
XLVH NO. 9.

Prezidentas Kennedy priima lietuvių

Prezidentas Kennedy sausio 
31 spaudos konferencijoje:

— Pareiškė pasitenkinimą 
Punta dėl Este konferencija, 
kuri pastoja kelią komunizmo 
infiltracijai-

— Pranešė, kad senatas yra 
paprašytas ištirti karinių me
džiagų sandėlius, nes yra pa
grindo manyti, kad jie sudaryti

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

telefoniniu čir. Petro Vilei- yra tam reikalui paruošus mė
lio pranešimu iš Watorbury, < morandumą ir skubiai tariasi 
prezidentas Kennedy sutiko dėl delegacijas sudėties- 
priimti lietuvių delegaciją š. 
m. vasario 16 dieną 12 va
landą-landą- dienos
Lietuvių Bendruomenė jau rą par

Patirta taip pat, kad vabty- 
tentas Vasario 16 
paskelbs tam tik

CASTRO IŠSKYRĖ IŠ AMERIKOS VALSTYBIŲ KLUBO, 
TAČIAU VIENINGOS POLITINĖS LINUOS KLUBE NĖRA

pelnais.
— Santykių mezgimas su So

vietais, tokis kaip Salingerio, 
Adžubei, Charlamovo lankyma
sis ten ir čia gan prisidėti prie 
santykių atleidimo ir Berly
no pozicijoje. Dabartiniu metu 
ten nieko naujo nėra įvykę.

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

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

— Tikisi, kad Kongresas pa
lankiai priims “progreso” pro- 
gramą kuri numato lotynų 
Amerikai 20 bilijonų per 10 
metų.

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

Punta dėl Este 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

jome — įtaisyti karantiną Ku- 
valdantiem komunistam",

vertina NYH Tribūne. Tai esąs 
nuostolis Amerikai. Viena, 
Amerikai nepasisekė gauti pri---įsiouoiotynų 

. ' menkoje. didelio eespekto.

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

Paryžiaus teroristai
suimti

____ __Z min. pirm. Mendes-France (1954-55) ragino pran* 
- cūzus 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-

Vliko pareiškimas 
dėl

•
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.

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

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

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

Po valstybės sekretoriaus 
Dulles mirties Amerikoje pa
sikeitė pažiūra į "nęutralumą", 
kutą 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 sąjungininkai, nes gali 
imti abiem rankom iš dvejopų 
kišenių. Brazilija bei jos šali
ninkai pasirinko kelią — nesi
imti akcijos prieš Castro, kad . 
nebūtų uždaryta antra kišenė.

AMERIKA ANAPUS ATLANTO
Ten įžiūrimas Amerikos politinėje raidoje pagfiežtėji- 
mas pagal visuomenėje augančius griežtesnės politinės 

linijos pageidavimus

laisvosios Europos pirmi
ninkas už Kuchel-Lipscomb 

rezoliuciją

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 
Amerikos Valstybių Organizaci
jos. Antra, nepavyko pade
monstruoti Amerikos Valstybių 
politinio vieningumo, nes ir ta 
blanki rezoliucija rado aiškų 
6 valstybių pasipriešinimą.

Pačioje Amerikos delegacijo
je, pasak NY Times, buvo nuo
monių, kad buvo padaryta klai
da leistis į konferenciją, nesu
tarus iš anksto su atskirom 
valstybėm.

2.. KAIP SKYLA AMERIKOS 
POLITINĖS JĖGOS:

Už rezoliuciją pasisakė J. 
Valstybės, Guatemala, EI Sal- 
vador, Domininkonų Respubli
ka, Columbija, Venezuelą U- 
rugvajus, Nicaragua, Costa Ri- 
ca, Hondūras, Panama, Peru, 
Paragvajus, Haiti. Tai griežto
sios linijos šalininkai. Tačiau 
ir tarp jų Haiti bei Urugvajus 
atsirado tik tada, kai rezoliuci
ja labai jau buvo sušvelninta — Baltųjų Rūmų spaudos še- — Molotovas negrįš į Vieną 
dėl kiekvieno žodžio. Susilaikė gas Salinger vyks į Maskvą ba- — aiškino sovietinės spaudos

’■*’ x _-i= jandžio ar gegužės mėn- Šefas Charlamovas Paryžiuje

Argentinos karių 
ultimatumas 
dėl Castro

Paryžiuje suimtas teroristas 
Castille, kurio bute rasta, 
sprogstamos medžiagos ir pla
nas susprogdinti Eifelio bokš
to siųstuvą vasario 5, kai bus 
perduodama prezidento de Gaul 
le kalba- Teroristas dabar dir
ba gen. Salano pogrindinei ar
mijai, o 1957 jis mėgino su
sprogdinti gen. Salaną, bet su
sprogdino tik jo - pavaduotoją 
ir gavo 10 metų kalėjimo. Pa- nuo balsavimo švelniosios poli- 
bėgęs dabar sprogdino Pary
žiuje. Paryžiuje sykiu suimta 
dar keliolika, teroristų. Mano
mą kad bus jiem suduotas tuo 
suėmimu didelis smūgis-

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

N. Y- Times koresponden
tas aiškino, kad J. Valstybės 
susidūrė su faktu, jog Brazili-

— Amerikoje sausio mėn. 
ėmė reikštis influenza 21 vals
tybėje. Wisconsin, Georgia, Mis- 
sissippi mokyklos uždarytos.
— Senatoriai demokratai, grį

žę iš kelionės po Afriką labai 
abejoja, ar verta Amerikai kiš
ti milijonus j elektros tvenki
nio statybą Ghanos vyriausy
bei, kuri kiša į kalėjimus pa
sisakančius prieš komunizmą

— Lotynę valstybės, kurios 
stovėjo už griežtą liniją prieš 
Castro, reiškė nepasitenkinimą kongręsmanai, kurie buvo de- 
valst. sekretoriui Rusk, kad jo 
patarėjai Rostow, Schlesinger 
ir Goodvrin sudarę įspūdį ra
mią švelniąją liniją.

priklausomos" nuo J. Valstybių 
politikos ir linksta į "nautra-

3. AR KONFERENCIJOS VAI
SIAI NEPAKIRS KENNEDY 
"PROGRESO" PROGRAMOS: _

Prezidento Kennedy progra
ma numatė 20 bilijonų per 10 
metų lotynų Amerikos pažangai 
Amerikos du senatoriai ir du

legadjoje, su nepasitenkinimu 
stebėjo, kaip Brazilija piršo 
"koegzistenciją” su Kuba, aro
gantiškai elgdamosi su J. Vals-

Argentinos kariuomenė 
šio 31 ultimatyviai pareikala
vo. kad prezidentas Frondizi 
nutrauktų diplomatinius santy
kius su Kuba-
... ITALIJOS KR. DEMOKRA- ] 
TAI UŽ KOALICIJĄ SU 
NENNI ;

Neapoly Italijos krikščionių I 
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.

sau-

FIOEL C ASTRO su nusižemini
mu pareiškė: kas Kuboje laimėta.

DIPLOMATINĮ RATĄ SUKTI 
PAVEDE SPAUDOS ŠEFAM

O Węshingtone— Maskvoje sausio 30 vai- Salingeriui. O Węshingtone 
džia demonstratyviai minėjo Adžubei pridėjo, kad Moloto- 
prezidento Roosevelto 80 metų 
gimimo sukaktį- Aiškino, kad 
Rooseveltas buvo koegzistenci
jos šalininkas.

vas esąs senas, ligonis ir be 
jokios reikšmės Sovietų politi
kai.

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

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

— J. Tautos sausio 30 ragi- KONFLIKTAS TARP
no Portugaliją 99 halsais prieš PENTAGONO IR SENATO? ..
2 “susilaikyti nuo represijų Senato komisijoje sausio 31 
prieš Angolos gyventojus” ir Pentagono atstovas atsisakė 
pripažino Angolai nepriklauso- minėti pavardes cenzorių, kurie 
mybės teisę. Prieš balsavo Is- tikrina karių kalbas. Komisija 
panija ir Pietų Afrika. turės išsiaiškinti, ar ji gali pri-

— Diplomatai, buvę Kinijo- versti kalbėti ar ne. Šen. Thur- 
je, pareiškę, kad 1961 Kinijos mond aštriau nei bet kada kal- 
režimą nuo krizės išgelbėjo Ka
nada ir Australiją pristatyda
mos javų.

tino vėl valstybės departamen
tą, kad jis pristato kariuome
nei cenzorius “potitnikus”.

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, J r., Lais- kos politinis gyvenimas reiškia- 
vosios Europos Komiteto pir- si ypatinga forma — viešai- 
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 
akciją Jungtinėse Tautose už 
laisvų rinkimų įvykdymą Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje; rei
kalauju Sovietų visiško pasi
traukimo iš tų kraštų ir Pa
baltijo politinių kalinių grąži
nimo iš komunistų vergų sto
vyklų. Linkiu šiam komitetui 
geriausios sėkmės visuose dar
buose".

slais debatais, kuriuose išaiš
kėja konkrečiu politiniu klausi
mu nuomonės, sudaroma opini
ja. Debatai eina spaudoje, te
levizijoje, radijo pasikalbėji
muose, susirinkimuose, banke
tuose, labdaros ir net religinių 
organizacijų susirinkimuose, o 
kongręsmanai ar senatoriai dar 
savus pareiškimus skyrium 
skelbia bei siuntinėja. Anglijo
je toki debatai eina Šiaures
niuose rėmuose — parlamente.

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

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

Debatų eigos metu Įvyko ir 
atmainų valstybės departamen
te, kurio žinioje yra tie užsie
nio reikalai. Išimtas departa
mente žmogus Nr. 2 — Ches- 
ter Bowles nušalintas nuo už
sienio politikos vairo, o Adlai 
Stevensonas, žinomas kaip 
"lanksčiusios" politikos šalinto* 
kas, ėmė rodyti "kiotumo", 
kad stebėtojai suabejojo: ar jie 
neteisingai anksčiau buvo Ste- 
vensoną kaltinę “minkštumu”, 
ar jis , savo nusistatymus pa
keitė-

sį bus Kongrese pasiūlyta nau
jų rezoliucijų, panašių ar net 
labai artimų Kuchel - Lipscomb 
rezoliucijai. Keli senatoriai ir 
kongręsmanai tai yra pažadėję 
padaryti. Tuo atveju kova už

Bus naujų rezoliucijų, artimų
Kuchel - Lipscomb rezoliucijai

Leonardas Valiukas, Kuchel-
Lipscomb rezoliucijai remti ko
miteto koordinatorius, komite-

vadovybės posėdyje sausio 'Kuchel - Lipscomb rezoliuciją 
25 pranešė, kad vasario mene- darysis lengvesnė.

ATSTOVŲ RŪMAI PRIEŠ
sovietinės propagandos platinimą 

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

Opozicija prieš Atstovų Rū
mų nutarimą organizuojama se

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

tomas cenzūros klausimas ka
rininkam, kalbantiem apie ko
munizmą-

Pažymėtina, kad tarp tų 16 
milijonų svarų įeina ir maisto 
siuntiniai, o Sovietai gabena 
propagandą. Būtų logiška, jei 

dėl kultūrinių m*i

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 privatiem asmenim, 
siunčiamas jiem atvirukas klau
siant, ar jie nori gauti. Jei at
sako ne ar nieko neatsako, 
siuntiniai sunaikinami.

Pernai kovo mėn. preziden-

kad Sovietai įsileistų Amerikos

nų, tai už sovtotų įsileidžiamą

J. STROM THURMOND, S. Caro- 
lina dem., prietas whicky, tabako, 
kavos, arbatos, o taip pat komu
nizmo ir "antsnukių" kariam.

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

Debatų išvada per metus bu
vo išaiškėjus tokia: Amerikos 
politinis nusistatymas nusisto
jo ir pagriežtėjo. To pagrieŽ- 
tėjimo priežastys gali būti ke
leriopos. Sakysim: prezidentas 
savo “mokymosi” metus baigė, 
ir po eilės nusivylimų jo ran
ka pagriežtėjo; departamente 
sutvirtėjo Rusko linija; respub
likonų balsai stiprino griežtes
nės linijos reikalavimus; spau
doje toki kolumnistai kaip Jo- 
seph Alsop, Margaret Higgins, 
Roscoe Durmmond, Henry Tay- 
lor — kalbėjo už Vakarų ini
ciatyvą, prieš nuolaidų kelią 
Rytų ir Vakarų derybose- Su
sidarė gan vieningas spaudos 
choras.

Visuomenė jų reikalaujamai 
griežtai linijai rodės palanki. 
Tik vienu konkrečiu klausimu 
ji susvyravo — dėl atominių 
bandymų atnaujinimo: pagal 
Gallupo instituto duomenis, ji 
pasisakė 50:50. Amerikos opi
nija nebuvo patenkinta sąjun
gininkais Europoje, kurie nepa
kankamai rėmė Amerikos pa
stangas sustiprinti Nato. Opini
joje augo ir nusivylimas vadi
nama "lanksčiąją" politika, sie
kiančia kompromisų bet kuria 
kaina.

