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Savųjų kova su savaisiais Rytų ir Vakarų puseje
IŠTIKIMYBE MASKVAI: neištikimieji 
bus išmesti-iš komunistinės šeimos narių

Antras dėmesio centre klau
simas yra Vokietijos komunis
tę suvažiavimas, kuriame da
lyvauja komunistų atstovai iš 
70 kraštų. Čia susiduria taip 
pat dvi pusės — Kinijos ko
munistai su Maskvos komunis
tais ir Maskvai ištikimais sa
telitais. Susiduria taip pat dėl 
įtakos komunistiniame pasauly. 
Maskvos šalininkai siekia: — 
sumažinti Kinijos komunistų i- 
taką ir priversti juos, kad pasi
duotų Maskvos autoritetui, -lai
mėti satelituose ištikimybę Mas
kvai, — laimėti pritarimą Mas
kvos peršamai koegzistencijai 
ir švelniai taktikai su Vakarais, 
— gal net aukoti laikinai ideo
logiją vardan ekonomijos, mo
kantis ūkininkauti iš kapitalis
tų.

Chruščiovo aidas
Tos politikos pirmuoju skel

bėju pasirodė sausio 15 rytų 
Vokietijos W. Ulbrichtas, iš
kalbėjęs pusseptintos valandos- 
Nieko naujo nepasakė, tik kar
tojo Chruščiovo mintis, gynė ir 
garbino Chruščiovą, kad jis Ku
boje išgelbėjęs taiką ir komu
nizmą. Į jo kalbą protarpiais 
pritariamai linkčiojo galva ir 
Chruščiovas, o Kinijos komu
nistai sėdėjo kaip sustingę, 
klausydami Ulbrichto kritikos, 
nors kinų vardas ir nebuvo 
minimas, vis linksniuojant.. • 
albanus.

CHRUŠČIOVAS TIK 
AIŠKINOSI?

Chruščiovo kalba sausio 16 
rytų Berlyne truko tik pustre
čios valandos. Vakaru spauda 
vertina, kad joje nepasakė nie
ko naujo. Labiau teisino ir gy
nė savo politiką, negu puolė 
Vakarus; puolimai buvo nu
kreipti daugiausia tik prieš va
karų Vokietiją, kuri rengianti 
agresiją. Ragindamas komunis
tus laikytis vienybės, puolė 
tuos “asmenis, kurie remia Al
banijos lyderių pažiūras”: ar
ba jie turi prisiderinti prie 
Maskvos pažiūrų arba bus pa
šalinti iš komunistinio bloko. 
Tai buvo taikoma Kinijos ko
munistam, bet neminint jų var
do. Atmetė ir Kinijos komu
nistų siūlymą, kad bendroje ly
derių konferencijoje būtą išsi
kalbėta dėl komunistų politi
nės linijos. Pagal Chruščiovą 
geriau būtų, kad pirma sustab
dytu spaudos puolimus. Ginda
ma? savo politiką Kuboje, 
Chruščiovas aiškino, kad j is iš
gelbėjo Kuboje komunizmą. Pa
sisakydamas už taikinga koeg 
zistenciją, aiškino, kad sovietų 
atominių bombų negalima pa
vartoti Europoje, nes numesta 
bomba Prancūzijoje pakenks ir 
komunistiniam kraštam. Ir dėl 
Berlyno — jokio termino Va
karam išsikraustyti, tik pakar
tojo siūlymą pakeisti iškabą— 
tegul įgulos bus J. Tautų var
du.

Europoje labiausiai stebimi 
šiuo tarpu įvykiai dviejose vie
tose. Viena — Europos ūkinė 
bendruomenė. Joje aštriai susi
dūrė Prancūzija su kitais ben
druomenės nariais, remiamais 
Amerikos. Pastarieji visi nori 
Įvesti Į bendruomenę Angliją, 
siekdami sumažinti Prancūzi
jos įtaką Europoj. Tuo reikalu 
lankėsi Italijos min. pirm. Fan 
fani Washingtone, Macmilla- 
nas vyksta vasario 1-2 į Romą. 
Amerikos spauda aštriai pasisa-

ko prieš deGaulle, tvirtindama, 
kad de Gaulle nesulaikys Ang
lijos nuo bendruomenės, o taip 
pat nesukliudys Europos ap
ginklavimo vienybės. DeGaulle 
tuo tarpu liekasi vienas prieš 
visus.

— De Gaulle turi teisę užda
ryti duris Anglijai j Europos 
ūkinę bendruomenę — veto 
teisę. Tai paliečia ir Amerikos 
politiką. Prezidentas Kennedy 
norįs tiesiogiai kalbėtis su de 
Gaulle.

AMINTORE FANFANI, Ita
lijos min. pirm, trečiadieni 
buvo Baltuosiuose Rūmuose.

— Briuselyje, Belgijoje, sau
sio 15 europinės ūkinės bend
ruomenės iš 6 narių 5 pasisa
kė už Anglijos priėmimą. To
kiu būdu de Gaulle lieka vie
nas.

KAS SPAUS POLARIS MYG
TUKĄ?

Europa nori aktyviai daly
vauti sprendime, kada gali bū
ti pavartoti atominiai ginklai 
Europai ginti. Gen Lauris Nor- 
stad, buvęs Nato karinių jėgų 
viršininkas, ieškodamas kom
promiso, pasisakė už tai, kad 
sprendimas priklausytų treje
tui — Amerikai, Anglijai ir 
Prancūzijai. Bet čia pat pridū
rė, kad Vokietijai reikia duoti 
taip pat ypatingą vietą- Prie 
trijų nuolatinių dalyvių jis pri
dėjo dar porą nenuolatinių, ku
rie būtų renkami rotacine 
tvarka iš kitų Nato narių. Tai 
vis idėjos, kurios galėtų sude
rinti Europos ir Amerikos in
teresus-

PREZIDENTAS IR

LIEŽUVIO LANKSTYMO OPERACIJA, patentuota Maskvoje, vykdoma 
ryty Vokietijoje.

Kongo ir Kennedy
Prez. Kennedy sausio 15 pa

siuntė raginimą Kongo min. 
pirm. Adoulai priimti Tshom- 
bės siūlymą padėti sujungti 
Katangą su Kongu. Preziden
tas Kasavubu užtikrino sausio 
15 amnestiją Tshombei ir jo 
šalininkam. Tai suprantama 
kaip galimybė Tshombei grįžti 
į Elisabethville. Amerikos pa
reigūnai mano, kad Tshombe 
būtų naudingas Kongui. t

STREIKAI PERŽENGĖ VISUO
MENĖS KANTRYBĖS RIBAS

Prezidentas pareiškė, kad 
streikai jau peržengė visuome
nės kantrybės ribas. Jis pasky
rė trijų komisiją, kuri tarpi
ninkautų uosto darbininkam ir 
laivininkystės sąjungai. Visos 
ligšiolinės pastangos tarpinin
kauti liko be vaisių-

Life žurnalas vedamajame 
kalba, kad turėtų įsikišti Kong
resas ir įstatymais patvarkyti, 
kad nebūtų kenkiama tautos 
ūkiui. Mini, kad 1962 per strei-

nes
19 mili j Či
tai 3 mil. 
Mini taip 
darbininkų

AR SUSITARTI SU SOVIETAIS 
GALIMA?

Galiūno institutas tyrė nuo
taikas Amerikoje ir Anglijoje 
klausimu: ar galima taikingu 
būdu išlyginti nesutarimus tarp 
Rusijos ir Vakarų. Amerikoje 
atsakė — taip 63 proc. — ne 
31; kovo mėn. atsakymai buvo
— taip 53. — ne 34. Anglijo
je — taip 57, — ne 22; kovo 
mėn. pernai buvo — taip 57,
— ne 22. Taigi nuotaikos Ang
lijoje pasiliko tos pačios; Ame
rikoje atsirado daugiau opti- • 
mizmo.

STREIKO BOSAS — Pow- 
ers, kuris atstovauja unijai 
spaudos streike.

STREIKAI, 
kus buvo prarasta 
nų darbo dienų — 
daugiau nei 1961- 
pat, kad spaudos
streikas gresia užsidaryti dviem 
dienraščiam. Tai atims darbą 
2,800 darbininkų.

— Prezidentas sausio 17 pa
teikė Kongresui biudžeto pro
jektą 99 bilijonų dydžio.

— Philadelphijoje sausio 15 
sustojo autobusų ir tramvajų 
judėjimas. Streikuoja 5,600 
tarnautojų. Reikalauja atlygini
mą pakelti 3 cn. valandai, da
bar gauna 2.25-2.75. įTaip pat 
darbo savaitę sumažinti iš 40 
iki 35 valandų.

Europa nepatenkinta Ameri- “Mes šiandien sumokam 30 
kos politika. Nepatenkinta la- proc. visų Nato išlaidų ... Tai 
blausiai, kad Amerika pradėjo 
daryti žygius, nesitarusi su Eu
ropa. Europa ima "baimintis, 
kad Amerika, nesitarusi su Eu
ropa, gali spręsti ir jos inte
resus .. •

Amerika taip pat nepaten
kinta europiniais sąjunginin
kais. Priežastis—sąjungininkai 
nenori prisiimti atsakomybės ir 
aukos Europos saugumo reika
lui; jie nori Amerikos atomu 
apsaugoje ramiai ilsėtis ir tuk
ti iš biznio su tuo priešu, nuo 
kurio agresijos turi saugoti juos 
Amerikos raketos, atomai ir gy
vieji žmonės.

Tam rūsčiam teigimui parem
ti konkretūs faktai.

Amerikos supratimu, Euro
pos apsaugai reikalingos dve
jopos jėgos: atominė ir kon- 
vencionalinė. Atomine raketine 
jėga vakarus aprūpina Ameri- 
ka,kuri šia jėga yra Sovietus 
pralenkusi. Bet Sovietai yra 
pralenkę Vakarus konvenciona- 
line karine jėga. Jai pasiprie
šinti Europos plote Nato turi 
turėti mažiausia 30 divizijų. 
Nato seniai yra nutaręs jas su
organizuoti, bet lig šiol tepri- 
skaito 24 divizijas. Bet ir tarp 
esamųjų divizijų geriausiai gin
kluotos ir karo reikalui paruoš
tos yra 5 amerikiečių divizijos. 
Anglų yra 3 divizijos, bet visos 
sumažintos. Prancūzų 2, vokie
čių 9, belgų 2, olandų 2, ir Kana
dos 1 brigada. Kitos 6 divizijos 
yra pažadėtos, bet neištesėtos: 
vokiečių 3, prancūzų 2, anglų 1. 
Amerika ir spaudžia, kad euro
piečiai atliktų tai, kas sutarta 
ir pažadėta. Europiečiai aiš
kinasi, kad negali, kad nuken
tės tada jų ūkis ir kad našta 
jiem bus nepakeliama. Amerika 
jiem atsako savo prezidento 
žodžiais:

sudaro 3 bilijonus mūsų biudže
te .. . J. Valstybių pasiryžimas 
prisiimti naštą visame pasauly, 
aš tikiu, yra fantastiškas”.

Ta karinė ir piniginė našta 
labiau yra prislėgusi amerikie
čio pečius negu europiečio. 
Amerikiečiai laiko uniformose 
5.4 proc. savo karinio amžiaus 
vyrų, anglai 2.5 proc., vokiečiai 
2.2, danai 3-2.

Amerika karinės prievolės sa
vo vyram skyrė 2 metus, anglai 
privalomos tarnybos visai ne
turi, prancūzai sumažino iš 27 
mėnesių iki 18. Tik Turkija ir 
Graikija laiko po 2 metus kaip 
ir Amerika.

Amerika apsaugos reikalam 
skiria 11.3 proc- visų tautos 
pajamų, vakarų Europa tik 4.9 
proc. Amerika apsaugos reika
lam konkrečiai išleidžia 52 bili
jonus, o 12 europiniu sąjungi
ninkų visi drauge 14.9 bilijo
nus,, nors Europoje gyventojų 
yra daugiau nei J. Valstybėse.

Vienas amerikietis turi su
mokėti apsaugos reikalam 277 
dol., europietis 53 dol.

Tokia yra našta apsaugos rei
kalam. Ji nelygiai paskirstyta. 
Ypačiai dabar, kada, europinių 
kraštų ūkinis gyvenimas sukles
tėjo, Amerika ima reikalauti, 
kad našta būtų lygiau padalyta 
visų pečiam. Amerika ir nepa
tenkinta, kad Europa tos naš
tos nenori prisiimti.

GYYVENIMAS LIEPIA MOKYTIS IŠ KAPITALISTU
Rytų Berlyne komunistų par

tijos suvažiavime mažiau aktu
alios kalbos apie kolektyvizaci
ją. Priešpat suvažiavimą buvo 
atleistas rytų Vokietijoje atpir
kimo ožys — planavimo komi
sijos pirmininkas Kari Mewis. 
Jo atleidimas laikomas netie- 
tiogiu pasmerkimu ūkinei lini
jai, kuri siekė griežtos kolek
tyvizacijos. ši linija susilaukė 
atsargaus nepasitenkinimo ir 
Sovietų Sąjungos centro komi
teto susirinkime lapkričio mėn. 
Ten priešingai buvo pagirtas 
Lenkijos žemės ūkis, kuriame 
didžioji ūkių dalis tebėra ne- 
kolektyviniai.

