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Prezidentas Kennedy priima lietuvių delegaciją Vasario 16 d.

PrtodMtfas Konnody 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

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

Telefoniniu dr. Petro Vilei- yra tam reikalui paruošus mė
lio pranešimu iš Watorbury, < 
prezidentas Kennedy sutiko 
priimti lietuvių delegaciją š.

landą-
Lietuvių Bendruomenė jau

dienos

Patirta dėl

CASTRO IŠSKYRĖ IŠ AMERIKOS VALSTYBIŲ KLUBO, 
TAČIAU VIENINGOS POLITINES LINUOS

pelnais.
— Santykių mezgimas su So

vietais, tokis kaip Salingerio, 
Adžubei, Charlamovo lankyma
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 y vėl bus pasitari
mai.

— Ar po Urugvajaus kon- 
fe^icijos Amerika sustabdys 
savi) 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- ,ome 
gramą, kuri numato lotynų 
Amerikai 20 trilijonų per 10 

- metų. .
-Atominių Bandymų dery

bų nutraukimas Ženevoje pre
zidentui esąs didžiausias nusi-

Punta <M Esto sausio 31 
Amerikos Valstybių Organizaci
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 pri
tarimo, kad Kubai būtų taiko
mos diplomatinės bei ūkinės 
sankcijos- Dviejų trečdalių pri
tarimą tegavo tik blanki rezo
liucija, kuri dar nereiškia net 
tiesioginio Kubos išmetimo iš

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

jos. Antra, nepavyko pade-

Argentinos karių 
ultimatumas 
dėl Castro

monstruoti Amerikos Valstybių Argentinos kariuomenė sau-
politinio vieningumo, nes ir ta šio 31 ultimatyviai pareikala- 
blanki rezoliucija rado aiškų vo, kad prezidentas Frondizi 
6 valstybių pasipriešinimą. nutrauktų diplomatinius santy- 

Pačioje Amerikos delegacijo- kius su Kuba-
je, pasak NY Times, buvo nuo- |TALIJOS KR. DEMOKRA

TAI U2 KOALICIJĄ SU 
NENNI

Neapoly Italijos krikščionių 
demokratų partijos kongresas 
sausio 31 nutarė eiti į koalici
ją su prokomunistiniais kai
riaisiais Nenni socialistais. To 
reikalavo Fanfani jau 5 me
tai. Dabar bus paleista vyriau
sybė ir sudaryta su naujais są
jungininkais.

monių, kad buvo padaryta klai
da leistis į konferenciją, nesu
tarus iš anksto su atskirom

ICTVIDItM KA|p SKYLA AMERIKOS
egjmfj POLITINĖS JĖGOS:

Už rezoliuciją pasisakė J. 
Paiytiuje suimtas teroristas Valstybės, Guatemala, EI Sal-

Castille, kurio bute rasta, vador, Domininkonų Respubli- 
sprogstamos medžiagos ir pla- ka, Columbija, Venezuela, U- 
nas susprogdinti Eifelio bokš- rugvajus, Nicaragua, Costa Ri
to siųstuvą vasario 5, kai bus ca, Hondūras, Panama, Penų.

Paragvajus, Haiti: Tai griežto
sios linijos šalininkai. Tačiau 
ir tarp jų Haiti bei Urugvajus 
atsirado tik tada, kai rezoliuci
ja labai jau buvo sušvelninta 
dėl kiekvieno žodžio. Susilaikė

ba gen. Salano pogrindinei ar
mijai, n 1957 jis mėgino su-

skubiai tariasi 
sudėties-

pat, kad vaisty* 
Vasario 16

paskelbs tam tik- 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
litiniais sumetimais — akcijai 
prieš tikėjimą ir tikinčiuosius. 
Pažymi, kad Vilniaūs teismas 
veikė Kremliaus pavestas bei 
diriguojamas ir teisiamiesiem 
pritaikė Sovietų, Sąjungos įsta
tymus, negaliojančius Lietuvo
je-

IE NĖRA
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 valstybeš^sekretojiaus 
Dulles mirties Amerikoje pa
sikeitė pažiūra į "nęutralumą", 
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 sąjmmninkai, nes gali 
imti abiem rankom iš dvejopų 
kišenių. Brazilija bei jos šali
ninkai pasirinko kelią — nesi
imti akcijos prieš Castro, kad 
nebūty uždaryta antra kišenė.

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

DIPLOM ATINĮ R.4T4 SUKTI 
PAVEDE SPAUDOS ŠEFAM

min. pirm. Mendes-France (1954-55) ragino pran* 
- eūzus 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
lijonais mažiau nei ankstesiais metais- Ir už tai reikia primokėti 
apie 300 mil. dol-

AMERIKA ANAPUS ATLANTO
Ten įžiūrimas Amerikos politinėje raidoje pagtiežtėji- 
mas pagal visuomenėje augančius griežtesnės, pupinės 

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- 

John , Richardson, Jr., Lais- kos politinis gyvenimas reiškia- 
vosios Europos Komiteto pir
mininkas, įsijungė į Kuchel - 
Lipscomb rezoliucijai remti ko
mitetą- Komiteto vadovybei Ri
chardson rašė:

“Su malonumu įsijungiu į Ku
chel - Lipscomb rezoliucijai 
remti komitetą. Kaip jau jūs 
gerai žinote, aš pilnai remiu 
akciįą Jungtinėse Tautose už 
laisvų rinkimų įvykdymą Lie-

Laisvosios Europos pirmi
ninkas už Kuchel-lipscomb 

rezonuoją

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-

si ypatinga forma — viešai
siais debatais, kuriuose išaiš
kėja konkrečiu politiniu klausi
mu nuomonės, sudaroma opini
ja. Debatai eina spaudoje, te
levizijoje, radijo pasikalbėji
muose, susirinkimuose, banke- nio reikalai. Išimtas departa- 
tuose, labdaros ir net religinių mente žmogus Nr. 2 — Ches- 
organizacijų susirinkimuose, o ter Bowles nušalintas nuo už- 
kongresmanai ar senatoriai dar sienio politikos vairo, o Adlai 
savus pareiškimus skyrium Stevensonas, žinomas kaip

tuvoje, Latvijoje, Estijoje; reį- • .skelbia bei siuntinėja. Anglijo- "lanksčiusios" politikos šalinto* 
kalauju Sovietų, - visiško peši- je toki debatai eina siaurės- kas, ėmė rodyti "kietumo".
traukimu iš tų kraštę ir Pa- niuose rėmuose — parlamente, kad stebėtojai suabejojo: ar jie 
baltijo politinių kalinių grątži- r * \ ’
nimo iš komunistų vergų s»o- visas platus tarptautinės politi- vensoną kaltinę “minkštumu”, 

? vykių. ? Linkiu šiam komitetui kos gyvenimas, pradedant nuo
geriausios sėkmės visuose dar- ----------- — ■ ■■
buose". __ .
Bus naujų rezoliucijų, artimų jų rezoliucijų, panašių ar net vo i^iSkėjus^ tokia: Amerikos 
Kuchel - Lipscomb rezoliucijai labai artimų Kuchel - Lipscomb politinis nusistatymas nusisto-

Leonardas Valiukas, Kuchel- * ” ““ x
Lipscomb rezoliucijai remti ko
miteto koordinatorius, komite
to vadovybės posėdyje sausio 
25 pranešė, kad vasario mėne-

Debatų temos pernai buvo neteisingai anksčiau buvo Sie

ar jis x savo nusistatymus pa
keitė-

sį bus Kongrese pasiūlyta nau- Debatų išvada per metus bu-

rezohucijai. Keli senatoriai ir Į® *r P®9n«ž*ėj<>. To pagriež-
kongresmanai tai yra pažadėję įėjimo priežastys gali būti ke- 
padaryti. Tuo atveju kova už leriopos. Sakysim: prezidentas 
Kuchel - Lipscomb rezoliuciją sav0 “mokymosi ’ metus baigė, 
darysis lengvesnė. ir ?° eilės nusivylimų jo ran- .
--------------------------------------------- ka pagriežtėjo; departamente

sutvirtėjo Rusko linija; respub
likonų balsai stiprino griežtes? 
nes linijos reikalavimus; spau-

ATSTOVŲ RŪMAI PRIEŠ
sovietinės propagandos platinimą aoje to« koiumnistai kaip’jo- ,* 1 c 1 c seph Alsop, Margaret Higgins,

— Baltųjų Rūmų spaudos še- — Molotovas negrįš į Vieną 
gas Salinger vyks į Maskvą ba- — aiškino sovietinės spaudos 

ir gavo 10 metų kalėjimo. Pa- nuo balsavimo švelniosios poli- landžio ar gegužės mėn- šefas Charlamovas Paryžiuje
sprogdino tik jo * pavaduotoją

žhije. Paryžiuje sykiu suimta vavo Brazilija: Argentina, Mek- 
dar keliolika teroristų. Mano- sika, Čilė, Boliviją Ecuadoras. 
nu, kad bus jiem suduotas tuo Tai pačios didžiosios lotynų 
suėmimu didelis smūgis-

ėmė reikštis influenza 21 vals-

Amerikos valstybės.
N. Y- Times koresponden

tas aiškino, kad J. Valstybės 
susidūrė su faktu, jog Brazili-

__— Maskvoje sausio 30 *vaį- Salingeriui. O W$shin^one 
džia demonstratyviai minėjo 
prezidento Roosevelto 80 metų 
gimimo sukaktį- Aiškino, kad 
Rooseveltas buvo koegzistenci
jos šalininkas.

sissippi mokyklos uždarytos.
dimo derybos Ženevoje • nutrū
ko sausio 29. Derybos ėjo nuopriklausomos" nuo J- Valstybių ko sausio 29. Derybos ėjo nuo 

politikos ir linksta į “nautra- 1958 spalio 31- Buvo 353 po-

Adžubei pridėjo, kad Moloto
vas esąs senas, ligonis ir be 
jokios reiKmės Sovietų politi
kai.

....— Anglų komendantas Ber
lyne sausio 30 padėčiai švel
ninti pasiūlė sovietam atstaty
ti senovinę karimų įstaigų ju
dėjimo Berlyne tvarką.

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
tomi; -jei privaliem asmenim, 
siunčiamas jiem atvirukas klau
siant, ar jie nori gauti. Jei at
sako ne ar nieko neatsako, 
siuntiniai sunaikinami.

- Pernai kovo mėn. preziden-

tas Kennedy tą praktiką pa
naikino ir leido laisvai propa
gandą pristatyti- Paskutinėje ciatyvą, prieš nuolaidų kelią 
spaudos konferencijoje paaiški
no: iš Amerikos nueina ana
pus uždangos 16 mil. svarų, iš choras, 
ten ateina tik du su trupučiu 
milijonai. Jei Amerika uždraus
tų, tai gali Sovietai uždrausti 
Amerikos gyventojam susira
šinėti su ten esančiais gimi
nėm.

Roscoe Durmmond, Henry Tay- 
lor — kalbėjo už Vakarų ini-

Rytų ir Vakarų derybose- Su
sidarė gan vieningas spaudos

žę ii kelionės po Afriką, labai
abejoja, ar verta Amerikai kiš- 3 AR KONFERENCIJOS VAI- — J* Tautos sausio 30 ragi- KONFLIKTAS TARP 
ti milijonus į elektros tvenki* šiai NEPAKIRS KENNEDY n<> Portugaliją 99 balsais prieš PENTAGONO IR SENATO?

------------- X------ PROGRESO" PROGRAMOS: _ 2 “susilaikyti nuo represijų Senato' komisijoje sausio 31 
Prezidento Kennedy progra- prieš Angolos gyventojus” ir Pentagono atstovas atsisakė 

sisakančius prieš komunizmą. toa numatė 20 bilijonų per 10 pripažino Angolai nepriklauso- minėti pavardes cenzorių, kurie 
- Lotynų valstybės, kurios metų lotynų Amerikos pažangai mybės teisę. Prieš balsavo Is- tikrina karių kalbas. Komisija 

stovėjo už griežtą liniją prieš Amerikos du senatoriai ir du ponija ir Pietų Afrika. turės išsiaiškinti, ar ji gali pri-
Castro, reiškė nepasitenkinimą kongresmanai, kurie buvo de- — Diplomatai, buvę Kinijo- versti kalbėti ar ne; Šen. Thur- 
valst sekretoriui Rusk, kad jo legadjoje, su nepasitenkinimu je, pareiškę, kad 1961 Kinijos '■ mond aštriau nei bet kada kal- 

stebėjo, kaip Brazilija piršo režimą nuo krizės išgelbėjo Ka- tino vėl valstybės departamen- 
“koegztetendją” su Kuba, aro- nada ir AustraBja, pristatyda- kad jis pristato kariuotne- 
gantiškai elgdamosi su J. Vals- mos javų. nei cenzorius “politrukus”.

bei, kuri kiša į kalėjimus pa-

patarėjai Rostow, Schlesinger 
ir Goodwin sudarę įspūdį rė
mų švelniąją liniją

sėdžiai, ir nieko nesutarta.

J. STROM THURMOND, S. Caro- 
lina d«m, prieSas whisky, tabako, 
kavos, arbatos, o taip pat komu
nizmo ir "antanukių" kariam.

Visuomenė jų reikalaujamai 
griežtai linijai rodės palanki. 
Tik vienu konkrečiu klausimu 
ji susvyravo — dėl atominių 
bandymų atnaujinimo: pagal 
Gallupo instituto duomenis, ji

Opozicija prieš Atstovų Rū- pasisakė 50:50. Amerikos opi- 
mų nutarimą organizuojama se

nate. Journal American atkrei
pė dėmesį, kad Autovų 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 
milijonų svarų įeina ir maisto 
siuntiniai, o Sovietai gabena 
propagandą. Būtų logiška, jei

nija’ nebuvo patenkinta sąjun
gininkais Europoje, kurie nepa
kankamai rėmė Amerikos pa
stangas sustiprinti Nato. Opini
joje augo ir nusivylimas vacK-

kiančia kompromisų bet kuria 
kaina.

