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DEL KUBOS NESUSITARĖ

Kai Amerika rengiasi sustip-
Vokietija ėmėsi iniciatyvos

Ką sovietai
atsisakome

Prezidentas tiki, kad sustip
rėjo, ir tai duoda jam vilties, 
kad programa bus labiau re
miama nei 87 Kongrese.

||||||

Likosi 17,000 rūsy, kontrolės neleido

nizmo reviaonistą Lygina su 
Titu. Pranašauja galimą jo nu
vertimą. '

— Italei'paleido iš kalėjimo 
Bulgarijos lakūną, kuris pernai 
sausio 20 nusileido Italijoje. Iš
aiškintą kad jis buvo ne Šni
pas, o bėglys.

Dėl to baimii 
kesčius, nes 
rys biudžete

Kongo min. pirm. Adoula 
paskyrė nukariautai Katangai 
administratorių ir įsakė išimti 
iš apyvartos Katangos' pinigus. 
—Tshombe sugrįžo į Elizbeth- 
ville. — Anglija jau pritarė U 
Thant planui.

— Arthur H. Dean, Ameri
kos delegacijos pirmininkas nu
siginklavimo derybose Ženevo
je, iš pareigų pasitraukia. Jose 
išbuvo beveik dvejis metus.

J. Tautų kariuomenė nuka
riavo Katangą U Thant atsisa
kė kalbėtis su Tshombe ir jam 
padiktavo: arba jis įjungia Ka
tangą į Kongą ir tada galės pa
silikti provincijos valdytojas, 
arba apsieis ir be ja \

The Christian Science Moni- 
ter aiškina: jei klausimas galė
jo būti taip sprendžiamas kari
ne jėga, tai tik dėl to, kad pa
grindimų jėgų, Amerikos ir Ru
sijos, interesai .neprieštaravo

manas
Kongrese pavadino komunistų dirbo 14,000, iš jų 10,000 Kali- 
agentu, finansavusiu ir komu- fomijoje.
nistų ir narių partijos veikimą. '

bos narys Zawieyski paskelbė,' rikoje tik 3 proc- 
kad tarp Lenkijos ir Vatikano 
galimas diplomatinių santykių 
atnaujinimas. Kard. Wyszyns- 
kis pareiškė^kad tokios atmos
feros dar nėra.

Sustiprėjusi parama prezidento* politikai labiau 
cija tuo tarpu nerodo dinamizmo. Pirmiausia a

Ar prezidentas remsis jėga ar į- 
tikinėjimu?

Buvusį Kongresą prezidentas 
užpildavo žodžiais. Rezultatai 
nebuvo pakankami. Pagrindi
niai jp siūlomi įstatymai nebu
vo priimti. Dabar prezidentas 
nesirengia tiek parei š k i m ų 
skelbti; nesirengia nei “skelb-

nori. Vedamąjį

gas. Nuolatinės kariuomenės tu
ri 75,000, atsarginių 150,000. 
Raketų 500 su 144 raketų šo
vinio įtaisais 24 vietovėse. Jo-, 
se veikia sovietų kariai. Pajū-

— Ukrainoje sovietai vėl nu
teisė 6 sušaudyti,, 3 iki gyvos 
galvos. Vis už kyšius ir “liau
dies turto” pasisavinųną.

J. Tautų maisto ir žemės ūkio 
organizacija nutarė duoti Kubai 
1.2 mii. dol. žemės ūkio reika
lam. Tų pinigų 40 proc. moka 
Amerika. A Stevensonas gavo 
įsakymą kovoti J. Tautose prieš 
aną J. Tautų nutarimą.

žiaus žmonė 
ma mokykla 
Biudžetas n: 
sias iki šiol -i- 100 bilijonų, 

inasi deficito.
i ir mažinti mo- 
ažmimas pada- 
btlijonų skylę.

- McN'm.n. apaugos sek- ~ darbo atlygini-
retorius pražys Kongresą p,. n>o m.nimum pakeltas 100 proc. 
kelti atlyginimus kariuomenėje.

jau laimėtas 
bos rūmų p 
Ko rieks pirmoje 'eilėje?

PrezidefttasT pirmiausia sie- 
siekia, kad'Kongresas sumažin
tų mokesčius. Toliau bus atgai
vinti siūlyinaį- kurie 87 Kong
rese nebuvo priimti — medici
nos pagalba " vyresniojo am- 

valstybės para- 
pilietinės teisės- 
rtomas didžiau-

o savo partijoje jie susilaukia 
nepasitikėjimo. Kovingiausias 
dem. Smith, tvarkos komiteto 
pirmininkas, kuris siekia, kad 
komitete tebūtų 12 narių. Bet 
abejojama, kad jam pasisektų 
laimėti, nes McCormack taip 
pat remia 15 skaičių.

ŠNIPŲ manija
Maskvos spauda paskelbė 

kad ten suimti keturi latviai, 
kurie šnipinėję Amerikai, Ang
lijai ir Švedijai-

4 ar 5 vietovėse, 12 kreiserių, 
kurių kiekvienas turi po 2 ra
ketas. Lėktuvų tini per 100 Mi- 
gų apie 90 helikopterių iš So
vietų ir 12 iš Amerikos, 18-20 
transporto lėktuvų, 6 povande- 
hių laivų medžiotojus, 16 ton>e-

83 Kongresas darbą pradė
jo sausio 9. Abiejuose rūmuo
se demokratai turi daugumą. 
Aiškinama betgi, kad pasiskirs
tymas į demokratus ir respub
likonus mažiau svers nei pasi
skirstymas į konservatorius ir 
liberalus.
Ar Kongreso liberalai sustiprė

ti karo”, Kongreso nariam, ku
rie bus opozicijoje jo projek
tam. Juo labiau, kad pagrindi
niai nariai, kurie priešinosi jo 
programai yra perrinkti ir po
litinės represijos nesibaimina. 
Prezidentas numato panaudoti 
parlamentinės technikos triu
kus — pirmiausia išrinkdinti 
darbų tvarkos komitetą ne iš 
12 narių, bet iš 15, kad jame 
būtų 8, kurie nulemtų komite
to sprendimus palankiai prezi
dentui. Toliau numato iš anks
to paruošti viešąją opiniją. Taip 
mokesčių mažinimo projektui

Neimi toks pat .
Indijos min- pirm. Nehru pa

sisakė ir dabar už kom- Kinijos 
priėmimą į, J. Tautas. Minėjo, 
kad po kurio laiko galės grįžti 
ir Krishna Menon. Spaudoje sa
koma, kad jaunesnė generaci
ja kitaip galvoja nei Nehru. Ji

JUNGT. TAUTOS KARI LAIMĖJO
Pergalė vertinama kaip tvarkos atstatymas, 
kaip prievarta vietoj apsisprendimo teisės

buvusiame kongrese. Opozi 
sumažinti mokesčius

Sovietų nei spauda nei radi
jas nieko neskelbė apie 32 at
bėgėjus iš Sibiro, kurie sausio 
3 prašėsi Amerikos atstovybėje 
Maskvoje, kad suteiktų jiems 
azylį. Jie pasipasakojo, kad vie
tinė valdžia grasina jiem kalėji
mu dėl jų tikėjimo, protestan
tų, neleidžia švęsti ir atiminėja 
vaikus nuo tėvų. Amerikos at
stovybė pranešė Sovietų užsie
nių reikalų ministerijai, kuri 
atsiuntė autobusą ir besiprieši
nančius bėglius išsivežė. Skel
bė, kad grąžins juos į Čemo- 
gorską, 2000 mylių nuo Mask
vos, iš kur jie buvo atvykę. Už
sienio korespondentam nelei
do su jais nei kalbėtis prie au
tobuso nei fotografuoti.

sakymą nuo invazijos į Kubą; 
mes paneigiame apsisprendimą 
katangiečiam, bet tuo vardu 
mes remiam Sucamo agresiją; 
mes kaltinam, jei Tshombes gi
nasi, bet ignoruojame Indijos 
smurtą Goa; mes'.duodame pa
galbą Titui, 
kreipti dėmesį į teisėtus Veng
rijos laisvės kovotojų prašy
mus.”

SKYBOLT IR DARBAS — Kinijos ^kom. spauda
Skybolt raketos gamyba su- Chruščiovą skelbia kaip leni-

Mokesčię sumažinimas ar pa- 
cMmimas?

Nuo metų pradžios padidin
tas socialinio draudimo mokes
tis. Nuo sausio 7 veikią naujas 
pašto tarifas — 5 c. paprastam 
laiškui ir 8 c. oriniam. Paštas 
tikisi gausiąs tokiu būdū 600 
milijonų doI. Bet iš nuostolių 
vistiek neišbris. O šeimai tai 
padidins išlaidas metam viduti
niškai 9 dol-

vieni kitiem. Abiem pusėm 
Tshombe- • nebuvo priimtinas. 
Amerikai — kad jis priešinasi 
Adoniai, Maskvai —% kad jis su
naikino komunizmo vadus. Ta
čiau Maskvos Pravda atsako
mybę palieka vienai Amerikai: 
esą Amerika siekia išstumti 
anglų ir belgų įtaką ir turtingą 
Union Miniere paimti į savo 
rankas. ■ '
- Anglų, belgų ir prancūzų 
nepasitenkinimas •neslepiamas. 
Ypačiai, kad Amerika įaaskuti- 
nius žygius darė be sąjungi
ninkų žinios. Dar lahįau, kad 
U Thant jiem melavo. Kaiųang
lai, belgai reikalavo sustabdy
ti JT karinę veiklą, U Thant 
pereitos savaitės pirmadienį ti
kino jiem, kad tai jau įvykę, 
akcija baigta, o paaiškėjo, kad 
dar ketvirtadienį JT kariavo. 
U Than sugautas aiškiniši ry
šio netobulumu... U.S. New» 
paskelbė vieno anglų pareigū
no kartų vertinimą: esame liu
dininkai, kaip gimsta liauja ko- 
lonialinė galybė — Jungtinėm 
Tautom prisidengusi Jungtinė 
Amerika-

Pačioje Amerikoje ne visi su 
pasitenkinimu sutiko JT ir JV 
politiką. Ją pasmerkė resp. šen. 
Goldwateris, demokratai šen. 
Dodd, Lausche. Anot pastarojo, 
jei J. Tautos gali įsakyti Kon- 
gui, kaip jis viduje turi tvarky
tis, tai jos gali pradėti įsakinėti 
ir mūsų kraštui...

Christian Science Monitor 
pritarė; kad Konge pagaliau pa
daryta tvarka.. The Tablo* pa
sisakė aiškiai prieš JT politiką 
ir aiškino, "kad Kuboje JT ir J- 
V vadovaujasi ne apsisprendi- 
me principu, -bet pinigų dalini
mų: atimti iš tvirtai stovinčio
Tshombės, kuris pinigų turi, ir 
atiduoti svyruojančiam Adon
iai, kuris jų 
baigia bendresne išvadai “Blo
giausias dalykas, kad taT tęsi
nys dviveidės politikos proko-

Naujas Vengrijos išdavimas 
JT gen. sekr. U. Thant pa

skelbė, kad Vengri jos klausi
mas jau išimtas iš J. Tautų dar
kę eilės.

— Perų valstybėje susektas 
Maskvos agentų rengtas per
versmas. Sausio 5 suimta 300.