Amerikos politinės iniciaty
vos labiausiai pažymėtini du žy
giai. Vienas — prezidento Ken
nedy paskelbta “pažangos są
jungos” programa — 20 bilijo
nų dolerių lotynų Amerikos 
ūkinei bei socialinei pažangai. 
Antra — šiaurės Amerikos ir 
Europos bendros ūkinės rinkos 
sudarymas. Vieną ir antrą pro
gramą įvykdžius, būtų sudary
tas politinės ir. ūkinės jėgos 
trikampis: šiaurės Amerika — 
Europa — lotynų Amerika-
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Vasario šešioliktoji
Minime nepriklausomos Lie

tuvos valstybės atstatymo su
kakti ypatingomis sąlygomis. 
Sovietinio kolonializmo ir ko
munistinės diktatūros vykdyto
jai deda visas pastangas, kad 
kuo daugiausiai išnaudotų lie
tuvių tauta ir jos gėrybes, bet 
taip pat tie patvs mūsų Tau
tos pavergėjai klastingai per
ša savo tariama broliškumą ir 
draugiškumą. Kremliaus valdo
vai žinodami, kad lietuvių tau
tos laisvės troškimo nepanai
kins jėga ir kad pasitikėjimo 
nei draugiškumo neigys prie
varta, paskelbė viliojančių ge
rovės programą, žadėdami pra
lenkti net pažangiausias pasau
lio tautas. Tuo tarpu nieks 
Lietuvoje nepagerėjp. Priešin
gai. sąžinės laisvė dar labiau 
suvaržyta, kunigai suimami ir 
baudžiami vien už tai, kad rin
ko aukas bažnyčioms statyti, o 
vienintelė kunigų seminarija 
pasmerkta likvidacijai, uždrau- 
džiant jai priimti naujus stu
dentus. Mūsų žmonės tebėra 
nustumti į varga ir į nuolati
ne grėsmę netekti darbo, o 
tuomi pat ir teisės pasilikti 
krašte. Žemės ūkio krizei be
siplečiant, kolūkiečiai ypatin
gai pergyvena baimę netekti 
žemės sklypelių ir gyvulių, ku
rie buvo jų pagrindiniu mais
to ir išgyvenimo šaltiniu. Ne 

. vienas jų jau buvo priverstas 
išvykti iš Lietuvos kitur duo
nos kąsnio ieškoti. _

Į išstumtųjų vietą yra atga
benta nemaža rusų specialiem 
rusifikacijos uždaviniam vykdy
ti. Net prekybos ir pramonės tuvai ir visoms sovietų paverg

toms tautoms atgauti laisvę.
Broliai ir Sesės Lietuvoje? 

Nenuleiskite rankų, nepaisyda
mi. kaip Kremliaus tarnai be- 
šėltų. Tamsiausia būna prieš 
aušrą. Toji tamsa betgi yra lai
kina. Dienos šviesa visvien iš
auš. Istorija dar nežino prie
spaudos, kuri būtų amžius tvė-

siškas elementas Lietuvoje ir 
įšnlėsti rusų kalbos, kaip pa
grindinės, vartosimas viešaja
me gyvenime. Kur atsiranda 
bent vienas rusas, visi turi kal
bėti rusiškai, o tų atėjūnų vis 
daugėja, šios nutautinimo pa
stangos parodo sovietinio ko
lonializmo tikruosius imperia
listinius tikslus, kuriem pasi
priešino net kai kurie pačių 
komunistų valdomi kraštai.

Broliai ir Sesės laisvėje! Ru
sifikacija yra naujas mūsų tau
tai navojus. Pasinaudodami Ne
priklausomybės šventės proga, 
panaujinkime savo ryžtą drą
siau ir plačiau atskleisti pasau
liui sovietini kolonializmą ir. 
Maskvos ekspansijos tikslus. 
Suglaudinkime gretas vieningai 
kovai už tautos teises, laisve ir 
jos ateiti, kad ji vėl galėtų 
tvarkytis kaip tinkama savoje 
nepriklausomoje valstybėje- Ne
priklausomybės reikalu lietuvių 
tauta jau seniai yra apsispren
dusiu tik Sovietai neleidžia jai 
tąja teise pasinaudoti, šiuo me
tu. kada laisvo apsisprendimo 
teisė yra pripažinta visoms tau
toms ir kada laisvės judėjimas 
yra pasiekęs net nuošaliausius 
žemvnų pakraščius, tuo labiau 
reikalaukime Jungtinėse Tauto
se. vyriausybių suvažiavimuose, 
tarptautiniuose suvažiavimuose
ir susirinkimuose, per spaudą bes ir institucijas ir siekti ge- 
ir per radiją Lietuvai laisvės resnių dienų. Draugiškumas ir 
ir sovietinio kolonializmo pa
šalinimo- Vakarų ir mūsų vi
sų gerovė, saugumas ir ateitis 
pareis nuo to, kaip greit ir 
kiek jie ir mes padėsime Lie-

noje), stipriai įrodinėjo trakiš
kąją lietuvių kilmę- Lietuviai 

> esą atsikėlę nuo Dunojaus — 
nuo dabartinės Bulgarijos--

Istorija bulgarų irgi marga: 
valdė jie kitus ir kiti valdė 
juos. Geriausi laikai buvo nuo 
devintojo ligi tryliktojo am
žiaus, kai bulgarai valdė palei 
Juodąją jūrą didelius plotus 
nuo Dniepro iki Bosforo są
siaurio ir Aig’ėjo jūros. Tokia 
didelė valstybė buvo karaliaus 
Simeono I laikais (888 - 92^. 
Krikščionybę priėmė dar jo tė- 

w j, Borisas I (864) kuris nri-ir jo pavergtąją tėvynę — Bul- j^nsas 1 (864) kuris pn
ganją.

ISTORIJA KAIP MARGAS ... 
TAUTINIS DRABUŽIS

Tautiniai drabužiai Bulgarijo
je plačiai vartojami vyrų ir 
moterų, ryškių spalvų, labai 
margi, kaip ir bulgarų tautos 
kilmė bei praeitis. Nors tai sla
vų tauta, bet savo gyslose tu
ri maišytą kraują, kurį jai da
vė ir mongolai (hunai, turkai), 
ir graikai su romėnais, ir ger
manai (gotai), ir pabaltiečiai. 
Dr. J. Basanavičius, kuris Bul
garijoje yra išgyvenęs apie 25 
metus (Lom Palankoje ir Var-

Bulgarų lakMas —- šnipas, 
nukritęs Italijoje, priminė kraš
tą, kuris amerikiečių didžioje 
spaudoję gana retai užsimena
mas. Tuo tarpu ir tame krašte 
žmonės kenčia laukdami atmai
nos, o Ispanijoje gyvena išvy
tasis karalius Simeonas IL ku
ris nuo savo sosto ligi šiol nė
ra atsisakęs.- Gyvena užsidaręs. 
Tiktai pasklidus žiniai, kad tuo
kiasi su ispane Margarita Go- 
mez - Acebo, kuri taip pat nu
kentėjo nuo komunistų, žurna
listai prie jo priėjo ir išgrie
bė keletą žodžių apie jį patį

LIETUVIŲ KRAUJAS „ 
BULGARŲ LAISVEI

Slavų sukilimas nuo Juodma- 
rio krašto, kaip Maironis dai
navo, prasidėjo devynioliktojo 
amžiaus pabaigoje. Tada pakilo 
bruzdėjimas prieš turkus visuo
se Balkanuose, sujudo ir bul
garai. Rusija kuri tebeslėgė ir 
kankino Pabaltijo tautas, dėjo
si laisvės trokštančiųjų užtarė
ja, vaduotoja iš “muzulmonų 
jungo”. Iš tikrųjų, priėjus prie 
Baltijos jūrų plačiu ruožu (Lie
tuvos ir Lenkijos padalijimas 
1795), rusam dar rūpėjo prasi
mušti ir visu Juodmario kran-. glaudė slavų apaštalus brolius

šv. Kirilą ir'šv. Metodijų. Sa- - tu ligi Viduržemių marių. Ka- 
. vo žydėjimo laikus Bulgarija

išgyveno valdant karaliui Jo-' 
nui II (1218-1241). Nelaimė ir 
nelaisvė atėjo. su turkų inva
zija (1393). Tarkai valdė ir slė
gė bulgarus apie 500 metų. Tai 
žymu ir dabar: iš pusašUmto 
milijono gyventojų stačiatikių 
apie 800,000 yra muzulmonų.

rui su Turkija kilus (1877) ji 
tenai varė ir mobilizuotus lie
tuvius, kurių nemažai žuvo prie 
Pleveno, Bulgarijoje. Bulgarija 
buvo iš turkų nelaisvės išva
duota (1879) ir paskelbta kuni
gaikštija, bet kunigaikščiu pa
statydintas rusas; daug taip pat 
buvo rusų karininkų ir valdi-

įmonės. kurių steigimą Mask
va išgarsino, kaip nepaprastą 
komunistinio režimo laimėjimą, 
buvo panaudotos tam, kad pri
trauktų daugiau maskolių, kaip 
tariamai būtinai reikalingų spe
cialistų. kurių neva nesą kraš
te. Iš tikrųjų, atgabentaisiais 
rusais siekiama sustiprinti rū

rusi. Ateis galas ir Maskvos pa
stangoms jus rusinti, išnaudo
ti ir laikyti pavergtus, beteisius 
ir pažemintus. Netikėkite sovie
tinių agentų apgaulingiem ge
rovės ir draugiškumo pažadam. 
Tai sena jų klasta. Jei jūsų 
pavergėjai siūlo jum švieses
nių dienų ir draugiškesnių 
santykių, teišsinešdina iš kur 
atvykę ir tenekliudo jums lais
vai šeimininkauti- savajam kraš
te, kurti savas tautines verty-

gerovė yra galimi tik laisvėje. 
Jūs ir mes laisvės siekiame ir 
ja tikime. Tas mūsų tikėjimas 
yra visuotinis, nesugriaunamas 
ir nepakeičiamas. Šiuo tvirtu 
tikėjimu, ryžtu ir ištverme lai
mėsime Tautai ateitį ir laisvės 
rytojų.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas: Dr. Anta
nas Trimakas, pirmininkas,

Juozas Audėnas, vicepirmi
ninkas, Jonas Stikliorius, sek
retorius

SIMEONAS su savo sužadėtine Margarita Gomez-Acebo. Simeonas yra 
mėgėjas lėktuvų modelių.

| MATAS UDELIS

! Keleivis iš Kauno

(8) 7
Turiu pasakyti, kad tuomet 

Lietuvos miškuose buvo tikrų 
kovotojų dėl laisvės, bet bu
vo ir tokių, kurie tik dengėsi 
partizanų vardu. Tarp tokių, 
matyti, buvo ir Leonas Virkie
tis, kurio pavardę tik vėliau 
sužinojau. Virkiečio pavardė 
pradėjo skambėti Saugumo Rū
mų rūsyje, o vėliau — kalėji
mo kamerose. Daug kas per 
Virkiečio kaltę atsidūrė kalė
jime, o vėliau buvo išvežti į 
Sibirą.

Dar būdamas laisvėje, gir
dėjau, kad Kaune, Žaliakalny, 
buvo nušautas rusas majoras. 
Kalėjime sužinojau, kad Vir
kietis buvo užėjęs pas žmogų, 
kuris sakėsi esąs “Amerikos 
pilietis”- Ten Virkietis merginė
si jo dukrai. Išgirdus beldžian
tis į duris, atidaryti nuėjo ne 
šeimininkas, o Virkietis, kuris 
paleido septynis šūvius į kariš
kį, nukaudamas jį vietoje. Kiti 
du pabėgo. Virkietis, užuot pa-

tas ir nugabentas į Saugumą 
Kalėjime atsidūrė ir visa šeima 
— tėvas, motina ir duktė. Apie 
tą įvykį man pasakojo pats tė
vas.

Virkietį išvedus iŠ kambario, 
jie visi manęs klausė, koks gi 
tikslas Virkiečiui meluoti. Į tai 
aš nieko negalėjau atsakyti. Ta
da prisispyrę klausė, kur yra 
partizanų štabas. Į tai kito žo
džio neturėjau, o tik — neži
nau.

Tada prasivėrė durys ir įė
jo dar vienas papulkininkis. 
Visi keturi buvo aukšto ūgio, 
stipraus kūno sudėjimo, apie 
40-42 metų. Visi keturi priėjo 
prie manęs, pasiguldė. Du už
gulė ant sprando, vienas ant 
kojų, o ketvirtas pradėjo plak
ti. Pasikeisdami mušė mane gu
mine žarna- Iš pradžių buvau 
pradėjęs smarkiai rėkti. Jie į- 
jungė radiją visu garsu- Su 
mažom pertraukom mušė iki 
5 vai. ryto. Muša, iki sąmonės 
netenku. Atsineša kibirą van-

Prisiminiau, kai mūsų šei
moje, dar jaunam esant, susi
rinkdavome visi — aš, brolis, 
dvi seserys, motina. Gavėnios 
metu giedodavom giesmę: “Jė
zų Kristų Judošius žydams kad 
pardavė ... Mušė, pešė, ant 
kaklo lenciūgą, užnėrė”.

Ir mane mušė ir pešė ,tik 
trūko lenciūgą užnerti. Nors 
prašiau, kad užmuštų, bet jie 
man atsakė: “Mes tavęs neuž
mušim, bet ir gyventi neduo
sim. Išvešim į Sibirą. Dar tu 
mum padirbėsi trejetą ket
vertą metų. Paskui pats pastip
si. Mes tave nuteisint 10 me
tų ir, žinok, kad jau tau Lie
tuvos daugiau niekad neprisi
eis matyti!”-

Apie ,5 valandą ryto pašau
kė palydovą ir tas mane iš
sivedė. Eiti pats neturėjau jėr 
gų- Iš vienos pusės laikė paly
dovas, o iŠ kitos romiausi ran
ka į turėklus. Duris pravėrus, 
čia pat ir nuvirtau. Kameros 
draugai padėjo nuo durų pasi
traukti.

Dabar buvau įgrūstas dides
nėn kameron, kurioje su ma
nim buvo virš 25' žmonių. Čia 
buvo keli Lietuvos kariuome
nės karininkai ir daug kitų in
teligentų. Paprastai kalėjime ir 
čia, Saugume, šeštą valandą ry
te kalinius kelia ir išleidžia

sudarė keturkampiai ir kubiniai 
stiklai, nepermatomi, lygūs su 
šaligatviu. Tų kūbikų vienas 
buvo išimtas, per kurį mes gau- 
davom oro.

Kameros durims atsidarius, 
visi bėgo tekini į ruošą. Aš, 
pajutęs gryno oro srovę, bu
vau bekyląs taip pat eiti, bet 
tuojau vėl sukritau ir galvą pa
taikiau į stalo kampą. Prie 
akies prasivėrė didžiausia sky
lė, apsiliejau kraujais ir ne
tekau sąmonės. Po kiek laiko 
atsipeikėjau. Buvau visas kru
vinas. Visi marškiniai ir vei
das. Mano kameros draugai, 
matydami, kad aš šiek tiek ap
siraminęs, pradėjo manęs klau
sinėti, kur aš buvau visą nak
tį. Užuot atsakymo, parodžiau 
sumuštą kūną- Visi kameroje 
net aiktelėjo. Visas kūnas nuo 
juosmens iki kelių buvo juo
das kaip anglis- Žemiau kelių 
— atskiri sumušimo ženklai. 
Nupasakojau, kur aš.buvau ir 
kaip su manim buvo elgtasi.