žemės ūkis yra didžiausias 
Maskvos rūpestis, nes jo rezul
tatai aiškiausiai parodė. į kur 
atveda klaidinga teorija. Juos 
pradeda praregėti. Sovietiniai 
šaltiniai skelbė tokius rezulta-

tus, kaip juos pakartojo The 
Ch. S. Monitor:

Sovietuose 1961 ūkininkai 
savo mažuose privačiai apdir
bamuose sklypeliuose pagami
no daugiau nei visas socialisti
nis kolektyvinis ūkis. Būtent:

Privačiai kolchozininkam 
naudotis duoda viso 3 proc, dir
bamos žemės. Tie mažyčiai pri
vatinio pobūdžio ūkininkai iš
augino bulvių ir daržovių 4 
kartus daugiau nei visas kolek
tyvinis ūkis. Be to, tie ūk-eliai 
dar davė 3 proc. visų sovieti
nių javų.

Mėsos ir pieno gamybos vaiz
das — sako 
fantastiškas, 
liuose buvo 
palyginti su jų skaičium 
ChOZUOSe 
tie privatiniai ūkeliai pagami-

pri- 
ma- 
sov-

ir sovcho-

pateikė so- 
rodo, kad

Ką liudijo šauksmas iš Sibiro
Ryšium su 32 iš Sibiro atvy

kusiais protestantinės sektos 
nariais, kurie ieškojo globos A- 
merikos atstovybėje Maskvoje, 
Life vedamajame priminė “Vi
suotinių žmogau teisių dekla
raciją”, kurioje sakoma: “Kiek
vienas turi teisę palikti bet ku
rį kraštą įskaitant ir savąjį. .”

Kai Amerikos atstovybė at
vykusius perdavė Sovietų or
ganam, vienas iš sibiriečių šau
kė: “Mes prašome visus bro
lius ir seseris, kurie tiki

jau

So- 
už

laikraštis — yra 
Privačiuose ūke- 
55 proc kiaulių, 
............ i kol- 
sovchozuose. Bet

no mėsos beveik tiek pat kaip 
visi kolchozai ir sovchozai d, 
800.000:1.900,000 tonų)-

Pereitų metų pradžioje 
vačių karvių buvo 20 proc. 
žiau nei kolchozuose bei
chouose (1,8 0 0,0 0 0 : 1,900, 
000). Tačiau privatinės karvės 
pieno davė 13 proc. daugiau 
nei visos kolchozų 
zų karvės drauge.

Skaičiai, kuriuos 
vietinė statistika,
sovietinė sistema, paremta pri
vačios nuosavybės atėmimu ir 
sukolektyvinta nuosavybe, yra 
žalinga ūkinės gamybos reika
lui. Dėl to šiemet net W. UL 
bricht kartojo Chruščiovo žo
džius. kad dabar ekonomija 
svarbiau už ideologiją ir kad 
galima pasimokyti iš kapitalis
tų, kaip reikia ūkininkauti.

— Jugoslavija pasirašė su
tartį su Kuba dėl prekybos. Di
dindama savo importą Į Kubą, 
Jugoslavija, remiama Amerikos, 
tokiu sabotuos 
ką.

Kiek Sovietų kariuomenės Kuboje
— Sovietų kariuomenės skai

čius Kuboje tiksliai nežinomas- 
Pradžioje tvirtino 15,000, pas
kui 17.000. Dabar Newsweek 
rašo 20.000, kiti šaltiniai 
mini ir 25,000-

— Kubai ūkinės pagalbos 
vietai duoda dabar dienai
milijoną dol. Ateity turės padi
dėti. nes japonai, anksčiau pir
kę 400.000 tonų cukraus, da
bar sumažino perpus. Chilė sa
vo prekes mainais už Kubos 
cukrų nukreipė jau į Filipinus

— Amerika numato aprū
pinti armijos parašiutininkus ' 
15 tonų tankais, kurie būtų 
taip pat parašiutais nuleidžia
mi, ginkluoti patrankom ar ra
ketom.

— Amerika pareiškė protes
tą Europos ūkinei bendruo
menei dėl perdidelių muitų iš 
Amerikos importuojamai i Eu
ropą paukštienai.

Togo respublikoje vietoj 
kareivio nušauto prezidento O- 
lympio vyriausybę sudaryti ka
riuomenė perdavė Nicolas Gru- 
nitsky, Olympio švogeriui, ku
ris buvo jam opozicijoje.

Amerikos politi-

— Sovietai
gos du laivus
vanų Indonezijai, kuri nori su
kurti laivyną tos srities van
denyse dominuoti. Laivai pa
stebėti praplaukiant pro Sue- 
zo kanalą.

pasiuntė iš Ry- 
naikintuvus do-

Dievą; padėkite mums, padėki
te mums”. Bejėgis pyktis te
buvo vienintelis atsiliepimas iš 
Amerikos reporterių . . . Kai ku
rie kaimiečiai, atrodė, bijosi, 
kad jie bus sušaudyti, ir gal 
būt jie teisingai bijojo. To ne
sužinosime mes niekas, nei am
basadorius Kohler. Bet nenu
slepiamas faktas, kad po 45 
metų oficialaus ateizmo krikš
čionių religija išliko Rusijoje 
gyva ir šiandien . •. Veltui nu
ėjusios pastangos rasti pagal
bos mums turi priminti,' kad 
215 milijonų Rusijos, gyvento
jų nėra beasmeniai, bet 
nės su nemirštama siela, 
negali ir nenori gyventi 
duona .. .

žmo- 
kurie 
vien

— Brazilija ir Sovietai 
keitėsi prekėm už 70 mil. Šiem 
metam pasirašė sutartį dides- 
niem kiekiam.

1962

Galima atversti dar kitą lapą, 
kaip europiečiai biznio sumeti
mais stiprina Sovietus- —Sovie
tai iš naujų naftos šaltinių Kau
kaze ir Urale nori nutiesti 
vamzdžių tinklą dviem kryptim 
— į vakarus iki Lenkijos, Čeko
slovakijos, Vengrijos, rytų Vo
kietijos, ir į rytus — iki Paci- 
fico. Tam reikia 38,000 mylių 
vamzdžių. Sovietai negali jų 
pagaminti. Jie nori, kad paga
mintų kapitalistiniai kraštai. 
Daugiausia turi pagaminti Vo
kietijos ir Italijos fabrikai 
—2.5 mil. tonų, arba 40 proc. 
viso reikalingo kiekio-

Prieš porą savaičių Nato pre
kybos priežiūros komisija rado, 
kad nuo tokios prekybos Nato 
nariai turi susilaikyti. Italai, ku
rie jau spėjo pristatyti 180,000 
tonų, paklausė ir dėl likusių 
20,*000 sutartį nutraukė. Atsisa
kė nuo 20,000 tonų sutarties ir 
Japonija. Kitaip pasielgė Vokie
tijos fabrikantai. Nuo 1959 jie 
buvo Sovietam, jau pristatę 633, 
000 tonas. Prieš trejetą mėne
sių pasirašė sutartį naujom 200, 
000 tonų. Kai vyriausybė krei
pėsi į juos su Nato komisuos 
nutarimu, fabrikantai priekaiš
tavo, kad kancleris Adenaueris 
esąs Nato pakalikas.

— Anglija, atsiliepdama į 
Chruščiovo ir Ulbrichto pareiš
kimus. kad vakarų įgulos Ber
lyne pakeistų iškabas ir prisi
imtų J. Tautų firmą, atsakė, 
kad Anglijai tai nepriimtina.

Kai tokius faktus skaitai, lyg 
* girdi Europą samprotaujant: 
Amerikos uždavinys mus apgin
ti nuo priešo, su kuriuo mes 
biznį varom Tada supranti, kad 
pagrindas Amerikos rūstybei 
yra teisingas.

VOKIETIJOS GAMINIAI — plieno vamzdžiai, kuriai* sovietinė nafta turi tekėti j Europą.
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rėjo atskirą vietą, vyskupai bu
vo susodinti pagal . vyskupiš
kos konsekracijos datą. Nega
lėjo susiburti nei tautomis, nei 
kraštais; negalėjo pasirinktinė

Svarbios informacijos

asmonSkoi poptožius arba jo 
legatas. Šiam susirinkimui for
maliai pirmininkauja pats po-

ivo iš eilės vie- 
rno kardinolas 
legatas: Tisse- 
Lienart, ęag- 

ūffini, Alfrink,

Miestuose, kur susiduria dau
gel tautinių ir rasinių bend
ruomenių, autoriaus manymų, 
judėjimas nesulaikomas. Spau
džiamos iš šalies tautinės ben
druomenės užleidžia savo po
zicijas. Užleidžia dėl to, kad 
“tautinių bendruomenių skai-

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

tojų pirštai yra nadilę aito ti
kinčiųjų pabačiavimų. Statula 
yra aprengta popiežiaus apda
ru. Ant galvos tiara ir brangi 
auksu' Murinėta kopa.

Pusiau devintą valandą via 
jau turėjo būti savo paskirto
se vietose. Abiejose tako pu- 

drabužių ir galvos apdangalų, sese susėsdavo dvytttoja Hgęr 
Išsiblaškę kai kurie Tėvai, iš- viena už lotą ■nMfainlę aHię. 
lipę iš autobuso,, nors ir vys- Išskyrus kardinolus, kurie tu- 
kiųrfškame apdare, užmiršdavo 
užgesinti dantyse laikomą ci
garetę. Mat, čia ne procesija! 
lietui pilant kaip iš kibiro, į- 
vairiais būdais stengdavosi nuo

— Vakarę Virginija vienin
telė iš 50 Amerikos valstybių, 
kurioje gyventojų skaičius 1960 
-62 sumažėjo 4-7 proc.

Brazilijos vyskupas. Panaudo
ję visus savo kalbos išteklius, 
pagahau mes susikalbame ir 
sudarome škvo būrelį”. >
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vilnonės Medžiagos Jūsų artimiesiems 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Į Laisvę žurnalo Nr. 30 Jo
nas šoiiūnas įdomiai svarsto 
sociologiniu žvilgsniu Ameri
kos didžiųjų miestų kitimą ir 
juose gyvenančių tautinių ben
druomenių likimą- E to įžval
gaus straipsnio kreipiame dė
mesį į mintis, turinčias prakti
nės reikšmės, norint išlaikyti^ kad naujoji ateivių karta neį- 
tautines bendruomenes, para
pijas, kitas tautines institud-

- X mtte tori*
Stoarinknitopt^ ’

mis didžiulė iv. Petro aikštė ArtMaa *tvy 
buvųaždaryta.BuvbpaMtve^ pasėdi 
ta tarp Ramos ir Vatikane* G>- * po 
iėdtaoįeiti ir įvažiuoti tik Su- ŠVČ.fldkHtoeMo 
drtakbno dalyviai. Minia turi- M pttošv. X. ar Sv. PiA- 
jo liktis prie užtvaros. ro kapų, dar kitiprie tv- Pet-

Vyštaųbai violetiniuose drt- ib bronzinės stabdės, j kurios 
buliuose, tarp kurių įsimaišą 
balti, rudi, ptiki ir juodi rūbai 
(Rytų apeigų), sudarydavo spal
vingą vaizdą, žurnalistai,- ku
riems pavykdavo prasiskverbti 
arčiau prie Susirinkimo, galė
davo pastebėti keistų ir fan
tastiškų .Rytų apeigų vyskupų

Sovietų komunistų partijos 
centro komitetas paskelbė įspė
jimą jauniesiem intelektualam, 
kad teisės kritikuoti Staliną ne- 
piktnaudotų komunizmo kriti
kai. Komiteto sekretorius L. 
Djičev rašytojam, dailininkam, 
kalbėjo: “Viena, yra kovoti 
prieš asmenybės kulią, kita ko
vos prieš asmenybės kultą įta
koje kovoti prieš mūsų ideolo
giją, mūsų gyvenimą, žodžiu 
prieš socializmą ir komunizmą”. 
Esą Stalino laikų šešėlis — ka
linių lageriai — neturi aptem
dyti mūšų praeities ir dabar-

game . atj 
pabaigoje, 
džiam! v 
skirtas dė 
zicfiurnas, 
džiui piru 
hasto p

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros' ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakirtus j Europą. Užeikite ir isrtikinsftel

čius nuolat^ mažėja”, ir “tau
tinės institucijos (pvz. para
pijos) yra priverčiamos naudo
tis naujųjų gyventojų parama.”

Taktinės bendruomenės ne
išvengiamai mažėja dėl to,

Chruščiovas sveikino popiežię?
Italijos komunistų laikraštis 

Uūita paskelbė, kad naujų me
tų proga Chruščiovas atsiuntė 
sveikinimo telegramą popiežiui 
ir kad popiežius lotyniškai pa
dėkojęs. Vatikano sluoksniai 
atsisakė žinią patvirtinti ar pa
neigti. Tokia žinia labiausiai 
yra suinteresuoti italų komu
nistai, kad masėm galėtų saky
ti, jog Chruščiovas palaiko san
tykius su popiežium. riaus, “naujoji ateivių karta, 

ekonomiškai išprususi, kitos 
bendruomeninės grupės spau
džiama, nejausdama daugiau 
prasmės apie būtinumą gyven
ti tautiniame getho ir neįver
tindama savo tautinės kultūros, 
turi tendenciją be jokio skaus-

ties gyvenimo. Jokis asmeny
bės kultas negali užtemdyti so
vietinių laimėjimų. Partija re
mianti tokius veikalus kaip A- 
leksandro Solženitsino “Ivano 
Denisovičiaus gyvenimo viena 
diena”, kuriame vaizduojamas 
gyvenimas Stalino laikų kalinių 
stovykloje, nes jis “sukelia pa
garbą darbo žmogui”. Tačiau 
kai kurie nukreipia dėmesį tik 
į neigiamus viso laikotarpio į- 
vykius, priskirdami juos vyres
nės generacijos klaidom. Tai 
kelia jaunesniem žmonėm ne
pasitikėjimą vyresniąja gene
racija.