Kongrese auga opozicija, 
kad Indijai būtų duodami mo
dernieji Amerikos ginklai 
Ginkluotų jėgų komiteto pirmi
ninkas šen. Russel ėmėsi inicia
tyvos tikrinti, kokius ginklus Tshombe dėl 100 milijonų per 
Amerika duoda. Jis mano, kad pustrečių metų?
Indija nepatikimas partneris, ir — Konge iš 20 kraštų gyve- 

- — Pakistanas ir Indija sau- jai duoti ginklai pateks į komu- na 19,000 karių. Daugiausia in-
__ s^° 16 vėl susitinka derybų dėl nistų rankas. Patį Nehru jis dų, kuriem maloniau čia gauti

Laisvasis pasatrfis 1963 Kašmiro. . anksčiau vadino demagogu ir algą ir kolonizuotis, negu grįž-
nuirato gamyba pakelti 5 proc. — Aute rinkoje pernai par: veidmainiu. ti į Indiją ir kovoti prieš kinus.
Mažiau pakils labiau šupramo- duota 2.1 mil. Chevroletų ir - Ar toa visos tautos nėra suin-

Lonkijojo valstybės taiy- nintuose kraštuose. Pvz- Ame- 400,000 sunkvefimių. — *Dwnofcraty viršūnėse dar teresuotos, kad karinė okupeci-
manoma, kad Nizonas nėra po- ja Kongą ilgiau prasitęstų? Ar 
htikoje palaidotas. Spėja pagal J. Tratos nėra suintaroraotae 
tai, kaip visuomenė laiškais ro- gelbėti prastitą ir <tanoostnio> 
agavo į Alger fflsso iškvietimą H, kad be jų natas taikos?

dinių valčių, apie 50 Amerikos 
patrulinių valčių- Turi apie 
350 tankų, 1300 lauko-patran
kų, apie 700 priešlėktuvinių 
pabūklų. Beveik visa tai atga
benta iš Sovietų Sąjungos.

Prezidentas Kennedy nenu
mato leisti invazijos į Kubą Jis, 
tikisi, kddj^ti^-.savąime’ su- 
griūsiąs, spaudžiamas ūkiniu 
būdu.

NAUJAS GALVOSŪKIS DĖL 
KUBOS

Europos apsaugai

RYTŲ IR VAKARŲ 
VOKIETIJA

Rytų Vokietija nori gauti iš 
Vakarų Vokietijos kretitan 
prekių už 1 bilijoną dol. dešim
čiai metų. Vakarų Vokietija pa
siūlė prie to, ką lig šiol gauna, 
duoti dar 1 milijoną dol., mo
kėjimus atidedant dvejiem me
tam. Bet vakarų Vokietija no
ri, kad būtų palengvinta Ber
lyno gyventojam susisiekti per 
sieną.

The Tablet pateikė faktų, iš tas, kai paaiškėjo, kad jis daly-
kurių matyti, kaip prokomunis- vavo Amerikos nacių partijos
tinis elementas mėgina veikti susirinkimuose, o taip pat bu-
antikomunistinėm firmom. To- vo kalbėtojas užsimiio spaudos
kia organizacija dabar esanti klube, kurio pirmininkas yra stabdyta/ Ryšium su tuo tųp
New Yorke pasiskelbusi “Na- James H. SbeHon, kurį kongres hūti^atleisti darbininkai, kurie
tionri Committee to Clear the marias Ralph Chųrch 1948 dirbo šiai programai -— -viso
Name oi Senator Joseph Mc- 
CaTthy”. Tai išaiškėjo, kai vie
nas asmuo, dr Alan S. Larson, 
iŠ Brooklyno išsiuntinėjo laiš
kus eilei asmenų, kad jie sutik
tų būti tos organizacijos globė
jais, mecenatais- Laikraštis į- 
spėjo, kad Larson buvęs vie- 
noš antikomunistinės organiza
cijos narys, bet pernai pašriin*

Prie to vertinimo pridėtini dar 
keli skaičiai, kurie sukelia klau
simus:

— Adoniai reikia pinigų. Me
tinis jo biudžetas duoda 86- 
100 miL nuostolio. Jį padengia 
daugiausia Amerika, duodama 
mėnesiui po 6 milijonus. Jei 

. . ... Tshombe turi iŠ Katangos ka-
— Paryžiuje sausiu 21-23 patriotiškesnė. Tvirtinama, kad sykių 40 mil. .pelno, tai ar*ši- 

kancleris Adenaueris ir prezi- jei Kinija atnaujins kovas, tai tie 40 mil., perėję į Adoulos 
dentas dę Gaulle tarsis spėja- greičiausia valdžią perims fa- rankas, išgelbės jį nuo defici- 
ma, labiausia dėl Kennedy pa- riuomenė. Tada, anot spaudos, to? Kaip išgelbės, jei Kongo 
siūlytos Prancūzijai Poteris ra- baigsis Indijos sostinėje Harold parlamento nariai nusitarė sau 
ketos. Laskio, anglų socialistų teorėti- pasiimti algos po 12,000 dol.

• ' laikai. 7 metam!
— J. ' Tautų kariuomenei 

Konge išlaikyti per tuos pustre
čių metų išėjo jau 228 milijo
nai, pusę jų sumokėjo Ameri
ka. O kad taip Tuos pinigus bū
tų pervedę Kongui ant kojų 
pastatyti, užuot kovoję su

Vokietijps užsienių reikalų PRANCŪZIJA DE GAULLE nvunfetę ir antrkomumstę^ et-
min. Schroederis sausio 7 nu- LAIKAIS žvilgiu. Mes darom invaziją Į
vyko į Londoną tartis dėl Ang-. Europoje Prancūzija dabar Katangą, bet deklaruojam atsi- 
lijos dalyvavimo Europos ūki- ūkiškai pajėgiausia ir turtin- 
nėje rinkoje ir Europos aį>sau- giausia. Darbingumas didesnis 
gos- Kancleris Adenaueris pa- nei Anglijoje — vienas pran- 
kvietė valst. sekr. pav. Bali į cūzas pagamina daugiau už vie- 
Bonną tartis dėl Poteris raketų na anglą Gamyba* spartesnė 

nei Vokietijoje, o už Angliją ir 
Ameriką du tris kartus spartes
nė. Nuo 1958 iki 1961 ekspor
tas padidėjo 74.5 proc-

_ . rio sargybai skirta 40^ raketų rinti ūkines represijas Kubai,
Respublikonų, tarpe nematy- žinamos ir išlaidos. Labiausiai

ti nei opozicijos nei didelės pa- pagalbos užsieniui sumos. Res- 
ramos prezidentui. Šen. Dirkse- publikonai liberalai taip pat 
nas ir kongr. Halleck, mažumos nerodo judrumo paremti vy- 
lyderiai, neprieštaraują kad riausybės programą: esą vyriau- 
mokesčiai būtų mažinami, bet sybė jų pastangų neįvertinanti, 
reikalauja, kad tada būtų ma-

Amerikos ir Sovietų derybos 
dėl Kubos nutrauktos. Nesuta
rė dėl Sovietų kariuomenės ati
traukimo iš Kubos nei dėl kon
trolės Kuboje. Sovietų kariuo
menės tebėra Kuboje 17,000-

KUBA' IR KENNEDY
Valstybės dęj^riamentas pa-
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SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

KALĖDŲ IR ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

(E) “Pergalės” žurnalo 11 n-

COSMOS PAR
370 UNION AVENUE

_ Davė idealistinius gyvenimo 
pagrindus ir pasiryžimą dėl jy 
kovoti ir aukotis.

jas Edzar Schaper liudijo, kad 
supažindinęs su statuto verti
mu vienos neutralios valstybės 
specialistus karininkus, ir jie 
pareiškę savo nustebimą taik
liu kovos kolektyvo psicholo
giniu pagrindimu. Ketvirtas— 
šalto veiklaus proto išlaikymas 
pačiose rizikingiausiose situaci
jose. Tai ypačiai iškilo, kada 
pasirodė pirmi įtarimai, jog

200 Orchard St. TeLAL4-83l9 New York 2. N. Y,

JUp?»S DAUMANTAS - LUKŠA

norėdamas į savorankas suim-' 
ti visus siūlus ir tada masiniu 
būdu iš karto viską baigti. Tai 
turėjo būti padažyta 1947 sau- 
sįo 18, kada toivo rengiamas vt ■ 
sns Lietuvos nartnami vadu su- 
vątiarimąs prie pat Kauno. 
Prieš pat suvažiavimą buvo su- 
spėta išaifiriiiti inffltruotas di
dysis agentas. Lukšąi, kuriam 
buvo pavestas pagrindinis to 
suvažiavimo darbas ir kuris ar
čiausiai stovėjo prie .politinės 
vadovybės viršūnės su infib 
truotu agentu, reikėjo šalto

Knygos rinkote pasirodė J- 
Daumanto Pariyžmaų antras 
žeidimas. Knygoje iš 500 pusla
pių, naujos medžiagas yrą ityO 
pusk Joje tarp kitko randame- 
apibūdintus laisvės kovotoją tk 
pus, anot knygas* išgriebtas iš 
masinio Lietuvos rezistencijos 
paveikslo. Sustojame prie ko
voto jo" ir knygos autoriaus vaiz
do su siekimu suprasti, kokios 
vidaus jėgos skątino M kovoti, 
prasiveržti į laisvi ir grįžti vėl 
į pavergtą žemę, kur žuvo 1951.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS-IR VIETINĖS

Lukša — vienas iš suvalkie
čių ūkininkų, kuriuose stipri 
nepriklausoma dvasia, nenusi
lenkianti grasinimam ir repre
sijom, lūžtanti, bet .ne linkstan
ti, dinamiška pasipriešinimo 
akcijai, reikalaujanti save išpa
žinti viešai.

187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GB 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audimai angliškos ir vietines vilnos, šilko, medvilnes.
■ Specialiai žemes bUmu* siosčiaat auffiniias j nšrienĮ.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Lukša Juozas — su aiškiu 
gyvenimo kelio supratimu —su 
tautiniu, krikščionišku tikėji
mu, pažintu, brandintu, prakti
kuotu gimnazisto metais nele
galioje ateitininkų moksleivių 
veikloje. Ana veikla jam daug 
davė.

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
. odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė

lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimfilų, 
. pliušinių 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 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus. "

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šUkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, Vilente skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakrėtus į Europą. Užeikite ir įsitikinsitol

Artėjant Sovietų antrai oku
pacijai galėjo būti dilema: pasi
davus bendrai panikai bėgti ar 
liktis? Pasirinkti pirmą išeitį iš
kalbingai skatino nesena patir
tis — bolševikų kalėjimas.

eiles”.
lyje ėmė ryškėti ne* tik kovo
tojo, bet ir. vado, kolektyvui 
vadovaujančio, ženklai. Vienas 
— poetinis talentas, davęs par
tizanam eilę dainuo kurios tu
ri didžios somatinės reikšmės 
uždaro kolektyvo gyvenime- 
(Poetimai polėkiai prasiveržia 
ir šioje knygoje). Antras —hu
moras, kuris yra naudingas so
cialiniam santykiam šildyti pa
laikyti nuotaikai, ypač niūrioje 
partizaninėj būty. Kiek Lukša 
turėjo nuojautos kovojančio 
kolektyvo psichologiniam pa
grindam, pademonstravo Tau
ro apygardos statutę. Rašyto- kraujo, kad galėtų ir tada eiti 

pas tariamą politinės vadovy
bės viršūnę ir jamdėstyti su
važiavimo planus,vietoves, 
slaptažodžius ir tt. Jis matė, 
kaip godžiai infiltruotasis a- 
gentas žymėjosi duomenis. IŠ 
agento duodamų ... direktyvų 
Lukša suprato, £ąd šį vakarą 
dar išeis iš jo laisvas, bet tai 
bus paskutinis kartas.

