FIOEL C ASTRO su nusižemini

mu pareiškė: kas Kuboje laimėta, 
tai. tik Maskvos pagalba.

traukimo iš tų kraštų ir Pa
baltijo politinių kalinių grąži
nimo iš komunistų vergų sto
vyklų. •. Linkiu šiam komitetui 
geriausios sėkmės visuose dar-

radijo pasikalbėji
muose, susirinkimuose, banke
tuose, labdaros ir net religinių 
organizacijų susirinkimuose, o 
kongresmanai ar senatoriai dar 
savus pareiškimus skyrium 
skelbia bei siuntinėja. Anglijo
je toki debatai eina Šiaures
niuose rėmuose — parlamente. 

Debatų temos pernai buvo 
visas platus tarptautinės politi
kos gyvenimas, pradedant nuo

Sovietų spaudimo Berlyne ir 
Vokietijos ateities, baigiant La
osu ir Angolos klausimu. Kai 
kurios temos sukėlė didesnes 
bangas, kai kurios mažesnes, 
kai kurie klausimai tik buvo iš
kelti ir paskui nuimti- Pvz. va
saros pradžioje šen. Fulbrigh- 
tas pasirodė su siūlymais Ber
lyno klausimu, o paskui visai 
nutilo.

Debatų eigos metu įvyko ir 
atmainų valstybės departamen
te, kurio žinioje yra tie užsie
nio reikalai. Išimtas dępartą: 
mente žmogus Nr. 2 — Ches- 
ter Bowles nušalintas nuo už
sienio politikos vairo, o Adlai 
Stevensonas, žinomas kaip 
"lanksčiusios" politikos šalinto-

"kietumo"

buose".

kas, ėmė rodyti
kad stebėtojai suabejojo: ar jie 
neteisingai anksčiau buvo Ste- 
vensoną kaltinę “minkštumu”, 
ar jis, savo nusistatymus pa
keitė-

sį bus Kongrese pasiūlyta nau- Debatų išvada per metus bu
vo išaiškėjus tokia: AmerikosBus naujų rezoliucijų, artimų jų rezoliudjų, panašių ar net

Kuchel - Lipscomb rezoliucijai labai artimų Kuchel - Lipscomb bitinis nusistatymas nusisto-
Leonardas Valiukas, Kuchel- rezoliucijai. Keli senatoriai ir U.. ” ~

Lipscomb rezoliucijai remti ko- kongresmanai tai yra pažadėję tėjimo priežastys gali būti ko
miteto koordinatorius, komite- padaryti. Tuo atveju kova už - ? .

vadovybės posėdyje sausio 'Kuchel - Lipscomb rezoliudją sav0 “mokymosi” metus baigė, 
25 pranešė, kad vasario mene- darysis lengvesnė.

rezoliucijai. Keli senatoriai ir i® *r P^sriežtėjo. To pagriež-

padaryti. Tuo atveju kova už leriopos. Sakysim: prezidentas

ir po eilės nusivylimų jo ran- 
ka pagriežtėjo; departamente 
sutvirtėjo Rusko linija; respub
likonų balsai stiprino griežtes
nės linijos reikalavimus; spau-

f

le kalba- Teroristas dabar dir- sios linijos šalininkai. Tačiau 
ba gen. Salano pogrindinei ar- ir tarp jų Haiti bei Urugvajus 
mijai, o 1957 jis mėgino su- atsirado tik tada, kai rezoliuci- 
sprogdinti gen. Salaną, bet su- ja labai jau buvo sušvelninta 
sprogdino tik jo - pavaduotoją dėl kiekvieno žodžio. Susilaikė 
ir gavo 10 metų kalėjimo. Pa- nuo balsavimo švelniosios poli- 
bėgęs dabar sprogdino Pary
žiuje. Paryžiuje sykiu suimta 
dar keliolika, teroristų. Mano
ma, kad bus jiem suduotas tuo 
suėmimu didelis smūgis-

tikos šalininkai, kuriem vado
vavo Brazilija.’ Argentina, Mek
sika, Čilė, Bolivija, Ecuadoras. 
Tai pačios didžiosios lotynų 
Amerikos valstybės.

N. Y- Times koresponden-

Atstovų Rūmai pereitą savai
tę 127 balsais prieš 2 nutarė, 
kad Amerikos pinigai neturi bū
ti vartojami sovietinei propa
gandinei literatūrai platinti.

Per 14 metų buvo praktikuo
jama, kad Amerikos paštas pa
tikrina propagandinės literatū
ros siuntinius: jei jie skirti 
įstaigom, redakcijom, jie prista- 

— - tonu; -jei privaliem asmenim,
Maskvoje sausio 30 vai- Salingeriui. O Węshin£one sįunQain^ jiem atvirukas Mau

džia demonstratyviai minėjo Adžubei pridėjo, kad Moloto- siant, ar jie nori gauti Jei at- 
prezidento Roosevelto 80 metų vas esąs senas, ligonis ir be ne ar neatsak0| 
gimimo sukaktį- Aiškino, kad jokios reikšmės Sovietų politi- siuntiniai sunaikinami 
Rooseveltas buvo koegzistend-

DIPLOMATINĮ RATĄ SUKTI 
PAVEDE SPAUDOS ŠEFAM

ėmė reikštis influenza 21 vals- susidūrė su faktu, jog Brazili- 
tybėje. Wisconsin, Georgia, Mis- ja ir eile kitų nori būti "ne-
sissippi mokyklos uždarytos. priklausomos" nuo J* Valstybių 
— Senatoriai demokratai, grį- Politikos ir linksta į “nautra- 

lę B kelionės po Afriką. laba km»ą".
abejoja, ar verta Amerikai kiš- 3. AR KONFERENCIJOS VA1- 
ti milijonus į elektros tvenki- $IA1

ATSTOVŲ RŪMAI PRIEŠ
sovietines propagandos platinimą <lo)e ,oki koiumnistai mp ‘ ,1 1 1 *■ seph Alsop, Margaret Higgins,

tas Kennedy tą praktiką pa- Roscoe Durmmond, Henry Tay- 
naikino ir leido laisvai propa- lor — kalbėjo už Vakarų ini-
gandą pristatyti. Paskutinėje ciatyvą, prieš nuolaidų kelią 
spaudos konferencijoje paaiški- Rytų ir Vakarų derybose- Su- 
no: iš Amerikos nueina ana-

— Baltųjų Rūmų spaudos še* — Molotovas negrįš į Vieną 
gas Salinger vyks į Maskvą ba- — aiškino sovietinės spaudos 
landžio ar gegužės mėn- šefas Charlamovas Paryžiuje

Adžubei pridėjo, _ kad Moloto- siant, ar jie nori gauti. Jei at-

lyne sausio 30 padėčiai švel
ninti pasiūlė sovietam atstaty
ti senovinę karinių įstaigų ju
dėjimo Berlyne tvarką.

sidarė gan vieningas spaudos 
pus uždangos 16 mil. svarų, iŠ choras.
ten ateina tik du su trupučiu Visuomenė jų reikalaujamai 
milijonai. Jei Amerika uždraus- griežtai linijai rodės palanki.
tų, tai gali Sovietai uždrausti Tik vienu konkrečiu klausimu 
Amerikos gyventojam susira- jį susvyravo — dėl atominių 
šinėti su ten esančiais gimi- bandymų atnaujinimo: pagal

ji susvyravo — dėl atominių

nėm.
Opozicija prieš Atstovų Rū

mų nutarimą organizuojama se
nate. Journal American atkrei
pė dėmesį, kad Atstovų Rū
muose nutarta pasipriešinti so
vietinei propagandai tom pa
čiom dienom, kai senate svars

tomas cenzūros klausimas ka
rininkam, kalbantiem apie ko
munizmą-

Pažymėtina, kad tarp tų 16 Vos labiausiai pažymėtini du žy- 
milijonų svarų įeina ir maisto --___ "...
siuntiniai, o Sovietai gabena nedy paskelbta “pažangos są- 
propagancįą. Būtų logiška, jei jungos” programa — 20 bilijo-

Gallupo instituto duomenis, ji 
pasisakė 50:50. Amerikos opi
nija nebuvo patenkinta sąjun
gininkais Europoje, kurie nepa
kankamai rėmė Amerikos pa
stangas sustiprinti Nato. Opini
joje augo ir nusivylimas vadi
nama "lanksčiąją" politika, sie
kiančia kompromisų bet kuria 
kaina.

Amerikos politinės iniciaty-

Pernai kovo mėn. preziden-

kad Sovietai įsileistų Amerikos

dimo derybos Ženevoje • nutrū
ko sausio 29. Derybos ėjo nuo 
1958 spalio 31- Buvo 353 po
sėdžiai, ir nieko nesutarta.

— J. Tautos sausio 30 ragi- KONFLIKTAS TARP
no Portugaliją 99 balsais prieš PENTAGONO IR SENATO? _
2 “susilaikyti nuo represijų Senato komisijoje sausio 31 

Prezidento Kennedy progra- PrieS Angolos gyventojus” ir Pentagono atstovas atsisakė 
ma numatė 20 bilijonų per 10 pripažino Angolai nepriklauso- minėti pavardes cenzorių, kurie 

mybės teisę. Prieš balsavo Is- tikrina karių kalbas. Komisija 
panija ir Pietų Afrika.