Priminė taip pat, kad abs
traktinis menas ir forinahzmaą

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

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, Knfrnelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtuose geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

pięžius Jonas XXHL Tačiau as- SusiriMomo lodbe būvą loty- 
meniškai jis dalyvavo iškilmin- nę. Kalbėjo visi, kaip kąs mo- 
game atidarymo posėdyje ir kėjo, išskyrus'Antiochįos mei

liu kitiem posė- kitų patriarchą šaigh Mari
lė '; popiežiaus , mos, kuris'dėmonstiatyviai kal
is. kanfinolę pro- ’ bėjo prancūziškai; Jo kalbą 
cvienam -; posė- tekdavo versti; į lotynų. įvairūs 

pranešimai buvo daromi loty
nų, italų; ispanų, prancūzų, an
glų, portugalų, vokiečių ir ara
bų kalbantis, kad vfeį juos tin
kamai suprastą- -Bostono kar- 
<h»olas'- Cushing

STREIKAI JAU KELIA 
ROPEST! h .-.\

Nuo Maino iki Texasstrei- būtų “nuolaidos buržuazinei £>' 
kuoja uostų darbininkai — apie • deologijai” ir kad partija ne- 
60,000. Jų streikas palietė ir leis nukrypti nuo pozicijos, lai- 
autotransporto šoferių 20,000. mėtos sovietų mene.
Pagal buvusią sutartį uosto dar
bininkai gavo 3.02 dol- valan- 
dąt.Su antvalandžiais jie suda
rydavo savaitei IŽO dol. Laivi
ninkystės sąjunga naujai pa
siūlė 22 cn- priedą valandai, 
unijos reikalavo 61 cn. Strei
kuoja nuo gruodžio 23. Strei
kas atsiliepė Amerikos eksopor- 
tut Nuostolių įvairios. firmos 
priskaičiuoja jau 400 miL, kas
dien po 20-25 miL .

Laikraščių streikas nuo gruo
džio 8 tebesitęsia. Pažangos 
nematyti. Kyla jau balsai, kad 
Kongresas turi išleisti tam tik
rus įstatymus streikam apribo-

421 Hėcknšy Rd., London E 2, Engtend
• Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 

tautiečiams jau virš 20 metų.
• Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu

vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra ItidHama.
• Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 

PRISTATYMĄ LAIKE '3 SAVAIČIŲ.
• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 

mus, suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų 
uždarbio sumažinimą (Income Tax>.

• Pakvitavimą su siuntinio gavėjė parašu, pristatome

Pasinaudokite mūsų goriausiu, ir asmenišku pata^unnmu.,

tyo pflrirrirh pen- lylinciąjai Baznycrai, 
u*, mokąs lotyųiŠfeai . . .

mo nuo savo grisūs atsiskirti, | 
tuo pačiu pasmerkdama save Į|_ 
tautinei savižudybei”.

Ne tik be skausmo nubyra, ge 
bęt net su pasitenkinimu įby- I 
ra į kitą kultūros grupę. “Jau
nesnioji karta, susidūrusi su 
aplinkoje esančia kultūra ir ją 
palyginusi su iškreiptu nepil
nu savo tautinės kultūros vaiz
du, dažnai susidaro įspūdį, kad- 

ruomenės gethe. Anot auto- • tik aplinkoje esančios daugu
mos kultūra ją gali patenkinti, 
ir todėl palaipsniui nubyra”.

Ar galima nubyrėjimą su
stabdyti ar sulėtinti? Atsako:

“Norint išlikti, būtina tvir
čiau įsikibti į. turimas pozici
jas. Šitas mūsų įsikibimas turi ' 
būti realus, apčiuopiamas, pvz. 

.tautinių namų statyba, jauni
mo stovyklų įrigįjimas ir pan.

“Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė turi galimai greičiau pra
dėti organizuoti naujus bend
ruomenės židinius— getho — • 
ir burti iš esamų kolonijų be
ganius į naujas užmiesčiuose E 
besitariančias lietuviškas ko- «- 
lomj^. Gi mūsų tautinės in
stitucijos turi sekti ir kurtis 
ten, kur. lietuviškos kolonijos 
kuriasi Taigi, yra būtina ir vėl 
kurti naujas parapijas, orga
nizuoti lietuviškas mokyklas ir 
plėsti kitų, lietuviškų instituci
jų tinklą” . / ; z „

Tautinių bendruomenių ju
dėjimo, vienose vietose nyki-, 
mo, išskėlimo į kitas vietas 
būdingu pavyzdžiu autorius lai
to CMcagos lietuvių. migraci
ją. Tačiau tas pats procesas 
vyksta ir New Ydrke. lietu
viškosios parapijos jau skęsta 
nelietuviškoje aplinkoje; ttetp- 
viai išsikelia vis į naujus rajo*T 
nūs, o bendruomeninės insti- 

»:>; «. K—r P«*ni j'io» Mbritt ar

būdavo miMoa. Kasdien vis 
tonus apeiginis, kitokia kalba?; 
Daug kas pirmą kartą matė 
Bažnyčios apeigų įvairumą i£. 
grožį. Kad galėti} sekti nesū-{ 
phmtMnų apeigų ir kalbų nn- 

.šias, Susirinkimo Tėvai- buvo 
aprūpinti atatinkamais paaiški
nimais. Kai būdavo laikomos 
lotynų apeigų mišios, visi da
lyviai atsakinėdavo b e n d rai 
(dialoginės mišios). Čia rūpes
tingi apeigų tvarkytojai galėjo 
pasigesti ne tik ištarimo vie
nodumo, bet ir bendrų maldų 
darnumo. Juk toks tautų ir kal
bų mišinys!

Po mišių būdavo iškilmingai 
įnešama į posėdžių vietą Evan
gelija ir pastatoma altoriuje 
tarp degančių žvakių- Tai bran
gus X a. rankraštis, paimtas 
g Vatikano bibliotekos. Toji 
Evangelija buvo vartojama ir 
Vatikano I susirinkime. Evan
gelija turėjo vaizduodi Dievo 
Žodį ir Kristų. §i simbolika yra 
labai sena, žinoma iš pirmųjų 
amžių Bažnyčios Susirinkimų.

Sukalbėjus • visiems gražią 
pradžios . maldą “Adsumus”, 
prasidėdavo posėdis. Prieš jį 
išeidavo visi nė susirinkimo 
dalyviai

- VVLMK't) N.Y£.
KRAUTUVeS^ATVIROg KASDIEN IR SffiEMADIKNlAIS, 
USKYRUS OEtfTADIKNIUSr NUO t RYTO IKI KAK.siuntėjams!

Man malonu pranešti mūsų klientams, kad po ilgų 
pasitarimų ir derybų su Vneshposyltorg, man pavyko 
pagerinti ir suprastinti siuntinių persiuntimą.

Pradedant 1963 m. sausio 1 dieną, įvedami nauji 
tarifai, kurie suteikia mūsų klijentams sekančius leng
vatos:

1. Greitą ir saugų siuntinių pristatymą, kadangi 
Sovietų Sąjungos muitinė juos greičiau išegza- 
minuoja.

2. EkonotniRcesnį ir praktiškesnį apmartavimą.

šie pakeitimai buvo įmanotni tik todėl, kad pagal 
naujas taisykles daugelis daiktų buvo priskirti tai pačiai 
Hastfikątijž^

Nauji mtdto sąrašai ir katalogai yra gaunami paitu 
ar kreipiantis į bet kurią iš mūsų naujų įstaigų. .

PASINAUDOKIT ŠIAIS MŪSŲ PAGERINIMAIS:
Pastoaudokit patarnavimais firmos, kuri irb& savo 

patikimumą bei produktyvumą tarnaudama savo klien
tams trisdešimts metų. '

Ūisfios Paitels Express Corporation
Fgąkubina jūsų siuntteį jūs} draugams Ir giminėms j bet kurią 
SSSR. dalL- ~ • - - - Licenaed- by .VheshposUtorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

v ----- - GAVAJAA NIEKO NEMOKA-------
Visuose rbšsų skyrimam jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 

ąabtarttkiems ir vyrižkiema drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- 
manū pigiau nei bet kur kitur. Del papildomų informacijų ir nemo
kamų kalnarsžčių rąžykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

• ATHOL, Mass. — 61 ME Pleasant Street ----------------  CH 9-6246
• BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Ayenue —;-------- EI 2-1767
• BUFAU.O 6, N..Y. -r 332 Fiiknore Avenue ------  TL 6-2674
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ___  EV 4-4962
• BROOKLYN 7,. N. Y. — 6ęo Suttcr Avenue -------;-----  Dl 5-8806

. • CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chtcago Avenue --------L BR 8-6966
e CHICAGO & IIL — 3212 So. Halstead Street ---------- WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road----------TO 1-1068
• DETRO1T, Mich. — 7300 Miohigan Avenue-------------Vi 1-5356
• GRAND RAPIOS, Mich------ 606 Bridge SL, N.W------- GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau -----------  TO 7-1575

• • WE6T HARTFORD, Conn. — 62 Whiting Lane .... Tel. 233-8030 
o IRVINGTON 11, N. J. — 762 SpringfieM Avė. __  ES 2-4685
6' YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ----------- Rl 3-0440
e YONKER8, N. Y. — 235 Nepperhan Avė, ---------------  GR 6-2681
o LOS ANGELES 22, Caiif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street _________ _ FO 3-8569
o NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue_________________A«- 4-5456

. o NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street_______ CH 3-2583
o NtWARK 3, N. J. — 428 Springfieid Avenue ______ Bi 3-1797
• N£W HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė._________LO 2-1446
• PATĘRSON 1, N. J. — 99 Maln Street___________________ MU 4-4619
• PA8SAIC, N. J. — 176 Market Street ____________ GR 2-6387
• PH4LADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. __  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Caraon Street ___  HU 1-2750
• 8AN FRANCISCO, Caiif. — 2076 Sutter Street_____ Fi 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street____________PL 6-6766
• WORCE6TER, Man. — 174 Millbury Street----------- SW 8-2868
• VINELAND, NJ. — W. Landi* Avė, Greek Orthodox Club Bldg.

d%25c4%2585t.Su
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Second-class poslape paid at Brooklyn Post Office

SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA
Domestic yearly ____ ______ 56.00 Amerikoje metama ___ _____ 56.00
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Half year _________ _______ 93.50 Pusei metų _______________ 53.50
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Jaunimo metai Australijoje
Jaunimas visiem rūpi, bet ir 

jaunimui dau? kas parūpsta. 
ko senesnioii karta neturėjo nė 
galvoje. Naujos galvos žadina 
naujas mintis, o nauja aplinka 
sudaro ir naujas sąlygas be ga- 
limvbes veikti. Ir čia jaunimas 
greičiau prisitaiko, negu suau
gusieji. Jis yra ne tiktai jud
resnis bei veržlesnis; jaunimas 
yra taip nat imlesnis naujeny
bėm — būtų jos geros ar blo
gos. Tuo būdu susidaro kartų 
skirtumai pažiūrose, elgsenoje 
ir veikloje-

★

Savam krašte ir normaliom 
sąlygom tie kartų skirtumai ga
li nebūti tokie ryškūs, nors vi
sada jie vra. Senatvė ir jaunat
vė visada kiek skiriasi savo 
dvasia ir savo pažiūrom Į gy
venimą. nors vyresnioji moko.
o jaunesnioji mokosi. Tiktai to
kiais laikais, kai gyvenimą su
drumsčia karai ar revoliucijos, 
kariu skirtumai gali pasidaryti 
labai dideli.

★

Naujam krašte, u^savo tau
tos kamieno, kartų skirtumai 
visada darosi didesni, nors gy
venimo salveos būtų visai nor
malios. Skirtumus Įneša nauja 
kultūra. kitoniškas gyveni
mo būdas ir sąlygos. Kas vy
resnei kartai yra sava ir bran
gu, jaunajai gali rodytis ma
žiau vertinga, ypač tvirtai sau
gojamos tautos tradicijos, pa
pročiai. kalba ir dvasia. Susi
daro didesnis pavojus jaunimui 
nutausti, o gana dažnai — taip 
pat prarasti moralini bei religi
ni tvirtumą, jeigu jis glaudžiai 
siiosi su visa tauta ir šeima- 
Tėvam susidaro nelengvas už
davinys naujose sąlygose duoti 
vaikam tvirtas gyvenimo atra
mas, pritaikytas pasikeitusiai 
padėčiai. Ta uždavinį palengvi
na organizacijos, bet tiktai ta-

I JONAS KUMPAKOJIS f$ ---------i
; Trečioji jėga j
j FELJETONAS j
ž -S -S

— Ko taip šypsais, lyg pyra
gaičių prisirijęs — drėbtelėjo 
man žmona, kai sėdau vakarie
nės, išsižiojęs ligi ausų-

— Dar ne, — atsakiau. — 
Jei duosi..