. Juozas Daumantas, Kazimie
ras Skrajūnas, Skirmantas... - 
ir tik po mirties jau žinomas 
tikrąja {fevarde Juozas Lukša 
yra šios knygos autorius, tas 
pats, kuris buvo priverstas pa
likti universiteto auditoriją, iš
eiti į miškus, žygis po žygio 
virsti laisvės kovotojų sąjūdžio 
vadovaujančiu vyru, turėjusiu, 
pasak Burlitskio, visuotinai pri
pažintą . autoritetą ir laikomas 
tautiniu herojum. _

Kas nuvedė jį tuo kebu?

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

Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas sūpakavĮ- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė. . - .
Teikiame. teisingiausius patarimus kaip su
daryti gerą siuntinį.

Ccsmos Pareds Express Corporation
T*aaWnWna jūsų siuntini Jūsų .draugams ir giminėms į bet kurią 
RSSRjtalj % 1" 7 V"'. 'I'.- . Licensed by Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
A • _ GAV&JA8 NIEKO NEMOKA-------

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y. 
TeL EV7-29Š9

JURGIS J. JOKUSAITI8. Msnager 
Didelis poslriitkįmas įvairių vynų, degtinių, kon- 

.jukų, "Vidų  Šventėm bet {progoms.

ma knyga “Politinių žinių pa
grindai”, pagaliau grynai agita
cijos reikalams numatyti vado
vėliai apie komunistinio auklė
jimo pagrindus, apie religiją- ir 
mokslą ir pan. Gruodžio mėn. 
pasirodęs kalendorius ir mote
rims, kur išgarbintos moterys 
Sovietijoje, o moterys užsie
niuose pavaizduotos nusku
rusios. Duoti įvairūs patarimai, 
kaip padoriau sutvarkyk butus, Kalbininky konferencija 
auginti kambarines jr balkono .. .
gries, šis tas apie kosmetiką ir Vilniuje gruodžio 4 baigėsi

t. kalbininkų konferencija, kurio-
? • ■ je dalyvavo atstovų ir iš Mask-

GriKRaiy javę plota* mažėja vos, Ukrainos, Latvijos. IŠ tie-

dvasta, kuri IMI metais bir- *' ' * soė 
fetypasfrriftėstikffimo forma, '~SmįM 
ta * pąti. kūri per keletą metų ■ w ag 
spyrėsi radųjųokupantų ušma- ęgya 
čioms. Ta pati, kuri jau dabar 
suspėjo šie vreną* tnūsųdraugą Xad 
paūmėti j datotoU teTO £

•’ * ■ • -partizanų vaųjaprias k taip pat
*■ ryžtis su užsįeniu. “Smerš” žai-

lius buvo mažas. Ir per eilę pas
kutinių metų jų apsėjamas plo
tas mažėja.
Mokslų akademijoje

Mofelų . akademijoje linkti

Bet netolima praeitis, sukili
mo ir rezistencijos herojika iš
kalbingiau gundė antrai dile- 
mos daliai — liktis krašto Ją^ paskelbtas Jono Šukio apsa- 
ir pasirinko, ^kymas “Nušovė liepos mėnesio

nes “Mumyse vyravo kovos vakarą”. Autorius pasakoja a- 
pie' hitlerinius laikus, ajne su
imtųjų kankinimą, tardymą ir vaitės” žurnale, pavadintą 
kt Dabar “Tiesa” 284 n-ry at- “Kankinimo naktys”. Už ap

sakymą anuomet jis gavęs pre
miją. Tik aname .apsakyme ne- 
pilnaprotė Ignetis buvo kanki
namas ne okupantų — vokie- ūkio gaminių paruo- tuvių pranešimus darė lietuvių
čįų, bet-., okupantų — bolše- šos mm- pav. R. Songaila pa- kalbos bei titėratūros instituto 
vikų. Dabar “Tiesą” jos skelbė Srlitva Nr. 285, kad ra- nariai K. Morkūnas, A. Vidugi- 
skaitytojai šaukia, kad, girdi, jonų skaičius Lietuvoje iš 56 rfe, A. S&aĮiaūskas, B- Savuky- 
daugiau netikėkite J. Šukiu ir sumažinamas iki 41. Paskelbė nas, VBniaus universiteto do- 
prašo daugiau neskelbti šio au- taip pat kadgeriausiai pernai centai Z.Zuikevičius, V. Mažiu- 
toriaus kūrybos. * augo tisai. O grūdinių javų dm*- lis ir kt

Vlsubee mOsų skyriuose jba rasite dktelf pasirinkimą medžiagų 
moterižkiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kįitvr. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- 
štanos pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nmno- 
fcamų kalnaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

• ATHOL, Mas*. — 61 Mt. Pleasant Street----------------- CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenųe -------------  Ll 2-1767
a BUFALLO 6, N. Y   Fillmore Avenue -------------  TL 6-2674
• "BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue _______ EV 4-4952
• RROOKLYN 7, N. Y. — 600 6utter Avenue ------ --— OI 5-8808
• CHiCAGO 22, UI- — 2222 W. Chicago Avenue---------  BR 8-6966
• CHICAGO 8, IM. — 3212 So. Haistead Street----------WA 5-2737

CLEVELANO 13, Ohio — 904 Literary Road----------TO 1-1068
• OETRPIT, Midi, — 7300 Micbigan Avenue------------- VI 1-5355
• GRANO RARIOS, Mich. — 606 Sridge SL, N.W---------- GL 8-2256
» HAMTRANCK, Midi. — 11333 Jos. Campau------------TO 7-1575
e HARTFORD, 0enjUc^132 Franklin Avenue----------- CH 6-4724
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. ____ ES 2-4685
• YOtAiGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue _______ Rl 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN1-2994
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street---------------------FO 3-8569
e NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue___________ AL 4-5456
• NEVY YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street_________ CH 3-2583
• NE W AR K 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ______ Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congresa Avė. ________  LO 2-1446
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street_____________MU 4-4619
• PA6SAIC, N. J. — 176 Markei Street_____________ GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ___ PO 5-5882

. • PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E Canon Street___  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street_____ Fl 6-1571
e WATERBURY, Conn. — 6 John Street___________  PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street _______ 8W 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė, Greek Orthodox Club Bldg.
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė, _________  GR 6-2681

Davė jam gaires, pagal ku
rias jis matavo aplinkinio ^gy
venimo lūžius ir apsprendė~sa> 
vo reagavimą’ į juos.

Šukys esąs “veidmainis”, nes 
jis, tik nežymiai pataisęs, “Per
galėję” paskelbė savo apsaky
mą, vokiečių okupacijos me
tais, 1943 m., atspausdintą • Sa-dvasia, trokštanti kuo skubiau 

prisidėti prie sutriuškinimo iš
kylančio naujai pasaulio tautų 
laisvės priešo. Ta pati kovos ■ skleidžia nemalonią tiesą:

Pirmas pasipriešinimo ir au
kos bandymas jam buvo Sovie
tų okupacija 1940. Kovai su ja 
Juozas Lukša jau buvo L. Ak
tyvistų Fronto narys ir tai ap
mokėjo kalėjimu. Pasipriešini
mo veiklos stažas jam buvo vo
kiečių okupacija — Lukša vei
kė konspiraciniame studentų 
būry Lietuvių Fronto rėmuose.

(E) Gruodžio 7 d. per Vil
niaus radiją klausytojai patyrė, 
kokius leidinius gruodžio mėn. 
išleisianti Vrist. politinės ir 
mokslinės, literatūros leidykla. 
Pasirodo, kad visa eilė leidinių 
vėl lies dvai sinkij^ partizanų . .....__
kovas. Pvz.,- remiantis “archy- lėto rektorius J. Kubilius, aka- 
vine medžiaga”, Dagelio knygo- - demijos instituto ekonominiam 
je esanti parodoma Panevėžio reikalam direktorius, K. Meš- 
vyskupijos veikla (ryšiai su kauskas, pareigūnas moksti- 
žvalgyba... ir pan.), toliau dar niam darbam derinti prie val- 
numatyti leidiniai apie vad. džios A. Žukauskas. Paskui iš-
tautų draugystę, apie tai, kaip rinktas ir akademijas prezi- 
atrodys šiluminės elektrinės diumas: pirmininku ir vice- 
miestelis Elektrėnai, i 
paskelbti duomenis ir apie Matulis ir J. Žiugžda, s^reto- 
streikus JAV-se, įvairius “iš- rium K. Meškauskas ir nariu J. 
naudojimo metodus” JAV ir Kubilius.
Vak. Europos kraštuose. Svar- [>^1^ paroda 
bia, komunistu akimis, laiko

Gruodžio pradžioje meno ma
žėjuje buvo atidaryta portreto 
paroda. Dalyvauja 150 daili
ninkų su 300 paveikslų. Dau
gelis vaizduoja naują žmogų,* 
“komunizmo statytoją’*. Šalia 
senųjų Gudaičio, Mackevičiaus, 
Kalpoko, Savicko, Kuzminskio, 
Jurkūno dalyvauja ir jauni — 
Jokubonis, Bogdaiias, Gečas, 
Valius, Krasauskas, Žilytė ir kt.



DR. V. RAUt-INAITIENE

— Dr. Valerija Rauiicaaitionė 
paskirta veteranų ligoninės 
Downey, Dl., daktarų tarybos 
pirmininke Jai priklauso visas 
psichiatrinis ligoninės gydymas. 
Šioje ligoninėje ji dirba nuo 
1954. Paskutinius dvejus me
tus vadovavo naujai gydymo

DHaugtataės, jei tarime pro- kalingus, bet nemėgstamus dar- 
gos sykį ar du kataspe^me-; taą kuriuos aikEMtojam ar štu- 
tusHjangR i- šwu parapijos nnamį šalį.Fadėkim sukelti ge- 
rekolekcijas ar misijas. rą nuotaiką šeimoje, patdkda- 

Bet yra išeitis. Galima kartą mos ką nors džiugaus. Nuošir- 
per mėnesį skirti vieną dieną džiai pasimelskim ne tik už sa- 
savb namų' rekolekcijom — vo šeimą ir draugus, bet ir už 
maldai ir apmąstymui — tokia tuos, kurie mus skriaudžia ir
savo namų • rekofekc$em -

rodo neapykantą.

ras su kefion vorom , araugem. 
Vakare visos Jjęijėtų susirinkti 
skirtu laiku baŽnyripn šventa*

kuri moka bendrai melstis.
čia tik lidios užnonūnos. 

Kiekviena ga& susidaryti savu 
planą, kaip saaiĖži dvasinio atst 
naujinimo.*’ -

VMriorija Leonė,
AIR Katalikų Federarijoa 

Centro Valdybos 
Vicepirmininkė

Dr. Valerija . Raulinaitienė 
medicinos mokslus baigė Kau
ne ir ten gavo daktaro 
laipsnį. Karo metu pasitrauku
si iš Lietuvos, gyveno Vokieti
joje pabėgėlių stovyklose, 1949 
atvyko į JAV, gyveno Dės 
Moines, Iowa, dirbo H ar peri o 
ligoninėje Detroite, liuteronų 
ligoninėje Dės Moines, Iowa 
valstybinėje Woodwardo ligo
ninėje. Įsijungusi j veteranų . 
administracijos išlaikomas li
gonines, specializavosi psichia
trijoje ir šiuo metu pasiekė 
aukščiausią vietą, kurią užima 
moteris veteranų ligoninėse.

Jos vyras dirba valdininku 
netoli Downey. Duktė Rūta 
studijuoja Illinois universitete. 
Gyvena Lake Bluff, DL

— Irena Stankūnaitė, solistė, 
dainuos Lietuvoj nepriklauso
mybės minėjime New Yorke. 
Minėjimas rengiamas vasario 
17 Websterio salėje.