Po 9 vai. ryto prasivėrė ka
meros durys, pasirodė mano 
palydovas ir liepė eiti į tardy
mą. Bet pamatęs mane apteku
sį kraujais, uždarė duris ir pa
sišalino. Po kelių minučių su
grįžo atgal su vienu iŠ mano 
jau, minėtų papulkininkių, šis 
klausė: “Tai ką. tyčiom taip

Palydovas ir dar vienas nu
vedė mane į ambulatoriją. Ten 
nuvilko marškinius, nuplovė. 
žaizdą, aprišo, atnešė man ki
tus marškinius, mano paties, 
nes turėjau 2 poras, ir nuvedė 
į tardymo kambarį. Kadangi 
stovėti buvo sunku, o sėdėti 
taip pat negalėjau, tai paguldė 
ant sofos ir pradėjo tardyti. 
Tardymas truko apie 3 valan
das. Buvo klausinėjan^a,* ką 
aš kalbėjau prieš tarybų val
džią, kodėl esu nepatenkintas.

(Bus daugiau)

sprukęs, užbėgo ant aukšto ir 
už kamino pasislėpė. Namas bu
vo apsuptas, o Virkietis pagau-

dens, aplieja, ir kai atsigaunu, 
pradeda vėl klausinėti ir muš
ti, spardyti, spiaudytis, kolioti.

nusiprausti ir atlikti savo rei
kalus. Mūsų kameroje buvo la
bai tvanku. Kameros langus

padarei?”. Jam pradėjo aiškin
ti mano kameros draugai, kaip 
iš tiesų buvo.

Bulgatijos karalius Borisas III, karalienė Giovanna, jų duktė Marija ir 
vienerių metų Sumeonas 1938 m. Dešinėje — Simeonas JAV karo mo
kykloje Valley Forge, Pa, 1958 m.

ninku. Vėliau jų nusikratyta, 
išrinkus kunigaikščiu vokietį-

Dr- Jonas Basanavičius at
vyko į Bulgariją 1879, kai bu
vo įsteigta prorusiška kuni
gaikštystė. Jis pasišalino iš Ru
sijos nenorėdamas jos gilumo
je atitarnauti už stipendiją, ku
ria naudojosi studijuodamas 
medicinos mokslus Maskvoje. 
Jei tada Bulgarijoje būtų tu
rėję įtakos bolševikai, o ne ca
ro laikų rusai, dr. J. Basana
vičius vis tiek būtų buvęs su
imtas ir atsidūręs Sibire. Tai 
šioks toks skirtumas tarp anų 
ir mūsų dienų.

TARP AŠIES IR KŪJO
Bulgarija 1908 pasiskelbė ne

priklausoma karalija. Karalium 
— caru tapo vokiškos kilmės 
Ferdinandas I. Jis turėjo nema
žai konfliktų su visais savo kai
mynais — Turkija, Graikija, 
Serbija, Rumunija. Rusam ypač 
remiant serbus, Ferdinandas 
pirmojo Didžiojo karo metu 
(1914) susidėjo su Austro— 
Vengrija ir Vokietija arba vi
durinės Europos ašimi. To ka
ro metu ir vėl nemažai lietu
vių, paimtų į Rusijos kariuo
menę, laipiojo po Bulgarijos 
kalnus ir braidė jos lygumo
mis. Mūsų senesnių veikėjų 
tarpe yra dar gerai prisime
nančių tas pažintis su bulgarų 
tauta.

Antrojo pasaulinio karo me
tu Bulgarijos karalius Borisas 
m vėl buvo susidėjęs su Vo
kietija. Leido laisvai įžygiuoti 
vokiečių nacių kariuomenei, da
lyvavo okupuojant Graikiją ir 
Jugoslaviją, paskelbė karą Ang
lijai ir Amerikai, tačiau nepuo
lė Sovietų Rusijos, nei bolše
vikai nelietė Bulgarijos. Padė
tis buvo tokia, kaip ir Toli
muose Rytuose japonų su bol
ševikais. Bolševikai savo jėgas 
taupė pokariniam laikotarpiui,
tykodami pulti ir “draugus” ir 
nedraugus.

Norėdamas Bulgariją privers
ti pulti Sovietų Rusiją, Hitle
ris pasikvietė Borisą m į Ryt
prūsius, Romintą girias, kon
ferencijai. Grįžęs iš to vizito 
caras Borisas III staiga mirė 
1943 rugpjūčio 28- Neabejoja
ma, kad buvo nacių nunuody
tas- Įpėdiniu liko šešerių me
tų sūnus Simeonas O, regentu 
— jo dėdė Kirilas. Sudaryta 
provokiška vyriausybė, bet ir 
ji daug nepadėjo: Bulgarija iš 
karo pasitraukė 1944 metų va-

sąrą. Tačiau ji buvo jau per
duota Sovietų Rusijos kūjui dar 
1943 Teherano konferencijoje, 
susitikus Rooseveltui, Churchil- 
liui ir Stalinui. Rusai puolė 
Bulgariją 1944 rugsėjo 5, “pa
skelbdami karą tik per radiją” 
— pasišaipo iš tokios bolševi
kinės taktikos karalius Simeo
nas H.

AŠ ESU KARALIUS
Karalius Simeonas II vienam 

vokiečių žurnalistui, kuris jį ap
lankė viloje prie Madrido, Is
panijoje, pareiškė, kad nuo sos
to nėra atsisakęs, o bolševikų 
nušalintas. Krašto sukomunis- 
tinimui vadovavo Georgijus Di- 
mitrovas, Maskvos įsakymu pra
vedęs “liaudies balsavimą”, 
priešingą konstitucijai. Bulga
rija buvo paskelbta “liaudies 
respublika” 1948 rugsėjo 8. Ka
ralius Simeonas II ir jo motina 
Giovanna, italė princesė iš Sa- 
vojos, kraštą paliko rugsėjo 16. 
Regentas dėdė Kirilas buvo nu
žudytas drauge su 20 kitų įžy
miųjų bulgarų. Vėliau praves
tas “krašto valymas” — suim
ta ir nužudyta arti 150,000 
žmonių. Maskvoje savo dienas 
neaiškia mirtimi baigė ir Geor
gijus Dimitrovas, bandęs pasi
priešinti tautos žudymui.

Bulgarija dabar yra labiau
siai surusinta iš visų bolševi
kinių satelitų. Sofija, Bulgari
jos sostinė, kuri turi apie 650, 
000 gyventojų, sudaro visiškai 
rusiško miesto vaizdą. Pagrin
dinė gatvė pavadinta Rusų alė
ja. Juodųjų marių kurortai, 
ypač gražioji Varna, kurios iš
planavimą paruošė J. Basanavi
čius, vasarą užplūstama komu
nistų rusų, čekų, rumunų, veng
rų, lenkų. Varnai buvo duotas 
Stalino vardas, bet dabar vėl 
sugrąžintas senasis.
DVI KOMUNISTŲ AUKOS .
Margarita Gomez - Acebo,

kurią Simeonas n veda, yra taip 
pat komunistinio teroro auka- 
Jos tėvą Manuelį, motiną ir 
močiutę vieną dieną sušaudė 
komunistai pilietinio Ispanijos 
karo metu- Mergaitę ir jos bro
liuką išgelbėjo teta, spėjusi pa
bėgti į užsienį. Margarita moks
lus išėjo Belgijoje, Prancūzijos 
je ir Ispanijoje. Simeonas n 
mokėsi Turkijoje, Egipte, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse ir 
Ispanijoje. Jo specialybė — tei
sė. Kalba laisvai prancūziškai, 
angliškai, ispaniškai, itališkai ir 
bulgariškai. SS.
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GAU1HMANTE - MOZŪRŲ KUNIGAIKŠTIENE
Mozūrai buvo viena K pa-

Nuotr. B. Kerbelienž*SADUTĖ Už MOŠŲ ateitie* laimę..-.

Išlaikykime lietuviškas pavardes
Lietuvių kalba yra tokia 

lanksti ir turtinga, kad jai ne
reikalinga pavardinių priedėlių 
“ponia” ar “panelė”, norint pa
sakyti, ar kuri moteris yra iš
tekėjusi ar dar netekėjusi. Tai- 
pasakoma pavardės galūne: Va- 
balaitė, Skersytė, Milčiūtė; Va- 
balienė, Skersienė, Milčienė ar 
ba Milčiuvienė. Jei pavartoja
mi anie priedeliai “ponia” ir 
“panelė”, tai jie tereiškia man
dagų kreipinį.

Kai moteris yra jau pagyve
nusi, bet neištekėjusi, jai “pa
nelės” kreipinys lyg ir netin
ka. Dar nepriklausomoje Lietu
voje buvo keliamas balsas: jei 
keliolikos metų jaunuolis pava
dinamas “ponu”, o ne “ponai
čiu”, tai kodėl vyresnės moters 
nevadinti “ponia”, pvz. ponia 
Elena Vabalaitė. Bet toks kai 
kurių moterų pageidavimas ne
prigijo. Be to. buvo atkreiptas 
dėmesys, kad priedėliai — po
nas, ponia, panelė — yra sla
viškos (gudų, lenkų) kilmės ir 
reikėtų juos keisti lietuviškais 
atitikmenimis. Bet jų taip ir 
nerasta tinkamų-

Seniau tie priedėliai ir krei
piniai taikyta turtingiem ir kil
mingiem asmenim ne tiktai Lie
tuvoje, bet ir kituose kraštuo
se: rusų — gospodin, gospoža 
—- barynia, baryšnia; lenku — 
pan, pani. panna; vokiečių — 
Herr. Frau, Fraulein, prancū

PRAKTIŠKA vasarini skrybėlai
tė.

VIETNAME, kuri* dabar puolama* komunistę, mergaitt* kasmet Wft»- 
gia drabiię jotynes priminti pasakojimui, kaip senai* laikai* dvi **sery* 
Trong iivijo prieik- iivedusio* kovon drabuliv bandę.

zų — Monsieur, Madame, Ma- 
demoiselle, italų — Signore, 
Signora, Signorina ir tt Vė
liau jie paplito plačioje visuo
menėje, pasidarė įprastais, pri
valomais mandagumo kreipi
niais, atsijusiais nuo senojo ba- 
joriškumo- Tik bolševikai, visa 
savaip darydami, apšaukė tai 
“buržuazine atgyvena”, įvesda
mi greitai, nusivalkiojusius “ta- 
variščius”, “draugus”, “kame- 
radus” •.. Laisvajame pasauly 
jie nieko kito nereiškia, kaip 
pažymėjimą, jog esi komunis
tas arba jų simpatikas.

Amerikoje senieji mūsų atei
viai, kilę daugiausia iš lietuviš
ko kaimo, išsivežė įsitikinimą, 
kad kreipiniai ponas, ponia, pa
nelė tetinka “baltarankiam” 
dvarininkam, miestiečiam, inte
ligentam, valdininkam. Mat, 
Lietuvos kaimiečiai' savo tarpe 
tevartojo grynus vardus ir pa
vardes. Tačiau Amerikoje tie 
senieji lietuviai lengvai prisi
ėmė tokį patį angliškąjį krei
pinį — Mister, Mistress, Miss, 
sutrumpintai Mr., Mrs., Miss. 
Ir tai neatrodo nei poniška nei 
buržuiška net ir tiem lietuviam, 
kurie dedasi su komunistais.

Be to, Amerikos lietuviai pra
dėjo vyriškinti moterų pavar
des. Kai prie jų nepridedama 
priedėlio Mrs. ar Miss, tai tik 
iš vardo gali žinoti, jog tai mo
teris, bet nesužinosi, ar jau iš
tekėjusi, pvz. Ona arba net
Ann Vabalas. Lietuviškai ausiai 
neįprasta moters vardą jungti 
su vyriška pavarde. Taip ir pra
šosi sakyti Ona Vabalaitė arba 
Ona Vabalienė- Taip ir daryki
me, palaikydami lietuviškas tra
dicijas, savos kalbos taisykles 
ir aiškumą. Galima išsiversti ir 
be “ponios ar panelės” ir be 
“miss” ar “missis” ir tiksliai 
pasakyti, jog dar netekėjusi ar 
jau ištekėjusi. Jei kam prirei
kia vyriškų pavardžių darbe ar 
dokumentuose, tiek to. Tačiau 
lietuviškoje spaudoje 4r kalbo
je išlaikykime gražias ir reikš
mingas lietuviškas moterų pa- 
vardes-

padėjusių susikurti Lenkijos 
valstybei, nors kurį laiką su
darė atskirą Mozūruos kuni
gaikštiją su sostine Plocko 
mieste. Kovodami dėl savo ne
priklausomumo, mozūrai vienu - 
metu (1122-73) valdė visą Len
kiją ir jos senąją sostinę Kro
kuvą. Vėliau trumpam Kroku- Piocką. 
vą buvo užėmęs mozūrų kuni- • Traidenio laikais (1270-1282)
gaikštis Konradas, 1241-41, lie
tuviam gerai žinomas iš to, kad 
jis atsikvietė pagalbon kryžiuo
čius (1230). Mat, iš vakarų, nuo 
Baltijos marių, mozūrus stip
riai puldinėjo prūsai, o iš pie
tų — jotvingiai.

ARCHITEKTĖ Sigrid Kressmann.

Berlyno miestą
Vakarinio Berlyno negalėtum 

nė palyginti su rytiniu, komu
nistiniu. Komunistų pusėje 
daug kur teberiogso griuvėsiai. 
Užuot statę namus, jie pastaty
dino už milijonus markių aklą 
sieną. Komunistai Berlyną tero
rizuoja ir skaldo, o ne jį sta
to.

Vakariniame Berlyne tarp 
miesto statytojų architektų yra 
ir viena jauna moteris Sigrid 
Kressmann-Zschau, 33 metų, 
mokslus baigusi prieš 10 metų- 
Ji turi savo biurą su vienuo-

AMERIKIEČIŲ
Statistikai, kaip žinote, savo 

davinius skelbia vidurkiais 
(average). Ir štai jums pavyz
dys: Amerikos motinos viduti
niškai turi 2,2 vaikus. Kadan
gi vaikas yra vienetas, o ne 
trupmena, tai nė viena šeima 
Amerikoje neturi 2,2 vaikų, o 
1-2-3-4-5 ir taip toliau. Bet sta
tistika sudeda visus vaikus krū
von ir padalina iš visų šeimų 
— tada ir išeina vidurkis: du 
vaikai ir penktadalis ...