Amerikos politinės iniciaty
vos labiausiai pažymėtini du žy
giai. Vienas — prezidento Ken
nedy paskelbta “pažangps są
jungos” programa — 20 bilijo
nų dolerių lotynų Amerikos

nų, tai už sovietu įsileidžiamą ūkinei bei socialinei pažangai, 
propopandą^ reiktų reikalauti. Antra — šiaurės Amerikos ir 

S°****** j*H****¥ Amerikos Europos bendros ūkinės rinkos 
tokią pat propagandą- sudarymas. Vieną ir antrą pro*

‘ gramą įvykdžius, būtų sudary-
— Kongo min. pirm. Adou- tas politinės ir. ūkinės jėgos 

la vasario 1 atvyko į J. Tau- trikampis: šiaurės Amerika — 
tas ir Washingtoną. Europa — lotynų Amerika-
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stiprinti rusų kalbos mokymą, 
kad mokykla baigęs rusiškai 
laisvai kalbėtų. (Tą reikalavi
mą kartojo Gedvilas, komjau-

■ Dažnai lietuviškoje spaudo
je skaitome nudailintus tų pa-

Kaune, sporto stadijone, sau
sio 4-5 buvo mokytojų ir švie
timo darbuotojų suvažiavimas. 
Dalyvavo apie 4,000. Komparti
jos sekretorius A. Sničkus aiš
kinoTkad per dešimtmetį turi 
būti įvykdytas visuotinis 8 me-

Salcs and Service on Ali 
ImpOrted Brandu

Chruščiovas jau pasidarė su
kalbamas, nes jis siuntė Naujų t'

Tnn..; vytu1) •

Hi-Fi ir Magnetofon

M. Gedvilas, kurio žinioje 
yra švietimo ministerija, pažy
mėjo, jog visuotinį mokymą

Tris žodžiais Naujienos pri
skyrė Vatikano laikraščiui tai, 
ko jis nebuvo rašęs. Vatikano 
laikrašty buvo taip:

“Tikėjimas Lietuvoje nemirš
ta. Šis kraštas, kurio beveik vi
si gyventojai yra katalikai, yra 
Sovietų Sąjungoje vienintelė 
sala, kurioje katalikybė dar lai
kosi kaip bendruomenė. Ki
tur, keturių dešimtų metų per
sekiojimas išblaškė tikinčiuo
sius, kurie nebuvo priversti 
pritarti schizmą,.kaip kad rytų 
apeigų. Mūsų brolių 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.).

nūs, o 1961 — 2.5 biL

3. Iškraipiusios Vatikano laik
raščio informaciją, pasmerku
sios straipsnio pasirodymą iš 
viso, Naujienos pasako, kaip 
jos vertino “popiežiaus patarė-

Naivūs žmonės”.
Atrodo, kad Naujienos laiko 

“naiviais” ir savo skaitytojus, 
jei mano, kad jie patikės Nau
jienų iškraipytom žiniom apie 
“veikimo laisvę” Lietuvoje ir 
tų žinių aiškinimais, kurie taip 
pat gali būti vertinami kaip 
“naivūs”? '

Naujienos sausio 16 infor
mavo ir vertino, ką Vatikano 
laikraštis * “Qs. Jtamano” para
šė apie Lietuvą. ''

1. Pasak Naujienų, Vatikano 
laikraštis reiškė “džiaugsmą”, 
kad “lietųya esanti vienįntete 
šalis visoje kondunizmo imperi- 

“ Aerodrome norėjau iškristi joje, kur katalikę bažnyčia tu-
40 rūsiškų rublių'} savus do
lerius. , Prie iškritimo kasos

kad daugelis, baigę septynias 
klases, neina.į^aštuntą. Širvin
tų rajbne šiais mokslo metais 
tokių buvo 47 proc. Internatų 
dabar yra 40, bet toki interna
tai kaip Vilniuje, Trakuose, Pa
gėgiuose nedavė lauktų vaisių 
“internacionaliniam auklėji
mui”. Pabrėžė didelę komjau
nuolių rolę mokiniam komunis
tiškai auklėti. Tačiau “dauge- jus”. Esą: “Nejaugi popiežiaus 
lis komjaunuolių ir pionierių patarėjai buvo įsivaizdavę, kad 
organizacijų dar neišmoko rū
pintis besimokančių idėjiniu— 
pilitiniu auklėjimu”. Nurodė ir 
kitą priežastį — nėra kur su
sirinkti ten, kur mokyklos dir
ba dviem pamainom, o vaka
rais tose pačiose patalpose dar 
vakariniai kursai. Minėjo mo
kytojų nusiskundimą, kad esą

nimo sekr. L. Barakūnaitė). 
Reikalavo stiprinti ateistinį auk
lėjimą. Mokykla jau daug tam trukdo įvykdyti ir tas faktas, 
pasitarnavus — . jau kasmet 
mažiau jaunimo... lanko bažny
čias. O partija pasiryžus esan
ti visą tautą perauklėti ateistiš- 
kai- “Svarbu na tik atitraukti 
mokinius nuo bažnyčios, bet 
išauklėti juos kovojančius ateis
tus". Tam ypačiai turi būti pa
naudota literatūra *ir mokyklos

j Vakaras Aerofloto lėktuvu. 
Rusai mandagiai sutiko man 
skubiai patarnauti ir sugrota- ▲z •-- y -aė— t-- *u ” vt b&ijoomI ptoixu*« 

^Tankiau keturias dienas, ir
kasdien Inturistų agentūra pra- ifcos mokėjau po vieną dolerį 
nešė, kad nėra vietos lėktuve, ir 10 centų už kiekvieną rusiš- 
Mano draugai, kitų lėktuvų ke
leiviai, pastebėjo, kad Rusijos 
Aerofloto lėktuvai išlekia pus
tušti. Mano ketioaėsalaikjrta, 
kad daugiau pinigų palikčiau 
Maskvoje. Mano draugai pasiū
lė man vietą savo lėktuve.

“Rusų Aerofloto lėktuvų li
nija, sužinojusi, kad kitų Uni
jų lėktuvai pasiūlė man vietą, 
labai skubiai surado vietą sa
vo lėktuve.

Klausydami trumpomis ban

gomis sužinosite kas dedasi

betarpiais, bet "valstybės pri
klausomybės" (tur būt, turi gal
voje: laisva Lietuvos valstybė, 
Rusijos pavergta ir tt.). 2. Va-

CEL SERVICE, INC 
8KYBIŲ

— internatai.
Nepraleido ir reikalo kovoti 

su “buržuaziniu palikimu”, nes 
“pasitaiko jaunų žmonių, kurie 
susižavi kapitalistinio gyveni
mo būdu”.

Mokytoju vis dar trūksta.
Apgailestavo, kad kai kurie 

mokytojai iš mokyklos išeina 
ir virsta kolchozų pirminin
kais. Kiti, baigę mokslus, ne
vyksta į savo specialybei tin
kamas vietas, o dirba kitokius perkrauti visuomeniniu darbu, 
darbus- Dabartinių mokytoju Tačiau Gedvilas tos naštos ne
kas ketvirtas esą komjaunuo* sirengė nuimti-

jūsy tėvynėj. Mūšy apara

tais girdėsite visų Europą.

2. Naujienos mėgino sieti Va
tikano laikraščio straipsnį su 
kunigų byla Vilniuje. Rašė: 
“Gal būt, čia tik atsitiktinas 
(-nis. Darb.) supuolimas (suta
pimas- Darb.), kad kun. Pavi- 
lonis (Povilonis. Darb.) ir kiti 
kunigai buvo suimti tuoj po to, 
kai Vatikanas viešai pasidžiau
gė katalikų bažnyčios gera pa
dėtim pavergtoje Lietuvoje. Gal 
juos būtų vis tiek suėmę, kad 
ir ‘L’Osservatore Romano’ ne
būtų nieko rašęs. Bet tas 
straipsnis Lietuvoje kunigams 
tikrai nepadėjo. Vatikanui vie
šai prabilus, jų byla gali būti 
išpūsta į didelį tarptautinį pro
pagandos burbulą”.

Netiesą Naujienos skelbia, 
kad Povilonis ir kiti kunigai 
buvo suimti “tuoj po to, kai 
Vatikanas pasidžiaugė”. Kuni
gas Povilonis ir kun- Bumei- 
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: 
mes siekiame; tarptautinės pro
pagandoj ir džiaugiamės kiek
vienu viešai Lietuvos klausi
mą keliančiu balsu.

Europą per metus siekė 6.2 
bilijonus. Pusė tos prekybos ei
na į Europos ūkinės bendruo
menės rinką.

. Amerikos metinis užsienio

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
įtikinės, maišyto*, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
talikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa-

VOKISKŲ HI-FI
Radijo aparaty

Tek: APplegate 7-0349

BANGA TELEV1SION

sija Pasilaikykite visas jos da
lis. Nė vienos dalelės nenoriu”- 
' Aitų žinučių aktoriaus var

das uuclėntas. Pasakoma, kad 
ką rabfc Čia ribos beaktai utes draugas. Labai
jstateaemoka dangiaų kaip News” bea-
85 caųįųs už vtafeą taftą ,<&evė tvirtina, jog tos žinios, 
rahų- yra teisingos. Sis turistas yra

mėnesio ĮMBU taftą* M liūtims, bet “Daily News* 
B teturiMų agentūras, kad Ru- reporteris, 
sijos valdžia išsprendė negram 
ti sumokėtų turistinių pinigų.
Taškas. Nėra jokio paaiškini- čių vietų aprašymus. Nesiskn- 
mo. “žinokitės su savo Ru- trinkime jais patikėti. P.L.

X ką rašo Mfes Winkta 
drangas “Daily Neris” 1962 
sausio 22 vedamųjų skyriuje.

“Keli mėnesiai jau praėjo, 
frai atmaniau kaip turistas ap
taškyti žymesnes Rusijos vie
tas- Padariau sutartį su Inturis
tų agentūra dviem savaitėm 
(Intūristų agentūra yra sovietų 
kelionės įstaiga). Iš New Yor- 
ko į Briuselį nuskridau lėktu
vu. B Briuselio į Maskvą skri
dau rusišku Aerofloto lėktuvu. 
Lėktuvo vidus — bjauriausias 
Tarptautinis aerodromas toks, 
kolų būtų gėda Amerikos ma
žam miestely pamatyti.

“Inuiristų agentūra nuskyrė 
mane į menkos vertės viešbutį. 
Taksio negalėjau gauti. Ver
čiamas turėjau važiuoti senu, vi
sai apleistu autobusu. Iš auto
buso išlipęs turėjąu riti ketu
ris Holais, nešdamas du dide
lius lagaminus. Tai mano ran
kas beveik ištraukė iš sąna-

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

PBIEB SIŲSDAMI

DOVANŲ SIUNTINIUS I SSSR 
Pftt HJBll NOB8 FIRMĄ,

PASIKLAUSKITE PATYS SAVĮS 
' AFIR OtKANOUS DALYKUS: f

L Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai Įrodžtari?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

rrilaamiis dokumsirtu*?
4. Ar
5. Ar _ . _
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

4 Atsąlamas bus T A L P į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį
GLOBĖ PAR

švenčių proga dovanos su kiekvienu pirkiniu
Patogios išsūnokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 

TELEVIJIZAS — STEREO Hi-Fi .... FONOGRAFUS 

TRANZISTORINIUS RAOIO. Didelė* nuolaidos vo

kiškiems MBlaupunkt” Radio -Stereo aparatams.

dcvėfy "kleriizvoiama" prasi- 
— pordsvg aprašomi kuni

gaikščiai ir ju žygisi, per mažai 
masės- 3- Trūksta ryšių su ru
sę tautos ir proletariato likimu. 
4- 1905 metų jvykip aprašyme 
labiau pabrėflama - ne proleta
riato kova, o tautiniai klausi
mai.

“Atidariau savo lagaminus 
viešbutyje. Drabužiai sumaka- 
loti, sutaršyti. Primaišyta sveti
mų drabužių. Neradau keletos 
šimtų dolerių, kuriuos per savo 
kvailumą buvau įdėjęs į vieną 
lagaminą. Maniau paduoti skun
dą Inturistų agentūrai, gal ir 
pačiam Chruščiovui, jeigu pa
sitikčiau jį be sargybos. Briu
selio lėktuvų linija, kuria at
skilčiau 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 tų švietimas.
Inturistų agentūrai: nesijaučiu Dabar ne visi mokyklinio am- ■ 
trakoje, prašau pakeisti ma- pasirodo mokyki®-
no turistines sutartis ir kaip
galima greičiau noriu išskristi Šiemetinių mokslo metų pra

džioje tokių trūko 4,800 — la
biausiai Kretingos, Alytaus, Ne
menčine, šakių, Vilniaus, Za-

Amerika 1960 pardavė Vo- rajonuose- Per pirmą tri- 
kietijai už 15 mil., Prancūzijai mestią iš 1-8 klasės pasitraukė 
už 2.8 mil dol. P®1- mokinių, tik Kaune

Amerikos visas eksportas į Pnerasties Sniečkus ne
nurodė. Tik ragino, kad tėvai 
nepaliktų vaikų be mokslo.

Pernai naujų mokyklų pasta
tyta 19, šiemet būsią 23.

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

paskutiniais metais pagerė
jo istorijos pamokų panaudoji
mas “internacionaliniam auklė
jimui".

Esą dar blogiau su literatū
ros pamokom — jos kai kur 
vis dar “apolitinės”. Tačiau ir 
istorijos vadovėlyje, kuris pir
mas mėgino aiškinti Lietuvos 
istoriją marksistiškai, pasitaikė 
esminių trūkumų, dėl kurių 
partija įsakė kitiem metam pa
ruošti naują vadovėlį. Tas su 
trūkumais vadovėlis buvo J. 
Jurginio parašyta Lietuvos is
torija- Tarp jo trūkumų Snieč 
kus suminėjo tokius pagrindi
nius.

1. Istorija padalyta ne ''mark
sistiniai* — loninistiniais" lai-

Greit atgabenkite savo siuntinius PAS MUS, ir mes greit 
IŠSIŲSIME JUOS!
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esąs negyvas. Bet sovietų spau
di skelbia, kad jis pasiuntęs
sveikinimus Syrijos min. pirmi
ninkui.
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THE WORKER (Tttte CapyrigM) By FRANCI8CAN FATKERS 
Eina mo ISIS metų. IMI sujungi AMERIKĄ. LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

raketai dalyku” te jokio žavesio “Se
niau jis buvo matuojamas jau- vimas numatomas sušaukti šiais 
nųjų svajonėmis ir širdies pla- metais Vasario 16 gimnazijoje,

Vokietijoje.

vintos duonos ir riebalų.Užval-

MĖNESIENA Mttmino vingyje prie VUkijee.

i

■; ■

daro- 
Inž.

“Mes

mą maistą- Tam, kuris išbūda
vo 4 savaites negaudamas iŠ 
namų maisto, gautasis maistas 
buvo- proporcingai dalinamas. 
Iš , sančių 70 žmonių didesnė

degalo, kad aną milijoninę jė
gą išvystytų. Nebent pavyktų 
pritaikyti atominę energiją.

SKRAIDANTIS
CANAVERAL j ■

na iš dienos vis laukiau atne
šant, tad iš komiteto nieko ir

lėktuvas skristi į mšnulj
Pasiruošimui skirta dešimt mėty km, jei jos greitis būtų 1300 

km per valandą, tai susidarytų 
tokia jėgos pusiausvyra, kad 
raketą pavirstų mėnulio sateli
tu.
JEIGU BOTŲ KOPĖČIOS ...

Pasakoje tiktai senelis su se
nele lipo j dangų nusistiebusia

• pupa . -. Jei tokia pupa ar ko
pėčiomis žmogus koptų į mėnu
lį, tai jisai darytųsi vis leng
vesnis ir 25,600 km aukštyje 
tesvertų ’4 kg., jei žemėje būtų 
svėręs 100 kg. Tai labai gera 
priemonėj “svoriui numesti”.. - ' 
Mėnulyje svęris vėl kiek pakil-:

, tų, nes prisidėtų jo trauka — 
100 kg žmogus svertų 10 kg.

žvelgiant nuo mėnulio, žemė 
aprodytų 10 kartų didesniu skri
tuliu negu matom mėnulio pil
natį. Mėnulis nuo žemės yra 
nutolęs už 384,000 km, sukasi 
aplink žemę 3744 km greičiu
je! nukristų į žemę ir pataiky
tų į Didįjį vandenyną, tai su
darytų naują kalnuotą žemyną, 
bet mažesnį, negu abi Ameri
kos. Jos apima 41 milijoną kv. 
km., o mėnulis sudaro tik 31 
milijoną. Reikėtų 49 mėnulių, 
kad susidarytų žemės kamuolys. 
Bet mėnulis yra mažiau su
spaustas, tad tektų pridėti dar 
32 mėnulius, kad susidarytų že
mės tirštuma.

Žemės paviršių lygina ir 
graužia atmosferos atmainos— 
oras ir vanduo, vadinamoji ero-

Skridimu į erdves, ar jie bū
tų sėkmingi, ar nesėkmingu 
niekas jau negali;su!aikyti. Nie- 
kas žmogaus nesulaikė, kai suPRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje metams _________ .
Brookiyd. n. v. 66.60 grėsme savo gyvybei veržėsi į 
Pusei imtu -------------------------- 63.50
Užsienyje -----------------------------  66.50
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SUBSCRIPTION KATES 
Domectic yMriy  66.00 
Brooklyn, N. Y.  66.50 
H»lf year  J3.5O 
Foreign  66.90

Kodėl ne liėtmvs vyčiai?
Lietuvos vyčiai šiuo metu siprato, kiti nuėjo su komunis- 

kruopščiai ruošiasi savo gyva- tais. Vyčiai visą laika išliko 
vimo auksinei sukakčiai. Yra ištikimi savo tautai ir Lietuvai, 
rašoma 50 metų veiklos isto- Jie yra daug padėję rinkti au- 
riia, yra numatytas, ir jubilė-. kas Tautos Fondui ir patys 
jinis seimas Bostone 1963 mer 
tais- Tam seimui pasirengti vei-

— kia komisija. Organizuojami 
jaunieji vyčiai, kad seimas iš
reikštų ne tiktai turiningą dar
bais praeitį, bet ir viltis atei
čiai.

reikalui paskyrė 20 bilijonų do
lerių. Rudenį įvairios bendro
vės varžėsi dėl to darbo Lai- 

, , mėjo North American Aviation,
dynuį ašigalius. Niekas nebe- Inc (NAA) g 
sulaikys ir nuo, veržimosi į vi- 
sau. jei tik pakaks tam prie- At“^“0 paimtam dartai- 
momų. Gyvybę statyti pavojun in, John Paup 
drąsuolių visada pakako. Jie F
stumia pirmyn mokslą ir tech
nikos pažangą Mūsų gi laikais 
visatos tyrinėjimus dar paska
tina didžiųjų valstybių lenkty
niavimas: kas pirmas nuskris 
į menulį, Marsą ar kitas plane-

neištirtus žemės plotus, van
dens gelmes, kalnagūbrius, le

Bendrovei vadovauja inž. John

aukoję. Vėliau mielai lankė Lie
tuvą. Būtų vis dažniau lankę, 
jei nebūtų užėjęs naujas ka
ras. Su Lietuvos pavasarinin
kais buvo užmezgė artimo ben
dradarbiavimo ryšius.