— Valentina Kojetteraė, solis
tė, gyvenanti Chicagoje, vasa
rio 2 rengia savo koncertą Stu-

tvarka: %
1. Pasirinkim vieną pastovią 

mėnesio dieną sakykim, pir-
antadienį, Mrtančįom Kodėl moterys mėgsta niekus taukšti? 

gal genau tiktų šeštadienis ar ' J & .
sekmadienis. Tą dieną susilai- 
kykim ėję iš namų, išskyrus 
bažnyčion. ’

2- Eklausykim mišių ir pri- 
imkim komuniją. Popiet ar va
kare užeikim į bažnyčią, pra- 
Irisktin kokį pusvalandį susi
mąstyme prie švč. Sakramento.

3- Dalį dienos pralriskim 
skaitydamos religinio turinio 
skaitinius ir apmąstymus.

4. Toji diena tebūnie mūsų 
tylos ir rimties diena — žodžio, 
minties ir veiksmo. Nesileiski-

nieku, net ir telefonu Venki
me piktų, nekantrių minčių. 
Užuot savo skundo, guoskim ir 
padėkim tikrai vienišiem ir li
goniam. Pasistenkim nors vie
ną dieną apsieiti be televizijos

Yra populiarus įsitikinimas: binarijas. Moterys atidžiai ste- 
moterys daugiau plepa, daugiau bi, aštriau mato, giliau jaučia 
ir meluoja... E tikrųjų vyrai —ir to nesulaiko lūpose nei 
“tirščiau meluoja”: kai jau de- širdyje. Prasiveržia žodžiu, šne- 
da, tai iš viso peties. Moterys kom ir apkalbom- Moterys yra 
yra santūresnės, nes jos ver- žodžio ir fantazijos valdomos, 
čiasi daugiau “niekučiais”. Tai Taip ir atsiranda “kaimynių”, 
pripažįsta visi psichologai.

Moterys yra gaidos ‘mažom to..,.
kiaulystėm” - pilti smėlį į a- prigimtinę Mvo y.

patybę, nėra jau taip lengva į- 
prašti susivaldyti, ypač jei yra 
kam “išlieti širdį”, bet neišsi- 
lieti viešumon. Vyrų melas ski
riamas viešumai: gerai apgal
votas, protinis, siekiąs ne “šir
dį palengvinti”, o tikslą pasiek
ti. Vyrų melas yra “naudingas”, 

'ynoterų —• tik “plepingas”.

Judita Ch<

kurios viską žino ir viską ma-

pilti smėlį į a- 
kis, perdėti, įsivaizduoti, grieb
tis suvedžiojimo. Tai seni “silp
nosios pusės” / ginklai. Būda
mos fiziškai silpnesnės, nors 
sveikatos gali būti ištvermin
gesnės už vyrus, moterys jau 
nuo senų laikų griebėsi gudra
vimo save apsaugoti. Taip pat 
yra lakesnė jų vaizduotė, kufr> 
pakiša prasimanymus, nebūtus 
dalykus, intrigas, įvairias kom- -

debaker teatre.

— Drc Emilija Norvaišienė gy- 
venantNToronte, gruodžio mė
nesį sulaukė 70 metų. Ji pasi
žymi visuomenine veikla nuo 
pat savo mokslo dienų.

— Magdalena _ Avietinaitė 
profesoriauja Manhattanville 
College of Sacred Heart prie 
■New Yorko. Lietuvoje ji bu
vo ilgametė užsienio reikalų 
ministerijos informacijos direk
torė, vėliau Eltos direktorė.

— Dail. Bronė Janrteikienė, 
kuri Havajuose profesoriauja 
dėstydama orientalistiką yra 
pakviesta paskaitom į Aziją ir 
Tolimuosius Rytus. Aplankys 
Indiją, Hong-Kongą, Siamą In
doneziją Eonnozą ir Korėją.

VASARIO 16 gimnazijos mažosios šokėjos — jūreivis su savo mokytoja. E.^Tamožaitiene.

MERGAITĖS ateitininkų moksleivių kurtuose New Yorke. Kursai buvo gruodžio Ž7-3O Apreiškimo pa- 
rapijoS'SaMje. Nuotrl V. Maželio.

Kas nutinka, kai vyrui duodamas moters vardas
Mano tėvas, respublikonų va

das Logano apylinkėje, Ohio 
valstybėje, buvo tvirtai parem- pasimatyti. Aš supratau jo min
tas vietinio laikraščio redakto
rės — Josefinos. Visaip bandė Nuo tos dienos negavau nė vie

no Jo laiško.
Aš stebėjausi, kodėl žmonės 

tokius asmenis, kuriem duotas 
Jo vardas, laiko moterimis. Pa
žinau teatro dailininką Jo Miel- 
ziner; buvo ir Jo Davidson, 
skulptorius, dabar miręs. Pas-

atlygintu bet jokios dovanos ji 
nepriėmė. Ir tada jis pavadino 
mane jos vardu — Jo.

Kol buvau visai jaunas, tas 
moteriškas vardas nekliuvo. 
Mergaitiškas Jo ir berniukiš
kas Joe, kai tariami, skamba 
vienodai. Bet išeina visai kas

JO CHAMBERLIN

tis ir atsakiau: nesu moteris..

— Atvyko iš Lietuvos dvi se
nutės: Elzbieta Gegevičienė, 77 
metų, iš Tauragės, ir Marė Ma
žonienė. 76 metu, iš Kauno. 
AM atvyko gruodžio pradžioje 
pas savo dukteris — Gegevi- 
čienė į Torontą, Kanadoje, Ma
žonienė — į Milvaukee, Wisc.

kui aš jau nesistebėjau, o tik 
kentėjau, -.

Kentė ir kiti, kurie turėjo 
bendrus vardus su moterimis. 
Mano draugas vadinos Caroll 
Cąroll. Jo tėvai, ilgai neturėję 
vaikų ir sulaukę pirmojo ber
niuko, taip nudžiugo, kad jį 
pavadino dvigubu vardu —Ca- 
rollt Caroll. Kartą jam skambi
no iš telefono stoties ir klausė: 
“Koks yra jūsų pirmas var
das?” Jis atsakė: “O koks skir
tumas?”. Telefono ragelyje pa- 

/ sigirdo paaiškinimas: “Mes ne
žinome po kurio vardo dėti 
kablelį”. Dar prasčiau, kad tuo 
pačiu dvigubu^vardu jis turėjo 
draugę, kuri dirbo “The New 
York Times”, čia jau buvo ne
be kablelio, o lyties klausimas.

Tokių bendrų vardų pas v 
mus yra visa krūva. Štai: Babe 
Didrikson (mot) Babe Ruth

tono pradinėje mokykloje, Cle- 
velande, buvau nuskirtas su 
mergaitėm žaisti ir dainuoti. 
Žinoma, jos nenorėjo su ma
nim žaisti ir kiceno, kai atėjau 
į choro pamokas. Mokytoja pa
klausė: “Kaip tavo vardas?” 
Aš atsakiau: “Jo”. ‘Aha, betgi 
esate berniukas. Kas nors pa
darė klaidą”.

Tos “klaidos” ir toliau buvo 
daromos. Aukštesnėje mokyk
loje žaisdavau futbolą. Laikraš
čiai mano vardą praleisdavo: 
‘Girdi, čia nesusipratimas; žai- 

dikės tarp žaidikų negalį būti”. 
Michigano universitete mane į- 
rašė istorijos kursui, skirtam 
mergaitėm', bet gyventi drauge 
su merginom vis dėlto nenu- 
skyrė- Tos “klaidos” išvengė.

Kai dirbau viename laikraš
tyje, mano pareiga buvo susi
rašinėti su korespondentais. 
Vienas buvo iš Washingtono 
valstybės; prižiūrėjo, kad miš
kai nedegtų. Jis atpyškino man 
“degantį” laišką. Rašė, kad 
pasirengęs nuo Pacifiko atvyk- 

. ti į rytinį pakraštį ir... tikisi

? MM|V’ V (vyr.j* Dana Wynter-Dana And-Ifl Įll Hrews; Donnell-Jeff Chand- fįj i j h | A ler; Pat Caroll-Pat Boone; Rayylllv Wv\\ Dooley-Rąy Miland, Shėlly Win-/JI • f 11 »®I I \ \ \ ters-Shelly Berman, S h i r leyik 11 f ’Bl \ i Smith (mot.)-Shirley S mith
' I »‘t • ■
■... VS'j' S* vieilu ‘&nith” bu-
S—t—vo toks nuotykis. Jis dirbo 
vyras, kuriam duotas moters New Yorke — viešiem santy- 
vard>8, kiam palaikyti draugijoje.. Bu-

\ vo pakviestas atsilankyti Buf-
BRANDŪS ŽODŽIAI <- falo- Ten jį pasitiko atstovas, 
Taktas yra menas pasakyti Pakirtas “panęlę Smith nųves- 

ką nors nemalonaus žmonai ar pietų ...
vyrui tokiu būdu, kad paliesta- Po ^ų “klaidų” esu pasi- 
sis nebūtų užgautas, bet su- ryžęs teUrti kongresui rezoliu- 
prastų savo silpnybę ir pajaus
tų dėkingumą už gerą patari
mą

Vargšai turi rūpesčių dėl to, 
kad turi daug vaikų, o turčiai 
dėl to, kad turi daug giminių.

Kvaiša mergaitė yra pakan
kamai gudri apsukti galvą vai-

riją kad būtų’ išleistas įstaty
mas, kuris draustų tėvam ber
niukus vadinti mergaičių var
dais ir atvirkščiai. (Santrumpa 
iš “Coronet” 1960 vasario 
mėn)- /

P.S. Lietuviam reikėtų įsta
tymo, kad moterys prie savo 
vyriškų pavardžių (pav. Valen
tina Kuosa) dėtų pažymėjimą 
ar jos yra ištekėjusios (Kuosie
nė), ar dar nebėjusios (Kuo
saitė), kad vyrai nerašytų be * 
reikalo laiškų svetimom žmo
nom, manydami, jog jos /lar 
laisvos... Ir anas nelaimingas 
Shiriey Smith, po nuotykio Buf- 
falo, pradėjo prie savo vardo 
dėti *Mr.” Tai palengvino ma-

LIETUVOS PIRMOJI KARALIENĖ
Lietuvos pirmasis karalius daugas pas save sulaikęs Mor- vos valdovų žmonas istorijos 

tos seserį, Nalšėnų kunigaikš- šaltiniai mažai rašo, tai Mortą 
čio Daumanto žmoną atvyku- dažnai suminimi. Ji daug pil
sią į šermenis. Mindaugas sa- sidėjo prie Lietuvos krikšto, 
kęs: ‘Tavo sesuo mirdama pra- palaikė nuoširdžius ir draugiš- 
šė, kad tave vesčiau, nes kita kus ryšius su krikščionimis ir 
vaikų nežiūrės”. buvo vainikuota puošniu kara-

Ar Mindaugas vedė Dauman- lienės vainiku- Mirė ištikima 
tienę ar ne — žinios nėra. Ne- katalikų tikėjimui 
aišku ir kiek laiko ji išbuvo 
Mindaugo pilyje. Karalienė 
Morta mirė 1262 arba 1263 me
tais — tais pačiais, kaip ir 
Mindaugas. Jis turėjo jau 70 
metų.