Imkim kitus pavyzdžius. Kas 
dieną vedybų vidurkis yra 4, 
000 porų. Tai reiškia, vienomis 
dienomis, ypačiai savaitgaliais 
ir pavasariais, būna daugiau ve
dybų negu 4,000, o kitomis die
nomis ir kitu laiku — mažiau. 
Nuotakų amžiaus vidurkis maž
daug 20 metų, o vyrų — 22. 
Noras tekėti mergaites kursto 
jau 16 metų, o.berniukus ves
ti — nuo 18- Bręsdami berniu
kai darosi ramesni, mergaitės 
vis neramesnės. Joms labai rū
pi, kad jų vidurkis neprašoktų 
25 metų.

Po dviejų maždaug metų su
silaukiama sūnaus arba duk
ters. Žymiai dažniau pasitaiko 
pirmasis sūnus. Sūnaus susilau- 

. kus, greičiau laukiama dukry
tės, gi pirmąja dukryte besi
džiaugiant, antrasis kūdikis tru
putį ilgiau lukteri- Bet tai ne 
taisyklė, o tik vidurkis. Antra-

Mozūrai buvo lenkų giminė, 
gyvenusi dešiniajame Vyslos 
krante, kuri tiesiog susisiekė 
su lietuviais. Jotvingiai yra žu
vę kovoje su mozūrais ir jiem 
talkinusiais Haličo rutėnais. 
Keršydami už jotvingius, lietu
viai 1261 metais, karaliui Min
daugui valdant, buvo užpuolę 
ir sudeginę 'mozūrų sostinę

— jo metu Lietuvos valstybė 
buvo dar platesnė, negu kara
liaus Mindaugo — mozūrai 
sunkiai bepajėgė spirtis lietu
vių puldinėjimam. Viduje jie 
buvo taip pat suskilę. Lietuviai 
galėjo visą Mozūriją užkariau-

atstato moteris
lika tarnautojų — daugiausia 
braižytojų. Jauna architektė 
yra pastatydinusi daug namų ir 
gyvenamųjų sodybų (namų gru
pės)- Sigridos statomi namai 
vis kuo nors skiriasi, neseka 
vienu stiliumi. Prižiūrėdama 
statybą, ji visada mandagiai 
kreipiasi: “Būkite malonus, tą 
ir tą pataisyti, pakeisti”. Tokie 
jos kreipiniai vykdomi mieliau 
už griežtus vyrų įsakinėjimus. 
Yra ištekėjusi už Kreuzbergo 
burmistro, augina kelerių me
tų dukrelę. Atostogauja tiktai 
žiemomis.

ŠEIMA STATISTIKOS VIDURKYJE
sis kūdikis pagal vidurkį atke
liauja maždaug po pustrečių 
metų, o tretysis — po trijų.

Vidurkis sako, kad Ameriko
je namus stato ir perka dar ne
gimę arba vos gimę vaikai. Tai 
reiškia, kad tėvai daugiausia 
namų įsigyja į antruosius me
tus po vedybų. Tačiau didžiau
sios šeimos pajamos būna ta
da, kai vyro amžiaus vidurkis 
yra tarp 45 ir 54 metų. Ne
vartotas, naujas automobilis la
biausiai pageidaujamas ir per
kamas tarp 35 ir 44 metų.

Amerikiečių statistikam yra

s KUO GI »< apsirengsiu, jei neperki man naujo* sukne
le*?

ti, bet Traideniui buvo daug 
rūpesčių su Livonijos kalavinin- 
kais ir Prūsijos kryžiuočiais. Su . 
mozūrais buvo sulygta taika, 
prašant mozūrų kunigaikščiui 
Boleslovui n (1263 - 1313). Tai
ka buvo sutvirtinta vedybomis.

Pirmoji istorijoje žinoma lie
tuvaitė, nutekėjusi į Mozūriją, 
buvo Traidenio duktė Gaudi- 
mantė. Krikštas ir vedybos at
liktos Plocke 1279; pasikrikšti-
jo Sofijos vardu. lietuviškąjį 
kunigaikštienės vardą ir kilmę 
užsimena tik Krokuvos pran
ciškonų užrašai; ją vadina Gau- 
demunda Uthuana- Žymiai vė
liau rašęs lenkų kronikininkas 
Jonas Dlugošius taip pat pažy
mi lietuvišką kilmę, bet temi
ni Sofijos vardą. Apie ją atsi
liepia labai gražiai: tai buvusi 
garbinga, didelio maldingumo, 
pasiaukojimo moteris- Dar vė
lesni istorijos šaltiniai Mozūri- 
jos kunigaikščių eilėje Gaudi- 
mantę sumaišo su jos uošve, 
Boleslovo II motina Predislava.

Kiek ilgai ji Mozūrijoje gy
veno, neaišku: vieni skaito tik 
devynerius metus, kiti — 34- 
Mirdama paliko du sūnus, iš 
karių vyresnįjį krikštijo vyro 
vardu — Boleslovu, o jaunes
nįjį savo tėvo vardu — Traide- 
niu. Tuo būdu lietuvišką vardą 
įjungė į lenkų kunigaikščių ei
les. Ir tai rodo Gaudimantę 
buvus savarankaus, tvirto būdo.

Gaudimantės pradėti vedybi
niai santykiai su mozūrais bu
vo tęsiami ir toliau, kai į Mo
zūriją tekėjo Gedimino ir Kęs
tučio dukros. Suž.

Išradimas jaunavedžiam ___
Danų architektas N. A. Joer- 

gensen, kurio specialybė yra 
namų vidaus įrengimas, sugal
vojo tokius baldus, kurie užima 
nedaug vietos ir gali būti leng
vai perstatomi bei vartojami į- 
vairiem reikalam Tuos baldus 
sudaro stalas, dvi kraipomos
kėdės ir pailgas medinis suo
las (sofa) su keturiom ketur
kampėm pagalvėm, kurios gali 
būti išdėstomos grindyse kaip 
kėdės. Nakčiai iš tų pagalvių 
ir suolo sustatoma lova. Kaip 
tie baldai vartojami, rodo gre
timai dedami vaizdai.

dar patalkinę kruopštūs vokie
čiai. kurie apskaitė tokius dar 
vidurkius: žmonos ilgiau už vy
rus gyvena 5 metais, sudėvi 
583 skrybėlaites, nusiperka 
369 sukneles, į kiną suvaikšto 
3206 kartus, indus plauna tiek 
laiko, kad susidaro 4 metai, o 
telefonu prakalba 3 metus. Dėl 
tų visų rūpesčių, supykusi, 18 
kartų pagraso vyrui, kad jį pa
mes. Bet tam nereikia tikėti.
Greičiau pameta tie vyrai ir mo
terys, kurie mažiau gąsdina, bet 
daugiau reikalauja, negu kitam 
gali duoti. C. S. P.

AR TU mane tebemyli? ... Ne, a* pykstu!

TEGUL vfcl bus taika!

DANGUN PARIESTA NOSYTE
Viename pobūvyje pastebė

jau, kad esu visiškai atsiliku
si nuo mados. Mano nosis yra 
klasinė, su nedideliu kalneliu, 
kaip seniau būdavo graikų ir 
romėnų. Gi dauguma moterų 
jau turi padailintas nosytes, ne- 
didutes, su pariestu galiuku
dangun. Sutariau su daktaru, 
kad ir mano nosiai duotų dan
gišką išvaizdą. Pasakė kainą ir 
paskyrė kosmetinei pataisai die
ną. Vienas teliko man rūpestis 
— iš kur gauti pinigų.

ŠUMERŲ (dabar Irako) gražuo
le* nosis prie* 3000 su virtum 
metę.

Bėgiodama ir skaičiuodama, 
ką turiu ir ko dar trūksta, pa4 
jutau, kad mane suėmė čiaudu
lys. “Negi bus mano nosytė su
sijaudinusi dėl to, kas turėjo

Dingusi logunda
Sohora. Afrikos dykumos ir 
jos gyvenami pakraščiai bei oa
zės, turi 546,221 gyventojų, iš 
kurių 272,917 yra vyrų ir 273, 
304 moterų. Moterų tik 387 
daugiau. Seni pasakojimai, kad 
aplink Saharą muzulmonai vy
rai turi daug pačių, nebetenka 
pagrindo. 

jai atsitikti?”. Ji pasidarė to
kia nerami, tokia permirkusi, 
kad nebuvo nė kalbos apie kos
metinę pataisą.

O nuskirta diena artėjo.
Prisiminiau, kad tokiais atve

jais, kada reikia dažnai grieb
tis nosinės, gera yra kuo nors 
sušildyti. Susiradau padugnes 
romo, prisunkiau gerą stiklą ir 
... į sveikatą. “Tai atsisveiki
nimas su tavim, tu nosies bal
neli! Pradingsi, ir nosis bus 
riestutė, visai moderniška, o ne 
romėniška! Na, į sveikatą!”.

Dar kelis grukšnelius paėmu
si, pajutau, kaip pasidarė šilta 
ir gera. Taip gera, kad net 
verkti norėjosi- Ir tikrai, vos 
nepravirkau prisiminusi, kaip 
mano balnota nosikė gyvybę iš
gelbėjo. “Pameni, kaip tu užuo- 
dei svilėsį? Prikėlei iš snūdu- 
rio. Ko gero, būtum visi su
pleškėję, jei ne tavo jautrumas. 
Ačiū! Kažin, ar taip gerai uos
tų ir viršun pariestas tavo ga
liukas?”.

Norėjau dar atsidžiaugti ne
teksima nosele. Kai pasižiūrė
jau į veidrodį, vos neapalpau: 
“O jurgutėliau, gi visa raudo
na, kaip neprisirpusi slyva!”. 
Tik pakilimėlis . buvo truputį 
balsvas. Ir jis gražus. Argi tu
riu jį pašalinti? Ne, reikia dar 
pagalvoti. Kas žino, gal už metų 
kitų vėl bus tokia mada, kad 
riestos nosytės bus taisomos Į 
nedideles kupreles? Antra ver
tus, nesu tokia jau idealiste, 
kad uostyčiau padanges..

Padugnės to romo jau bai
gėsi, bet aš lašelį dar išsun
kiau ir .. į sveikatą už romė
nišką, klasišką nosį. Dar kar
tą stipriai' nusičiaudėjau ir pa- 
skadminau klinikai, kad sutar
tą dieną neatvyksiu. Niekada! 
Ir man pasidarė taip gera, taip 
ramu, kaip niekados G.F-



klmManM vyrų chorų koncertų*

doriniais metais-

čia buvo geriausi mano darbo

taurių JAV lietuvių auka Bal-

Vokietijoje.

ir kitur
Iš Lenkijos gauname labai 

prašymų ir stengiamės 
patenkinti. 1962 sausio 
į ten jau pasiųsime per

padaryta 75,226 doleriai išlai- kūmai. Juos sutvarkius, JAV 
dų. Didžioji aukų dalis atėjo 
iš Balfo skyrių. Specialiai Va
sario 16 gimnazijai buvo surink
ta ir persiųsta 23,301* 1668 
nariai užsimokėjo nario mokes
tį. Be pinigų, metų bėgyje Ral
fas parūpino virš pusės milijo
no svarų maisto bei surinko 
per 34 tūles, svarų rūbų, kurie

buvo 
siun-

Visas maistas buvo nugaben
tas V. Vokietijos lietuviams. 
Jiems finansiškai paremti bei 
Balfo įstaigą Miunchene išlaiky
ti išleista arti keturiolikos tūks- . 
tančių dolerių. Kitų kraštų lie
tuviams paremti Ralfas išleido 
virš penkiolikos tūkstančių do
lerių pinigais. Didelės išlaidos 
padarytos maistui Vokietijon 
nugabenti bei individualioms 
siuntoms.

Balfo siuntiniai
Daug laiko ir darbo 
skiriama individualioms
toms, kurių dauguma ėjo už ge
ležinės uždangos. Metų bėgyje 
išsiųsta 737 siuntos, šiuo metu 
siuntoms į Lietuvą Baltas pats 
superka medžiagas, bet persiun
timą atlieka oficialios agentū
ros. Siuntiniam į Lietuvą Ral
fas jokių privilegijų neturi. Už- 
kliuvusios siuntos buvo pakar
totinai išsiųstos (kitos net tre
tį kartą), Balfui papildomai ap
mokant pašto išlaidas.

Balfo nariai
Paskutinių penkerių metų 

laikotarpyje Balfo narių skai
čius pakilo visu trečdaliu, nes 
1957 metais buvo 1129 nariai, 
o 1961 metais — 1668* Dau
giausia yra Detroite dėka uo
lios valdybos, ypač stropaus fi
nansų sekretoriaus C. šadeikos, 
kuris jau ilgoką laiką atsidėjęs 
Balfo narius verbuoja ir suren
ka iš jų nario mokestį

Balfo direktoriatas ir Centro 
valdyba kreipėsi į Balfo skyrius 
paskelbdama narių vajų. Tuo 
reikalu išsiuntinėtas specialus 
aplinkraštis. Didesnis narių 
skaičius mus, lietuvius, geriau 
atestuoja Washingtone bei pa
našiose Į Balfą tarptautinėse 
organizacijose.

Balfo nariu gali būti kiek- 
tą per Balfą ir ukrainiečiam, 
tams vieną dolerį nario mokes
čio ir kiek gali talkina skyriaus 
valdybai.

Veiklos gairės 1962 metam
Balfo veikla artimoje ateity

je daug nesikeis. Besilankant 
valdžios įstaigose Washingtoje 
patirta, kad ir 1962-63 metam 
Balfui maistas- (apie 720,000

• sv.) biis paskirtas. Iš Balfo ma- 

mtsljonierium 5-r»v metų laikui.

centras JAV turės padengti vi
sas su to maisto gavimu su
rištas Balfo išlaidas 

daug
juos 
mėn.
75 siuntinius. Tai labai apsun
kina Centro tik 3 žmonių per
sonalą, bet kitos išeities nėra; 
Lietuvon siunčiami vaistai kai 
kadaf’ pasiekia ligonį, jei jie 

įstaigai — ligoninei, kuri da
vė receptą. Tačiau ir šis ke
lias nėra visai tikras.

