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1962 svarbiausia?

GEN. TRUMANAS

sienos buvo ge- 
apsaugotos nuo

rėš atominio ginklo, nes laivų Amerika, anot Time, nori, kad 
anksčiau jie negalės pasistaty
ti. Bet ir po 1970 neturės ato
minio ginklo, nes jį turės pa
vesti Nato vadovybei...

europiniai sąjungininkai neeik- 
votų jėgų atoanraam ginklam, 
nes pakankamai saugo Europą 
atominių ginklu Amerika. Te
gul ' tik sąjungininkai sudaro 
konvencionaltnę -kariuomenę 
O Amerika nepatenkintą sąjun
gininkais, kad pažadėtų divi
zijų jie neduoda. Pati Amerika 
laiko Europoje 6 divizijas, ket
virtadalį visos jėgos, taigi A- 
merikos auka yra didelė. Ame-

do, kad tai nesvarbu. Prieš ke- 
leris metus Macmillanas vyko į 
Maskvą, siekdamas bendradar
biavimo tarp Rytų ir Vakarų. 
Ne dėl šios kelionės, bet dėl 
komunistinė* Kinijos agresy
vumo imą raikšti* daugi *u tu- 

•ui** msROFOte 9* 
tNngtono, sako, laikraštis. Ir U. 
S. News panašiai atsiliepia: 
Anglijo* tarpininkavimo tarp 

.Rusijos ir J. Valstybių paslau
gos n*b*roilcaling6t-
O PRANCŪZIJOS IŠVADA?

Prez. Kennedy gruodžio 21 
parašė ir de Gaulle, siūlydamas

1902 politinius įvykius ten
ka priimti kaip teigiamą indėlį 
tiek, kad jie privertė praregė
ti. kurios populiarios politinės

Vokiečių ir prancūzų spauda 
į susitarimą žiūri kaip į Angli
jo* atsisakymą nuo vtifię turė
ti nepriklausomą atominį gink
lą. Anot laikraščio Der Tag, 
Anglija žingsni* po žingsnio IŠVADOS DĖL AMERIKOS: 
nustoja buvusi didžioji galybė. 
U.S. News... panašiai vertina: 
Anglija nusileido į antraeiles 
valstybes, bet ir tarp jų negali 
būti saugi dėl savo ateities.

Susitarimas praktiškai reiš
kia, kad iki 1970 anglai netu-

DU AMŽIAI ANGLIJOS ISTORIJOJ
Ryšium su Kennedy Macmillano 

derybom spaudoje Anglijos iškilimo 
simboliu nurodomas karalienės Vik
torijos (1837-1901) ir jos min. pirm. 
Benjamino Disraelio laikotarpis. An
glijos nusileidimas įžiūrimas karalie
nės Elzbietos II ir jos min. pirm. 
Haroldo Macmillano laikotarpyje.

ram pajėgumui stiprinti. Paju
tusi savo pajėgumą ir sąjungi
ninkų nepaslankumą. Amerika 
kalba apie iniciatyvos rodymą 
santykiuose su Sovietais. Ta 
iniciatyva tebėra paremta A- 
inerikos per visus metus rody
tu noru susiprasti su Sovietais 
status ųm'pagrindu, tačiau A- 
merikos vyriausybėje dingo pa
sitikėjimas Sovietų pažadais, jei 
jų vykdymo nesaugos lazda.

Europiniai sąjungininką A- 
inerikos nuotaikas žino ir lin
kę baimintis, kad Amerika ga
li susitarti su Maskva sąjungi
ninkų sąskaita. Iš‘čia Europos 
noras virsti nepriklausoma nuo 
Amerikos karine jėga, kaip ji 
suspėjo virsti nepriklausoma ir

VAKARŲ PAJĖGOS: 
Pasitikėjimas savim, napasi ti
kėjimas sąjungininkais

Vakarų vardu suprantamos 
dvi jėgos: Amerikos ir Euro

dovaujama gen. Trumano, 
gruodžio 21 atvyko į Kongą pa
tikrinti, kokios pageltos reika
linga JT kariuomenė. Konge 
tai išsiaiškinta kaip parama A- 
doulai. Dėl to Adoulos opozici
ja surengė demonstracijas 
prieš Amerikos konsulatą. So
vietų Zorinas ir spauda apkal
tino, kadAmerika kišasi į Kon
go reikalus. Nepatenkintas ir 
U Thant, kad misija išvyko be 
jo pritarimo. Tai pačios Ame
rikos pasireiškusi iniciatyva.

Amerikoje nuogąstaujama, 
kad Sovietai atnaujino pogrin
dinę akciją Leopoldville, kai 
atvyko naujas sovietų atstovas- 
Jis organizuoja opoziciją parla
mente. Parlamentas jau nubal
savo, kad prokomunistinis Gi- 
zenga būtų paleistas iš kalėji
mo. ;

Amerika susidarė savo sam
pratą apie Europos gynimą ir 
ją siekia primesti europiniam 
sąjungininkam, ar jiem patin
ka ar ne- Būtent: atominis 
ginklą* turi atstoti skydą, o 
kariuomenė turi būti kardas.

Kennedy Macmillano sutari
mas reiškia, kad JV baigė fik
ciją, sudarytą trijų Amerikos 
vyriausybių — Harry Trumano, 
Dwight Eisenhowerio, John F. 
Kennedy. Si mandagi ir bran
giai atsiėjusi fikcija buvo vadi- 

trys didieji” — JAV, 
Britanija ir Prancūzija — visi 
buvo daugiau ar mažiau didieji.

Šaltasis karas reikalingas ne 
tiek didžiųjų komiteto, kiek 
ryžtingo lyderio. Prezidentas 
Kennedy tikrai pasakė Anglijai 
ir Prancūzijai bei vakarų Vo
kietijai, kad JV neatšaukiamai 
imasi vadovauti — nes ji turi 
vadovauti.

Konferencija su Macmillanu pa
rodė naują Amerikos kryptį ?

William S. White, kolumnis- 
tas artimas Baltiesiem Rūmam, 
ryšium su Kennedy ir Macmil
lano konferencija rašo: 
—.. Svarbiausias šių besibai
giančių metų įvykis yra tas, 
kad JV 1962 pagaliau ryžosi 
tikrai prisiimti vadovavimą kaip 
•r .atsakomybę už Vakarę są
jungą. Per 15 metę mes tenki-

Polaris raketą tora pat sąlygom 
kaip ir Anglijai. Anot praneū- ;
zų Laikraščio Corabat, Amerika |
ir Anglija paspendė de Gaulle 
spąstus, kad jis įstotų į atonri- ' 
nį klubą, kuriame jis atsisaky
tų taip pat nuosavos atominės ’g 
jėgos. De Gaulle jau pasiskel
bė, kad jo atominis povandeni- | 
nis laivas bus pagamintas 1969. 
Laukiama tad Jo apsisprencB- 
mo. ar jis eis ir toliau savu 
keliu, ar pasiduos Amerikos di- .♦ f3 
rektyvai, kaip Anglija.

rika pasiryžus spausti, kad są
jungininkai jos strateginį su
pratimą priimtų ir vykdytų.

Amerikos padėtį tarp sąjun
gininkų ir komunistinio bloįto 
Der Tag laikraštis taip vaizduo
ja. — Prieš dvidešimtį metų 
Rooseveltas ir Churchillis suta
rė bendradarbiauti atominėje 
srityje. Dabar J. Valstybės ra

idėje* ir j* atstovę bankrotas.
Velionis Dulles neutralumą 

pasmerkė kaip nemoralų daly
ką, Kennedy vyriausybė neut
ralumą iškėlė į dorybes. Ame
rika 1962 metais kaip ir 1961 
siekė pasiremti neutraliaisiais 
labiau nei sąjungininkais. Neu
traliųjų palankios opinijos 
ieškodama aukojo Olandijos, 

^rtūgalijos, Belgijos, Anglijos 
interesus. Tačiau to palanku
mo nelaimėjo: neutralieji, savo 
balsų skaičiaus J. Tautose ap
svaiginti. J. Tautose balsavo 
prieš eilę politinių siūlymųr ku
riuos rėmė Amerika. Amerika 
ir Vakarai pasijuto mažuma J. 
Tautose, kurios nepajėgia mir
ti. bet nepajėgia ir gyventi be 
Amerikos pinigo

Krizė ištiko ir pačią neutra
lumo idėją — jau 1961 gale 
ji pasirodė fikcija, klaidinanti 
iliuzija, kada didžiausias neu
tralumo ir taikos atstovas Neh- 
ru ėmėsi agresijos prieš Portu
galiją. x0 1962 metai pridėjo vi
so neutraliųjų bloko kompro
mitaciją: kai pati Indija susi
laukė Kinijos komunistų agresi
jos. jos oeutrsdiejT bendrinin
kai neparodė Indijai jokios pa
ramos: jie panoro būti ir čia 
• neutralūs mes ir juos valdė

TAS PAT KAIP 1961: 
Klausimai, kurie palikti be at
sakymų

Atverti 1961 metų laikraščio 
paskutinį numerį ir palygini 
su 1962 paskutiniu. Tie patys 
pagrindiniai politinės įtampos 
klausimai Juos perėmė 1962 
metai iš savo pirmatako; juos 
perduoda naujiesiem 1963 taip 
pat neišspręstus, kai kuriuos 
tik labiau įaštrintus: dery
bas dėl atominių bandymų, nu
siginklavimo' Berlyno, Kongo, 
Vietnamo, lotynų Amerikos 
gelbėjimo iš nuolatos sproginė
jančių krizių, Jungtinių Tautų 
chroniškos krizės (anksčiau mo
ralinės, dabar jau ir piniginės), 
Europos ūkinės bendruomenės 
išplėtimo, Nato karinių jėgų su
stiprinimo, ir, žinoma, rytų bei 
vidurio Europos likimo. Vis tai 
klausimai, kurie 1962 liko be 
atsakymo ar net be pastangų 
juos atsakyti.
' Liko jie neišspręsti, net ne
spręsti, kada susidūrė dvejopi 
siekimai: iš vienos pusės-sieki- 
mas palaikyti status quo, palik
ti padėtį, kokia ji yra; iš kitos 
pusės — siekimas status quo 
pakeisti savo naudai, vykdyti 
agresinius faktus ir reikalauti 
jiem pripažinimo. Pirmas sie
kimas — Vakarų,«antrasis — 
sovietinio bloko.

TAIKOS PAŽANGA:
Paremta teisingumu ar lazda?

Popiežius Jonas XXIH kalėdi
nėje kalboje pažymėjo, kad 
1962 betgi rodė .ženklų klausi
mus spręsti taikingai. Taip, tai
ką įvykdė Prancūzija, baigda
ma Alžiro karą; Šiokia tokia 
taika atėjo Laose su neutralios- 
vyriausybės sudarymu. Nors iš
kilo nauji agresijos reiškiniai 
—prokomunistinės Indonezijos 
prieš Olandiją dėl N. Gvinėjos, 
komunistinės Kinijos prieš neu- 
tralistinę Indiją, Yemen karas 
faktiškai tarp Saudi Arabijos ir 
Nasserio, — tačiau tuos ka
rinius reiškinius n u s t e 1 bė 
džiaugsrras, kad taika laimėta 
dėl Kubos.

Taiką išlaikyti ar laimėti ga
lima vienu būdu — patenki
nant agresoriaus norą ir atiduo
ti tai, ko jis reikalauja. Taip 
buvo 1962 padaryta su N. Gui- 
neja, J. Tautų ir J. Valstybių 
pastangom. Taiį> paliaubas ir 
taiką siūlė kom. Kinija, , pasi
ėmus iš Indijos tai, ko ji siekė. 
Kitas būdas taikai išlaikyti ar 
laimėti tai pasipriešinti agreso
riui, kad jis nedrįstų , taikos ar-

Matai baigiami nelabai links
ma žinia augiam: gruodžio 19- 
21 prezidento Kennedy ir min. 
pirm. Macmillano konferencija 
priėjo, kaip ir spėta, išvadas:

■— Atsisakoma nuo Sky-

KIEK KAŠTUOJA BELAISVIS
Castro gruodžio 26 grąžino 

belaisvius, išlaikytus 20 mėne
sių — viso 1,113 už 53 mili
jonus dol. vaistais ir maisto 
produktais. Už vieną belaisvį 
išėjo su viršum 50,000 dol.

— San. Goldwateris įspėjo, 
kad U Thant po išrinkimo gen. 
sekretorium ėmė atvirai žiūrė
ti pro ružavus akinius, girda
mas Chruščiovą.

— Sovietai iš atstovų J. Tau
tose atšaukė V. Zoriną; jo vie
toj paskyrė N. Fedorenkų, bu
vusį atstovu Japonijoje. Tvirti
na, kad Zorinas buvo griežto
sios politikos šalininkas, Fedo- 
renko paskyrimas reiškia Chruš
čiovo norą švelninti liniją.