Kiti šrttiniaL išskyrus rusų 
Ipatijaus kroniką nieko nerašo 
apie tai, kas nutiko Mindaugo 
pilyje po Mortos mirties. Gi 
rusiškieji šaltiniai gali būti ša
liški. Daumantas, prisidėjęs 
prie Mindaugo nužudymo ker
šydamas už jo žmonos “su- 
laįkymą”, vėliau pabėgo pas ru-

Mindaugas, kaip būsime jau 
skaitę Darbininko kalėdiniame 
priede, buvo nužudytas 1263 
metais; taigi, lygiai prieš 700 
metų.

Mindaugo nužudymo priežas
timi gana dažnai nurodoma jo 
žmonos Mortos mirtis. Mat, ru
siškieji šaltiniai rašo, kad Min-

Morta turėjo išminties ir 
sveikos nuovokos politikoje. 
Savo vyrui buvo patarusi ne
klausyti Žemaičių kunigaikščio,' a
“to kvailo Treniotos, kuris tik įįjjju į-jns ją laikytų išmintin- 
norįs jį nužudyti”. Ir taip jvy- gesne 
ko, kad po Mortos mirties Min- jei gerai
daugas buvo nužudytas ne kie- yy^ nori gauti, ras ir plie
no kito, o Treniotos ir Dauman- moniUj gatltų

Pavydas yra gimdomas mei
lės, bet nevisada mirštą kai 
meilė praeina.

Moters ar vyro meilė gali bū
ti aštrus kalavijas, kuris nu
kerta ryšį su Dievu.

vęs religingas, šelpęs vargšus. 
Rusų bažnyčia jį laiko šventuo
ju. Tokį asmenį reikėjo ginti ir 
visą kaltę versti Mindaugui. Ru
sai jo nekentė, nes Mindaugas 
veržėsi valdyti rusų žemes-

Karalienė Morta, su- kurios 
mirtimi siejama ir Mindaugo 
mirtis, buvo įžymi ir įtakinga 
valdovė. Kai kitų Lietu-

VYRAI RAŠO MOTERIMS
t šiemet dar nežinią kaip bus, Kūdikėlis, eil.), Ir. Grabošaitė 
nes nauji metai vos prasidėjo. (Jaunimas ir lietuvybė), Alė 
Praėjusiais metais lėlaičio h* Rūta C£rvo žodis, Tu toli, eil), 
fruodSo lietuvių moterų žur- A. Skrupskelienė (Alicija Rugy- 
nalą Moterį prirašė kone vieni tė, 35 metų pedagoginio darbo 
vyrai. Tasai 1962 metų ponio sukaktis). .
toris numoris (iš viso 30) turi Apžvalgos prirašytos beveik 
šiuos vyriškus autorius: K. Buč
inys, O.F.M. (Prakartėlės prie
globstyje), dr. J. Grinius (Mai
ronio reikšmė lietuvių tautai),
F. Oursler (Jėzaus atnašavimas __________, ____ K
Jeruzalės šventykloje), B. Braz- bedinskienė, (ji ir žurnalo ad^ 

ministratorė).
Iliustracijos Boticeilio, Raf- 

faelio Santi; V. Stančikaitės ir 
Noros Kulpavičienės.

vienų moterų: Organizad. 
veikla (J. Kufloenė), Sveikata 
(prof. V. Tumienė, Rita šlapšie- 
nė), Mados (Irena Kairienė),

džionis (Angelų lelija, eil.), E* 
Apdriekus (Bernelių Mišios, eil) 
Pedro S- Noguėira (žmonės iš 
Brazjiijoc šiaurės), J. Gobis (Į- 
takingiausiM moterys Mų fiie- 
nų pasaolyje), PranysAEėnas ^aeM.sLe)d&, Kanados 
i TTė\ J krtaliMų Moterų
damka (Pagarba temai). 57"s |¥an To_

Moterų plunksnai ir kūrybai ronto 4, Ontario, Canada, Pre- 
atstovauja V. ProečuuMūtė (Sv. numerata metam 4 d®L

VAIRŲ darželyje Torente. DarželJ veda^Nekatte Pr—Mljlmo kMiĮtef cl- 
Jo» šMerys. Nuotrauka M “Motera” Nr. 5.



Dosnios rankos dar
Bendroji Amerikos Lietuvių 

šalpa (Balfas) kasmet vis labiau 
pereina Į globalinę apimtį.

1962 darbo metų knygas už
darant, yra šis tas įdomaus 
platesnei Balfo narių ir rėmė
jų šeimai. Balfo šeima nėra di
delė — ne milioninė, o tik ke
letas tūkstančių rėmėjų ir per 
1,600 Balfo tikrųjų narių, su
sibūrusių 62 skyriuose. Jie vi
si per metus suaukojo Balfo 
darbams arti 80,000 dolerių pi
nigais ir dvigubai tiek varto
tais rūbais. Iš jų beveik treč
dalis yra skiriama Vasario 16 
gimnazijai.

Nors Balfo rėmėjų šeima ne
didelė, ji dosni ir, palyginti, 
veikli. 1962 metais Balfo šalpa 
buvo vykdoma įvairiais būdais: 
pinigais, siuntiniais, gėrybėmis, 
teisiniais patarimais. Vien pi
nigais buvo šelpiami JAV, Af
rikos, Azijos ir dalinai Euro
pos lietuviai. Siuntiniai buvo 
siunčiami lietuviam į Lenkiją 
ir esantiem sovietų okupacijo
je. 1962' metais dar pavyko 
gauti 383,443 sv. maisto iš J- 
AV ir 99,366 sv. rūbų iš lietu
vių. Jie nugabenti tremtiniam 
į Vokietiją-

Be šalpos gėrybėmis, Balfas 
atliko gana daug kitų šalpai ar
timų darbų: padėjo daugeliui 
atvykti į JAV. Į JAV atvyko 
lietuvių iš Brazilijos, Australi
jos, Italijos, Vokietijos ir įvai
rių kitų kraštų- Tų imigrantų 
dokumentacija, afidavitai. dar
bo ir butų suradimas buvo taip 
pat didelė Balfo Centro darbų 
dalis 1962 m.

Praeitais metais Balfas padė
jo daugeliui tvarkyti dokumen
tus gimines iš Lietuvos atsi
kviesti, parūpino formas, davė 
nurodymus, persiuntė doku
mentus Į Maskvą diplomatiniu 
keliu ir pan. Centro - Įstaigoje 
talkinta ir nukentėjusiem nuo 
nacių. Kai kurie. Balfui tarpi
ninkaujant. jau gavo iš Jungti
nių Tautų, tiesa, mažiukes, bet 
vis šiokias tokias pašalpas.
Šeši siuntiniai kasdien

Per metus Balfas išsiuntė 
1,500 individualių siuntinių, ku
rie beveik visi lipo ir lindo per 
geležinę sieną. Dauguma ėjo 
Lenkijon: 889 siuntiniai su var
totais rūbais, 219 — su vais
tais. Lietuvon išsiųsta 393 nau
jų medžiagų siuntiniai. Visų 
Balfo siuntinių vertė siekė 75, 
999 dolerių. Metų pabaigoje ga
lima Balfo rėmėjus užtikrinti, 
kad visi prašymai, jei tik rim
tai pagristi, buvo patenkinti. 
Ačiū Dievui, užteko ir lėšų, ir 
medžiagų, ir rankų jiems su
pakuoti. Žinia, daugelis, ypač 
iš Lenkijos, rašė įvairiais ad
resais, įvairiais vardais siųsta 
tik po vieną siuntinį tam pa
čiam asmeniui, nebent bu
vo svarbūs motyvai, pvz. la
bai gausi šeima, ypatinga šel
piamųjų nelaimė.

1963 m. Balfo siuntiniai dar 
pagausės, nes teks paštu siųsti
individualias siuntas ir Vokie
tijos lietuviams; mat, vokiečiai 
atsisakė Balfo gėrybes veltui 
laivais pervežti, Vokietijoj vel
tui išskirstyti, kaip buvo iki 
šiol.
Nauja šalpos tvarka Vokietijoje

Pasikeitus šalpos sąlygom V. 
Vokietijoje, Centro Valdyba 
nutarė Balfo įstaigą Miunche
ne susiaurinti iki minimumo. 
Ten lieka tik vienas kambarys 
įstaigai ir vienas tarnautojas— 
visa šalpa eis daugiau pinigais, 
bus galima betarpiškai iš Cent
ro nusiųsti. Žinia, prašantiem 
bus siunčiami ir rūbai, šie pas
kutiniai pareikalaus daugiau pi
nigų, kurie bandoma ne tik 
rinkti, bet ir taupyti, mažinant 
kur galima, administracines iš
laidas- Jei iki šiol V. Vokieti
jon šalia maisto ir rūbų buvo 
išleidžiama apie 12.000 dolerių, 
tai 1963 m. teks išleisti grynais 
pinigais dvigubai daugiau, nes 
dar yra tūkstančiai mūsų bro
lių tremtinių ir jie laukia Bal-

Balfo veiklos 
metąi

fo paramos. Ta parama bus tei
kiama, tačiau šalpos norintieji 
turės patys į Balfo Centrą 
kreiptis ir prie prašymo pridėti 
atitinkamus pažymėjimus, kad 
šalpos reikalingi.
Keičiasi Balfo tarnautojai

P. VI. Kulpavičius paskuti
niu laiku susižeidė bekrauda
mas Balfo siuntas ir turi ope
ruotis. Jis ištarnavo Balfe 12 
metų ir sulaukė pensijos am
žiaus 1936 metais. VI. Kulpavi
čius dirbs Balfe tik kelias die
nas per mėnesį.

Miunchene iš dviejų tarnau
tojų liks tik vienas. Sutaupy
tas išlaidas bus galima skirti 
tiesioginei šalpai.
Balfo sandėliai pilni.

Šiuo metu Balfe nebėr vie
tos vartotiem rūbam priimti. 
Turimos gausios dovanos at
renkamos ir pakuojamos, atlai
kai gana sunku parduoti. Turi
me užtikrinimą, kad JAV vy
riausybė duos Balfui 18,547 vie
netų naujų kariškų kelnių ir 
marškinių, kurių vertė viršija 
100,000 dolerių. Tai bus dide
lė ir reali parama Balfo šelpia- 
miem. Labai gaila, kad Lietu
von negalima pasiųsti vartotų 
drabužių, o reikia pirkti nau
jas medžiagas, kurios daug kai-, 
nuoja ir jų pasiuntimas labai 
brangus-
Kiti gyventojai Balfo name. .

Ilgamečiai Balfo nuominin
kai Lūšiai ir Kulpavičiai sau
sio 1 išsikraustė į kitas miesto 
dalis, tačiau į jų vietas pavyko 
gauti naujus gyventojus- Senas 
Balfo namas nuolat reikalingas 
Įvairių pataisymų, kurie daug 
kainuoja. Nauji nuominin
kai galės atsikraustyti vasa
rio 1. Viena šeima į Balfo pa
talpas atvyksta tiesai iš Ang
lijos.

BALFO reikalų vedėjas kun. L. Jankuj ir Balfo centro valdybos vicepirmininkė dr. E. Armonienė.