-Dėl vienos agentūros ban
kroto yra nukentėjusių siuntė
jų Didėja persekiojimai tų, ku
rie siuntinius iš užsienio gau
na. Tačiau tai neturėtų mus nu
vilti, šalpą nutraukti- Reikė
tų paramą siųsti tik tiem, ku
rie jos nebijo gauti.

JAV lietuvių šalpa per Balfą
Baltui nėra uždrausta šelpti 

savo tautiečius, gyvenančius 
JAV. Priešingai, valdžios parei
gūnai labai pagyrė, kad mes 
karts nuo karto skiriame su
mas ir Amerikos lietuviams. 
Tam tikslui 1961 metais išleis
ta 1,560 dolerių. Tačiau tai šal
pai ryškiau išvystyti reikalinga 
skyrių talka. Jie ne tik priva
lėtų rekomenduoti Centrui šelp
tinus, bet ir stengtis tam tiks-

Tax Eėempt privilegijas, o tai 
aukotojams turi dažnai didelės 
reikšmės. Naujų organizacijų ir 
specialių šalpos komitetų dar
bas vien dėl Balfo turimų pri
vilegijų galėtų puikiai reikštis 
Balfo rėmuose. Kodėl vengia
ma Balfo, gali paaiškinti tik pa
tys naujų sąjūdžių -ir fondų

sutelkti lėšas ir panaudoti spe
cialiai šalpai, švietimui lietu
viams JAV, Balfo Centras vi
sad mielai paaiškins ir talkins.

Balfo "nuostoliai" sausio 
mėnesyje
Balfo finansinė apyvarta sau

sio mėnesyje bus tikrai nuosto
linga. Mat, šalpai tesurinkome 
apie keturis tūkstančius, o iš
leisime arti devynių tūkstan- 

brolių kančios ugnį. Kol kas 
dosnumas įveikė kančią. Tiki
mės, kad ir toliau mūsų dar
bas ir aukos nepasitrauks iš 
tos kovos lauko.

MUZ. ANICETO ŠLAPELIO DEIMANTINE SUKAKTIS
Long Beach, Cal. — Sausio J. KARIBUTAS 

6 šiame Pacifiko pamary, ne- • — .
toli Los Angeles, muz. Anice
tas šlapelis atšventė 75 metų 
amžiaus sukaktį- Iš to ilgo am
žiaus jau 55 metai, kaip gyve
na Amerikoje. Tai ir antroji 
sukaktis.

Jubiliatas yra gimęs 1887 
sausio 6 Rukučių km., Kupiš
kio parapijoje. Augo didelėje 
šeimoje — 12 vaikų- Pradinį 
mokslą išėjo Šimonių rusiško
je mokykloje, vėliau dar mokė
si Latvijoje — Ilukštoje ir 
Mintaujoje. Didelės šeimos rū
pesčiai tą mokslą nutraukė. Tu
rėjo vykti Į Ameriką uždar
biauti.

Amerikon atvyko 1907, į Ro- 
chester, N- Y. Dirbo paprastu 
darbininku,
Pa., anglių kasyklose. Bet čia 
prasidėjo ir pirmieji pasireiški
mai kultūrinėje lietuvių veiklo
je. Anicetas šlapelis iš mažens 
buvo linkęs muzikai ir tai jį 
traukė. Besikalbant jis pasako
josi:

— Įstojau į lietuvių chorą 
ir vaidintojų būrelį. Ėmiausi ir 
vaidinti ir režisuoti. Vaidinome 
“Genovaitę”, “švarką ir Mili
nę” l>ei kitus veikalėlius. Po

vėliau Waname,

gon- Dirbau dėžių fabrike, bet 
ir čia mane traukė lietuviški 
vaidinimai. Įstojau į šv. Myko
lo parapijos chorą ir vaidinto
jų būreli. Čia ir-prasidėjo ma
no muzikiniai vargai ir rūpes
čiai
— Ar tik dabar ėmėtės 
zikos?

—r Tik dabar- Įsigijau 
ną už visą savo kapitalą.

mu*

pia-
Pir-

MUZ. ANICETAS ŠLAPELIS, kuris vedi chorus per 35 
metus.

mąsias muzikos pamokas ėmiau 
pas prof. A. Pocių Chicagos 
Beethoveno konservatorijoje. 
Po poros metų išvykau į Val- 
paraiso universiteto muzikos 
mokyklą Čia mane užklupo 
depresija, visos santaupos žu
vo. Grįžau vėl į Chicagą pas 
prof, A. Pocių. Besilavindamas 
toliau muzikoje, gavau vesti vy
rų chorą. Tas choras turėjo pa
sisekimo, vyrai choristai buvo 
patenkinti. Ir dabar dar turiu 
dovanotą išleistuvėm žiedą. “

— 0 kur išleido?
Buvau pakviestas vesti šv- 

Kazimiero par. chorą Gary, 
Ind., 1916. Choras buvo mišrus, 
vyčių, jį sudarė 35 asmenys. 
Statėme operetes, vaidinimus, 
rengėme koncertus- Teko taip 
pat rinkti aukas nukentėjusiem 
Lietuvoje nuo karo ir Lietu
vos nepriklausomybei atstatyti. 
Tuo padu laiku baigiau muzi
kos konservatoriją Chicagoje 
(1923). Po šešerių metų persi
kėliau į Newark, N. J., kur 
vargoninkavau šv- Trejybės 
parapijoje. Choras čia susida
rė nemažas — apie 70 asme
nų. Pastatėme vieną iš sunkiau
sių operečių 
liją”, su orkestru. Gavome 
daug pelno ir įtaisėme bažny
čioje vargonus. Taptautiniame 
pasirodyme laimėjome pirmąją 
premiją 
čia teko dirbti tik trejetą me
tų.

— Kitur išvykote vargonin- 
kauti?

— Ne. Išvykau muzikos stu
dijų pagilinti. Mokiausi Milane

Klaipėdos Ju-

kristaiinę vazą. Bet

pa-ir Romoje. Padariau gerą 
žangą, susipažinau su aukšta 
muzikine to krašto kultūra. Tai 
man labai pravertė, kai grįžau 
į Ameriką. Atsiradau šv. Ka
zimiero parapijoje, Nashua, N- 
H. Atidariau savo muzikos mo
kyklą, daviau pamokas, su cho
ru teko lankyti lietuvių kolo
nijas. Kai miestas šventė 100 
metų sukaktį, mūsų choro klau
sės apie 20,000 žmonių- Gavo
me pagyrimą už geriausiai at
liktą programą. Lietuvių ir 
Lietuvos vardas buvo plačiai 
pagarsintas.

— O ar teko būti nepriklau
somoje Lietuvoje?

— Aplankiau Vytauto Didžio
jo metais (1930). Lietuva buvo 
stipriai pasikeitusi, toli pažen
gusi visose srityse. Bet labiau
siai buvo pasikeitusios mano 
seserys, kurias palikau visai 
mažas. Manęs nepažino. Jaudi
nomės susitikę. Seserys jau mo
kėsi, aš joms padėjau. Lankiau

PATERSONO ŽINIOS
Paterson, N. J. Judrusis vie

tos lietuvių veikėjas Juozas Ja- 
cobus — Jokūbavičius vasario 
17 veda Izabelę Davis-Daugir- 
daitę iš Fair Lawn, N. J. Su
tuoktuvės įvyks 4 vai. popiet 
šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje, o pokylis bus 6 vai. di
džiulėje ugnegėsių salėje, N. 
Haledon, N. J. Pokylį rengia 
Juozo mamytė ir patėvis Mari
ja ir Antanas Stankai. Juozas 
Jakūbavičius sausio 9 buvo pri
saikdintas penkeriem metam 
miesto planavimo tarybos ko* 
misijonierium Jis juo buvo ir 
praėjusiais metais, bet tik pa
baigė kito komisijonieriaus ne
baigtą terminą, o šiemet mies
to meras Frank X- Graves jį 
vėl paskyrė iš naujo. Dabar yra 
tos komisijos vicepirmininkas-

Sutuoktuvių proga linkime 
jaunavedžiam daug laimės ir ti
kimės, kad Juozas dabar ras 

antikomunistinei veiklai, kurio* 

sa vietos lietuvių kolonija ir 
parapija, nes jis yra vienas iš 
naujosios bažnyčios statymo va
jaus komiteto pirmininkų. Jo
mis džiaugiasi ir jo bičiuliai, 
pasklidę po visą Ameriką, ar 
sąlygų priversti palikti Pater- 
soną.

nykios statyba eina prie galo. 
Bažnyčios pastatas jau beveik 
visai baigtas. Beliks įrengti vi
dus. Pavasari bažnyčia bus pa
šventinta. Tikimasi. kad Vely
kos bus švenčiamos jau naujo- 

visos Amerikos geros valios Jie- _ 
tuviai prašomi, kiek galima, ne- kruopšti korespondentė- Tikiu 
nustoti siųsti klebono kun. J.
Kintos adresu aukas. Pinigai 
dabar yp,ač labai reikalingi? Pa- 
tėrsono ir apylinkės lietuviam 
galima pasakyti šia proga štai

tėjau vėl grįžti į Ameriką. Bu
vau pakviestas vargonininku į 
šv. Jurgio par. Nonvood, Mass-, 
kur išbuvau 12 metų. Chorą su
darė 95 asmenys. Turėjau ir 
savo muzikos mokyklą — Nor- 

ną dieną viskas baigėsi ...
— Kaip tai baigėsi?
— Sušlubavo sveikata. Išvy

kau į Los Angeles, sausesni 
ir šiltesnį klimatą. Per porą 
metų vėl atsigavau, tai čia ir 
palikau. Kai kūrėsi šv. Kazi
miero parapija, vedžiau chorą, 
bet tada choristų buvo daugiau, 
negu žmonių pamaldose- Tik 
vėliau parapija išaugo dėka 
klebono kun. J. Kučingio- Pri
važiavo ir daugiau lietuvių.

— O kaip dabar atrodo Jū
sų praeities didelis darbas?

— Gal ne mano, o visų lie
tuvių. žinote, gražiai. Mažiau 
buvo kivirčų, daugiau darbo. 
Išaugo didelės parapijos ir mo
kyklos- Pradžioje nebuvo jose 
nė seselių mokytojų. Tekdavo 
ir mokykloje vargonininkam 
padirbėti, mokyti giedoti, dai
nuoti, lietuvių kalbos, supažin
dinti su Lietuva.

— O kaip dabar jaučiatės?
— Sveikata dar nesiskundžiu. 

Esu tvirtas kaip ąžuolas prie 
Nemunėlio, — nusijuokė.

Nemunėlis, kuris nuteka į 
Latviją, savo šakomis siekia su
kaktuvininko muz. Aniceto Šla
pelio gimtuosius laukus. O ji
sai, iš ten išklydęs į" platų pa
saulį, savo šakota veikla siekė 
Amerikoje kone visas didžią
sias lietuvių kolonijas. Dabar 
gyvena vienišas Long Beach, 
Calif. Ten jį aplankęs ir pasi
kalbėjęs, padėkojau už surašy
tus čia žodžius ir palinkėjau 
dar daug gražių ir laimingų me
tų- Manau, kad to linki ir visi 
buvę jo choristai, mokiniai, 
draugai ir pažįstami-

tuvišką bažnyčią, nors 
dinę. Dar laimingesni 
pasistatę naują, tikrai 
mūrinę- Jūsų laimę gali supras
ti ypač tas, kuris, aplinkybių 

, priverstas, jau daugiau kaip 
pusmetis gyvena toli nuo lie
tuviškų bažnyčių ir sekmadie
niais Dievo namuose neišgirs
ta nė vieno lietuviško žodžio”- 
Tai turėtų įsidėmėti ypač tie, 
kurie dar vis laukia ir neatei
na su savo auka naujosios baž
nyčios statybai.

Kalėdų proga šv- Kazimiero 
bažnyčioje suaukota 2,321.90 
dol. Didžiausią auką įteikė Iza
belė Daugirdaitė — 51 dol., o 
jos sužadėtinis J. Jokūbavičius 
paaukojo taip pat nemažą su
mą — 28 dol.

Aleksandra ir Antanas Ma- 
sioniai pardavė savo dviejų šei
mų , namą 233 Fulton PI. ir 
nusipirko vienos šeimos gražio
je vietoje — East Patersone.

Antanas Gelažius, susirgęs 
dar lapkričio 7, baigia sveikti 
ir, tikimasi, kad sausio gale

ir (ne
būsite, 
gražią

ton, Conn.

šv. Kazimiero bažnyčios. Ve
lionis buvo senosios kartos at
eivis, tikrai susipratęs lietuvis 
ir geras parapietis. vienas iš 
pirmųjų didele auka parėmęs 
naujosios bažnyčios statybą.

Pastaba: šios žinios rašomos 
iš New London. Conn.. buv.

vietoje ten atsirado tikrai

ji nesupyks, kad aš dar įsi
veržiu į jos teritoriją- Mat, vis 
negaliu atsiplėšti nuo Paterso- 
no, o žinių, ačiū mano bičiu
liams. ateina apsčiai laiškais ir 
telefonu. Jura- Ežor.

Vyriausioji Rinkimų Komisija 
. (pirm.* C. Surdokas, 5315 Loth- 
ian Rd, Baltimore 12, Md.) 
paskutinį kartą primena visiem 
ateitininkam, kad 1962 vasario 
1 (pašto antspaudas) yra pas
kutinis terminas atlikti savo 
pareigą ir balsuoti. Kas nėra 
dar balsavęs, tenepraleidžia 
šio termino. Terminas ligi va- , 
sario 15 pratęstas tiktai Pie
tų Amerikai ir Australijai, iš 
kur gauta žinių, kad pasiųsti 
rinkimų lapeliai pašto suvėluoti 
pristatyti dėl Kalėdų švenčių.

— Chicagoje Lietuvių Sce
nos Darbuotojų Sąjungos sky
rius stato S. Čiurlionienės 4 
veiksni pasaką —- Dvylika bro
lių juodvarniais laksčiusių. Re
žisuoja Z. Kevalaitytė - Visoc- 
kienė, dekoracijos dail. V- Pet
ravičiaus. Spektakliai bus Jau
nimo centre vasario 3. ir 4.

— Julijos Rajauskaitės - Šu
kienės piano studijos moki
nių koncertas įvyko sausio 14 
New Brunsvvick, N. J Studiją 
lanko apie 30 mokinių, jų tar
pe 8 lietuviai.