— Maskva gruodžio 26 at
naujino kaltinimus Amerikai, 
kad jos atstovybės pareigūnai 
verčiasi šnipinėjimu. Valstybės 
departamente į tai trumpai pa
aiškino: šita propaganda var
giai derinasi su Sovietų pa
reiškimais, kad siekia santy
kius pagerinti.
—■— Boriyno gruodžio 26 pa
bėgo 8 asmenų grupė senu au
tobusu, kurio 
Ieties lapais 
kulkų.

no jau realia jėga dėl Kubos.
Kubos arba ir N. Guinejos į- 

vykiai rodo, kad 1962 taikos 
laimėjimas nebuvo teisingumo, 
bet jėgos laimėjimas. Taika iš
laikyta ten, kur agresorius pa
juto lazdą- Lazdos argumentas 
Kubos taikai išlaikyti išryški
no, kaip savo pajėgas, savo laz
dos galybę įvertina sovietinis 
blokas, kuris rengė agresiją, ir 
Vakarai, kurie išdrįso jai pasi
priešinti.
SOVIETINIO BLOKO PAJĖ

GOS:
Nenustepięmo*■ silpnybės ver
tė daryti žingsnį atgal

Per pirmą pusę metų reiškė
si sovietinio bloko agresiniai 
reikalavimai dėl Berlyno, nusi
ginklavimo, Laoso ir kt. Tik labai pajėgia ekonomine jėga. 
Amerikos pasipriešinimas dėl Šio europinio-siekimo priekyje 
Kubos išryškino, kad Sovietai stovi de Gaulle. Metai dar la- 
nesijaučia pajėgūs smurtu Va
karus nugalėti. Kaip paprastai, 
jie kapituliavo ten, kur jiem 
aiškiai pasipriešinta. Sovietai 
negalėjo nuslėpti, kad neturi 
prieš Vakarus karinio pranašu
mo. Ypatingai pajautė Vakarų 
ūkinį pranašumą su Europos 
ūkine rinka. Pajuto dar sustip
rėjusią viduje žemės ūkio kri
zę, o taip pat ideologinį trūki
nėjimą, skaldymąsi iš vienos 
pusės rodantis liberalistiniam 
siekimam mene ir literatūroje., 
iš Intos pusės rodantis staliniz
mo siekimam, kuriem labiau
siai atstovauja Kinijos komu
nistai. ’

šitų silpnybių rezultatas: me
tus pradėjęs agresiniais reika
lavimais ir grasinimais, me
tus Chruščiovas baigė de 
monstruodamas taikingą poli
tiką Vakaram, atšaukdamas 
Zoriną ir siekdamas sustiprėti 
viduje, šuo nustoja tai, paju
tęs lazdą. Lazda privertė Ch
ruščiovą imtis Lenino taktikos: 
žingsnis atga, tikintis paskui 
du žingsniu žengti pirmyn

Robert Kennedy' teisingumo 
sekretorius, gruodžio viduryje 
lankėsi Brazilijoje ir trijų va
landų pasikalbėjime su prezi
dentu Goulart įspėjo, kad Ame
rika gali nutraukti pinigus, jei 
Brazilija nevykdys pažadę da
ryti ūkines reformas ir nesu
stabdys akcijos prieš Ameriką. 
Esą Brazilija nebuvo niekad gir
dėjusi iš Amerikos pareigūnų 
tokių tiesių ir griežtų žodžių.

Prezidentas Goulart, proko- 
munistas, labiausiai yra susirū
pinęs savo valdžią išplėsti ir 
tam kovoja su parlamentu. Ūki
nį gyvenimą mėgina pataisyti, 
plėsdamas prekybą su komunis
tiniu bloku.

KAS DAROSI KONGE, VĖL 
...NEAIŠKU

- Amerikos karinė misija, va-

AGRESIJA, TAIKA IR LAZDA
Pastabos prie 1962 metų politinių įvykfaj. kurie yra sužymėti b ir. 4 puslapyje

KALĖDOSE:
— Popiežius Jonas XXIII Ka

lėdų pirmą dieną aukojo mi
šias už persekiojamus dėl ti
kėjimo, ligonius, paliegusius, 
kurie negalėjo nueiti į bažny
čią.

— Izraelis ir Jordanas atida
rė vartus, pro kuriuos maldi
ninkai buvo leidžiami aplanky
ti Betliejų Jordane- Aplankė 
apie 2-3000. Tačiau praeinan
tieji turėjo skiepytis.

— Vakarę Berlyne languose 
buvo uždegtos žvakės, pagal 
sieną eglutės — kaip simpati
jos pareiškimas esantiem už 
uždangos. Rytų Berlyne buvo 
tamsu.

— Vietnamo komunistai pa
leido Kalėdom amerikietį ser
žantą, kuris prieš kelis mėne
sius buvo paimtas j nelaisvę 
nušovus lėktuvą.

— Washingtone nepatvirti
nami, bet ir nepaneigiami gan
dai, kad metų pradžioje laukia
mas atvykstant prezidentas de 
Gaulle ryšium su laišku, kurį 
prezidentas Kennedy jam pa
siuntė, siūlydamas Polaris ra
ketas.

lijo gauna Amerikos Polam ra
keta*. — Povandeninius atomi
nius laivu*, iš kurię to* rake
tos gali būti leidžiamos, statosi 
pati Anglija, ji pasirūpina ir 
atomines tom raketom bombas.

— Laivus su raketom Angli
ja įjungia į Nato organizaciją.

IŠVADOS DĖL ANGLIJOS:
Tokis sprendimas Anglijoje 

si/tiktas susijaudinus- Dalis 
skundžiasi dėl pažeisto Angli
jos prestižo. Anglai, anot U. 
S. News..., mėgina kaltę su
versti J. Valstybėm, kad pakir
to Anglijos atominę jėgą; ver
čia Prancūzijai, kad užtrenkė 
duris į europinę rinką. Macmil- 
lanui padėtis labai nejauki.

LAIMINGŲ NAUJŲ METTIJ
LINKIME SKAITYTOJAM, BENDRADARBIAM, 
PLATINTOJAM, RĖMĖJAM. _
DĖKOJAME VISIEM Ui TALKĄ PER PRAĖJU
SIUS METUS IR PRAŠOME JOS NAUJIESIEM 
METAM.

dėl Kubos, padarė du naujus 
žingsnius: nugalėjo įkalbėtą ar 
įsikalbėtą baimę, kad ji esanti ■ gailinos Tsetungo landos 
atsilikusi raketų srityje. Po į- baimė.
vykių jau viešai skelbiama, kad 
Amerika raketų sistema toli 
pralenkia sovietinę ir kad Ame
rikos raketų užtenka visiem 
Vakaram ginti; dėl to Europa iliuzijos į akligatvius ir 
neturi raketas gamintis. Ant- tokiu Mdu pasirodė esanfic* 

dyti. Taip —mažiau sėkmingai ras žingsnis — Amerika įsitiki- klatdinga; privertė taip pat 
— Vakarai priešinosi Žodžiais no, kad Ismiamihr atvejate jai praregėti, M riritee, psrjprll 
ir prigestais ar paradiniais tenka eiti vtaMd, be sujungi- šlntMi kettu realiai galima m 
veiksmais dėl Berlyno. TMp — gininkų, kurie gero gyvenimo suvtaMi ^resyvhi Imperiafta 
sėkmingai-—-Amerika pasiprtaM- užliūliuoti atsisako aukos bend- nra ruiųlb

.. • ’

ĮįĮįII' -; O 1 £ ’< W IW i 4 x



IVANAS

.vestuvėms, sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams

•SCORP.

vertinti.

WHITE HORSE TAVERN

SCHALLER&WEBER

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

Dreu9» be jokių sąlygų rė
mė kosgnsą prieš, ir gal en- 

kongreso ^anĮtįšus, rašyda-

Vilną, ■
tą suvažiavimą plačiai ir tei

namai aprašinėdamos pranešė
jus girdamos ūr primindamos, 
kad negavo kultūros kongrese

gos ministeriu paskirtas Kai 
Uwe von KasseL Jis esąs fcon- 
vencionalinės kariuomenės, to
kios kaip mari Amerika, šali
ninkas. Straussas buvo atomi-

dar vertinamai pridėjo: “Be to, 
kitų asmenų naudojimą saviem 
tikslam skaitau žeminančia ir

Vokietijos kanceleris Adenau- 
eris gruodžio 13 sudarė naują

Adolfo SCHRAGEKIO

TORTAI - PYRAGAIČIAI

200 Orchard Si. Tel. AL 4-8319 * New York 2. N. Y.

Augiausios kokybės produktai
• Musų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai. • Užeikite — įsitikinsite!

64-09 561 h ROAD
(Buvusi Petro Lisausko krautuvė!

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

1643 SECOND AVENUE NEW YORK 28, N. Y
(Between S5th & S6th Sts.)

Krautuvėje turim didelį pasirinkimą. įvairiausių medžiagų kos
tiumams, paltams, suknelėms, megztukų, odos ir t-t.

943 ERzabefh Avė., Elizabeth, N. J. — EL 4-7608

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York. N. Y.
Tel. RE 4-4428

dus --- kaip ir kMŠBrirrMt iie- 
,tarini, kfdrtų ps tebūtų pažiū
rų, * literalmių dppsnlr radinių, 
tautininkų ar katalikas. Labai 
gaila,, kad. Naujienos... neįdė
jo ištiso pranešimo dr. J. Gri
niaus.

Naujienos perimtą iš Dirvos 
akciją mėgino pasukti ypatin
ga linkme —

kongresui pastatyti oparici- 
joj* stadantp sąjungos suvažia-

Siuntiniai įkainuojami labai sąžiningai ir siuntėjas gali pa- 
tikrinti įkainavimą pagal kainų katalogą.

Negalintieji atnešti siuntinio asmeniškai, prašomi siųsti paštu 
tiesiog į mūsų skyrių, o mes vėliau atsiųsim sąskaitą su katalogu.

demoralizuojančia visuomeni
ne-priemone, kurios, tilšuosi, 
kitų lietuvių organizacijų vei
kėjai stengiasi išvengti.”

botos,aiškiais ateities darbais. 
: “čia pat kitas gal skaudesnis 
skirtumas tarp kultūros kon
greso ir studentų suvažiavimo. 
Kongresas buvo ruošiamas lie
tuviškame Jaunimo Centre, va
karienėj (neišvengiama betu
riu dabartinės veiklos dalis) 
maža kailių, prašmatnių suk
nių: į kongresą suvažiavo dar
bo pelės. Studentų suvažiavi
mas tebeeina tradicine Rotary 
konvencijų vaga: viešbutis, 
daug dalyvių, kurie pačiam su
važiavime nepasirodė (užsire
gistravo apie 150, gi iškilmin
guose šokiuose- buvo keturis 
kartus daugiau) — viskas kal
ba už nemažos studentijos da
lies pasinešimą “petit bourge- 
ois” gyvenimui”. #

Po suvažiavuno iškilo
dar vienas epizodas, apibu

dinąs veikimo metodus.
Naujienos buvo paskelbusios 

Naujienose prisigiandusios San
taros redakcijos protestą prieš 
Organizuojamą kongresą Po 
kongreso, jau gruodžio 12, Vik
toras B. Ifiežudis parašė Nau
jienose, kad *■ “Santakus redak
toriai mapųypavia^fe jprinaudo-

Po tekių spaudos atgairių 
apie praėjusį kongresą atrodo, 
kongreso spaudos sekcija tu
rėjo pagrindo savo nuomonei 
apię spaudą:

“Kongresas pastebi, kad mū
sų spauda ne visada būna ly
giai objektyvi, aprašydama be
turiu svarbesnius gyvenimo į- 
vykius, atskirus asmenis bet jų 
pasireiškimus, kūrybą;' savo
sios krypties ir jai artimi žmo
nės dažnai perdaug iškeliami, 
Intų gi krypčių veikėjų darbai 
sumažinami' ar visiškai nepa
stebimi. Rekomenduotinas di
desnis objektyvumas ir vieno- 
desnio masto taikymas žmo
nių faktų, įvykių vertinime.”

visi siuntiniai siunčianti į Lietuvą ir kitus U S S R kraštus per 
Elzabetbo skyrių pasiekia paskyrimo vietą per 5 ar 6 savaites ir 
tai garantuotai.

187 ORCHARD 8T„ N. Y. C. Tel. GR 7-1130
DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ ▼yru ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietines vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant atafinius i užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti kbjentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

“Naujienose rašė: “šis kongre- ko nepastatyti yra nemoralu, koalicinę vyriausybę. Aprau
sąs pasižymėjo, kaip ir pirmasis, 
rengimo skubotumu, paviršuti
niškumu, nesusigaudymu lietu
vybės dalykuose”..: ‘Kongre
sas pasibaigė pripuolamais (tur 
būt, atsitiktiniais. D.), nepakan
kamai apsvarstytais, konkre 
čiai nieko neįpareigojančiais

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS j

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir sukne^pą^-Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

• NEW YURK» «, N.Y. — M -2ta Amm _
• NEW YORK n N. Y. — MB W. Mth Street
• NSWARK 9. N. J. — 4R ^rtagRsM Arenu

Besąlyginis teigiamas Naujie
nų atsiliepimas apie studentų 
sųyažiavimą daros supranta
mas, kada paskaitai T. Žiburių 
intonaciją iš studentų suva- 
ziavimo.

T. Žiburiai gruodžio 6 rašė: 
“Dr. H. Nagio žodis, atidaręs 

.. simpoziumą lietuvių kultūros 
klausimais, didelė dalim tebu
vo antikongresinė retorika, ir 
jo mintys Jįiętuvių tarpe, deja, 

.pėniažnai budimos. .*. /^kia 
> dr. H. nuotaika susilau

kė stiprių priešingų reakcijų 
Tą “kraujo spaudimą” didin-. klausytojų tarpe”. Ir rezulta- 

ti dar prieš kongresą ėmėsi tas: “Uždarant suvažiavimą, 
iniciatyvos pati Dirva straips-. buvo priimta  ̂rezoliucija, kurio- 
niais, kas tari ir neturi kong- je išreikštas*? nepasitenkinimas 
rese kalbėti. Tačiau “kraujo studentų stM&avimo ir kultū- 
spaudimo” akciją iš Dirvos pa
veržė Naujienos.