NEPAKIRS KENNEDY
giai. Vienas — prezidento Ken-

— Lotynų valstybės, kurios metų lotynų Amerikos pažangai 
stovėjo už griežtą liniją prieš Amerikos du senatoriai ir du 
Castro, reiškė nepasitenkinimą kongresmanai, kurie buvo de- 
valst. sekretoriui Rusk, kad jo legacijoje, su nepasitenkinimu 
patarėjai Rostow, Schlesinger stebėjo, kaip Brazilija piršo 
ir Goodvrin sudarę įspūdį re* “koegzistenciją” su Kuba, aro- 
mią švelniąją liniją. gantiškai elgdamosi su J. Vals-

turės išsiaiškinti, ar ji gali pri-
— Diplomatai, buvę Kinijo- versti kalbėti ar ne; Šen. Thur- 

je, pareiškę, kad 1961 Kinijos - mond aštriau nei bet kada kal- 
režimą nuo krizės išgelbėjo Ka- tino vėl valstybės departamen- 
nada ir Australija, pristatyda- kad jis pristato kariuome- 
mos javų. nei cenzorius “politrukus”.

J. STROM THURMONO, S. Caro- 
lina dem., prietas wtii»ky, tabako, 
kavos, arbatos, o taip pat komu
nizmo ir "antsnukių” kariam.

— Kongo min. pirm. Adou- 
la vasario 1 atvyko į J. Tau
tas ir Washingtoną*

nų dolerių lotynų Amerikos 
ūkinei bei socialinei pažangai. 
Antra — šiaurės Amerikos ir 
Europos bendros ūkinės rinkos 
sudarymas. Vieną ir antrą pro
gramą įvykdžius, būtų sudary
tas politinės ir. ūkinės jėgos

Europa — lotynų Amerika-
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metus?
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BAkar 5-6623

TREMTOM. N. 4. GRant 1-3712
UTM 1-8187

tikrai nepadėjo. Vatikanui vie-

S. BOSTON 27. MASS. 
ANdreur 8-8764

3206 Eaattm Avenue 
BALTiatORE 24, 800. 
012-3974

buso išlipęs turėjau eiti ketu
ris blokus, nešdamas du dide- 
Jius lagaminus. Tai mano ran
kas beveik ištraukė iš sąna-

NEWARK 2, N. J. 
283 Marke* 8*. 
MArkėt 3-1868

8KYBIŲ

48&E. 7th Street 
NEW YORK 3, N. Y. 
GRameHy 3-1785

fe*5!*-

Nešvarus, us irlifidiias

Maskvoje.

“Atidariau save lagaminus 
viešbutyje. Drabužiai sumaka- 
loti, sutaršyti. Primaišyta sveti
mų drabužių. Neradau keletas 
šimtų dolerių, kuriuos per savo 
kvailumą buvau įdėjęs į vieną 
lagaminą Maniau paduoti skun
dą Inturistų agentūrai, gal ir 
pačiam Chruščiovui, jeigu pa

sėlio lėktuvų linija, kuria at- 
skridau iš New Yorko, griežtai 
draudė daryti bet kokius skun
dus Inturistų agentūrai ar pa
čiam Kremliui Sakė, pasidary
si daug nemalonumų; nežinosi, 
kaip greit tave iš Rusijos iš
leis arba kiek ilgai sulaikys.

“Išėjau pasižvalgyti po Mask
vą. Nešvarus, nejaukus, liūd
nas miestas- Nieko, kas būtų 
vertinga pasižiūrėti Nieko krau 
tuvėse patrauklaus nėra- Labai 
prasti valgiai Vienas sau pa
maniau: jeigu Rusija tik tiek 
tegali ko geriausio man paro
dyti, tegu eina į pragarą.

“Atsikėlęs ryte, pranešiau 
Inturistų agentūrai: nesijaučiu 

no turistines sutartis ir kaip 

labai skubiai surado vietą sa
vo lėktuve.

MOTERYS valo Maskvoje Gorkio gatvę.

KĄ SNIEČKUS AIŠKINO MOKYTOJAMS
LIETUVOJEKaune, sporto stadijone, sau

sio 4-5 buvo mokytojų ir švie
timo darbuotojų suvažiavimas. 
Dalyvavo apie 4,0^0. Komparti
jos sekretorius A Sničkus aiš
kino, kad per dešimtmetį turi 
būti įvykdytas visuotinis 8 me
tų švietimas.

liaus vaikai pasirodo mokyklo
je

šiemetinių mokslo metų pra
džioje tokių trūko 4,800 — la- 

nimo sekr. L. Barakūnaitė). 
Reikalavo stiprinti ateistinį auk
lėjimą. Mokykla jau daug tam 
pasitarnavus 
mažiau jaunimo,, lanko bažny- 

ti visą tautą perauklėti ateistiš- 
kai “Svarbu ne tik atitraukti 
mokinius nuo bažnyčios, bot 
išauklėti juos kovojančius ateis- 

laikrašty buvo taip:
“Tikėjimas Lietuvoje nemirš- 

si gyventojai yra katalikai, yra 

apeigų. Musų bronų lietuvių 
padėtis atvaizduoja, kokios yra 
sąlygos katalikų Bažnyčiai Sovi
etų Sąjungoje".

Kad Lietuvoje “bažnyčia turi 
veikimo laisvę” yra Naujienų 
pasakymas; tos netiesos Vatika
no laikraštyje nebuvo. (Kitame 
Darbininko numeryje “Osserva- 
tore Romano” straipsnis bus 
duotas ištisai. Red ).

liai*
M. Gedvilas, kurio žinioje 

yra švietimo ministerija, pažy
mėjo, jog visuotinį mokymą 
trukdo įvykdyti ir tas faktas,

■ . jau kasmet kad daugeli$_bs septynias 
Širvin

tų rajone Sab^ mokslo metais 
tokių buvo 47 proc. Internatų 
dabar yra 40, bet toki interna- 

gėgiuose nedavė lauktų vaisių
“internacionaliniam auklėji-

“Gal būt, čia tik atsitiktinas

Jonis (Povilonis. Darb.) ir kiti 
kunigą buvo suimti tuoj po to, 
kai Vatikanas viešai pasidžiau
gė katalikų bažnyčios gera pa

pagundos burbulą”.
Netiesą Naujienos skelbia, 

kad Povilonis ir kiti kunigai 
buvo suimti “tuoj po to, kai 
Vatikanas pasidžiaugė”* Kuni
gas Povilonis ir kun- Burnei- 
kis buvo suimti geras pusme
tis prieš Vatikano straipsnį.

Netiesa ir tai, kad Vatikano 
straipsnis sietinas su kunigų 
bylos kėlimu. Vatikanas veda
majame atvaizdavo Lietuvoe re
liginę padėtį š. m. sausio 13 
dienos nr., o Vilniuje teismo 
posėdžiai prasidėjo sausio 15.

Straipsnio pasirodymą Vati
kano laikraštyje Naujienos ver
tina neigiamai, nes bijo “tarp
tautinio propagandos burbulo”. 
Mūsų vertinimas priešingas: 
mės siekiame tarptautinės pro- 

TeL: APplecpte 7-0349 Sav. V. ZELENIS

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

švenčių proga dovanos su kiekvienu pirkiniu 

Patogios išsimokė jiroo sąlygos. Su nuolaida parduodame 

TELEVIJIZAS STEREO HI-FI .... FONOGRAFUS 

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelė* nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt” Radio- Stereo aparatams. 

Prekės garantuotos — Pristatymas greitas

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

VEISS & KATZ, INC.
AKD ST., N. Y. C. TeL GR 7-1130

vienu viešai Lietuvos klausi
mą keliančiu balsu.

3. Iškraipiusios Vatikano laik
raščio informaciją, pasmerku
sios straipsnio pasirodymą iš

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ Audiniai angBžkos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

AMERIKOS PREKYBA SU _ 
EUROPA

Amerika 1960 pardavė Vo
kietijai už 15 mil, Prancūzijai 
už 2.8 mil. doL

Amerikos visas eksportas į 
Europą per metus siekė 6.2 
bilijonus. Pusė tos prekybos ei
na į Europos ūkinės bendruo-

rasų rajonuose- Per pirmą tri-

nurodė. Tik ragino, kad tėvai

Pernai naujų mokyklų pasta-

Amerikos metinis užsienio 
prekybos deficitas paskutiniais 
metais siekdavo po 3.7 Ulijo
nos, o 1961 — 2.5 biL

Jei visos pamokos turi tar
nauti komunistiniam auklėji
mui, tai. s'

— Tokyo laikraščiuose buvo n*as nacionaliniam aukiė- 
paskelbta, kad Chruščiovas 
esąs negyvas. Bet sovietų spau
da skelbia, kad jis pasiuntęs 
sveikintinus Syrijos min. pirmi
ninkui.