— Negausi nė vieno, jei ne
pasakysi.

— Dėl pyragaičio tai visada, 
mano paukštyte, — pažvelgiau 
meilindamasis. — Gi susidū
riau su trečiąja jėga ...

— Su kuo9 — žmona net pri
simerkė. — Ar tik nesusidūrei 
su trečiuoju stulpu? — klausė 
mane grasomai.

— Ne, ševukas dar sveikas. 
Ir savo kaulus branginu. Aš at- 
simušiau j tertįjį frontą, su
pranti?

— Nieko nesuprantu. Kalbi, 
lyg būtum iš Naujų Metų su
tikimo grįžęs. Turėjo jau išga
ruoti. Sakyk/atsidaužei į skel
bimo len4ą? — kvotė mano 
žmona, neduodama ne tiktai 
pyragaičio, bet nė kepsnio.

— Aš sakau, ką sakau: su
sidūriau su trečiuoju fondu, 
fundacija ...

Publlshed *eml-weekiy except hoHctry 
weeka and July and First week la 

Auguat when publlshed weekly.

da, jei yra tvirto tautinio nu
sistatymo ir stiprių moralinių 
principų.

Lietuviam laisvajame pasau
lyje rūpestis savo jaunimu yra 
didelis. Vyresnieji nusiskun
džia, kad jaunimas nuo jų tols
ta- Jaunieji pasiteisina, kad jų 
nesupranta, kad jie negali ne- 
sitaikyti prie naujų gyvenimo 
sąlygų. Tačiau kada patys vie
ni aiškinasi savo kartos proble
mas, pasirodo, skirtumas yra 
daugiau psichologinis, o ne 
principinis. Ir jaunieji pabrė
žia, kad yra reikalinga išlaiky
ti savo, tautybė, būti tvirto cha
rakterio, savo darbu ir gabu
mais pasitarnauti savo tautai. 
Jaunimui reikalinga daugiau 
vyresniųjų talkos ir globos, ma
žiau priekaištų.

Adelaidėje, Australijoje, tam 
tikslui 1963 metai paskelbti 
jaunimo metais. “Visi kreipia
me dėmesį į jaunimą, kad jis 
išaugtų tautiškai susipratęs, re
ligingas, doras, kilnus, energin
gas, pilnas pasišventimo . . Te
gul tat visa mūsų lietuviškoji 
visuomenė remia jaunimo pa
stangas, jaunimo organizacijas, 
jaunimo parengimus, kad juo 
daugiau jaunimo būtų įtraukta 
į orgnizacinį darbą, į savait
galines mokyklas” — rašoma 
Šventadienio Balse, ir linkima, 
kad “Adelaidės kolonijoje jau
nimo metai būtų naujas ir švie
sus lapas, gyvenimo darbais ra
šomas taikos, vienybės ir pa
garbos ženklais”.

Šią gražią iniciatyvą pradėjo 
kun. P. Dauknys, MIC, jau su
rengęs šiais metais skautų ir 
ateitininkų stovyklas. Jis yra 
abiejų organizacijų kapelionas. 
Daug padeda Lietuvių Katali
kų Centras ir šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
A. Kazlauskas, MIC.

LOlOIOIOlOIOlOlOlOlOloroIOlOj EololoĮololč!

Dabar mano žmona jau pa
šoko- Ji visada taip daro, kai 
nebežino ko klausti ir jai be
lieka grasinimas:

— Skambinsiu policijai ir 
bus aišku. Trečioji jėga, fron
tas, fondas -. . Dar pasakysi, 
kad susidurtai su kino artiste 
Jane Fondą... Aš sužinosiu.

Kai žmona užsimena kitą mo
terį, tai ji gali skambinti ne tik
tai policijai ar gaisrininkam, 
bet ir pamišėlių namam: atvy
kite, mano vyras pakvaišo!

— Tu mano saldusis pyragai
ti, — sulaikiau aš žmoną už 
rankos. — Sėskis ir pirma pa
klausyk, ką aš pasakysiu, o 
paskui jau galėsi skambinti 
nors į Hollyvvoodą. Bet tik vie
na sąlyga; sučiaupk lūputes, 
kai pasakosiu. Aišku?

— Aišku, mano gulbinėli, pa- 
kiknojo galva ir tvirtai sučiau
pė lūpas, lyg bučiuodama.

Čia turiu pridėti, kad mano 
žmona, norėdama ką nors iš 
manęs išpešti, grįžus man iš 
darbo, meilindavosi lyg kačiukė. 
Ir kokių gražių žodelių ji tada

Prancūzai iškėlė baltą vėliavą
J. Budrys, buvęs sukilimo vadas, toliau pasakoja apie Klaipė
dos atvadavimą — kas labiausiai priešinosi sukilimui

Petisnė, prancūzų aukštasis 
komisaras, susiuostęs su len
kais, mieliau norėjo, kad kraš
tas atitektų lenkam, o ne lie
tuviam.' Iš savo įstaigos šalino 
tuos, kurie pasisakė už Klaipė
dos krašto perdavimą Lietuvai. 
\ Petisnė turėjo prancūzų įgu
lą — nepilną batalioją- Batali 
jonas buvo gerai ginkluotas; 
vien modernių kulkosvydžių tu 
rėjo daugiau kaip 40. Buvo 
dar apie 400 žandarų — poli 
cijos. Tai buvę vokiečių kariai, 
apginkluoti šautuvais ir kulko
svydžiais. IŠ tos policijos apie 
60 buvo išmėtyta po visą kraš
tą. Šilutėje sėdėjo komisaro 
patikėtinis Line, o Pagėgiuose 
— Volters, vokietis iš Elsaso. 
Line buvo ypač uolus Patisnė 
talkininkas.

Kai Pagėgius ir Šilutę sukilė
liai paėmė be šūvio, tai Klaipė
doje susilaukta pasipriešinimo.

Vokietija buvo suinteresuo
ta, kad Klaipėdos kraštas ati 
tektų Lietuvai. Tada krašte ti
kėjosi turėti daugiau įtakos 
ir daugiau laisvių.

— Nors tai žinojau, — pa
sakojo toliau J. Budrys, — bet 
dėl atsargumo geriausiai apmo 

paimtas. Jei bus pralietas krau- centrą. Apie 9 vai. ryto Bajo-kytą sukilėlių kuopą pasiun-

GRUPE vadovaujančių asmenų sukilimo metu. Iš k. j d. Krausas, Kalmantas, Barauskas, Jonas Budrys — 
sukilimo vadas, ir Viesulas.

įĮoIoIoIoĮcį

nepričiulbėjo! Vadindavo ma
ne gulbinėliu, katinėliu, cingu- 
liuku, burbuliuku ... Man tie
siog širdis salo. O nepasinau
doti moteriška silpnybe (viską 
žinoti ir viską pasakoti) ir ne
pakreipti to smalsumo savo 
naudai, tai koks iš manęs būtų 
vyras?

Taigi, visada grįžtu namo su 
kokia nors nugirsta ar prama
nyta istorijėle, ir šypsausi, tar
tum ką paslaptingo būčiau su
žinojęs. Visada būnu tikras, 
kad žmonelė man pataikaus, 
saldžialiežuvaus, neprikaišios, 
kad dėl alaus putelės truputį 
tunku. Priešingai, dar ištrauks 
skardinėlę iš šaldytuvo arba sa
vo “slapto sandėlio”, pati pra- 
virbins skylutę ir tars:

“Gerk, burbulėli! Matyti, nu
vargęs Šiandien- Atsigaivinsi, 
lengviau bus mums šnektelė
ti. Yra reikalų .. • Beje, kas 
naujo šiandien pas jus tenai?”

Šiandien buvo kitaip. Vos 
tik pravėriau duris, tuojau pa
stebėjau, kad žmonos nuotai
ka sugižusi. Klausti, kas yra, 
galėtų tiktai neseniai vedęs. 
Tai būtų pirmas pralaimėjimas. 
Reikia atspėti. O man nė to 
nereikėjo. Aš paslaptingai nu
sišypsojau. Taip paslaptingai 
ir iššaukiamai, kad žmona tuo
jau atgavo savo nuotaiką; su
pranta, jog šiandien bus Įdo
mu “šnektelti” ... Užuot paki- 
šus pamidorų sunkos, pastatė 
alaus skardinėlę ir dar pridėjo 

čiau prie Vokietijos sienos, 
kad ties Rusne neišsikeltų vo
kiečių šauliai (“štalhelmistai”). 
Bet visame pasienyje buvo ra
mu. Tada kuopą nukreipiau 
pulti Klaipėdos miesto, šiai ge
rai rinktinei .kuopai vadovavo 
Bajoras.

Apgulus Klaipėdą, sausio 13 
ankstų ryta padiktavau laišką 
komisarui Petisnė. Laiške iš
dėsčiau sukilimo priežastis ir 
prašiau, prancūzų bataliono ka
rius atitraukti į kareivines, kad 
nebūtų kraujo praliejimo. Prie 
laiško pridėjau “manifesto” eg
zempliorių ir keletą spausdin
tu oroklamadjų. Jose buvo pa
sakyta. kad nenorime kariauti 
prieš prancūzus: norime tik 
pašalinti provokišką direktori
ją. Laišką du vyrukai su balta 
vėliavėle nunešė prie spygliuo
tu vėlų užtvarų- Juos priėmė. 
Grižo apie 11. vai- su atsaky
mu. Petisnė Sakėsi neturįs 
jokios galios. Patarė kreiptis Į 
vyriausią kariuomenės vadą.

Tada parašiau kitą laišką ir 
pranešiau, kad visas kraštas 
jau sukilėlių rankose. Jis paim
tas be pasipriešinimo. Man pa
vesta paimti miestą, ir jis bus 

silkutę. Tiktai aš vos neper
tempiau savo vaidybos užsimin
damas apie fondą, kurį mano 
žmona palaikė moterimi. Dabar 
mėginau atsitiesti.

— Tai, va, mano paukštyte, 
— sakau, — einu aš Grendst- 
ryčiu namo, traukdamas į plau
čius gryną orą...

— Koks ten gali būti grynas 
oras tame sušutusiame Grend- 
strytyje! — nutraukė žmona-

Tylėti jai buvo labai sunku- 
Aš dar pastebėjau, kad jos nuo
taika šiandien irgi sušutusi. 
Nutariau patenkinti visą jos 
smalsumą, pasakoti su visom 
smulkmenom ir su didžiausiu 
meilumu.

— Pelyte tu mano mieloji! 
Laikykis užsidariusi kaip klem- 
sukas. Nekreipki manęs nuo te
mos.

— O kas šleivuoja nuo te
mos? Ar ne tu? žadėjai pasa
koti apie kaž kokią ten Fondą, 
o kalbi apie bruklinišką orą. 
Man visai neįdomu, — susirau
kė.

— Bus įdomu, bus tikrai į- 
domu. Aš tik pradžiai užsimi
niau apie orą. Gal ir nereikėjo 
prie stalo . . . Labai atsiprašau. 
O dabar...

— Dabar tai jau tiesiai...
— Taigi, einu aš tiesiai tuo 

Grendstryčiu, ogi žiūriu; kiek 
toliau keverzoja kaž kokia žmo
gysta ir rankomis skerėčioja, 
lyg muses baidytų tame ore- 
Supranti? 

jas. tai bus ne mūsų kaltė.
Sausio 14 iš miesto laivais 

pabėgo direktorijos pirminin
kas Steputat, policijos direkto
rius Cornelijus ir eilė kitų. 
Mes nieko nedarėm. Juo dau
giau bėgs, juo bus geriau.

Lauke buvo šalta. Tai vargi
no kareivius. Dešimtą valandą 
nakties ties Geruliais prasidė
jo šaudvmas. Tai turėjo klai
dinti priešą ir kitur nukreipti 
jų dėmesį. Tikras puolimas bu
vo numatytas Sendvary.

Po vidurnakčio, sausio 15, 
apie 3 vai. nakties Sendvaris 
jau buvo paimtas -Nelaisvėn pa
imtas prancūzų karininkas, 3 
kareiviai, 23 žandarai, keli 
civiliai. Atimta keletas dešim
čių šautuvų ir 9 prancūzų kul
kosvydžiai. Kiti pabėgo-

Kiek sunkiau buvo paimti 
Goetzefeno dvarą- Čia žuvo 
kuopos vadas Ed. Noreika. Jo 
kuopa, kurios pusę sudarė 
moksleiviai, pradėjo trauktis. 
Tuo metu jau buvo atžygiavusi 
pati stipriausia sukilėlių kuopa 
su savo vadu Bajoru. Tas nar
sus vadas tiesiog nušlavė dva
ro gynėjus.

