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Abstraktinis menas SĄJUNGININKAI. Karikatūristas taip vaizduoja Ki 
mrllano vyriausybių sąjungą.

Belgija* vyskupai nuo 
praffios lėkte kunigam 
cMtaki.dnbužtu, išaky- 
iwM*'ir mokykloje.

METŲ ŽMONĖS. Anglų laikrattis Daily Mįrprr 1962 metų žmogum išrinko J. F. Kenne
dy, Amerikos žurnalas Time metų žmogum Mrinko popiežių Joną XXIII. Kennedy papra
šo blokados paskelbimą. Jonas XXIII lanko vaikų ligoninę.

— Tunise susektas sąmoks
las nužudyti prezidentą Bour- 
guibą.

’ — Sovietai vii ėmė siūlyti

Tai vis Maskvos ekspansiniai 
siekimai, tačiau abejojama, kad 
juos dabar vykdytų. Nuo to su
laikys kelios priežastys:

— Maskva įsitikino, kad ka
riniu atžvilgiu Amerika prana
šesnė už Sovietus; sovietų ūki
nę sistemą sukompromitavo že
mės ūkio krizė, kurią dar la
biau pabrėžia Vakarų Europos 
ūkinis suklestėjimas; Maskvai 
rūpesčio kelia ir kom- Kinijos 
ekspansija į Indiją, vidurinius 
rytus, Afriką ir net į Kubą

šioje padėtyje Amerika tiki
si taikos metų ir galėsianti nu
kreipti jėgas į vietinio pobū- 
džįope&būHS gaisrus—^Viet- 
name, lotynų Amerikoje, o y- 
pačiai namie mokesčių, socia
linės medidhdė ir kitus vidaus 
reikalus.

ALEKSANDRAS NELEPINĄS,

Mįistanas. Kinija pademonstra
vo^ kad Ji su visaU kaimynais 
sienų Matišimiis jau sutvarkė. 
Patiko nesutvarkyto* tik su 
sMstn kaimynai*
Sovietų Sąjunga. ' '' ru Kinija auinteresuota ne dėl

Palikdama atvirą klausimą ^gamtinių turtų, kurių jam* ni
šų Sovietų ^Sąjunga, Kinija nu- rą bet dėt ^tratogtaėc padėties. 
kreipė akis ftio tarpu į Indiją. KaŠmiraa tai esą vartai j ln- 
The Christian Science Monitor diją Ii* visą pietų Aziją- *

....— Vakarų kariuomenė gali 
liktis vakarų (Berlyne, bet po 
JT vėliava; jos skaičius turi bū
ti sumažintas; turi būti apri
botas terminas, iki kada ji turi 
iš vakarų Berlyno išsikraustyti.

stonų. Pastotitnu metams su- 
sitarimas suPakistanu labiau- 
šiainustebtoo Indi^ nes buvo 
sutarta siena taip* Kinijos ir

klausimo jis nelaiko baig- priklausomčs atominės jėgos, Maskvos ai 
tu. Įspėjo Castro, kad neleis iš * paveikti juos, kad organizuotų nusistatymaj 
Kubos eksportuoti komunizmo; konvencionalinę kariuomenę, namas. Tepa: 
Ca§tro pašalinimas tebelieka A- 
menkos politikos tikslas, bet 
ne invazijos keliu. Laukiama, 
kad bus sustiprintas spaudi
mas prieš laivus, kurie gabena 
prekes Kubai z

Europoje Kennedy vyriausy
bės siekimas tas pats: įsijungti 
Anglijai į Europos -ūkinę rinką, 
sulaikyti sąjungininkus nuo nė

šiai 
kos

HtAO TSETUNGAS ne 
.rodyti iniciatyvą taip pat.

. Marine? 2 pranešimų pirmus 
duomenis paskelbė į gruodžio 
26. VėMTt eaantt maždaug te-

tosi atominius 
laivus. Jų esą 
265. Amerika 
142 povandeniii 
jų 27 atominiu ; 
atominių skaičiis padidės* iki

keris metus jai 
buvo teistas ir 
išeina laisvas.
buvo kaltinama

— Australija vėl pardavė 
kom. Kinijai 50, mih bušelių 
kviečių- Nuo 1960 galo jau par
davė viso 190 mil- bušelių.

Yonkers sausio 7 bus nauja 
ir keista byla. Teisme atsidurs 
8 asmenys, kaltinami “netvar
ką darančiu elgesiu”. Kokia ta 
netvarka? Jie ėjo į krautuves, 
dalino žmonėm ar tarp prekių 
paliko kprteles su įrašu: “Savo 
komunistines prekes visada pir
kite pas S.' Kleiną .skvere”.

Kaltinamieji aiškinasi, kad 
jie pasirinko tokį legalų kelią 
atkreipti visuomenę? dėmesiui, 
kurios, parduotuvės prekiauja 
iš komunistinių kraštų atgaben-

Tiaus įsakymu ir J. “Valstybių 
pritarimu bei parama. Anglija 
ir Prancūzija iš viso priešingos 
karinėm priemonėm. Amerika 
nenori, kad Tshombe visai bū
tų nustumtas į šalį, nes neuž
tenka Kongą sujungti kariniu 
būdu laikant jį JT okupacijoje.

ombe grįžtų ir per porą savai- Reikia politinės vienybės, o 
čių prisijungtų prie centrinės Katangoje Tshombe ■■ yra įta- 
valdžios. Tshombe grįžti paža- tingiausias. Be jo paramos A- 
dėjo, jei "bus duotos jam garan- doula gali būti nuverstas par
tijos, kad nebus suimtas. lamento. 0 tada naujas chao- neatsakė į prezidento Kennedy

pasiūlymą duoti Prancūzijai 
Polaris raketas. Amerikos ats
tovas Bohlen dar aiškinasi du 
užsienių reikalų ministeriu. Ta
čiau Naujų Metų kalboje de 
Gaulle aiškiai vėl pasisakė už 
Prancūzijos nepriklausomą ato
minę jėgą.

—Chruščiovas paskutiniuo
se pareiškimuose visus kaltini
mus krauja kancleriui Adenau
eriui, o apie prezidentą Ken
nedy tyli. Pastarąjį kolioja jau 
Castro nešvankiom lūpom.

Atviras ir opus lieka Ameri
kai Azijos klausimas —- labiau
siai. pietų Vietnamo, nebaigtas 
taip pat Laoso klausimas, o ga
li tęstis įtampa ttl tortįfoy nemano, kad Kinija nori oku- 
Cambodia, Pakistano, N. Gui: puotą Indiją. Ji labiau norinti 
nėjos ir kL'

ru Amerikos 
iausiai aiški
na, kad bus 
tvasusiprati- 
no klausimu, 
jaudina Vo-

konvencionalinę
Labiausiai dėmesys nukreiptas siekiama su 
į de Gaulle, nes jam labiau- mo, net ir 

svetimas Amerikos politi- kuris laidau 
siekimas. . kietiją.

—Lenkijot ir Amerikos santy
kiai gali pablogėti 1963. Lenki
jos vyriausybė davė suprasti, 
cad ji gali nemokėti 2 mil. A- 

Cukustovakijm sportinio- metikai už nusavintus Lenkijo
je amerikiečių turtus — viso 
40 mik Lenkija nurodo priežas
tį — kam Kongresas pasisakęs

Savo kma&fitts prekes 
pirkite pas Kleiną...
' Komunistinių prekių verži

masis į Amerikos rinką ir viei- 
na iš kovos priemonių prieš

— Piety Vietname komu
nistai nušovė Amerikos 8 heli
kopterius. Per 1962 metus žu
vo 40 amerikiečių. Viena diena 
Vietname Amerikai atsieina 1 
mil. dol.

Kašmiras tada būtų Kinijai 
prietiltis į arabų kraštu? vidu
riniuose rytuose — labiausiai 
Arabų pusiasaly ir pagal Rau
donąją jūrą. Kinam svarbu ten 
prieiti prie naftos šaltinių, ku
rių ji pati neturi ir dėl kurių 
ji priklausoma dabar nuo So
vietų Sąjungos. Kinai taip pat 
suinteresuoti vandens keliais 
tarp Europos ir pietų Azijos. 
Norėtų paimti juos į savo kon
trolę.

Tai, be abejo, žino Maskva ir 
savo išvadas daro; To nenori, 
atrodo, žinoti tik Indija ir Pa
kistanas ir negali susitarti * d& 
Kašmifo.

provincijos 'dalį. Tshombe pa
bėgo į pietų Rodeziją bet grį
žęs ėmė yrganizuoti partizani
nį pasipriešinimą Skelbė, pa
sipriešinimas būsiąs prieš JT 
imperializmą kaip Alžire. J. 
Tautos pareikalavo, kad Tsh-

gos prieš atom mus povandeni
nius laivus Pa ifike šefas, pa
reiškė, kad Sov etai skubiai sta- 

povandeninius 
numatę turėti 
labar turi viso 
ius laiVus, tarp 
i; kitais metais

Senato komitetas tyrė strei- dirbo po 413-670 savaitei- Van- Nashville pr riekusiųjų teis
tus raketų gamyboje. Rado, denberge darbininkų prievaiz- mas gruodžio 
kad per puspenktų metų buvo das savaitei gavo 434 — tai dų tarimosi
327 streikai 22 raketų bazėse, vienu dot daugiau nei aviaci- Hoffa, sunkvežįtių unijos pre- 
Tik Cape Canaveral buvo 109 jos sekretorius ir 30 dol- dau- ridentas, kaltas 
streikai. Dingo 162,872 darbo giau nei raketų specialistas 3E 
dienos. Kam iš streikų nauda? Braun. 
Tiesiogiai tiem, 9 kurie paskui 
gauna aiitvaiandžius, kad fab-

nuo teorinių svarstymų apie ritad suspėtų užsakymus atlik- buvo didžiausias miesto istori- 
abstraktinį meną policija jį Tada uždarbfati pasakiški-- joje g^sras. .Sidegė^Ojiamų, 
suėmė ir "įkišo į kalėjimą • "** . - • - «

Tokia sovietinė informacija 
aįde to mokytojo “kultūrtaius 
mainus su Vakarais”.

— Sovietai nuo gruodžio 28 
pradėjo tiesioginį oro susisie
kimą su Kuba sykį per savaitę. 
Kelionė trunka 15 vaL

pasinaudojęs d įgiau kaip mi
lijonu unijos j1-'--' 

du iš 
linęs, kai paaišfejo, kad Hoffos ______  «._______ ___
šalininkai mėgi o juos pepirk- labiau trukdo kom ktaljot

atominių bandymų moratoriu
mą — po to, kai savo bandy
mus jau pabaigė.

tik devynis mėnesius, o buąp sius bus dar 54 Titanai, 780 
laikomas žemės ūkto spedalis* Minutemanai. Sovietai turį Vi
tu. so 25-100. - •

__-* Benyno Amenaos zomen- 
oaaias gen. vvitspn paRnetVe 
Berlyno Sienos sprogdinimą 
kaip provokuojantį konfliktus.

Baebtei korporacija samdė 25 be pastogės liko 2000 žmonių, 
šaltkalvius, kuriem atlyginimas Nuostolių už 2 mik . 
savaitei siekė po 402-733 dol — Sun- Rokeri S. Kerr, Ok 
Samdė 68 elektrikus, kurie už- lahotnos donų, sausio 1 mirė.

jiJngtinese valstybėse 
Sustiprinto* preridante vado- 
vawiimas pasauly - Ir natnie;

Praridentos Kennedy anglų 
laikraščio Daily Mirror buvo 
paskelbtas 1962 metų žmogum. 
Esą jis iš avinėlio išaugęs liū
tu. Pastebėtą kad* nuo Kubos 
laižės prezidentas Kennedy 
ėmėri politinė* iniciatyvoj'ne
paisydamas, ką pasakys sąjun* 
frankai, ir vykdydamas savo 
planą sava atsakomybe ir Ame
rikos jėgos pajautimu. Laukia
ma, kad 1963 šia kryptimi reik
šis jis užsienio ir vidaus politi
koje.

Užsienio politikoje Kubos

ni yra sutapę su kitais. Antai, 
Leningrade buvo, mokytojas 
Rudolf Friedman. Vaikštinėda
mas po muzėjų, jis laidė pasta
bas prieš socialistinį realizmą. 
Tada priėjo prie' jo gerai apsi
rengęs turistas iš Amerikos ir 
entuziastingai pritarė jo pasta
bom. Išsiskirdamas pažadėjo 
atsiųsti Amerikos meno repro
dukcijų. Paveikslas, kuris, anot 
sovietinės informacijos, patiko 
Friedmanui, buvo mišinys juo
dų, raudonų, mėlynų plėmų, 
kurie buvo pavadinti “Man ta
vęs reikia šį vakarą”.

Netrukus mokytojas pradėjo 
gauti iš Amerikos pranešimus, 
rašytus nematomu rašalu. Kai 
Friedmanas ėmė atsakinėti in
formacijom, kurios buvo toH

Chruščiovas plėšinių planą 
paskelbė 1954. Pagal planą Ka
zachstane turėjo būti pagamin
ta 32 mih akrų dirbamos že
mės ir joje įkurdinti pionieriai, 
kurie per dvejis metus jau pa
gamintų derlių. Planas neišde
gė — nebuvo lietaus, pionie
riai nesugebėjo susidoroti. su 
traktoriais. Išskyrus 1958 me
tus kiekvienų metų derlius bu
vo vis mažesnis. Blogiausi me
tai buvo 1962. Tegavo tik pu
sę piano derliaus.