Sumtūriai pristatomi ne ankščiau, kaip po 1% — 2 mene 

r Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vfinoaSs medžiagos - importuotos er rietmeo 
' 3-joee krautuvėse

KRAMER’S 
PASTRIES

PORTRETO, SEDfOS, VAIKŲ 
tvairtų progų — vestuvių, krikštynų* gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums

Naujienos iš karto atsistojo 
neigimo pozicijoje, tesiimda- 
mos
...muHu informuoti, daugiau

Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAInuo4vai.popiet- :
Puikiausia vokiška virtuve: pietūo-vakarienė

Užkandžiai M nuosavos virtuvės

Būtų laikas, kad mūsų vyres
nieji ir respektuojami vadai 
eitų pas mus su konkrečiom 
idėjom, planais ir darbais, o ne 
mosikuodami laimėtojų vėlia
vom, bet tuščiom rankom”. nės jėgos šalininkas. Ryšium

Dėmesio vertas ir jaunosios su tuo pasticeitaiiu eilė aukš- 
kartos atstovo dr. Arūno Liu- tųjų karininkų įteikė pasitrau- 
levičiaus kimo raštus.

Vertino 
kongresas 
lietuviškai 
grėsė vadovauja ir ateičiai gai
res skelbia tik tam tikri ‘savo 
žmonės’ ”; kongreso rengėjų 
“organu” tevadino Draugą. Ta
čiau Naujienos rado galima ir 
teigiamai /atsiliepti, anot jų, 
apie “tam tikras” žmones, ku
rie turėjo pranešimus kongre
se: J. Gimbutą, Pr. Skardžių, j- 
Balį, J. Kreivėną.

Vertinimą kongresui pratęs
damas, J. Krav&ias paskiau

programas* 
šieji studentu nuėjo kita kryp
timi nei Naujienos.

Kaip jauninas reagavo į an- 
tikongresHię -retoriką,. dar aiš
kiau atsiliepė D. Koklytė Drau
ge gruodžio 15. “Dr. H. Nagys 
sukritikavo iki šiol nuveiktus 
darbus, paneigė priimtas tradi
cijas ir sunaikino daugybę ver
tybių. Jis nuplėšė iki Sol kriią 
rodančius užrašus, o jų vieton 
nepastatė naujų- Po dr. H. Na
gio paskaitos studentas, jei jis 
ką girdėjo & suprato, turėjo 
jaustis labai vienišas, apvog
tas ir, be abejo pasiklydęs... 
Yra puiku ir naudinga iškelti ir 
paneigti senas klaidas, kad iš 
jų galima būtų pasimokyti. Bet 
paneigti viską ir to vieton nie-

jafir kongreso eigą bendrame 
posėdyje, sežocųose, parodose, 
koncerte ir kt. Tai boro išsa
miausia ir plačiausia informa
cija, kuri davė ir bendrą apž
valgą,, kas kurioje kultūrinio 
gyvenimo srityje daroma, Dien- 
rąštis, atrodo, matė trūkumus, 
Kultūros skyriaus vedamaja
me linkėdamas ateičiai di
desnės organizacijos ir lin
kėdamas, kad tą reikalą ga
lės patenkinti sudaryta PL- 
B kultūros Taryba, iš anksto 
kongresus bei kultūrinius pasi
reiškimus planuodama ir ap
saugodama nuo improvizacinio 
skubotumo.

Dirva aprašinėjo nuosaikiai, 
o vertino: “Esamoji rutina, jau 
iš anksto atspėjama tvarka ir 
neišvengiama tendencija paro
dė nusidėvėjimo ženklų. Išsky
rus gausiais darbais, kūrybiniu 
polėkiu ir rutinos nevaržomas 
spaudos, meno ir architektūros 
parodas, pats Mąngresas kentė
jo nuo aukšto'ktaiyd spaudi- 
mo .

- Cor. DELANCY, N.YX.
KRAUTUVES ATVIROS KASDUIN IR SEKMADIENIAIS, 
ISSKYRUS SESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 8:30 VAK.

& Rocirnntfitnb kzantizvBM 1callMxo& rosiftBl, IrakUkal, ulcreUilMcal 
Važtooti BMT išlipant Eaaex Street, keltis elevatorium J vintų, 

arte IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atalaeškite š| skelbimą, kurte Imis ypatingai Įvertintas

;ĮįiĮĮRi!irtf guoti' «taMfee. šiam suvažiavime neTėffctą,,
ir žurnalistinės kuttūros ly- “^tendŽūmt £ dnęjų trutnpų spaudoje atrodė, kad są- 

; dnė iinj» - pamatei vyteĮ.'
nos... gjųtau įspūdį, kad dr- ^Sayo darbo stilkij kr kemg- 
J. Grinkis kitėjo kaip Wuas ir suysfiavimas buvo 
Uetųyįs jpatrmUs, kuriam nuo- panašūs: nekreipta dėmesio j 
šir£Š^ YūpffietuvyW6 iaaiky- plačias d^liaraciįas ar šimto 
mo AinorijĮąĮjp Įjfafni režknlaų metų piinnfr, iiėt rftpjtaiĖ ri?

tokiais tvirtinimais: 
“neatstovavo visai 
visuomenei”; “kon-



rau

pam.

Floridoje šalčiai pridarė

Varžybos verčia rengėjus pa- krikščionių vienybės pirmininkas.

Ji truputį patylėjo ir pridė-

mis.

(nukelta j S pilj

siekė per sta- 
kad galėtų susi-

bažnyčios visuotinam susirinkime.POPIEŽIUS JONAS XXIII kalba

SPALIO revoliucijos šventę 
švenčiau su draugais. Po ilgų 
kalbų nutarėm eiti. pas Zoją 
ir Povilą. Jie turėjo dviejų at

sakymą. Centrinio komiteto

RUSŲ ortodoksų stebėtojai iš Vakarų pasaulio: kun. 
Igoras Trajanovas iš šviecarijos ir vysk. Kasianas iš 
Prancūzijos.

nuotaika buvo gera. Dar nesi
matė nuorūkų lėkštėse, ir via 
dar gėrė iš savo stiklų..

Mus sutiko linksmai, bet vi
si stebėjo Svetlaną.

— Čia Svetlana. Tikiu, via. 
būsime gerais draugais.

Priedanga reikalavimui, kad 
kiti nieko tuo pačiu metu ne
darytų, nurodomas lietuviškas 
reikalas. Juo remiasi net ir la
bai siauros grupės bei atskiri 
asmenys-. Esą kiekvienas lietu
viškas pobūvis, koks jis bebū
tų, jau yra lietuvybės plaiky- 
mas. žinoma, kur tik lietuvių 
susirenka, mažiau ar daugiau, 
ten jau yra šioks toks lietuviš
kas judėjimas. Bet toks pats 
“lietuviškas reikalas” bus ir ki
tas parengimas, gal net prana
šesnis. Valia pasirinkti, jei ne 
galima išvengti sutapimo. Jo 
kiam pykčiui neturėtų būti vie
tos. Juk yra tikra, kad dvejo
se vietose bus daugiau dalyvių, 
negu vienoje; tai ir naudos lie
tuviškam reiMblui bus daugiau. 
Kiek ten liks pelno ar nuosto
lių rengėjam, tai jų reikalas. 
Nereikia savo naudos maišyti 
su visuomeniniu veikimui

klausimas ligi 
spręsti vietos 
ir laikraščių, 
kai kur skel-

sios kalbos vietoje lotynų. Nuo
monės skyrėsi.. Mažuma palai
kė senąją tvarką., Krito į akį, 
kad tie susirinkimo dalyviai, 
kurie geriau lotyniškai kalbėjo, 
rėmė gimtosios kalbos stipri
nimą. Amerikos vyskupai, iš 
kuriu buvo daugiausia laukta 
pasisakymų už gimtąją kalbą, 
nebuvo tuo klausimu perdaug 
suinteresuoti. Buvo linkę pa
likti senąją tvarką.

nė yra du skirtingi dalykai- Ta- nu tarpu pamačiau dangaus 
vo vietoje aš taip nešnekėčiau, mėlynę, šv. Bazilijaus katedros

— Turėtum paskaityti laik- spalvas, raudono marmuro Be
raščiuose. Ten Sakoma: “Lais- pą, dvi nejudančias statulas,

Limburgo katalikų vysk, vo- ' tiktai savo konfesines bendruo- 
kiPtis . Kampe, grįžęsiš Bažny- menes, bet ne spaudą ir viešu
mos sųsūinkimo, laikraščiam mą. *
pareiškė, kad susirinkimas, su- Kas buvo paskelbta, dau- 
šauktas “beveik iš nieko”,' pa- giausia lietė liturgiją- Svarsty- 
sidarė svarinu ir “reikšmingu tas platesnis vartojimas gimto- 
įvykiu Bažnyčios istorijoje”. 
Tai nuopelnas dabartinio - po
piežiaus Jono XXIII.

Kai popiežius Jonas XXIII 
paskutiniu laiku sunegalavo, 
tai nušnekėta ir apie tai, kad 
su jo mirtimi susirinkamas au
tomatiškai galėtų nutrūkti, sa
vo darbo nebaigęs. Bažnyčios 
tvarkoje yra teisė naujam po
piežiui susirinkimo nebetęsti. 
Tačiau galvojama, kad to nebū-

rinis komitetas išmetė visą ei
lę vietinio komiteto narių, net 
du partijos sekretoriai išlėkė 
už politinės idėjos išniekinimą.

Taip, aukštojoje Karabakoje. 
Tai armėnų kvartalas.

— Ten nebuvo skerdynių 
tarp jų pačių.. Ten išplovė vi
sus rusus.

—Ar kas skaitė laišką iš 
centrinio komiteto? -

— Taip-
Mes ne. Papasakok, kas

— Polia, lieji savo gėrimą. 
Taip ir kilo triukšmas*. 'Ne

bebuvo bendros kalbos- Aš iš
gėriau tris stiklus ir kažin ko
dėl buvau nepatenkintas.

— Klausykite, draugai! Jūs

— Ar kas žinot, kiek buvo 
užmuštų

— Rusų respublikoje ne
daug. Kokie septyni ar aštuo- 
ni šimtai, gal tūkstantis. Žmo- laiške sakoma, kad jiems, pa
gos iš statistikos biuro tai sa- baltiečiams, trūksta politinio iš- 
kė. _ silavinimo. Ir ten kai ką atlei-

— Tiek mažai! Negali būti! do iš pareigų.
— Tai ysa teisybė. Taip pra- —Į sveikatą, į sveikatą, už 

nešinėjo ir užsienio radijas.

Jeigu neateisi, sugadinsi man 
šventę.

— Jeigu ateisiu, ateisiu ne 
vienas, — pasakiau.

— Kas bus su tavim?
— Tu jos nepažįsti.

— Kokios žudynės buvo ki
tur?

— Gruzinai žudė armėnus,

KARINOLAS AUGUSTINAS BEA, sekretoriate PROTESTANTŲ stebėtojai: dr. Douglas W. Shown iš 
Škotijos ir dr. Joseph Jackson iš. Chicagos.

— Klausykite, žinot, kas at- tai
sitiko n^tojų kotonijoį? Ko- nys. suminei Mnte. pMtolėpė vo tokta ilga, kad net kėii su- 
chetov (stalinistuus rašytojas) Jaunuoliai neturėjo darbo ir 
asmeninei apsaugai pasisamdė reikalas užsibaigė nieku. Cent- p 
kaž kokį valkatą. Jį pavaišino 
valgiais ir gėrimais. Kiti ra
šytoji irgi tai pada&T^et jie 
ne savo apsaugai, o prieš Ko- 
chetovą.

— Ir kas atsitiko
— Buvo muštinys. Pasamdy

tieji kovojo tarp savęs.

dens. Nuraukti . tiktai bendri su. Būta ir labai skirtinga uad
peešdžiai^ - jrnė- rronių. Popiežius ' juiiiii. JĮj|]
liau ^riha ^ffiujJĮirstę-ryydMpri n dar pasiekę. Buvo įsipafei- kalbėjęs paskutiniame 
buvo įpareigotitašiau sekti ir gota išlaikyti tam tikrą slaptu- nuomonių skirtumus ^89 
svarstyti komisijų pateikiamą mą. Net ir kitų religijų stebė- įo kaio “šventąją laisvę Bad 
medžiagą. _. >*' tojai įsipareigojo supažindinti nyčioje”. Kitų konfesijų, ''|||

kataliku, stebėtojam j taip. 'pa|! 
susidarė įspūdis, kad diskus^ 
jos buvo gausios ir laisvos, 
jie net nelaukę. Limburgo vyą|| 
kūpąs Kampe vokiečių spauda j 
pastebėjo, kad kiekvienas tu 
jo laisve ir progą savo nuomoj 
nę pareikšti. ja

Visuotinumo pabrėžomos
Įžvelgiamas skirtumas tarpi 

pirmoio ir antroio Vatikano su-' 
si rinkim o. Pirmajame 1870 me
tais vvravo daugiau Romos įta- 
liškoji dvasininkija. Dabar per
svėrė kitų kraštų ir kontinen
tų — Amerikos, Azijos, Afri-, 
kos. Ateina naujos jėgos ir 
naujos problemos- Katalikų

Rengėjai, tur būt, nė patys 
nemano, kad jie galėtų ką nors 
susaistyti. Jie* tiktis kreipiasi. 
Kitiem lieka laisvė rengti ką 
nors ar nieko nedaryti tuo pa
čiu laiku. Kartais susilaikoma, Parengimai, kuriem neturėtų 
kartais nepaisoma. Ar tai yra būti konkurencijos ir jėgųskal- 
prasta? Jei daroma sąmoningai, dymo, tegali būti daromi 
kad kitiem pakenktų arba net bendriem mūsų reikalam, kaip 
pakerštautų, kaip studentų su- antai, Vasario 16 minėjimai, 
važiavimas kultūros kongresui, trėmimų prisiminimai, Ralfo 
yip prasta. Tačiau daugeliu at- vakarai, didžiosios sukaktys, di

dieji visų lietuvių kongresai- 
Tada jau yra lietuviškos sąži
nės reikalas susiburti vienon 
vieton.