?a-

Praeitis yra buvusi didinga. 
Per aštuoneris metus, nuo stei
giamojo susirinkimo šv- Pran
ciškaus parapijoje Lawrehce. 
Mass.
čiai išaugo iki 5000 narių.

DEŠIMTIES METŲ 
LAIKOTARPYJE

Amerika yra užsimojusi 
siųsti žmogų į mėnulį dešim
ties metų laikotarpyje. Praėju
sią vasarą prez. John F- Ken- 
nedy patvirtino “Apolono pro
jektą” (Project Apollo) ir tam

Los Angeles yra jau paga
mintas modelis lėktuvo į mėnu
lį Tasai lėktuvas turėtų 3 da
lis: viršutinė — trijų žmonių 
įgulai ir intrumentam; viduri
nė — deguoniui, elektrai ir ra
ketom grįžti iš mėnulio; apati
nė — greičio stabdomom ra
ketom, kai reikės leistis į mė
nulį- Visas tas orlaivis svertų 
tarp 50 ir 75 tonų. Bet tokiam 
svoriui nuo žemės pakelti rei
kėtų 240 milijonų, arklio jėgos 
pradiniam greičiam, čia ir esan
ti pagrindinė problema be ei
lės visų kitų. Dar nėra tokio

Mykolas A. Norkūnas, jau 
miręs, vadinamas Lietuvos vy
čių tėvu, yra nurodęs vieną 
priežastį, kuri vyčius silpnino. 
“Amerikos Lietuviu Katalikų

1913 balandžio 27, , vy- Darbuose” (1943), kuriuos re
dagavo kun. dr. J. Končius, 

Veikla buvo šakota ir gyva. Tai kun. N- Pakalnis, kun. J. Bal- 
galima. matyti iš 1922 metų sei- . kūnas ir kun S. Raila, tas Lie- 
mo, kuriam prel. Pr. Juro bu
vo paruoštas jubilėjinis “Vy
ties” numeris 115 puslapių. Iš 
jo matome, kaip plačiai ir gi
liai vvčiai buvo įėję į lietuvių 
parapijų .gyvenimą. Galima sa
kyti. jie sudarė viso lietuviško 
veikimo ašį.

Ypač gausus buvo vyčių da
lyvavimas lietuvių parapijų 

_  choruose. Kone visi choristai 
buvo "vyčiai. Su jais daug dir
bo vargonininkai muz- A. Alek- 
sis. sukūręs vyčiam ir himną, 
A- Pocius, A. Šlapelis, A. Vis
minas. Bet nepalankumo susi
laukta iš kai kurių klebonų. 
Jiems norėjosi turėti tiktai: vie
ną parapijos chorą. Jaunimo 
entuziazmas giedoti parapijos 
chore krito, kai negalėjo ir sa
vo choro turėti.

tuvos vyčių kūrėjas rašė: 
“Daug pakenkė jaunų kunigų 
pastangos skirtis nuo vyčių ir 
organizuotis lokaliai (C.Y. O)... 
Bėga nuo vyčių ir neaišku ko
dėl Dėl lietuvių kalbos? Visai 
ne- Anglų kalba ir vyčiuose 
plačiai vartojama”.

Iš tikrųjų, kodėl ne Lietu
vos vyčiai, o C. Y. O? Kam 
reikia tos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, kai yra sava su 
gražia praeitimi ir dideliais 
nuopelnais savo tautai? Jei jau 
visai nerūpi lietuviška dvasia, 
kuri yra dar gyva jaunoje kar
toje ir kai kur dargi atgims
ta, tai kam tada besisieloti ir 
atskiros lietuviškos parapijos 
išlaikymu? Be lietuviškos dva
sios jaunimo, nors ir angliškai 
kalbančio, ilgai neišsilaikys. Ar 
C Y. O. yra tam. kad pasku
bintų tą galą? Reikėtų tada at
virai ir sakyti. KrikščionybėVyčiu didelis darbas buvo 

atliktas ir Lietuvos atstatymo reikalauja tiesumo, 
laikais. Jie nuoširdžiai ir uoliai “Duok Dieve. — dūsavo ve- 
palaikė tas lietuvių sroves, ku- lionis M. Norkūnas, — kad vy
rios aiškiai pasisakė už nepri- čiai vėl drąsiau išeitų į mūsų 
klausomą Lietuvą, nes buvo ir gyvenimo* dirvonus ir artų ir 
tokių grupių, kurios varė prie- akėtų ir sėtų lietuvišką katali- 
šingą akciją. Vieni vėliau su- kišką sėklą Dievui ir Tėvynei”.

MĖNULIO kalnynai ir duobčs:. 1 dauba 3000 metrų gilumo; 2 Hyggenes 
kalanagubris 650 m aukštumo; 3 Archimedo krateris 80 km skersmens.

s

Keleivis iš Kauno

| MATAS UDELIS

davo laikrodžių — “čiasy”. Tuo
Po to mane atleido ir porą tarpu mergaitė įbėgo į kambarį, 

savaičių niekas iš kameros ne- Ant jos rankytės buvo vaikiš- 
kvietė- Tik retkarčiais teko eiti kas laikrodukas. Vienas iš ka- 
perrišti žaizdos. Daug ką iš mū- reivių rodė, kad “vot, čiasy”. 
su kameros išleisdavo namo- Tuo tarpu pro duris įėjo .civi- 
Bet . neilgam. Tuos pačius vei- lis ir iššaukė kariškius. Taip 
dus teko matyti kalėjime. ir dingo auksinis laikrodukas

Tą^dieną, kai mane iš kalė- 80 su v^I^um btų vertės- Taip 
jimo atvežė į Saugumą, — kaip ' ?at tardytojas, paėmęs mano 
vėliau žmona papasakojo. - sutuoktuvių auksinį žiedą, ir 
iš pat ryto pas ją pasibeldė P° dienai negrąžino, 
kažinkas į duris. Kambarin į- Praėjus keliom dienom, kai 
siveržė 3 vyrai su pistoletais Pas žmoną buvo užėję tie “sve- 
— du kariškiai, vienas civilis, fiai”, įsiveržė jau 6 kariškiai, 
Klausė: “Kur vyras?”. Civilis ginkluoti automatais. Jie išbu- 
kalbėjo Jietuviškai. Žmona aiš- vo mūsų bute visą savaitę. Nie
kino. kad prieš mėnesį vienas kur žmonos neišleido vienos. ------------- -------- __
civilis mane išsivedė ir kad aš, Jeigu norėdavo ’ko nors nusi- kibiro, bet sustoję ant laiptų

(9)

APOLONO modelis Los Angeles, 
Calif.

tų dabartinės Saturno raketos, 
kuri aną laivą galėtų stumtelti 
į mėnulį 28,000 km greičiu- Tai
gi reikėtų pirma aplink^emę 
paleisti platformą, o nuo jos 
jau skristi į mėnulį. Tokios 
platformos projektas pavadin
tas prancūziškai2 “Rendez-vous” 
(Pasimatymas). Kiti vadina 
“skraidančiu Cape Canaveral”- 
Rusai giriasi, kad jie jau dabar 
gali paleisti aplink žemę 20 to
nų satelitą. .Jei tai pasiekiama, 
tai dar lieka problema, kaip į 

-tokią platformą sukelti atskiras 
Apolono dalis, jas sumontuoti 
ir paleisti į mėnulį.

Tai, kas galvojama ir 
ma. nėra tik svajonės. 
John Paup yra įsitikinęs:
su savo Apolonu nustebinsime 
pasaulį”.

RAKETOS Į MĖNULĮ
Mėnuliui patyrinėti be žmo

gaus tuo tarpu realiausia prie
monė yra raketa. Tam reikia 
tiktai darbo ir pinigų, nes daug 
kartų bešaudant, galima ir pa
taikyti ir apsukti raketą aplink 
mėnulį, ji nufotografuoti.^ Vie- zjja Mėnulio niekas negraužia.

Jo kalnų briaunos labai stačios 
ir aštrios, o duburiai — labai 
gilūs- Mėnulio 10,000 m kal
nas, palyginti su žemės pavir
šium, turėtų Himalajuose būti 
40.000 metrų, gi aukščiausia 
Everesto viršukalnė turi tik 
8845 metrus. Taigi, mėnulis vie
tomis aukštai kalnuotas ir vie
tomis giliai daubėtas. Kai saulė 
apšviečia, jisai kepa, it molis 
(keramika) pečiuje, o kai saulė 
nusileidžia, mėnulį apima dide
lis nakties šaltis-

DINGSTANTI POEZIJA
Žmogaus tyrinėjimai daug 

poezijos sunaikina. Kai botani
kas išdarinėja gėlę, iš jos gro
žio jau nebepalieka. Kai me-

be palydovo neišleisdavo. Pa- mano žmona gyvena, žmona at- 
galiau ir tai jiem pasirodė per . sakė, kad turi užeiti pas sar- 
mažas kankinimas. Pradėjo vi- gienę paklausti, tai toji pasa- 
sai neišleisti, net ir su paly
dovu. “Jeigu duonos ir drus
kos namuose yra, tai galima 
gyventi”, sakė. Jie patys val
gą tik duoną ir džiovintą žu
vį, šalto vandens užsigerią ir prašytas užėjo pranešti žmonai, 
esą gyvi, patenkinti.

Vieną kartą žmonai pritrūko 
kantrybės. Atidarius duris, pra
dėjo balsu šaukti ir varyti tuos 
įnamius laukan. Tie, kalbos ne
suprasdami, pagalvojo, kad mo
teris pamišo. Vienas jų nubė
go į apačią, pasišaukė sargie- jusi, 
nę kaip vertėją, prašė pasaky
ti, ko ta moteris nori- Sargie
nė aiškino: “Jeigu ji kuo nu
sikaltusi, tegul ima Į kalėji
mą, bet nekankina ir nelaiko 
uždarę namie. O jei nėra kal
tės, tegul nešdinasi lauk”- Vie
ni pradėjo raminti, o vyres
nysis išbėgo paskambinti. Su
grįžo ir tuoj visus išsivedė. 
Nors lietus lauke lijo kaip iš

gienę paklausti, tai toji pasa
kys, nes sargienė čia visus pa
žįsta- Tuo tarpu žmona nubėgo 
pas kaimynus ir pasislėpė.

Tas vyras buvo su manim 
sėdėjęs Saugume ir mano pa-

kad baltinių prisiųstų. Tuomet 
sargienė žmoną iššaukė. Tas 
žmogus nė kiek nenustebo. Jis 
tik pasakojo, kad buvęs ir ki
tur užėjęs, bet moteris išvarė 
laukan pasakius^ kad jokio vy
ro neturinti ir niekada neturė-

Būtų prasta, jeigu prie šviesio
jo mėnulio veido prieitume su 
aptemusiu savo veidu ... Skris
dami į mėnulį privalėtume turė
ti nekaltą širdį ir švarias ran
kas, sudėtas maldai, kad mums 
būtų atleista už gamtos paslap
čių atskleidimą, nes tai gali 
virsti mūsų pačių nelaime”.

PRAŠNEKA
TEISĖ IR MORALĖ

Tarptautinis teisininkų komi
tetas galvoja apie įstatymus 
anapus žemės- Pavyzdžiui, rei
kia drausti, kad raketos kitur 
nenuneštų žemės bakterijų ar
ba neatneštų jų žemėn. Jei ten 
nunešime, nežinosime, ar toji 
gyvybė iš žemės ar visatos. Jei 
čia atnešime, tai planetų bak
terijos galinčios būti mūsų są
lygomis tokios piktos ir veis- 
lios, kad sudiev visai žmonijai...

Kitados taip buvo kalbama 
apie nežinomus žemės kraštus. 
Gal už vandenų, kalnų, miškų 
gyvena žmonės pabaisos? Kai 
apie mus sužinos, bus svieto 
pabaiga, mus sudoros. Lig šiol 
dar nesudorojo, nors ir pasi
taiko, kad Gizengos gaujos ita
lų lakūnus ar misionorius su
valgo. Susitvarkysime ir su jais- 
Žmogui duotas protas geriau pa 
žinti visatą- Vieną tėra sąlyga: 
pirmiausia reikia žemėje būti 
oralinėje tvarkoje. Tai svar

- - . • . bisusisraketa apsuktų mėnulį ir grįž- Vieną kartą iš CBS televizi- ________ 
tų arba pavirstų mėnulio paly- j°s s^°^es buvo pasakojama, 
dovu- Tam tikslui reikėtų kon- mėnulis pasidaro viešu. — Europos Lietuvių Ben-
troliuoti greitį. Pav. raketai dalyku” be jokio žavesio- “Se- druomenės pirmininkų suvažia- 
nepasiekus mėnulio per 27,000

na pusė visą laiką nuo žemės 
nugręžta- Sovietų pasigyrimas, 
kad jie tą nežinomąjį mėnu
lio “veidą” nufotografavo, pa
sirodė tuščiu burbulu. Rusų pa
skelbtos nuotraukos buvo pa
gamintos iš to, kas žinoma. Tai 
montažas, falsifikacija, kurią 
atidengė vakariečių observatori
jos.

Amerikiečių paskutinis šūvis 
į mėnulį nepasisekė. Raketa, 
įgijusi didesnį greitį, negu bu
vo numatyta, praskrido pro ša
lį. Kad raketa galėtų skristi 
į mėnulį, jai reikia apie 40,000 
greičio per valandą- Jei grei
tis bus mažesnis, ji grįš į že
mę arba pavirs žemės sateli
tu; jei bus didesnis — nu
skris kažkur į erdvę. Viskas dikas išnarsto žmogų, iš jo taip 
priklauso nuo keletos šimtų km Pa* ne^eka nei paslapties nei 
greičio ir gero apskaičiavimo, patrauklumo. Ir su mėnuliu pa- 
Galima padaryti ir taip, kad na^ai darosi

telė sriubos, 700 gramų, jei tai 
būtų galima vadinti sriuba. Tai 
buvo sūdytas, virintas vanduo- 
Dugne matėsi kelios per pusę 
pjautos neskustos bulvės, be 
jokių riebalų. Jeigu kuriam pa
sitaikydavo lėkštėj dalis bulvės, 
tai buvo laimingas: bulvę su- 
trindavo, ir sriuba pasidaryda
vo pilka;* buvo baisiai skani. 
Tokiu maistu sunku buvo išgy
venti be pagalbos iš šalies.
-Mūsų sėdėjo apie 70 žmonių 

vienoje kameroje. Tai buvo 
anksčiau buvusi kalėjimo kop
lyčia. Jokių narų nei lovų ne
buvo. Pašiklodavom ir užsiklo- 
davom tik savo turimais rūbais.

Mūsų kameroje buvo įvai
rių žmonių. Buvo inteligentų, 
karininkų, kunigų ir darbinin-

kimais mėnesienoje, o dabar— 
myliomis, svarais ir raketomis... 
Kitados vaikai migdami siun
tę bučkį mielam mėnuliui, da
bar svajoja, kaip pasiųsti ra
ketą ... Mėnulis žmonių supra
timu ir svajonėse darosi jau 
nebe tas, nes žmogaus širdis 
pakito ... žmonės godžiai var
žosi dėl mėnulio, kai seniau 
jis. buvo kiekvieno ir visų ..