Gynėjai trtukėsi į miesto

Mano žmona kinktelėjo gal- 
va-

— Susidomėjęs paspaudžiau 
žingsnį- Girdžiu, kad ir kalba, 
ne tik rankomis mostaguoja. 
Apsidairau į šonus — nė gy
vos dvasios. Tuoj cvinkt man 
į galvą: dar viena turtingo
sios Amerikos auka . . . Aną
dien prezidentas sakė, kad A- 
merikoje trys iš šimto patenka 
į pakrikusio mąstymo namus. 
Skandinąvijoje — tik vienas iš 
šimto. Štai kaip amerikoniškų 
gėrybių perteklius minkština 
smegenis...

Mano žmona paslinko nuo 
manęs toliau rūgščios grietinė
lės lėkštelę ir, tartum nieko ne
dėta, maloniai sučiauškėjo:

— Pasakok toliau, burbuolė- 
li, pasakok!

— Taigi, — atsidusau giliai 
dėl tos grietinės, kuris labai ti
ko prie silkelės, — taigi prise
linau dar arčiau ir girdžiu ... 
Ir ką aš girdžiu?

— Ką?! Ką? — žmona net 
palinko į mane.

— Gi šneka lietuviškai. Lyg 
iš gausybės rago piltų. Ir ma
ne net prakaitas išpylė. Bai
siai suskaudo širdį. Tai, galvo
ju, vargšelis lietuvis!

— Ir ką jis sakė?
— Manęs dar nepastebėjęs, 

tik šneka ir mosuoja rankomis, 
tik mosuoja ir šneka:

“ . • -Fašistai, smetonininkai, 
menševikai, klierikalai, bėgliai, 
vaduotojai, laisvintojai... A-

NERINGOS briedis laisvės laikais. Bolševikai briedžius išnaikino.

ras pasiekė Klaipėdos prefek
tūrą, kur 70 prancūzų su ke
liais karininkais nutarė gintis. 
Kiti užsidarė kareivinėse, su 
savim pasiėmę 50 žandarų. Ki
ti žandarai jau buvo išbėgioję 
ir pasislėpę. .

Prancūzų-’' kulkosvydžiai ky
šojo kiekvienam prefektūros 
lange. Jų ugnis šlavė visa, kas 
tik pasirodydavo gatvėse, čia 
žuvo ir lietuvis leitenantas Bar
kauskas, norėjęs įmesti grana
tą į prefektūrą. Pradėjus mūsų 
kulkosvydžiam veikti, pasisekė 
Įmesti granatą. Sprogimas iš
mušė daugybę langų.

Antrame aukšte buvo pats 
komisaras Petisnė su draugais. 
Jie persigando ir suprato padė
tį. Vienas pagriebė nuo stalo 
staltiesę ir ją iškėlė viršum 
Prancūzijos, Didžiosios Britani
jos, Italijos, ir Japonijos vėlia
vų.

Prancūzai sudėjo ginklus- 
Tai buvo apie 1 vai. popiet- Ki
tos kuopos tuo pačiu metu už
ėmė kitas miesto dalis, uostą, 

merikieti žurnalistą ir eksper
tą ... Šmeižia užpuldinėja .... 
Ne, taip jiem nepraeis ...” 
— Ar nesisuko jam galvoje? 
Reikėjo policijai, greitajai pa
galbai ...

— Palauk! Jis staiga atsisu
ko ir aš apstulbau. Tai geras 
pažįstamas nuo stovyklavimo 
laikų. Ponas Virvelė. Ar prisi
meni?

— Tau pasivaideno, cingu- 
liuk, — prisišliejo prie manęs 
žmona- — Tau tik taip pasiro
dė. Aną dieną ir man...

— Ne, mieloji. Žurnalistai 
nesivaidena, jie rašo.

— Na jau, na! Jei nori man 
pasakoti apie tą nedakepėlį, 
kuris stalinistų gazietoje rašo, 
tai jau atsiprašau. Man tokių 
naujienų nereikia.

— čia ir yra naujiena, tu 
mano lėlyte. Juk tu gerai žinai, 
kad vieni pyragaičiai neprike
pa, o kiti perkepa. Žmonės dar 
labiau. Kai kalba, tai gerokai 
ima laiko, kol pradedi supras
ti. Mėtosi, lyg automobilis, vai
rą praradęs. Bet atsiranda to
kių, kurie mano, kad viskas 
tvarkoje. Mat, moka dar ran
koje plunksną laikyti ir šį tą 
pabrėžti. Tik, sako, jo pri
gimtis keista.

— Kokia ten prigimtis be 
vairo! — atšovė man žmona, du 
dalykus sujungus į vieną, ir 
sprendimas išėjo neblogas- Mo
teriška išmintis trumpa ir aiš
ki.

tiltus ir apsupo kareivines.
Petisnė nesikalbėjo su Bajo

ru. Pareikalavo, kad atvyktų 
pats sukilėlių vadas.

Nuvykau, Patisnė paklausė
— Ar jūs pripžįstate alian- 

tų autoritetą šiame krašte?
— Apie tai pakalbėsime vė

liau, — atsakiau. — Dabar no
riu paklausti: ar kareivinės pa
siduoda, ar ne?

— Leiskite atvykti batalijo- 
no vadui, su juo ir tarkitės, — 
atsakė Petisne.

Vienas lietuvis ir vienas 
prancūzas automobiliu nuvažia
vo Į kareivines ir atvežė vadą. 
Tai buvo senas ir žilas karinin
kas. Pasisveikinom. Jis pasiūlė 
paliaubas.

Prancūzija buvo didžioji vals-
(nukelta į. 4 psl.)

TAI KILO KILO

Tai kilo kilo, 
O ir iškilo 
Iš Gilijos miestužio 
Kadugių laivužis. 
Vai eičiau, klausčiau 
Seno tėvelio. 
Kurlink kreipti laivužį, 
Kur statyt žėgluži: 
Ar ant jūružės. 
Ar ant maružės? 
Nei ant tos jūružės, 
Nei ant šios maružės, 
Tik ant viešo kiemužio, 
Kur jauna mergužė, 
Kur aukštos bakūžės, 
Trinytes bakūžės, — 
Čia patogi mergužė, 
Dienelių dukružė. 
Audžia dūzgia, 
Šilkais rašo, 
Iš pakraštėlių 
Vingių vingiais, 
Žaliais raudonais 
Žiedužėliais, 
O vidurėly, 
Pačiam viduružy, 
Geltona saulutė 
Su žvaigždužėlėms.

(Lietuvių ■ liaudies daina)

Aš pritilau ir tuštinau alaus 
skardinėlę-

— Skanu! — gardžiavaus.
— Tai viskas?
— Ne, dar liko ant dugno.
— Aš ne apie tai. Ar tu jo 

neprašnekinai, neužkalbihai?— 
vėl teiravosi žmona, užmiršusi, 
kad savo sprendimą buvo išta
rusi. — Ar jis dar nevisai?..

— Ne! Mudu visai maloniai 
sušnekome. (B.d.).



LIETUVIUI KUNIGUI VOKIEČIAI SURENGĖ PRIMICIJAS IR VAIŠES
Lietuvių šv. Kazimiero kole

giją Romoje praeitų metų pa
baigoje baigė trys nauji kuni
gai: Jonas Staškevičius, Alfon
sas Babonas ir Povilas Martu
zas. Kunigo šventimus visi trys 
gavo 1962 gruodžio 22 Romoje, 
Laterano bazilikoje.
Vienas primicijas suruošė vo
kietės

Kun. J. Staškevičius primi- 
, cijas atšventė Romoje, o kiti 
du — Vokietijoje, Miunchene.

Kun. Alfonsą Baboną primi
cijom pasikvietė į Miuncheną 
vokiečių -katalikių moterų tar
nautojų organizacija “Lydia”. 
Vokietės moterys tuo būdu no
rėjo pagerbti specialiai lietuvį 
kunigą. Primicijų šv- Mišias 
kun. A. Babonas aukojo jėzui
tų bažnyčioje (“Buergersaal”), 
gruodžio 30. Mišių metu asis
tavo tos bažnyčios rektorius 
Tėvas Killinger, S.J., primici- 
janto kolega kun. P- Martuzas 
ir kun. J. Tautkevičius. Gražų 
pamokslą vokiečių kalba pasa-

TrijŲ liet. kunigŲ primicijos Europoje

kė Tėvas Kreuser, S.J., primin
damas dabartinę Lietuvos būk
lę ir su tuo susijusią tremtį. 
Pamaldų metu giedojo vokie
čių choras ir grojo orkestras. 
Didžiulė bažnyčia huvo pilnu
tėlė žmonių. Primicijų pietūs 
buvo užeigoje “Frankenkeller”, 
kur dalyvavo per 120 svečių; 
jų tarpe 20 lietuvių, visi kiti— 
vokiečiai.
Primicijos lietuvių kolonijoje.

Kun. Povilas Martuzas pri
micijų šv. Mišias aukojo sausio 
1 Miuncheno lietuvių kolonijos 
Ludwigsfeldo bažnyčioje- Mi
šių metu primicijantui asistavo 
kun. dr. V. Balčiūnas iš Romos 
ir kun. Alf. Babonas. Nuosta
biai puikų pamokslą pasakė 
kun- Antanas Bunga. Jis iškėlė 
kunigo pašaukimą ne kaip naš
tą, bet kaip Dievo suteiktą ma
lonę — būti Dievo pašauktuo
ju, vykdyti žemėje Dievo pa

vestus darbus. 4r lietuviškąją 
tremtį už tėvynės Lietuvos ri
bų kun. Bunga apibūdino kaip 
Dievo lemtį išsigelbėti nuo tam 
tikrų pavojų, kad tuo būdu ga
lėtų įvykdyti specialius trem
ties uždavinius. Yra didelė Die
vo palaima būti ir tremtinių 
kunigu.

Pamaldų metu bažnyčioje bu
vo giedamos lietuviškos gies
mės, daugiausia kalėdinės. Var
gonais grojo kun. dr. J. Aviža. 
Per pamaldas bažnyčioje daly
vavo beveik visi vietos lietu
viai; be to, buvo ukrainiečių, 
vokiečių ir kitų.
Lietuviškos vaišės

Miuncheno lietuvių kapelio

GIEDA KŪDIKĖLIO garbintojai Vasario 16 gimnazijos Kalėdų vaidinime.

TRIJŲ KONCERTAS ELIZABETHE
Kaip ir laukta, trijų meninin

kų koncertas. Įvykęs Elizabethe 
gruodžio 9 d., sutraukė labai 
gausų visuomenės būrį, kokio 
iki šiol nė viename koncerte 
čia neteko matyti. Be to, ma
lonu pabrėžti, kad koncerto 
klausytojų didžiąją dali sudarė 
vietos jaunimas, besidomis iš 
savo tarpo išaugusiais ir kylan
čiais menininkais. Daug atsi
lankė ir nelietuviškos visuo
menės, kuri domisi savo vietos 
menininkais. Tai buvo tikra me
no šventė, suteikusi progą pasi
gėrėti ir pasidžiaugti savo meno 
pajėgomis.

Koncerto programa buvo la
bai įvairi, gerai parinkta ir įdo
mi. Dėl aukšto kultūrinio lygio 
ir skoningo išpildymo, koncer
tas laikytinas pačiu įspūdingiau
siu ir geriausiu Elizabethe. Tik 
viena yra pageidautina, kad to
ki vertingi koncertai nenutrūk- 
tų, bet priešingai, būtų tęsiami 
ir pakartojami kitose kaimy
ninėse vietovėse.

Kontraltas Carol Bowen pasi
reiškė kaip pajėgi ir spalvinga

solistė. Jos aukštosios gaidos 
skambėjo švariai ir galingai. 
Ypatingą įspūdį darė jos ir 
Liudo Stuko sudainuoti lietuviš
ki duetai. Lietuviškas dainas 
Carol padainavo subtiliai, gerai 
suprasdama ir įsijausdama, tik 
reikėtų kai kuriuos lietuviškus 
žodžius geriau ištarti.

Baritonas Liudas Stukas, sim
patingai ir laisvai jausdamasis 
scenoje, ypatingai sužavėjo 
klausytojus Čerienės “Lietuvos 
laukais”, Tallat-Kelpšos “Žalio
joj lankelėj” ir Klovos 
turtingas gyvenu”, 
matyti, daro labai 
žangą.

Irena Vėblaitienė
džio menu tikrai užbūrė klau
sytojus įvairių lietuvių poetų 
eilėraščių deklamacijomis- Ji la
bai vykusiai perdavė poetų iš
gyventas nuotaikas- Daug pade
da ir pagilina kūrinio įspūdūjos 
geras balsas, tarsena ir tikslus 
žodžių kirčiavimas. Irehos de
klamacijos visada palieka neiš
dildomą įspūdį.

Alg. Kč.

Daina
Jis. kaip 
gražią pa-

savo žo-

Wbrcester/ Mass.
Šeštadieninės mokyklos eglutė

Aušros Vartų lituanistinės 
šeštadieninės mokyklos eglutė 
buvo surengta sausio 6. Žodį ta
rė mokyklos vedėjas J. Baškys. 
Mokytojo Pr. Račiukaičio sure
žisuoti mokiniai suvaidino Ka
lėdinį montažą su giesmėmis, 
tautiniais šokiais bei eilėraš
čiais. Režisieriui dar padėjo E. 
Gorodeckienė ir vargonininkas 
Burdulis. Po vaidinimo Kalėdų 
senis apdovanojo visus dovano
mis. Motinos surengė vaišes.