Bažnyčia, kuri ligi šiol labiau 
sutapo su Vakarų kultūra, sto
vi prieš gyvą reikalą prisitaiky
ti kitų kraštų • kultūrai ir ją 
krikščioninti. Ryšium su tuo 
iškyla vietos vyskupų didesnio 
savarankumo ir atsakomybės 
klausimas. Tai susiduria su Ro
mos kurijos centralizaciją ir 
tam tikru “biurokratizmu”.* Yra 
nuomonių palikti prie senos 
tvarkos ir yra norinčių išlaiky
ti vienybę didesniame įvairu
me. '

Vienybės klausimas
- Krikščionių vienybės sieki

mas buvo pabrėžtas susirinki
mą atidarant, popiežiaus Jono 
XXIII dalbose, posėdžiuose ir 
pasitarimuose- Tai problemai 
vadovauja kardinolas Augusti
nas Bea. Sunkumai supranta
mi, klausimo sprendimo taip 
greitai nelaukiama. Susirinki

me vadovautasi nusiteikimu ne
daryti nieko, kas suartėjimą 
sunkintų. ‘'Kas atrodo negali
ma žmonėm, galima Dievui” — 
kalbėjo kardinolas Augustinas 
Bea, reikšdamas viltį, kad su
artėjimo keliu bus padaryta ge
ra pradžia.

Lietuviai susirinkime
E lietuvių susirinkime yra 

dalyvavę vysk. Vincentas Briz- 
gys ir vysk. K. Salatka. Iš Lie
tuvos specialistų komisijoje da
lyvavo kan. J. Stankevičius. Ki
ti E Lietuvos atvykę paliko už 
susirinkimo, nes nebuvo leista 
atvykti patiem Lietuvos vysku-

vejų mažesni parengimai lietu
vių kolonijose galėtų ir sutapti. 
Tai varžybų principas.

milžūuškų nuostolių vaisme
džiam. Sakoma, kad daugiau 
nei 1957-8, o tada iššalo 30,000 
vaismedžių.

(4) vas žudymas”. Jie užmuš tuos,
Šaltis perbėgo mano stubur- kurie užsitarnavo.

kauliu, kai supratau, kad jis ne- — Kas užsitarnavo?
gyvas. — Jie žino, kas užsitarna-

Praeiviai ' keitėsi nuomonė- vo. Be reikalo jie neleidžia įsa
kymų.

Jis dar vaikas. — Gali pavogti jo drabužius,
Gal dar gyvas? batus...
0 ne. Jis miręs. Buvau — Vogimas ir plėšikavimas 

pridėjus veidroduką prie bur- draudžiamas, čia jau valdžios

Pasisukau ir nuėjau. Neprisi
menu, kaip ėjau ir kaip pasie
kiau Raudonąją aikštę. Nuėjau 
tiesiai prie mauzoliejaus- Di
džioji keturkampė kaip dėžė,

— Ir atsitik tu man šitaip— aikštė buvo pripildyta gaibin- 
jokio milicijos žmogaus! gos senovės. Plikos cementinės

— Atsargiau tamsta. Juk kolonos, triaukščiai kapai, tie-
šiandien leidžiama! siakampės gyvulių statulos.

— Tolia, kur tu buvai? Ko
dėl tavęs nesimatė, — klau
sinėjo Miša-

— Tu tvarkoje? — paduoda- ten rašoma-
ma degtinės klausė manęs Zo- — Pirmiausia Ukraina. Ten 
ja. t . įsakymas buvo suprastas kaip

— Puikiai jaučiuosi.__ direktyvas. Ir kas atsitiko. Bū-
— Tai, jie buvo nuteisti už riai jaunų komunistų aktyvo

plėšimą. gavo juodus sąrašus. Bet apie

— E tikrųjų?
— Visiška teisybė? Bet Bal

tijos valstybėse nebuvo nužu
dytas nė vienas žmogus.

Nė vienas?
Tai provokacija!
E tikrųjų. Jie ignoravo į-

— Taip, iš tikrųjų, — pradė
jo Igoris, — Tiek daug laiko 
prabėgo. Tiek daug įvykių nuo, 
rugpjūčio 10...

— Zoja ir aš! — sušuko Po
vilas, — Zoja ir aš turėjom ra
mią dieną. Žiūrėjom televiri-

pasivėiinusius, 
lą Povilas, 
mušti su manim stiklais. — 
Galvojau, kad neateisi. Zoja ir

— Svetlana, brangioji, ateik 
čia, — šaukė Lilija. — Tie vy
rai nekreipia dėmesio į mus. 
Jie tik geria ir yalgo. Apsieisi
me ir be jų. ' *

— Negalite apsieiti be mū
sų, — sušuko Povilas.

— Svetlana, čia jūsų stiklas, 
—- pildamas vyną, sakė Igoris.

— Norėtumėt degtinės
— Ne, ačiū, nenoriu, — pri

verstinai nusišypsojo Svetlana.

Šventėse gana dažnai susi
grūda keli parengimai. Ypač jų 

■ .pagausėja apie Kalėdas, Nau- 
\ ius Metus, Užgavėnes, Velykas, 
f Tomis dienomis kai kurios or- 

ganizaciįas yra susidariusios sa
vo tradiciją rengti pobūvius, 
koncertus, šokius. Būna labai 
nepatenkinti, jei kiti tuo pačių 

f laiku ką nors daro. Taip pat už
imamos dienos jau iš anksto ir 

' prašoma, kad kiti tą dieną nie- 
ko^nerengtų. Tokių praneši
mų jau yra Užgavėnėm, Vely
kom, Atvelykiui. Kaip žiūrėti 
į tą reikalą?

Parengimų 
šiol bandyta 
bendruomenių 
Buvo ir tebėra 
biami parengimų kalendoriai, 
kad kiti žinotų, kurios dienos 
yra jau užimtos, o visuomenė 
matytų, koks minėjimas, pra
moga, koncertas ar vakaras jos 
laukia. Tačiau tie parengimų 
kalendoriai čia pasirodo laik
raščiuose, čia vėl pradingsta il
gesniam laikui. Matyti, nelabai 
noriai registruojamasi. Daug 
parankiau ir lengviau tokį- pa
tį pranešimą išsiuntinėti vi
siem laikraščiam su prierašų: 
“prašoma kitų tą dieną nieko 
nedaryti”. Ar tai ką nors įpa
reigoja?

uos.
— Kas tai padarė?

. Pardavinėjusi gėles moteris 
aiškino, kad aukštas lieknas vy
ras jį pašaukė, o kai tas pasi
suko, tai ir nušovė.

kurios su ginklais saugojo tuos ar aš ateisiu. Tylėjau ir girdė- 
kūnus. Mes nuriedėjome toliau jau jos dūsavimą ragelyje.
į gatvę. Aš pajėgiau įremti sa- — Prašau labai, ateik, Tolia, 
vo kelią į jo krūtinę ir jį smar
kiai nustūmiau. Jis paleido ma
ne. Pašokau. Jis taip pat. Kir
tau jam į pažandę. Jis sukrito, 
bandė atsikelti, bet jo rankos 
buvo per silpnos. Prislinko prie 
mauzoliejaus ir atsirėmė. Jis 
spiaudė krauju.

— Užmušk mane, — sušve- 
beldžiavo.

Pasiėmiau savo švarką ir sun
kiai kvėpuodamas pasakiau:

— Tu kalės vaike.
— Tai buvo dėl tėvynės, — 

atsakė jis.
Apsižvalgiau Viskas buvo 

kaip pirmiau. Nejudančios sar
gybos nejudėjo- Viena tik pa
žiūrėjo į nužvūgintus savo ba
tus, kuriuos aš bekovodamas 
buvau palietęs purvinom ko
jom.

Pasisukau ir nuėjau namo.

kitoki parengimai
sitempti, daugiau skirti savo 
triūso, labiau išsigarsinti, pri
traukti daugiau žmonių kurie 
rečiau lietuviškus paregimus 
aplanko. Kuris iš parengimų 
bus patrauklesnis, įdomesnis 
bei kultūringesnis, ten bus ir 
daugiau dalyvių. Tuo būdu su 
mažintume daugelio parengi
mų nuosmukių. Dabar rengė
jai, užsitikrinę, kad jienis nie
kas nekliūva, ramiai sau laukia, 
jog “visi- ateis”, net “E toli
mesnių apylinkių”, ir bus pa
tenkinti. Taip ir smunka 
sų parengimų lygis.

—Žinoma, ateik su kuo tik 
nori. Tu žinai, mes būsim pa
tenkanti, matydami tave ir ta
vo draugus.

— Tu jos nepažįsti, — pasa
kiau.

Tai buvo tikra teisybė, nes 
ir aš pats nežinojau, ką galė
čiau nusivesti- Norėjau būtinai 
įrodyti Zojai, kad man ji nie
ko daugiau nereiškia. Nuta
riau pakviesti Svetlaną. Ji kaip 
dailininkė dirbo mūsų spaustu
vėje. Buvo dvidešimt trijų me
tų, graži, domėjosi manimi, bet 
didesnių potroškių neturėjo. 
Džiaugėsi, kad pakviečiau, bet 
vėliau buvo netikra, nes be 
manęs ji daugiau nieko nepa-

' — Jaunuoli, prašau nekelti Kažkas mane pastūmė. Dar u .u- ^ino-
balso prie mirusio žmogaus, nespėjau atsikelti, kai žmogus v“? — Niekai, Svetlana. Ten visi
Leidimas leidimu, bet dar yra užšoko ant manęs. Griebė už Ir , vi;. pinkus žmonės, jei tik nebijai
žmogaus sąžinė. gerklės, bet aš staigiai pasukau J“/ paprastų dainų, dviprasmiškų

— Tamsta laikai lazdą už galvą ir išsivadavau. Tada mes ’ geriausia, lauksiu 9;30 stole.
atbulo galo. Tamsta galvoji, grūmėmės ant šaligatvio. Mūsų Aš truputį svyravau. Nebu- šinkovo gatvės kampe, prie 
kad valdžios įsakymas ir sąži- gaivos atsimušdavo į sieną. Vie- vau tikras dėl Zojos. Ką ji pa- knygyno.

galvos? Pasakiau Lilijri, kad Kai mes atėjome, jie sėdė- 
nežinau — eiti ar ne. Prašiau, jo už stalų. Buteliai jau buvo 
kad Zoja paskambintų išvaka- iki pusės nugerti. Kai kurie jau 
rėse. Ji paskambino ir klausė bandė dainuoti. Visa šventės

žinote, kaip jus myliu, — su
rikau.

— Tolia?
— Yra kvaila taip retai susi

rinkti, — tęsiau. — Kada susi
tikom paskutinį kartą?

— Paskutinį kartą?
— AŠ žinau, — šaukė Lilija 

— Tai buvo vasarvietėje, kai
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DERYBŲ SEZONAS: Dobryninas, Gromyko, Kennedy.

1962 metų svarbieji įvykiai
SAUSIS
Vyravo rš pereitu ' mėty pa

veldėta Įtampa dėl Berlyno. Dėl 
jo ėjo, diplomatiniai pasikalbė-

J. McCormack, Atstovų Rūmų 
pirmininkas, pažadėjęs remti rezo
liucijas Lietuvos reikalu.

KARD. P. SPELLMANAS kovoje 
prieš diskriminaciją paramoje 
mokyklom.

jimai, ir abiejose pusėse buvo 
demonstruojami kariniai pasi
rengimai. Brendo Kubos klau
simas. Mėginta stiprinti Vaka
ru ūkinė ir politinė vienybė. 
Lietuvoje atnaujintas bylų te
roras.

14. Amerika sutarė su Euro
pos ūkine bendruomene ma
žinti muitus. —,16. Kongo A- 
doula nušalino savo pavaduoto
ją prokomunistą Gizengą — 
20-31. Punte dėl Este konfe
rencija tesu tarė, kad Kubos 
marksizmas nesiderina su A- 
merikos sistema, bet sankcijų 
jokių. — 26. Vilniuje nuteistas 
kun. L. Pavilonis, kun. Burnei- 
kis ir kt.. o jų bažnyčia Klaipė
doje paversta filharmonijos sa
le.

VASARIS
..Amerikos pastangos susi

prasti dėl Berlyno, dėl Laoso. 
Maskva tai laiko silpnumo 
ženklu ir reikalavimus didino. 
Amerikos vidaus gyveni me 
konfliktas dėl paramos mo
kyklom.

2- Prezidentas įsakė sustab
dyti prekybą su Kuba. — 6. 
Kard Soellmanas pasmerkė

NENUGALĖTAS TSHOMBE

MAO TSETUNGAS, 1962 agreso 
rius.