— Jonui Glemžai, Vliko Vyk
domosios Tarybos pirmininkui, 
sausio 20 suėjo 75 metai.

— Antanas Vitkus, gyvenąs 
Bad Zwischenann, Vokietijoje, 
gruodžio mėn. žuvo susisieki
mo nelaimėje. Velionis buvo 
ūkininkas, kilęs iš Kitaučių kai
mo, Rozalimo vaisė., Panevėžio 
apskr.

— Gautingo sanatorijoje, Vo
kietijoje dar tebesigydo 11 lie
tuvių, iš jų 10 vyrų ir 1 mote
ris- Sanatorijoje po sunkios li
gos gruodžio mėn. mirė Myko
las Radzevičius. Buvo gimęs ų. 
1910 m. Alytuje-
....—. Anglijoje numatyta šią 
vasarą surengti Europos liętu- 
vių jaunimo suvažiavimą. Kvie
čiami 16-30 metų amžiaus jau
nuoliai, pirmoje eilėje mokslei
viai ir studentai. Suvažiavimas 
įvyktų Lietuvių Sodyboje, prie 
Londono, rugsėjo mėnesį.

— Lietuvių katalikų sielova
dos direktorių suvažiavimas į- 
vyko sausio 3 ir 4 Dieburge, 
Vokietijoje- Suvažiavimą su
kvietė prel. Ladas Tulaba — 
Italijos sielovados direktorius. 
Dalyvavo: kun. J. Petrošius iš 
Paryžiaus, kun. A. Kazlauskas 
iš Londono ir Tėv. A Berna
tonis iš Vokietijos. «

— Senelių prieglaudose Vo
kietijoje lietuvių yra: Berchs- 
tesgadene 4, Dornstadte 5, 
Miunchene 15, Memmingene 1, 
Obermarchtel 1, Springe 9, 
Vechta 24.

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

'AVoodhaven 21, N. Y.

MALONUS DARBININKO
SKAITYTOJAI»

Jūs tikriausiai norite, kad 
DARBININKAS Jus lankytę 
1962 metais. Tad nepamiri- 
kite pratęsti prenumeratos.

ginti už 1961 metus, padary* 
kito tai tuojau. Siųsdami pi
niginę perlaidą sutaupysite

Naujiem skaitytojam DAR
BININKAS nuo užsakymo

DARBININKĄ, 
administracija prisius ir 19

Rašykite: DARBININKAS, 
910 WrHuughby Avė., Brook-



per žmpgus — Visas spindi auk
su. Laikrodis auksinis, grandi
nėlė auksinė, ant piršto žie
das auksinis, burnoj daugumas 
dantų auksiniai. net rankoga-

būtų tokia gausa. Visi norėjo 
pažiūrėti, kaip laidojami šių

ta ne tik pirktinis karstas, bet
ir pneškarstis, ) kmrj putniau
sia sudėti palaiki Kadangivis
kas buvo tinkamai paruošta, 
tai karstas 'naUitas be Kieto 

gų ir matai, kad ne eilinis, uždarymo, kad kitų galima jį 
O sako buvęs angliakasiu. Kaip 
pasižiūri j tokį žmogų, tai net 
gailestis ir užuojauta ima: kaip 
jam ten tekti vargti tarp tų

uždarė kr - ubm,. pnžnd 
stos šiandien pimYn^* ini* 
ius. Eidamos name tik ir 
bėjo apie numirėli ir apie 
kaip gera turėti Jairiojūno

. B, R. PIETKIEW1CZ, Prez.

2555 West 47tih Street ; . . . TeL lAtoyrite 3-1Ū38

PLENTY OF FREE PARKING
■ b k

doleriais. Iš viso ko matyt, kad

tik tu man tokiai nelaimei, ku
rios niekas* nesitikėjo.

mierą, Alytuj buvo prekyme-

miestas. Buvo daugelis ir iš

lengva

Ii atsirasti, kurie bandys lavo-

ar panašiai. Taigi, rusto dure
lės šito apsisaugoti buvo rei
kalingos.

moterų.

bar jau nešė te patys darbi
ninkai, kurie norimo rūsį, nes

laidotojo visu būriu, nes Lin-

Dienos slinkte slinko. Žo-

atvažiavęs. Savo kaimo vyrus 
dar gerokai pavaišino ir pats 
kartu išgėrė ir buvo smagus 
ir linksmas. Parvažiavusį namo 
moterys į pirkią jau įvedė: 
skauda šoną ir gana — nė pa
sėdėt, nė paeit. Poryt ir dak
tarą parvežė, bet nieko negel
bėjo: ketvirtą dieną niekam ne
sitikint ėmė ir numirė.

Žinia bematant aplėkė visą 
kaimą, valsčių, beveik apskritį. 
Mirė šitoks vyras, ir kaip jį 
palaidot? Kad nors būtųjlgiau 
pasirgęs, kad nors būtų išsipa
sakojęs, kaip jis turi būti lai
dojamas. Dabar taip šoną į- 
skaudo, kad nedrąsu ir pasi
klausti ir patirti jo paskutinę 
valią. Tačiau tokioj bėdoj vie
na buvo aišku: reikia laidoti 
ko iškilmingiau- Juk .jis buvo 
vertas- Ar nėra už ką. ar ne
paliko? Tiesa, viskas įvyko ne
tikėtai, labai greitai, .kad ne
suskubo net kunigo parvežti, _______
nes niekas nemanė, kad tąip panjja jp lavoną atlankyti ..

~ Tokia proga pasitaikė prieš 
Velykas, Didįjį Penktadienį. Žy- 
gienė nuėjo su motina ir mar-

greitai mirsiąs, niekas nelau
kė. Dabar užmigo visiems lai
kams ir visiems draugams net

sitarusi su senele (jo motinai 
išžiūrėjo visus raštus ir išsiaiš
kino. kad banke dar yra 2500 
dol. ir draudimo 100. Pasitarę

laidotuvių tvarką, taip pat pa-

zamuoti lavoną. Viskam pim-

ketvirtą dieną, kada viskas bus

fio. kad netilpo bažnyčioj, be
veik nė kapinėse. Tokių laido
tuvių dar nebuvo, kad žmonių

BAbIJO YALAMHLES

UTHUANIAN MELODIES

15758 Leenre, Oetrott 27, Midi.

TĖVYNĖS GARSAI
HARTFORD W P O P

BENDRUOMENĖS

SOPHIE BARČUS
- RADMO MIMOO PROGRAMOS

gerai ir sklandžiai. Senoji Lin- 
gienė už visa padėkojo ir su 
svečiais išvyko namo. Niekas 
net ir neverkė tik pati moti
na nubraukė ašarą. Ir tai per 
nesusipratimą. Juk ko gi veik
ti? Kiekvienas norėtų taip bū
ti palaidotas, tokiomis sąlygo
mis. Todėl skirstydamosi minia 
panašiai ir kalbėjo.

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

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

Taip dalinosi įspūdžiais mo
terėlės ir rengėsi prie pirmos

nu buvo vėl uždėti vožtuvą. 
Motina dabar net labiau susi
jaudino. kaip laidojant, nes jei

vienam gulėti tarp žemėje už
kastų lavom Bet vaizdą nu
stelbė tai, kad namie nėra to
kio kambario, kuriame tektų pa 
dėti. Todėl notarė geriau atei
ti dažniau ir dabar numatė net

ka Marija, uždarė karstą ir ap-

iš pat ryto. Pasirūpino porą

ir išėjo. Paleliui dar užsuko 
paimti to padės kaimo žumba-

dovė, kuri organizuoja mote
ris lankyti Linges rūsį ir ap
žiūrėti palaidotąjį. į apžiūrėji
mą atsišaukė per 100 moterų 
iš viso kaimo, net iš kitų kai
mų ir iš parapijos, kaip atro
do tas magnatas, - kuris palai
dotas jau beveik pusė metų- 
Visos laukė pažadėtosios die
nos- Buvo paskirta trečia va
landa popiet, kad galima bū
tų suskubti mišparam.

Tą šeštadienį susirinko jau į - 
Lingos kiemą virš šimtinės, ku
ri nustebino visus likusius foli
nio gyventojus, pradėjus many
ti, kad Linguos vėl kažkas mi-

Tačiau patyrę rinkimosi tiks
lą. tik pečiais traukė. Prie ka
pinių “ekskursija” dar pasipil
dė naujomis moterėlėmis, kad 
pradėjo kelti rūpesčio net pa
čiom organizatorėm. Buvo vie-

pat buvo kapinės ir galima nuo 
minios atsipalaiduoti.

pasigavę kastuvėlius, tuoj ėmė-

NEMUNAS prie Alytaus

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS
Mokami nuo vasario 1 d., 1960

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

UAI AklhAC PIRMAD. ir KETVIRTAD. ...... 9 v. r. iki 8 p.p.VALANUUji ANTRADl ir PENKTAD........... 9 v. r. iki 5 p.p.
SESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; Trečiai uždaryta.

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)
Dainos ii Lietuves, L. Juodis su Rūtos choru (itereo $4-50> $330 
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

Vasario 
16 minėjimas rengiamas vasa
rio 11, sekmadienį: Iškilmingos 
pamaldos už žuvusius ir kovo
jančius dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės bus abejose 
lietuvių parapijų bažnyčiose: 10 
vai. §v. Marijos Nesiliaujančios 
Pagalbos; pamaldų metu giedos 
Čiurlionio ansamblio choras, ve
damas muz. Alfonso Mikulskio; to, nes suolai bus numeruoti, 
gi 10:30 vai. šv. Jurgio baž-

Cleveland, Ohio. Vokeliai bus dalinami įeinant a 
į salę ir salėje surenkami. Bus į 
parengta ir patiekta rezoliuci- < 
ja. Minėjimui pasibaigus, bus < 
proga pasidalinti mintimis, už- « 
kąsti ir išgerti kavos ar arba- i 
tos ir geroj nuotaikoj praleisti j 
vakarą.
Patariama kvietimus į iškil- j 
minga minėjimą įsigyti iš ariks- |

Mano Lietuvos prisiminimai, L. JuocMs; 14 liet, dainų ..... ..
Dainuojame su Rūta, 17 liaudies dainų; Įdainuota “Rūtos” 

ansamblio ....       (rtereo $640)
Pavergto* tėvynė* dainos ir tokiai, J. Stuka*; 2 ptokžtelės 
Lietuvižko* dainos ir Šokiai, Morator Co. 16 dainų ir tokių 
Lietuvižko* dainos. Bostono iieL mišraus choro 17 dainų — 
S. Barku* radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 1O kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos...........
Lietuviški maržai, Br. Jonušas, įgrota 12 IieL patrioL maržų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J- Karvelis, 10 plokštelių po 
Alicė Stephens IieL kompozitorių 3 kūriniai (stereo $640) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 IieL dainų (sL $730) 
Milžino paunksnė, B. Sruogos, Montrealio liet dramos te

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

77 - 77

Tautinių šokių rinkinys (14 žokių) 
Žirginėliai, Montrealio liet, dramos 
Lithuanian, 2-speed record course

Plokštelių albumai gaunami:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 Willoughby Avė. Brootdyn 21, N. Y.

albumas XI

vaikams pasaka

1540 
140 
640 

1240 
5.00 
5.00 
540 
540 
340

.CIOIO. .0:0:010:0:0:0:01010.;

4 4 
Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės į

Pakvietimai gaunami pas val- 
nyčioje pamaldų metu giedos dybos narius. K. Židonis —tel. 
tos parapijos bažnytinis choras, 531-2089, L. Leknickas, tel. w 

371-5940, J. Dobrovolskis — t 
tel. MU 1-9143. Į

Alto CJevelando sk. Valdyba £

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

vad. muz. Prano Ambrazo.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y

Iškilmingas minėjimas Imis 4 
v. popiet naujos parapijos nau
joje salėje. Kalbas pasakys 
Lietuvos atstovas Juozas Ka

phen M: Young- Meninę dalį 
išpildys Čiurlionio ansamblis-

Pa vėl uotas 
pranešimas

Pranešame, kad Antanas Pet-

Tel. VIrginia 6-1800

: WHITE HORSE TAVERN į
baras - restoranas

ganizacijos dalyvauti 
vomis.

Lietuvos vadavimo 
bus renkamos aukos

su vėlia-

reikalam 
vokeUais-

BUFFALO, N- Y.

Vasario 16 paminėjimas Buf- 
falo mieste rengiamas sekma-

Instituto patalpose, 1260 Dela- 
ware Avė- Pradžia 3:30 vai. po-

liko tarpdury, nes vidun dau- kosios spaudos darbuotojas Jo- 
giau netilpo. Prie karsto priėjo nas Miškinis iš Rochesterio. 
palaidotojo motina ir žumbakie- ’ Angliškos kalbos vietoje bus

galvūgalio, kita iš kojų pusės.

vėjusias tarpdury ir dar vie-
(nvkeita į 7 pslj

nas Miškinis iš Rochesterio.

mas “Communist Encirclement 
1961”, kuris truks 30 minu-

R- F? D- Watertown, Conn-, Ka
lėdų švenčių proga vietoje svei-

aukojo 10 dol. Pinigai buvo už- 
pajamuoti, bet per neapsižiū
rėjimą nepaskelbta spaudoje.