Šioje mokykloje dirba trys 
mokytojai: kun. J. Steponaitis, 
J. Baškys, Br. Glodas. Kun.J. 
Steponaitis dar ketvirtadieniais 
moko vyresniųjų grupę.

Šv. Kazimiero parapijos 
šeštadieninė mokykla savo eg
lutę surengė sekmadienį prieš 
N- Metus. Šioje mokykloje dir
ba Dabrilienė, A. šermukšnytė 
ir V. Mačys.

. Rengiamasi Vasario 16
Sausio 13 Aušros Vartų pa

rapijos salėje buvo susirinkę 
lietuviškų organizacijų atstovai 
pasikalbėti Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo reikalu. Su
sirinkimą sukvietė LB apylin
kės pirmininkas V. Mačys, pa
čiam susirinkimui pirmininka
vo K. Jonaitis, sekretoriavo V. 
Matulevičiūtė.

Minėjimui rengti sudarytas 
komitetas: pirm. V. Mačys, vi
cepirm. K. Jonaitis, sekr. V. 
Matulevičiūtė, ižd. kun. J. Ste
ponaitis, ižd. sekr- E. Meilus, 
iždo globėjai J- Dvareckas, J. 
šalavėjus ir M. žemaitaitis. Su
darytos ir kitos rengimo komi
sijos. Menine programa Įparei
goti rūpintis Pr. Račiukaitis, 
A. šermukšnis, informacija ang
lų ir lietuvių kalbomis Bronė 
Kavadaraitė, J. Krasinskas,Pr. 
Pauliukonis. Aukų rinkimu rū
pinsis: kun. J. Steponaitis, J. 
Lendraitienė, A. Tomkus, 
Meilus ir iždo globėjai.

Kitas komiteto posėdis 
matomas sausio 27.

nas kun." dr. Jonas Aviža nau
jiem kunigam pagerbti suruošė 
primicijų vaišes Ludwigsfeldo 
jaunimo namuose- Abu primi- 
cij antai išdalino gautų iš Lie
tuvos prėskučių (sližikų), kad 
visi simboliškai pajaustų ryšį 
su Lietuva. Šiose iškilmėse da
lyvavo ir šv. Kazimiero kolegi
jos Romoje rektorius prel. La- 
das Tulaba, Abu primicij antai 
susilaukė daug sveikinimų. Į 
sveikinimus atsakė kun. Povilas 
Martuzas, drauge išreikšda
mas padėką už šiltą priėmimą.

Oficialiąją pobūvio dalį paly
dėjo daina “Du broliukai kuni
gai” bei kitos lietuvių liaudies 
dainos. Visą laiką vyravo jau
ki lietuviška nuotaika, dvasinis 
tarpusavio ryšys-

Visi trys naujieji kunigai iki 
vasaros tęs studijas Romoje, o 
po to išsiskirstys "po lietuviš
kas kolonijas: kun. A. Babo
nas vyks į lietuvišką parapiją 
JAV. kun. P. Martuzas grįš pas 
Australijos lietuvius, kun. J. 
Staškevičius — į Kandą.

M. M.—(ELI) KUN. BR. LIUBINAS, Vasario 16 gimnazijos direktorius.

— Juozas Kajeckas, Lietuvos 
atstovas Amerikoje, vasario 16 
minėjimui vyksta į Los Ange
les, Kaliforniją. Minėjimą ren
gia Alto skyrius vasario 10-

— Vacys " Kavaliūnas, gyve
nąs Clevelande, laimėjo Drau
go romano premiją 1962 m. 
Premiją pripažino Toronte su
daryta komisija už romaną “Kal
nų giesmė”.

— Muz. Jonas Banys, kilęs 
nuo Utenos, Amerikon atvykęs 
dar prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą (1914) ir lietuvių parapijo
se buvęs vargonininku, jau ke
liolika metų yra marijonų vie- 
nuoliu-broliuku. Nors turi jau 
77 metus, bet dar kuria kom
pozicijas. Yra sukūręs kompo
ziciją šv. Ęranciškaus “Saulės 
giesmei” ir baigia komponuoti 
Mišias, skiriamas Šiluvos Mari
jos garbei. Anksčiau yra para
šęs choram apie 20 kūrįnių-

’OIOIOIOIOIOIO' •OIOIOIC

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records) *

12.00 
10.00 
10.00 
4.00 

$3.50 
5.00 
8.00 
4.50 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
5.00 
6.50 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
4.00 

15.00 
4.00 
5.00 
5.00

20 operų arijų, A. Dičiūtė-Trečiokienė (3 plokštelės) ...... .
A. šabaniausko dainų-šokių 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00) .... 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00). 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) 
Mino Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų .........
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ...........
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) .............................................
Žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ...........
Lithuanian, 2-speed record course .............................................
Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. čerienės
Milžino paunksmė (Montrealio liet, dramos teatr.; 3 plokšt. 
Liet, dainų, šokių, polkų, žukausko-Vasiliausko juokai 
Tėvynei aukojam — 14 Dainavos ansamblio dainų
A. Stephens, Iš rūtų šalelės. 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų

DARBININK0 ADMINISTRACIJA
910 NVilloughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Persiuntimo išlaidoms praSom pridėti 500

E.

nu-

Iš ateitininkų gyvenimo
Kun. J. Steponaičio globoja

mi. vėl pradėjo aktyviau veikti 
moksleiviai ateitininkai- Nau
ją valdybą sudaro: Jūratė Gar- 
sytė, Danutė Pauliukonytė, Pau
lius Narkevičius. Per Kalėdų

RUOŠIASI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTEI
Lietuvos Nepriklausomybės 

45 metu sukaktuviy minėjimas 
šiais metais numatytas vasario 
24 d. Tam reikalui sausio 13 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninko Antano Rugio buvo su
šauktas organizacijų atstovų 
pasitarimas. Šventei rengti su
darytas komitetas: pirm. Anta
nas Masionis, vicepirm. ir ižd. 
Antanas Gudonis, sekr- Felik
sas Misiūnas, narys meno rei
kalam Antanas Rugys, rezoliu
cijų sekr. Darata Dutkutė, na
riai — Jonas Sprainaitis ir

Paskaitą 
Vytautas 
N.J. Nu- 
dalis, o

Žinios iš Patersono.
3,000 dol- Draugija 
daug yra aukojusi ir 
reikalams, o ir dabar 
16 proga kasmet ski-

Kuzi-
J. Simanavičius,

Aleksa. Direk-

Marcelinas Senulis- 
sutiko skaityti inž- 
Volertas iš Riverside, 
matyta graži meninė
šv. Kazimiero bažnyčioje spe
cialios pamaldos. Po iškilmin
gos dalies bus vaišės, Į kurias 
kviečiami- dalyvauti visi lietu
viai. Norintieji dalyvauti vaišė
se, iš anksto turi pranešti An
tanui Rugiui, 212 Lavvrence 
Place, Telef. MU 4-2091. Jeigu 
iš šeimos dalyvaus 2 nariai, tu
rės mokėti 5 dol., vienas moka 
3 dol.

Šv. Kazimiero parapijos susi
rinkime gruodžio 30 klebonas 
kun. J. Kinta padarė platų pra
nešimą. Pereitais metais pasta
tyta' naujoji parapijos bažnyčia 
kainavo 176,000 dol. Surinkta 
aukų 86,125 dol. Dabar para
pija dar turi skolos 90,000 dol., 
kas yra labai daug mažai pa
rapijai. Klebonas 
piečius visokiais 
dėti prie skolų 
Tam reikalui iš 7
rytas komitetas, kuriam vado
vauti sutiko Stanley Zyk.

prašė para- 
būdais prisi- 
sumažinimo. 

žmonių suda-

atostogas į moksleivių ateiti
ninkų kursus New Yorke buvo 
nuvykę penki atstovai: J. Gar- 
sytė. D- Pauliukonytė, J. Pau
liukonis, R. Kildišas ir A. Ged- 
mintas. Pr.

Lietuviu piliečiu klubo meti
nis susirinkimas Įvyko sausio 
6. Svarstyta daugybė reikalų. 
Valdyba perrinkta ta pati, tik 
truputį kitaip pasiskirstė parei
gomis: pirm. Antanas Gudonis, 
vice-pirm Marcelinas Senulis, 
sekr. Algirdas Eitmanas, fin. 
sekr. V. Pajaujis, ižd. Henrikas 
Sėlis, iždo globėjai J. 
nevičius ir 
maršalas J.
torių tarybą sudaro A. Gustas, 
P. Tarnauskas ir P. Čiurinskas. 
Revizijos komisijon išrinkta F. 
Misiūnas, A. Kažukauskas ir 
J. Macionis. Piliečių klubas per
eitais metais pastatė gražią 
modernišką salę, kuri, tinka vi- 

|:sokiausiem parengimams. Yra 
' erdvi ir Tnodemišką virtuvė.

Adresas: 62 Lafayette Str- Ten 
pat yra baras ir užeiga. Taip 
pat stambia auka parėmė nau
josios lietuvių bažnyčios staty
bą ir kasmet skiria auką Lie
tuvos išlaisvinimo reikalams Va
sario 16 proga.

Šv. Kazimiero draugijos pir
mas šiais metais susirinkimas į- 
vyko sausio 7- Perrinkta buvu
sioji valdyba: pirm. J. Sprai
naitis, vicepirm. Ig. Kulikaitis, 
sekr. A. Juškaitis, fin. sekr. 
Vincas Justas, ižd. J. Bušniaus- 
kas, iždo globėjas Jurgis Jasu
laitis, dvasios vadas kun. J. 
Kinta. Tai graži su didele pra
eitimi draugija. Ji davė pradžią 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jai. Naujosios bažnyčios staty
bai paaukojo pusę savo viso 
turto- Tarp kitų aukų paminėti
na didžiojo altoriaus vitražas, 
kuriame atvaizduota šv. Kazi
mieras, dešinėje jo pusėje Ge
dimino pilis su bokšte plevė
suojančia lietuviška trispalve, 
o kairėje pusėje Vilniaus ka
tedra. Apačioje parašas lietu-

PIEMENĖLIAI Vasario 16 gimnazijoje eglutėje.

vių ir anglų kalbom. Vitražas 
kainavo 
taip pat 
Lietuvos 
Vasario
ria auką. Gaila, kad ši drau
gija narių skaičiumi mažėja, 
nes senieji miršta, o naujų Įsto
ja labai mažai.

Darata Dutkutė, Maywood, 
apskr. vyčių pirmininkė, kas
met laikraščių redakcijom, se
natoriam ir kongresmanam pa
rašo virš 300 laiškų. Išgirdusi, 
kad bus sudaromas Vasario 16 
minėjimo komitetas, pati pasi
siūlė įeiti į komitetą ir pasiūlė 
taip pat vyčių pagalbą. Jau 
parašė Patersono miesto bur
mistrui (mayorui) laišką, kad 
Vasario 16 paskelbtų Lietuvių 
diena. Kalėdų metu su apylin- 

- kės vyčių veikėjais Patersono 
miesto bibliotekoje papuošė 
eglutę lietuviškais ornamentais 
padarytais iš šiaudelių. Apie tą 
eglutę gražiai atsiliepė vietos 
dienraštis “Morning Call”. D. 
Dutkutė taip pat yra “Rūtos” 
choro sekretorė. Čia gimusi, 
bet gražiai kalba, rašo ir skai
to lietuviškai. Priklauso Pater
sono lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijai.

Janas Krukonis, be anksčiau 
minėtų aukų, vėl paaukojo baž
nyčios skoloms sumažinti 100 
dol.

Pereitų Kalėdų bažnyčios ko- 
lektoj surinkta 2630 dol. ir 40 
et. Daugiausia aukojo (po 50 
dol) Mr. Mrs. Joseph Beal, 
Mr. Mrs- James (Sprainaitytė) 
Garside, Izabelė ir Juozas Jo- 
kubavičiai, Mr. Mrs. E. Morris 
ir Mr. Mrs. R. Weiss.

Parapijos C.Y.O. sekmadie
nį, sausio 20. po kiekvienų mi
šių naujoje parapijos salėje 
pardavinės namie keptą duoną, 
pyragus ir pyragaičius. Pelnas 
skiriamas 
mokėti.

Regina 
Patersone
šeimos namą, į kurį sausio 12 
persikėlė.

Šv. Onos draugijos metinis 
susirinkimas įvyko sausio 13.. 
Valdyba liko ta pati:- pirm. Do
micėlė Obelevičienė, vicepirm. 
Marija Stankienė, sekr. Ona 
Stanulienė, fin sekr Bronė 
Bužniauskienė. iždo globėjos O- 
na Saulynienė ir Carolina Ju
cienė. Si draugija pasižymi gra
žia veikla, stambia auka parė
mė naujosios parapijos bažny
čios statybą, paaukodama už 
400 dol. krikštyklą. Kasmet 
skiria auką ir Lietuvos laisvini
mo reikalams. Ypatingai pa
vyzdingai globoja savo sergan
čias nares. J. Barb. Paež.

bažnyčios skoloms

ir Vaclovas 
nusipirko

Čižiūnai
vienos

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

— Eglutei, vaikų laikraštė
liui dailiau pasipuošti- sutiko 
padėti savo iliustracijomis dail. 
St. Simaitis, G. žumbakienė ir 
M- Ambrozaitienė.