Kaire, Egipte, yra senas uni
versitetas iš* 10 amžiaus. Jis 
vadinasi Al Azhar- Tai islamo 
studijų centras, į kurį keliauja 
mokytis visų islamiškų kraštų 
jaunuoliai. Tas pastatas voš ne
sugriuvo dėl žmonių nustebimo, 
kai Nasseris paskelbė, kad lei
džiama priimti ir mergaitės-

Po dviejų savaičių vėl pra
sidėjo tardymas. Antakis buvo 
pagijęs, sėdėti ir stovėti vėl 
galėjau. Ir vėl prasidėjo daužy
mai, keiksmai. Paskui gavau kų- Buvo susidaręs komitetas, 
naują tardytoją, kapitoną, ku- kuris rinkdavo iš nanjų gąuna- 
ris buvo daug mandagesnis: 
Leido žmonai maisto atnešti. 
Pats buvo nusiuntęs žmogų į 
namus. Bet kiek žmona prašė, 
maldavo, pasimatyti, neleido-

Išbuvęs Saugumo Rūmų rūsy- pusė gaudavo maisto iš riamų.
■ Tokiu būdu tiems, kurie iš na

tas į Kauno sunkiųjų darbų ka- mų nieko negaudavo, toksai da- 
lėjimą. Tenai jau buvo gali- vinys ir buvo šis tas.

esu kalėjime. Civilis, apžiurę- pirkti, tai vienas kariškis ei- laukė, kol praeis ir vis karto- je virš mėnesio, buvau perkęl-
jęs kambarius, išėjo, o kariškiai davo drauge. Buvo dar įsakę: jo: “Vot sumašedšeja baba”.
liko. j«gu kas belsis, jie patys du- (tai pakvaišusi boba).

Būdama virtuvėje, žmorta ris atidarys. Ir šiaip dar nak- p0 to mano žmona, jei tik ma maistą paduoti laisviau. Bet Aš iš namų nesulaukiau jo- 
prisiminė. kad kambaryje ant ties metu užeidavo civiliai ir išgirsdavo beldžiantis į duris, aš. ir tenai ilgai maisto nega- kio maisto 7 savaites, bet die-
stalo buvo moteriškas laikio- kariškiai, prikeldavo žmoną, neatidarydavo, bet pro kitas vau. Tik po septynių savaičių
dūkas. Norėjo sugrįžus pasiim- darydavo kratą, viską išvers- duris išeidavo ir laukdavo, kol gavau žmonos prisiųstą siunti-
ti, bet jau neberado. Rusiškai davo, išieškodavo, bet nieko ne- nueis šalin. Kartą sėdint kie- nėlį. Kalėjimo maistas buvo la- . nereikalavau. Po septynių sa-
kalbėti nemokėjo, bet rodė į radę išeidavo.
ranką ir sakė; “Ciasy, čiasy”... Per tą laiką- baisiai' pakriko
Tą žodį jau visi žinojo iš ru- žmonos nervai. Dar visą savai-
sų kareivių, kurie vis reikalau- tę laikė ją uždarę ir niekur

me su moterim ir besikalbant, 
užėjo vyriškis, gerai apsirengęs. 
Priėjęs prie sėdinčių moterų 
klausė, ar jos nežinančios, kur delis juodq|JtdVos. Vietum lėkš- liečiau visą parą.

bai blogas. Iš ryto gaudavom Vaičių gavau pusę maišo džio-
400 gramų duonos. Duoną duo
davo visai dienai. Be to, puo- gęs tuoj susirgau ir valgio ne-
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Nuotr. V. Matelio
ATHOL, MASS

Miesto rinkimai bus vasario

MALDAKNYGĖ

MIRĖ KAZIMIERAS BALTRUŠAITIS

Brook Inn 1:00 vai. popiet- Po

pliko akmens”-

skaityti

W. Pranckietis ir kun. A- Zda
navičius; pakviestas ir miesto

nes, bet tada prieš kalnelį rei
kėdavo stumtis ...

Hanau stovykloje jisai “pra- 
sistumdė” ketveris metus. Tai

nas. K Lietuvos pasitraukė
1944 rudenį, palikdamas Kre-

kaip kunigas L. Jankus Balfa 
darbą vėl išjudino- b* man vėl 
prisimenu. anas motociklinin
kas: jis važiuoja net ir tada, 
kai motoras užsikerta. Stumia-

roniką Lazdauskaitę-

Į Ameriką atvyko 1913, pa
ragintas grafienės Kasakauskie-

rių susirinkimas įvyko sausio Vyt. Strimaitis, Al- Adams, Pat
28. Dalyvavo 104 nariai ir ke- Valontas, J. Vareška, Pr. Vit- [

gijos, turinčios didelį pasitikėjimą lietuvių ir sve
timtaučių tarpe. «

Draugija apdrausta FEDERAL SAVINGS & 
LOAN CORPORATION, yra narys FEDERAL 
HOME LOAN BANK. _________ _

Atliekami visi kiti bankiniai patarnavimai 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Lengvomis sąlygomis duodami morgi&ai na
mams įsigyti.

New Britam lietuviai nieka
da nepamiršta Lietuvos nepri- bonas kun. B. Gauronskas, kun. 
klausomybės šventės- Visada 
susirenka bendram protestui,
reikalaudami Lietuvai nepri- majoras Kremski. Meninę pro-

24 Davis Ave^ Kearney, N J.; Telef. WY 1-0001 - 
JULIUS PAKNIS, Prezidentas

P. VELEVAS, Sekret. J. BELZA, Iždininkas

mėtoj am bus įteiktos dovanos.
Po vakarie
nė. Kviečiami dalyvauti ir ne

....Piliečių klubo visuotinis na- Į direktorių tarybą išrinkta:

kams eglutė, įtaisytas baras, I 
►
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KUN. U JANKUS Batfo centro raitinftje.

KUN. L JANKUI—BALTO REIKALŲ VEDEJUI-50 M
Viena iš didžiausių Vokieti

joje bėglių stovyklų buvo Ha
nau prie Frankfurto a- M. Sto
vykla buvo įrengta kareivinė
se prie miško. Kareivinės bu
vo apgriautos ir apšiukšlintos. 
Didelės aikštės tarp namų ne
grįstos, apverstos laužu, dulkė
tos. Bet lietuvių skaičiui vis 

* didėjant, kūrėsi rūsiuose ir pa
lėpėse, valėsi ir tvarkėsi. Su-

šiokios tokios patalpos, susida
rė mokytojų būrelis. Prie jų 
prisijungė ir kun. Lionginą* 
Jankauskas • Jankus. Jis ir bu
vo tas motociklininkas. Vėliau 
įsitaisęs vadinamąjį “kaliošą” 

~— vokiškąjį liliputą DKW. Tai 
buvo toks suvartotas automobi
lis, kurį traukė motociklo mo
toras, bet galima buvo dviem 
sėdėti po stogu. Kiin. L- Jan-. 

sikimšo apie 4,000, neskaitant kus sulaipindavo ir keturis žmo- 
kitų tautybių.

Kartą stovint eilėj prie mais
to, staiga stipriai' suburzgė ir 
padulko Pamatėme nuo moto
ciklo nulipant jauną, nedidelio 
ūgio vyrą. Jo motociklas atro
dė taip suvažinėtas, jog galė
jo į šalis išlakstyti. Būta drą- 

- saus vyro- Iš tolo matei, kad 
ir jautėsi drąsiai, it būtų sa
vas. Tiesą sakant, anoje nelai^ 
mėje visi pasijusdavo savi, kur 
tik susirinkdavo didesnis būre
lis. Naujas atvykėlis būdavo 
mielai priimamas, jei tik susi
rasdavo dar vietos kokioje pa
žiūrėję.

Už valandėlės eilėje prie 
maisto žmonės sušneko, kad. 
motociklistas yra kunigas.

“Jis bus gimnazijos kapelio-* 
nas” — pasakiau garsiai.

reiškė, kad visur jo buvo pil
na: gimnazijoje, stovyklos, ko
mitete, organizacijose, gausiuo
se Hanau suvažiavimuose, čia 
būdavo visos Vokietijos lietu
vių “seimai”: žurnalistų, teisi
ninkų, mokytojų, kunigų, gydy
tojų ir M. Gimnaziją jisai ju
dino į dideles ekskursijas: plau
kė Reinu, pasiektas buvęs Hit
lerio “erelio lizdas” Bavarijo
je, Berchtesgadeno kalnuose. 
Kaip dvasios vadas, telkė ap
link save ateitininkus ir skau
tus; organizavo katalikiškos ak
cijos institutą, rūpinosi trem-

Sausio 30 Kennebunkporte, 
Me., mirė Kazimieras Baltrušai
tį sulaukęs 84 metų- Velionis - 
buvo pranciškonų vienuolijos 
rėmėjas. Įsikūrus pranciškonų 
vienuolynui Brooklyne, atėjo 
pagalbon kaip dailidė ir padė
jo įrengti vienuolyno trečią 
aukštą. Vėliau vienuolyno ko
lyčiai įtaisė suolus ir du vitra
žas — "šau ir mirusiai žmonai 
Veronikai atminti. Ypatingai sa
vo aukomis parėmė pranciško- 

“O iš kur žinai’” nų vienuol>na- Kennebunkpor-
“SprendauTnaSysenos. To- Me Ten

Me gal važiuoti ir prakiurusiu d^ratl ™«»
motoru, o darbo imasi ir ant s iaus s*

Velionis buvo gimęs 1878 
Buvo stovykloje kalbų, kad Skirsnemunėje, buvo giminė 

vienas kitas kunigas, kalbintas (pusbrolis) poeto Jurgio Baltru- 
būti gimnazijos kapelionu, apsi- . šaičio, kurį velionis prisiminė, 
dairęs neužsiliko. Stovykloje 
kunigas jau buvo, bet tik kle
bono pareigoms; turėjo kitų 
rūpesčių. Koplyčia buvo įreng
ta aplūžusiame name-

Gimnazija buvo suorganizuo
ta 1945 metąf vasarą. Nors gy
venimas buvo laikinis, netikras 
ir skurdus, bet jaunimo nega
lima buvo palikti dyko. Jau
nam amžiuje kiekviena diena 
mokslui yra brangi- Susirado

jr pats išvyką Amerikon 1950- 1 ėmė atsikurti. Per pastaruosius 
Hanau, lietuvių tremtinių “sos- * keleris metus visi bus patyrę, 

.tinė” VokietiĮojA. tada jau tuš-
* i >

\ Prieš atvykdamas į Hanau, 
ton L. Jankus 1944-45 buvo 
Įfainfrantona srities lietuvių

energijos, praktiško proto ir 
sumanumo- Pagaliau, kun. L 
Jankui tėra tik 50 metų ...

Įj p^iionn Prieš tai vikaravo Gimė 1912 sausio 27 ant 
f Švėkšnoje (1939) ir Skuode Aukštaičių ir žemaičių paribio, 

(1940)- Kunigu buvo įšventin- Pašušvėjfe, Pagumerčių km-, Ke
tas Telšiuose 1939 birželio 3. dainių apskr. Aukštesniuosius 
Ten buvo išėjęs* ir teologijos mokslus išėjo Kaune, Pavasario 
mokslus kuiagų seminarijoje aukštesnėje komercijos mokyk- 
(1933-1939). ....................
• Atvykęs Amerikon 1950, per
skrodė žemyną nuo Atlanto iki 
Pacifiko. Anam tolimam pama
ryje pastoracijos darbą dirbo 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
joje Los Angeles, paskui San
ta Barbara kitataučių parapi
joje ir vėl Los Angeles apy
linkėje ir mieste nelietuvių 
parapijose. Darbo buvo daug 
parapijoje, organizacijose, mo
kyklose, tačiau dažnai skaitė 5- Tarpe kandidatų yra ir lie- 
paskaitas apie Lietuvą ir ko
munizmą gausiem amerikiečių 
sluoksniam. O sveikata kun. L. 
Jankaus niekada nėra buvusi 
pakankamai stipri- Pasiilgdavo 
ir žalios, lietuviškos gamtos su 
žiemomis, ir platesnio lietuviš
ko darbo- “Kalifornija — tai 
ragaišis: malonus tam kartui 
ir skanus, bet ilgainiui įsinori 
juodos duonos” ...

Kun. Lionginas Jankus grįžo 
į Atlanto pamarį, tačiau ne 
tiek juodai duonai, kiek juo
dam, sunkiam darbui. Jis. buvo 
pakviestas Balfo reikalų vedė
jo pareigom tokiu me?u, kai 
toji šaipos organizacija, atro
dė, jau nebetenkanti savo pras
mės ir pagrindo- Tremtiniai bu
vo ne tiktai suvažiavę, bet ir 
įsikūę; o įsikūrę beprimirštą 
tuos, kurie dar liko varge dėl Sekmadienį bus mišios 10:30 
nesveikatos bei kitų priežasčių, vai. ryte- Pietūs* bus Tully 
Dar daugiau vargo liko ir jo 
nemąžta už geležinės sienos, pietų bus progos čiuožinėti. Lai- 
Nors ta aklą siena sunkiai per
kopiama net ir šalpos organiza
cijom, bet kun. L. Jankus ra
do ir randa būdų padėti. Bal- vyčiai.

toje. Lietuvos, kariuomenėje 
yra buvęs sanitaru. Dabar 
tvarsto sielos žaizdas, talkin
damas New Yorko lietuviškom 
parapijom, o svarbiausia — 
Balto veikla mažina vargą tiem, 
kam jisai yra per sunkus. Te
gu Dievas jam padeda! S.S.

tuvis Jonas Krustapenus, kuris 
kandidatuoja į nuosavybių įkai
nojimo komisijos narius. Jis ; 
yra jaunas, energingas,- ištiki- ] 
mas šv. Pranciškaus parapijos ] 
narys, gerai kvalifikuotas sa- J 
vo darbui. Ilgą laiką yra dir- J 
bęs toje srityje. Visi lietuviai ! 
turėtų balsuoti'už savo tautie- ! 
tį. Nepraleiskite progos turėti ! 
lietuvį miesto valdžioje- !

Parapijos jaunimas vasario < 
24 rengia kortų vakarą. Bus < 
proga visiems gražiai laiką pra- < 
leisti ir paremti jaunimo veik- < 
M- - ’

Lietuvos vyčiai ir šiemet ren- < 
gia žiemos karnavalą. Pakvie- £ 
timai išsiųsti visiem N. Angli- £ 
jos vyčiam. Karnavalas prade- < 
damas vasario 10, šeštadienį, « 
lietuvių klubo salėje, South St. <

8UTAUPŲ NENE& KITUR

................   . 1961 m.
Schuyler Savings and Loan 
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DIDYSIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas

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

FRANCISCAN FATHERS

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

BŪDAMI VIENINGI, BOSIME TURTINGI

kai jis parvažiuodavo iš Mask
vos į Skirsnemunę.

Velionio tėvai nebuvo turtin
gi, tai, ieškodami geresnio pra
gyvenimo, iš Skirsnemunės iš
sikėlė į Jurbarką. Sūnus Kazi
mieras, norėdamas įsigyti ama
tą, persikėlė per Nemuną ir nės. Apsigyveno Waterbury, 

“ ' tuoj atsikvietė ir žmoną.

Waterbury dirbo, kaip sta
lius, statė altorius. Po aštuone- 
rių metų išsiilgo Lietuvos ir 
norėjo jau važiuoti- Atkeliavo 
tik iki Brooklyno. čia pasiūlė

STOUGHTON, MASS.

SIŲSKITE I LIETUVĄ IR SSSR

DOVANI
ižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa-

>

>

►

NEW BRITAIN, CONN »

kietijos- Trumpą žodi tars kle-

» 
>■

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės —

KRAUTUVES ATVIROS KASDIiJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SE8TADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

Važiuoti BMT išlipant Easex Street, keltis elevatorium į virtų, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsinežkite tį skelbimų, kuris bus ypatingai {vertintas

? ĮMMACULATA, R. F. D. 2, Putnam, Connecticut. ir
I .DARBININKO administ., 910 VVilloughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

118-125-130 ORCHARD STRST — GR 5-4525 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

T. Angelaičio

A. Lalio ŽODYNAS už pusę kainos (vietoje .$14.00 — tik

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

nornis.
Didelis pasirinkimas baldų valgomajam 

kambariui, salionui — jie yra gaminti labai

PONAS SCHRAGERIS ASMENIŠKAI 
IŠSPRENDŽIA ANANSINES PROBLE
MAS, kada jūs jas turite pirkdami

Suadputtntoe su augMos kokybės baldais, • 
žinomų firmų. Taip pat baldai virtuvei, mat
racai.

Kada JOs norite įsigyti gerus ir puikius 
baldus jGs Juos gausite pas SCHRAGERJ.

lėtas svečių* Pirmininkas ir ko- kauskas. , *
misijoj padarė metinius prane- Iš praeitų metų žymesnių ’ 

.. .Šimus. Pageidauta pranešimų darbų suminėtini: surengta vai- [ 
neminėti spaudoje, tad jų ir 
neliesime.