Pagal sovietinę tvarką-už ne
pasisekimus atsakingi iešminin
kai. Ir Chruščiovas prieš trejis 
metus atpirkimo ožiu padarė O 1 • • 1 • •
vietos partijos bosą Nikolai Be- KclKCtOS^ atominiai laivai, 
hajevą — jį atleido. Prieš po
rą savaičių apkaltintas ir atleis
tas jau ir jo įpėdinis D. Kuna- Legendą kuri buvo populia- 
yevaš- Spėjamą kad su tais ne- ri rinkimų metu, baigta. Dabar 
pasisekimais susijęs ir prieš skelbiamą kad Amerika turi 
porą savaičių min. pirmininko tarpkontineiitinių. raketų .200- 
pavaduotojo V.. Ignatovo paša- 125 Atlasus, 54 Titanus, 20 
tinimas- Jis teišbuvo pareigose Minutemanų. Per kelis mene

ir • . • šnipai
Sovietuose daug kalbama 

spaudoje prieš šnipus ir prieš 
abstraktinio meno šalininkus; 
sudaromas įspūdis net, kad vie-

buvo proga visuomenei būti siį- 
monmgai, jog pirkdama tuos 
gaminius ji stiprina komunisti
nį ūkį if silpnina Amerikos ieško Naftą Ug fiol 
ūkį, jei pasirenka komunisti- xuba įauctevo iš Venezuelos ir nes, o ne amerikiečių gamy-tS^ fabrikuose, kurie priklaus 

sė amerikiečiam. Valyklas kon- 
rikai, kad prezidentas Kame- Eu« P^uotuvių nuo tokių

prekių tuojau atsisakė. Už tat 
daugiau naudos buvo toth, ku
rios tebeprekiavo ir kurių var
dai buvo kortelėse sužymėti. O 
tarp tokių buvo ne tik Klein, 
bet ir Macy, Food Fair, Gertz, 
Mays. Jie pardavinėja prekes 
iš Bulgarijos, Vengrijos, Kubos, 
Lenkijos, Jugoslavijos, Čekos
lovakijos.

Kaltinamuosius gins naujai 
susidariusi tautinių pilietinių 
laisvių organizacija. Jos pirmi
ninkas yra teisėjas Robert Mor
ris, buvęs senato vidaus saugu
mo komiteto patarėjas.

— Kaltinamieji vykdė savo 
teisę naudotis žodtio laisve ir 
informuoti visuomenę tiksliai 
ir be pykčio apie prekių kilmę 
iŠ komunistinių kraštų, — kal
bėjo spaudai organizacijos pir
mininkas. — Prekės,, gamina
mos komunistų baudžiavoje, 
yra Nikitos Chruščiovo ranko
se ginklai siekiant sugriauti gy
venimą ir pavergti ne tik kal
tinamuosius, bet ir kaltinamų
jų įteikus. Jei S. Kleinas turi 
teisę riūlyti tokias prekes vi
suomenei, tai visuomenė turi 
teisę žinoti tų prekių sovietinę 
kilmę.

buvęs saugumo virtininkas, pas
kirtas kovai su ūkio kenkėjais — 
baimė ir "bausmė turi gelbėti So
vietų ūkj.

*— Pravde paskelbė prancū- 
evar komunistų vado Thore«>

kalbą prieš Albanijos ir Kinijos 
komunistus. Vadinas, muša sve
timom rankom.

■ IncKtoe ir Pakistano dery- 
dėl Kašmiro atidėtos, kai 
Įkėjo, kad prieš derybom 

Thach, apsau- Padedant Pakistanas pasira
šė sutartį su kom. Kinija dėl 
sienos-

— Jugoslavijos Kitas, grįžęs 
iš Maskvos paskelbė, kad politi
ka nesikeis, tačiau ypatingai 
draugiškai bendradarbiaus su 
socialistiniais kraštais-

Kašmiras musulmonų gyve- 
.... namas kraštas. Kinai jau ruo- 

užatiknnti kėlų Į Kašnurų, dėl aa musulmonus ^ent„s, tarie 
tame eme gmčas tarp Pakista- inffltaojanii , KaSTOir,. paremia 
no ir Indijos. vietos komunistų veikimą, ir

vioną dieną prieis prie to, kad 
ims -rėHcaūuti neprikleusomy- 
bėso Kašffiirui. Kinija, žinomą 
parems naują “liaudies respub-

SOVIETV PADĖTIS:
• ’ 

Nelaukiama agresinės, akcijos
Chruščiovas gruodžio 27 kal

bėjo apie komunizmo laimėji
mą visame pasauly, apie nau
jus ginklus, kuriais per kelias 
valandas, gali būti sunaikinti 
Vakarai. Atnaujino vėl Berlyno 
klausimą laiške kancleriui Ade
naueriui, siūlydanma-^sprendi-

ir tarp pačių sąjungininkų?
JT kariuomenė nuo gruodžio Karinė veikla buvo atlikta sas, kuriuo mėgintų naudotis

h' ____ k ______ .v—*.-____ >

dekvtoną ktirtą
ti’uo kartu jis
savo reikalam Prancūzija Sabaroje išmė*

i- gino savo raketą Topaze. Nu- 
] taigų; Teisėjas mato 1965 paleisti satelitą apto 
sijų buvo paša- žemę.

Sovietai padotiohi laiku

— Pietų Vietname sausio 2 
komunistų partizanai iš 15 A- 
merikos hehpopterių pašovėl4, 
iŠ jų 8 sudužo, žuvo 4 Ameri
kos kariai ir 7 sužeisti.

Po Kennedy ir 
Macmillano kalby

—' Cacfro pareikalavo, kad 
už belaisvių Šeimos narių lei
dimą Amerika atnaujintų 
susisiekimą. su Kubą

J. TAUTOS KATANGA NUKARIAVO, BET AR TAI 

reiškia tąiką visame

/i
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WEISS & KATZ, INC

Utonm rajem "Palangos” 
kdehaao ninntofaAas hmm Ma. 
įdubs. Per eilę motų pirminin- 
k**id*nu£ ti« maita vi no iš,■ • ^gr^ĮjĮĮ.**,1 .

bendros kasos XW> rublių, 
prisiskyrė sau 4£I ba ariamos 
dirvos, savo sklype turėjo kab 
yę^r malūną. Pereitais metais 
jam ir buhalterini Kairioniui 
buvo iškelta byla- Kol tardy
mas ėjo, pirmininkas ir buhal-
teriš tebebuvo laisvi ir ėjo sa
vo parūgas, kaip ir anksčiau. 
Prieš teismą jie Sukvietė koL
chozo

nas ir K. Vaišnoras pasiėmė 
naudotis sau ■ 3-iv ha- gemės. 
Teismas wprendė, kad jfe tu
ri grfgnft kokbosui javus, to
je toteėje Baugintus. “Jie pa- 
tvs> negrąžino.' o atimti iš iu 
prievarta, Žinote, nepatogu”, 
paaiškino kolchozo valdybos 
žmonės.

Utenoje daug triukšmo bu
vodėl F- Stųndžps. Jisbuvo Vyriausias teismas, pirminiu- dybos vyr. agronomas A. Mor- 

* hriįffifrppfrM,. $a£a kaųjanias - ža&ansko, betgF pri-: kūnas prisšMiMPtofcį derliaus
jaaa miktattSjSėios Hg6ka ' TF*žinn r kad į ni?MnętaS vertinimą IkuMn, 36 cn., ra-

rųb&us. Teismas paskyrė tokią davė bylą liaudies te&nut Pro- 
sumą, lĮraijįiydaįBaff, kad iš 
ha gali būt^ gauta ragių 9 cn., 
miežių 8, avižų 7.7; bulvių 100.

<*d6i*iL mojo. Baw pareflca- 
laotas nauja* derlingumo įver
tinimas. Utenos koV*ho*XĮ val-

su nu- 
į£ mi-

rodo fr/įnonių paaiškinimus: 
mes norime padėti žmogui, pa- 

'kliuvusiam 1 bėdą.

BoHovikinto partizanę vaka*

no, kad susirinkusieji nutartų: į 
išeikvotus 2,100, o taip pat 
paskiau paimtus 591 rublį kol- > 
chozininkai MasiuĮhii ir. Kairio- 
niui dovanoja, o taip pat dar 
dovanoja jam kolchozo moto
ciklą. Gavęs tokius dokumen- *' 

■ tus, teismas ir nesvarstė apie 
atlyginimMjte kolchozui pada
rytus nuaSt^lius. Po kurio lai- < 
ko vėl buvo sušauktas kolcho
zo susirinkimas. Rajono pfoku- '
roras Žurauskas siūlė,, kad kol- j
chozas nutartų iškelti civilinį 
ieškinį-grąžinti nuostolius. Ma
siulis ir Kairioms dalyvavo su
sirinkime ir buvo tylūs. Už J 
juos kalbėjo kiti: “Jie mūsų ne
apvogė, mes jiem dovanojam”. ? 
Susirinkimas užtruko iki vėly
vo vakaro. Bet nutarimas iškel
ti ieškinį taip ir nebuvo priim- j 
tas. “Mes jiem dovanojam.” -

į&8 ąį 3, avižą 2,2

Vilniuje istoriniame-revoliu- 
dniame muzėjuje lapkričio 26 
buvo susirinkę buvę bdševiki-

mę kalbėjo partijos instituto

štabo viršininkas KaraHaūčiaus 
srity E. Bilevičius, partizanų 
brigados vadas. A. Raguotis, 
buvęs kom. partijos pogrindžio 
Vilniuje sekretorius M. Micei- 
ka, buvęs lietuviško skyriaus 
viršininkas B. Baranauskas, bu
vęs komjaunimo sekr- J. Gri
galavičius, buvęs šiaurės Lietu
vos pogrindinio komjaunimo 
sekr. I- Macevičius.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS
- IMPORTUOTOS IR. VIETINĖS

■ • -.. JI; . ‘ i j -1 <' ' ■ j ■■' • > -
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltahts Ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite Ir įsitikinsite]

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orctard St. TeL AL 4-8319 New York 2/N. Y.

. KALĖDŲ IR ŽIEMOS SEZONO .DOVANAS

sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po 1^ — 2 mėnesių 

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnonės medžiagos > importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

Korespondentas pasakoja, 
kad tai nėra vienintelis' atsiti
kimas. Jis gavo iš Utenos pro
kuratūros bylas. Iš jų matė, 
kad per paskutinius septyne- 
ris metus rajone nebuvo atsi
tikimo, kad išeikvojusieji' kol
chozo turtą būtų buvę privers
ti jį grąžinti.

“Leliūnų’* kolchozo buvęs 
pirmininkas Volkov ir Bradelis

PAKALNIO piliakalnis Utenos apylinkėje.

REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETO DARBAI
kviečiami atsiliepti, rašant Ko
miteto vice^rnūninkui Juliui 
Jodelei, kurtis rūpinasi lietuvių

Los Angeles, Calif. — Pra- grėsė. Galite turėti šimtą te
ėjusiame Kongrese (87th Con- kių rezoliucijų,, ar net dau- 

~ . gress) turėtos rezoliucijos Pa- 
išekvojo 2,300 rublių. Teismas baltijo kraštų laisvės reikalu 

įnešamos naujame Kongre
se (88th Congress) iš naujo. Re
zoliucijų autoriai yra pažadė
ję tai atlikti. Rezoliucijoms 
Remti Komitetas. tikisi Šame plėsti. Komisija turėjo keletą 

kolchozo buvusi Kongrese rezoliucijų skaičių posėdžių. Komisijos rekomen- 
’ • - - dacijos bus pateiktos direkto-

ti. Prieš kiek laiko, rezoliucijų rių tarybos posėdžiui, kuris į-

nutarė, kad jie turi atsilyginti. 
Bet kolchozo susirinkimas nu
tarė dovanoti, nors visiem bu
vo žinoma, kad už tuos pini-
gus Bradelis pasistatė namą.

“Sudeikių”_______ _______
pirmininkė Ramanauskaitė su padvigubinti ar net patrigubin- 
bendrtadarbiais iŠ kasos pasi-

valdyba nutarė nurašyti tai į GI®*1 Lipscomb kalbėjo Komi- mZL. nes apstojau tete vadovybės nariams: Juo 

buvo sudaryta ir patvirtinta ra- daugiau turėsite rezoliucijų tuo 
jono vykdomajame komitete- klausimu, tuo lengviau bus

“Ąžuolo” kolchoze A Tumė- jums bent vieną pravesti Kon-

gįau.(
Tobulinama organizacija'

Komiteto vadovybė buvo 
dariusi specialią komisiją 
ganizacinei struktūrai patobu- nia. Visų darbų ir žygių įgy- 
linti, organizacijos tinklui iš-

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
WASHINGTONE ŽINIOS

Kalėdų ir N. Metų proga Lie
tuvos atstovą j. Kajecką svei
kino- JAV prezidentas John F. 
Kennedy, valstybės sekreto
rius Dean Rusk bei eilė kitų 
aukštų valstybės departamento 
pareigūnų. Taip pat sveikino 
kitų valstybių diplomatinių mi
sijų šefai Washingtone, apašta
liškasis delegatas ir kiti aukš- I 
tieji Bažnyčios hierarchai.

^Pakviestas šen- Carlson, J. 
Kajeckas su žmona, gruodžio 
29 dalyvavo Statler viešbuty
je. Sausio pradžioje, pakvies
tas civilinių teisių komisijos, I

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525
' Cor. DELANCY, N.YX.

IŠSKYRUS SEfiTADIKNIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

8. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiSkai 
Važiuoti BMT įsupant £asex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite ši skelbimą, kuris bus. ypatingai Įvertintas

COSMOS PARCELS EAPRESS C0.
370 UNION AVENUE BROOKLYN II, N. Y.

dacijos bus pateiktos

su- 
or*

Mr. Julius Jpdelė, 3803 Evans 
Street, Los Angeles. 27, Califor-

ėmė 488 rublius. Bet kolchozo pradininkas k o n grės manas vyks 1963 sausio 4.
Komitetas pasiryžęs 

į darbą visas galimas jėgas iš 
lietuvių, latvių, estų ir kitų 
amerikiečių tarpo. Į komitetą į- 
sijungia iš viso krašto eilė žy
mių ir įtakingų amerikiečių.