— internatai. nuolių rolę mokiniam komūnis-
Nepraleido ir reikalo kovoti 

su “buržuaziniu palikimu”, nes 
“pasitaiko jaunų žmonių, kurie

mo būdu”.
Mokytojų vis dar trūksta.

-mokytojai iš mokyklos išeina

kais. Kiti, baigę mokslus, ne

organizacijų dar neišmoko rū-

pilitiniu auklėjimu”. Nurodė ir

sirinkti ten, kur mokyklos dir
ba dviem pamainom, o vaka-

vakariniai kursai. Minėjo mo

karnas vietas, o dirba kitokius perkrauti visuomeniniu darbu, 
darbus* Dabartiniu mokytoju Tačiau Gedvilas tos naštos ne-

jos vertino “popiežiaus patarė
jus”. Esą: “Nejaugi popiežiaus 
patarėjai buvo įsivaizdavę, kad

kalbamas, nes jis siuntė Naujų 
Metų sveikinimą Jonui XXIII?

Atrodo, kad Naujienos laiko 
“naiviais” ir savo skaitytojus, 
jei mano, kad jie patikės Nau
jienų iškraipytom žiniom apie 
“veikimo laisvę” Lietuvoje ir

pat gali būti vertinami 
“naivūs”?

kaip

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonė! medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai - Geriausios rūšie* pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakistus i Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

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

TeL AL 4-8319
aKtįį

vis dar “apolitinės”. Tačiau ir 
istorijos vadovėlyje, kuris pir
mas mėgino aiškinti Lietuvos 
istoriją marksistiškai, pasitaikė

MES GARANTUOJAME

Didžiausias New Yorke
* ■

pasirinkimas

VOKIŠKŲ HI-FI
Radijo aparatų

Klausydami trumpomis ban

gomis sužinosite kas dedasi 

jūsy tėvynėj. Mūsų apara

tais girdėsite visą Europą.

ketvirtas esą komjaunuo- sirengė nuimti-

MOLY LIGHT

Sav. B. KUČINSKAS

MANHATTAN 35 So. 8th Street

EVergreen 7-2I55 Resid. Illinois 8-7118
Sales and Seięrfc® on Ali 

Importai Brands

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 
e

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

<

Tuošti naują vadovėlį. Tas su 
trūkumais vadovėlis buvo J. 
Jurginio parašyta Lietuvos is
torija- Tarp jo trūkumų Snieč
kus suminėjo tokius pagrindi
nius.

The Apothecary 

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

ir turime visus gatavus vaistus.

tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020.

VOKIEČIŲ SPECIALISTAI

SYLVERN STORES



IGNAS MALŪNAS

NEMUNAS prie Alytaus.
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15.00 
1.00

die- 
va- 
bū-

būtų tokia gausa. Visi norėjo 
pažiūrėti, kaip laidojami Šių 
dienų magnatai. Buvo užsaky
ta ne tik pirktinis karstas, bet 
ir prieškarstis. į kurį pirmiau-

63.50 
5.00

5.00 
8.00 
4.50 
4.50 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
5.00
6.50

12.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3X0

žrirkalnio Lfaga tik vakar 
parvažiavo iš Amerikos. Ir kas 
per žmpgus — visas spindi auk
su. Laikrodis auksinis, grandi
nėlė auksinė, ant piršto žie
das auksinis, burnoj daugumas 
dantų auksiniai, net rankoga
liai auksiniai ir kaklaryšio sag
telė taip pat auksinė. Ką jau 
čia ir šnekėt: pasižiūri į žmo
gų ir matai, kad ne eilinis. 
O sako buvęs angliakasiu. Kaip 
pasižiūri į tokį žmogų, tai net 
gailestis ir užuojauta ima: kaip 
jam ten teko vargti tarp tų 
angliakasių. 0 ir pinigo parsi
vežęs. Sako knygelę turi, ku
rioje tik parašo, kai pinigų rei
kia, ir bankas tuojau išmoka 
doleriais. Iš viso ko matyt, kad 
žmogus nėra prastas. Ir atsi
tik tu man tokiai nelaimei, ku
rios niekas nesitikėjo.

Aną pavasarį, per šv. Kazi
mierą, Alytuj buvo prekyme
tis. Privažiavo žmonių pilnas 
miestas. Buvo daugelis ir iš 
Žrirkalnio. .Linga buvo taip pat 
atvažiavęs. Savo kaimo vyrus 
dar gerokai pavaišino ir pats 
kartu išgėrė ir buvo smagus 
ir linksmas. Parvažiavusį namo 
moterys į pirkią jau įvedė: 
skauda šoną ir gana — nė pa
sėdėt, nė paeit. Poryt ir dak
tarą parvežė, bet nieko negel
bėjo: ketvirtą dieną niekam ne
sitikint ėmė ir numirė.

Žinia bematant aplėkė visą 
kaimą, valsčių, beveik apskritį. 
Mirė šitoks vyras, ir kaip jį 
palaidot? Kad nors būtų ilgiau 
pasirgęs, kad nors būtų išsipa
sakojęs, kaip jis turi būti lai
dojamas. Dabar taip šoną į- 
skaudo, kad nedrąsu ir pasi
klausti ir patirti jo paskutinę 
valią. Tačiau tokioj bėdoj vie
na buvo aišku: reikia laidoti 
ko iškilmingiau- Juk .jis buvo 
vertas- Ar nėra už ką, ar ne
paliko? Tiesa, viskas įvyko ne
tikėtai, labai greitai, kad ne
suskubo net kunigo parvežti, 
nes niekas nemanė, kad tąip panįja įr lavoną atlankyti. 
greitai mirsiąs, niekas nelau
kėm Dabar užmigo visiems lai
kams ir visiems draugams net 
“Sudie” nepasakęs, žmona, pa
sitarusi su senele (jo motina), 
išžiūrėjo visus raštus ir išsiaiš
kino. kad banke dar yra 2500 
dol. ir draudimo 100. Pasitarę 
su valsčiaus viršaičiu, tuojau 
kreipėsi į Amerikos atstovybę 
pinigams išgauti ir užsakė visą 
laidotuvių tvarką, taip pat pa
skubomis išmūryti rūsį ir bal
zamuoti lavoną. Viskam pini
gų pakaks. Laidoti numatyta 
ketvirtą dieną, kada viskas bus 
parengta. Laidotuvės priminė 
prikėlimą. Svečių privažiavo iš 
dviejų parapijų. Dar iš mieste
lio. kad netilpo bažnyčioj, be
veik nė kapinėse. Tokių laido
tuvių dar nebuvo, kad žmonių

kas buvo tinkamai paruošta, 
tai karstas paliktas be kieto 
uždarymo, kad Imtų galima jį 
lankant lengviau atidaryti 
ir, žinoma, vėl uždaryti. Saugu-, 
mui, suprantama, tarnavo rūsio 
durys, kad jos saugotų lavoną 
nuo galimų apiplėšimų ar nuo 
sauvaliavimų. Juk, kas žino, ga
li atsirasti, kurie bandys lavo
nui žiedą nuo piršto nuimti, 
ar panašiai. Taigi, rūsio dure
lės šito apsisaugoti buvo rei
kalingos.

Palaidojo su visom iškilmėm 
Atlaikę trejas mišias, atgiedoję 
Ubera, įnešė karstą į rūsį- Da
bar jau nešė tie patys darbi
ninkai, kurie murino rūsį, nes 
tik jie geriausiai žinojo, kur ir 
kaip reikia padėti. Visa įvyko 
gerai ir sklandžiai. Senoji Lin
gienė už visa padėkojo ir su 
svečiais išvyko namo. Niekas 
net ir neverkė, tik pati moti
na nubraukė ašarą. Ir tai per 
nesusipratimą. Juk ko gi verk
si? Kiekvienas norėtų taip bū
ti palaidotas, tokiomis sąlygo
mis. Todėl skirstydamosi minia 
panašiai ir kalbėjo.

— šitaip palaidotas, tai vis- 
tiek kaip namie. Tiesa, tik ne
kalba, bet vistiek ateini' ir lan
kai ir vargeliais pasiskundi, jei 
toki yra.

—Ką tu čia. kūmute, pasa
koji. kur čia nebus?! Tik vie
nas vargas, kad nėra vyrų, nė
ra kas pagelbsti, padeda, o kad 
šita būtų, tai visa baikis. Juk 
kiekvienam reikės mirti, o ką 
šitaip palaidos?