Kazimieras baltrusaitis Naujon valdybon ' išrinkta:
pirm. J- Blažys, vicepirm. B.

von, išsispecializavo altorių sta- čėsna, kasininkas M. Vareika,
tymo darbuose. Padirbo alto- finansų sekr- Mrs. Pat. Jacobs, 
rius Žeimių, Girdiškių, Krakių sekretorė Stella Railienė; ka- 
bažnyčioms. Lietuvoje vedė Ve- ' sos globėjais Fr. Jacobs iy T.

Raila, maršalka — J. Lisaus
kas, reikalų vedėjas — L. Jur
gutis.

pakviestas naujas virėjas.

Gražu, kad į darbą įsijungia 
jaunesnių žmonių- Linkime į 
narius įtraukti daugiau naujai 
atvykusių ir sėkmingai vado
vauti klubui.

Jonui čenčiui padaryta apen
dicito operacija. Iš ligoninės 
ja a sugrįžo namo. MiKas

nukeliavo į Tilžę, kur išmoko 
staliaus amato- Grįžęs namo, 
jau vertėsi kaip stalius, kol 
pašaukė į rusų kariuomenę. Tą
syk buvo mada jauniem vyram

ELEMENTORIUS"F bėgti nuo rusų kariuomenės ir 
keliauti Amerikon. Bet jis išė- gerą dartą ir pasiliko. Statė Uetuvos Hartfordo miš-
jo tarnauti carui. Penkeris me- namus. Per vasarą, išvarydavo Nepriklausomybės MM. nu- „is choras. Įėjimas nemokamas, 
tus išbuvo inžinerijos daliny, sienas, o žiemą įrengdavo vi- nėjimas bus vasario 18 d. 2 . . v R .. . .

Elementorių paniošė žinomas p0 gavo staliaus dar- dų- Bedirbdamas vis laukė ge- vai- popiet lietuvių svetainėje, \ew " no apy 68 
pedagogas Ignas Matam pačiu . . ...■ , . ® . 354 part st Kalbės A Gied- i^tuviai kviečiami kuo gausiaunemirti i>4 viename caro dvare, bet sve- resmų laikų, kad galėtų grįžti rarK naiDes A- wea ................. .naujausiu metodu. Išmokti skai- *7 . _ 7 . raitis iš Hartfordo, buvęs mo- dalyvauti minėjime. Kviečia
tvti reikia tik nusės laiko ne- firaa ženie buvo ne jam. Krėtė į Lietuvą. Vėliau užėjo karai, . . . - - 2 u xr v - n — v-«tyu renčia uk puses taiso, ne- * t i* <» kytojas, neseniai atvykęs iš Vo- skyrius. , Pranas Naunčikas
gu kitais metodais. Tik duok drugys. Taip vėl grįžo Lietu- okupacijos, ir jis pasiliko Broo- 
elementorių, ir paskaityk pirmą 
jį*skiemenį. Toliau vaikai pa
tys skaitys- ’__

Vaikus galima pradėti moky- \įj 
ti skaityti jau 4 metų, kai tik

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

RADfO VALANDA

klyne.

1952 mirė jo žmona, kurią 
palaidojo Hartforde. Tada pats 
vėl išsikėlė į Waterbury. Bet
neilgam. Kennebunkporto vie
nuolyne buvo daug įvairių sta
liaus darini, jis ten ir išvyko 
ir pasiliko iki savo mirties. Ret
karčiais aplankydavo Waterbu- 
rį. Brooklyną.

Buvo malonaus ir taikaus bū

| Daugiau kaip 1250 psl., gražiai įrištas. Yra tik ribotas 
| skaičius. Naudinga dovana visiems ir visada.
j A. Lalio žodynas yra didis kalbos žodžių lobis. Tai knyga, 
| kurioje, sudėti paraidžiui, sutvarkyti žodžiai su paaiški- 
f nimais. A. Lalio žodynas yra didžiausias ir geriausias 
| lietuvių - anglų ir^an^lų - lietuvių kalbų žodynas. Jis tinka 
t knygynui ir kiekvienai šeimai. Žodynas yra reikalingas

• *• u . . ~ t visiems. — įsigykite tuojau!do. darbštus ir nuoširdus, uo- ? «
.. . . . _ z Gaunama' ,
ha. rome lietuviškas parapijas, f DARBnįpiKO AdntinMndje
vienuolynus, lietuvišką veiklą. 9l0 Hitkraghby Avė, Brookljit tl, N. V.
Palaidotas HaAfordc- AZ.

NAUJAI IŠLEISTOS 3 KNYGOS UŽ 5.00 DOL 
-V- . -

DIDYSIS NERIMAS — Dr. P. Gaidamavičiaus _____ ... $2:50
SILPNAME KONE — Dr. J. Pnmskio _________ _____ _ $150
IŠLIKOME GYVI — T. Angelaičio _________________  $1.50

Gaunamos:

B
A

D

Adolfo SCHRAGERIO

B
A

D
A

f



vienuolių aldos
šalia .Chičagos, kaimyninėj 

Indianos valstybėj, yra East 
Chicago miestas- Jis apsuptas 
plieno dirbtuvių ir benzino va
lyklų. Mieste gyvena ir būrys 
lietuvių. Jie turi savo parapiją. 
Alto ir Lietuvių Bendruomenės jas pakėlė, 
skyrius.

Du darbštūs ir veiklūs East 
Chicagos lietuvių kolonijos na
riai — dr. J- Paukštelis ir V. 
Makiejus — talkininkaujant Al
donai Paukštelienei, turi paren-

Reportažas it Rast Chicagos * riams ir steigėjams užtenka lai-

lenkų parapijoje, prie Lietuvos 
vyskupų kankinių paveikslų su
klupo seselės vienuolės ir tol 
meldėsi, kol kunigas kapelionas

Paroda akivaizdžiai rodo Lie
tuvos . tragediją kiekvienam 
amerikiečiui. Žemėlapiai ir dia- 

. gramos rodo, kaip smarkiai 
raudonoji imperija yra išsiplė
tusi, kaip ji supa Ameriką. Tai 
lyg žadinantis skambutis Ame- 
rikai ir amerikiečiam. Ir ame
rikiečiai, kurie ateina ir apžiū
riparodą, giiiairsusimąsto dėl 
savo ateities. Trijų lietuvių 
pastizaniškas darbas supurto ir 
juos.

norų. Jiems tik trūksta lėšų pa- I 
rodą tobulinti, kitur perkelti 3 
ir kitoms bėgančioms išlaidom.
Jei atsirastų lietuvių, kurie pi- j 
nųpnėmis aukomis galėtų pa- 
remti jų didelį antikomunistinį 
darbą, aukas tesiunčia Aldonai 1

East Chicago, Ind- Jie taip pat i 
prašo lietuviškos spaudos ir ki- 
tų - talkos padėty* atverti pla
tesnius kelius į amerikiečių or- 3

— Proė. Mykolas Biržiška, 
Vasario 16 signataras,, gyvenąs 
Los Angeles, Calif., po širdies 
smūgio tebėra gydytojo prie
žiūroje ir pamažu atsigauna.

parodą. Paroda — tai partiza
ninis šių trijų veikėjų žygis, 
jų darbo, pastangų .irfinansi- 
nių santaupų vaisius. Pati pa
roda, vaizduojanti bolševikų į- 
vykdytą ir iki šiol tebevykdo
mą genocidą Lietuvoje, pritai- . .
kyta amerikiečiams. Ji jau se- 81 e1^ miestų. Dabar ją yra 
nokai keliauja per amerikiečili P31™** Cotambo vyčiai, le- 
parapijas,. organizacijas. Paro- g10mmnk^ vie.na„ tata 
dą aplanko šimtai ir net tūks- ’** 
tančiai žmonių. Autentiški pa
veikslai, statistikos, žemėlapiai, 
vergų stovyklų aprašymai ir ki-

. ti parodoje išstatyti vaizdai at- 
veria tikrąjį komunizmo vefdą.

Sausio 21 parodos apžiūrėti 
ir su ja susipažinti iš Chicagos 
buvo pakviesti lietuvių spau- . 
dos atstovai — LB Chičigos 
apygardos valdybos nariai, ku
riems vadovauja žurn- J. Vai
čiūnas. Kartu su spaudos atsto-

— vais parodos apžiūrėti buvo nu
vykęs ir LB CV pirm, teis- J. 
Jasaitis.

Mes matėm parodą, išstatytą 
šv. Pranciškaus lietuvių parap. 
salėje, East Chicago, Ind- Vi
sų dėmesį atkreipia scenoj sto- '■ 
vinti, tautiniais drabužiais pa- I 
sipuošusi, grandine surakinta 
lietuvaitė. Prie jos stilingas lie
tuviškos koplytėlės kryžius ir '' 
gėlės. Visos keturios sienos nu
kabinėtos paveikslais. Paveiks
luose matome bolševikų vykdo
mų žudynių, kalinių, kankinių 1

— , scenas. Viena lenta skirta Lie
tuvos vyskupams ir kunigams, 
žuvusiems bolševikų kalėjimuo
se ir kacetuose. Kai ši paroda ; 
buvo išstatyta šv. Stanislovo

^.Liūdna, bet kiekvienas lietu- 
viškas, o tuo labiau antikomu-* 
nistinis darbas susilaukia ir -t 
atakų bei priešingų reakcijų. 
Ir Lietuvos Genocido parodos 
rengėjai iš komunistuojančių

ja- Akiračiai plečiasi žadama 
kreiptis į įvairių valstybių gu
bernatorius, kad jie* tą parodą 
globotų.

Su gubernatoriais pirmieji 
ryšiai jau užmegzti. Buvo kreip
tasi į eilę gubernatorių, prašant 
gruodžio men. paskutinę savai
tę paskelbti maldos savaite už 

“Pabaltijo valstybes. Iš Pennsyl- 
vanijos ir Marylando guberna
torių gauti teigiami atsakymai. 
Jie buvo paskelbę maldos sa
vaitę už Pabaltijo valstybes. O. 
East Chicagos burmistras savo 
atsišaukime visą gruodžio mėn. 
paskelbė maldos mėnesiu už Pa 
baitijo tautas-

Lietuvos Geųpcido parodos 
trims idealistams — iniciato-

laiškų ir skambinimų. Juos re
mia ir apie juos rašo beveik 
visa apylinkės amerikiečių 
spauda, išskyrus Gary Post, ku
ris, ignoruodamas šį antikomu
nistinį darbą, parodo savo vei-

Apžiūrėjus parodą, J. Jasai
tis labai taikliai pasakė: “Ka
da siūloma koegzistencija su 
bolševikais, ši paroda akivaiz
džiai parodo, 
vizmo tikrasis 
jų darbai” -..

Apįfe 5,000
rodą jau matė. Jie kartu matė 
ir autentiškus Lietuvos žmonių 
kančių vaizdus. Tikime, kad ją 
pamatys ir šimtai tūkstančių. 
O mes matom, ką trys žmonės 
gali padaryti. VI. ? R-

koks yra bolše- 
veidas ir kokie

amerikiečių pa-

leHgiJjU. H k. j <L ■»: J. Vaidely*, J. Vaičiūnas, V. Makiejus, 
LB CV pirm. J. Jasaiti*, dr. X Paukttelis, vietos Alto pirm. Vmikas; stovi: A. Valentinas, SL Daunys, J. 
Kačinskas, VI. Būtėnas, A. T. Antanaitis. Nuotr. P. Petručio.

— Rūtos ansamblis Newark,
N. J., mini 20 metų sukaktį 
savo veiklos ir 10 metų, kaip 

' ansambliui vadovauja muz- Alg. 
Kačanauskas. Minėjimas bus va
sario 24 d., 7 vai- vak. lietuvių 
salėje Elizabeth, N. J.

— Kun. Antanas Bučmys, 
prieš metus įstojęs į lietuvių 
pranciškonų ordiną ir Kalifor
nijoje atlikęs noviciatą, vasario 
2 atliko įžadų apeigas ir yra 
skiriamas vikaru į Torontą, Ka
nadą, kur lietuviai pranciško
nai Vadovauja Prisikėlimo pa
rapijai. Kun. A. Bučmys dabar 
vadinasi Tėvu Kornelijum.

BUS GRAŽU IR ĮDOMU, BUS JUOKŲ IR AŠARŲ

NorartiocL Mass.
Kleb. kun. F- E. Norbutas

_ sausio 14 paskelbė metinę
skaitą. Praeitais metais parapi- j 

. ja pajamų turėjo 31 tūkstan
ti dol-, išleido 35 tūkstančius. 
Tokios išlaidos susidarė todėl, 
kad atlikti dideli remontai: iš
dažyta bažnyčia ir salė. Parapi
jos reikalai yra gerai klebono 
tvarkomi, ir dabar parapija sa-

- , vo ižde turi 5,000 dol. Dabar 
visi ruošiasi paminėti parapi
jos auksinį jubilėjų, kuris bus* 
šiais metais.

Paterson, N. J. Jau kelinti me
tai Patersone gražiai veikia Pa
baltijo lietuvių moterų atstovy
bės klubas. Jo veikla tyli- Mo
terys nesireklamuoja, bet daug 
padaro. Kasmet surengia keletą 
pobūvių, vieną kitą paskaitą. 
Tarp jų ypač pažymėtina buvo 
dr. L. Plechavičiaus paskaita 
sveikatos klausimais.

Bet užvis daugiausia jos sie
lojasi lietuvių vargais. Visas 
jaudina lietuvių moterų vargas 
šaltajame Sibire. Kasmet Moti
nos dienos proga nusiunčia 
joms siuntinių, šelpia Vasario 
16 gimnaziją Vokietijoje, neuž
miršta ir Vokietijos moterų at
stovybės klubo narių, nusiun
čia auką ir vargo mokyklėlėms.

Susirinkimai būna kas mėnuo 
privačiuose butuose, kur šei- 

jmininkė stengiasi savo viešnias 
gražiai pavaišinti-

Jau kelinti metai klubui va
dovauja Izabelė Keraitienė. Ji 
ir šiems metams yra išrinkta 
pirmininke. Jos talkininkės: Br. 
KožukausKienė — sekretorė, M. 
Paulienė — iždininkė ir A. 
Valatkienė — na'rė. Į revizi
jos komisiją įeina M- Šaulienė 
ir O Baltutienė.

Dabar Patersone yra statoma 
nauja lietuvių parapijos bažny
čia. Naujai išrinkta klubo val
dyba neliko ir tam reikalui abe
jinga. Tam tikslui jos rengia

N. J;, tel. LA 5-9526 iki vasa
rio 6, arba pas klubo pirmi
ninkę A. Keraitienę, tel. SH 2- 
5869 ar kitas klubo valdybos 
nares.

Mirė Juozas Vajčaitis
Senesnės kartos lietuviai vie

nas po kito palieka Patersoną 
ir iškeliauja amžinybėn. Sausio 
18 mirė Juozas Vaičaitis, 76 m. 
amžiaus. Jis buvo kilęs iš Ku
dirkos Naumiesčio- Jaunas at
vyko į Ameriką. Pradžioje ap
sigyveno Pennsylvanijoj, dirbo 
anglių kasyklose. Patersone gy
veno apie 35 metus. Tai buvo 
taurus lietuvis, geras šeimos tė
vas ir pavyzdingas parapietis. 
Jo žmona mirė prieš 10 metų. 
Išaugino gražią šeimą: 2 sūnus 
ir 4 dukteris. Visi sukūrė lie
tuviškas šeimas- Be sūnų ir duk
terų, liko 20 vaikaičių ir 6 
provaikaičiai. Kiek galėjo, vai
kus stengėsi šio to pramokyti- 
Jaunesnynis sūnus baigė muzi
kos konservatoriją Belgijoj. Ge
rai skambina pianinu ir groja

vargonais ir duktė Eleonora Sa- 
kavičienė. Kada klebonas pra
nešė, kad rengiamasi statyti 
naują bažnyčią, jis pats pirmas 
tam reikalui įteikė 500 dole
rių auką. Labai pamilo ir nau
juosius ateivius. Jis suprato jų 
vargą ir stengėsi, kiek galėjo, 
jiems padėti. Palaidotas iš šv. 
Kazimiero bažnyčios Kalvarijos 
kapinėse Patersone- Jo palydėti 
susirinko pilnutėlė bažriyčia 
žmonių. Karstą puošė daugybė 
gėlių. Už jo sielą jo vaikai, gi
minės ir draugai užprašė 65 
šv. Mišias.