—Ignas Ivanauskas, tėvas 
kun. B. Ivanausko šv. Jurgio 
lietuvių parapijos Clevelande 
klebono, mirė Detroite sausio 
1, sulaukęs 78 metų. Velionis 
anksčiau dirbo anglies kasyklo
se, paskui Detroite turėjo res
toraną.

— Adelaidėje, Australijoje, 
studentų ateitininkų draugelės 
valdybą sudaro pirm. Birutė 
Mikužytė (medikė), vicepirm- 
Klevas Rudzinskas, sekr. Viole
ta Vasiliauskaitė, ižd. Antanas 
Stepanas, valdybos narys Ro
mas Jablonskis. Draugovės dva
sios vadas yra kun. P.Dauknys, 
MIC.
— Ateities Klubas Clevelande 

rengia Stasio Baro ir 
Stankaitytės koncertą 
19, šeštadienį, Slovėnų 
Pradžia 7 vai- vakaro.

Danos 
sausio 
salėje.

— Inž. Alfonsas Juodakis su 
šeima apie 3 metus dirbo Mek
sikoje kaip vyr. statybos inži
nierius, pasiųstas ten amerikie
čių firmos- Pastoviai gyvena 
Clevelande.
. — Stasys Barzdukas, Lietu
vių Bendruomenės Tarybos pir
mininkas persikėlė į naują bu
tą. Jo dabartinis adresas: 18308 
Hiller Avė-, Cleveland 19, Ohio.

Visi svetimšaliai, gyveną JA- 
V, sausio mėnesį turi užsiregist
ruoti. Registracijos kortelės 
gaunamos pašte. Kurie sausio 
mėnesį yra išvykę už JAV ribų, 
turi užsiregistruoti sugrįžę de
šimties dienų laikotarpyje.

PHILADELPHIA, PA.

J.A-V. Lietuvių Bendruome
nės apylinkės visuotinis meti
nis susirinkimas šaukiamas sau
sio mėn. 26, d. šeštadienį, 6 
vai. vak. Lietuvių Banke (202 
N. Broad Str.) Dienotvarkėje: 
valdybos ir revizijos komisi
jos pranešimai, valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai ir ki
ti reikalai. Kviečiama Philadelp- 
hijos ir apylinkių lietuvius su
sirinkime dalyvauti.
JAV LB Phila. apylinkės v-ba.

MVKDlO VALANDA

ŠEŠJADIEniAS
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KALBA ŽODŽIO LAISVĖ

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1963 metams.

Vardas ir pavardė

Vardas ir pavardė

aukų $.

KALĖDŲ
(Parašas)

FUR CO
RYGOS KAILINIŲ SIUV&JAI

150 We$t 28th Street • New York, N. Y, • Room 402

iWnt nare
ČIA KALBA MASKVA

Jaučia galą

LONGACRE HOUSE

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

910 WIHbughby Avenu* 
Brooklyn 21, N. Y.-

BEG. KURSE 
ANESTHETIST

207-213 Mahonfongo St. 
Pottsville, Penna.

a distinctive hotel for women 
R.EASONABLE RA TĘS 

317 West 45th Street. N. Y. C.

1M3 MAOiaON 
BROOKLYN 2

giria, 
gimę.

NEW HAVEN, CONN

422 Menahan Street, Ridgefrood, Brooklyn, N. Y 
Tel. HYaciet 7-4677

Apylinkės valdybą šia proga 
reiškia širdingiausią padėįą vi
sai Plečkaičių šeimai už jų gra
žų darbą ir auką stipendijų 
fondui; taip pat klebonui J. Ma
tučiui už dovaną loterijos rei
kalams ir gražius. žodžius, M 
Jokubaitei už sėkmingai pra
vestą loteriją; ir visiems prisi- 
dėjusiems prie parengimo pasi
sekimo. Ypatinga padėka vi
siems vietos ir apylinkių mūsų 
bičiuliams, kurie, nepabijoję 
blogo oro, savo atsilankymu

nei “Laisvei 
šio 15). Įsteigdama Maironio vardo 

stipendijų fondą, LB New Ha- 
veno apylinkė gražiai ir reikš
mingai užbaigė Maironio metus- 
Yra vilties, kad Įsteigtasis fon
das augs, nes visuomenės pri
tarimas yra ir aukotojų atsi-

Valgius paruošė ir svečiams 
gražiai patarnavo prityrusi šei
mininkė Plečkaitienė su savo 
šeima.

X-RAY 
TECHNICIAN 

Salary Open 
Liberal Personnel Policies 

Write or Call Administrator

QUARTZCRYSTAL
ENGINEERS and TECHNICIANS

Expanding company has openings for ųualified men' in 
new engineering & development laboratory. Challenging 
opportunities to make important contributions to the ad- 
vaneement of the art in oscillator and filter crystals.

Contact: HOWARD DiLUON, Chief Engineer
MIDLAND MANUFACTURIN6 COMPANY

3. Tėvynei aukoj am, Daina
vos ansamblio - Chicagoje įdai
nuota plokštelė su 14 lietuviš
kų dainų: Tėvynei aukojant, 
Kur bėga Šešupė, Kur giria ža
liuoja, Keleliuėjau. IŠ toli, jūs

Adresas ...i..........
Siunčiu: 

už prenumeratą $

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

RUOŠIAME LTF7T UVTSKAS VES- 
•HTVES SAT.fcS parengimams 
IR SUSTRTNKTMAMS - VELTUI

40 E. 2«»h «... N.V.C- N.V 
Tel.- MU 3-2926

‘ Savininkėm VACVS STEPONIS

Tėvyne manoji, Kada girdžiu 
aš dainą, Gėlių daina, Rauda, 
Gyvenimo aidai, Invokacija, 
Šių metų malda, Sapnų keliu, 
Vakaras, Lietuvos laukai Ke
lionės-ir Ramūnė- Išleido Jokū
bas Stukas. Kaina 4 dol.

2. Lietuviški šokiai ir liau
dies meliodijos. Čia 16 lietuviš
kų šokių įgrojo akordeonu Ka
zys Daubaras: Išleido J- Stu
kas, kaina $4-00, Telšių klum
pakojis, Našlaitėlė valsas, Kal
velis, Oi žiba žiburėlis, Kur tu 
eini, gaideli mano, Suktinis, Vai 
žydėk žydėk, Tykiai Nemunėlis 
teka, Vestuvių polka, Ispaniš
kas valsas, Kepurinė, Klumpa
kojis, Noriu miego, Gaidys, Kas 
bernelio sumislyta, Sesytės pęL

Adresas ................................................  -...... .........
Prašau siuntinėti Darbininką 12 mėnesių už $5.00 

(pažįstamų!, neturtingiem, ligoniam)

PALM HARSOR HOSPITAL 
_ . „ _ jOpoortunity for, , 

Giief Labora+ory Technician 
Centrallv located in one of Southern 
Califomia’s largest resort areas. Ot>- 
portunity for advancement unlimit- 
ed. Liberal salary. yearly increases, 
bonus for shift differential. excel- 
Jent working conditions. other bene- 
fits. For further Information and 
iirterview. apply, write, or call col- 
lect Mr. Palchikoff or Misa Mathews

Maloni susitikimo vieta Yorkvilėje
Kiekvieną, vakarą šokiai ir šiaip maloniai lai
kas praleidžiamas pilė Niek Aversą no vado
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas — 
akordeonistas Philip Victbr, dainininkė Sigrid 

ir baritonas Jay Gaymor.

rimu pirmoj^ stipendija (150 ’; -
dol) paskirta Albertus Magnus 1. Dainos Lietuvai — Songs berneliai apgavikai, žilvytis, 
katalikiškos kolegijos studentei to Lithuania. Tai 12 lietuviškų Mylėsi Lietuvą iš tok), Motinė- 
Zitai šaulytei. Laimėjusią gra- . liaudies dainų; kompozicija Sa- lė sengalvėlė, Siubau, lingan 
žiais žodžiais pasveikino "klebo- lomejos Čėrienės-Mulks: O paukštelis; Tėviškėlė, šermukš- 
nas J. Matutis ir A Gruzdys- 
Priimdama stipendiją Z. Šau
lytė paskaitė pačios parašytą 
rašinėli apie Maironį.

Protas grįžta
“ .. .Linkėsime, kad naujuo

se metuose naujų laimėjimų su
silauktų Išmintis (rašoma di
džiąją raide-), o vis labiau pra
smegtų beprotybė” — rašo
ma tame Pačiame Justo Palec
kio sveikinime.

Čia Jū« rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite visokeriopai apsidrausti; 
tia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

JE 7-5160 
PALM HARBOR HOSPITAL 

Garde n Grove, California

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y.
Tel. E V 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS. Marager 
Didelis pa.'h inl imas {vairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bet kitokioms progoms.

f DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 
atsilyginti už iaikrąštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas.»

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

Be išeities
“Įvyko, kas įvyko. Dabar rei

kia rasti išeitį” — skaitome 
Brooklyno “Vienybėje’^ (sau§į£ 
llVnuveŽus į Vilnių pelėritfs 
J. Tysliavos. buvusio jos re
daktoriaus.

Mano šventovės <z '
“Menas nepardavinėjamas \ 

rinkoje” — rašoma Naujienų? 
“Meno žiniose” (sausio 5), bet į 
dailininkų paveikslai pardavė 
nėiami knygynuose, parodose, ? 
gatvėse ir nešiojant no namusrį 
Socializmo tūzai į

“Svarbu nė tai. ką Kristus 
• smerkė ir ka aukštino; svarbu, 

kokias išvadas... jo mokiniai 
iš turtų nelygybės darė” —aiš
kinama Naujienose (sausio 5), 
Bet svarbu ir tai, kokias išvą-: 
das socialistai tebedaro iš 
Markso mokslo. Jeigu jie jo 
laikytųsi, “tai jie vargiai betu
rėtų savo eilėse tokią daugybę' 
bankininkų, pramonininkų ir 
prekybos tūzų”.
Be nuopelnų

“Mūsų tautinė stiprybė A- 
merikoje nepriklauso nuo ke
lių pranašų, šauklių, entuzias
tų, grafomanų ir pliauškaly- 
nių. •. Pirmiau padėkime sa
viesiems ir tuo gyvenkime pa
tys, tik tada kursime pagrindą 
vilčiai, kad lietuviškas genijus 
prasiskleis plačiau” — skaito
me Dirvos “Akimirkose” (sau
sio 9). “Kolkas šiame krašte nei 
senieji, nei jaunieji to nenusi- 
pelnėm”. Vadinasi, dar nenusi- 
pelnėm būti genijais, nes tesa
me akimirkų pliauškalai ir 
grafomanai...
Savo profesijoje

“Kaip jau minėta, idealisti
nis darbas šaukiasi ir idealis
tiniu darbininkų” — tvirtina 
Australijos lietuvių “Mūsų Pa
stogė”. užbaigdama 1962 metus. 
Tikra tiesa, nes ir staliaus dar
bą geriausiai tegali atlikti tik 
staliai.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMO6. VAIKŲ 

įvairią progą — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys ,■

(Mė pvM. Kaina 4 dcTuLabM 
petraiucn. dnka kaip dovana 
vtsoluoThis progomis. Gauna
ma peš knygų platintojus ar 
leidėjus sdresu: —

FRANCISCAN FATHER8 
DARBININKAS

Liet. Bendruomenės New Ha- 
vėno apylinkės rengtas Naujų 
Metų sutikimas praėjo geriau, 
negu buvo} tikėtasi. Nors dėl 
sniego audros ir blogų kelių da
lis svečių ir negalėjo atvykti, 
tačiau iš 140 užsirašiusių daly
vavo 120 asmenų; jų tarpe buvo 
abu parapijos kunigai-klebonas 
J. Matutis ir vikaras J- Rikterai- 
tis. Atsilankė keliolika svečių 
iš artimesnių ir tolimesnių apy
linkių Dalyvavo ir apie 20 as
menų lietuviško jaunimo, kuris 
mūsų parengimus pamėgo ir 
vis gausiau atsilanko.

Vaišėms įpusėjus, apylinkės 
pirm. A Gruzdys paskelbė, kad 
siu N. Metu sutikimo proga bus 
įteikta Maironio vardo stipen
dija ją laimėjusiai lietuvaitei 
studentei. I-sceną buvo pakvies
ta Stipendijoms skirti komisija- 
Ay Gfruzdys. klebonas J.Matutis, 
Alto pirm. J. -Mačys, SLA kuo
pos pirm. Z. Merkevičius ir 
Moterų Sąjungos pirm. M. Jo- 
kubaitė. šios komisijos nuta

šai* vaatavlma Ir kitokiom* 
pramogom*. Be to, duodami 
potaMotavhdal pietA*. Pir
ma* rMia* N*tavMka* mala

REGISTERED 
NURSES 

—— CALIFORNIA-------

A.ttractive opportunitv for gradu- 
ates available in Southern Cailfor- 
nia, near Disneyland.

Pobūvis linksmoje nuotaiko
je, lydimas jaunimo dainų ir 

randa... Klebonas kun. J.Ma- T2““* 2 val
Tutis^ padovanojo meniškai iš- ryt0‘ 
drožtą lietuvišką ratelį, kad šio 
parengimo proga būtų išleistas 
loterijon ir gautos pajamos pas
kirtos naujai stipendijai. Darbš
ti ir energinga M. Jokubaitė 
pravedė loteriją surinkdama 52 
dol. Vaišių šeimininkė Plečkai
tienė atsisakė jai skirto honora
ro ir 10 dol. taip pat paskyrė 
tam fondui, taigi pradžia graži.