Taip dalinosi įspūdžiais mo
terėlės ir rengėsi prie pirmos 
progos sudaryti Lingienei kom-

rėlės rūsį išvėdino ir visas klau-

uždarė ir vėl namo, 
sios šiandien paaukoti 
rus. Eidamos namo tik ir kal
bėjo apie numirėlį ir apie tai. 
kaip gera turėti laidojimo rū
sį. Visos priėjo išvados, 
geriausia laidoti rūsy, tik 
bėda, kad taip brangiai kai 
ja, taigi vargšui žmogui tenka

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
'MINĖJIMAS

Cieveland, Ohio. — Vasario Vokeliai bus dalinami Įeinant 
16 minėjimas rengiamas vasa- į salę ir salėje surenkami. Bus 
rio 11, sekmadienį. Iškilmingos parengta ir patiekta rezoliuci- 
pamaldos už žuvusius ir kovo- ja. Minėjimui pasibaigus, bus 
jančius dėl Lietuvos laisvės ir proga pasidalinti mintimis, už- 
nepriklausomybės bus abejose kąsti ir išgerti kavos ar arba- 
lietuvių parapijų bažnyčiose: 10 -tos ir geroj nuotaikoj praleisti 
vai. šv. Marijos Nesiliaujančios 
Pagalbos; pamaldų metu giedos 
Čiurlionio ansamblio choras, ve
damas muz. Alfonso Mikulskio; 
gi 10:30 vai. šv. Jurgio baž
nyčioje pamaldų metu giedos 
tos parapijos bažnytinis choras, 
vad. muz. Prano Ambrazo.

SAVINGS AND 
LOAN ASSOOATION

8. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street . . . . TeL LAfayette 3-1038 
PLENTY OF FREE PARKING

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėnl 1 d.

U AI A kih AC PIRMAD. ir KETVIRTAD.    9 v. r. iki 8 p.p.VALANUUjZ ANTRADi ir PENKTAD........... 9 v. r. iki 5 p.p.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; Treėiad. uždaryta.

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 lieL 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. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ............
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 lieL patrioL maršų 
LieL dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens lieL kompozitorių 3 kūriniai (stereo 36.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. 37.50) 
Milžino pa unksmė, B. Sruogos, Montrealio lieL dramos te

atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas ................ ......
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas ............................
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo 37.00) 6.00
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 courše ....................... ............... .

Plokštelių albumai gaunami:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 Wiltoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės įvakarą. j
Patariama kvietimus į iškil- ► 
minga minėjimą įsigyti iš aiiks- j 
to, nes suolai bus numeruoti. ► 
Pakvietimai gaunami pas vai- £ 
dybos narius. K. Židonis —tel. J 
531-2089, L. Leknickas, tel. J 
371-5940, J. Dobrovolsltis — I 
tel. MU 1-9143. į

Alto Clevelandė $k. Valdyba

INSURANCE - REAL ESTATE

Richmond Hill 18, N. Y110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

Pavėluotas WHITE HORSE TAVERN
pranešimas baras - restoranas

Pranešame, kad Antanas Pet- PRANAS BRUCAS. savininkas
rauskas, gyv. Echo Lake Rd. 86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviamledų švenčių proga vietoje svei-
Salčje gali tilpti 100 dalyvių

RADIJO VALANDĖLĖS

- CANCEL OR CHANGE

CaH LO 3-7291

NEBŪK ŽILAS

MURPHY
GENERAL MOTORS

LITHUANIAN MELODIES

Vedėja* J. Petkaitis 
•u *.«ncofn Street, Hartford, Conn.

TO -PtACE

YOUR AD

R Epublic 9-6100 EDgewood 3-5100

APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje 

sutvarko pramogines ir biznio keliones J 
valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas

DETROIT — WJLB

► Licensed by Vneshposiltorg
J Paskubina jūsų "siuntinį jūsų draugams ir giminėsms į bet kurių
► SSSR dalį.

-ganizacijos dalyvauti su vėlia- U- TVatertown, Conn-, Ka- 
vomjs ledų švenčių proga vietoje svei-

Lietuvos vadavimo reikalaa 
bus renkamos aukos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine. i
45 W. 45 Str. N, York 36. N. Y. • Tel CIrde 5-7TI1 j

šeštadieniais 5-5:30 popiet 
Vedėjas Ralph 3. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

T6VYN6S GARSAI
HARTFORD W P O P 

1410 hlc.
cmadtenf — 11-12 zal. diena

JOHN ORMAN AGENCY

MAMA: Netūkauk ir nekliudyk tttei diriguoti!

8- 2256 
2-6387 
1-5355
9- 6245
1- 299*
2- 1767

Tokia proga pasitaikė prieš 
Velykas, Didįjį Penktadienį. Žy- 
gienė nuėjo su motina ir mar
čia palaidotojo atlankyti. Rūsy 
oras buvo tvankus ir prašėsi 
pravėdinamas. Lankytojos tai

BENDRUOMENES 
BALSAS

PHILADELPHIA WTEL 
860 banga 

šeštadieniais — 
Vedėjas Adolfas Gaigal.is 
335 Titan SU PMIadelphia 47, Pa. 

HOw«rd 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS

r . lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; še*„ - sek m. 
8-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniai* 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v.v. 
Radijo stoti* WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 klloe.; F .M. 102.7 megac.

toms, mbterims, kada eina lan
kyti, o pačios vienos moterys 
ateiti negali, nes durys esti už
rakintos. Viso šito pasikalbę^- 
mo rezultate Lingienė sutiko,
kad rugsėjo mėnesį, prieš Žofi- 
nę, ji paims su savimi daugiau 
moterų.

Parėję namo, moterys jau da
bar pradėjo skelbti, kad iš va
karo, prieš Žolinę, eičiančios 
prie Lingos rūsio pažiūrėti pa
laidotojo visu būriu, nes Lin
gienė Šitaip pažadėjo.

Dienos slinkte slinko. Žo
linę buvo jau čia pat- Žumba- 
kienė tapo lyg ekskursijos va
dovė, kuri organizuoja mote
ris lankyti Lingos rūsį ir ap
žiūrėti palaidotąjį. Į apžiūrėji
mą atsišaukė per 100 moterų 
iŠ viso kaimo, net iš kitų kai
mų ir B parapijos, kaip atro
do tas magnatas, kuris palai
dotas jau beveik pusė metų- 
Visos laukė pažadėtosios 
nos- Buvo paskirta trečia 
landa popiet, kad galima 
tų suskubti mišparam.

Tą šeštadienį susirinko jau į - 
Lingos kiemą virš šimtinės, ku
ri nustebino visus likusius kai
mo gyventojus, pradėjus many
ti, kad Linguos vėl kažkas mi
rė ar šiaip pagalbos reikalingi. 
Tačiau patyrę rinkimosi tiks
lą, tik pečiais traukė. Prie ka
pinių “ekskursija” dar pasipil
dė naujomis moterėlėmis; kad 
pradėjo kelti rūpesčio net pa
čiom organizatorėm. Buvo vie
nintelis išsigelbėjimas, kad čia 
pat buvo kapinės ir galima nuo 
minios atsipalaiduoti.

Įėję į kapines, tuoj pasuko 
rūsio link. Kai kurios moterys, 
pasigavę kastuvėlius, tuoj ėmė
si kasti ties rūsio durimis duo
butes, kurios tiktų atsineštom

atliko, prasivėrė karstą ir pa- gėlėm įsodinti. Kitos, nieko ne
žvelgė. Lavonas buvo kaip da- laukdamos, stelbėsi prie durų, 
bar padėtas, lyg amžinu miegu 
užmigęs. Moterims net nemalo
nu buvo vėl uždėti vožtuvą. 
Motina dabar net labiau susi
jaudino. kaip laidojant, neš jei 
dabar kilo aiškus noras parsi
gabenti jį namo- Kaip jam ten 
vienam gulėti tarp žemėje už
kastų lavonų- Bet vaizdą nu
stelbė tai, kad namie nėra to
kio kambario, kuriame tektų pa 
dėti. Todėl nutarė geriau atei
ti dažniau ir dabar numatė net 
laiką prieš Sekmines šeštadie
nį. Sukalbėjo visos .po 3 Svei- .
ka Marija, uždarė karstą ir ap- už durų- Lingienė įėjo piT- 
leido kapines.

Numatytąjį šeštadienį prieš 
Sekmines Lingienė rengėsi jau 
iš pat ryto. Pasirūpino porą 
puodynių gėlių, mažą kastuvėlį 
ir išėjo. Pakeliui dar užsuko 
paimti to paties kaimo žumba- 
kienę ir visos trys nukeliavo. 
Karstą ir lavoną jame aptiko, 
kaip pirmą- kartą. Tik labiau 
prišvinkęs buvo oras. Bet mote-

Iškilmingas minėjimas bus 4 • 
v. popiet naujos parapijos nau
joje salėje. Kalbas pasakys 
Lietuvos atstovas Juozas Ka- 
jeckas ir JAV senatorius Ste- 
phen M: Young Meninę dali 
išpildys Čiurlionio ansamblis

Kaip bažnyčiose pamaldų me
tu, taip ir salėje kviečiamos or-norėdamos atsistoti kaip gali

ma arčiau, kad galima būtų 
tuoj patekti į vidų ir pamaty
ti palaidotąjį, žinoma, pirmoji 
turėjo įeiti Lingienė, atrakinda
ma duris ir atvoždama karstą.

Pats durų rakinimas vyko ne
sklandžiai, kažkodėl kabinosi 
raktas, dėl kurio moterys buvo 
rimtai susirūpinusios, o ypač 
Lingienė. Bet pro rūdis tarškė
damas, vis dėlto atsidarė. Vi
sos lengviau atsikvėpė ir su
judėjo, tartum nenorėdamos pa-

BUFFALO, N- Y.