FILMAS

Artistui ar artistei, turint tė
vą ar motiną pirmaujančių ki
no žvaigždžių tarpe, susidaro 
teigiamų, bet taip pat ir neigia
mų aplinkybių. Gal lengviau 
galima prasimušti į priekį, gau
ti geresnes ir svarbesnes roles, 
bet taip pat, iš kilos pusės, rei
kia nemaža pastangų ir suge
bėjimo duotas galimybes išnau
doti, parodant ir savo tikrąją 
vertę. Tai konkretus garsaus tė
vo begarsėjančios dukters at
vejis — Jane Fondą, Pirmuo
se trijuose savo filmuose — 
“Tali Story”, “Walk on the 
Wild Side” ir “The Chapman 
Report” nelabai ji tepajėgė už
sirekomenduoti. Bet. štai, ge
riausioje 1962 metų komedijo
je. prie kurios pasisekimo ir pa
ti nemaža prisidėjo, Jane Fon
dą bando. įrodyti, kad ji iriasi 
pirmyn ne vien tėvo užtarimo 
ir savo grožio pagalba, bet kad

nepavargo
Balfo Centras globos parodos 
koncertą

Pasaulinės parodos metu 
(1964-1965) bus ir pasaulinio 
masto meninis pasirodymas: 
koncertai, chorai, vaidinimai. 
Visa ši parodos programa bus 
ne parodos rajone, bet pačia
me New Yorke (Lincoln Cen- 
ter). Į ten patekti reikia, aukš
tų kvalifikacijų, rimtos progra
mos. Balfo Centro vaidyba, pra
šant lietuvių komitetui pasau
linei parodai, sutiko globoti lie
tuviškų chorų pasirodymą 1964 
rugsėjo 6.
Paskutinis 1962 m. Balfo "der
lius".

Lapkričio - gruodžio mėne
siais į Balfo Centrą atsiuntė 
bendrai šalpai aukų: Chicagos 
57 sk. — 250, Stamfordas — 
454, Chicagos 95 skyr. — 300, 
Chicagos Balfo apskriti s — 
450, Sudbury, Ont., Kanada — 
40, Clevelandas — 1,000, Los 
Angeles — 1,300, Dayton, Ohio
— 385, Elizabeth, N.J. — 503, 
Akron, Ohio — 320, Bayonne, 
N.J. (klebonas dr. J- Starkus)
— 75, E. St. Louis — 120, 
Brockton, Mass- — 500, Detroi
to balfininkai — 2,325.

Kai kuriuose skyriuose Bal
fo vajai dar tebeina. Pvz. New 
Yorko šimtasis Balfo skyrius 
dar neuždarė Balfo vajaus kny
gų, nors jau surinko 5,361. 
Padėkos geradariam

Balfo Centras nuolat gauna 
gražius padėkos laiškus už su
teiktą šalpą. Tų laiškų ir Įvai
rių atviručių, net kalėdinių 
plotkelių, iš Lietuvos ir Len
kijos gauta labai daug švenčių 
proga.

Šią informaciją noriu už
baigti perduodamas visiem Bal
fo nariam ir rėmėjam, visiem 
Amerikos ir Kanados lietuviam 
geradariam kuo širdingiausi 
šelpiamųjų AČIŪ ir ašarotą 
prašymą: “Neužmirškite mūsų, 
nes vargo dalia prispaudė mus.’

Kun. L. Jankus
Balfo Reikalu Vedėjas

VEDUSIŲJŲ PRISITAIKYMASK°-NELIJUS BueMYS
sugeba ir vaidinti įtikinančiai 
ir patraukliai. Ta komedija tai 
“Period of Adjustment”.

Po skubių vedybų jauna po
relė su iš mados išėjusiu gra- 
boriaus automobiliu išvyksta į 
medaus mėnesio kelionę. Jau 
nuo pat pirmųjų momentų pa
sirodo kiek nedaug dar vienas 
kitą tebuvo pažinę ir kiek daug 
skirtumų charakteriuose. Pake
liui sustoja aplankyti gero ka- 
riuoir enės laikų draugo. Pasi
rodo. kad kaip tik jo žmona, 

'po šešerių metų vedybinio gy
venimo, jį paliko, išvykdama 
pas tėvus. Ir tai dar Kalėdų iš
vakarėse. Pabėgusioji žmona 
nujaučia, kad vyras ją vedė tik 
dėl jos turto- Tie. turtingieji 
jos tėvai taip pat nuolat kiša
si į visus reikalus iki pačių 
smulkmenų. Po įvairių situa
cijų abi poros susitaiko Kalėdų 
priešaušry.

BALFO CENTRO valdyba posėdyje. Iš k. j d. reikalų vedėjas kun. L. Jankus, vicepirm. St. Lūšys, vice- 
pirm. dr. E. Armonienė, vicepirm. A. Trečiokas, vicepirm. J. Audėnas ir ižd. Ant. Senikas.

IŠLEIDŽIAMA DAUKŠOS “POSTILĖS” PRAKALBA
Kanauninko Mikalojaus Dauk

šos, pirmojo Didžiosios Lietu
vos autoriaus, 350 metų mir
ties sukakties atminimas, kurį 
ruošia Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas, bus šių metų va
sario 16 (Daukšos mirimo die
ną) Jaunimo Centro didžiojoj 
salėj- Atminimo programą at
liks Instituto studentai šios su
kakties proga tam išmintinga
jam gimtosios kalbos gynėjui 
pagerbti Institutas,^ jo rėmėjų 
padedamas, atskiru leidiniu iš
leidžia tą garsiąją Daukšos* 
“Postilės” prakalbą, gimtosios 
kalbos apologija vadinamą. Šis 
leidinys bus reikšmingas ir kon

LIETUVIŲ FILATELISTŲ VEIKLA
Lietuvių^filatelistų draugija, 

pasivadinusi “Lietuvos” vardu, 
Chicagoje leidžia savo biulete
nį, spausdintą rotatoriumi- Pas
kutiniame gruodžio numeryje 
redaktorius Eugenijus Petraus
kas prašo lietuvišką spaudą 
prisiminti biuletenį, kad apie jį

šalia jau minėtos Jane Fon- 
jda. jos vyrą vaidina Jim Hut- 
ton. Tony Franciosa ir Lois 
Nettleton, kaipo vyresnioji po
ra, bando perteikti beirsian
čios šeimos vaizdą.

Nors filmo reklamoje priside
rinimo laikotarpiu apibudina- 
n as laikas tarp sutuokties ir- 
moterystės, tačiau filmo pabai
goje gana aiškiai užmenama, 
kad vedusiųjų gyvenime tas 
prisiderinimo laikotarpis nie
kad nesibaigia-

Pačioje komedijoje netrūks
ta ir tragišku momentų. Tai lyg 
antroji medalio pusė. Ir tai ga
na plonučiu medalio.

Skyrybų būtų žymiai mažiau, 
jeigu susipykę vedusieji tiek 
rūpintųsi susitaikyti, kiek jie 
ima rūpintiM^ad išsiskirtų. 

kreti lituanistinio švietimo bei 
visų laipsnių lietuvių mokyk
loms, organizacijoms, šeimoms. 
Šiam sukaktuviniam leidiniui 
išleisti kun. Benediktas Sugin
tas. paskyrė 200, o Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos Chicagos 
skyrius 50 dolerių. Leidinys 
spaudai jau paruoštas. Jis pa
sirodys atminimo dieną.

Martynas Mažvydas, pirma
sis lietuviškos knygos autorius, 
lietuvių raštijos tėvas, Chica- 
goje bus minimas gegužės 11d. 
Jo mirties 400 metų sukakties 
atminimą, kuris bus Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje, ruo- 

sužinotų visi lietuviai, kurie do
misi filateliją.

Šiais metais sueina 40 metų 
nuo Klaipėdos krašto prisijun
gimo prie Lietuvos. Lietuviai fi
latelistai rengiasi tinkamai at- 

. žymėti šį įvykį Savo biulete
nyje dės Įdomių žinių apie Klai
pėdos krašto pirmuosius pašto 
ženklus.

šiemet sueina 30 metų nuo 
Dariaus-Girėno skridimo. Šiam 
žygiui paminėti ruošiama paš
to ženklų paroda, kur bus išsta
tyti dokumentai, fotografijos 
bei specialūs rinkiniai: ženklai, 
vežtieji vokai ir t.t.

Biuletenio redaktoriaus ad
resas: Eugenijus Petrauskas, 
7742 So. Troy St., Chicago 52, 
m.

KLAIPĖDOS PRIJUNGIMO minėjimas
Los Angeles, Calif. Mažosios 

Lietuvos Bičiulių Draugija, su
sitarusi su Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Bendruomenės, Ame
rikos Lietuvių Tautinės S-gos, 
Lietuvių Fronto Bičiulių, Lietu
vių Karių S-gos “Ramovė” ir 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
vietiniais skyriais 1963 sausio 
mėn. 13, sekmadienį, šv. Kazi- 
miero parap. salėje (2718 St. 
George St.), rengia Klaipėdos
krašto prie Lietuvos prijungi
mo 40 metų sukakties minėji
mą. Programoje MLB D-jos pir
mininko Alg. Glažės įvedama
sis žodis, dr. J. Jurkūno paskai
ta apie Klaipėdą. Meninę prog

LOS ANGELES, Calif., Lietuvių dramos sambūrio valdybos pasitarimas. 
Ii k, j d. K. Januta, A. žaliūnas. A. Mironas O. Mackiallenė, V. GUys, O. 
MiTbnienė ir B. Macktala. Nuotr. L. Briedžio.

šia Pedagoginis' Lituanistikos 
Institutas. Atminimo programą 
atliks Instituto studentai.

Ped. Lituanistikos Instituto 
išlaikymui Liet. Studentų “Kęs
tučio” korporacija, kuriai vado
vauja Pranas Urbutis, paskyrė 
25 dol-, o lituanistas Aleksand
ras Dundulis — 40 dol.

Domas Velička

STOUGHTONO ŽINIOS

Lietuviu klubas gruodžio 
23 surengė Kalėdų eglutę. Pri
sirinko daug vaikų — lietuvių 
ir klubo lankytojų- Kalėdų se
nelį pasitiko su orkestru. Ap
dovanoti 130 vaikai. Vaikai at
sidėkodami irgi turėjo savo 
programą — Stepas ir Craig 

‘Blaižiai pagrojo akordeonu ir 
saksafonu.

Gautingo džiovininkų senato- 
rijos lietuviam buvo padaryta 
rinkliava, surinkta 56 doleriai. 
Kiek anksčiau surinkta 120 sva
rų drabužių, kurie per So- Bos-, 
tono šv. Petro kleboniją pasiųs
ti Suvalkų lietuviam. ,

Naujųjų Metų sutikime daly
vavo 190 asmenų.

Jonas Volungevičius mirė 
gruodžio 15. Buvo gimęs Lietu
voje, Stoughtone gyveno apie 
55 metus, turėjo krautuvę, du 
namus. Paliko dukterį (našlę su 
trim vaikais), sūnų Joną, sese
rį Petronėlę Miškinienę.

M. Kas

ramos dalį atliks solistė Z. Kal- 
vaitienė, akompanuojant muz. 
A. Narbutui, ir čelistas V. Dap- 
šys, akompanuojant R. Apeiky- 
tei.

Minėjimo pradžia 1 vai. Prieš 
ir po minėjimo apatinėje salė
je bus duodmi užkandžiai ar
ba ir pietūs.

Los Angeles ir apylinkių lie- 
tuviai kviečiami gausiai šio is
torinio įvykio sukakties minėji-
ine dalyvauti.

Visus nuoširdžiai kviečia
Los Angeles

Mažosios Lietuvos Bičiuliu
D-jos Valdyba

IŠ VISUR 1
... — Naujas pašto tarifas įves
tas nuo sausio 7. Pirmos kla
sės laiškam reikia mokėti 5 et., 
atvirukam — 4 et-, oro paštui 
— 8 et., oro atviruką — 4 et 
Pakelti tarifai ir už kitus siun
tinius bei spaudinius.
...— Į šv. Antano gimnaziją 
Kennebunkporte, Maine, atei- 
nantiem mokslo metam regis
traciją jau pradėjo. Priimami 
moksleiviai į visas klases, jei 
sėkmingai bus baigę savo mo
kyklą. Gimnazijoje išeinamas 
kolegijoms paruošiamasis kur
sas su sustiprinta lituanistika. 
Ateinantiem mokslo metam 
bus jau įrengta moderni spor
to salė ir daug kitų patobulini
mų. Informacijai rašyti: Rev. 
Father Rector, St. Anthony’s 
High School, Kennebunkport, 
Maine.

— Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 45 metų su
kakties proga Chicagos lietu
viškajai visuomenei vyresnio
sios giedrininkės rengia lietu
viškos muzikos koncertą vasa
rio 10 4 v.v. Jaunimo Centre.

— Australijos Lietuvių Ben
druomenės krašto tarybos aš
tuntos sesijos suvažiavimas į 
vyko Lietuvių namuose, Ade
laidėje, gruodžio 28-31 d. Iš
klausyta veiklos pranešimų. Pa
skaitas skaitė J. Bachunas “Vie
ninga vadovybė Lietuvos lais
vinimo darbe ir vieningas fon
das”, J.P. Kedys “Lietuvio san
tykiavimas su australais visuo
meniniu, kultūriniu ir politiniu 
požiūriu”- Išrinkti nauja valdy
ba ir atstovai į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimą.

— Argentinoje imigrantų su
ruoštoje dienoje Buenos Aires 
mieste tarp 40 tautų puikiai 
pasirodė lietuvių grupė- Jauni
mo ansamblis, pasiv a d i n ę s 
Rambyno vardu, pašoko tauti
nių šokių.

— Šv. Kazimiero lietuvių ko
legijoje Romoje gruodžio 15 
buvo surengtas pagerbimas 
kardinolui J. Pizzardo, kuris 
yra seminarijų ir universitetų 
kongregacijos prefektas. Buvo 
atžymėta jo 85 metų sukaktis 
ir 25 metai, kaip jis kardino
las. Jis yra didelis lietuvių 
draugas.

— B. Gaidžiūnas, buvęs Dir
vos vyriausias redaktorius, Cle- 
velande atidarė importuotų ir 
vietinės gamybos maisto ir de
likatesų krautuvę.

— Jaunimo vasaros stovyk
la organizuojama sausio 13-25. 
Myloro kalnuose Australijoje. 
Organizuoja Adelaidės ateiti
ninkai.

Prof. P. Krapavickas SU 
viena Argentinos istorikų misi
ja išvyko į Egiptą, Graikiją, I- 
taliją ir Turkiją bei kitas seno
jo pasaulio valstybes. Iš studi
jų kelionės grįš apie kovo pra
džią.

— Ohio lietuvių gydytojų 
draugijos valdybą 1963 suda
ro: pirm. V.L- Ramanauskas, 
vicepirm. D- Degesys, sekr.— 
E. Lenkauskas, ižd. A. .Martus, 
vald. narys. H. Brazaitis.

— Nevvarke, N.J. atremon
tuota šv. Jurgio draugijos salė. 
Remonto darbai atsiėjo x apie 
100,000 dol.

MALDAKNYGE

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS
T PREL. PR. JURO

Pataisyta* III leidimas 
liieido Tėvai Pranciškonai

640 puM. Kaina 1 dol. Labai 
patraukit. vinka kaip dovana 
visok.omls progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.
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JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

TRI - FLOOR SCRAPING
Telefonas: Vlrginia 3-3544

BROADLOOMS

HAVEN REALTY
KI 8-3076

JOHN ORMAN AGENCYHOTELS

LONGACRE HOUSE 110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. Vlrginia 6-1800

RESTAURANTS

PARK FLORIST

Brooklyn II. N Y

Resid. ILlinois 8-7118

BRONIUI BRASlUNUI

*H>ere*s no way to buy fitee? 
dom becauae ifa not fcr itJe.

Bot yna cah make a aocnd 
mum hnrinf in fiteedom Iv n»

>HN DUFFY 
ne OR 5-4997

DIRECT FROM MILL 
$1.45 yard and up 

Also Room Size Rūgs

INSURANCE - REAL ESTATE

availaUe.
315 W. 99th Street, New York City 

Tel. AC 2-0304

For Better Wedding and 
Week-End Dancing 

TŪXEDO BALLROOM
Offers the Finest 

Call Fred — RE4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue 

New York City

VET C AB SERVICE
Door to Door Pick-up - Resorts - 
Airports - Piėrs - Hospitals - Trains 
- Mountains. 24 Hbur Service. Low 
Rates. TryJet and Envoy the Ser
vice you get. 339 Hopkinson Avė., 
Brooklyn, N. Y.

H Y 6-8460

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai; Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

Dėkojame už prisidėjimų palaiky-, 
ti lietuviškųjų spaudų.

Darbininko Adntfnistracija

Gueens—Douglaston, St Anastasia 
Parish, new detached Ranch Bung., 
6 rms, 2 baths down, can make 3 to 
5 rms up - with bath. Brick garage. 
Basement fall-out sheiter. Across 
Street from Church at 45-22 245th 
Street off North Blvd. Call builder 
for appointment HO 5-3811. $35,000.

INTERNATIONAL NEWSPAPER 
PAPER PRINTING CO. 
FOR THE FINEST IN 

NEWSPAPER PRINTING 
. CALL

* OR 3-I83O

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

NATIONAL COVER CO.
97-03 Liberty Avė., Ozone Park, LI

nius, San Dimas; U. Zaiagieris, A. 
BUrals, Baltimore, A. AŽeĮBmis, A. 
Dzekevičius, Providence, Kun. J. 
Tautkus, P. Reškevičienė, Omaha. 
K. Kalvattienė, College Park, B. Gir' 
nius. A. čeeėkaa, A. DarnuMs, Det- 
roit, Z. Jukriis, Ontonagun, M. Ga
relis. Miami Beach, P. Banfes, S.O.*' 
Brikis, Millinocket, A. Misiūnas, 
Hoilywood, K. Marcinka, Fla., A. 
Antanaitis, Manchester, N Ji. į

'TOPSY’S RE8TAURANT 
FOR TAKE OUT

Southern Fried Chkken with all 
the Fbdngs. Come and get IL — 

Queens Boulevard 4k 75th Avenue 
Forešt Hills — BO 8-6620 

Parklng

. Mowly opųnųd 
FIORINO'S 

ITALIAN RESTAURANT
and Cocktail Lounge. Finest Italian 
Kitcben, compfete famiiy dinners or 
* la carte; large seSection of wines 
and Uųuors. Business men*s lunche- 

. ons served from -11 ajn. to 2 pm. 
Opeh dafly-' (ėaeept Sun.): Tues.- 
Wed. - Thurs. 11 aun. to 12 p .m.; 
weektads 11 am. tp 3 A-m. — 99 
Ocean Avė. (cornėr Lincoln' Rd.), 
Brooklyn, N. Yn TeL UI, 6-9331.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 88V.

mirus, brangiai dukrai PELAGIJAI LEVECKIENEI, ^cs

UNPAnfelD FURNITURE 
Wide selectiom Beaks, Cfiests, Ca- 
binets, CbaiTB, ■ Shutters, Louvres, 
Dividers, Shelves' — SpeCial Wall 
Groupings. -

- CEO- RITE
9530 Ditmas. Avė., Brooklyn, N. Y. 

TeL HY 5-6270

EVERBEST PORK STORE ' 
74 Westcbester Sąuare, Bronx, N: Y. 

HOME MADE SAUSAGE 
Finest Pork, Veal and Beef 

Poultry Fresh Daily 
UN 3-9007

NEMETH & MAIER, Proprietors

DUSTLESS MACHINES 
LOW RATES 

ALL WORK GUARANTEED 
Dl 2-3020

S3IL00 Saulius Knidunas. Kast 
Mililnnckpt. Ma, 3ĮL00 B. Sahecky. 
Linden. NJ, 87JD0 J. Katkus, Broo- 
kiyn. N.Y^ S6j00 Chhrles J- Airaaus 
RoaMndale. Masa.. 8&00 JjS. Gry
bauskas, Rochester. N.Y., J. Rajec
kas, Brooklyn, N.Y-, J< Drigotas. 
Chelsea. Mass.. O. Vaitas, NLD., 
Dearbom. Mich.. A. Aiskenas. Pas- 
saic, NJm M. Karpienė, Waterbury, 
Conn-

Po $44M) A. Laukagahs, S. Ka
činskas, J. Stankevičus, Brooklyn. 
DJL- Bulgaris, Brome. J.. Legis, N. 
Y.C. M-Venis, M. Yuris. So. Boston 
M. Andrikis, K. Pranulis, Waterbu- 
ry, A. Ivaška. Stratford, V. Kron- 
kaitis. New Haven, J. Mackevičius. 
Lynbrook, A- Barauskienė Amster- 
dam J. Gurklys. Richmond ftill, 
K. čūpaila, Hillside, V. Baress. 
Clark, A. Dargia, Kearny, V.I. Cir- 
pulis, Springfield. Bochis. Bayomie, 
T. Aleliūnas, Pittsburgh, L. Kati
lius, . Homestead, A. Bikulčius, Le- 
wiston, 'Cb. E. žemaitis, Hollyvvood, 
O. Lapėnas, Athol, P. Jurgelevičius, 
E. Chehnsford, V. Brazauskas, Nor- 
wood, .J. Baltrus, Du Bois, V. Za
remba, Manchester, $3.50 J. Budri- 
kas, J. Rukstelis, Brooklyn, N.Y.

a distinetive hotel for women 
REASONABLK RATES

• ARE YOU 60 AND OVER?
Consult us on. Life & Hospitalization 

Insurance
CaU MILTON SHAPIRO

175 Remsen SL, Brooklyn 1, N. Y. 
TR 5-7560

Ext. 2845 or TW 1-5920

ALL CASH —t in 24 Hours 
ANY HOUSĖ 

ANY CONDITION 
Top Prices Paid 

Call the CRAZY IRISHMAN 
M R. GAFFNEY 

OL 7-4222

M. KRAUSER, INC.
A complete line of INDUSTRIAL 
HARDWaRE: Marine A Mill Sup- 
plies - Elečtrical Supphes - Paints - 
Tools. Ask for trade discounL — 
Atlantic Avė., near Hicks Street, 
81 Atlantic Avenue TR 5-8855-6

IAB VAITKUS, vedėjas 
ifem 21, M Y. T • TeL VI 9-5077 
|pNO MAISTO KRAUTUVU 
I? II. N. Y. • J4 Sfogg

POKALADINIS IŠPARDAVIMAS 
Pirkite tiesiog iš dirbtuvės! 

Sulankstomi servizo vežimėliai 
Praeitų metų modeliai ir pavyzdžiai

Hėmpstead. Selling because of age. 
Excellent buy — $12,000, Cotonial 
home,' preferred location, 7 rms, 4 
będrms, 2 baths, esetra room in base
ment, oil bot water heat, 2-car ga
rage. Mortgage $5500, income pays 
mortgage A taxeų $6500.’-CaU Mr. 
Johnson T1T9-4996,' 6 Prospect Place

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

Malverne, Long Island — Builders 
closeout 2 famiiy 6x6 finished base
ment 2% baths, plot 60x135, garage. 
For guick sale $32,990; also 6 room 
Hi-Ranch Hollywood kitehen flnshd. 
basement 1^ baths, nr. trar^porta- 
tion, ^ciippls, shops, SL Paul cathe- 
draLHempstead, $23,990. LY 9-6147.