Laukiama lietuviu paramos^
Geros valios lietuviai Rezo-

įtraukti

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų {staiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,

COSMOS TRAVEL BUREAU, lųc.
45 W. « Street, New York 36, N. Y. e TeL Orele 5-7711.

liudjoms Remti Komiteto dar
bus ir žygius nuoširdžiai rėmė 
praeityje- Komiteto vadovybė 
tikisi, kad ir ateityje šio viene
to visi darbai susilauks iš JAV- 
bių lietuvių pilnos ir visos ga
limos paramos. Komitetui rei
kia daugiau darbo rankų. Tuo

vendinimųi reikia nemaža pini
ginių išteklių. Lietuviai, auko
dami visiems kitiems kilniems 
tikslams, turėtų' nepamiršti sa
vo pinigine parama ir Rezoliu
cijoms Remti Komitetą. Visos 
aukos siųstinos Komiteto kasi
ninkui: Mr. George A. Petraus
kas, 3442 Madera Avenue, Los 
Angeles 39, California.

Komiteto vadovybė linki vi
siems lietuviams, kurie tik vie
nokai ar kitokiu būdu rėmė iki 
šiol Rezoliucijoms Remti Komi
teto darbus žygius, tikrai lai
mingų 1963 metų-

RezotiuaįpTO Remti

maeijos parodoje.
Sausio 7 valstybės departa

mento auditorijoje atvykęs iš 
^Anglijos teatras stato Šekspy
re “The HoHow Crown”. Prem
jerą globoja. JAV prezidento 
žmona. Premjeron pakviestas 
dalyvauti ir J. Kajeckas.

Saviošnkė: O. LABANAUSKAITĖ-

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

- mūsų specialybė.

daryti gerą siuntinį.
■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams

žinai. .
Kaip Maskva vertina Mae 

Tsetimgą
Sovietų mažojoj enciklopedi

joje, kuri nuolat leidžiama nau
jom laidom MaoTsetung 1955 
buvo vertinamas: “didis mark- 

1957: “labai
didefis marksizmo teoretikas”,
sizmo teoretikas”

Pirmininkas;
Leonardas Valiukas

pliušmių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis. 

« Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą

Dirbama kasdien ntto 9 ryto iki 6 vaL vak.; Sekmad. uždaryta.

’ Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl kito laiko.

Važiuojant subway: CANARSIE Line — išlipti Lorimer stotyje; 
JAMAICA Line — Hewes stotyje, CROSSTOVYN Line — Metro
politan St — Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį. .......... Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVtJAS NIEKO NEMOKA -------

kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siimti-

• ATHOL, Mm. — 61 ML Pleaaant Street---------------  CH 9-6245
e BOSTON SS, Mase. -» 271 Shawmut Avenue---------------- Ll 2-1787
e BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue --------------TL 6-2674
e BROOKLYN 11, N. Y. — 3?0 Union Avenue Lj»---------EV 4-4962
• BROOKLYN 7, N. Y___  600 Sutter Avenue--------------Dl 5-8808
o CHICAGO 22, HU — 2222 W. Chicago Avenue---------- BR 8-6968
o CHICAGO % m. — 3212 %»- Halstead Street---------- WA 5-2737
o DLEVELAND 13, OMo ~ 904 Literary Road---------- TO 1-1068
• OETROIT, Miob. — 7300 MteMgaa Avenue---------------- VI 1-5355
• GRANO RAPID8, Mfch. — 6Q6 Bridfle SU N.W.-----GL 8-2256
o HAMTKANCK, MWk— 11333 Jee. Campau ------------TO 7-1575
• HARTFORD^ Coan. — 132 Frąaklin Avenue------------ CH 8-6726
o IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė.____ ES 2-4605
o YOUNGSTOWW 3, OMo — 21 Fifth Avenue «...______ Rl 3-0440 .
o LOS ANGELES 30, Calif. — 9M> So. Atlantic Blvd. - AN 1-2996
o LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street FO 38569
e N£W YORK, 3, N. Y. — 39 - M Avenue----------------AL 4-5466
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street_______ CH 3-2583
o NEWARK 3, N. J. — 42S tprlagfleld Avenue Bl 3-1797
o N£W HAVEN, Coim. — 509 Congreee Avė._____ _ LO 2-1446
e PATU8ON 1, N. J. —' 99 Matu Stteet MU 48619 
o PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ___ :_______ GR 2-6387
o PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.   PO 8 5862 
e PITTIBURGH Fa. — 1015 S. Caram Street HU 1-2760 
o SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street _ ___  Fl 6-1571
o WAtERBURY, Com. " * - ------ * “ *------
O YVOtKEBTER. Ma» - __________ _____ _
f VINU.AND, NJ. — W. Landie Avė, Greek Orthodox CM BMo. 
o YONKERS, N. Y. — 235 Neppetoan Avė, .................. GR 6-86K

•
 a-a----RšaušJvnn Vmw(

Julius Jodęlė, Arne 
reikalu geros valios lietuviai Alfons Reins

Norite geros—meniškos fotografijos
^.-<-xkas”-. c- -

Kaip Britpfc Rūmy durininkas 
suanglino MHmfaną

Kai m, Baltųjų Rūmų durininkas 
pranešė, kad yra' atvykęs “Mc- 

-------- Coyan”. -
' Ko mėgsta ir nemėgsta indai

ANGLAI SUSIRCPINĘ EMIGRACIJA*■ _. Į duoda ginklų, bet nepatenkinti
Anglijoje dabar vienai kv. pagalba tekina iš Prancūzė atstovu, kuris ginklus pažadėjo 

kasdton. —Dunkan Sandys. Esą jis vei- =
------------- Dabar AmĮrika priartėjo Al- Ida taip, lyg Indiją tebėvaldytų 
893. Kiti maisto — kės mėnuo po Anglija. MacmiUanas turėsiąs

myliai tenka 790 gyventojų, jos 
Europoje tankiau 
tik Olandijoje —

gyvenama

313, Kinija — 156. Dabar Ang- kis, kuriuo >li gintis nuo al- 
lijoje yra 46 imi-, 1980 būsią aI»e 4 s^riečių, ty. 
5 miL daugiau, o 2000 metais aP*e gyventojų.
10 mil. Prieaugliui sutalpinti SENATAS t>6L DEPARTA- 
reiktų 240 naujų miestų. Ang
lai skatina plėsti emigraciją.

RAUDONIEJI ALŽIRE
Sovietų blokas- pumpuoja 

žmones į Alžirą nuo pat liepos belgų 
3, kada Affiras paskelbtas ne- ris čia gite Tshombes intere- 
priklaūsomas. Rusų, čekų, bul- sus. Straekas įsakyta per dvi 
garų, lenkų diplomatų bei tech- savaites di ogti. Senato komi- 
nikų esą jau 500-760. Daugiau- tetas, pfarii iiinkaujamas East- uvu ____________
šia atsiųsta iš Bulgarijos —200 lando, -salo J kad departamen- 
ūkio specialistų, slaugių, gydy- tas nušiltai ta “Šios tautos Jais- tarsi pa-
tojų. Apie 100 net iš Kinijos, vės ir teisi !gutno principam”, neigdama kaitinimus, pereitos 
Alžiro kariuomenė ginkluota Anot' ESM indo, departiunen- savaitės bandymuose veikė ge> 
sovietiniais ginklais. Tačiau ai- tas siekia i itildyti balsą, kuris rai. Tarp fcongrssmanų ir Pen- 
žirieč& pripažįsta, kad visa ta nesutaria 11 Amerikos pozicija tagone esą stiprių baisų už ra- 
pagalba tėra staaboliRė. Tyroji - Kongo rei siu. ketos gMNftą.

j MENTO
Senato vį^aus saugumo ko

to 16 paskelbėmitetas gr 
kaltinimą

Ecuadoro prezidentas Arose-

lalo krašte didžiausias laikraš
tis. Mat, prazidentas nuvyko į 
aerodromą gruodžio pabaigoje 
pasitikti Chūės prazidento visiš
kai girias, vos ant kojų lalkėšL

stybto departa- K>(ta 
i$ neduoda vizos
ui Struėlens, ku-

Prezidento Kennedy 
Washingtone sausio 18 
giama vakarienė, kurios daly
viai turi sumokėti po 1,000 
doL

pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS
422 Menaban Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. 

TeL HYacmt 7-4677.

ALEX DIMANT

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk- * 
loję, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

2-1079 • CHdsea 2-0535

lininius apsiaustus, šalikus (stols).— 
Galite pasirinkti iŠ didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

FURCO.
Rygos kailinių siuvėjai

ISO W«it 28Hi Street • Nbw York, N. Y. • Room 402



vės Armijos, Vliko narių pflto- ir ilgai kanįį tadė- 4įl 
lybės ir fct reikalus. B tikrųjų, V®. “Partizanas. ,už; g 
tur būt, nėra ypatingai svarbu, uždangas’’, rasime '5®*? 
ar dabartinio VBteo sudėtyje tairpąąakojąų^.lę^^ 
yra tikę 4 ar 5r savo tęstinumą, apsuptas 
išlaikiusios grupės ir ar origi- v^ stuu 
naliame Vlike buvo atstovauja
mos visos politinės partijos ir 
rezistenciniai sąjūdžiai \ 
noks ar kitoks atsakymas į 
šiuos klausimus neišspręs da
bartinių vyr. laisvinimo orga
no problemų. Labiau principi
nis būtų Vliko narių pilietybės 
klausimas. Tuo reikalu pats 
Vlitos formaliai turėtų pasisa-

’ n? Gaila, kad ran-
Deprarasdaro galvo< tavo jm- dasi žmoeių kurie tuo netiki, 
trus, gifiai religingas, patrijotin'lr tane etiudai Įmonės, bet 
nę misiją, kaip minėta, nuda
žęs mesianizmą idėja-

partijų vadai, viešosios opini
jos formuotojai. Jie, sakysime, 
ramia sąžine visai organizaci-

LA reikalai buto žinomi. Ir 
tiek, kiek man žinoma, norė
čiau suabejoti šiais S. Lūšio 
tvirtinimais: “Lietuvos Laisvės 
Armija buvo kariuomenė.... 
Jos. ryšiai su Vliku buvo labai 
glaudūs ir tokios pat prigim
ties, kaip kiekvienos kariuome
nės su savo vyriausybe”.

Kaip ir visi anuometiniai 
rezistenciniai sąjūdžiai, taip ir 
LLA nesiribojo vien kariniais 
tikslais. Buvo galvojama ir apie 
ateities nepriklausomos Lietu
vos politinę sąrangą. Pats Se
nis, nors tam gal ir nebuvo la
bai kompetentingas, buvo for
mulavęs tos politinės sąrangos 
mnuP>u i,?0Bes P™** reiškinius ywliflnės penybės pati.

man apie tai yra kalbėjęs. Kiek 
ta programa vėliau buvo išto
bulinta, nežinau.

Kad kiek ir su didesniu at
sargumu, taip pat norėčiau 
tvirtinti, kad LLA buvo linku
si būti atstovaujama Vlike- jus, dažnai netikėtus vingius, 

užsivertęs ant pečių dalgį grėb- .Nors tuo metu gyvenau toli- lietuviškoji išeivija atsistoja 
lį ar kastuvą, vaizduodamas že-» & periferijoje, tačiau su Se- prieš naujus uždavinius. Tų už
mes ūkio darbininką. Griięs ir ryčiai buvo geri. Apiė-toos darinių turinys, jų įvykdymo 
aplankęs tėvus Panemunyje, dalykus tiksliau galėtų žinoti sąlygos ir galimybės buvo ob- 
atsirado Tnano. tėviškėje, v’ asmenys, dirbę LLA štabe, o jų jektu viešę cfiskusiįę, sureng- 
jautė savyje mesianinę misiją! rodos’ Amerikoje yra. Aš tiek tų gruodfio 16 New Yorko 

niAvac čoiiirio žinau, kad kiekviena karta, ka- krikščionių demokratų. Tuo

kyti; tąsyk diskusijos savaime 
nutils, šiaip jau ilga laiką Vli
ko oficialioji pozicija skyrėsi 
nuo S. Lūšio pareikštos nuomo
nės.

Paprieštarauti S. Lušiui no
rėčiau Lietuvos laisvės Armi
jos Mausimu. Nuo 1939 metų 
buvau šios organizacijos kūrė- 

. jo ir vado V. asmeninis drau
gas ir bendradarbis. Priklausiau 
tai pačiai studentų korporacijai 
(tai pačiai, kuriai ir S. Lūšys). 
Iš mano kambarėiie jis 1940 
rudenį patraukė į VcAietijos 
pąrienį ir tamsią lietingą nak
tį, rūbus prisirišęs prie lentga
lio, 2 km. aukščiau tos vietos, 
kur Nemunas skyrė Lietuvą 
nuo Vokietijos, nusileido į upę 
ir pasileido pasroviui; išlipo 
kairiajame Nemuno krante, jau 
Vokietijoje.