A. STEVENSONAS, dienos žmo
gus Kubos istorijoje

Kennedy mokyklų paramos 
programą, ir Kongresas jos ne
priėmė. — 10. Amerika ir So
vietai pasikeitė šnipais: Pow- 
ers ir Abel. — 10. Vilniuje 
teroras tęsiamas: sušaudyti 4 
žydai dėl tariamos spekuliaci
jos. — 16. Prezidentas priėmė 
lietuvių delegaciją- — 20. Nato 
konferencija parodė atvėsus 
tarpusavio bendradarbiavi
mą. — 20. Pulk. Glenn pirma
sis astronautas apie žemę.

KOVAS
Mėginimai atleisti įtampą dėl 

Berlyno, dėl Laoso, dėl atomi
nių bandymy ir nusiginklavi
mo ministeriy konferencijose 
— be vaisių.

2. Prezidentas Įsakė atnau
jinti atominius bandymus. — 
12. Ženevoje užsienių reikalų ’ 
min. konferencija, Prancūzai 
atsisakė dalyvauti. — 14. At
naujinta nusiginklavimo konfe
rencija — nieko nedavė per vi
sus metus. — 18. Alžiro ka
ras baigtas.

BALANDIS
Pasitarimai Washingtone su 

sovietu Dobryninu. Vakariečiu 
nesutarimas gilėja. Departa
mento pareiškimas, kad nieku 
pozityviai negali padėti Baltijos 
valstybių reikalu.

9. Lietuvoje vėl sušaudyti 3 
žydai. — 11. Prezidento kova 
prieš plieno kainų kėlimą. — 
14- .Amerikos .protestas Vokie
tijai dėl “Rusk paketo” (dery
bom su Maskva) iškėlimo aikš
tėn; atstovas Grewe turėjo iš
vykti, bet paketas nebuvo pa
teiktas Maskvai. — 17. Pary
žiuje Europinės ūkinės bend
ruomenės konferencijoje ma
žieji už Anglijos įtraukimą, kad 
atsvertų Vokieti jos-Prancūzijos 
Įtaką — to siekė ir Amerika.— 
18. Kennedy prieš atominių 
paslapčių suteikimą Prancūzi
jai- — 25. Pacifike Amerika 
pradėjo sprogdinti atomus.

GEGUŽIS
Iškilęs aikštėn Rostowo pla

nas už koegzistenciją padidino 
Įtampas tarp Amerikos, Vokie
tijos, Prancūzijos. Laose ko
munistai stiprėjo, o derybos 
vis be vaisių.

7. Adenaueris prieš “Rusk 
paketą”. — 12. Kennedy pa
siuntė 7 laivyno dalinius Į Thai- 
landą Laosui ginti. — 15. De 
Gaulle paskelbė siekimą turėti 
savus atomus, atsisakė dalyvau
ti derybose dėl Berlyno. 24. 
Antrasis Amerikos astronautas 
apie žemę Scott Carpenter- — 
31. Pakorė Eichmanną.

BIRŽELIS
Sutarta koalicinė vyriausybė 

Laosui po poros metų konflik-

GLENN, pirmas Amerikos astro nautas apie žemę.

,to ir derybų. Įtampa Sovietuose 
dėl žemės ūkio krizės, Ameri
koje nesutarimai tarp vyriausy
bės ir Kongreso.

2. Sovietuose pakeltos kainos 
mėsai ir sviestui. — 5. Vy
riausio teismo sprendimas prieš 
maldą mokyklose. — 5. Indone
zija pradėjo karą dėl Olandijos 
kolonijos N. Guinejos. — 12. 
Sutarta Laoso koalicinė vyriau
sybė. — 13-15. Baltijos rezoliu
cijų komiteto delegacija pas 
Kongreso narius. — 18. Sovie
tai reikalavo iš Amerikos iš
duoti A. Impuievičių, Amerika 
reikalavimą atmetė. — 21. žmo
gaus teisių lygos memorandu
mas J. Tautom dėl kolonializ
mo Baltijos valstybėse-

LIEPA
Dienos šviesoje de Gaulle, 

kalbos apie jo organizuojamą 
"Bonnos-Paryžiaus ašį."

2. De Gaulle paskelbė Alži- 
rą nepriklausoma valstybe. — 
2-6. De Gaulle Vokietijoje sie
kė sustiprinti bendradarbiavi
mą su Vokietija. — 3. Guber
natoriai prašė Kongresą konsti
tucijai papildo už maldos var
tojimą mokyklose. — 10. Tel- 
star — satelitas televizijai per
duoti.

RUGPJŪTIS
Prie sunkumų dėl Berlyno 

prisidėjo aliarmas dėl Kubos. 
Vakarų negalios demonstravi
mas Berlyne. Įžymiųjų lietuvių 
mirtys.
7. Sovietuose nauja nubuoži- 
nimo akcija: likviduoti vienos 
šeimos namus kolektyvinių a- 
partamentų naudai- Įsakymas 
labiausiai nukreiptas prieš Bal
tijos kraštus. Antra, konfiskuo
ti namus negalint Įrodyti pa
jamų jiem statyti. — 13. AFL- 
CIO pradėjo kovą už 35 valan
dų darbo savaitę. — 15. Kana- 
nada grąžino pripažinimą Lietu
vos generaliniam konsulatui.— 
17. Berlyne nušautas 18 metų 
bėglys, dėl kurio vakariečiai pa
vedė budėti ambulansui, ku
riam betgi buvo Įsakyta nesi
veržti į rytų Berlyną. — 20- 
Mirė arkiv. T. Matulionis. — 
24. Mirė prof. M. Biržiška. — 
26. Mariner 2 paleistas Į Vene
rą.

RUGSĖJIS
Įtampa su Maskva dėl Berly

NEHRU, 1961 agresorius, 1962 a- 
gresijos auka. PIETŲ VIETNAMO valymas nuo komunistų.

TELLSTAR informacijos tarnyboje.

no ir Kubos auga. Įtampa tarp 
vyriausybės ir Kongreso dėl 
paramos komunistiniam reži
mam- Įtampa dėl Meredith 
priėmimo Į Mississippi universi
tetą.

7- Prezidentas paprašė Kon
gresą Įgaliojimų pašaukti 150, 
000 atsarginių. — 22. Kongre
sas nubraukė pinigus Lenkijos 
ir Jugoslavijos kom. režimam. 
Spalio 2 senatas grąžino prezi
dentui teisę vėl remti Jugosla
viją ir Lenkiją. — 26. Kaune 
nuteisti sušaudyti 8 lietuviai 
buvę batalionų kariai. — 28- 
29- Seato pradėjo byrėti, atsi- 
sakius konferencijoje dalyvau
ti Pakistanui.

SPALIS
... Įtampoje dėl Kubos išryškė
jo nesutarimai tarp vakarinių 
sąjungininkų: europiečiai ne
atsisakė prekybos su Kuba, A- 
merika nerėmė Olandijos ir 
Portugalijos reikalų.

1. Olandija, J. Valstybių ir J. 
Tautų išduota Indonezijos ag
resijai, perdavė Ni Guineją J. 
Tautom, kurios 1963 gegužės 
1 perduos Indonezijai. 3. Wal- 
ter M. Schirra, Amerikos tre
čias astronautas, apie žemę 
penkis ir tris ketvirtadalius ra
tų. — 3. Amerika uždraudė į- 
plaukti Į Amerikos uostus lai
vam su prekėm Kubai ar iš Ku
bos. — 11- Bažnyčios visuotinio 
susirinkimo pradžia. — 19. Ka
rinio konflikto tarp Indijos ir 
kom. Kinijos pradžia. — 19. 
Vilniuje nuteisti mirti 6 buvę 
batalijonų kariai.. — 22. Pre
zidentas paskelbė blokadą Ku
bai, reikalavimą Sovietam atsi
imti raketas, leisti Kuboje tarp
tautinę kontrolę- — 28. Pran
cūzija priėmė de Gaulle projek
tą, kad prezidentas būtų renka
mas tiesioginiu tautos balsavi
mu.

LAPKRITIS
Šalia Įtampos dėl Kubos, su

stiprėjo Indijos-Kinijos konflik
tas, Adenauerio silpimas Vokie
tijoje, Pagyvėjo balsai prieš so
vietų kolonializmą.

6. Kongreso rinkimai — pa
dėtis be atmainų. — 9. Darbi
ninkas paskelbė departamento 
pareiškimą dėl ryšių su Lietu
va. — 12. Sovietai išsigabeno 
raketas iš Kubos. — 18-25.

Prancūzijos rinkimuose deGaul- 
le laimėjo. — 21- J. Tautose 
N. Kinijos atstovas siūlė komi
siją kolonializmui rytų ir vidu
rio Europai tirti. — 21. Kini
ja sustabdė kovas, bet jos siū
lomas derybas dėl sienų Indija 
atmetė. — 30. Pakistanas ir In
dija sutiko derėtis dėl Kašmiro.

GRUODIS
Įtampa tarp Maskvos ir Kini

jos komunistų, tarp Amerikos 
ir sąjungininkų, pačioje Ameri
koje konfliktas dėl Stevensono. 
Paaštrėjo vėl Kongo konflik
tas, kuriuo nepadaryta pašan- 
gos per visus metus.

2- Jugoslavijos Titas suartė
jo vėl su Maskva, kuri pagriež- 
tino smerkimus “kairiesiem ko
munistam” — Kinijos sistemai. 
—3 Maskva uždraudė abstrak
tinį meną ir kitokią Vakarų Įta
ką dailininkam ir rašytojam.
— 5 Dean Achesono kalba West 
Point, sukėlusi anglų pasipikti
nimą, kurį dar padidino Ame
rikos atsisakymas gaminti Sky- 
bolt. — 8. Baigta Bažnyčios su
sirinkimo pirma sesija. — 10. 
Nato konferencija pagilino ski
limą tarp sąjungininkų dėl eu
ropinės rinkos, atominės jėgos.
— 13. Aden^lieris sudarė nau
ją vyriausybę be Strausso, ku
ris turėjo pasitraukti dėl intry- 
gų per Spiegei. — 14. Mariner 
2 pasiekė laimingai Venerą. — 
17- Amerikos komunistų parti
ja nubausta už nesiregistravi- 
mą. — 19-21. Kennedy-Macmil- 
lano konferencijoje sutarta vie
toj Skybolt duoti Anglijai Po- 
laris ir kt. raketas.

ADENAUERIS, kurio galia lei
džiasi.

DE GAULLE, kurio galia pakilo.

AMERIKOS MARINAI su prieštankiniu pabūklu pasirengę žygiui į 
Kubą.

RASIŲ LYGYBĖS sargyvoje Mississippi. gėdos siena Berlyne.



PAS JAV PREZIDENTĄ JOHN F. KENNEDY vasario 16 lankftsi Lietuvių delegacija

1962 metai lietuvių gyvenime

PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA

1962 METAI buvo skirti Mai
ronio 100 metų gimimo sukak
čiai. Juose daugiau dėmesio 
skirta lietuviškai kultūrai, kū
rybai.

Lietuviu Bendruomenė kul
tūriniam reikalam organizuoti 
sudarė Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Tarybą, pa
skelbė 2000 dol. premiją už 
lietuvišką kūrybą, sėkmingai 
telkė lėšas Į Lietuvių Fondą.

Chicagoje lapkričio 21-25 su
rengė antrą kultūros kongresą 
su reprezentacine dailės paro
da ir simfoniniu koncertu.

VISUOMENINIS JUDRUMAS
Lietuvių delegacija buvo pri

imta vasario 16 dieną JAV pre
zidento. Dėl pačios audiencijos 
ir jos sudėties kilę nesutari
mai vedė paskiau į Amerikos

LIETUVIŲ demonstracijos prle jungtinių Tautų New Yorke.
Nuotr. V. Maželio

Lietuvių' suvažiavimą liepos 29 
Chicagoje, ir pagrindą refor
mom. Jas bevykdant, sekreto
riaus pareigos buvo išimtos iš 
P. Grigaičio, dėl kurio buvo ki
lusi kontraversija.

Kuchel-Lipscomb rezoliucijų 
komitetas parodė ypač gyvą 
veiklą, įtraukė latvius, estus, 
surado draugų amerikiečių 
nauji kongresmanai ir senato
riai Įnešė tuo pačiu klausimu 
naujas rezoliucijas, delegacija 
lankėsi Washingtone pas kong- 
resmanus ir senatorius. Komi
teto darbai susilaukė ir plačios 
visuomenės paramos.

Amerikiečių visuomenė Lie
tuvos bylos reikalais sėkmin
gai informavo Lietuvos vyčiai, 
laiškais senatoriam, kongres- 
manam, laikraščių redakcijom. 
Lietuviu Studentu Sąjunga to
liau leido Lituanus žurnalą, ku
ri siuntinėjo visom didesnėm 
šio krašto ir laisvojo pasaulio 
bibliotekom-

Dr. V. Vygantas trečiam ter
minui pe'rrinktas studentų Pax 
Romana pirmininku. palaikė 
gyvus ryšius su tarptautinėm 
studentų organizacijom, daly
vavo Pax Romana suvažiavi
muose, Dainavos stovykloje 
prie Detroito suorganizavo Š. 
Amerikos Pax Romana semina- 
rą-

Ligija Bieliukienė, Lietuvių 
Moterų Atstovybės pirmininkė, 
buvo išrinkta į moterų klubų 
federacijos direktorių tarybą ir 
eina tautinės patarėjos parei
gas. Kaip federacijos atstovė 
dalyvavo Įvairiuose tarptauti
niuose suvažiavimuose.