Gueens, Bayside—Talloaks -— 5 bed- 
room Cape Ranch, 2 baths, finished 
playrm. fire-alarm system, screened 
porch, 2 outdoor patios, profession- 
aUy landseaped 60x100. SL Robert’s 
Parish A new Catholic High School. 
Mušt be seen! Quięk Sale, $35,000. 
Owner leaving statė. CaU B A 9-3651

RO8-COE
MODERN HOME IMPROVEMENT 

INTERIOR - EXTERIOR
Finished Basements - Modern Baths 
- Roofing - Waterproofing. Reason- 
able rates. All work guaranteed. 
691 Lincoln Place, Brooklyn, N. Y.

IN 7-5251 .

5 v ’ H1C 
CONTRACTING 

PAINTING 
PLUMBING AND HEATING 

Floor Scraping. — Clean efficient 
work — Lopr Rates — SL 6-0444

JEI NORITE PIRKTI AUKSINIŲ 
DAIKTŲ-BRANGENYBIŲ — užei- 
kfte pas muš, maloniai patarnauslm

CONRAD
JEWELERS MANUFACTURING 

205 Ganai SL, Nevr York 13, N. Y.

Vienutis N4 & A. pne Atbnfo, atdaras visus metus 
Asbury Park. N. J. • 7-tos Ir Park Avė. kampe • Tel>: PR 4-7788 

gyartks kambariai, rąmi vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuonjojama jvąiriems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir. C. MAČIULIAI, savininkai

RAISED PRINTED BUSINESS 
CARDS 

Black ink $5—1000; 2 colors—$6.50 
per 1000. Free dehvery 

GRAPH-O-ART8
214 Proroect Place, Brooklyn, N.Y. 

Cąil ST 3-5068

Rudzitas, P. Kirslis, S. 
Mikaitis, Elizabeth, Ė. Raudys. R. 
B. Yrshus. Linden; K. Nakrošis, A. 
Skirpstūnas. Kearny, A, Černiaus
kas,. Jėrsey City, P. Kaspariūnas, 
Rahway, M. Jurevičius. Englewood, 
A. Shatas. Hąrrison. V. KoveH, Co- 
lonia, Ą. Stankus, Bellmawr. W. Gu 
ro, Chsewick, W. Kaupinis, Pitts-

sutaupys jmns pinigo jd per j| da
rysite užsakymus f4»o ir cemento 
darbams : rtksių ir lubų tinkavimas, 
rūstų išvalymas ir kL Priimame ir 
didelius ir mažus darbus, žemos kai
nos, darbas garantnotšs. šųgažnau- 
jand visi 5 NY rajocid. HY 8-9540.

Po $3JX) A. Černiauskas, Brook
lyn, A. Savičiunas, M.D., Akron, J. 
Budraitis, Woodhaven, V. Stašins
kas, N.Y.C., Ą. Gylys, Olympia, J. 
Menkeliūnas, P. Kalvynas, Worces- 
ter, K. Balaišis, develand, A. Ka- 
Mantauskas Šo.Boston, J. Skruz- 
dis, Oakville, A. Stanavich, Pitts
burgh, J. Mikaila, Detroit, J. Kąsa- 
uskas, Linden, Gi Rokas, SL Pe- 
tersburg, ’

Po $2.00 T. Slapšys, Strijauskas
A. Mackvick, Richmond Hill, A. Po 
vilaitis, J. Sodaitis, K. Pupelis, P. 
Judickas, B. Jalinskienė, Woodha- 
ven, P. Vasiliauskas, Z. Grabnickas, 
R. Markevičius, Brooklyn, A. Da- 
niūnas, Jamaica, N.Y., A. Kairys, 
N.Y.C., L.M. Nonick, Bronx, V. 
Gruzdys, A. Stanislovaitis, Phila.,
B. fMieželis, New Hydė Park, P.- 
Bemch, Valley Stream, J. Krištolai
tis, B. Baoevice, V. Nagevičienė, 
Vleveland, B. žemaitis, P. Kurli- 
andskas, Worcester, O. Vaičaitis, J. 
Vembrė, So Boston, D. Razulevičius 
Norwood, E. Stanulis, Lawrence, M. 
Sangavičius, Brighton, S. Lauri
naitis, Sunderland. J. Kačkelis, 
Northampton, C. Drevinsky, Middl 
boro, A. Yermolovich, Brockton, K.# 
KutaitĮs, Rahway, J. Leikauskaš, 
Elizabeth, A. Dūda, Milford, P. Juš
kevičius, Kearny, R.A. Šlepetys, 
T jnd*>n, W. Adams. Paterson, A.E. 
Petroshy. A.J. Aleksis, Waterbury, 
V. Marijošius, R. Dalangauskas, 
New Britain, A. Stanwyck, HartT

GROŽIO BALIONAS 

"ROTA"
ANNA MASILIONIS — diplomuotA 
apcctaUstA BaiguM Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamatcoje prie 88 gatvės, šą
lu J. Anditušlo jstMgua. Valiuojant 
Jamaica traukinio Unija, ilitpti 
FOTCTt Partcvray Motyje.
ATUKKA DARBA GRASIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Puametinėa 
pratideda nuo 36.00 Ir LL

D. Campė. W. Lafayette. B. Agur- mond H“1 A ^esonis, N.Y.C., S. 
, , _ . i- Gobis, M. Mulevičius, Amsterdam;kis Edwardsville, A. Katele. To-
remto kun’ A' GriSaitis’ GloversviUe, A.

Prasauskas, Brentwood, S. Ruokie- 
nė, J. Bastis, Ozone Park, L. Gu
delis, Brome, K.K. Miklas. S. Ulė- 
nas, Plainview; J. žulpa. Cortland, 
P. Povilaitis, Great Neck, A. Roz- 
niekas, L.I.C.. kun. J. Grabys, Alba- 
ny, P. Witkus. Spring Valley, M. 
Meškūnas, Binghamton, A. Bacius- 
ka, Forest Hills, A. McKay. Scotia.

J. Liutkonis. RJ. Petroniai, K. 
Paszkus. J.. Zinevičienė. B. Dap- 
sys, K. Barauskas, M. Naujokienė, 
K. Neurionis, J.P. Mikalonis M. Ži
linskas, K. Arlauskas, M. Alukonia, 
A. Rusteika, P. Grinkevičienė, P. 
Jarvis, So. Boston; A. Antanavičius 
J. Virbasius, T. Saurusaitienė, K. 
Atkočius, T. Treinas, L Nauragis, 
A. Akstinas, Worcester;. J. Dačys. 
A. Sinkevičus, K. Plevokas. A. Vit
kauskas, W. Andrūnas, A. Jaku
tis. Dorchester, M. Velička. S. Vait 
kus, Brockton; J. Belsky. B. Jurke
vičius. Haverhill; V.I. Kudirka, J. 
ViDdšius. Norwood; A.K. Masaitis, 
M. Zeringis, Westfield; A. Vinčūnas 
I. Vasyliūnas, Somerville; J. Sker- 
sys, Lawrence, C. Viršilla, Ariing- 
ton, p. Adomavičius. R. Savukinas, 
Newburyport, M. Kazemekas, Gil- 
bertville, J. Bagdon, Sunderland, 
A. V. Sedlevičius, O. Stanis, J. Pet
kus. Hudson. Lukis, N.' Weymouth, 
M. Svelnis, Needham, V. Šidlauskas, 
No, Middleboro. <

{vairūs: E Davidonis,'Toronto, J. 
Bajoriunas, Hamilton. B. Filipavi- 
čius, Verdun, B. Mooūras,* Mbntrė- 
al, V. Prižgintas, J. Zeidot, Los An
geles, P. Butkys. Montery Park, V.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE 

RELISIOŲS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
- < Sw 8 KUČINSKAS

burgh, J. Smolsky, NevV Fniladelp- 
hia, A. Miškinis, Pittston, N. Ke- 
bart, Chester, M. Yesaitis, Miners- 
ville, C. šlažas, V. Jurgelis, V. De
gutis, K. Lazdinis, V. Amsiejus, 
Cleveland; Ę. Pranckevičius. p. Cle 
veland, C.D. Urban. Alliance. M. 
Krasauskas, K. Šidlauskas, S. Kun- 
gys, Chicago; P. Martinkaitls, Cice
ro, B. Prajrtiolenis, Lemont, A. Ai- 
tehes, Granville, L Stanislavaitis, 
Kewanee., P. Aleksandravičius, V. 
Sodauskas, I. Stucius, Am. Liet 
Tautininkų klubas, M. Miklosevičie- 
nė, U. šarkus, E. Burienė, A. Ku
bilius. A. Cergeles, J. Draugelis, G. 
Stanchaitis, J. Klimavičius. A. Ka- 
rusaitis, R. Valinskas, S. Stecki, P. 
McKlosky, J. Dabužinskas, J. Vens- 
tauskas, A. Vasiliauskienė, M. Gru 
snys, E Senkus, M. Palačiūtė, S. Ru
ginius, G. Zarnauskas; V. Plaušinis, 
JV. Užbalis. Brooklyn; P. Kleiza, J. 
Klemejerienė, J. Butkus, B. Bobelis, 
H. Gagas. A. Rachūnas, M. Begans- 
kas, Woodhaven; M. Budenas, P J. 
Šlapikas, A. Yocis, Maspeth; J. Lu
koševičius, P. Palys, K. Žudžius, V. 
Mortas, V. Trumpienė, M.A. Milu
kas, K. Motuzas. J. Černius, Rich-

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

103-55 LEFFEBTS BLVD. BICHMGND HILL, N. Y.

ford, 
Zdanis, Oakville, A. Giniotis, Chjca- 
go. V. Abfonflkasx Sauk VillageT P. 
Dragūnas, Pittsburgh; V. Tuskenis, 
Los Angeles, J. Palevičius, Hudson.

Elmhurst, L. U AMROL HOMES 
annonnčė the Opening of their Mo- 
del Home located HiUyer St and 
Queens Blvd., nr. gth Avė. Subway. 
Ultra-modern 2 famiiy brick houses. 
2 five room Apts. A finished Street 
level bašeifiėm; -garage; front ve
randas, gas, bot water heat, wall 
ovens, hot-point dishwashers, inter- 
coia system. Modejpą to suit your 
tastė.' Yoū ’arė'cordiaUy invited for 
tįe Opening. Hl $-4210, or Agent: 
DĖ 5-5400.

$1.50 S -K. Lukas, A. „Rinkevi
čius; G. Juškaitjs. O. Danisevičius, 
Brooklyn, D. Jonaitis, Woodhaven,

MU8IC 4 ERfTtBTAĮMIKMT

MICKEY CART€)H 
1987 MAR1OGH AF1MUK

Po $1-00 J. Jakubauskas. M. Ka
šėtaitė, P. Jakubauskas. A. Oren- 
tas, S. AĮubauskas. A. Padaigis, M. 
Stankevičiūte, A. Grvazdauskas, J. 
Norvilas. J. Sluoksnaitis, V. Skla- 
daitis, M. Bekerienč, Watęrbury; J. 
Golding, F. Rumshas. New Haven;
A. Žitkus, L Misiūnas. J. Petronis,
B. Machenas, L. Mikėnas, D. Kaz
lauskas, Hartford; A. Tuska. P .Ba 

•lįnskas, A..J. Kramens. Bridgeport, 
E. Lenk, Kubilius, New Britain, J. 
Arminas, • Oakville, S. Marcinaus- 
kis, Shelton, H. Harvey, Naugatuck 
E. Satkunas. Watertown, A. Pal
tanavičius. Ansonia. K. Kaminskiu- 
tė. Simsbury. J. štuopis, I. Rusec- 
kienė, Wethersfield. D. Urbonavi
čius, FairfieM, B. Strimaitis, Ham- 
den. V. Lukas, S. Drazdauskas. Ne- 
wark.
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