Vokiečiams okupavus Lietu
vą, jam grįžti iš Vokietijos ne
buvo leista. Grįžo nelegaliai. Il
gą laiką per Vokietiją žygiavo

jai, kurios'eilėse rasime dkftiai 
nusipelniusių Lietuvai žmo
nių, prisega “subversinės gru
pės” -etiketę (žiūr. Tėvynės Sar
gą Nr., 2 (22), 44 pust), visoje 
katalikų spaudoje randa “di
versines tendencijas” (ibid), ir 
paneigia lietuvių tautos sukili
mą (T. S. Nr. 1); kovotojus už 
Lietuvos reikalu įneštų rezoliu
cijų pravedimą Kongrese išva
dina “avantiūristais”, “vieny
bės ardytojais”, “Alto priešais” 
(išsireiškimus LRK Fed. Chica
goje suruoštose' spaudos klausi
mais diskusijose); teisėtą Lie
tuvos atstovą krikštija “pa
siuntinybės agentu” ir t-t Dar 
labiau tenka nuliūsti, kai to- kad ir ne tiesioginiai, davė pa

BEDFORD, N. H. seserų benediktinių vienuolyno naujas pastatas. '>

komisijų, kurioms pavesta vykt klausimu. LLA atvejis liudija, 
dyti politinė konsdMacija ir kad buvimas ar nebuvimas for- 
kitos reikšmingos funkcijos. Ar maltoje vienybėje dar nelemia 
ne laikas pafttotind spaudai.ir galutinų rezultatų, nors natu- 
organizacijoms nuo tokių vadų rali vienybė visada turėtų lik
it viešosios opinijos formuoto- ti siektinu tikslu. Smerkdami 
jų atsiriboti? Sc. kitus, nei vienybės pasieksime

V. Vaitiekūnas ir Stasys Lu- «*. ?bė^‘e “I?
šys, paliesdaim UA klausimą. atsakomybes. Pašalinus

kliūtis į vienybę, vienybė ateis
KJ.

Sesery benediktiniŲi sveikinimas
Kas lankėsi Bedforde, NH., 

ir vaišinosi šv. Juozapo sa
lėje per metinius pietus praei
tą vasarą, tas pamatęs šią nuo
trauką, galės pasakyti, kad čia 
jau ne daržinė (ne barna). Ji 
buvo gerokai aptvarkyta žmo
nių pagalba ir buvo galima 
naudoti vasariniams pobūviam,

muš atsiminti ir toliau, nes mū
sų pajamos už vaikų darželį — 
gana kuklios, o išlaidos prisi
deda nemažos. Taip pat susi
daro rūpestis, kaip viršum mo
kyklos įrengti keletą kambarių 
kur būtų svečiams pernakvoti. 
Būtų malonu, kad kas pas mus 
vasarą sustotų pailsėti ar šiaip 

nes neturėjo šildymo. Dabar prisiglaustų ir mums padėtų, 
jau ji įrengta ir tarnauja mo- Maldaudamos gausios Dievo 
kyklos reikalams. — palaimos visiems, ypač mūsų *

Gruodžio 16 čia buvo susinu- geradariams, maldausime nau- 
, kę mūsų mažieji su visomis sa- jų gerų širdžių mūsų pagalbai 
į vo šeimomis. Visi galėjome pa- o jų niekada netrūksta. Kol 
• sidžiaugti maža programa, o žmonija gfvuos, tol ir Dievo 

dar labiau, kad turime tin- gailestingumas atsispindės ge-

[TVOS LAISVĖS KLAUSIMAS IR JAV
Washingtcme mūsų laisvės by- Neužmirštinas ir mueę tau
tai gali turėti neigiamos įta- tiečię safanee indmctoaHnis į 
kos. nešas į laisvės kovą. Vistmiis

o i k: priemonėmis turime skatinti ir . o-------------------------- r-------o_
Zveigda^^ į save, pastebi- iškilių mūsų ^asmenybių karną -vietą mūsų darbui, šia ruošė žmonėse per jų gailestin- 

pundus, kad ^ yrfcaąiijąnčiąg proga labai nuoširdžiai dėkoja- gus darinis
? pdriciJS^^ mbse, o ypa- me mūsų geradariams. Nepa- Laimingų n. Metų visiems 

tinin dAitūb! tingai šio krašto politikoje- įniršime jų maldose- nuo mūsų visų tyliame ir gra-
tirno darbo ^sampratos Diskusijos užsitęsė beveik Taip pat šia proga dėkojame žiame Bedforde.

“Jaučiu, Dievas šaukia mane “nau, saa Kiekvieną Kaną, AnSrik^Ue^^T^bo- į“ JaS sHaIM?iai k mūsų geradariams ^ M
gelbėti Lietuvą”, ne 'tik mfo da susitikdavau su Seniu, jis klaummu plačiau paąsake prri. J Nereikto ne prinlti, kad P^vede St-Lūšys. pagalbą, gerą žodi u mai-- S. M. Raphaefo, O^.B.,
vienam yra išsireiškęs V karčiai skųsdavosi dėl jam ro- J. Barkūnas, M. Brakas, V. &- ffastėv^ėstoSrimmo S‘ das musų intencija. Prašome vyresnioji, ir seseles

šiuo metu, kai tarptautinių 
santykių raida pakrypsta į liau

„ . , , _ „ . domo nepasitikėjimo vien to-. Kalpten bebu“l^ kas is dėl kad jo pararti1 iš prieška- 
jfo šaipėsi), taaau faktas lįe- nebuvusi pakanka*
ka faktu, kad pokario parfi- mai
zaniniame judėjime _LLA savai- Sui kodėl v.

noje, susitarime ir tikslingam 
darbo pasiskirstyme. Enūgraei- IŠ ALTO VALDYBOS POSĖDŽIO CHICAGOJE

Gruodžio mėnesio 15 dieną dėl patalpų nuomos ALT biu- ~ Nutarta išleisti anglų kalba 
Chicagoje įvyko Amerikos Lie- rui. Patalpos gautos nemoka- biuletenį, skirtą plačiajai visuo- 
tuvių Tarybos Valdybos posėdis mai. Patvirtintos remonto sąs- menei, apie esamą pavergtos 
naujose ALT biuro patalpose kaitos ir kiti smulkūs ūkiški Lietuvos padėtį ir ALT žygius 
6818 So. Westem Avė.
- Dalyvavo 8 valdybos nariai:
K Bartkus, T. Rinstndjas, dr.
K. Draugelis, dr. P. Grigaitis,
A. Rudis, dr. VL Šimaitis, L.
šimutis ir J. Taialas.

ninku. Antra vertus, komunis
tinis Mokas nėra toks vienaly
tis, koks jis buvo anksčiau. Pa
čioje gi Maskolijoj bandoma 
ieškoti naujų kelių, iki Sol be

rolių.
LLA pradžia buvo sunki, nes 

V., būdamas mažai žinomas, 
daug kur sutiko nepasitikėji
mą ir abejingumą. Pradžioje 
rėmėsi savo draugais, vėliau į- 
sijungė žemesnio laipsnio jau
nesnių karininkų. Nors V. kari
ninku nebuvo, tačiau buvo bu
vęs tokiose sąlygose, kurios lei
do jam daugelį jų asmeniškai 
pažinti. Tik žymiai vėliau, apie 
1944, į LLA eiles įsijungė ži
nomesnių asmenų ir aukštes- džiausiąs drąsuolis bijo. Vieni 
nio laipsnio karių. baimę įstengia įveikti, kiti ne;

Dėl .veiklos LLA, šių žodžių tačiau ir pastarieji pasmerki- 
autorius, gestapo lydimas, per- mo užsitarnauti neturėtų. Did- nuolaidų Vidurio Europoje. Prie 
važiavo visą eilę Lietuvos ir vyrio aureole apsivainikuoja fo dar prisideda dekoiotiiaiiza- miantis.

cijos banga, kuri neišvengia- 
11---------------- ■ ■—■■ - ,t =a palies į- Rusijos imperiją.

čiau realybės negu S- Lūšio: 
LLA veikė šalia Vliko, likosi 
krašte savo iniciatyva, bet ne 
Vliko, kaip savo vyriausybės 
patvarkymu, ir žiaurioje, tikro
vėje atliko savo pareigą. Vliko 
trijų grupių įgaliotiniai, kad ir 
turėdami formalius Vliko pa
vedimus, pavojaus akivaizdoje 
neišlaikė ir du iš jų pabėgo. 
Vlikas, kaipo toks, iš krašto 
pasitraukė totaliai.

Bijoti yra žmogiška, ir di-

cijos ir nuolatinių nepriteklių.

Kinijos ir Maskvos santykių 
įtampa, Kubos incidentas ir in
vazija į Indiją, tarptautinių 
santykių raidą sukrėtė iš pa
grindų. Komunistinis frontas 
pirmą kartą istorijoj atsidūrė 
defenzyvoje. Yra rimtų prie
laidų, kad Maskva už paramą 
prieš Kiniją, darys Vakarams

tanti ir vis ieškanti naujų idė
jų ir kelių. Savų autoritetų ir 
institucijų sąmoningas griovi
mas be abejo,'naudingas'tik 
mūsų priešams. Pastaruoju me
tu pasireiškęs “trečiasis fron
tas” turi būti atmestas be są
lygų-

Vertinant mūsų išeiviją skai
čiais, jos svoris šio krašto po
litikoje yra - nežymus. .Tačiau 
šiuo atyeju forintą riekti visų 
Rusijos pavergfoįę ♦***¥ 
granfo pastangą suderinimo^ 
ir mūsų balsis pasidarys tikrai 
svarus, o atveju — le

retoriavo dr. VI. Šimaitis.
Buvo išklausytas pirmininko 

L. šimučio pranešimas apie 
ALT valdybos pastaruoju laiku 
atliktus darbus, iš kurių pami
nėtini: pasiųsta padėka Kana
dos ministeriui pirmininkui 
Diefenbakeriui ir užsienių nei

Adolfo SCHRAGERIO

tume nukreipti savo balsus už 
tuos kandidatus, kurie aiškiai

mūsų laisvės kovos

tavos konsulato pilną pripaži
nimą iš Pabaltijo kraštų laisvės 

____  __ reikalavimo rėmimą. B abiejų 
^Tfetana,’! tar v^ria£ybė ramybėsmą. Žinoma, į šio krašto potiti-

J.A.V. politika mūsų tėvynės pariamento 
aukščiau mi

vad- kultūrinių mainų klausiu
mu vyriausybės nusistatymas 
aiškus ir mums palankus, Pra
džioje šios administracijos pa-
sireiškę bandymai nuolaidomis

tingmną Vemdami gi į vyriau- Taip pat .pasiųstos telegrt- 
sybę per saJ veiksmus ar Pa- mos JAV prezidentui J.F. Keū- 
yprgtųjų Europos Tautų An- Mdy ir JAV ambasadoriui 
samblėją, visli *n pagrindu tu- Jungtinių Tautų Adlai Ste- 
rime ribotejtik tikimo venson su pasisakymu prieš 
hęndtininkvH kurto laisvės įsileidimą komunistinės Vengri-

dėl Lietuvos išlaisvinimo.
VLKo darbams paskirta pini-Plačiau aptarta Vasario 16 d.

Lietuvos ^Nepriklausomybės 45 ginė parama 
metų minėjimo akcija, ir pri- Posėdis vyko labai viemnga 
imtas atitinkamas planas, kad ir darnia nuotaika su pilnu

tuvos išlaisvinimo būtų Amen- ALT veiksmus kovoje ūž Lie
kos lietuvių visuomenės tinka- tuvos laisvės atgavimą.
miausiai pravesta. ALT Biuras

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 

atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumertą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:'

Darbininkas, 910 Willoughby Avė., BrotMyn 21, N. Y.

Prašau pratęsti prenumeratą 1963 metams.

Vardas ir pavardė

Turime nuolat nfltoų Mndfltyjė foMftnto tymo' 
bei įvairaus medtto. Betos* MardMaS ir pri
statomu | bot kuria JAV-toą riete.

šiuo meta kietos realybės ta- sijos suskakrara; bet jų valsųr* ***? pat pasisakyta prieš* 
po paneigti. Tačiau Mena už- Mų pilno tatorenumo atstaty- panaikinimą JT .rezMforijos, 
slėnio politikes paUtaa tari mu. Pabaltijį kraštų padėtis smeflUanfios Vengrijos laisvė*

Prašau siuntinėti Darbininką 14 mėnesių už $6.00

336 East 86th Sų
Tarp 2-vt Ir 1-m Avmim • TR4-0M0
Atidaryta MMHen noo 9 ryto ikf * vaL vakaro 
Antrašiantaair liltaiBUilatttitvl. vak.

okupacijos i l jfotaikioačismis aiuyvavMnąvMMO f«0ff|< Safia jos pami- ZZSTli •’ CHfcagos Lietuvių tarybos ton-
nėtina tr mtn - tairtSprios prielaidonui. JrtaeR 1* JewK4Wfc
Binijot, fadp atramos prieš kartis .mM, BHefctyiloės, ar- Tsliau buvo patvirtinta dve*
augančią Kinijos galybę, foori- ganizuotos - pastangos 4 atneš jtan metam sutartis su Dan
4-.- Au. ««- -- .Mituli.,, -. - *. VeHM

Adresai ----- ,.-----
Sii račių: 

užpren mleratą



Šauliai minėjo Maironį
Praėjusių metų gale, gruo

džio 16, ir Broktono lietuviai 
pagerbė Lietuvos atgimimo dai
nių prel. Joną Mačiulį—Mairo
nį. Minėjimą organizavo Brok
tono Martyno Jankaus šaulių 
kuopa drauge su Broktono atei
tininkais, ^padedant kitoms lie
tuvių organizacijoms.

Ryte, 10 vai., buvo iškilmin
gos šv. Mišios už Maironio ir 
visų kovotojų dėl lietuvybės 
vėles- Ateitininkai ir Moterų 
Sąjunga dalyvavo su savo vė
liavomis.

Po piet 3 vai. šv. Kazimiero 
parapijos salėje buvo iškilmin
gas minėjimas- Scenoje, gra
žiai papuoštas, stovėjo Mairo
nio portretas.