Vasario 16 paminėjimas Sul
fato mieste rengiamas sekma
dienį. vasario 11, Tarptautinio 
Instituto patalpose, 1260 Dela- 
ware Avė- Pradžia 3:30 vai. po
piet-

Lietuvišką žodį pasakys mū
sų nepriklausomybės laikų pe
dagogas ir dabartinis lietuviš
kosios spaudos darbuotojas Jo
nas Miškinis iš Rochesterio.

voūoiia’k aukojo 10 dol. Pinigai buvo už- i 
pajamuoti, bet per neapsižiū
rėjimą nepaskelbta spaudoje. »

LB Centro Valdyba, apgai- ► 
lestaudama šį įvykį, skelbia tai > 
A. Petrausko pažįstamiem. A. > 
Petrauskas savo piniginėmis au- ►

ma, ją pasekė Zumbakienė ir 
dar trys moterys, ketvirtoji pa
liko tarpdury, nes vidun dau
giau netilpo. Prie karsto priėjo 
palaidotojo motina ir Žumbakie- ’ Angliškos kalbos vietoje bus 
nė- Viena prilaikė antvožą B parodytas garsinis spalvotas fil- 
galvugalio, kita iš kojų pusės, mas “Communist Encirelement 
Minia, teikdamos! prie pravi- 1961”, kuris truks 30 minu- 
rų durų, netyčia stumtelėjo sto- ®ų- Si grynai dokumentinė fil- 
vėjusias tarpdury ir dar vie-

( nukelta j 7 psl.)

iha yra paruošta, vadovaujant 
Tautinio Auklėjimo Programos 
pirmininkui dr. George S. Ben- 
son. Joje atvaizduotas beatodai- 
rinis komunizmo veržimasis už
valdyti pasaulį. Tarp kitų vaiz
dų čia yra ir Castro įkopimas 
į valdžią, taip pat ir komunis
tų surengtos San Francisco stu
dentų riaušės.

Meninę programos dalį išpil
dys Rochesterio lietuvių vyrų 
kvartetas, vadovauj. J. Ado
maičio, ir sol. Izabelė Zmuida- 
nienė.

Buffalo lietuvių klubo valdy- 
. ba kviečia visus miesto ir apy
linkių lietuvius atsilankyti į ne
priklausomybės šventės minė-, 
jima. Minėjimą žadama pradė
ti punktualiai.

Ltotuvta Klubo Valdyti

DABAR JOS GALITE

Mūsų įstaiga taip pat 
visus Sovietų Sųjungos 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R Europa

komis keletą kartu yrh parė- J Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos 

męs Kultūros Fondą, už ką Lie- 1 
tūrių Bendruomenė jam yra dė- r 
kinga. r

Kostas Januška J

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

TANKLESS HEATERS

- TeL: AL 4-5456
- Tel.: Dl 5-8806

Tel.: FO 3-8569
Tel. r MU 4-4«1«

9^9 9/8-*^

— Tei.: HU 1-2750
Tel '• SW 8-2862

- Tel.: TO 7-157R
- Tel.: TO 1-1068
- Tel BR8 6O66

Tel.: WA 5-2737

Tloral Herb* yra nuo
stabi priemonė plauku j 
priežiūrai ir natūraliai i 
spalvai atstatyti. Be da- j 

žų ir chemikalų atstatoma natūrali j 
plauki; spalva, išnyksta galvos odos i 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai j 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai j 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At- 
riusMte T3.00 už didelę 8 oz. bonką. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū 
aite patenkinti. — TROP1CANA 
Dept. A; P.O. Box 305, Clinton, Ind

SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį 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 —
• MCW MĄVCN Cnnn., 6 Oav Street
• PITTSBURGH 3, Pa, 10<5 E. Carson Street 
•<-WORCESTER. Mas*.. 174 Millbury Street
• HAMTRANCK. Mich.. 11333 Jo*. Campau -
• CLEVELAND 13, Ohio, 904 Literary Road ■
• CHICAGO 22. III, 2222 W. Chicago Av-nue
• CHICAGO 8, III, 3212 So. Halsted Street -
• FRANCISCO. CM 2076 Sutt-r M-eM
• NFWARK 3. N J 428 SorinofieM Aven-ie
• PHILADELPHIA Z3, Pa 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4039
• WATRRBURV. Conn.. 6 John Sfreet - T-l r PLara 6-6766
• GRANO RAPIDS, Mich.. 606 Bridpe St, N.W. — G’-
• PAS8AIC. N. J, 176 Markei Street — TeL: GR
• DETROIT.-Mlch.. 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI
• ATMOL, Mas*, 61 Mt. Pleasont Street — CM
• LOS ANGELEI 22, CaHf, 960 So. Atlantic Blvd. — AN
• BOSTON 18, Mass, 27lShawmut Avė. — TeL: Ll

VINELAND. NJ, We*t Landi* Avė, Greek Orthodox Club Bldg. 4 
Skyrius atiduyias penktadfeniala. šeštadieniais ir sekmadieniais į



Telefonas: STagg 2-5938

ADVOKATAS
R. Barauskaitė,

Telefonas: Vlrginia 3-3544

kymo ir individualinės stalo te
niso varžybos. Data dar galuti-

Kasperavičiūtę (Toronto Vytis),, 
iškovojusią LB Cievelandd F

krepšinio varžybos visose kla
sėse. Yra galimybės, kad mo
terų ir mergaičių krepšinis bus 
Kanados sporto apygardoje at
skiru laiku.

WILUAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

kojas, ar, tikriau sakant, jas 
atėmė. Galvos pradėjo suktis.

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 

RAY’S LIQU0R STORE
-Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

na galva pasirodė moterimi, 
kurios buvo viduje. Atidengus 
karstą, oras iš karto pablogė-

Woodhaven, U.
Yanush, Brooklyn, A Boiallis,

1962 metai skiriami prisimin- nyro nugalėtojus: Pr. Gvildį 
ti pirmąją lietuviu tautinę olim- (Toronto Vytis), laimėjusį PL 
piją 1938 Kaune. Ta proga IAS^ob Ctevdando skyriaus

84-14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.

, TeL: HIckory 1-5220

Pasirengimas. .
(atkelta iš 6 psl.)

I- Matulis, Newark, P. Malec- 
kas, Kearny,’J. Ardys, Cherry 
Hih, N. J., 
Jersey City, J- Klemejerienė, 
J. Navickas,

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - R E AL ESTAJ

—HAVEN REALTY
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybė*, namų,
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

terims, sakytum, kas kirto per

NUSI MO patalpuje.

bus pravestos visos 12-jų S. 
Amerikoj lietuvių sportinių žai
dynių varžybos, įteikiant spe
cialius medalius pirmų 3 vietų 
laimėtojam suaugusių klasėje. 
Faskas yra paruošęs ir varžy
bų tvarkaraštį.

linio ir komandinės stalo teni
so varžybos-

Birželio 30 — liepos 1 To
ronte lengvosios atletikos ir 
futbolo varžybos.

__Pabaltiečię krepšinio, tinkli
nio ir stalo teniso varžybos yra 
rengiamos latvių ir numatomos 
apie gegužės vidurį* Tiksli da
ta ir vieta dar nenustatyta. 
Lengvosios atletikos, plaukymo, 
lauko teniso ir futbolo varžy
bas vykdo estai liepos pabai- . 
goję Toronte.

Į šį tvarkaraštį neįtrauktos 
apygardinės pirmenybės bei ki
tos mažesnės apimties varžybos.

Nauji vadovai
Faskas tvirtina 1) individua

lių šachmatų pirmenybių pa
sekmes ir varžybų nugalėtoją 
Povilą Tautvaišą, laimėjusį Lie
tuvos Avilio pereinamąją dova
ną. Pirmenybės buvo lapkričio 
23-25 Clevelande.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
P. Rusteikaitė,' Chicago, UI., 

jo, tartum su kibiru kas šus- paaukojo 9 dol. Po 4 doL: S. 
telėjo. Veidas lyg krustelėjo. Barakauskas, S. Maske, E- Vy- 
Moterys įtempė žvilgsnius, mo- žienė — Brooklyn, K. Bakū- 
tina net palinko į priekį ir nas, S. švedas — Woodhaven, 
ėmė žiūrėti į kairiąją kaklo pu
sę, prie pat apykaklės. Ten 
mirgėte mirgėjo mažos kirmė

laitės. Ir jų buvo tokia daugy
bė, tiek daug, kad sunku ap
sakyti. tapdamos viena per ki
tą sudarė siaubingą reginį. Mo-

N. Y., A Majauskas, F. Zieka 
— Boston, J. Krištalaitis, A 
Masilionis — Cleveland, V* 
Grabauskas, New Haven, J* Mo- 
tejūnas, Manchest., Conn., M* 
Karpienė, Waterbury. Po 3,50 
dol.: V. Tamkevičiūtė, K* Ja- 
lienė, J. Rajeckas, A Laučius, 
N. Umbrazaitė — Brooklyn.
M. Klimas, Linden. N. J. — 3 
dol., A Jurgėla, Brooklyn, N*

grubusiomis rankomis čiupo y __ 2,50 dol.