Sibiro maldaknygė ir šiemet 
gerai patarnavo lietuviškai pro
pagandai — ji užversta Į italų 
ir ispanų kalbas.

MENO VEIKLA
Dailininkai ir šiemet buvo 

judriausi. Daugiausia parodų 
surengta Chicagoje Čiurlionio 
galerijoje: dail P. Augiaus po
mirtinė paroda, dail V. Petravi
čiaus, M. Šileikos, A. Tamošai
čio, K. Zapkaus. Savo parodas 
New Yorke turėjo A. Elskus, 
K. Zoromskis, J. Bagdonas — 
Toronte ir Bostone, J. Paukš
tienė - Los Angeles; V. Stan- 
čikaitė, J. Pautienius, A. Mer- 
ker-Vitkauskaitė surengė savo 
kūrinių parodas Įvairiose vieto
se. Chicagoje ir New Yorke 
buvo jaunųjų dailininkų paro
da.

Amerikiečiams surengė paro
das: E. Urbaitytė, R. Viesulas, 
V Kasiulis — visos New Yor
ke. Ypač sėkmingai reiškėsi R. 

Viesulas, eilėje amerikiečių pa
rodų, laimėjo Tiffany stipendi
ją (1000 dol), V. K. Jonynas, 
A. Kašubienė, V. Kašuba, A. 
Valeška — dekoravo ar prisi
dėjo prie amerikiečių bažny
čių dekoravimo.

Pastatų ir šiemet statyta 
naujų. Gegužėj 27 pašventin
ta Maspetho lietuvių bažnyčia. 
Šis J. Muloko ir V.K. Jonyno 
kūrinys susilaukė ir amerikie
čių pripažinimo. Birželio 24 pa
šventinta Patersono lietuvių 
nauja bažnyčia.

Muzikos išleista plokštelių. 
Tai daugiausia chorų dainos. 
Minėtinos Toronto Varpo gas
trolės New Yorke, Kantatos 
apie Lietuvą pastatymas Bosto
ne, Aidos operos pastatymas 
Chicagoje, simfoninis koncer
tas Chicagoje.

Literatūros premijos. Draugo 
romano premija teko Juozui 
Kralikauskui už “Titnago ug
nį”. Dirvos romano premija, 
skirta pirmą kartą, teko Alei 
Rūtai už- romaną “Kelias Į kai
rę”. Lietuvių Rašytojų Draugi
jos premijos už 1960-61 paskir
tos: Leonardui Andriekui už 
poezijos knygą “Saulė kryžiuo
se”, Pulgiui Andriušiui už apy
saką “Rojaus vartai”- -

Iš kitų pasirodžiusių knygų 
pažymėtinos: P. Andriušio — 
Daina iš kito galo, J. Gliaudos 
— Ikaro sonata- A. Rūtos — 
Priesaika, J. švaisto — žiob
riai plaukia, K. Grigaitytės — 
Veidu prie-.-žemės; visuomeni
nio pobūdžio — kan. A. Ste
ponaičio — Tėvynėje ir pasau
ly, dr. P. Mačiulio — Trys ul
timatumai, knyga apie gem V. 
Nagevičių, H. Tautvaišienės — 
Tautų kapinynas Sibiro tundro
je.

Amerikiečių visuomenei pa
teikta lietuvių poezijos antolo
gija, St. Zobarsko rūpesčiu iš
leista “Lithuanian Quartet,” 
Vilniečių S-ga išleido angliškai 
knygą apie Vilnių, tai dr. A. 
Šapokos pomirtinis veikalas.

JAUNIMAS
Gražias jaunimo stovyklas 

turėjo ateitininkai, skautai neo- 
lituanai, santariečiai; buvo Į 
vairios studijų savaitės. Daina
vos stovykloje prie Detroito 
pastatyta naujų pastatų, su
planuota nauja statyba.

Jaunimo pastangomis lapkri
čio 4 New Yorke prie Jungti
nių tautų surengtos demonst
racijos.

TARP EUROPOS IR 
AMERIKOS

Iš Vokietijos atvykę su pra
nešimais bei paskaitom apie 
lietuvių kolonijas Valteris Ba
naitis ir dr. Jonas Grinius. Iš 
Romos Amerikoje lankėsi: kun 
dr. J. Vaišnora, kun. R. Kra
sauskas, kun. A. Jonušas, kun. 
V. Kazlauskas, kun. A. Bačkis. 
iš Paryžiaus — R. Bačkis. Taip 
pat ir iš Amerikos į Europą 
buvo nuvykęs prel. J. Balko
nas. dalyvavęs tremtinių kong
rese Romoje, kan- J. Končius. 
Balfo pirmininkas. Dažnai į 
Europą Pax Romaną reikalais 
daug skraidė dr. V- Vygantas.

MIRUSIEJI
Kun. dr. Ignas Česaitis (mi

rė Lietuvoje š.m. pradžioje), 
dail. Albertas Staneika, buvęs 
diplomatas, vasario 17; Tėv. 
Kaz. Čepulis, buvęs Lietuvos

pranciškonų provincijolas. Mi
rė kovo 30 Lietuvoje; solistė 
A. Galaunienė Nezabitauskaitė 
balandžio 25 Lietuvoje. Tėv. 
Modestas Stepaitis, buvęs Dar
bininko ir Varpelio redakto
rius, tragiškai žuvo gegužės 17; 
dr. Kazys Graužinis, Lietuvos 
Ministeris Urugvajuje birželio 
5; kun. dr. Jonas Matusas. 
istorikas, birželio 26, muzikas 
J. Gaubas liepos 9, kun. J. 
Paransevičius liepos 19, artis
tas Juozas Akstinas liepos 19; 
artistas Gasparas Velička rug
pjūčio 7, kun- Anicetas Linkus 
rugpjūčio 13, kun. Jurgis 
Riauba rugpjūčio 19; prof. My
kolas Biržiška, Lietuvos nepri
klausomybės akto signataras, 
rugpiūčio 24; prel- Pr. Stra- 
kauskas rugsėjo 13. VIEŠPATIES Atsimainymo lietuvių bažnyčia Maspethe, N. Y.

Nuotr. V. Maželio

VYRIAUSIO Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto metinis posėdis New Yorke. Nuotr. V. Maželio



RAY’S UQUOR STORE

Telefonas: Vlrginia 3-3544

RESTAURANTS

HAVEN REALTY

Sav. V. ZELENfS

BANGA TELEVISION

TOPSY’S RESTAURANT

šventes.

BROOKLYN H^Y.370 UNION AVENUE

MOLY LIGHT

Sav. B KUČINSKAS

.r^rtži,ajKjį

casional p 
with tiris J 
you buy. T 
1382 Ist Ąi 
,New Torte

... Special Discount 
9% otf cm anything 
a Catholic Store — 

>ėL 73 * 74th Sts.), 
— Call RH 4-3993.

MICK^r CARTON 
1967 MARMION AVENUE 

BRONX 60, N. Y. 
tu 7-3034

BENSON DRUG CO.
Bayridge — Come in for your Xmas 
shopping. Free defivery. Open Sun-

veltul — F.TT>.

CaooMBilMr BtetoNtatofiso oįgp' 
Dinaera — MontoFil R.5O, WeJ- 
dtangs *4 00. ExcepUoml florai daca- 
tattom « orchM* for Brttai p*rty

DAN’S MOVING A TRUCKING
BIG AND SMALL VANS

We transport everything any time 
Day or Night 

CLEANING AND DISPOSAL
103 Atlantic Avė., Lynbrook, N. Y.

Telephone LY 9-5894

"---------------ROSCOE ”
MODERN HOME IMPROVEMENT

FOR TAKE OUT 
Southern Fried Chickeh with all 
the Fūongs. Come and get it. — 

Queens Boulevard A 75th Avenue 
ForestHills — BOB66ąp , 

Parking

Bet laikraštis atkreipia dė
mesį į kitą pusę. Institutas, sa
ko, kreipėsi į1 sovietinio ūkio 
valdybą, kad vieną iš savo įmo
nių pavestų tokios mašinos ga- 
myliai. Valdyba betgi pažiūrė
jusi į tai šaltai. Valdybos pir
mininkas čupliuskas ir jo pa
vaduotojas Kovai pažadėjo 
klausimų ištirti, ir toliau reika
las nejuda.

STELLA D’ORO Itaiian Ctnsine — 
“A Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge, Dinner & Supper 
A la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway, near 238th St, N. Y. Č.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot Closed 
Mondays, CaU _________  Kl 3-2245

32 Gtan Čove RA, Greenviilė, L.I. 
Tėl. MAyfair 1-2000 

We appreciat* your patronas*.

rrty

Savo jėgom institutas gali 
pagaminti per metus 3-4 tokias 
mašinas, bet tai brangiau išei
na, negu serijinė gamyba, pa
stebi korespondentas, o ją ne
rodoma rūpesčio.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

MAURY McGEE
UNUSUAL ANHQUE GJFTS for 
the Hard-To-Shop-For Peram. — 
Noveity Eooces, Brasses, Silver and 
a collection cf quaint items and od- 
dities. ChiMren’s Furnitūra, Books 
and Toys. — 521 East 87th Street.

VU *8-5523

BROOKLYN 6, N. Y
Telefonas: STagg 2-5938

RECONDITIONED TV SETS 
NOW on Budget Priee* 

RCA 17’ TV — 335 
RCA 21’ TV — $50

Every Sėt is guaranteed to be in 
wbrtdrig eondttion. Large selection. 

Antennas Free with every sėt 
TeL: LU 8-4639

HOMG KONG 
; Rfettfl Sbcnvroom 

157E»5n*8t — PL 5-0386

VAMP’S CAMP_
FOR CHRISTMAS G1FTS 

Antjąues bf the finest —: Ūse oųr 
Lay-away Plan. Special considera
tion to religious groups.
222 Atlantic Avė. (cor. Court St.), 
Brooklyn, N. Y. — CaU MA 4-6703

REX MANOR CATERERS 
VVeddtngs, Engagements, Air Sodai 
hlmctions. Reserve now for Thanks- 
giving. $3.75. Ctrildren—half price. 
wew Vears E ve: Gala Floor Show, 
Kntertainment, Dandng, Favors. 
Jnake reservations eariy. 1100 60th 
St., B’Klyn; GE 8-9556, GE 8-9767.

BURTSAOUARIUM 
8619 18th Avenue, Brooklyn 

DE 1-4922 
NEONS - 6 for $1 
ANGELS - 6 for $1 

10 GaL Stainelss Steel 
Tank - $4.95 • Reflector - $2.95

S-XU5; 
leme, M 
Rer, 3CM&, OT

CLARENCE -OAVIS 
sutaupys jums pinigo jei per jį da
rysite užsakymus gipso ir cemento 
darbams: rūsių ir lubų tinkavimas, 
rūsių išvalymas ir kt_ Priimame ir 
didelius ir mažus darbus, žemos kai
nos, darbas garantuotas. Aptarnau
jami visi 5 NY rajcmai. HY 8-9540.

Planning a Wedding? — Then see 
THOMAS CATERERS

We serve private homes, offices & 
clubs. Stardust Manor —■ private 
banąuet halls; waiters & waitresses. 
Special consideration to religious 
groups. Nassau, Oueeųs, HĮ1-7390; 
764 40 St. Brooklyn, N.Y. TR 1-1230

RUO8IA1CB LOSniVIBKAS VES
TUVES. SALBS PMffiNGDCAlCS 
IR SUSIRINKIMAMS —VELTUI. 
Adresas: 40 E. 2Sth 8^ N.YX, N.Y.

• TM.: MV 3-2928 '
Savininkas VACYS STEPONU

Seed Peari Cross Neeklaces 
DI MAR IMPORT CO.

4 W. 37th St, N. Y. C. BR 9-1961

Q U E E N S 
BAYSIOE — TALLOAKS 

5 Bedroom Cafe Ranch
2 teitos, finished playroom, fine 
alarm system, screendd porch, 2 
outdoor patios, professionally land- 
scaped 60x100. St. Robert’s Paristo 
and new Catholic High School Mušt 
be seen to appreciate. Quick Sale 
$35.000.'Owner leaving statė. Call 
BA 9-3651.

OUEENS 
FLUSHING — St. Andrews Paristi 

DUTCH COLONIAL, 6 rooms, fire- 
place, garage, feo foot frontage, oil 
steam hėat WiU leave dining room 
sėt if interester. Attractive Neigh- 
borhood. Many extras, Refngera- 
tor Washer, Carpeting. Owner. 
IN 3-3313.

KILCULLENS
BAR AND RESTAURANT . 

Reservations for Showers A Parties 
Call FO 4-9849 ask for Charles Kil- 
cuBen. Special consideration to Re
ligious Groups.
2749-51 Webster Avė., Bronx

WA8HING MACHINES A REFRI- 
GERATORS REPAIRS. All makes 
wasiyng machines repaired — also 
Dish Washers and Dryers. Šame 
day Service. Ali work guaranteed. 
Special consideration to religious 
groups. John Martocd, 8009 18th 
Avenue, Brooklyn, TeL BE 2-5668

BEAUTY — THX MIDNIGHT! 
1 Step Hair Coloring — or — 
“BODY-WAVE” PERM $2A0 

With Ibis Ad!
Shampoo, Sėt A Cut, Extra 

FABULOUS 
Phone — BU 7-9700 

713 Flatlnish Avė., Brooklyn

PLASTJC SLIPCOVERS Custom 
made, corded seams, heavy. double 
pohshed plastic zippers in-fitted on 
the funriture in your home. Call 
9AM to 5 PM VI 5-9578; Evenings 
and Sundays — Fl 1-2654.