“LB "Centro Valdyba, apgai
lestaudama ši įvyki, skelbia tai 
A. Petrausko pažįstamiem. A 
Petrauskas savo piniginėmis au-

TO PLACE

YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

REpubliC 9-6100

VeMja* AOelfae Galgal.is

rvžko* plrmoOlenleh 7-8 veL rak.

i

NEBŪK ŽILAS

šventės minė-

"Florai HerV* yra nuo
stabi priemonė otankn 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatvti. Be da-

plauk? spalva. Išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki Ir lengvai 
žukuoiamL Neatrodo dažyti. At- 
stųs’-ite $3.00 nž didele 8 oz. bonkg. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROP1CANA,

. MURPHY
GENERAL MOTORS

PRANAS BRUCAS. savininkas

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

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje

Mūsų ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones' J 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus Mes parūpiname vizas 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui I R Europa
Mes padedame Jums atsigabenti savo gimines i< Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU. Ine.
45 W. 45 str. N«-w Yortr 36. N. Y. • Tel Clrale 5-7711

CORPORATION

t Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėsms J bet kurių
SSSR dalj.
SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS G 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA

ksnt kitur Jūs ealltr gauti ir kitokiu reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dfl papildom? informacijų ir nerno-

• PATERSON 1. N. JL, 99 Mato Street
• Mew W*VFN C<*nn„ 6 Oav Strert
• PITT8BURGH 3, Pa-, 1045 E. Carson Street
• WORCEŠTER. Musu 174 Mlllbury Str-rt

Tel. t

Df $-8800 
FO 3-8508

Tel. 
Tel - SW 8-2868

• HAMTRANCK. Midų 11333 Jos. Campmi — Tel.
ė CLEVELAND 13, Ohio, 904 Ltterary Road — Tel.: T© 1-1068
• CMICAGO 22. 2222 W. Chicage «»** - Tel.- 8R8-0W8
• CHICAGO 8, IH- 3212 Se. Halrted Street — Tel.: WA 5-2737
« SAN mANClSCO CM.. 2078 9wtt«-r SVtM - ^*1' rtf-tsr*

• PAS8AIC, N. J, 178 Markei Street 
e OETROIT. Mlch„ 7300 Mlchigan Avenue 
e ATHOU Mas*. 81 Mt. Pteaeoirt Street 
e LOS ANGELES 22, CaHL, 960 So. Atlantic Blvd

HU 1-2750

TO 7-157*

PLars 8-8708 
- O». 8-7798

Tel.: VI 
CM 

— AN 
Tel.: Ll

9-62*5
1- 2894
2- 1787



1962 metai skiriami prtaimin-

bus pravestos visos 12-jų &

dalius medalius pirmų 3 vietų 
laimėtojam suaugusių klasėje. 
Faskas yra paruošęs ir varžy
bų tvarkaraštį.

kymo ir individualinės stalo te-

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

3( H-jo stalo tenisininkų “tu
šo turnyro” pasekmes ir tur-

nyro nugalėtojus: Pr.' Gvildį 
(Toronto Vytis), laimėjusį PL 
lAS-gbs develando skyriaus

Kasperavičiūtę (Toronto Vytis), 
iškovojusią LB Clevelandd L

rę. Varžybos įvyko Clevelande j 
gruodžio 9-10, __

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

linio ir komandinės stalo teni
so varžybos-

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

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

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

Nauji vadovai
Faskas tvirtina 1) individua

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

Pasirengimas. .
(atkelta iš 6 psl.)

Nauji apygardų vadovai
Faskas tvirtina ir skelbia Vy

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

"Sportas" leidžiamas
Ligšiolnis “Sporto” redakto

rius Kęstutis čerkeliūnas suti
ko ir toliau žurnalą redaguoti- 
Kitas numeris žada pasirodyti 
kovo mėn. pradžioje- Žurnalas 
eis keturis kartus per metus. 
Leidžia Faskas.

NUOSTABI FUTBOLO 
KOMANDA

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

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

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
P. RUsteikaitė,' Chicago, III., kienė, Millinocket, Me., A Mi- 

jo, tartum su kibiru kas šus- paaukojo 9 dol. Po 4 doi.: S. kalausky, New Britain, Conn., 
telėjo. Veidas lyg krustelėjo. Barakauskas, S. Maske, E- Vy- M. Bertašius, Mt Carmei, Pa., 
Moterys įtempė žvilgsnius, mo- žįenė _ Brooklyn, K. Baku- A Barzdukas, Washington, D. 
tina net palinko į priekį ir nas, s. Švedas — Woodhaven, C., J- Adomaitis, Lakewood, 

n. Y., A Majauskas, F. Zieka 
— Boston, J. Krištalaitis, A 
Masilionis — Cleveland, V- 
Grabauskas, New Haven, J. Mo- 
tejūnas, Manchest., Conn., M- 
Karpienė, Waterbury. Po 3,50 
dol.: V. Tamkevičiūtė, K- Ja- 
lienė, J. Rajeckas, A Laučius, 
N. Umbrazaitė Brooklyn.
M. Klimas, Linden, N. J. — 3 
dol., A Jurgėla, Brooklyn, N- 
Y. — 2,50 dol.

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

ėmė žiūrėti į kairiąją kaklo pu
sę, prie pat apykaklės. Ten 
mirgėte mirgėjo mažos kirmė
laitės. Ir jų buvo tokia daugy
bė, tiek daug, kad sunku ap
sakyti. tapdamos viena per ki-

terims, sakytum, kas kirto per 
kojas, ar, tikriau sakant, jas 
atėmė. Galvos pradėjo suktis, 
ėmė žaliuoti akyse ir jos su
grubusiomis rankomis čiupo 
dangti ir vebonį uždengė, pa
skubomis, virpančiomis ranko
mis, kad tos kirmėlaitės neįsi- 
veržtų į rūsį. Visos ėmė verž
tis laukan, lyg pačios užpultos 
kirmėlių.

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

— Dievas leido žemėj žmo
gui, gyventi laikinai, kol išau
gins ir subrandins naują kar
tą. Paskui jis turi grįžti į že
mę, iš kurias yra kilęs- Bandy
mas atsitverti rūsyje visokio-

Ohio, E. Jurgutaitienė, Kasnas 
City, Kan. P. Spetyla, Spring- 
field, I11-, R Grajauskienė, To
ronto. Po 1,50 dbl.: J. Dig- 
rys, K. Kazakevičius, P. Vasi
liauskas — Brooklyn.

Po 1 dol-: V. Barisas, P. Rač
kauskaitė, K. Mažeika — Wor- 
cester, A- Kapchus, Cambrid- 
ge, J. Petkūnas, Brockton, A 
Slepavičius, Dorchester, Mass., 
J. Zwiss, Boston, D. Deskavich, 
Deerfield, B- Jakutis, Medford, 

' R. Smetona, Canton, V. Ziaug- 
ra, Roxbury, J. White, Wheel- 
wright, P. Laurinaitienė, P. 
Niaura, Waterbury, Conn., S. 
Lipčius, New Britain, L Grušas, 
Hartford, J- Lazdauskas, Brid- 
geport, A Macknis, Ansonia, 
I- Matulis, Newark, P. Malec- 
kas, Kearny, J. Ardys, Cherry 
Hill, N. J., R. Barauskaitė, 
Jersey City, J- Klemejerienė, 
J. Navickas, Woodhaven, U. 
Yanush, Brooklyn, A Boialbs,

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

Nuoširdžiai dėkoja

Darbininko administracija ..

PADĖKA

Domicėlė Jonaitis, gyv. Broo- 
klyne, 44 metų, po ilgesnės li
gos mirė sausio 24. Paliko tė
vą Antaną ir broli Tomą su 
šeima. Palaidota iš šv. Jurgio 

s par.' bažnyčios sausio 29 šv.
Karaliaus kapinėse. Reiškiama 
nuoširdi padėka visiem, lankiu- 
siem velionę jos ligoje, užpra- 
šiusiem Mišias bei vainikus, 
šalinskam už gražų patarnavi
mą, klebonui kun- A Petraus
kui bei pranciškonam už Mi
šias, paaukotas už mirusią.

Liūdintioji tavas ir brolis

KA^EVANS
Laidotuvių Direktoriai

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

A. Labo žodynas yra didis kalbos žodžių lobis. Tai knyga, f

betuvių - anglų ir anglų - lietuvių kalbų žodynas. Jis tinka | 
knygynui ir kiekvienai šeimai. Žodynas yra reikalingas i 
visiems. — Įsigykite tuojau! Į

DAKBININKO Admhustncijft 
910 WflkHighby Ave„ Brooklyn 21, N. Y.



misijos

1962 metai skiriami prisimin
ti pirmąją lietuvių tautinę Olim
piją 1938 Kaune. Ta proga 
bus pravestos visos 12-jų S. 
Amerikoj lietuvių sportinių žai
dynių varžybos, įteikiant spe
cialius medalius pirmų 3 vietų 
laimėtojam suaugusių klasėje. 
Faskas yra paruošęs ir varžy
bų tvarkaraštį.

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

Batancfiio 28-29 Chkagojo 
krepšinio varžybos visose kla
sėse. Yra galimybės, kad mo
terų ir mergaičių krepšinis bus 
Kanados sporto apygardoje at
skiru laiku.

linio ir komandinės stalo teni- 

ronte lengvosios atletikos ir 
futbolo varžybos.

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

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

Nauji vadovai
Faskas tvirtina 1) individua

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

Pasirengimas
(atkelta iš 6 psl.)

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

Moterys įtempė žvilgsnius, mo
tina net palinko į priekį ir 
ėmė žiūrėti į kairiąją kaklo pu
sę, prie pat apykaklės. Ten 
mirgėte mirgėjo mažos kirmė
laitės. Ir jų buvo tokia daugy
bė. tiek daug, kad sunku ap
sakyti. Lipdamos viena per ki
tą sudarė siaubingą reginį. Mo
terims, sakytum, kas kirto per 
kojas, ar, tikriau sakant, jas 
atėmė. Galvos pradėjo suktis, 
ėmė žaliuoti akyse ir jos su
grubusiomis rankomis čiupo 
dangti ir velionį uždengė, pa
skubomis, virpančiomis ranko
mis, kad tos kirmėlaitės neįsi- 
veržtų i rūsį. Visos ėmė verž
tis laukan, lyg pačios užpultos 
kirmėlių.

— Kas pasidarė? Kas nutiko? 
Kas išgąsdino? — pasigirdo iš 
minios- Žumbakienė tik pamosa 
vo rankomis ir nieko neatsakė- 
Viena iš buvusių rūsyje pagyve
nusių moterų tarė:

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

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

Rinkimai buvo
(nybių proga

3( II-jo stalo tenisininkų “tu- 

nyro nugalėtojus: Pr. Gvildį 
(Toronto Vytis), laimėjusį PL 
lAS-gbs Ctevtiando skyriaus

Kasperavičiūtę (Toronto Vytis), 
iškovojusią LB Clevelande I-

narį, naujuoju Kanados 
apygardos vadovu ir 
Žiupsnį, Chicagos LSK

rę. Varžybos įvyko Clevelande 
gruodžio 9-10, __

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

Nauį* apygardą vadovai
Faskas tvirtina ir skelbia Vy

tautą Biretą, Toronto PPSK 
Aušros 
sporto 
Zigmą 
Neries
Vid- Vakarų Sporto apygardos 
vadovu. Naujus vadovus rinko 
apygardų sporto klubai

"Sportas" leidžiamas
Ligšiolnis “Sporto” redakto

rius Kęstutis čerkeliūnas suti
ko ir toliau žurnalą redaguoti- 
Kitas numeris žada pasirodyti 
kovo mėn. pradžioje- žurnalas 
eis keturis kartus per metus. 
Leidžia Faskas.

NUOSTABI FUTBOLO 
KOMANDA

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

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO V. Kunickas — Maspeth. V. 
v Urbonas, Richm. Hill, A. Brie-

P. Rtisteikaitė.' Chicago, III., kienė, Millinocket, Me., A Mi- dis, Central Islip, N. Y-, J. Ari-

Brooklyn.

Barakauskas, S. Maske, E- Vy- 
žienė — Brooklyn, K. Bakū- 
nas, S. švedas — Woodhaven, 
N. Y., A Majauskas, F. Zieka 
— Boston, J. Krištalaitis, A. 
Masilionis — Cleveland, V- 
Grabauskas. New Haven, J- Mo- 
tejūnas. Manchest., Conn., M- 
Karpienė, Waterbury. Po 3,50 
dol.: V. Tamkevičiūtė, K- Ja- 
lienė, J. Rajeckas, A. Laučius, 
N. Umbrazaitė
M. Klimas, Linden, N. J. — 3 
dol., A Jurgėla, Brooklyn, N- 
Y- — 2,50 dol.

Po 2 dol.: O. Danisevičius, 
A- Kaunas, A Sirgedas, J. Sir- 
gedas, J. šaltis, M. Kaukarie- 
riė, A. Mickevičius — Brook
lyn; J. Jasukaitis, P. Ivaška, 
R. Polovinskas — Elizabeth, N. 
J-; K. Gegužis, B. Venckus — 
Newark, N. J-; V. Alksninis, 

L. Rinkevičius
Y., V- Ramonas, k Radzevičiū
tė — Chicago, III., L. Novick, 
Bronx. J. Galinis, Richmond 
Hill., D. Marmont Centereach,
N. Y., dr. A- Revukas, Cran- 
ford, N. J-, P. Juroms, Brock
ton. Mass.. K. Luinis, Cam- 
bridge. Mass., K- Vasiliauskas. 
Dorchester, Mass.. J. Jankaus-

Maspeth, N.

<

<

PRIE stalo.

<
<
<

<

< 
<
< 
< 
<

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma i namus nemokamai

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 

TeL: EV 7-2089

M. Bertašius, Mt- Carinei, Pa., 
A, Barzdukas, Washington, D. 
C., J. Adomaitis, Lakewood, 
Ohio, E. Jurgutaitienė, Kasnas 
City, Kan. P. Spetyla, Spring- 
field, III-, R. Grajauskienė, To
ronto. Po 1,50 doL: J. Dig- 
rys, K. Kazakevičius, P. Vasi
liauskas — Brooklyn.

Po 1 dol: V. Barisas, P. Rač
kauskaitė, K. Mažeika — Wor- 
cester, A- Kapchus, Cambrid- 
ge, J. Petkūnas, Brockton, A. 
Slepavičius, Dorchester, Mass., 
J. Zwiss. Boston, D. Deskavich, 
Deerfield, B- Jakutis, Medford, 
R. Smetona, Canton, V. Ziaug- 
ra, Roxbury, J. White, Wheel- 
wright, P. Laurinaitienė, P. 
Niaura, Waterbury, Conn., S. 
Lipčius, New Britain, L Grušas, 
Hartford, J- Lazdauskas, Brid- 
geport, A. Macknis, Ansonia, 
I- Matulis, Newark. P. Malec- 
kas, Kearny, J. Ardys, Cherry 
Hill, N. J., R. Barauskaitė, 
Jersey City, J- Klemejerienė, 
J. Navickas, Woodhaven, U. 
Yanush, Brooklyn, A. Boiallis,

Daugiau kaip 1250 pšL, gražiai įrištas. Yra tik ribotas • 
skaičius. Naudinga dovana visieds ir visada. j
A. Lalio žodynas yra didis kalbos žodžių lobis. Tai knyga, f 
kurioje sudėti paraidžiui, sutvarkyti žodžiai su paaiški- * 
nimais. A. Lalio žodynas yra didžiausias ir geriausias ■ 
lietuvių - anglų ir anglų - lietuvių kalbi žodynas. Jis tinka ‘ 
knygynui ir kiekvienai šeimai. Žodynas yra reikalingas i 
visiems. — Įsigykite tuojau! i

Gaunama:
DARBININKO Administracija

910 WiDouRhby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

NUSIRENGIMO pa tai pe

&' | 9
'K

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special prięe for VVeddings and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y TeL Stagg 2-4329

'• H., D. Bema-

Philadelphia, S Popik, GirarcL 
ville, Pa. V. Amsiejus, Cleve- 
land, Lith. American C. Qut», 
Manchester, 
tavičius, Providence, R. I, Lu
Rumšą, East Chicago, Ine. J. 
Kavaliauskas, Omaha, A Kin
durys, Cicero, S- Raštikis, Mon- 
terey, Calif. J. Belsky, Javer- 
hill, Mass.