Po 2 doL: O. Danisevičius, 
A- Kaunas, A Sirgedas, J. Sir-, 
gedąs, J. šaltis, M. Kaukarie- 
riė, A Mickevičius — Brook
lyn; J. Jasukaitis, P. Ivaška, 
R. Polovinskas — Elizabeth, N. 
J*; K Gegužis, B. Venckus — 
Newark, N. J*; V; Alksninis, 
L. Rinkevičius — Maspeth, N. 
Y., V* Ramonas, t. Radzevičiū
tė — Chicago, BĮ., L. Novick, 
Brome, J. Galinis, Richmond 
Hill.. D. Marmbnt, Centereach,
N. Y., dr. A* Revukas, Cran- 
ford, N. J., P. Juroms, Brock
ton, Mass., K. Luinis, Cam- 
bridge, Mass., K* Vasiliauskas, 
Dorchester, Mass.. J. Jankaus-

— 1 ■■■ —................. ' ■■ | A Lalio ŽODYNAS už pusę kainps (vietoje $14.00 — tik

dangtį ir velionį uždengė, pa
skubomis, virpančiomis ranko
mis, kad tos kirmėlaitės nesi
veržtų į rusi. Visos ėmė verž
tis laukan, lyg pačios užpultos 
kirmėlių.

— Kas pasidarė? Kas nutiko? 
Kas išgąsdino? — pasigirdo iš 
mimos* žumbakienė tik pamosa 
vo rankomis ir nieko neatsakė* 
Viena iš buvusių rūsyje pagyve
nusių moterų tarė:

— Dievas leido žemėj žmo
gui^ gyventi laikinai, kol išau
gins ir subrandins naują kar
tą. Paskui jis turi grįžti į že
mę, iš kurios yra kilęs* Bandy
mas atsitverti rūsyje visokio
mis balzamavimo priemonėmis 
ir gyventi amžinai, tai tik sa
vęs suniekininias.

Laidotuvių Direktoriai

MAZEIKA&EVANS Daugiau kaip 1250 psL, gražiai įrištas. Yra tik ribotas 
skaičius. Naudinga dovana vi ij torto ir visada.
A Lalio žodynas yra didi* kalbos žodžių lobis. Tai knyga, 
kurioje sudėti paraidžiui, sutvarkyti žodžiai su paaiški
nimais. A Lalio žodynas yra didžiausias ir geriausias 
lietuvių -"anglų ir anglų - lietuvių kalbų žodynas. Jis tinka 
knygynai ir kiekvienai šeimai. Žodynas yra reikalingas 
visiems. — Įsigykite tuojau!

DARBININKO Adnrintetrad> 
910 WiDoughby Avtų Brooklyn 21, N. Y

šachmatų ftnttMgrhoi proga

3( II-jo stalo tenisininkų “tu-

rę. Varžybos įvyko Clevelande 
gruodžio 9-10, _ /

4) Praną Gvildį nauju stalo 
teniso komiteto vadovu ir dė
koja ankstesniam vadovui J. 
šoliūnui už pareigų ėjimą. Rin
kimai atlikti “tuzino turnyro” 
proga Clevelande.

Nauji apygardą vadovai
Faskas tvirtina ir skelbia Vy

tautą Biretą, Toronto PPSK 
Aušros narį, naujuoju Kanados 
sporto apygardos vadovu ir 
Zigmą Žiupsnį, Chicagos LSK 
Neries pirmininką, naujuoju 
Vid* Vakarų Sporto apygardos 
vadovu. Naujus vadovus rinko 
apygardų sporto klubai.

Ligšiolnis “Sporto” redakto
rius Kęstutis čerkeliūnas suti
ko ir toliau žurnalą redaguoti* 
Kitas numeris žada pasirodyti 
kovo mėn. pradžioje* žurnalas 
eis keturis kartus per metus. 
Leidžia Faskas.

NUOSTABI FUTBOLO 
KOMANDA

Luksemburge, mažutėje Eu
ropos valstybėlėje, prisišlieju
sioje prie Pranęūzijos, yra nuo
stabi futbolo vienuolikė. Ją su
daro viena šeima — tėvas ir 
10 sūnų. Iš viso brolių yra 11, 
bet jauniausias dar per mažas 
futbolui, tad jį ‘atstoja tėvas 
58 metų. Vyriausiam sūnui yra 
34 metai, jauniausiam — 14. 
Motina mirusi. Komanda vadi
nasi savo šeimos vardu Mond 
(Mėnulis).- Vietines geriausias 
komandas yra supliekusi. Sako
ma, kad Mėnulis vis kyląs į 
padanges -..

kienė, Millinocket, Me., A Mi- 
kalausky, New Britain, Conn., 
M. Bertašius, Mt* Carmel, Pa., 
A Barzdukas, Washington, D. 
C., J* Adomaitis, Lakewood, 
Ohio, E. Jurgutaitienė, Kasnas 
City, Kan. P. Spetyla, Spring- 
field, H1-, R. Grajauskienė, To
ronto. Po 1,50 dėl.: J. Dig- 
rys, K. Kazakevičius, P. Vasi
liauskas — Brooklyn.

Po 1 dol-: V. Barisas, P. Rač
kauskaitė, K. Mažeika — Wor-’ 
cester, A- Kapchus, Cambrid- 
ge, J. Petkūnas, Brockton; A 
Slepavičius, Dorchester, Mass., 
J. Zwiss. Boston, D. Deskavich, 
Deerfield, B- Jakutis, Medford, 
R. Smetona, Cantoh, V. Ziaug- 
ra, Roxbury, J. White, Wheel- 
wright, P. Laurinaitienė, P. 
Niaura, Waterbury, Conn., S. 
Lipčius, New Britain, L Grušas, 
Hartford, J- Lazdauskas, Brid- 
geport, A Macknis, Ansonia,

PRIE stata.

V. Kunickas — Maspeth, V. 
Urbonas, Richm. Hill, A. Brie
dis, Central Islip, N. Y-, J. An
drijauskas, Bronx, J. Berįašius, 
Philadelphia, S* Popik, Girard- 
viRe, Pa. V. Amsiejus, Cleve- 
land, Lith. American C. Club, 
Manchester, N* H., D. Berna
tavičius, Providence, R. L, L. 
Rumšą, East Chicago, Ind. J. 
Kavaliauskas, Omaha, A Kin
durys, Cicero, S- Raštikis, Mon- 
terey, Calif. J. Belsky, Javer- 
hill, Mass. ,

Nuoširdžiai dėkoja

Darbininko administracija

PADĖKA

Domicėlė Jonaitis, gyv. Broo- 
klyne, 44 metų, po ilgesnės li
gos mirė sauso 24. Paliko tė
vą Antaną ir broli Tomą su 
šeima. Palaidota iš šv. Jurgio 
par. ‘ bažnyčios sausio 29 šv. 
Karaliaus kapinėse. Reiškiama 
nuoširdi padėka visiem, lankiu- 
siem velionę jos ligoje, užpra- 
Šiusrem Mišias bei vainikas, 
šalinskam už gražų patarnavi
mą, klebonui kun* A Petraus
kui bei pranciškonam už Mi
šias, paaukotas už mirusią.

Liūdintieji tėvas ir brolis

3

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, nesą- j 
kiau, Pasėjau linelius, Daug, j 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis, Kai aš turėjau kai- Į 
me mergelę* Išleido “Lietuvos Į 
Atsiminimų” radijo direktorius 
Jokūbas J. Stukas per ReųuėSt 
Records, Ine. Plokštelės kaina | 
5 doL- Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y* 3

41 — 40 74th SL
Jackson Heighta, N. Y.

TeL NEwten 9-0029

Stephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

37 Sberidan Avenue 
Brooklyn 8, N. -Y.

.Tel. APpTegate 7-7083

j«»aieaMiagiWOTe<MMwqwwwMw»wfliMMB<w)(Be»«Be(B<Baaagi<WBgg<w*

Lietuviškų produktu:
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautu ve

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

R E P U B L I C 
Z

Liguor Store, Ine.,
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 

TeL: EV 7-2089 

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE' 
Home-Made Bologna * .

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special prlce for Weddings and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y TeL Stagg 2-432*

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MAOISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

T*L EVerneen 2-8440

^augdami p*l«ldotuvlnlal 
pietos. Pirma* rMle* Ha- 
tuvHka* maMa* prieina
momis kainom)*.



RADIJO PROGRAMOS

WKOX, Framingtųun,. Mas*.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

STUDIJŲ DIENOS New Yorke

Reikalu Vedėjas

NOTARY PUBLIC

Moly Light Candle Mfg. Co.
bažnytinių žvakių- fabriko sa
vininkas B. Kučinskas numato

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSBostono miestui ir jo apylin
kėm du

WOODHAVEN<

SALESMANUS
Tel. Virtinis 7-M99

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS
THEODORE VOUNNIN,

INC.