Sunkiai susirgo Vaclovas Sle- 
pakovas. Jis buvo nuvežtas į 
šv. Juozapo ligoninę, Yonkers, 
N. Y., kur dr. L. Plechavičius 
jam padarė operaciją. Po ope
racijos ir rūpestingos priežiū
ros ligonis taisosi.

Šiuo metu sunkiai serga se
niausias šv. Kazimiero parapi
jos choristas — Bernardas Obe- 
levičius. Jis gydosi šv. Juozapo 
ligoninėj Patersone. Barb- Paež.

— Hartford, Conn., LDS 6 
kuopa išsirinko naują valdybą: 
pirm. Stasys šrupšas- vicepirm. 
Antanas Mazalas, ižd. J- Ma* 
nikienė, sekr. Albinas Armaitis, 
fin. sekr- A. J. Pateckis.

— Stasys ir Elena Liseckai 
neseniai iš Venezuelos imigra
vo į Jungtines Valstybes ir ap
sigyveno Los Angeles, Calif. Su 
tėvais kartu atvyko sūnus Al
gis su žmona Birute ir duktė 
Albina su vyru Juozu Šukštu 
ir vaikais.

— JAV Liet- Bendruomenės 
Taryba savo darbą pasiskirsto 
komisijomis. Šiuo metu sudaro
mos specialios komisijos: orga
nizacinės veiklos, kultūros, švie
timo, finansų, socialinių reika
lų ir politinė. Socialiniam rei
kalam tyrinėti pavesta tarybos 
nariam, gyv. prie Atlanto: VI. 
Diliui, kun. L. Jankui, Pr. Nau
jokaičiui, E. Armonienei- Bos- 
toniškiai tarybos nariai sudaro 
organizacinę komisiją: dr- B. 
Matulionis, V. Izbickas, A. Gied
raitis, O. Ivaškienė. _ -• - T

je. Foto P. Petručio.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Arkivyskupijos CYO jaunimo 

organizacija vasario 3 Fifth Re- 
giment Armory, kur vyksta Bal
timorės didieji parengimai, ruo
šia iškilmingą vakarą- Progra-

LDS 3 kuopos susirinkimas 
įvyko sausio 14- Nariai susi-

rias įteiks *prel. L. Mende- 
lis. Po mišių bus pusryčiai pa
rapijos salėje. Pusryčius pa
ruoš šv. Vardo draugijos vy
rai- Tuoj po pusryčių bus susi
rinkimas, kuriame išrinks naują

jos artistai. Dalyvaus Baltimo- valdybą.
mokėjo už Darbininko laikraš- rėš miesto majoras ir valstybės 

gubernatorius. Šv. Alfonso pa
rapijos jaunimas, priklausąs 
šiai organizacijai, taip pat da
lyvauja vakare.

Sodalietės, kurios per metus 
ištikimai atliko savo pareigas, 
priimdamos menes, komuniją, 
vasario 4 per 8:30 v. mišias 

Pazniokaitė, prot. raštininkas gaUs ištikimybės dovanėles, ku-

tį ir nario mokestį 50 et. 
centrui ir kuopai. Paaukojo 10 
dol. parapijos istorijai išleisti 
jos 50 metų sukakties proga. 
Perrinkta valdyba 1962 metam: 
dvasios vadas klebonas kun. 
F. E- Norbutas, pirmininkas H. 
J. Balutis, fin- raštininkė Ona

A. Venckus, iždininkas D. Ra- 
zulevičius, tvarkdarys J. Aviži
nis; į vietos Federacijos skyrių 
atstovai A- Venckus ir D. Ra- 

f zulevičius.
Šv. Vardo draugijos mišios 

ir bendra komunija bus vasa
rio 11 d. 8 v. r. Po mišių — 
pusryčiai. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti. Žvalgas

— Los Angeles šv Kazimie
ro parapija šiemet rengia la
bai iškilmingą Lietuvos globė
jo šv. Kazimiero minėjimą ko
vo 4, sekmadienį. Programoje 
dalyvauja tclevizijo^ir kino ar
tisto Rūta Kilmonytė, solistė 
Janina Eiustikaitė ir muz- B. 
Budriūno vadovaujamas parapi
jos choras. Pamaldų metu pa
mokslą sako T. Klemensas 2a- 

_Įąlj^_O. F. M-______________

Lietuvi? veteran? Ramovės 
sąjungos Baltimorės skyrius va
sario 3 lietuvių svetainės di- 
tižiojoje salėje rengia savo Veik
los dešimties metų minėjimą. 
Svečias Pranas Zunde skaitys 
paskaitą “Partizanų veikla po
kario Lietuvoje”. Muzikinę pro
gramą išpildys New Yorko vy
rų oktetas, vadovaujamas Alek
so Mrozinsko ir Baltimorės tau
tinių šokių grupė, šokiam gros 
jaunimo orkestras. Veiks bufe
tas ir baras,- Pradžia 7 v. v.

Amerikos legijono organizaci
nis Baltimorės skyrius iškilmin
gai pagerbs keturis karo kape
lionus, kurie paaukojo savo gy
vybes, kad kitus išgelbėtų. Kai 
1943 vasario 3 vokiečių povan
deninis laivas torpedavo Ame- TA| tamsta „kai, kad, fved« 
Tikos “Dorchester” laivą, ketu- valstybinį gyšymą, ligoninėm da
ri kapelionai — vienas žydų bar kaino* rnokarna.

SALE S M A N U S rabinas, vienas katalikų - kuni- ~ ‘

Pt E CI A. PREK Y B A
Holy Light Cande Mfg. Co.
bažnytinių žvakių fabriko sa
vininkas B. Kučinskas numato 
Baltimorės miestui ir jo apy
linkėm du

Rochesterio lietuviai šio vei
kalo pamatyti šv- Jurgio liet.

— Balfui padaryta rinkliava 
šv. Kazimiero bažnyčioje Los 
Angeles. Surinkta 188,50 doL 
Balto skyriui pirmininkauja 
Vladas Pažiūra.

ROCHESTER, N.Y.
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo minėjimas įvyks va- 
4sąrin 18 d Minėjime labai svar- parapijos salėn buvo susirinkę
bų pranešimą padarys buv. Lie- labai gausiai. Vaidinimas, nors 
tuvos diplomatas, Free Europoe truko apie 3 vai, ber praėjo 
komiteto pirmininkas Vaclovas gyvai todėl ir neprailgo. Pa- 
Sidzikauskas. Minėjimas prasi- tartina ir kitom lietuvių kolo- 
dės 11 vai- šv. Jurgio liet- ka- nijom Hamiltono “Aukuro” vai- 
talikų parapijos bažnyčioje iš- dylas pasikviesti savojon sce- 
kilmingomis pamaldomis, kurių non. 
metu šv. Mišias giedos liet, 
bendruomenės choras. 3-v. po
piet šv. Jurgio liet, parapijos 
salėje iškilmingas minėjimas- 
Meninę programą išpildys sol- 
VI. Sabalienė ir vietos lietu
vių bendruomenės choras, vad. 
dirigento Jono Adomaičio. Po
minėjimo vaišės žemut. para- plaukų kirpimo ir sudėjimo uto
pijos salėje.

ris bus 1962 vasario 10 gražia
jame Patersono lietuvių pilie
čių klube. Programą išpildys 
dramos aktorius Vitalis Žukaus
kas. Bus gražu ir įdomu, bus 
juokų iki ašarų. Po programos 
bus šokiai. Pelnas skiriamas 
naujosios bažnyčios statybos 
fondui.

„Vakarienei bus duodami šil
ti valgiai- Vienam asmeniui kai
na į vakarienę ir šokius 5 dol., 
tik į šokius 1 dol. Vakarienė 
prasidės 6 vai. vakare, šokiai 
9 vai. vak. Norintieji dalyvau
ti vakarienėje prašomi užsire
gistruoti M. Šaulienės krautuvė
je, 61 Lafayette St, Paterson,

- kalas yra sukurtas prieš 300

— Kun. Pranas Valiukevičius, 
šv- Jurgio parapijos klebonas, 
praėjusių metų gruodžio mėn. 
atšventė 50 metų savo gyveni
mo sukaktuves. Ilgiausių metų!

— Kotryna Sabalienė, pra
eitą pavasarį baigusi / moterų

— Eglutė skelbia naujų pre
numeratorių vajų, šia progą 
kiekvienas, kas iki šių numį* 
kovo 4 naujai užsiprenumeruos 
Eglutę, galės gauti vaikų pasa
kos “Svirplio muzikanto kelio
nių” abi dalis už pusę kainos: 
5 dol vertės knygas gaus už 
2.50 dol- Eglutės prenumerata 
metams 4 dol. Adresas: Eglu
tė, Immaculate Conception Con- 
vent, R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Matėme "šykštuolį"

Sausio 20 Hamiltono “Auku
ro” dramos aktoriai buto at
vykę su nauju veikalu — J. 
Moljero 5 veiksmų klasikine 
drama “šykštuoliu”- Nors vei-

kyklą, vasarą gilinusi savo stu
dijas pas žinomus Rochesterio 
plaukų sudėjimo specialistus, 
nuo šių metų pradžios atidarė 
savo moterų grožio saloną (715 
Hudson Avė.).

—- Kauki? balius ' Lietuvių 
bendruomenės pastangomis ren
giamas kovo 3 d. šv- Jurgio liet.

— Ieško Juozo Adomaičio ar 
jo vaikų. J- Adomaitis, gimęs 
1886, iš Lietuvos išvyko 1914 
metais. Kurį laiką gyveno Broo- 
klyrre, vedė nelietuvę. Ieško gi
minės Lietuvoje. Jis pats arba 
apie jį žinantieji prašomi atsi
liepti adresu: M. Šaulienė, 420 
12th Avė., Paterson, N. J- tel. '-r 
SH 2-9042.

metų, bet miela! statomas ir į
žiunmas dar ir šiandmn. nes rfausios k:mkes
vaizduojami žmones yra apsėsti „„ ‘

gas ir du protestantų minis- Pešvontintas žvakes galima sukosi visas veiksmas. Neblogai 
Pirmenybė lietuviams. Rašyti teriai — atidavė savo gelbėji- įsigyti šv. Alfonso klebonija buvo supratę savo vaidmenhis 
lietuviškai ar angliškai adresu mosi drabužius, o patys nusken-

i -L* -ji- r* d° SU Ia*vu’ giedodami giesmes, nyčias tos žvakės pašventina-
i-loly Light Uandle Mtg. Co. Sių kar0 kapelionų pagerbimas mos. Kiekviena šeima savo na-

je. Kiekvienais metais per Gra

35 SO. 8th STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Att.: B. KUČINSKAS .

įvyks vasario 4 d., 4 vai- po- muose privalo turėti dvi žva- tytė - Kudabienė, dekoracijos 
— A. Matulienės, grimas — St. 
Ilgūno, rež. pavad. A- Kaupšė- 
Ua. >

piet Baltimorės War Memorial.
Garbės kalbėtoju pakviestas 

r__kapelionas.

kės. Jos reikalingos, kai kuni
gas aplanko ligoni su sakra
mentais. Jonas Obelinis

bus apdovanotos vertingomis tų padų ydų, kaip ir sių die- dovanomis Grieš geras orkest- nų modernieji jų vaikaičiai. ras

Vaidinimas pavyko neblogai- — Serga: A Kiršteinienė. A. 
Jei jaunimas (Eliza — Verbic- Musteikienė ir G. Puodžiūnie- 
kienė, Klentas — B. Juodelė, nė, buvusios veiklios liet vi- 
Valeras — R. Kontenis, Anzel
mas — K. Bungarda, komisa
ras — E. Petrušaitis) ir buvo 
permažai įsigyvenęs į savo ro
les, tai pats vyriausias šios ko
medijos veikėjas, šykštuolis 
Harpagonas (A. Stasevičius) bu
vo visai savo vietoje ir apie jį n; 
sukosi visas veiksmas. Neblogai .... ...— J. Regmiene, vietos liet. 
Frezina (A. Matulaitienė) ir ve- ben^omenės valdybos švieti- 
žėjas - virėjas Jacob (A. UI- T* '!’kalJ DSutlku‘
binas). Režizavo E. Daugavie- s', 7žJsu0l, ,S3t?'05 

“Motule paviliojo”.
— Išsikėlė vet. dr. Alf- Stsn- 

keitn. Pr. sekmadienį vietos 
(nukelta į 6 psl.)

suomenės narės. Greito pasvei
kimo!

nė, daug spausdinusi savo ei
lėraščių “Ateityje” ir kituose 
liet, žurnaluose, rengiasi išleis
ti pirmąjį savo eilėraščių rinki-

Klausydami, trumpomis ban

gomis sužinosite kas dedasi 

jūsų tėvynėj. Mūsų apara

tais girdėsite visą Europą.

MES GARANTUOJAME

Didžiausias New Yprke 

pasirinkimas

VOKIŠKŲ HI-FI 

Radijo aparatu 

Hi-R ir Magnetofon

Parduoda Ir patarnauja patyrę 

VOKIEČIŲ SPECIALISTAI

SYLVERN STORES

j GERMAN HI-FI
MANHATTAN

| 4 į r d A. v t 5 S * * S * AT 9 Z( 2
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OKOKO!
""Tėvynė* bals**' (1961 lap

kričio mėn), kuris atstovauja 
Maskvos balsui, o ne Lietuvos, 
Rapolas Mackonis, vilnietis, pa
tašė pasikalbėjimą su arch. Vy
tautu Žemkalnio - Landsbergiu, 
grįžusiu iš Australijos j paverg
tąją Lietuvą. Pasikalbėjimas 
baigiamas tokiais fryffiais- “Pa-* 
sveikinkite išsiblaškiusius po 
platųjį pasaulį mano pažįsta
mus, visų pirma architektus, 
kuriem reiškiu gilią užuojautą, 
kad jie dirba ne Lietuvoje”. 
Ačiū už gerą žodį, kai nepa
sakyta — Tarybų Lietuvoje. 
Kada noys daugumas pažįsta
mų ir architektų vėl dirbs Lie
tuvoje.

Idėjos nesulaikomos, 
me pačiame “Maskvos

I.

'S-' S;

TO PLACE.
YOUR AD

CANCEL OR CMANGE
Call LO 3-7291

RESTAURANTS

. THE '
FAIRVIEW RESTAURANT ’

at 810 Fairviev Avenue 
Ridgewood. Oueens 

Famous for it** Saurbraten 
For Reservations — EV 2-9452

ANTIOUE DEALERS

BERNAL ANTIOUAMY
Specialus uokalėdinis išuardavimas 
— PAVEIKSLAI. GINKLAI. SAR
VAI. RELIG. DEVOCIONALAI ir 
ANTIKINIUS BIBLIJOS — perkam 
ir parduodam. 185. E. 79th (prie 3 
Ave.l, N. Y. C.: TRafalger 9-3542.

M E A T S U.S.G. Graded

JOSEFS
3118 CHURCH AVENUE. BROOKLYN

Importuoti airiški lašinukai ir ‘"Blood Pudding”

Tel. IN 2-3310
Specialus patarnavimas telefoniniams užsakymams 

ŠVIEŽIAI PAPJAUTA VIŠTIENA

Iš Airijos importuoti konfitūrai — 
pagaminti iš šviežių vaisių, kas duoda skirtingą skonį.

Pilnas pasirinkimas:

Šaldyti produktai - u C o 1 d C u t s ” 
pienas - sviestas - kiaušiniai

riebiu raštu kaip šūkis duoda
mi tokie maskoliaus N. Chruš- 

- čiovo žodžiai: “Komunizmo 
idėjos plačiai sklinda planeto
je todėl, kad šimtai milijonai 
pavergtųjų ir engiamųjų laiko 
jas savo geriausiu jausmų ir 
siekimų įsikūnijimu. Kapitaliz
mo žyniams nepavyks atitver
ti tautų nuo pažangos idėjų jo
kiais policijos kordonais ir ge
ležinėmis uždangomis”. Visai 
teisingai. Tiktai vietoje “komu
nizmo idėjos” reikia suprasti 
“laisvės idėjos” ir vietoje “ka
pitalizmo žyniams” — “komu
nizmo žagliams” (vagims), nes 
jie šimtam milijonų pavergtųjų 
ir engiamųjų yra išplėšę lais
vę ir atitverę policijos kardo- 
nais ir geležine • uždanga. Nie
kur kitur geležinės uždangos 
nėra- Teesie pagirta maskvinio 
“Tėvynės balso” redakcinė ko
legija, kad ji sugeba ir Chruš
čiovo žodžiais išreikšti geriau
sius lietuvių jausmus bei sie
kimus.