NATIOįlAL COVER CO.
97-03 Liberty Are, Ozone Park, LI

OVERHEAD GARAGE DOOTiS 
Manually or Electrically Operated 

FREE ESTEHATES 
Caū CY 8-7068

MODERN GARAGE DOOR CO.
482 E. 186U1 Street, Brome, N. Y. 

Special consideratkm to 
religious groups

VETERAN Detective Boreau, Ine. 
Piatn ctoths or uniformed Guards, 
Inreitlgntors, fuBy tnsnra& mte- 
ing persons tzaced. Cfrrfl, domesdc 
and crinrinaL
4197 Park Ave^ Bronx, CY 9-6620; 
1 DeKalb Ave^ BTdyn, MA 5-6655.

Newfy opened 
F I O R I N CS 

ITALIAN RESTAURANT
and Cocktail Lounge. Finest Itaiian 
Kitchen, complete family dfamers or 
A la carte; large selection of wines 
and fiųuors. Business men’s lunche- 
ons served from U a.m. to 2 p.m. 
Open daily (except Sun.): Tues,- 
Wed. - Thurs. U am. to 12 p.nx; 
weekends 11 a.m. to 3 a.m. — 99 
Ocean Avė. (comer Lincoln Rd.), 
Brooklyn, N. Y., TeL UL 6-9331.

MOVING MACHINERY 
CaU Today for Free Estimatea. All 
Typės of ~Marhirw»ry Transported. 

ROSE < GOLDMAN 
TRUCKING

331 Greenwich Street, N. Y. C. 
WO 2-4856

.....

JEI NORITE PIRKTI AUKSINIŲ 
DAIKTŲ-BRANGENYBIŲ — užei
kite pas mus,, maloniai patamausim 

CONRAD
JEWELERS MANUFACTURING 

205 Canal SL, New York 13, N.Y-.

WAKEF1ELD OETECTIVE 
BUREAU

Birildings, Inttustry, Home protėc- 
tion. Uniformšd guards, private po- 
hce, eseorts, .pfain cloths, agents. 
Investigations-—no family matters. 
1334 E. GunhEl Rd., Bronx 69, N.Y.

VETjCAB SERVICE _ 
Door to Door Pick-up - Resorts 
Airports - Flers - Hospttals - Trairis 
- Mountains. 24 Hour Service. Lovr 
Rates. TryJet and Envoy the Ser
vice you get. 339 Hopklnson Avė., 
Brooklyn, N. Y.

H Y 6-8460

- - — Jt- ■--■■s.-—
Gripsholm RestauranL Stan Jacob- 
sen your Host. —“Finest Stredish 
Smorgasbord”. Since 1935. An Ame
rican Restaurant in the finest Swe- 
dish tradition—authentic tood of tvjo 
continents. Cocktails, wines, liųuors. 
Luncheon & Dinners. Credit Cards 
honored. 324 E. 57th St. (bet. Ist A 
2nd Avės.), N. Y. C. — PL 9-6260,

FUNERAL HOMES, Ine. 
450 Este 162 SL 

(prie Elton Avė.). Bronx 
CY 34343

Į mūsų pataraatfmus įeina: L Pa
tarimas nrirusių Ul namų ar ligoni
nių; 2. Mirusio kūno sutvarkymas; 
3. Parūpinimas patogių koplyčių; 
4sxPatarnavimas mirusio artimie- 
stans; 5ę ^Parūpinimas automobilių 
- limuzino 'į kapinės; 6. IžrŪĮrirdmai 
visų-reikaMagų dokumentų.
Karstas tik $250 neįskaitant paly
dėjimo į kaĮrines. . _

M. KRAUSER, INC.
A complete line of INDUSTRIAD 
HARDWARE: Marine A Mm Sup- 
Įriies - Electrical Supplies - Paints * 
Tools. Ask for trade discount.
Atlartfc- Ave, near Seks Street, 
81 Atlantic Avenue — TR 5-8855-6

SnMrionskij, Sbvetskaja 
Lito korespondentas, Nr- 279J 
rašo, kad Kauno politechnikos ’ 
indtttas pagamino mašiną, fctt-. : 
ri pitengvintn būihi psdeda su-1 ■ 
sekti elelrtrinit| tinklą ir siste- 
mų trūkumus, paskirstymo ge
dimus. Ją teigiamai įvertino D. ; 
KoMaj, kure yra Sovietų 
Sąjungos elektrinės energi
jos vyriausias infimernis. Jis 
laiške instituto rektoriui Bar- 
šaushii tvirtino, kad tai vienin
telė tokia mašina, nes SovieūĮ 
Sąjungoje, gaminamos tos rū
šies mašinos nesančios tokios 
tikros * ir tobulos. Reiktų to
kių mažinu pagaminti per 
metus 20^30. Mašinai konstruo, 
ti vadovavo prof. L. Kaulakis.

chorai, kurie susivažiuos į vie
ną vietą. Bus taip pat prieš tai 
mokyklinės ir rajoninės* dainų

liotovos ūkio gaminiai paro
doj* Madmųe.

Ūkio gaminių parodoje Mas
kvoje lietuviškam paviljonui 
vadovauja Rimas Stribis. Pa
viljonas esąs gausiai lankomas. 
Domina skaičiavimo mašina— 
robotas, pagamintas Lietuvoje. 
Gavo jau užsakymų iš Čekoslo
vakijos, Vengrijos, rytų Vokie
tijos. Ekskursantam Birutė Sti- 
klerytė aiškina apie lietuviškų 
gaminių estetinę pusę. Sako, 
kadjų.^ražLJšoriuė.forma, dar-. 
-130 išbaigimas didina gaminio 
vertę. Radioelektronikos sky
riuje dėmesį traukia Vilniuje 
gamintas magnetofonas “Ai
das”. Maisto skyriuje yra Vil-

HAMILTON HOTEL-
Singic $12 trp wrekJy and Double
Rooms $18 up weekly. Private bath, 
Kitchenettes - Cominunity kttehens 
avajlabie. .
31S/W. 99th Street, New York City 

;;>e%Aę^too4

RENTALS
You Can Now Bent a Brand T4ew 
Name Brand TYPEWRITER at 
Low Rate f mm
APEX Typewriter and Stationery 
Corp. — Brooklyn’s leading Type- 
writer, Stationery A Office Supply 
Store. 555 - 5th Ave^ Brooklyn;

ST 8-4890

BROADLOOMS 
DIRECT FROM '9BUt 

■ . $1.45 yard and op / 
Alto Room Siae Rūgs 

KI 8-3076

yie£birt^k N10 Ą. Atlanto, atdaras vi$u$ metus 
Aabury.Park, N. J. • 7-toa Ir Park Avė. kampe • Te,*: PR 4^788- 
Svarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viėšbučid 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

G R 02 10 BALIONAS 
"ROTA" 

ANNA MA8ILIONI8 — Apkmuota 
specialistė. Baigusi Pteytftąja {at
kūrė JauMicoje prie 88 CBtvta, Mh 
ha J. Andriulio MMgoa Valiuojant

ee Parking — Open Eventngs 
STERN GLASS 

14OSL4M»rand Concourae
-- 5-4300

La R»e Jack - - ;
InternationaUy Known 

PRIVATE INVESTIGATOR 
Identification Expert. Clyfl - Ori- 
Yni Tyki • ntvm tsT
Investigationš. — 39 B»oadwaySL 
New York City WH 3-9783

■ Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis. w. ę

■ Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supėkavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.

■ Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su-
daryti gerų siuntinį. f;5 Mįi '*

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, barams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kffimėttų, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt Kainos konkuruoja su Orctiard gatves karnomis.

* Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali >ri- 
liųsti paštu ar kitaip. Jie* tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pfeoij^s.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 

103-55 LEFFERTS BLVD.

“Kaspinas” skareles... Sovets- 
kaja Latva korespondentas L. 
Svare rašo, kad lietuviški eks
ponatai patraukia ekskursan
tų didelį dėmesį.

35 So. 8th Street 

EVergreen 7-2155

We wMi yos a Merry Xmas and a 
Happy and Prosperai* New Yenr,

The Bert in Raitau and~PrrtKh

FreseDe - Btacotti - Partfcctal 
Pasta per ptoe. RavioU f attl a cua 

MactiNKtoi - CaVaSem 
4566 WMte Pfarin* Avonve 

(BeL 23TA MO Sta.), Brone, N. T. 
JVL FAirbanks 4-2370.

BOSCHyHTZ JEWELERS 
Jewelry, Diamonds, Silverware 
' WatčfiS^” Xenox CMna."

■ JeOrelry4s the perfect gift 
Serving Bay Ridge since 1896 
8020 Fifth Avenue, Brooklyn 

SH 5-3030

Patogioa išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 
TELEVIZIJAS STEREO Hl-Fl FONOGRAFUS 
TRANZISTORINIUS RADIO. Didelė* niiolaido* vo- 
kižklem* “Blaupunkt” Radio-Stereo aparatams. 
Prekės garantuotos ,— Pristatymas greitas

Brooklyn H. N. Y:

Resid. ILlinois 8-7118

For Scoteh. _
Food Sefectton 
S KAN DI A 

FOOD OF ALL NATIONS 
Kings bf Imported Beer 

244 Flatbush Are, BTdyn 17, N.Y.
Phone NE 8-1077

MUSIC FOR 
WEDDJNG - PARTIES 

z ETC. *

KEVHM WOODS 
Pbohe CY 5-1051

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE
RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

THOMAS ŽJNDHOLM CNropractor 
128T Lertqgt<m Are, New York 28 
LE4-5668, jnfiBta: pirmai, trečiad. 
Ir penktad, nuo U vaL iki 7 vai pp. 

HUNTENGTUN OFF1CK 
7to P«rtį Are — HA 34068

Dainų šventė numatyta 1965. 
Ji rengiama paminėti 25 sovie
tinės okupacijos metam. Prieš 
tai bos 1963 išmėginti vyrų

rios mala žoles, ir tuose žolių 
miltuose esą gyvuliam reik^in- 
gų vitaminų- Žiemą jų duoda 
gyvuliam. Galanterijos skyriu
je Lentvario fabrikas išstatė ki- 

moterim

: ‘ INTERIOR - EXTERIOR 
Finished Basėmarts - Modem Baths 
- Roofing - Waterproofing. Reason- 
able rates. All work. guaranteed. 
691 Lincoln Place, BrodMyn, N. Y.

IN 7-5251



m., gruodžio 28 d., Nr. 87.DAftBlNlMkAS

OARBININkAS tomŽINOS__jai
K § g

Dail. A Galdikui paskirta 
premija 24th A.nnual Exhibi- 
tion of Contemporary Ameri
can paintings of the Society of 
the Four Arts Palm Beach Flo
ridoje. šiai parodai 
prisiųstus iš visos 
atrinko ir premijas 
Yorko the Whitney
American art direktorius Lloyd 
Goodrich. Premija yra the So
ciety of the Four Arts prezi
dento Mr. Kent.

paveikslus, 
Amerikos, 

skyrė New 
Museum of

Moksleivių ateitininkų ideo
loginiuose kursuose, kurie vyks
ta Apreiškimo parap. mokyklo
je gruodžio 27-30 d.d., yra 36 
dalyviai iš Bostono, Brocktono, 
Worcesterio, Philadelphijos, 
Brooklyno ir kt. vietų. Vado
vauja A. Masionis ir A. Šaulys.

Konstancija Cerebiejiene, il
gametė Darbininko skaitytoja, 
gyvenusi Maspeth, N.Y., mirė 
gruodžio 20. Palaidota iš V. 
Jėzaus Atsimainymo parap. 
bažnyčios Kalvarijos kapinėse. 
Paliko liūdintį vyrą Simoną, du 
sūnus ir dvi dukras su šeimo
mis. Velionė buvo uoli parapie- 
tė ir priklausė prie daugelio 
parapinių draugijų.

Ekonomistas Juozas Audė
nas paaiškina ir tarpininkauja 
investavimams į Mutual Funds 
ir. nekilnojamųjų turtų (Real 
Estate) kompaniją, kuri moka 
8.4 proc. dividendo. 252 Cle- 
veland St.. Brooklyn 8, N. Y., 
Tel. TA 7-9518.

— Monika Bučmienė, gyv. 
Cicero, III., mirė gruodžio 24. 
Laidojama gruodžio 29. šešta
dienį, 8:30 vai., iš Šv. Antano 
parap. bažnyčios, Cicero, III., 
Šv. Kazimiero kapinėse. Liko 
liūdintis sūnus Gediminas. ,

Parduodamas 3 apartamentų 
medinis namas su moderniais 
įtaisymais, gražiu rūsiu ir 2 
garažais. Sklypas 88X100. Kam
pinis namas, 2 butai laisvi. 
Richmond Hill. N.Y’., Kreiptis: 
Park-Hill Realty, 84-17 
ca Avė., VVoodhaven, 
Tel. VI 3-1477.

Jamai-

Balfo 
Grand 

. Kas

Du laisvi butai yra
Centro namuose, 105 '
Str., Brooklyn 11. N.Y’. 
suinteresuotas, prašoma skam
binti darbo metu telefonu EV
ergreen 7-1422.