GRamercy 5-1437NAUJAI IŠLEISTOS 3 KNYGOS UŽ 5.00 DOL

PRANAS WAITKUS

Cembridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dien< Ir naktf

Vasario 16, minėjime, be ki
tokios programos, protarpiais 
patriotinius eilėraščius dekla
muos geros lietuviškos tarse
nos mergytės: Birutė Adomavi
čiūtė, Laima Baltušytė Daiva 
Izbickaitė ir Birutė Vaičjurgy-

Joseph Garszva

staty
ki ris

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir 8ALSAMUOTOJAS

Numerio pagrindines ilius
tracijas sudaro A. Kezio, S.J., 
nuotraukos

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

Ed- Ketvirtis, čia gimęs lie
tuvis, šiems metams išrinktas 
lietuvių piliečių klubo pirmi- 
sinku, pradėjo rimtai mokytis 
lietuvių kalbos. Sveikiname! 
Bus daugiau lietuviškai mokan-

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

•ALRKFi New York© — New 
Jersey apskrities valdyba _

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

New Yorko ir New Jersey 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
skyriai vasario 3-4 ruošia stu
dentams studijų dienas.

Pradedama vasario 3 d., 12 
vai. Atletų klube, 1332 Halsey 
St. H- Blazo paskaita “Rezis
tencija Lietuvoje” ir diskusijo
mis tema “Lietuvių poezija 
amerikiečių akimis”. Diskusi
jom sutiko vadovauti Algirdas

Studentę ateitininkę New 
Yorko draugovės susirinkimas 
šaukiamas sausio 30, antradie
ni, 7 vaL vak. Darbininko re
dakcijos patalpose. Atvyksta 
SAS centro valdybos pirmin. 
St. Rudys ir dar trys valdybos 
nariai- Jie padarys pranešimus 
ir susipažins su draugovės veik
ia. Visi studentai ateitininkai 
maloniai kviečiami dalyvauti. 
Draugovės valdyba prašo nesi- 
vėluoti.

Dainę vakarą vasario 10 ren
gia Lietuvių Piliečiu klubas sa
vo salėje 280 Union Avė.. 
Brooklyn 11. N. Y. Programa 
išpildvs operetės choras.

Daily News, vienas iŠ di
džiausiu ir populiariausių Ame
rikos dienraščių, išeinąs New 
Yorke. sausio 14 laidoje pa
skelbė gražiausio vaiko (most 
beautiful child) 1961 metų kon
kurso rezultatus. Pirma vieta 
(2500 dol.) laimėjo lietuvių — 
ukra»n>ečių kilmės Richard Tho 
mas Ulis. 5 metų amžiaus iš 
Iselin. N. J- Jo tėvas Albertas, 
lietuvis, tarnauja kondukto
rium Pennsylvania Railroad 
bendrovėje.

Linai Skučaitei staiga susir
gus. jos vestuvės su inž Jonu 
Strimaičiu atidėtos. Vestuvės

Plain-

Studijiniai seminarai New Yorke
Lietuvių Krikščionių, Demo

kratų Sąjungos New Yorko sky
rius parodė naujos iniciatyvos 
rengdamas visuomeninio ir po
litinio pobūdžio studijinius se
minarus. { seminarus ateina ne 
vien krikščionys demokratai1 ar 
katalikų* pasaulėžiūros žmonės, 
bet ir kitokių pažiūrų lietuviai, 
besidonų tautiniais ir tarptau
tiniais visuomeninio gyvenimo 
bei politikos įvykiais.

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 
RADIJO PROGRAMA - 

Vedėtas ,,
STEP. MINKUS 

Boston. Mass. 
WLYN —1360 kilocycles 

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

galima gauti butui moderniški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k 

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

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

Re*.: AN 8-5961 .
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
ta arba užsisakyti naujai.

Sakramentu bažnyčioje. Po to 
bus vakarienė su programa. Vi
sos kataliku organizacijos ma
loniai prašomos seimelyje gau
siai dalyvauti ir padaryti savo 
veiklos metinius pranešimus, o 
taip pat užsimokėti nario mo
kesčius. Vakarienei bilietus ga
lima Įsigyti iš anksto. Bilieto 
kaina 2 dol-

Paskubėkime! Daug šiems 
metams atnaujino ar užsisakė 
Darbininką Lithuanian Furnitu-

MODERNISKA KOPLYČIA, 
su Air Condition

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

LAISVĖS VARPAS
Vedėjas .

P. VIŠČINIS 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kitodkly 
FM bang. 105 3 megaciklų

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

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

Elementorius ruoštas 25 me
tus. Gausiai iliustruotas dail. 
V. Simankevičiaus spalvotais

Petras Dūmas, Bostono liet, 
piliečių klubo menedžeris, at
siėmė savo atsistatydinimo raš
tą ir pasilieka, kol draugija su
siieškos naują menedžerį.

Nėra parengimų beveik jau 
nuo Kalėdų Bostono lietuvių pi
liečių klube, nors yra dvi dide
lės salės tam reikalui, šitaip 
lig šiol dar nebūdavo.

Žalgirio tunto skautai, vado
vaujami draugininko Č. Kiliulio, 
iškylavo Blue Hill/ apylinkėse 
pasi&užinėdami ant ledo. Sma
giai porą valandų pačiuožus, iš
kyla buvo baigta skaniais pa
vakariais lietuviškoje svetainė
je Brocktone.

Liet. Bendruomenės Bostono 
skyrius šiemet yra labai pavar
gęs. Betgi jau tikimasi naujų 
rinkimų su naujais projektais 
ir gerais užsimojimais.

Juozas Vembrė, judrus vi
suomenininkas, yra uolus mo
kesčių rinkėjas iš savo kuopos 
narių, širdingai remiančių Va
sario 16 dienos lietuvių gimna
ziją Vokietijoje.

Steponas Strazdas, seniai 
Amerikon atkeliavęs lietuvis iš 
Lietuvos šiaurės, mirė sausio 
8. Buvo gimęs 1884 metais. Bu
vo spaudos žmogus ir įgudęs 
spaustuvininkas. Jaunystėj reiš
kėsi ir poetu. Su savo bendra
darbiais, kad ir jaunesniais dar
bininkais, buvo draugiškas ir 
geras darbe patarėjas.

GRA BORTUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 BEDFORD AVĖ.

Pirmenybėj lietuviams. Rašyti 
lietuviškai ar angliškai adresu

Prielnamiausiomls kainomis so 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu i vietą, iš 

ONOS IVaSKIEN®S

BALDŲ KRAUTUVES

$2:50 
$1.50 
$1.50

ELEMENTORIUS T 
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

Pradėdami naujus metus, Ai* 
dai pirmuoju straipsniu apžvel
gia praėjusias metus, patiesia
mi kultūrinę, ^huuoŪMnję ir 
politinę lietuvių veiklų- X So- 
liūnas plačiu straipsniu nagrk 
nėja lietuviškų parapijų pro-. 
Hemą, dr.Kostas R. Jurgėla : 
pateikia žinias apie pirmuosius' 
lietuvius Amerikoje, o Antanas 
Musteikis rašo apie*> Amerikos J 
sociologų ginčą.

Dailiosios literatūros pusią-. 
piuose randame Mykolo Vait
kaus, Kotrynos Grigaitytės, O. 
B. Audronės ir Antano Gustai
čio eiles ir Pauliaus Jurkaus 
“šypseną” — legendą iš seno
jo Vilniaus.

Kūrybos pasauly: dr. J. Gri
niaus — Rytai ir Vakarai tarp
tautinėje knygų mugėje, dr. J. 
Griniaus — Romanas apie re
zistento nelaimingą meilę. 
Mokslo skyriuje: A- Ružancovo 
— Išleidžiama mūsų Lietuva — 
Lietuvos žemės vietovių apra
šymas, A. Mažiulis recenzuoja 
Igno Končiaus “žemaičių šne
kų” I ir n dali, J. Matusas 
rašo apie lietuvišką rūtų vaini
kėlį ir jo istoriją. Religiniame 
gyvenime — Popiežiaus žygiai; 
Visuomeniniame — A- Pluko 
pastabos apie Baltijos valstybės 
ir Pavergtų Europos Tautų Or
ganizaciją.

buvo numatytos vas. 3 
field, N. J.

Newarko vyčių kuopa 
dina lietuvišką kryžių, 
bus šventinamas birželio 
ne kovo 17. kaip praėjusiame 
Darbininko numeryje rašyta.

Kataliku Federacijos New 
Yorko — New Jersey ap. val
dybos posėdyje sausio 21. Ap
reiškimo pa r- klebonijoje., bu
vo aptarti apskrities veiklos 
reikalai. Daug dėmesio skirta 
svarstymui, kaip Įtraukti jauną
ją karta į katalikiškos akcijos 
darba. Taip pat buvo aptarta 
katalikų seimelio programa. A

bėtoju buvo Pranės VainauricM, 
koreferavo AĮbims CrlMOnas.