Nuoširdžiai dėkoja

Darbininko administracija ..

PADĖKA
Domicėlė Jonaitis, gyv. Broo— 

klyne, 44 metų, po ilgesnės li
gos mirė sausio 24. Paliko tė
vą Antaną ir broli Tomąstt 
šeima. Palaidota iš šv. Jurgio 
par. ’ bažnyčios sausio 29 b- 
Karoliaus kapinėse. Reiškiama 
nuoširdi padėka visiem, taniau
siem velionę jos ligoje, užpra- 
šiusiem Mišias bei vainikas, 
Šalinskam už gražų patarnavi
mą, klebonui kun- A. Petraus
kui bei pranciškonam už Mi
šias. paaukotas už mirusią.

Liūdintieji tėvas ir brolis

. ••• •• . A .-X»
•C.- » -

'VJ:

Liquor Store, Ine.,

DAINUOJAME SU ROTA
Hi-Fi ilgo grojimo plokštelė, 

įdainuota “Rūtos” lietuvi 
t

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

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Inrarance

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

WILLIAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.

Silver Bell

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

Telefonas: STagg 2-5938

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

IUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

. RAY’S LIQLOR STORE
•Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.. RICHMGND HHJL, N. Y.

Telefonas: VIrgHBa-3-3544

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

O
41 — 40 74th SL

Tel. NEWton 9-S420

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MAOISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgrmood)
TeL EVergrecn 2-8440

i Stephen Bredes, Jr

37 Sheridau Avenue 
Brooklyn 8, N..Y.

Tel. APplegate 7-7083
1 i

dusdami pelaidotvvlnlal 
ptette. Pirmo* rOHoo lle- 
tuvIikM malotM pritina
momis kainomis.

. t;Va '
•s



Pranas Vainauskas, sistemin*

mm
politinę lietuvių veiklų* J. Šo-

čiūtė, Laima Baltušytė, Daiva w • • 1 -*. • YT-* 7*..

A* Pluko

Yorko draugovės susirinkimas 
šaukiamas sausio 30, antradie-

Prleinamiausiomls kainomis su 
labai perom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu i vietą iš 

ONOS IVASKTENeS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k 

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
8o. Boston 27, Mas*.
Off. Tel.: AN 8-4618 

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

Vasąrio 16 minėjime, be ki
tokios programos, protarpiais 
patriotinius eilėraščius dekla
muos geros lietuviškos tarse-

RADIJO PROGRAMOS
• #

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

Vedėtas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

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

# -
LAISVĖS VARPAS

Vedėjas 
p. viščinis 

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

iš
WKOX, Framingham, Mass.

#

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE
RADIJO PROGRAMA - 

Vedėtas
STEP. MINKUS 

Boston. Mass.
WLYN —1360 kilpcycle* 

Sekmadieniais nuo 1 -1:3O vai. p.p.

% I < * ! F
i h

j* į
Y X- : r?

fcB--

Pradėdami naujus metus, Ai*

nėja lietuviškų parapijų įma
ni. 7 vai. vak. Darbininko re- Kerną, dr. Kostas B. Jurgėla 
dakcijos patalpose. Atvyksta 
SAS centro valdybos pirmin.
St. Rudys ir dar trys valdybos 
nariai- Jie padarys pranešimus 
ir susipažins su draugovės veik-

- la. Visi studentai ateitininkai 
maloniai kviečiami dalyvauti. 
Draugovės valdyba prašo nesi- 
vėluoti.

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

Daily News, vienas iš di
džiausiu ir populiariausių Ame
rikos dienraščiu, išeinąs New 
Yorke. sausio 14 laidoje pa
skelbė gražiausio vaiko (most 
beautiful child) 1961 metų kon
kurso rezultatus. Pirma vieta 
(2500 dol.) laimėjo lietuvių — 
ukra»ni?čių kilmės Richard Tho 
mas Ulis. 5 metu amžiaus iš 
Išeito. N. J Jo tėvas Albertas, 
lietuvi';. tarnauja kondukto
rium Pennsyl vania Railroad 
bendrovėje.

Linai Skučaitei staiga susir
gus. jos vestuvės su inž Jonu 
Strimaičiu atidėtos,
buvo numatytos vas. 3 
field. N. J. '

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

Kataliku Federacijos New 
Yorko — New Jersey ap. val
dybos posėdyje sausio 21. Ap
reiškimo par klebonijoje, bu
vo aptarti apskrities veiklos 
reikalai. Daug dėmesio skirta 
svarstymui, kaip įtraukti jauną
ja karta i katabkiškos akcijos 
darba. Taip pat buvo aptarta 
kataliku seimelio programa. A 
LR Katalikų Federacijos New 
Yo’-ko — New Jersey apskri
ties seimelis šaukiamas kovo

lietuvius Amerikoje, o Antanas 
Musteikis rašo apie- Amerikos 
sociologų ginčą. . /

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

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

Numerio pagrindines ijįus- 
tracijas sudaro A. Kezio,(S\k 
nuotraukos*

Vestuvės
Plain-

statv- 
kuris 
17. o

ŽIEMA Ne‘w York o valstybės šiaurėje. NGotr. V. Maželio.

STUDIJŲ DIENOS New Yorke

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

Pradedama vasario 3 d., 12 
vai. Atletų klube, 1332 Halsey 
St. H- Blazo paskaita “Rezis
tencija Lietuvoje” ir diskusijo
mis tema “Lietuvių poezija 
amerikiečių akimis”. Diskusi
jom sutiko vadovauti Algirdas 
Landsbergis. Koreferentais da
lyvaus keletas intelektualų iš 
amerikiečių. Pirmos dienos pro-

Studijiniai seminarai New Yorke

11 d. 2 vai. popiet Apreiški
mo par. salėje- Seimelio pro
gramoje numatyta pagerbti lie
tuviu tautos dainių Maironį. 
100 metu nuo jo gimimo su
kakties proga Seimelio progra
ma baigiama palaiminimu švč. 
Sakramentu bažnyčioje. Po to 
bus vakarienė su programa. Vi
sos kataliku organizacijos ma
loniai prašomos seimelyje gau
siai dalyvauti ir padaryti savo 
veiklos metinius pranešimus, o 
taip pat užsimokėti nario mo
kesčius. Vakarienei bilietus ga
lima Įsigyti iš anksto. Bilieto 
kaina 2 dol-

ALRKF. New Yorko — New 
Jersey apskrities valdyba ...

Lietuvių Krikščionių, Demo
kratų Sąjungas New Yorko sky
rius parodė naujos iniciatyvos 
rengdamas visuomeninio ir po
litinio pobūdžio studijinius se
minarus. Į seminarus ateina ne 
vien krikščionys demokratai ar 
katalikų' pasaulėžiūros žmonės, 
bet ir kitokių pažiūrų lietuviai, 
besidomį tautiniais ir tarptau
tiniais visuomeninio gyvenimo 
bei politikos įvykiais.

Pirmasis seminaras įvyko bei sprendimai sudaro laisvo 
1961 lapkričio 19. Jame gvil- tautų apsisprendimo pozityvią- 
denta laisvo tautų apsisprendi- ją teisę. Visas kultūringasis pa- 

grama bus užbaigta šokiais 8 m° teisė ir Jungtinės Tautos, saulis ją pripažįsta ir jos buvi- 
val. vak- ^7 7

Vasario 4, sekmadienį, dis
kusijų būdu bus svarstoma te
ma: “.Tautiškumo sąvokos pa
vergtoje Lietuvoje ir tremty
je”. Diskusijas praves keturi 
asmenys.

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

mo teisę laiko natūraliąja tei
se visų tautų, nežiūrint jų di
dumo, turto nei spalvos. Nie
kas negali jos atimti, paneig
ti ar sulaikyti, nepažeidęs pa
ties Dievo įdiegtos teisės žmo
nėms ir tautoms* W. Wilsono 
14 punktų, buvusios Tautų Są
jungos nuostatai, Jungt- Tau
tų Organizacijos vienbalsis! pri- 

> imti formulavimai ir kitų tarp
tautinių institucijų pasisakymai

Pagrindiniu referentu buvo mu didžiuojasi, bet nepajėgia 
Lietuvos Pasiuntinybės Wa- 
shingtone patarėjas dr. S. A. 
Baikis, koreferentu — teisihin- 
kas ir žurnalistas S. Dzikas-

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

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

ELEMENTORIUS "F 
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti

Elementorių paruošė žinomas

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS
VACYS STEPONIS, savininkas

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

Vaikus galima pradėti moky-TeL MU 3-2928

susidomi skaitymu-
Elementorius ruoštas 25 me

tus. Gausiai iliustruotas dail. 
V. Simankevičiaus spalvotais

sudaryti efektyvios jėgos jai 
ginti ir nusikaltusius bausti. 
Todėl daug tautų tebėra galin
gesnių kaimynų prispaustos, 
pavergtos ir savo apsisprendi
mo pareikšti, o tuo labiau jį 
realizuoti tuo tarpu negali.

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

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

/ ratu pavaizdavo visą krikičio- 
/ Bėrosios dęmoksatijos istoriją, 

paliesdamas Ozanamo, Ketele- 
rio,‘ Windhorsto didelius dar
bus, nurodydamas nepaprastai 
didelę reikšmę Laono Xin En- __ _____  _ _______ ___
ciklikos Rerum Novarum ir Pi- nos mergytės: Bįrutė Adomavi- 
jaus XI Ouadragesuno Anno- ----- - - ---- -- - ~ -

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

Po karo audrų krikščioniš
koji demokratija iškilo kaip 
konstruktyviausia ir pajėgiausia 
politinė srovė Europoje. Į jos 
rankas atiteko beveik visų vals
tybių vykdomoji ir įstatymų lei
džiamoji galia. Jei Prancūzijo
je, Vokietijoje ir Italijoje ne
įsigalėjo komunizmas ir paly
ginti greitai tie kraštai atsista
tė iš karo griuvėsių ūkiškai, 
be jokios abejonės, nulėmė ap
dairi ir sveikai išplanuota vi
daus ir užsienio politika, ku
riai vadovavo tų kraštų krikš
čionys demokratai.

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

Albinas Gražiūnas gyvai pa
pildė referentą, plačiau susto
damas ties krikščioniškosios de- 
mokratijos_ ideologija, pagrin
diniais jų siekimais, santykiais 
su Bažnyčia ir dvasiškija. Krikš
čioniškoji demokratija nėra 
Bažnyčios instrumentas, bet pa
sauliečių “dalyvavimas politinė
je ir socialinėje veikloje savo ' 
atsakomybe. Krikščionys demo
kratai, kaip politinės partijos, 
tiesiogiai katalikų akcijoje ne
dalyvauja, bet visada gina ir 
gins katalikų ir visų krikščio
nių reikalus parlamentuose ir

tė-
Ed- Ketvirtis, čia gimęs lie

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

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

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

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

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

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

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

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

way, So* Boston, čia galima 
su tuo laikraščiu ir susipažin
ti. Darbininkas dabar, be įdo
mių aprašymų, daug ir visokių 
paveikslų įdeda.

Holy Ught Cande Mfg. Co.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-BaJsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(BIELIAUSKAS)

FUNERALHOME
M. P. BALLAS — Directoriua 
ALB. BALTRŪNAS -BALTON

— Reikalų Vedėjas

BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A BORTUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

juos kėsintis.
• Abejuose seminaruose buvo 

gyvų diskusijų. Seminare dėl 
laisvo tautų apsisprendimo dis
kusijose dalyvavo Vaclovas Si
dzikauskas, dr. Ibs- Skeivys, dr. 
O. Labanauskaitė, Stasys Lū
šys* Seminare apie krikščioniš
kąją demokratiją pasisakė Hen
rikas Blazas, Diržys, S. Dzikas, 
Kregždė, P. Minkūnas, J. Pa-

Vygantas. Užbaigos žodį tarė

Vytenis Rimantas

bažnytinių žvakių fabriko sa

vininkas B. Kučinskas numato 

Bostono miestui ir jo apylin- 

kėm du

SALESMANUS
Pirmenybė lietuviams. Rašyti 
lietuviškai ar Angliškai adresu

Holy Lighf Candle Mfg. Co.
35 S*O. 8th STREET

BROOKLYN 11, N. Y.
Att.: B. KUČINSKAS

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrgmia 7^499

THEODORE WOUNNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

GRamercy 5-1437

N. Y.

i

lijoj. Kaina 2,50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 Wib

$2:50 
$1.50 
$150

NAUJAI IŠLEISTOS 3 KNYGOS U2 5.00 DOL.
DIDYSIS NERIMAS — Dr. P. Gaidamavičiaus..............
SILPNAME KŪNE — Dr. J. Prunskio________________
ĮSUKOME GYVI — T. Angelaičio . ..................... .............

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

do Ateitis Brooklyne, N. Y.

(Pr.)

Tol HYacmt 7-4677

Norite geros—meniškos fotografijos
I (vairių progų —

VALANDA.

i t
LAIKRODININKAS

4B6 GRANO mtCST

FUNERALHOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

^Carnbridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

• Patarnavimas dieną Ir nakt|
Nauja molcmiAka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis Kalno* tos 
pačio* ir | 'kitu* miestu*.
Raikai* Saukit*: Tai. TR *-6494