Wocdhavene parduodamas 2 
šeimų medinis namas iš 5-6 
kambarių netoli St. Thomas 
bažnyčios.

Skambinti H 1.1-5220

Atnaujinkime senąsias pažintis . . . Sudarykim naujas! 

atsilankydami į didžiausią New Yorke

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ 

kurį rengia New Yorko sportuojantis jaunimas 
vadovaujamas Lietuvių Atletų Klubo 

1962 metų. gruodžio 31 d.
10 vai. vak.

Naujųjų Metų Sutikimas įvyks 
RIDGEWOOD LANES SALĖJE 

moderniškai ir specialiai šiai progai išpuoštoje. Adresas: 
Irving Avė. ir Covert St. sankryža (šalia L. Atletų Klubo) 
Šokiai iki 4 vai. ryto, grojant Algio Starolio orkestrui. 
Svečiai bus pavaišinti gausiai skaniais lietuviškais valgiais, 
degtine ir šampanu. Veiks rengėjų bufetas. $10 asmeniui.

Staliukai (10 asmenų) užsakomi iš anksto pas:
JUOZĄ ANDRIUS] — Haven Realty — Telefonas VI 7-4477 

87-09 Jamaica Avenue. Woodhaven 21. N. Y.
STASJ PRAPUOLENJ — Lietuvių Atletų Klube — Tel. HY 7-9756 

1332 Halsey Street. Brooklyn. N. Y.
ALEKSANDRĄ VAKSELĮ (vakarais po 6 vai.) — Tel. VI 6-3246

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Kun. Pranciškus J. Statkus, 
New Yorko vyskupijoje kariuo
menės ordinarijato kancleris, 
Popiežiaus Jono XXIII pagerb
tas suteikiant Very Reverend 
Monsignor titulą, o taip pat į- 
rašytas į Šv. Tėvo rūmų prela
tų tarpą.

Viktorija ilikienė, 74 metų 
amžiaus, gyv. Brooklyne, mirė 
gruodžio 23 palaidota iš šv. 
Jurgio bažnyčios šv. Jono ka
pinėse. Velionė buvo daugelio 
lietuviškų laikraščių skaitytoja 
ir uoli parapietė, priklausė prie 
daugelio organizacijų ir ilgą lai
ką buvo tretininkių pirminin
ke. Paliko liūdintį vyrą Povilą 
ir dukrą Marijoną Lekštutiene 
su šeima.

LB Great Neck apylinkės 
valdyba randa Almu Šalčių, nu
sikaltusį Lietuvių Chartai ir 
Lietuvių Bendruomenės siekia
miems tikslams. Pasiremdama 
Lietuvių Bendruomenės įstatų 
šeštu paragrafų, pašalina Almu 
šalčių iš Lietuvių Bendruome
nės tarpo.

Great Necko 
apylinkės valdyba

NEW YORKO žiburiai

Išnuomuojami du kambariai 
apstatyti baldais ir su šiltu 
vandeniu Richmond Hill sek
cijoj. Kreiptis tel. VI 7-3681.

KALĖDINĖS eglutės programa, paruosta Nukryžiuotojo Jėzaus seserų So. Boston Thomas Park mokykloje 
gruodžio 9. Nuotr. P. Plikšnio.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Bayonne, N. J. — New Yorko 

ir New Jersey apskrities susi
rinkimas įvyko gruodžio 16 lie
tuvių piliečių klubo salėje- Šei
mininkavo vietinė vyčių kuopa. 
Susirinkimą sukvietė pirminin
kė Dorothy Dutkus, malda pra
dėjo kun. Petras žemeikis. Jis 
taip pat pasveikino susirinku-

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

šeštadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadien'ais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, gruodžio 28 — iki 
Trečiadienio, Sausio 2, 1963

Pirmą kartą. Brooklyne —
“DIE FASTNACHTSBEICHTE”

H. Sohnker, G. Daruga. G. George,
F. Domin. B. Dreves. Ch. Wolff ir k."

Priedinė filmą:
“Die Zvvillinge vom Zillertal”

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

86th CASINO THEATRE
210 East 86th St. • REgent 4-CT37
New York, N.Y. BU 8-0561

Penktadienį, gruodžio 28 — iki
Ketvirtadienio, Sausio 3, 1963

Linksma spalvota filmą —
“VVHISKY, W0DKA, WIENERIN“

Hans Holt - Margit Saad - Peter 
VVeck - Peer Schmidt - J. Meinrad

Priedinė filmą:
“Das Wirtshaus im Spessart”

Ir naujausia Vokietijos savalt. apžvalga

YUcon 8-8310 
atidaryta Iki vidurnakčio 

Continental Delicatessen
George Kopping 

Importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

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

sius delegatus, kurių buvo iš 
šešių kuopų-
Praėjusio susirinkimo protoko
lą paskaitė Martin Rusgi. Pa
daryti veiklos pranešimai. Be 
kun. P. žemeikio susirinkime 
dar dalyvavo kun. Stasys Raila, 
kun. Vladas Budreckas, kun. 
Petras Totoraitis.

Valentinas Mėlinis iš Nevvrko 
29 kuopos pakvietė visus daly
vauti Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime, 1 >rį kuopa ren
gia vasario 16 Nevvarke, šv. 
Jurgio saięje, 180 New Ybrk 
Avė.

Sudarytas komitetas, kuris 
parinks laiką ir vietą pietums 
■ir šokiams kai bus švenčiama 
vyčių 50 metų sukaktis. Į.komi
tetą įeina pirmininku Larry Ja
nonis, Geraldine Kern, Ann 
Klem, Jack Stukas, Joe Sable, 
John Meskunas.

Valstybeės departementui dėl 
įnešto Vengrijos klausimo į 
Jungtines Tautas pasiųsta tele
grama.

Kun. V. Budreckas padarė 
pranešimą apie rengiamą baž
nytinės ir pasaulinės muzikos 
koncertą 1964 m. ir prašė vy
čius prisidėti- Apie pasaulinę 
parodą kalbėjo ir J. Stukas, 
parodai rengti, komiteto 
mininkas-

Mary Stonis pranešė, 
jaunųjų vyčių sąskrydis 
balandžio 29 Nevvarke. Apskri
tis nutarė paremti pinigais šį 
sąskrydį. Taip pat piniginė pa
rama paskirta Lietuvos atsimi
nimų radijo valandėlei, kuri 
buvo girdima kūčių vakare iš 
stoties WEVD. Programa buvo 
perduodama angliškai apie lie
tuviškus Kalėdų papročius-

Pasiųsta sveikinimo telegra
ma Charles Pauliui, jr., kuris 
paskirtas teisėju Warren Coun- 
ty, N.J. Į pareigas įvesdintas ir 
prisaikdintas gruodžio 14. Jis 
yra buvęs vyčių pirmininku ir 
yra ketvirto laipsnio vytis.

Buvo prisiminti ir du ligonys- 
Miss Constance Mack iš Bayon- 
nes ir Charles Strolis iš Netv

pir-

kad 
bus

PELAGIJAI LEVECKIENEI. brangaus tėvelio

A f A 
BRONIAUS BASIŪNO 

netekus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Maironio mokyklos Mokytojai

f 
F 
f 
F 
I 
I 
I 
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Sveikinu Schuyler Savings & Loan Association 
of Kearny narius (šėrininkus) su naujais metais 
ir linkiu geros sėkmės ir gražaus gyvenimo atei
nantiems metams.
Tikiu, jog mūsų taupytojai dar labiau dėsis prie 
lietuviškos taupymo ir skolinimo įstaigos ir suras 
naujų taupytojų, kurie taip pat įstos nariais į 
šią vienintelę lietuvišką finansinę įstaigą.

J. PAKNIS,
Schuyler Savings 4 Loan Association 

of Kearny, N. J.
Prezidentas

TUKi-lK «t» CT.

arko. Jie abu yra ligoninėse. 
Pasiųsti laiškučiai.

Metinė apskrities komunija 
ir pusryčiai bus kovo 10 Kear
ny, N. J.

Susirinkimą baigiant, kun. V. 
Budreckas sukalbėjo maldą ir 
visi sugiedojo vyčių himną.

Dėkojame Bayonnes kuopai 
už malonų delegatų priėmimą 
ir šeimininkavimą. Ta pačia 
proga šių eilučių autorius viso 
apskričio vardu linki visiems 
linksmų Kalėdų ir 
Naujų Metų. Taip 
jame Darbininkui, 
Garsui, kurie daug 
vyčių veiklą.

laimingų
pat dėko-

Draugui,
rašė apie

F. V-

ELIZABETH, N.J.
Šv. Petro ir Povilo parapijos 

lituanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas gruodžio 29 4 vai. va
kare Laisvės salėj rengia vai
kučiams Kalėdų eglutę. Bus su
vaidinta “Kūčių vakaras”, para
šytas muziko Bertulio Vaidini
mui, muzikai ir dainoms vado
vauja muzikas Vincas Mamai- 
tis. Vakarėlio tvarka rūpinasi 
Kazys Kaspariūnas, Alfonsas 
Jarmas, Vytautas Budris, žaidi
mais Zenonas Baublys. Atvyks 
Kalėdų Senelis. Veiks bufetas.

Tėvų komitetas kviečia vi
sus su vaikučiais atvykti.

Dr. S. Petrauskas, iš Eliza- 
beth, N.J. su šeima išvyko atos
togų į 
pradės 
te nuo

Floridą. Pacientus vėl 
priiminėti savo kabine- 
sausio 3 d.

New Jersey Lietuvių Taryba
Sausio 6 2 v. popiet LCCC 

patalpose (II aukštas), 6 Davis 
Avė., Kearny, N.J., šaukiamas 
lietuvių organizacijų ir klubų 
atstovų suvažiavimas. Bus ren
kama nauja valdyba, aptarta 
Vasario 16 minėjimas ir iš
spręsti kiti svarbūs reikalai. 
Prašome visų organizacijų ir 
klubų pirmininkus ar jų įgalio
tus asmenis (po 3 atstovus iš 
kiekvienos draugijos) suvažia
vime dalyvauti-

VI. Dilis, P. E.
Sekretorius

tėvų komitetas

U

Lietuvių Bendruomenės Nau
josios Anglijos atstovų suvažia
vimas įvyko gruodžio 9 Tau
tinės S-gos namuose- Dalyvavo 
24 atstovai su balsavimo teise 
ir apie 40 fevečių. Taip pat daly
vavo Centro Valdybos pirmi
ninkas Jonas Jasaitis iš Chica- 
gos. Į naują valdybą išrinkti 
pareigomis pasiskirstė: pirm. 
Justinas Vaičaitis, vicepirm. dr. 
Jurgis Gimbutas, sekr- Vytau
tas Stelmokas, ižd. Juozas Ka
počius, narys Antanas Vileniš- 
kis.

Lituanistinės mokyklos Kalė
dų eglutė bus gruodžio 30 d. 
3 v. popiet šv. Petro parapijos 
salėje, So. Bostone.

Seselių kalėdinis parengimas 
parapijai davė 635 dol pelno. 
Parapija dėkoja rengėjams ir 
dalyviams.

Liet, piliečių draugija, pati 
didžiausia organizacija Bosto
ne, išrinko naują valdybą: 
pirm, advokatas John J. Griga- 
lus, vicepirm. St. Drevinskas, 
sekretorius Alb. Neviera, fi
nansų sekr. Vytautas Stelmo
kas, ižd?ęŠlt. Griganavičius. Re
vizijos kdmisijon išrinkta: S- 
Jakutis, Ad. Druzdis ir Alf. Šid
lauskas. Direktoriais adv. Ant- 
hony Young, O. Ivaškienė, J. 
Casper, A. Nemaksy, L. švel- 
nys, J. Lekys ir St. Kontautas.

Kultūros klubo susirinkimas 
įvyko gruodžio 15. St. Santva
ras padarė svarbesnių kultūri
nių įvykių apžvalgą, prisiminė 
naujas knygas, tarp jų ir savo 
naują poezijos knygą “Aukos 
taurę”. Meninę programos da
lį išpildė pianistė Dvarionaitė- 
Miniukienė iš Hartfordo ir so
listas Vytautas Prapuolenis iš 
Worcesterio. Birutė Vaičjurgy- 
tė padeklamavo B. Brazdžionio, 
St. Santvaro ir Fausto Kiršos 
eilių.

NOW...ADD A MOTION PICTURE 
TO THE WONDERS OFTHEWORLD!
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V/ILLIAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS ’

84 - 14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

Tel.: HIckory 1-5220

Stephen Bredes, Jr
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

C. A. VOKET- 
Vokie+ai+is

ADVOKATAS 
41 — 40 74th St.

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
VVoodhaven 21, N. Y.

, VI 7-2573

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335
STEPHEN AROMISKIS

( AR M AKAUSKAS) 
Grabo rius-Balsamuoto jas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Hatthevv P. Ballas

(BIELIAUSKAS)F U N E R A L HOME
M. P. BALLAS — Dlrectorius 
ALB. BALTRŪNAS -BALTON

— Reikalu Ved?jaa
860 GRANO STREET 

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkvay Statfon) 

VVOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija 

Tel. VIrginia 7-4499

THEODORE WOLIHHIN?
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N.Y.
, GRamercy 5-1437

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST.
VVORCESTER, MASS.

P L 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

I97 WEBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir nakt|
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas te- 
miausiomls kainomis. Kainos tos 
pačios ir ) kitus miestuA.
Reikale kaukite: Tel. TR S-84S4