Balanos gadynė. Tas pats 
bolševikinis “Balsas” duoda 
dar vieną pavyzdį, kaip reikia 
"suprasti dabartinį sovietinį gy
venimą Lietuvoje- Kėdainių ra
jono “kultūros skyriaus” (bol
ševikinės propagandos) vedė
jas K. Niką rašo, kad Ažytė- 
nuose žmonėm pasiūloma pa
skaityti tame kaime gimusio ir 
užaugusio A. Katkaus “Balanos 
gadynę”. Iš tikrųjų, tegu žmo
nės skaito! Pamatys, kaip Lie-

ŽIEMA Dzūkijoje.

„ Three Village Art Shop
Sale on Orioinal Paintinns 

ORTGINAL PAINTINGS ARTTSTS 
STTPPLTES and ACCFSSORtES. 
FRAMTNG - 25A Nn Corntrv Rd. 
Setauket. N.Y. (516) Se 6-1021.

ŠALTA ŽIEMUŽĖ GRUODĄ SUTRAUKĖ REAL ESTATE
CRANE

SAVENGS AND 
LOAN ASSOCIATION

Andrew Muller Contracting 
Corp.

Harrison Avė., Miller Place. L. I. 
Sta4vto’ai specialių namų žmonėms 
— kurie žino kas jiem reikalinga.

Lietuvoje, kaip ir visuose 
šiaurės kraštuose, saulė teka ir 
leidžiasi pamažu. Ten prieblan- 
dų valandos ilgos. Pradėjus sau
lei leistis, vaikai meta knygas 
ir bėga į laukus. Vieni važinė-

Žiema įpusėjo. Amerikoje 
vienur sniego netikėtai daug 
privertė, kitur — sniegas nė 
nepasirodė. Toks jau įvairus

• šis kraštas, įvairus ir jo klima
tas. Bet dar žiema nesibaigė, 
dar atsiųs šavo didelių audrų gui grumtis su šalčiu. Reikiana- ja nuo kalno rogutėmis, kiti 
ir ten, kur niekas nelaukia. 
Ypač audringas ir netikras čia 
būna vasario mėnuo.

nėjo savo “šimtmetinę sukak
tį”. Tiek sniego yra buvę 1862 
m.

SVEČIU ŽVANGUČIAI
Žiema -turi savo vargus ir 

savo džiaugsmus. Sunku žino INSURANCE

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street .... TeL LAfayette 3-1038 
PLkNTY OF FRĖE PARKING

O

nose.

tuvoje devynioliktojo amžiaus 
antroje pusėje, vos panaikinus 
baudžįavą. žmonės laisvai gy
veno ir kultūrėjo. Matys gra
žius lietuvių kaimo papročius, 
laisvas talkas, džiūgavimą lietu
viško kaimo vestuvėse, krikšty- 

pabaigtuvėse, šventėse,
nuoširdžią tarpusavio pagalbą, 
šalinimąsi rusų maskolių . . 
Lietuvoje žmonėm daug švie
siau prie balanos, negu dabar 
prie ‘Djičo lempelės’ (elektros), 
kuri ne visur ir šviečia, Daug 
reikia dar žibalinės lempelės. 
O apie laisvę nė kalbos nėra. 
Yra dar žiauresnė baudžiava 
prievartos kolūkiuose. Ačiū K. 
Nikai, kad jis skatina skaityti 
“Balanos gadynę”.

Ir pastaba- Bolševikinis “Tė
vynės Balsas”, redaguojamas 
Vilniuje ‘redakcinės kolegijos’, 
o siuntinėjamas iš Berlyno ne- 
ipokamai laisvojo pasaulio lie
tuviam. kurių adresus yra iš
vogę ar kitaip gavę, nežinomas 
pačioje Lietuvoje. Ten ir už pi
nigus to bolševikinio skaitalo 

x negausi, nes žmonės visu pil
vu juoktųsi. “Maskvos balso” 
samdiniai mano, kad laisvi lie-
tuviai tai jau 
kimba- Vot ir

pačiūžomis raižo užšalusias kūd
ras. Vyresnieji išeina slidinėti 
pašliūžomisr'Kol visai sutems
ta, jie net sušilę džiaugiasi žie
ma-

Kartais šią gražią žiemą su
gadina stiprūs vakarų vėjai- 
Nuo Anglijos ir Islandijos pa
kilę ciklonai 
oro sūkuriai, 
tus, pasiekia 
oras staiga 
sniegas tirpsta. Retkarčiais ap
silanko ir anticiklonai — aukš
to slėgimo oro srovės. Ateina 
jos iš Sibiro ir atneša didelius

muose kūrenti krosnis, pačiam 
šilčiau apsirengti. Apsivelki sto
rais kailiniais, rodos, kad nė 
medžiotojo kulka 
bet šaltis pralenda, 
rai aptulotas kojas, 
ausų, plikina veidą.

Bet žiema atneša
mus. Ji nesigaili sniego, baltai 
nukloja laukus ir miškus. Ir ko
kie tada reginiai, kai saulė žė
ri, kai medžiuose pakimba 
šerkšnos!

Sunkius tarškančius ratus pa
keičia lakios rogės. Jos švilp
te švilpia gerai suvažinėtu ke
liu- Tada išsirengiama į didelius • šalčius. Prasideda sausas, šal- 
miško darbus- Kertamos storos tas, ramus ir pastovus oras, 
eglės fr- pušys, verčiamos i ro- Naktį taip būna šalta, kad net' 
ges ir traukiajnos namo.

žiemą niekas neskuba. Lau
kai nešaukia darbininkų. Tad 
laiko daug. Galima nuvažiuoti 
ir pasisvečiuoti. Sėda į roges,

nepralįstų, 
žnaibo sto- 
griebia už

ŽIEMA LIETUVOJE
• Kai pasižiūri į žemėlapį, Lie

tuvą matai gana tolimoje šiau
rėje. Ten turėtų būti didelės 
ir sunkios žiemos- Bet taip nė
ra. Angliją, Skandinavijos kraš
tus ir Lietuvą šildo nuo Ame
rikos žemyno ateinanti Golfo 
srovė. Nors Lietuva ir įsiter
pusi už Baltijos jūros, bet šiP 
ti vėjai ir vandenys siekia ir 
jos žemę:

Palygindami Lietuvos klima
tą. dirstelkim į Amerikos žemy
no -žemėlapi. Tame geografiniai 
me aukštyje, kuriame yra Lie
tuva. šitame žemyne yra kur 
kas- šalčiau. Čia teka šaltoji 
Labradoro srovė, kuri atšaldo 
orą. Ji savo vandenis atplukdo . \ __ _ v. w , 11 p<»»vęviuuu. i lugua,ir i New Yorką, neiną nesdą- kailiais iaekia sli.
ma salti, o vasarą saugodama kellais Rogių 
nuo dide lų ąrs^lM* dėtum, kaip jos pranerta pro

Lietuvoje šalčiai prasideda sodybą, tik žvangučius- Arklių 
lapkričio — gruodžio mene- kamanos turi tokius žvangučius, 
siais. šalčiausias yra sausis. Ta- jr jįe skamba kuo toliausiai ty- 
da Vilniuje vidutinė temperatū- iiJOSe laukuose, 
ra yra -6 laipsniai Celsijaus že
miau nulio, Klaipėdoje -3*. Va
sario mėnesį temperatūra pa
mažu švelnėja, o kovo menėsį 
saulutė jau nulaižo sniegą.

Bet būna ir tokių žiemų, kai 
šaltis lyg pamiršta Lietuvą Ne- 
užšala upės, ežerai. Tokia šil
ta žiema buvo 1943 metais. 
Nemunas, kuris paprastai yra 
užšalęs per metus 100 dienų, 
tą žiemą susilaukė ledo vos vie
nai kitai dienai ir tai ne viso- 

' se vietose.
Kartais žiema, lyg supykusi, 

gulte užgula Lietuvos žemelę- 
Priverčia sniego ir savaičių sa
vaitėmis taip stipriai spirgina, 
kad iššąla vaismedžiai- Tokios 
žiemos buvo 1929 ir 1941. Vie- 
na iš sunkiausių aemų buvo vasari0 g d 9:30
1712 metais. Tada šaltis parode ,3į radijo stoties WH-
savo galybę, ledu užklojo Balti- __ 1460

DRAUDIMO
PILNAŠ PATARNAVIMAS 

automobiliams - nuo ugnies - nelai
mingų atsitikimu - ete, PATOGUS 
IŠSIMOKĖJIMO PLANAS. Greitam 
pątarnavimni skambinkite: Joseph 
LoRusso, ST 8-0038 — 413 5th Avė.. 
Brooklyn <between 7th and 8th St.)

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS
Mokami nuo vasario ld., 1960

ir džiaugs-
— žemo slėgimo 
keliaudami į ry- 
ir Lietuvą. Tada 
atšyla, ima lyti,

BUSS. OPORTUNITY

L. I. LUNCHEONETTE, Fountain. 
Stationerv. Hempstead. L.I.. rent 
$200, 5 year lease. Well estabilshed, 
marvelous location, tranšient trade. 
50*% food. Lucrative net income as- 
sured. Price $17,000. Wonderful op- 
Dortunity for familv oneration. — 
Mušt be seen. Call GE 7-1990 or 
NE 8-5115. ,

DISPLAY

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D.
Dividendai mokami

VALANDOS

PELNO
sausio ir

NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

liepos mėn. 1 d.
KETVIRTAD...... . 9 v. r. iki 8 p.p.

9 v. r. iki 5 p.p. 
Trečiad. uždaryta.

PIRMAD. ir___ _________...
ANTRA D. ir PENKTAD........
ŠEŠTAD. 9 v. r! iki 12 v. d.

| Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės į

INSURANCE - REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY

jos jūrą. Dar gegužės, mėnesį 
per užšalusią Baltiją važinėjo 
rogėmis.

ant jų meškerės 
nekimba!

2v. Bepastogis

Tokiu metu prasideda piršly
bos. Ne viena mergina, išgir
dusi žvangučius, šoka prie lan
go ir dairosi, ar tik neįsuks į 
jos kiemą.

Rochester, N. Y.
(atkelta iš 5 psl.)

ateitininkai dr. Alf. Stankaičiui 
ir jo šeimai, kaip veikliem atei
tininkam, surengė išleistuvių 
vaišes, kurias labai nuotaikin-

tvoros pyška. Dangus — tam
siai mėlynas, žvaigždės skais
čiai mirga- Tada dauguma sėdi 
namie ir*saugo šiltas krosnis.

A. Šaltis

PERMANENT HAIR REMOVAL
from face. arm«. legs. bodv Šapely ' 
— Inexnensivelv —■ Scientifically. 
PKv-sinan ann-ovš'd Pi-jyo<'v. Fi-ee 
Co-tis»’ltarion Oe'rtie S-:kii'5. Elek- 
trolvsis Snecii’list. 97-52 64th Avė. 
Rego Park: Rroft»c<->nnal Building.

TW 7-2557

DISPLAY GENERAL CONTRACTING

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

Tel. VIrginia 6-1800

WHIT^2 HORSE TAVERN

SCHOOL BOAT RIDE? The 
Steamboat City of Keansburg
with capacity 2000 passengers — 
Novv Accepting Charter Dates from 
Sehool. Churches and other Fund 
Raising Organizations. By applying 
now you can get the dates you 
want. VVrit“ or Phone

DOYLE & DOWD
Excurston Boat Charter Brokers

U N 4-0699 — D?ys 
ES 7-5:03 — E ?s

Save Heat and Money Now! See us 
first for the 
screens .laimi--
Awnings. Lo«' T4h->a> nade-
in. AHoV/t-ntu- f«>’ V.HM «> <1 'ą.nld-r 
storm v <»id- and CaH
CL 3-77OV lodą- VVEATHER RITE 
PRODUCTS. 1639 l'i<a Avenue. 
B’klyn, N. Y. Work done in a d boros.

gai pravedė prof. dr- Antanas 
Klimas. Išsikėlė į Buffalo, N.Y. £
— Lietuvių Nepriklausomy- u 

bes atstatymo minėjimą per vie- ’ 
tos radiją anglų kalba praves 
prof. Antanas Klimas, lietuvių 
kalba — R- Kiršteinas. Minėji-

7S"—--- A Hairstyle and 
■■ PERMANENT 

WAVE 
į designed for you
n Specially priced

v for Darbininkas
S-J Phone E L 5-5036

JOHN AND OL 
603 MADISON AVENUE

Closed Saturday.
Open Wednesdaj- & Thursday Eve,

Kitchen, Basement. Attic, Remodel- 
ing. Plumbing, Plastering, Painting, 
Tile, Cement Work — Anyvvhere.

matės. Rudolph Smith. Contractor.
Call LO 7-6736

O'SuIlivan Woodcraft Co.. Work

baras * restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519 ;

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salęje gali tilpti 100 dalyvių

dpne m all heros: atties/basements
finished. cust. cabinets. bars, ooors
g- Dicture windows installed. Com- . ______________________________ _______________________ ■ - į________r,
plėtė bathroom & kitchen moderni- , 
zation All tvpes accoustical ceil- » <
ine-s. F»-ee esti-nates; wo-k guaran- ► DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 4
teed. Call h’tM HA 9-«137; 63-04 * 1
Brondwai’. .Woodside. N. Y.

Certified by Queens County

CHIROPP-ACTOR for a sincere & 
practical approach to health

GEORGE A. POLL, D. C. 
Chirooractor

1051 Lexington Avė. (75 St. > N. Y.
Tel.: YU 8-8340

WEDDING Invitations and An- 
nouncements; A complete line. Ask 
about our discount to Darbininkas 
readers. FRANK LEPRE. Printing. 
179 East 87th St. (near 3rd Avė. F 
$Jew York 28. N.Y. Call SA 2-7379.

FOR BETTER WEDDINGS AND 
WEEK-END DANCING 
TUXEDO BALLROOM

Mūsų ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraStus. Mes parūpiname vizas 4 
sutvarkome rezervacijas ir kt Smulkesniems informacijoms raSy į 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R Europa į 
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iŠ Sovietų Sąjungos 1

COSMOS TRAVEL BUREAU. Ine
45 W. 45 Str. N<-w Verk 56. N. Y. o Tel. Clrde 5-T711

COSMOS PARCELS FAPRESS
CORPORATION

Licensed by Vneshposiltorg

— Lietuviu spaudos kioske 
šiuo metu yra gautos šios tik 

....... .. . ka išėjusios knygos: A. Baro-
Šiemet gi Sveicanjoje. Alpių „į .-Ueptai bedugnė-, Brau- 

kalnuose. Bėk pnverte sniego. * premijuotas romanas; Dr.
kad žmonės nepamena, kada 
taip buvo. Tik raštai sako, kad 
šiemet žiema Šveicarijoje mi-

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

ItEpublic 7-8600 REpabBc 7-8601

P. Gaidos “Didysis nerimas”; 
B. Armonienės “Leave your 
Tears in Moscow”, prel. kun. 
M- Krupavičiaus “Kunigas Die
vo ir žmogaus tarnyboje” ir 
kt Jokūbo Stuko išleista ilgo 
grojimo nauja lietuvių liaudies 
dainų plokštelė “Dainuojam su 
Rūta”, dirigentas Kačanauskas. 
Liet, spaudos kioske priimama 
prinumerata: Draugo, > Darbi- 
ninko, Lietuvių Dienų ir k. lie- 
tuviškų laikraščių ir žurnalų. 
Spaudos kioskas veikia sekrria- 
dieniais nuo 10 iki 12:30 vai. 

H popiet žemutinėje parapijos sa- 
™ Kje (555 Hudson Avė ). sb.

DRAFTING \
Good Pay - Easy to Leam . 