Minėjimą pradėjo kuopos 
pirmininkas, šaulių S-gos trem
tyje garbės narys Aleksand
ras Mantautas. “Atiduok ką 
privalai” — moko mus Mairo
nis. Jo pranašystė, kad tėvynė 
bus laisva, išsipildė vieną kar
tą, išsipildys ir kitą, nes, anot 
Maironio, “kryžius gyvatą ža
dėjo”.

Tolimesnę programą vykdy
ti pirmininkas pakvietė buvusį 
kuopos pirmininką šaulį inž. 
Juozą Stašaitį. Inž. J. Stašaitis 
pabrėžė nepaprastą lietuvių 
meilę Maironio poezijai ir pa
čiam Maironiui. Jo gimimo 100 
metų sukaktis taip plačiai ir iš-. 
samiai paminėta tremtyje, kaip 
Vytauto Didžiojo minėjimas 
Lietuvoje 1930 metais.

Parapijos klebonas kun. Fe
liksas Norbutas sukalbėjo in- 
vokaciją: Maldą už Tėvynę. Vi
si dalyviai sugiedojo “Marija, 
Marija”.

Atsiminimus apie Maironį 
papasakojo Maironio mokinys, 
jo draugas ir biografas, poetas 
ir rašytojas kan. Mykolas Vait
kus. Savo gyva kalba, Įdomiais, 
daugeliui nežinomais faktais ir 
smulkmenomis iš poeto gyveni
mo, jis taip užbūrė auditoriją, 
kad nepastebimai praslinko 
1.30 vai- laiko. Kaip gyvas, iš
kilo rimtas, gilus ir ramus Mai
ronio vaizdas, kurs taip deri
nosi su jo portretu scenoje. O 
kai prelegentas nupasakojo, 
kaip 1932 birželio 28 d. 4 va
landą ryte suskambėjo Kauno 
bažnyčių varpai, pranešdami 
apie Maironio mirtį, ašaros su
vilgė minėjimo dalyvių akis-

Ištraukas iš Maironio “Jau
nosios Lietuvos” atliko studen
tai ateitininkai: Aurelija Kuci- 
naitė (Jadvyga) ir Eligijus Su
žiedėlis (Juozą Rainį).

Po pertraukos buvo rodomi

VINCAS GRUZDYS, Darbininko korespondentas fotografas Philadelphijo- 
je, Pa.

BROCKTON, MASS-

gauti iš Darbininko, New Yor- 
ko, paruošti vaizdai iš Maironio 
gyvenimo su paaiškinimais, kū
rinių ištraukomis, perpinant 
jas dainų melodijomis. “Rodos, 
jaučiu, kaip kvepia Lietuvos o- 
ras” — atsiduso viena dalyvė 
pilna krūtine.

Bostono mišrus choras,’ va
dovaujamas komp. Juliaus Gai
delio, su giliu įsijautimu ir 
darniai sudainavo Maldą už 
Tėvynę (J. Dambrausko) Užmi
go žemė (C. Sasnausko) Poe 
aukštus kalnus (K. V. Banai
čio) Vėjo dukra (St. Šimkaus) 
ir Dobilas (J. Gaidelio).

Rengėjai, norėdami nors 
simboliškai pagerbti chorą ir 
jo vadovą už meilę lietuviškai 
dainai ir didelį pasiaukojimą, 
komp. J. Gaideliui įteikė rožių 
puokštę.........

Parapijos klebonui kun- Fe
liksui Norbutui už paaukotą
sias šv. Mišias, už invokaciją ir 
visokeriopą pagalbą, suteikiant 
salę ir remiant savo patarimais, 
buvo įteikti Maironio “Pavasa
rio Balsai”.

Žymiausi šios iškilmės da
lyvį, kan. kun- Mykolą Vaitkų, 
Maironio biografą ir jo testa
mento vykdytoją, jo 80 metų 
sukakčiai artėjant, Lietuvos 
šaulių S-gos Tremtyje Vadovy
bė už jo darbą Lietuvai ir šau
lių Sąjungai apdovanojo LŠST 
garbės svarbiausiu žymeniu — 
Šaulių žvaigžde, žvaigždę pri
segė A. Mantautas.

Minėjimas užbaigtas Lietu
vos ir Amerikos himnais.

Programos dalyčiams, Stasės 
Gofensienės ir Konstancijos 
Endriūnienės vadovaujamos, 
šaulės moterys suruošė užkan
džius ir kavutę. Kavutės metu 
kuopos pirmininkas, dėkoda
mas prelegentui, chorui ir vi
siems programos dalyviams, 
priminė LŠS įkūrėjo V. Pūtvio 
žodžius, kad tauta panaši į 
skrendantį lėktuvą, kurs laiko
si ore, kol juda. Tauta gi tol 
gyva, kol ji kuria. Todėl esan
tiems salėje kūrėjams — kan. 
poetui M. Vaitkui, komp. J. 
Gaideliui ir chorui ir jauniems 
deklamatoriams — sugiedota 
“Ilgiausių metų”. Dėkodamas 
ateitininkų jaunimui už nebe- 
pirmą talką šaulių parengi
mams, priminė, kad Šaulių Są
jungą jungia įvairių pakraipų 
jaunimą ir senimą, gi bendra
darbiavimas su ateitininkais už
antspauduotas dar Tėvynės 
laisvės kovų laukuose, kada 

1920 metų kovose su lenkais 
ties Valkininkais žuvo nuo 
priešo kulkų šaulių moksleivių 
būrio vadas Vincas Dovydaitis, 
kuris buvo ir ateitininkų vei
kėjas.

Kan. kun. M. Vaitkus kalbė
jo apie žodį ir jo reikšmę, pri
mindamas šv- Jono Apaštalo 
mintis apie žodį. J. Kaminskas 
iš Bostono, papasakojo savo at
siminimus apie Maironį, kurį 
pažino Kaune-

Baigiant tenka pasidžiaugti, 
kad šaulės ir sąjungietės baž
nyčioje- ir salėje vilkėjo tauti
niais drabužiais. Taip pat tau
tiniais drabužiais buvo pasi
puošusios moksleivės ateiti
ninkės, kurios pagelbėjo vyk
dant programą ir vaišinant sve
čius. —sm.

MANCHESTER, N. H.
Lietuvių Darbininkų Šv. Juo

zapo S-gos 74 kuopos narių 
metinis susirinkimas šaukiamas 
sausio 13, sekmadienį, 12:30 
vai. popiet Lietuvių klubo sve
tainėje. Visi nariai maloniai 
prašomi dalyvauti. Bus svars
tomi organizaciniai reikalai ir 
bus proga užsimokėti už Dar
bininką ir pratęsti jo prenu
meratą 1963 metams.

Valdyba

K. KUD2MA praveda pašnekesį moksleiviu ateitininku kursuose New Yorke. Nuotr. V. Maželio.

Šeštadienines mokyklos tradicinis Kalėdų vakaras
LB- šeštadieninė Mokykla 

sausio 6, sekmadienį 4 vai. po
piet, Šv. Andriejaus parapijos 
salėje rengia tradicinį kalėdinį 
vakarą- Bus suvaidintas K. Ku
bilinsko vaizdelis-pasaka “Stra- 
kaliukas ir Makaliukas”. Moki
nių choras pagiedos kalėdines 
giesmes ir padainuos. Be to, 
mokiniai dar padeklamuos, pa
šoks tautinius šokius ir pa
skambins pianinu. Po progra
mos atvyks Kalėdų senelis su 
divanėlėmis. Veiks turtingas 
bufetas. Philadelphijos ir apy
linkių lietuviai, ypač turį mažų 
vaikų, maloniai kviečiami atsi
lankyti. Įėjimo auka vienas do
leris. Mokyklinio amžiaus vai
kams nemokamai. G.M.

Aldona , Stempužienė ir Cle- 
velando vyry oktetas atsiuntė 
koncerto programą, kuri bus 
išpildyta ateitininkų ruošiama
me pobūvyje — koncerte šeš
tadienį. sausio 12. A. Stempu- 
žienė dainuos: Už stalo sėdau 
(A. Račiūno). Seguedille (iš o- 
peros Carmen), Gėlių arija (iš 
Fausto operos). Lopšinė (iš 
operetės Porgy and Bess). Sous 
La Ciel De Paris (H. Giraud) ir 
La Danza (G. Rossini). Vyrų 
oktetas: — Už stalės daina 
(iš filmo “Kol Nevėlu”. B. Dva
riono). Valsas (iš operetės 
“Linksmoji Našlė”). Mėnulio 
upė. (iš filmo Breakfast a tTif- 
fany). Kai širdis laiminga (O 
Portal. Ilijos daina iš filmo Ne- 
vcr on Sunday.) Vienuma (J.

!T fi
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RYTINIO pakraščiu moksleiviai ateitininkai savo kursuose New Yorke gruodžio 27-30. Nuotr. V. Maželio.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ KURSAI NEW YORKE
Antrąją Kalėdų dieną, gruo

džio 26. į New Yorką pradėjo 
rinktis moksleiviai ateitininkai 
iš Bostono, Brocktono, New 
Londono, Philadelphijos. Wor- 
cesterio, Baltimorės ir Wash- 
ingtono; — viso suplaukė 36 
kursantai, čia juos pasitiko

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

Gade) ir Mūsų meilės daina (H. 
Stothart). Solistė Stempužienė 
ir Vyrų oktetas drauge:—The 
Man I Love (G. Gershwin), A- 
dios (E. Mandriguera) Linda Ro- 
se (iš operetės Music Man), ir 
A Wonderful Guy (iš operetės 
South Pacific).

Pobūvis — koncertas bus 6 
vai. vak. Regency salėje, 311 
South Broad Str., trys blokai į 
pietus nuo City Hali. Rengėjai 
salės šeimininkams dalyvių 
skaičių turi pranešti savaitę 
anksčiau. Dar neturinčius bilie
tų prašoma juos Įsigyti tuojaus.

Bilieto kaina, įskaitant ir va
karienę, S7.00. Adresas vėly
vam: bilietą užsakymui: Kazi
mieras Čikotas. 1120 W. Lind- 
ley Avė., Philadelphia 41, Pa., 
telefonas DA. 4-4859.

Kortu ir bingo vakaras bus 
sausio 13 d. Šv. Andriejaus 
parapijos salėje, ruošia parapi
jos moterys. Atsilankyti malo
niai kviečia visus.

Dr. Antanas Juzaitis —Juo
zapavičius bus ateitininkų ruo
šiamo pobūvio — koncerto šei
mininkas. Šokiams vadovaus 
inž. Algimantas Gečys. K.Č.

Balfo skyrius vasario 2 d. 
6:30 vai. vak.. lietuvių muziki
niame klube (2715 East Allegh- 
eny Avė ), rengia tradicinį va
karą. Programą mielai sutiko 
atlikti Baltimorės dramos mė
gėjų trupė, vadovaujama Kaz-

VIOLETA GERDVILYTĖ

New Yorko moksleivių ateiti
ninkų kuopos nariai ir apnak- 
vydino savųjų tarpe.

Ketvirtadienį, gruodčio 27, 
po 9 vai. mišių, prasidėjo pas
kaitos. Iš suvažiavusių kursan-

lausko. Suvaidins S. Čiurlionie
nės komediją — “Pinigėliai”- 
Po programos veiks bufetas, 
šokiams gros geras orkestras. 
Balfo vakarai Philadelphijoje 
jau tapo tradicija. Susieina pa
žįstami ir draugai smagiai pra
leisti laiką. Be to, šį kartą dar 
matysime lietuvišką komediją- 
Laukiame visų. A. B.

TRANSLIACIJOS Į LIETUVĄ

Madridas. Pagrindinė valan
dėlė transliuojama kasdien Lie
tuvos laiku 9:35 iki 9:55 v.v. 
50 metrų banga. Programa 
kartojama kitą dieną 8:25 v. 
ryte Lietuvos laiku 42 m. ban
ga ir 5:40 vai. popiet Lietuvos 
laiku ta pačia banga.

Roma. Lietuviška valandėle 
kasdien nuo 10:50 iki 11:10 v. 
v. Lietuvos laiku. Bangos: 40 
ir 50

Vatikanas. Lietuviškoji va
landėlė kasdien nuo 8:30 iki 
9 v.v. Lietuvos laiku. Bangos: 
19, 25, 31 ir 196- 
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pAgK-HUL REAL® 
g M- ESTAIS & MSUftAga I 
U < 84-17 JAMAfCA AVĖ.
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Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokėriopai aptidraušti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

tų buvo sudaryta jų vadovybė: 
Saulius Sužiedėlis, (Brocktono) 
Linas Baškauskas (Marianapo- 
lio), Visvaldas Gerdvilis, (Broo- 
klyno.), Laima Mi n k ū n a i tė 
(Broo.klyno) ir Tomas Gasparė- 
nas (Philadelphijos.), kurie pa
laikė ryšį tarp kursantų, jų glo
bėjų ir paskaitininkų.

Pirmą paskaitą skaitė A. 
Masionis. Jis savo kalboje apie 
tautiškumo principą, nurodė 
ateitininko pareigas ir davė iš 
gyvenimo vaizdžių pavyzdžių. 
Po pietų kun. J. Pakalniškis 
pasakojo apie religijos reikš
me žmogaus gyvenime, o kun. 
V. Dabušis — apie sekreto
riaus pareigas kuopos valdybo
je. Be to, apklausinėj© kiekvie
ną kursantą, teiraudamasis apie 
kuopos' veiklą, Ateities skaity
mą, ateitininkiškąjį nusistaty
mą ir kt. Diena baigta pasišoki
mu. Kursantai skirstėsi paten
kinti namo.