Pranas Vainauskas, sistemin
gai ir išsamiai paruoštu refe
ratu pavaizdavo visą krikščio- 

. niškosins dęmoksatijos istoriją, 
paliesdamas Ozanamo, Ketele- 
rio, Windhorsto didelius dar
bus, nurodydamas nepaprastai, 
didelę reikšmę Laono XHI En
ciklikos Rerum Novarum ir Pi
jaus XI Quadragesimo Alino-

■į' Pokariniais laikais iškilo nau
jos stambios asmenybė — 
Adėnauer, Robert Schuman, De 
Gasperi ir visa eilė kitų viso
se Europos tautose. Pietų Ame
rikoje ir net spalvotame pasau
lyje. Antrasis pasaulinis.karas 
iškėlė daug naujų tarptautinių 
problemų ir paliko daug maiša
ties tarptautiniuose santykiuo
se- Jiems švelninti ir bendro
mis jėgomis spręsti būtinai rei
kėjo veiklos tarptautiniu mas
tu. TodėT buvo atgaivintos ar 
naujai įkurtos tarpt, krikščio
nių demokratų organizacijos- 
Karo nusiaubiu kraštų atstaty
mas ir kieta kova su norinčiu 
įsigalėti komunizmu buvo ir te
bėra jų pagrindiniai uždaviniai.

Po karo audrų krikščioniš
koji demokratija iškilo kaip 
konstruktyviausia ir pajėgiausia 
politinė srovė Europoje. Į jos 
rankas atiteko beveik visų vals
tybių vykdomoji ir įstatymų lei
džiamoji galia. Jei Prancūzijo
je, Vokietijoje ir Italijoje ne- 

. įsigalėjo komunizmas ir paly
ginti greitai tie kraštai atsista
tė iš karo griuvėsių ūkiškai, 
be jokios abejonės, nulėmė ap
dairi ir sveikai išplanuota vi
daus ir užsienio politika, ku
riai vadovavo tų kraštų krikš
čionys demokratai.

Daugelyje Europos kraštų ir 
dabar krikščionys demokratai 
tebevadovauja ir tebėra spren
dėjais, Pietų Amerikoje, nors 
tie kraštai ir yra katalikiški, 
krikščionių demokratų partijų 
visai nebuvo arba buvo labai 
silpnos. Dabar reikalai keičiasi 
ir ten. Krikščioniškoji demo
kratija leidžia giliau savo šak
nis ir jų įtaka auga dideliu 
greičiu.

Albinas Gražiūnas gyvai pa
pildė referentą, plačiau susto
damas ties krikščioniškosios de-

Nauja moderniAka koplyčia Šer
menims dykai- Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
mlausiomis kainomis. Kainos to*, 
pačio* ir j kitus miestus.

atsakomybe. Krikščionys demo- n 1 C A I i D D C Y V D A 
kratai, kaip politinės partijos, r L L C I A i K L K T D Ą 
tiesiogiai katalikų akcijoje ne
dalyvauja, bet visada gina ir 
gins katalikų ir visų krikščio
nių reikalus parlamentuose ir 
vyriausybėse, jei kas pradės į 
juos kėsintis.

• Abejuose seminaruose buvo 
gyvų diskusijų- Seminare dėl 
laisvo tautų apsisprendimo dis
kusijose dalyvavo Vaclovas Si
dzikauskas, dr. IbS; Skeivys, dr. 
O. Labanauskaitė, Stasys Lū
šys- Seminare apie krikščioniš
kąją demokratiją pasisakė Hen
rikas Blazas, Diržys, S. Dzikas, 
Kregždė, P. Minkūnas, J. Pa- Holy Light Candle Mfg. Co. 
žemėnas, inž. Strimaitis, dr. V. 35 s«o Wh STreet 
Vygantas. Užbaigos žodį tarė 
seminaro vadovas Stasys Lūšys.

AtL: B. KUČINSKAS
Vytenis Rimantas ____________

mo par. salėje- Seimelio pro
gramoje numatvta pagerbti lie- - - , „ «. . , . . ...Lviu tauto, dainių Maironį, ma: “Tautiškumo sąvokos pa- M<», koreferentu - tesibin- Todėl daug tautų tebėra galiu- 

vergtoje Lietuvoje ir tremty- kas ir žurnalistas 5. Dzikas- gesnių kaimynų prispaustos,
je”. Diskusijas praves keturi Abu kalbėtojai kruopščiai pa- pavergtos ir savo apsisprendi- 

ruoštais referatais, 
tais, jų citatomis supažindino 
seminaro dalyvius su laisvo tau
tų apsisprendimo teise ir Jung. 
Tautų nuostatais- Katalikų Baž
nyčia laisvo tautų apsisprendi-

PORTRITO, «HŠOB, VAIKŲ 
įvairių progų — vestuvių, krikštynų, timtedienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums 
geromis sąlygomis padarys

fyt' maželis

BOSTONO LIETUVIŲ 
PJkDIJO VALANDA j

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. ' 

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

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsainnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Y^ir pas platintojus. Įsigykite 
tuojau. Savo vaikučiams pada- | 
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

dokumen- mo pareikšti, o tuo labiau jį 
realizuoti tuo tarpu negali.

mo teisę laiko natūraliąja tei
se visų tautų, nežiūrint jų di
dumo, turto nei spalvos. Nie
kas negali jos atimti, paneig
ti ar sulaikyti, nepažeidęs pa
ties Dievo įdiegtos teisės žmo
nėms ir tautoms- W. Wilsono 
14 punktų, buvusios Tautų Są
jungos nuostatai, Jungt- Tau
tų Organizacijeįs vienbąlsisi pri
imti formulavimai ir kitų tarp
tautinių institucijų pasisakymai 

Landsbergis- Koreferentais da- Pirmasis seminaras įvyko bei sprendimai sudaro laisvo 
LR Kataliku Federacijos New ‘J''3“5 keletas intelektualų iš 19H lapkričio 10. Jame gril- tautų apsisprendimo pozityvią. 
Yorko — New Jersev anskri amerikiečių. Pirmos dienos pro- denta laisvo tautų apsisprendi- ją teisę. Visas kultunngasis pa
ties seimelis šaukiamas kovo §rama bus 8 “° Ta“tos- Saulis ^ prųiąžista ir jos buvi-
n d 9 vsi Arvrpiski. val- vak- / Pa grindi m u referentu buvo mu didžiuojasi, bet nepajėgia

- po. Vasario 4, sekmadienį, dis- Lietuvos Pasiuntinybės Wa- sudaryti efektyvios jėgos jai

VACYS STEPONIS, savininkas 

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 3-2928 

JAUKUS BARAS

Tarptautiniuose santykiuose 
tebeviešpatauja brutali jėga ar 
galingųjų valstybių kompromi
sai, neduodą nieko gero pa
vergtų tautų išsilaisvinimui. An
trojo pasaulinio karo metu ir 
tuoj po jo vien tik Europoje 
buvo užgrobta visa eilė nepri
klausomų valstybių ir tuo būdu 
atimta laisvė daugiau kaip šim
tui milijonų europiečių. Jų tar
pe yra ir Lietuva, jau 20 me
tų nešanti sunkų rusiškojo ko
munizmo jungą. Jai išlaisvinti 
turi būti paskirtos visos mūsų 
jėgos, veikla n* ištekliai.

Antrasis seminaras buvo š. 
m. sausio 21 Lietuvių Atletų 
klubo salėje. Svarstytoji tema 
— krikščioniškoji demokratija 
pasaulyje — tautinės ir tarp
tautinės krikščionių demokratų 
organizacijos. Pagrindiniu kal- 

piešiniais. Yra 112 psl. Elei- 
do Ateitis Brooklyne, N. Y. 
apaudė saleziečių spaustuvė Ita
lijoj. Kaina 2,50 doL Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 Wib

kakties proga Seimelio progra
ma baigiama palaiminimu švč. asmenys.

Visi studentai yra kviečiami 
Studijų dienose dalyvauti ir 
aktyviai pasireikšti diskusijose. 
Iš tolimesnių vietovių atvyku
siem studentam nakvynės bus 
parūpintos. D. M.

DIDYSIS NERIMAS — Dr. P. Gaidamavičiaus _.. 
SILPNAME KONE — Dr. J. PrunsJtio___________
ĮSUKOME GYVI — T. Angelaičio.......... ................

Gaunamos:

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

mokratijos ideologija, pagrin- re krautuvėje, 366 W. Broad- 
diniais jų siekimais, santykiais way, So- Boston. Čia galima 

... * - • j e a -4 - -i. i*. - k su Bažnyčia ir dvasiškija. Krikš- su tuo laikraščiu ir susipažin-
kurijų būdų bus svarstoma te- sluagtone patarėjas dr. S. A. gmti ir nusikaltusius bausti. aonig[oį nėra tL Darbininkas dabar, be jdo-

Bažnyčios instrumentas, bet pa- mių aprašymų, daug ir visoljių 
sauliečių “dalyvavimas politinė- paveikslų įdeda, 
je ir socialinėje veikloje savo 1

oi