„ Architectural - Mechanical
DRAKE SCHOOL

154 Na.«sau SL, Opp. N.Y. City. Hali 
Ėst. 1884. Guy E. O'Brien. Pres.

BEckman 3-4840

Offers The Finest 
Call F re d — RE 4-7335 

210 E. 86th Street & 3r<i Avenue

Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminžsms I bet kurių j
SSSR dali į
SIUNTINIAI APDRAUSTI , -PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 4

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA — 2

JOE’S WASHER SERVICE — 24 
Hour Boro Wide Service. Expert 
Repai rs on all makes of Washing 
Machines. Special 'consideration to 
alk Lithuanian customers. All work 
gparanteed. Fast service. Call us 
with confidence. Ask for JOE TR 
1-5530 <if no ansu-er — UL 4-4792 > 
1308 43rd Street. Brooklyn. N. Y.

"A Little Care May Save 'A Large 
Repair” Ėst. 1939 — Improve Your 
Home. Gutters. leaders. skylights; 
shingling. insulated siding. peint- 
ing. caulking. carpentry- eonerete 
work. metai ceilings, alum, stonn 
windows, finished basements. Time 
pavments. Free estimates. Call OL 
1-0198 or NE 9-2276. 32-63 83rd St. 

Jackson Heights

Do You Want to Learn Ėnglish in » 
a Short Time — Completely neu- > 
Method. Privalė Lessons $2.50. B
BLANCHE FISHER. 152 West J
58th Street; Telephone: PL 7-9177. »

Ėst. 40 Years. »
QUIET HEET

OIL BURNER CO., INC. BROWN S SOUARE DEAL

Solve Your Oil Btimer Problems. 
Dtstributors of Ctties Service Fuel 
Oil. 21 hour Service. LA 8-0320 

136-31 Springfleld Blvd. 
Springfleld Gardena, 13

Bpdy Specialiais, painting, Insur- 
ahce Work, Collision Work at its 
best. Special Discounts to Darbi
ninkas Readers. Phone UN 4-8943. 
303 W. 119th St., New York City.

Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelj pasirinkimą medžiagų J 
moteriAkiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo Sutaupysite nei per- 4 
kant kitur Jūs era lite gauti ir kitokiu reikmenų tinkamų siunti- < 
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų Ir nemo- < 
karnų kainaraSčių rąžykite ar aplankykite jums artimiausi skyrių: <

TeL: AL 4-6456 
Tel.: 01 5-8806 

Tel.; PO 3-8569 
Tel.- MU 4-4619

• NEW YORK 3. N. Y„ 39 - 2nd Avenue
• BROOKLYN 7. N.Y. 600 Sutter Avenue
• LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th Street
• PATERSON 1. N. J„ 99 Main Street -
• w*vcn Conn.. 6 n»v Street - t<-,
• PITTSBURGH 3, Pa,. 1015 E. Caraon Street ■— TeL: HU 1-2750.
• WORCESTER. Mm. 174 Millbury Street
• HAMTRANCK. Mich.. 11333 Jos. Campau -
• CLEVELANO 13, Ohio, 904 Literary Road — Tel.: TO 1-1068
• CHICAGO 22. IIU 2222 W. Chicago Avenue - ▼*<.-
• CHICAGO 8, IIU 3212 So. Halsted Street — Tel.: WA 5-2737
• <S*N FRANC'RCO. .čir. 2076 Sut*»r Stre-r - • ng.4<-r<
e NEWARK 3. N. J.. 428 Sprlngfielrf Avenue - 1 1T0T
O PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė.. — Tel. WA 2-4035 
o VVATERB'IRV Conn.. 6 John Street - ’H.: Ptar» S-rmS 
e GRANO RAPIDS, Mielu 606 Bridge St., N.W. — G1. 8-2256
• PASSAIC, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387 
e DETROIT. Mich„ 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI 1-5355
• ATHOL, Ma*»- 61 Mt. Pleasont Street — Cw 9-624S
• LOS ANGELĖS 22, Calif.. 960 So. Atlantic Blvd AN 1-2994
• BOSTON 18. Mass.. 271Shawmut Avė. — Tel.: Ll .2-1767
• VINELAND, NJ., West Landi* Avė.. Crcek Orthodox Club Bldg.

Tel - SW 8-2868 
Tel.: TO 7-1575

Skyrius ati<Kryiaa pvnktadieniaia |»e4tadl*ni«iR ir J



322 Union Avė.

Ignas Žaly*, Montrealio at
virose p-bėse, įveikė p-bių ly
derį Matthai, kuris ėjo be jo
kio pralaimėjimo ir remiu, ir 
dar vieną p-bių pirmūną Fur- 
sterį. Po 8 ratų padėtis tokia: 
Ignas Žalys ir Matthai po 7 
tš., Rubin (17 m.) 6%, Witt, 
Furster, Baikovičius, Schlosser 
po 6% tš. Beliko 3 ratai. *

Femschach (ICCF organas), 
sausio nr. paskelbė lentelę iš 
IV pasaulio koresp. p-bių, H 
grupėje: Vokietija ir Ispanija 
po 25 tš. (iš 36), Jugoslavija . 
22, Argentina 21, JAV 11%, 
Kanada 11 ir Australija 10%. 
Iš pelnytų JAV komandos taš
kų, Kazys Merkis sukorė 4%, 
ir 7 tš- likę 5 dalyviai (Kan- 
del 1, M. Gottesman draug su 
D. Heap 1%, C- Braun 2%, J. 
Donato 2 ir W. Gladney 0).

Toronto Aušrasšachmatinin
kai gausiai lanko sekmadienio 
treniruotes- Susirenka per 20 
žaidikų.

dėjusi- Taip iištįsos trys LAK K—o*Wo

bo.

L L Rungtynių

menyiūų rungtynes su Pfaeher

sporto apygardos šachmatų va
dovu. V. Petrauskas pakviestas 
įsijungti į Fasko šachmatų ko
mitetą ir reprezentuoti Kana
dos sporto apygardą.

Bostono tarpklubinėse, šį 
penktadienį, vasario 2 d., į So. 
Bostono L. PiL D-ją atvyksta 
Cambridge 2, rungtynėms su 
lietuvių komanda- Pradžia 7:30 susmukimą atvyko tik kokie 

25, įskaitant ir vajaus komite
to narius ir nenarius-

Įstatymai šios šalies skiria 
šalpos organizacijų tikruosius 
narius ir rėmėjus — aukoto
jus. Balio tikrieji nariai yra 
tiktai tie,' kurie užsiraso ir 
sumoka metam vieną dolerį. 
Visoje Amerikoje tokių Balio

ŽIEMOS sporto malonumaL

Balto kuopų numeracijoje 
New Yorkas turi gražų skait
menį — 100, bet narių teturi 
pusę šimtinės, o į sausio z 25

. gjsl Pokalbiuose prisimenamos 
gražios užeigos, kavinės, kurios 
kitaip įrengtos ir tvarkomos, 
negu čia- Prisimenama ir mu
zika, kurią kūrė vadinamas “se
nasis pasaulis”, šios muzikos 
mes dabar mažai išgirstame* ir 
geresnėse užeigose. Net aukš
tieji Wasbingtono sluoksniai, 
norėdami patraukti daugiau Eu
ropos turistų, pradėjo kalbėti, 
kad turime steigti tokias kavi
nes, kokios yra Europoje.

New Yorke jau dabar gali 
tokią kavinę rasti. Bet ji. yra 
sena, istorinė. Yorkvillėje yra 
Cale Geiger. Ji tokia, kokią ma
tėme Lietuvoje ar kiturJBuro- 
poje. Grojama Europoje su
kurta muzika. Sienose kabo se
nojo kontinento paveikšlai. Val-

Kasdien, o ypatingai 
prieš‘šventes, čia spūstis žmo
nių, daugiausiai motetų, kurios 
ir iš toli atvažiuoja šių skanės
tų gauti. * Daugelis užsisako ir 
tdelonu ar laiškais- Kavinė tu
ri spe&alų skyrių, kuris tuos 
užsakymus patenkina. Kavinės 
savininkas yra Mr. Helmut Voll- 
mer. Tai tikrai savo srities ži
novas.

žodžiu, kad ir trumpą laiką 
pabuvę Geigerio kavinėje, min
timis grįžtume į aną pusę At
lanto, kur dažnai mūsų mintys 
nuskrieja. VI.Bč-

Cleveland Chess Bultetin, 
sausio nr- talpina pilną Š. A. 
Lietuvių p-bių lentelę. P-bės 
įvyko lapkričio pabaigoj, Cle- 
velando Chess Center patalpo
se- Atspausdintas taipogi dr. 
Nasvyčio lydimasis laiškas, ku
riame jis dėkoja biuleteniui už 
parodytą susidomėjimą p-bėmis, narių yra per pusantro tūks

tančio; aukotojų 
dešimtys 
įstaigos 
tvarkant, 
kiek yra 
to sprendžiama apie organiza-

informuoja apie Tautvaišos, 
Škėmos, Šveikausko, PhlriauS- 
ko pasiekimus Chicagos, Il
linois, Michigano, Bostono ir 
Amerikos jaunių p-bėse. Į dr. 
Nasvyčio pažadą apmokėti už 
13 egzempliorių biuletenio, no- cijos populiarumą ir pagal tai 
rimo išsiuntinėti pirmenybių teikiama pagalba. Lietuvių pa-

rėmėjų yra 
tūkstančių. Valdžios 
piniginius reikalus

tų tikrųjų narių. Is

atspausdintas re- reiga būtų, kas.remia Baltą, į-

apie 3,000 dol. Didžiausios iš
laidos buvo tiktai parengimų 
(apie 1250 dol.), o šiaip visai 
smulkios. Balio skyriui ir va
jaus komitetui talkino čia pat 
esąs Balio Centras.

Naujon valdybon išrinkti: A- giui paduodamas europietiškai 
Diržys, E. Kulber - Kulbokienė, 
L. Norkus ir M- Verbickienė;
revizijos komisijon — V. Alks
ninis, K. Bačiauskas ir J. Za- 
rauskas.

Susirinkimas įvyko Balio cen
tro patalpose, 105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y- Po susirinki
mo J, Grigienė, Balio sekreto- apie 50 žmoųių, puikiai kepa 
rė, pavaišino kava. S. tortus, pyragaičius ir kitus

gamintas maistas, kava pyragai- , 
čiai. Daug kas ir iš europiečių 
lankosi toje Geiger kavinėje. 
Joje jauku nuo ryto iki vidur
nakčio- Dažnai sutinki savo tau
tos žmonių.

Reikia dar priminti, kad Gei
gerio kavinė/ kurioje dirba

— Neseniai atvykusi iš Si
biro ieško pažįstamų — Jono 
Davarecko ir jo žmonos Mika- 
linos Kalančiūtės iš Milioniškių 
km. Rodos, gyvena Worcester, 
Mase- Rašyti adresu: Antanina 
Andružis, 87-09 Jamaica Avė., 
Woodhaven 21, N. Y.

MURPHY
GENERAL MOTORS

BOILERS - BURNERS

NAUJAS LIETUVIŲ DIENŲ NUMERIS
Pradėdamos Maironio sukak- dėmioje architektūroje, P. V. 

tuvinius metus, “Lietuvių Die- Raulinaitis: “Lietuva — kara-
prierašas: “For šrašyti į tikruosius narius. Tai nos” sausio numerio viršelį pa- lystė ar didžioji kunigaikštija”, 

puošė Maironio didele nuotrau- Duodama iliustruota lietuvių 
gyvenimo kronika, angliškame

the privilege oi being hosts to nėra sunku, nes tam tikra su
tins fine group oi gentlemen, 
we will not ask for compen- 
sation. Editor”.

Tas pats biuletenis mini dr. 
Nasvytį su aukštu -įvertinimu 
Clevelando ekspertų skaičiuje 
(2092 tš.). J- Staniškis skelbia
mas B kl. su 1768 t. Paskelb
tas dr. Nasvyčio laimėjimas ly
gos rungtynėse prieš L. Need- 
Dr. Nasvytis žaidžia Atlantic 
International komandoje, kuri 
Clevelando p-bėse eina n vie
toj.

Kas norėtų skelbtis Darbininkė 
prašomas skambinti:

GLonmoro 5-7281

ma vis tiek aukojama- Vienas 
doleris, skirtas nario mokes
čiui, jau duotų tikrojo nario 
teises ir pakeltų Balio svorį 
amerikiečių įstaigų akyse.

Toks pranešimas buvo pa
darytas Balio reikalų vedėjo 
kun- L. Jankaus susirinkimo 
pabaigoje. Pradžioje buvo iš
klausyti pranešimai vajaus ko
miteto. Pranešimą padarė va
jaus pirm. dr. A. Trimakas ir 
ižd. K- Bielinis. E pranešimų 
paaiškėjo, kad vajaus metu su
rinkta arti 6,000 dol. Balio 100 
skyrius, kuriam praėjusiais me
tais sėkmingai vadovavo akto
rius Vitalis Žukauskas, paren
gimais ir aukomis dar sutelkė

RAY’S UQUOR STORE

1883 MADI3ON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

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

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

krautuve
64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. TA TW 4-8087

LietutnJkų produktų: . '
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGN1
Telefonas: VIrginia 3-3544

Td.: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

R E P U B L I C
Liguor Store, Ine., .

Brooklyn 11, N. Y.

S & G MEAT MARKET
”■ buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĄ 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedčjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS Ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders spedal price for Weddings and Parties 
348 Grand Street, Brooklyn 11, N. T TeL Stagg 2-4329

J - . '• , h » * . - M/.

NEBŪK ŽILAS
R Epublic 9-6100 EDgewood 3-5100

“Florai Herb” yra nuo
stabi priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai

1 spalvai atstatyti. Be da
žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite 33.00 už didelę 8 oz. bonką. 
Kanadoje 34-00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
DepL A; P.O. Box 305, Clinton, Ind.

ka. Vedamajame rašoma — 
“Maironis ir męs”.

Toliau duodamas St Daunio 
pasikalbėjimas su Lietuvių Ben
druomenės centro valdybos pir
mininku Jonu Jasaičiu, K. V. 
Pauliaus pasikalbėjimas su prel. 
Juru apie jo visuomeninę veik- 
lą, knygų leidimą ir katalikiš- X -
kas organizacijas. Prisiminta Ž JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
Ukrainos 44 metų nepriklauso- X ’
mybės paskelbimo sukaktis, X IR JŲ ŠEIMOS
spausdinama Birutės Pūkelevi- X x

skyriuje supažindinama su lie
tuvių kalba, surinkta nemaža 
kultūrinių žinių ir tt Žurnalą 
redaguoja Bernardas Brazdžio
nis.

MICHIGAN FARM SŪRIS

84-14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.

WILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

VICTOR ABECONAS

YUcon 8-8310

PIKNIKAS žiema.

STANLEY METRICK
1884 W. 47th Street, Chica<o, I1LGeorge Kopping 

importuoti Ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

Šviežia rūkyta tuvis

1655 Second Ąvonue 
(kampas 88th Street) 
New York 28, N. Y.

GEORGE GALONAS 
X 1488 Caaiff, Detrait, BUeb. 

oravW

(už šį vaidinimą B. Pūkelevi- S 
čiūtė laimėjo jaunimo dramos 3 
konkursą), aprašomas miręs sa- f 
yanoris Stasys Butkus. Supa- £ jįg esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite ’ 
žindinama su naujomis knygo- s Michigaa Farm Šorio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina- < 
mis ir autoriais, su aukštesnių- g mas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich. < 
ja lituanistine mokykla Chica- 1 reikalaukite tik MICHIGAN FARM sūrio <goję. Arch. Jon^ Muktos ra-I abe]oWe I

šo apie tautinius^ bruojoą_mo- pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes <
4 esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, < 

kad Jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM SŪRI, kuris Į 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga- < 

minti tik patį geriausią sūrį. <

MICHIGAN FAKM CHEESE DAIRY, INC.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

FETER LISAUSKAS
TeL TW 4-3487

TeL BA 2-1342
JONAS JAKUBAUSKAS

M* StaU-L Balttnore, Md. TeL Letų vMd 8-282.

atidaryta iki vidurnakčio
24 Prsspect Street, Hyde Ptafc, Mara. TeL Hyde Park 3-3975

TeL TO 8-7482

TeL Tard* 7-8393
S JOHN SHURNA

5418 Soj Altany, CHeag*, IR.
į ALLAN STEWART
| 4318 No. Broad SL, Phitadelphta, Pa. Tel. Gtantone 5-1318

L————88——88—88883 8088 888888C4O48488C< 8408081

Tel. GroveMll 8-7782

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8SV.

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

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

WINTER GARDEN TAVERN, INC

duodami polaidotuvlnlal

įnamis kainomis