Penkadienį, gruodžio 28, po 
9 vai. pamaldų, studentas Alg- 
Šaulys iškėlė visuomeniškumo 
reikšmę šeimoje, organizacijo
je ir lietuviškoje bendruome
nėje. Vėliau buvo pašnekesys, 
kaip visuomeniškumą stiprinti 
savo tarpe. Visi kursantai akty
viai dalyvavo. Pašnekesys pra
ėjo labai įdomiai.

Popiet visi kursantai su stu
dentais Irena Sandanavičrūte ir 
Petru Vainium lankė New Yor
ko didįjį miestą- Apžiūrėjo Em- 
pire dangorėžį, Rockefellerio 
centrą, New Yorko biblioteką, 
šventiškai papuoštus langus. 
Paskui, visi užsuko į kiną.

Vakare buvo M. Vygantie- 
nės paskaita mergaitėms: ko
kia turi būti pavyzdinga mer
gaitė. Ne rūkymas, ne dažyma- 
sis ir ne stačiokiška elgsena pa
rodo mergaitės trauklumą, gro
žį ir inteligentiškumą. Paskaita 
mergaitėm labai patiko ir pa
liko gilų įspūdį.

Tuo pačiu laiku K. Kudžma 
pravedė pašnekesį berniukam: 
“Jaunuolis .ir jo brendimo pro
blemos”. Vėliau išdalino anke
tas, kuriose buvo 330 jaunuo
liui klausimų. Kiekvienas kur
santas turėjo atsakyti į tuos 
klausimus ir grąžinti paskaiti
ninkui. #

Ir antroji kursų diena pra
ėjo sklandžiai. Kiek pasilinks
minę, kursantai patenkinti 
skirstėsi, namo.

Šeštadienį, gruodžio mėn. 
29. po 8:30 vai. pamaldų ir 
pusryčių, A. Pocius pravedė

(nukelta į 8 pslj

IŠ VISUR
>MNIM

— J Lietuviu Fondo narių ei
les įsijungė Petras Vadeika iš 
Detroito, Mich., ir Povilas Bur- 
neikis iš Chicagos, įnešę fondo 
sąskaiton po 100 dol- Pr Toti- 
las iš Omahos, Nebr., šeimos 
vardu Lietuvių Fondui atsiun
tė 250 dol., ir pažadėjo metų 
laike įnešti likusius 750 dol.

— Lietuvi y skautę sąjungos 
jubiliejinė stovykla įvyks lie
pos 27 — rugpiūčio 11 d. Put- 
name, Conn., Nek- Pr. M. M. 
seserų kongregacijos įruošiamo- 
joje stovyklavietėje. Jubilieji
nėje stovykloje iš JAV ir Ka
nados dalyvaus apie 500-800 
lietuvių skautų ir^ skaučių.

— Hartford, Conn — LDS 
6tos kuopos valdybą 1963 m. 
sudaro: pirm. Stasys šrupšas, 
vicepirm. Antanas Mazalas, iž
dininkas Petronėlė Manikas, 
nutar. rašt. Albinas Armaitis, 
fin. rašt. Andrius Pateckis. Vi
cepirm- A. Mazalas tuo tarpu 
sunkiai serga ir guli šv. Pran
ciškaus ligoninėje.

— Pittsburgh, Pa., John J. 
Kane ligoninėje gydosi apie 12 
lietuvių. Ligoninė pritaikyta gy
dymui reumatizmo-artričio. To
kie yra ir visi'Jigonys, kuriuos 
gerai prižiūri aųktarai ir slau
gės- Ligoninėje yra ir katalikų 
bažnytėlė, kurioje kas sekma
dienis susirenka misiom.

Lietuviai ligonys džiaugiasi, 
kad gauna lietuviškos spaudos, 
kuri eina iš rankų Į rankas. 
Taip pat juos lanko ir Darbi
ninkas.

Šioj ligoninėje guli ir Frank 
Žilionis, žinomas Pittsburgho 
lietuviškų bei katalikiškų orga
nizacijų veikėjas.
— Vadovas Goštautas, ilgame
tis Vilkaviškio, Mariampolės ir 
Raseinių apskričių viršininkas, 
gruodžio 29 d., ištiktas širdies 
smūgio, mirė Chicagoje. Buvo 
gimęs 1900 m. Paliko žmoną 
ir sūnų Stanislovą. Velionis bu
vo’žymus lietuvis patriotas, tik 
prieš pusmetį atsikėlęs iš Ko
lumbijos į Ameriką. Palaidotas 
sausio 2 d. šv. Kazimiero kapi
nėse ,iš Marijos Gimimo bažny
čios.

— Grosilda Karlavičienė, il
gametė Darbininko skaitytoja, 
iš Lawrence, Mass., kilusi nuo 
Vabalninku, mirė pereitų metų 
lapkričio 23 d. Palaidota iš lie
tuvių katalikų bažnyčios Nekal
to Prasidėjimo kapinėse. Pali
ko liūdintis vyras, kuris dėko
ja visiems atsilankiusiems į' 
šermenis ir velionės laidotuves 
bei užprašiusiems šv. Mišias ir 
vainikus. Prel. P. Jurui ir ki
tiems parapijos kunigams už 
pamaldas, laidotuvių direkto 
riui J. Juozukoniui ir visiems, 
kurie mane užjautė liūdnoje 
valandoje. Severas Karlavičius

NEBŪK ŽILAS
“Florai Herb” yra nuo- 
stabi priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

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

MALDAKNYGE

DIDYSIS
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
ISieido Tėvai Pranciikonai

640 pt>M. Kaina 4 dol. I^abai 
patrauKli, anka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATMER9 
DARBININKAS

910 Wllloughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

1



BASI

RAY’S LIQUOR STORERADIJOPROGRAMOS
SPORTAS

Telefonas: Vlrginia 3-3544

TOPSY’S RE8TAURĄNT

JOHN ORMAN AGENCYWATERBURY, CONN. DISPLAY

110-04 Jamaica Avenue

TeL Vlrginia 6-1800

TRI. FLOOR SCRAP1NG

Dl 2-3020

BRONIUI BRASIŪNUI,
gilią užuojautą reiškia HOLY LIGHT

DtS-1164

nė-Turnevičiūtė, Lydija, gimu
si Igliškėliuose, Marijampolės

• '• Mac ■■■■■

WKOX, Framingham, Mass. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

veltui —F.TD.

Ieškomieji arba -• apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti: ’-
Consųlato General of Lfthuanta 
4t We$t 82nd Stroot, 
New York 24, N.Y.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.. 
103-55 UEFFERT8 BI»VD. BICHMGND H 11,15 N.Y.

McKEESPORT, PA. 
WEDO, 810 banga 

Vad. kun. A»f. Šulinskas 
*706 Talbot Avė, Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. pjx.

Elmhurst, L. L,- AMROL KOMES 
announce the Opening of thdr Mo- 
del Home tecated. HUlyer St and 
Queens Blvd., nr. Sth Avė. Subway. 
Ultra-modęrn 2 family brick houses. 
2 five room Apts. & finished Street 
level besemeat. garage^frootve- 
rand^s, gas, bot water heat, vali 
ovens, hot-point disbarasbers, inter- 
com system. Modern to suit your 
taste. ,¥oUj are. cordjally invited for 
the Opening.. Hl 6-4210, or Agent:’ 
DE 5-5400.

‘‘MafigiaTocd, Chi Stangia Bene*

CELENTANO
i feROS.

Queena—Douglaston, St Anastasia 
Parish,'~new detached Ranch Bung., 
6 nns, 2 baths domų can make 3 to 
5 nns up- with batik Brick gaiėge. 
Basement lall-out shelter. Acrosa 
Street fromiChurahat 45-22 245th 
Street att tNorth Blvd. Call builder 
for appointment HO 5-3811. $35,000.

RECONDlfrlONEaD TV SETS 
NO W on Bvdget Pricea 

RCA17’TV—535 
RęA21*W—$30

Viešbutis ,.,r ..... -
Aabury Park,;N.M.f • 7-toa ir Park Avė. kampe
Svarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama. Įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras/ — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

' P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

STELLA CFORO Itatian Cuisine — 
“A Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge, Dlnner & Supper 
A la Carte. Party faC&ties. — 5806 
Broadway, near 238th St, N. T. C.

Diners Club - American Express 
Ftėėpartmg ori <Jūr'dwit£ lot'Closed 
Mondays. ■ Call Kl 3-2245

REPAHtĮNG — RE8TORING 
Furoiture ResnedHed 

FrenchPotahiRg • WtodngTabies 
AirvPMti - Hant and VVaterprosrfed

86-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

Vedėjas
Step. M inkus 

WLYN —1360 kilocycles 
Sekmadieni jis nuo 1 - l;30 vaL p.p.

New Yerfce — 1664 2a* Artas* — TB 6-8661 
r {Tarp 86-88 

RMaevroede —• 66-54
Arterijoje — 26-28 8toteway SL — AS 4-8816

1 ARE YOU. 60 AND OVER?
Oonsult Us on Life & Hospitalizatiori 

Insurance
CaD MILTON SHAPIRO 

175 Remsen St, Brooklyn 1, N.T£ 
TR5-7560

Ext 2S45 or TW 1-5920

New Yorko Lietimu^ - J 
Dantų Gydytojų Drauigųa

When in N. Y. — WOLCOT Motei, 
4 W. 31st Street off 5th Avė., NYC 
near Penu fita^ Macy’s, Gimbels. 
Singles from $5, Doubles from 57. 
AR private beRhs, kitchens & TVs 
available if desired. Centrally loca- 
ted to Churches, Shows, Times Sq. 
Special conšideration to Religious 
groups. TeL LA 4-7800.

TUVES. Š4L*S PARENGDKAlfS 
IR SUSIRINKIMAMS —VKLTUL 
Adresas.- 40 E. 26th 8^ N.YA, NLY. 

TeL: MU 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONUS

BOSTON, MASS.
Vedėjas

JONAS J. ROMANAS,'Sr. 
WHlL - 1430 kiL Medtora, Mass. 

Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

BROADLOOMS 
DIRECT FROM MILL 

51.45 yard and up 
Also Room Size Rūgs 

KI 8-3076

CONRAD^ 
JEWELER6 MANŪFACTURING 

205 Canal Št^Near Yorfc 1$, N. Y.

Vedėjas-
P. Viščinis

AM bangomis 1190 kilociklų
FM bang. 105.7 megacikių

ALL CASH — in 24 Hours
ANY HOUSE 

ANY CONDTTION 
Top Prices Paid;

Call the CRAZY IRISHMAN
MR. GAFFNEY

OL 7-4222

WAKEF1ELD OETECTIVE 
BUREAU

Buildings, Industry, Home protec- 
tion. Uitiformed guards, private po- 
Hce, escorts, plairi cloths, agente. 
Lnvestigations—no family matters. 
1334 E. Gunhill Rd., Bronx 69, N.Y.

Telephone: OL 4-5600

atdaras visus metu^ 
TeL: PR 4-7786

Manufacturers of a Complete Line 
of Italian Style Foods; — also for 
sale at your lotai quality Frozen 
Food Counters.
Newly Opened —

Your neighborhood Dealer in Secu- 
rtfies: Capital Life Insurance shares 
& Growth Stbck Fund, Wellington 
Fund, Welhngton Eąuity Fund, etc. 
FRED K. GEHR, Jun. — Securities, 
ReaiEstatę, Insurance. 801 Cypress 
Avė. (near Myrtle), Rydgewood 27, 
N. Y. TeL EV 2-4990

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

WASHING MACHINES A REFRI- 
GĖRATORS REPAIRS. Ali makes 
washing madines repaired — also 
Dišh Washė*8 and Dryere. - Šame 
Miąy Service.. Ali wor]c guaranteed. 
Special condderation to religibus 
groups. Jotis JRartocci, 8009 18th 
Avenue, Brooklyn, TeL BE 2 5668

F A B UL O U-S 
Phone — BU 7-9700 

713 Flatbush Avė., Brooklyn

VAMP6 CAMP .
FOR CBRUmtAS GJFTS 

Antiques of the flnest — Ųse our 
UoMNrayJ^M. ftpoęiai nsnsblm- 
tfoa to rdi^ous grotas. .
482 šHaNUr Avb. (cor. cwt St). 
Brooklyn, N.Y. — Cafl MA 4-6783

We wisfc you a Merry Xm»s and a 
Happy and Prosporout New Year,

The Best in Italian and French 
breadand heros — Deliveries Retail 

or WholeasJe — Purest and best 
. ingredients. used. 
/May We Serve You

CLARENCE DAVIS "? 
sutaupys Jkbbs Įanigo W per « da- 
,rysįte vžsaį^gp gips^  ̂įcęęaentc 
MsghjUgy: lubu tĮnkrivimas

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEWYOKKB
VOKIŠKOS SPECIALYBES - .

SCH ALLER & WEBER

PEARL FRY BEAUTY SALON 
32-20 — 34th Ave^ L.I.C.

Free Hair Cut with Shampoo and 
Šet — Complete 34j00 value for 
82^5. Call Meno for appointment

■ s 2-7865 -r;;'

CARPENTBR, Commereial and Re- 
MdentiaL Exce»ent work — Every- 
thing A Anytbiųg'in th^parpentry 
Une — Ali our work is guaranteed.

D0M CONWAY "
493 18th Street, Brooklyn, N. Y. 

CailHY 9-0075

Nawiy epiaftad 
FIORINO'S .

ITALIAN RESTAURANT 
and Cocktail Lounge. Finest Italian 
Kitchen, complete family dimiers or 
& la carte; large selection of wines 
and- Bąuors. Business men’B tanehe- 
ons served from 11 a.m. to 2 pan. 
Open daMy (except Sun.): Tues.- 
We<L - įtars-.ii aan.^tp,.12 pjn.; 
wed:ends 11 a^ri. fčį 3 Airi- — 99 
OcŽji'/AvfeJ-lcorn^Lincoln Rd.); 
Brooklyn, N. Y., TeL UL 6-933L

BEAUTY—TTLL MIDNIGHT! 
1 Step Hair Coloring — Or — 
“BODY-WAVE” PERM 82A0 

. . With This Ad!

made, ocęfe* ocmm, beavy douMe 
poBihed ptasUc Mppero ta-f!tted on 
the fundtum in your homa Call 
9AM to 5 FM VI 5-9578; Evenings

97-08 Liberty A^e., Oocne Park, U

Ftar qaiek ak 83^990; also 8 mota- 

baasųMnt Hį tNUttA-nr. tcampoctar' 
fhfinio ahOĮM, 8L Paul eatho-

'Jauniai žaidžia sekmadienį 
namie. B. komanda su Greek- 
Americans, o A komanda —su

Ved. Alg. Dragūnavičius Minerva ' /
273 VictoriaRd., Hartford 14, Conn.

. BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 
RELIGIOUS CANDLEŠ OF EVERY DESCRIPTION

, , * Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street Brooklyn II, N. Y.
EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-7118

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE - Insurance

— HAVEN REALTY —

JAMA^VEL PAINT 
CONTRACTING A 

FLOOR 8CRAPING CO. 
Also Custom BuUt-ina Ali Work 
Guaranteed — For fast efOdent 
Service call LU 8-8006. Spedal con-

G1FT FOR THE 8ICK 
EnroU Your Loved Onės ha Special 
Prayers for Health of Snfl and 
čijf. A ctąd wfU be sęsit Įa your 

• mrtne Dcristiori ^LJBO
., . DAUG&nERS CV MARY 

HEALTH OF THE SICK 
Vista Mdfa, CTagsmoor, New York

Futbole? .
Mūsų futbolininkai šveiRėse 

nežaidė. Rungtynės • Stanforde 
dėl sniego neįvyko. Kitus sekf- 
madienius sukaustė žvarbus 
šaltis. Tuo būdu mūsų vyrai tu
rėjo užtarnautas atostogas.

šį sekmadienį pirmoji ir re^ 
zervinė rungtynių neturi. Už
tat šeštadienį mūsi&iai daly
vauja turnyre salėje (71 Armo- 
ry 34 str- Manhattan). Tai pir
mas toks turnyras New Yor- 
ke po 10 metų. Paskutiniame 
turnyre lietuviai su German.- 
Hungarians buvo stipriausi da
lyviai. ;

Mūsiškiai, pateko į stiprią 
grupę su Eintraeht, Germanį* 
HungariansTir £3izabetK. Fir* 
mas- mūsiškių priešūnnkas yrą 

„ » oberlygos vienetas Elizabeth į
BRoadway 3-2224 /• •

šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HARTFORD, CONN.
WPOP, 1410 kic. .

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga

OETROIT, MICH.
WJLB^ 1400 banga 

Vedėjas Rfftrfr J. Valatka 
15756 Lesure, Detrott 27, MtidK.

CHICAGO, ILL.
S o p h i e Barčus 

šeimos radijo programos 
Radijo stotis WOPA, Oak Park, UL 
A.M. 1460 kiloc.; F.M. 1027 megac. 
kasdien 10-11 vai. r.; šešt - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak.

i • Specialists
' ; - Ib Italian American Foodš

202 lnwarfd Avė, _. hu 4-1521
850"So. OrsCnge Avė. ...... ES 5-7046

In SPRJNGFIELD, N. J.
52 Springfield Avė. ___; 9-2147

INTERNATIONAL NEW8PAPER 
PAPER PRINTING C0. 
FOR THE FINE8T IN Į 

NEWSS*AFER PRINTING
• CALL - 

3-1830'

fMENT

Ftashed Baiijęmimžs - Modern Baths 
- Roodng - Waterprooflng. Resaon- 
abie ntea.' ;AB vrark 
691 Lincoln’Place, Bn 

IN7-5251

ved. Ant Paliulis 
321 Robinwood RU. 

pran. Edv. Mdninkaš

FUNERAL HOMES, Ine. 
450 Este 162 SL 

(prie Elton Avė.), Bronx
< CY 3-4343

Į mūsų patarnavimus įeina: L Pa
ėmimas mirusių iš namų ar ligoni
nių; 2. Mirusio kūno sutvarkymas;
3. Parūpinimas patogių koplyčių;
4. Patarnavimas mirusio artimie
siems; 5. Parūpinimas automobilių 
-limuzino į kapines; 6. IŠrūpinimai 
visų reikalingų dokumentų.
Karstas tik 8250 neįskaitant paly
dėjimo į kapines.

THOMA6 UNOMOLM Chiroprsctor 
Leadagtan Aw^ New York 36 

LE.4-5889, priima: ptrmad^ treClad. 
Ir penktad. ano U vsL fkt 7 vslpp, 

HUNTINGTUN OFFICE 
700 Park Avė. — HA 3-6068 

Prfėotmp vaL pagal iRMtterimą

FOR TAKE OUT 
Southern Fried .Chieken .with aB 
the Fbdngs. Come and get it 

Queens Boulevard & 75th Avenue 
Forest Hills -- --- ~

s - Parking

HeoMMtead. ReIBnv beeauae of •re 
Kxeellent buy — 512,006, Cariniai jut Smf Avė-, <«>• Office. 
hooMt’ preferred lacatton,-7 rma, — ... - -------
bedrms, 2 baths, metrą room in base- 
meni, bil hot vratėr htdtt, 3-c*r g&- 
rage. Mortgage 55600, inoome pays 
mortgagė A: tarės ąffiOO." Can Mr.- 
.Jbhe^ 11(9-8686, 6 £ęę*gp&t f\»į»

EVERBEST PORK STORE
74 Westchester Sųuare, ISronx, N. Y. 

HOMEMADESAUSAGE. - 
Finest Pork, Veal and Beef J ‘ 

. ; . Poultry Fresh Daily '*
> UN 3-9007

NEMETH &. MALĖSI, Proprietors

MICKEY CARTON 
1967 MARMION AVENUE 

BRONX 60, N. Y. 
LU 7-3034

AugŠčiausios kokybės produktai -*
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TVS užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikiteįsitikinsite! v

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

, i- i

Ardys, Juode, etektr. -■ iažfcrj 
nieriiis, gyvenęs Wat^  ̂
Coną, • '• /■ _ v-

Bučytė, Liuda, gyvenus. liet 
kuvojė ■ ' : 1 ■_

Gegeckas, Alfonsas, r buvęs; 
Vokietijoje .:

~ .Irilniha'Hska?t/ A nfariąs, KaR- 
staiKinas ir Stanislovas, ir jųf 
sesuo Konstancija, Jono vaikai?

Jokubauskas, Konstantinas^ 
Jono sūnus, išvykęs Amerikon 
iš Viekšnių, žmona Jonušaitė- 
Jokiibauskienė, Ona,' Petro 
duktė.

Kavaliauskaitė, Bronislava, ir. 
jos brolis, kito tėvo, V^itkevi-' 
čius, Vincas. '

Marčiukaitienė, Danutė, gy-. 
venuši Butzbacho perein. sto< 
vykioje; Vokietijoje. |

Marčiukaitis, Jonas, gyvenęs^ 
Hanau stovykloje, Vokietijoje.

Mondzevičiūtė, Ada, gyvenu-: 
si Kasselio stovykloje, Vokieti
joje.

Navickas, Ksaveras
Palaitis, Evaldas, ir. Palaitie-

Naujal atidarytas

GROŽIO BALIONAS 
"ROTA”

ANNA MA8ILI0NI3 — diplomuota 
apectolistė. Baigusi ParyOuje. Jri- 
MM Jamafcojfe prie 88 gatvės, te
ta J. AndriuBo įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio Unija, tšU|iU 
Forast Parfcway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRASIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmrtinėa 
prasideda nuo 36.00 ir LL 
87-n JaaMiea Ava. • VI 6-6688 

WMhavMi 21, N. Y.

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan SL, Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176

For Better Weddmgįand 
Weefc-End Dsšcing 

TUXEDO BAUJ^OM 
Offers the Firim£ ' 

Call-E re d—RE 4-7335 
210 E. 86th Street A-3 rd Avenue 

New York City



litua-

Moksleivių atei
(atkelta iš 5 psl.y ri tinkamai sunaudoti išsilavi-

pne

MOKSLEIVIU

MM6

Klaipėdos krašto prijungimo kusHoms Baltic FreederirHofr- 
prie lietuves keturiasdešimties sė, Tema “Tautinė 
metų sukakčiai paminėti 1963, Vyr. nrtkleraforins
m. sausio 19 d. Caroegie En> , Girnius. Vakare bus viešas baū- 
dowmentCenter, 345 East46 ketas itšoidbi, grojant-lt Bi
strų N.Y.C-, rengiamas iškfl- rimo orfcestfm,-Ridgevtoeid la
mingas minėjimas. Kalbas sa- nes salėje. Vasario lO ApreŠ* 
kys Lietuvos generalinis kemsu- kimo parinijosbažnySbje ne

ruošė vaikams Kalėdų eglutės 
programą, tai dalis kursantų 
pasiliko įr dalyvavo to vakaro 
programoje.

Iki malonaus pasimatymo ki- 
šaulio įvykius; 2. savo ‘laika tu- ta proga.

ralinis. sekretorius, pasveikino 
suvažiavusius ir baigdamas kur
sus palinkėjo trijų dalykų. 1. 
ateitininkai turi stebėti pa-

aeeeooBooaeaaaasooooooogco
WAGNER THEAT6R 

110 WyefcMf Aw, prie DeKulb Avė.

TreBleMenla, mnMo 8, 1863 
Spalvota fltaa pilna muzikos, juoko 

-ICH KOMME WI£DER” 
(**0 Solo Mto”)

S. Berger, GPMlipp, A. Dtnnd,
T. Herr, R. Gilta, G. Wanke ir k.

Briedinė filmą:

FVM1BAL HOI1
VVBSTHt Avo.

PRANAS MARKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ILGO GROJIMO LttT. KOKSTELtS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

20 operų arijų, A. Dičiūtė-Trečiokleta (3 plokftelto) -------- 1240
A. tabaniausko dainų-ftokių 2 albumai (X—4646 Ir XI—8640 .1046 
3 pfokitelta su 40 jvairių polkų (1 pL UU 12 polkų »440) — . 1040 
Dainuojame M Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. 8540)—t440 
Dainos H Lietuvos, L. Juodis su ROM chore'(sterso 8430) 6340 
Mano Lietuvos prisiminimai. I— Juodis; M Rot dainų ———- 040 
Pavergtos tėvynės dainos ir Šokiai, J. Atakas; 2 ptokOMta 840 
Lietuviikoc dainos ir Šokiai, Monftor Co. 10 dainų M. takių 440 
UetuviSkos dainos. Bostono tat, mRrtau OBdta 17 dainų — 440 
8. Burkus radijo vak. dainuoja, 10 ddtaf Ir 10* kalta, gitam. 540 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 tafcta snnMkoa------ — ~
Lietuviški mariau Br. JonuSas, jutotą lt Bta Į.“’ 
Liet, dainų ir operų rlnkMaL J. Kantata 10 pMMMBs ta 
Alice Stephens lieL komposltortų 4 kOvMM (starus 0840) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 Sta dainų (sL 0740) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 Seklų matafca (ataros 0740) 
Tautinių Šoklų rinkinys (14 Šoklų) . . ■ —i .....
žirginėliai, Montrealio liet ėramos velkama pasaka ----------
Lithuanian, 2*speed rseord oouros .................. ......... ..........—-
Kam gi liūdėti, V. Statikos, tango Ir vatais------------- :—i—
Milžino paunkamė (Montrsata net dramos tsatr.) 3 ptoML 1540 
Liet, dainų, lokių, polkų, žukautao-VasMauSko juokai ------ 440
7 Kristaus žodžiai (lotyniškai), Vod Ansstas parap. choras 540 
A. Stephens, II HKų SaleMs, 7 kaita gtoomta D lO NSL-dainų*. 540

'šia jis nurodė, kaip tauta lai
kosi .pati. Paskui papasakojo, 
kiek jai padeda sava kalba, 
organizacijos, lietuviška bažny
čia. Paskaita užtruko gana ilgai, 
bet kursantai nenuobodžiavo.

CASINO THCATRE
ml va 1-2813 nukeltas j sausio 9, treaadie- NswYork, N. v. du >4661
““V’"”- ^7^30 nįntore, Aletate-

dės bute, 86-22 106th St, Rich- Ketvirtadienio, sausio 10, 1883 - -
mond ffill, N.Y Pirmų kartų New Yorke —

■..............- **MEIN MANN
- — - • .__  DAS WIRTSCHAFTSWUriDER**fttotaru SaiuMK 24• « Marika Rflkk - FrtUjmnnym -

|nopa šaukia savo susirinkimą Conny Probags - HeiuKrtmrdt erk. 

sausio 6 d. 3 v. popiet Ašgelų 

Karatteota parapijos salėje-

TeL APplegate 7-7083 |

LAIKRODININKAS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

nuosius ir jų tėvus. Prabilouž vis-

EVergreen 8-9770

Savo duoklę atpylė rūmų juok-

J. B. SHALINS

THEOTORE VOINM,
INC.

PETRAS KARALIUS

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.

C. A. VOKET- . 
Vokietaitis

ADVOKATAS 
41 — 40 74th SL

Jackson Heigbtu, N. T.
Td. NEwtdn 8-4820

KoĮdyetoc nemokamai vIuom 
miesto dalyse; veikla ventiHadja 

. - mlj — •- nuauna

OpSrefta choras pradeda re^- 
peticijas sausio 4, penktadienį, 
8 v. v: Bručo svetainėje. Svar
bu, kad visi choristai dalyvau
tu, nes choras ruošiasi Vasario 
16 minėjimui New Yorfcei

? Studentu sieauta Korp. Vy
ties N.Y. skyrius išsirinko nau
ja valdybą: Edvardas Remeza 
pirm-, Kęstutis Nemickas —vi- 
cepirm., Richardas Legeckis — 
sekretorius ir Vidas Kleiza iž
dininkas.

WtLIAM 1 DRAKE 
DRAGŪNAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

. 9408 Jamalca Avė. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVR 
(prie Foreat Pkr1rwuy StaUoo)

* STREET 
Kr I*. Y;
PUBLIC

pašnekesį apie tautinį susipra- ^mui; ^. ateitininkas pirmiau- terpė j kiekvieną įmanomą ply- 
timą ir atsakingumą. Pirmiau- daryti tai, kas

74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER» MASE.

PL 4-4757 PL 4-1186

VAITKUS

s advokatas
84 • 14 Jamaica Avet. 

*
Woodhaven 21, N. Y.

TeL: HMrory 1-6226

George Koppfttg 
Importaoti Ir vietiniai skanėstai 

namie gamintos salotos 
Šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue

YUeon8-83IO 
atidaryta Dd vidurnakčio

FUNERAL HOME H. P. BALTAS — Directortas 
ALB. BALTRŪNAS -BALTON 

— Beflnlu Vedėju

Pianistė Pakchuk-Luvidctanė 
išvažiuoja trim savaitėm atos
togų ( pietų Kaliforniją.

MAIRONIO iežtadieninės mokyklos vaikų eglutės programos dalyviai gruodžio 30 Apreiikimo parapijos 
salėje. Nuotr. V. Maželio.

čiavosi, bandė laimę dvejose stipendijai gauti ir kolegijon į- 
loterijose (lietuviška knyga ir stoti egzaminus vasario 9. Kan- 
medžio drožinys nebuvo retas nidafai patys turi registruotis 
laimikis), užkandžiavo, žaidė, mokykloje sausio 5, 12 ar 19. 
šoko. Egzaminų mokestis 5 dol.

Vakaras vertai įdegė kalėdi-
_____ ________ __ -........  nes Uępsneles ne tik atžalyno, Woodlttwne partuodamas 2 
muziką pritaikė muz. A. Mro- lr vyresniųjų akyse. Seimų medinis namas iš 54 
zinskas, akomponavo R. Ruz*................................K. čerktatdnas . kambarių netoli St Thomas

_______ - ■ _______ ___ _ ■ bažnyčios.
i . ĮlBMaMMMliMMMUBt/ Skambinti HI.I-5220

Šv. Valandos pamaldos bus 
Iš Lietuvos sniegynų atvy- sausio 6 d. 2:30 vai. popiet šv. 

kęsvKalėdų genelis išdalino put- Petro parapijos bažnyčioje. Po 
lins\maižus dovanų. Visiems pamaldų salėje po bažnyčia bus 
išsitekti vienos salės neužteko, Maldos Apaštalavimo draugi- 
tad po programos išsilieta į j°® susirinkimas.

. .. . . dvi — abejose‘knibždėjo nuo Bostono kdegijos aukštes-
darys, pasireiškė karahunas ir metėlių iki senelių, šneku- nės mokyklos vadovybė skelbia 
jo draugai, o baigmėje sceną.................................... - - 7 3
užpildė mitriai besisuką visi 
antrosios dalies vaidilos (iš vi
so 27). '

Vaidinimo siela buvo mokyt.
J. Matulaitienė — jos pastaty
mas ir šokių choreografija. De
koracijos dail. P. Osmolskio,

G R AB ORIUS 
BALSAMUOTOJAS

281 BEDFOED AVEL 
Brooktyn, N. Y.

E. JO8EPH ZEBROW8KI 
Laidotuvių direktorius 

Moderniška koplyčia 
su Air CotMfitton

tik gale—kas malonu. Linkėji
mai priimti šiltu plojimu, ir gi
lia padėka. . ,

Vakare buvo užbaigimo va
karas. Įsilinksminę kursantai 

Ropiet K- Kudžma tęsė vaka- padainavo “Laimingas kursan- 
rykštį pašnekesį: “Bręstančio teC paskaitė juokus- Vakaras 
jaunuolio problemos”. Surink- praėjo pakilioj nuotikoj. 
<qs anketos parodė, kokių dau- Sekmadienį visi 
giausia klausimų turi jaunuo- dalyvavo Apreiškimo^ parap. 
liai. Kursantai buvo labai pa- bažnyčioje 11 vai- pamaldose 

ir komunijos pusryčiuose. Pus- 
ryčių metu padainavom, pajuo
kavom ir, padėkoję už skaniai 
paruoštus pusryčius, skirstė- 
mės namo.

Kadangi gruodžio 30, sekma
dienio vakare, toje pačioje Ap
reiškimo parapijos salėje Mai
ronio šeštadieninė mokykla

Stephen Bredes, Jr 1
A D VOK A T A S 

37 Sheridan Aven«e 
. Brooldyn 8, N. Y.

minty.
„ Ir kas, kad tą sekmadienį

Jūs$ Pran*$ Narvydas S^ęiė ledinis vėjas,
________ _____________ stingdė žemę ir kone visus lik-

dė namie. Vistiek neatbaidė
tos automobilių vilkstinės, ku-rsai JNew Yorke visomis Yryįtifrtfe ftlkėsi
prie Apreiškimo parapijos
Brooklyne, skilo dalimis ir įsi-

KALĖDŲ EGLUITS VAKARAS MAIRONIO MOKYKLOJE
Jei savi kultūriniai parengi

mai New Yorke kartais linkę 
į atoslūgį, tai bent vienas žie
das kasmet ir tuo pat laiku su
žydi skoningai suderintų spal
vų žaisnu.

Gruodžio 30 Maironio šešta
dieninės mokyklos Kalėdų eg
lutės vakaras vėl prabilo į jau- saką (tekstas mokyt. J. Banai- 

- - • tianės) sekė akt. V. Žukauskas,
o scenoje išniro nuostabus miš
kas, siūbavo medžiai, paeiliui __ ?
šoko: miško laumė, šiksnospar- trauklūs, 
niai, šv. Jono vabaliukai, skam- 
baliukai-gėlės, varlės ir kiti į- 
vairiaspalviai miško gyvento- 
J"*

Tolesnis pasakos vyksmas— 
karaliaus rūmų. sode. Kariškai 
pražygiavo sargybiniai, pabiro 
grakščios pavasarinėm spalvom 
apsikaišę mergaitės su vaini
kais, kaimo jaunimas (visi lyg 

Įžanginį žodį tarė mokyklos išlipę iš elegantiškai iliustnio- 
vedėja E. Ruzgienė. Scenoje tos pasakų knygos), gintariniais 
nušvito švelnių varsų gyvasis plaukais karalaitė su draugė- 
paveikslas “Kūdikėlio Jėzaus mis pašoko su sviediniais ■.. 
pasveitehimas”. Padeklamuota 
“Kalėdų žvaigždės”. Parengia
mosios ir vyresniųjų klasių au
klėtiniai sutartine išpildė tė
vams dar Lietuvoje įprastinę 

kursantai .giesmę “Bėkim, bėkim”. Dek
lamacijas paruošė mokytojos 
J. Kregžclienė ir E. UrbeHe- 
nĄ. L

Toliau pasirodė I H. moki
niai, Imitavo audrą, deklama
vo V. Simaičio “Užmik” ir su

las, Klaipėdos krašto sukilėlių Sos už jovusius Lietuvos pais 
vadas, J. Budrys, Lietuvos Lais- fbsmus 11 vaL Po pamaldų pa
ves Komiteto pirmininkas y. rapijos salėje vi^as partizanų 
Sidzikauskas, aktyviai dalyva- pagerbimas pssiEažta ir me- 
vęs diplomatinėje ir politinėje ninė įuognna. 
Veikloje ryšium su anų laikų 
istoriniais įvykiais ir Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio Sąjū
džio pirmininkas M. Brakas. Po 
iškilmių — laisvas dalyvių su
buvimas prie užkandžių.

Domininkas NargeleviiSus, 
tarnaująs karininku Amerikos 
marinuose, Kalėdų švenčių me
tu lankėsi Darbininko redakci
joje, papasakojo savo įspūdžius 
iš Kubos blokados ir užsisakė 
Darbininką. Jis yra sūnus ve- 
lionies advokato Domininko 
Nargelevičiaus, kuris gyveno 
New Yorke ir čia mirė prieš 
porą metų.

testams moięykios vadovybė ir 
Įtooįęrų Jdub^ .'graotHio 30 šv.

įarapyto Mėj^ surupšė 
kalėdinę eglutę. Parengimo ati
darymo kalboje tėvų komiteto 
pirmininkas Paliulis pasveiki
no susirinkusius ir . palinkėjo 
sėkmingų Naujų Metų. Savo 
kalboje išreiškė padėką parapi
jos klebonui prel. Pr- Virmaus- 
kiui, kuris leidžia Šeštadieni
nei mokyklai naudotis apšildo
moms . patalpoms ir < parodo 
nuoširdų rūpinimąsi, kad ši 
mokykla galėtų gerai atlikti sa
vo uždavinį. Savo kalbą užbaig
damas, pakvietė kun. J. Klimą 
atkalbėti atidarymo maldą ir 
tarti keletą žodžių. Mcrfcyklos 
vedėjas A. Gustaitis savo kai-, 
boję padėkojo visiem mokyto
jam už jų pasiaukojimą ir nuo
širdų bendradarinavimą, o 
kreipdamasis į susirinkusius 
ragino, kad kiekviena lietuvių 
šeima, o ypač jaunosios šeimos, 
savo vaikus siųstų į šią lietu
višką mokyklą.

Programos antrąją dalį atli
ko mokyklos mokiniai, suvai
dinę Kalėdų eglutės vaizdelį, 
kurį paruošė mokytoja Kalvai- 
tienė. Vaizdelyje Kalėdų senelį 
vaidini ir vaikučiams dovanė
les išdalino inž. Kleinas. Pert-, 
raukų metu svečiai galėjo vai
šintis skaniais pyragėliais, ku
riuos pagamino moterų klubas.

Sodalietės Kalėdų proga šv. 
Petro parapijai paaukojo 100 
dol.

šv. Petro prapijos bažnyčio
je gruodžio 30 buvo mišios *už 
šv. Jono Evangelisto draugijos 
gyvus ir mirusius narius. Mišio
se dalyvavo draugija su savo 
vėliava. Mišias aukojo ir pa- 
mokslą pasakė kun. A. Kontau- 

rkė sce- tas; kuris dabar gyvena Cenac- 
ninį apšvietimą ir negabiai ži- fe vienuolyne.
bino ne tik šokėjams, bet ir. 
žiūrovams.

• tenkinti tuo pašnekesiu ir K. 
Kudžmai nuoširdžiai dėkojo.

Toliau sekė studento R. Ge- 
deikos pašnekesys — supažin
dinimas su pirmininko parei- 

• gomis. Jis nupasakojo kelis bū
dingus pirmin. bruožus. Vėliau 
priminė, koks turi būti pirmi
ninkas.

Pabaigoj dr. Vyt. Vygantas, 
Ateitininkų Federacijos gene-

New Yorko Amerikos Lietu
viu Taryba Vasario 16 minėji
mą ruošia Websterio salėje, 
(119 East llth St, New York) 
vasario 17, sekmadienį, 4 vai/ 
popiet Pagrindinis kalbėtojas 
bus Stasys Santvaras iš Bosto
no. Meninėje programoje daly
vaus Aldona Stankūnaitė, Ope
retės choras, vad. M. Cibo, ir 
New Yorko tautinių šokių gru
pė, vad. J- Matulaitienės.

PADĖKA
Gausiam brangių ir mielų 

bičiulių būriui, laukusiam ma
ne ligoje ir siuntusiem linkėji
mų, kad greičiau pasveikčiau, 
mano gili padėka. Netikėtai li
gos perblokštas, negalėjau į 
laiškus atsakyti bei kalėdinių 
sveikinimų pasiųsti.

Šiuo noriu viešai per šį laik
rašti pareikšti visiems už vis- - - .
ka mano širdingiausia padėką mielai artima “ rS'adai 
bei palinkėti laimingų Naujų- i5?*1111" dalyvavusiųjų at- 
jų Metų.

Su gilia meile

kaukšėjo šokį-žaidimą “Audė
jėlę”, Paruošė mokyt. T. Dzi- 
kienė. Jaunieji vaidilos buvo 
apsirengę tautiniais drabu
žiais.

Programos stambmena buvo 
dviejų paveikslų įscenizuo.ta pa
saka “Karaliūnas-varlė”.' Pa-

gaitė ir K. Snieška, apšvieti
mas V. Kidolio, muzikiniai ef
ektai kun. J. Pakalniškio. Pa
gal J. Matulaitienės eskizus, 
drabužius pasiuvo dalyvių ma
mytės. . / '

Savaitėmis nusitęsusios re
peticijos, patyrusios J. Matulai
tienės rankose, nebuvo veltui 
— spektaklis grakštus, dina
miškas, techniškai gerai atlik
tas, drabužiai išradingi, pa-

Ir jei prie visų šviesiųjų taš
kų nudvelkė šešėlis, tai ne iš 
scenos.. • Tie drumstėjai bu
vo perdaug jau uolūs filmuoto
ji’. įkyriu dažnaj se— 
lempų švytinimu jie

STffHBi jUMMSKK
(ARMAKAUSKA8)

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

KARLONAS
Funeral Home
280 CHE8TNUT STREET 
NEW BRITA^, CONN.

TeL BA 9-1181

CARROL 
Funeral Home