Baigiantis paskutinėms 1962 
m. minutėms, apylinkės pirm. 
A. Gruzdys sveikino visus sve
čius, taip pat siuntė susirinku
siųjų sveikinimus pavergtai Lie
tuvai, linkėdamas, kad 1963 
metai būtų mūsų tėvynei pasku
tiniais vergijos metais. Visi su- mus parėmė, 
giedojo laėtuvos Trimną-

nėlė, Atsisveikinimas su 
Lietuviais esame mes 
Kaina 5 dol.

Šių plokštelių galima 
Darbininko a d m i n ist racijos 
spaudos kioske, 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn 21, N.Y. Už
sakant paštu, prie plokšteliu 
kainos reikia pridėti 50 et paš
to išlaidom.

Darbininko Administracija

Atsiusta paminėti

KNYGŲ LENTYNA, lietuvių 
bibliografinės tarnybos biulete
nis, Nr. 3 — liepos-rugsėjo nu
meris, redąguoja A. Ružanco- 
vas: ir Br. Kviklys, leidžia Vy
tautas SaūBus.

“.. .Ir tikrai — nebe į kal
ną lipame, bet leidžiamės že
myn nuo gyvenimo kalno” — 
rašo Justas Paleckis savo Nau
jų Metų sveikinime komjnisti- 

Brooklyne (sau-

Needed At Once 
Salary Onen 

5O-bed General Hospital 
also

IffEDICAL LAB 
TECHNICIAN

Reg. Preferredly 
Malė or Ferhale — Salary Open

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. 
Mes taip pat pataisome kailinius, kai- 
lininius apsiaustus, šalikus (stols). — 
Galite pasirinkti iš didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHekea 2-1079 • CHekea 2-0535

Nuneš Instroctor
in obstetrical mindnr. B.S. degree 
reqtūred. 200 bed J.C-AJL general 
bosytai in northwestem Pennsyi- 
vania within easv driving distance 
of Pittsburgta. New well equipped 
profesrional school of nursing af- 
fiUated with statė University. Op
portunitv for further study avail
able. Liberal employee benefits in- 
clude siek leave. retirement plan 
and four weeks vacation. Salary 
range S5.200 to 36.000 depending 
on ąualifications and experience.

Apply to

OIL CITY HOSPITAL 
East Bissell Avė. . 

Oil City, Pa.

Hune BAL Degree preferred, 
khūlt w01 consšder eąuivglent in ex- 
Li*rtwnre. 200 bed J. C. A.JK. General 
L fa Northvrestern Pennayl-.

wtthta easy driving distance 
: EttbdMMffL Newiv buUt profeo 

dMnal affHiatfocL Dual raspoeisibftity 
' cC keadiing and supervirion. Liberal 
enpk^ee beneftt'psogrem tacludeė 
riek-teave. rettaement plan and 4 

<«eelta vacaiton.... Pleasant Uving 
iĮiM*rtm "positfon available immedi- 
ately. Salary open.

Write to administration

OIL CITY HOSPITAL 
East Bissell Avė.

Oil City, Pa.

Pasiilgo laisvės
“Jei norima polemizuoti ir 

užsiimti dialektiką — turi bū
ti užtikrinta pasisakymo lais
vė” — rašo iš Lietuvos savo 
laiške architektas Vytautas 
Landsbergis-Žemkalnis; . laiško 
ištraukos duodamos maskoliš
koje “Laisvėje”.
Naujas Įsikūnijimas?

Amerikos laisvas lietuvius 
šmeižiančios ir. niekinančios 
pastabos, kurios bolševikinėje 
“Laisvėje" iš pradžių buvo ra
šomos A. Zieniaus, o paskui A- 
Gintarinio, šiemet pirmą kar
tą (sausio 15) sudurstytos A- 
Išlaužos. Tas naujas slapyvar
dis labiausiai vykęs, nes ge
riausiai atitinka iš tautos išlū- 
žusį ir savo dvasia palūžusį 
žmogų.
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RAY’S L1ŲUOK STORfc

korek-

Telefonas: Vlrginia 3-3544

ŽIEMA.

dau-

TRI- FLOOR SCRAPfNG

O?

HAVEN REALTY

JOHN ORMAN AGENCY

ATITAISYMAS

PARK FLORIST

Mielai Kolegei

jos mainytei Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

HOLY LIGHT

atro- 
visų

mg

WEST HEMPSTEAD BOWL
West Hempstead's finest Lanes, 32 
automatic pinspotters. Restaurant - 
Cocktail lounge; ample parking. A 
healthy sport for young and oid. 
Hempstead Turnpike & Cherry Val- 
ley Rd. (at tke Island Garden Are
na. Call IV 1-0155, ask for Johnny.

Skiing Enthuslasts! Malte ALT A 
SKI SHOP yoar beadųuarters fOr 
coming Ski Tours A all Equipment 
Needs: Skis, Boots, Polas, Pants, 
Hat*, 8weaters. Ali Brand Name 
Equipment & Accessories. — 244 
Brighton /Bearti Avė. (near Ocean 
Pkwy), B’klyn. D® 2-1040. MentiOn 
tiris Ad when you tome in*or calh

N. Y. Lietuvių Dantų Gydytojų 
Draugija

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių u* unportuo 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
163-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMGND HILU N Y

BR0ADLOOMS 
dmct from mua.
- 81.45 yard and up

Also Room Size Rūgs
* KI 8-3078

ALERT BROKERAGE 
, General fasurance - Life Insurance 
Brechtams fkianced .10% ddwn FSI 
Pftanptly — Home višta. Special 
consideration to Religious Groups. 
108-47 Corona Avė., Corona, L. L 

. AakforMr.R.rttn»cteUe

DUSTLESS MACHINES 
LOW KATES 

ALL WORK GUARANTEED 
Dl 2-3020

36-38-40 8TAGG 8T. BROOKLYN 6, N. T
Telefonas: STagg 2-5938

KLEANALL AND KARTALL 
Are Yoar CELLARS CLUTTERED ? 
Make you nervous? Call GE 8-9503 
for Fast ReUable Service. We also 
do Moving Jobg. Special considera
tion to Religious Groups.

8002 Caton Avė., Brooklyn

AUTO INSURANCE 
1-AO Brooklyn >134.00 

■ ‘ ba—atbš to pay
Drlvers under 25 our specialty. Spe
cial consideration to' religious groups 

6812' Uttfe Avenue/Brtioklyn 
. -........ ,CL 6-5295 ....... .

New Terte — 1656 2M Avenae — TB B 3617 
(Tarp « - W

Astori» —23-23 S

HERBERT t. davis
For the finest in HEARING AIDS 
ūse our special Lay-away-plan. Spe
cial consideration to religious groups 

66 North Franklin Street 
Hempstead, Long Island 

IV 3-9190

jos: Evans - Addtidh Ir Reshevskjr - 
Benk o), tačiau pirmosios dvi vietos 
yra aiškios: i- Fischer 8-3 tš., 2. 
Bišgtrier 7-4. Toliau seka: Addison, 
Evans po 6, B- Byrne 6, Reshevsky 
ElĮ^Stjibei>> IdlMl Msilnln po 5, 

Stein-

GEORGE MAN8ER 4 8ON Con- 
tractors. Are your waHs leaking? 
Waterprooftng, painttag interior & 
exterior. We do ėacellent vvorfc on 
Churches and Instituttons— all our 
work guaranteed. Complete Insur
ance coverage. — 229 Clinton SL, 
Brooklyn; call JA 2-5642. Answer- 
ing Service — WI7-9130.

Mitneographinš — $4<90 Thousand 

Offaėt printing«— *4d)0 TBousand 

VARI-LETTER SERVICE
1911 Anthony Avė., Bronx 57, N. Y. 

. TR 8-8246

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 887.

DISPLAY

Wholesafe - Retail. School and Club 
Athletic EguipmenL .Trophies our 
specialty. Baseball Foctball, Basket- 
ball, Bowling, Iceskates, Golf. Sup- 
pliers <rf CYO A PGL. Leagues — 
BROOKLYN Sporting Goodr Co, 
Ine. ADAM CHUIXO, Mgr. — 241 
DeKalb Avė., NEvins 8-2537.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE ...
VOKIŠKOS SPECIALYBES *

SCH ALLER & WEBER

Bridgepot SC niauktai nžd 
tikrinta pasekmė 5^3 (3^). Tat*! 
jau. septinta LAK pergalė iš eM 
lės! Purvinoje ir vietomis 
pioje aikštėje mūsiškiai. žaidA į 
tokios sudėties: Jankauskas;^ 
Vainius, Remėza i
Kulys, Karekes; Remėza l, Bu- ; 
draitis, Mileris, Klivečka, O* - 
Bara. -

Jau rungtynių pradžioje mū
siškiai perima iniciatyvą. Kulys 
su saviškiais lengvai tvariooa j 
gynime, tad kone visą ketinį į 
žaidžiama prie Bridgeporto var- 
tų. Pirmą įvartį pasiekia Mkį 
leris *iš gero Klivečkos padavi- i 
mo. Klivečka (iš 11 m. baudi
nio) ir Daukša, (iš toliąu) psAe- 
Įia -kėlinio pasekmę iki 3:0 mū
sų naudai

Antro ketinio pradžioje, mū
siškiam pradedant per daug sa
vimi pasitikėti, priešininksa 
švelnina 3:1. čia mūsiškiai su
krunta. Puikus Klivečkos šūvis 
duoda pasekmę 4:1, o 
Mileris pakelia iki 5:1. 
rungtynių Bridgeportas 
na 5:2.

Abi* komandos žaidė 
tiška! ir švelniai- Palyginti, bu
vo neblogas ir žaidimo lygis, 
matant kokiame stovyje buvo 
aikštė- Mūsų gynimas per daug 
vargo neturėjo tad šį kartą ir 
saugai galėjo puolimui pagel
bėti. Puolime gal ir galima ras
ti taisytinų vietų. Bet pasiekta 
penketas įvarčių. Tai ko < 
giau reikia?

Pirmenybėms įpusėjus, ; 
do, lentelės viršuje nuo 
atsiskiria trys komandos, 
Stanfordas, Yonkers ir Lietu
vių Atletų Klubas, — kurios 
lygos meisterį išsiaiškins savo 
tarpe. Pradžioje sezono gal tik 
nedaugelis optimistų tylomis ti
kėjosi tiAm' mūsų- futboli&hkų 
pasisekimo.

I VAITKUS, 
bMm 21. H Y. • Td. VI 9-5077 
Nd MAISToOtRAUTUVZ 
įttrKY • Tek STagg 24329

Stripped Hude and ^Reflnisbcd to 
took Ufce Nctv FUnttme. Alcohol A 
best reedstant lacguer uoed on*aH 
dreBoei and tabie tofiA.fitand rubbgd 
lacųuėr finfahed. EBĮUlf City R«- 
finisher*. Free estimatea * ddtvery. 
2124 Surf Avė., bpp. Poat Office, 
Brooklyn 24, N. Y. — H! B-12KL

Krautuvėle galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

HEISE BROS.
FOR THE FINEST IN MEATS 

t < - ■ 'i
5417 5th Avenue, Brooklyn

Bet. 54-55 SL & 5th Avė.
GE 9-8584

T.McDONNELL 
MOVJNG 4 STORAGE

665 Fraoklin Avė., Brooklyn 
Special consideration to religious 

grotus ' 
MA 2-1197

Alise rr Prano Lukų padėko
je (Darb- sausio 15) buvo pra
leistos pavardės: Emilijos Sinu-

BA2NYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOU? CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 

Sav. B KUČINSKAS

MOKYKITE

BANFORD
GROŽIO MOKYKLĄ, 

greitai ir lengvai pasisavinsit 
praktikos metodus 

Rašykite ar skambinkite 
veltui gausite informacinę 

khygutę “D”
Bahfofa Beauty School 

165 W. 46th SL (B’way) NYC 
Tel. PL 7-0933

galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, valkam 
lovutžs, vUtuvBs rrikuteaiys ir k.

GROŽIO BALIONAS 
"RŪTA"

ANNA MA8ILIONI8 — dtekmuot* 
apertalisU. Baigusi Paryttaja {ai* 
kurt Jaraalooje prie 8B gartle, Sa
lia J. Andriulio įstaigos. Vaduojant 
Jamalca traukinto Unija, BUpti 
Toreut Paritwąy stotyje.
ATUEKA DjCRBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Puamtinto 
prasMeda nuo 9M8 Ir LL .

rtencft MAS* - Waxtag Tables 
Alcoboi * Hsat-and WUtorproofed 

ANTIQU18 
B04gbt and 80M

jauniam kurie pralaimėjo Ein- 
trachtui-B. komanda 0:7 ir A 
komanda 0:3.

__Sekmadienį prieš Whita
- Plains.

Šį sekmadienį mūsų futboli
ninkai vėl žaidžia namie. (Bush- 
wick HS Field, Rždgewoode). 
Mūsų priešininku yra White 
Plains vienetas, su kuriuo per
nai sunkiai kovota: lygiomis 1:1 
ir lahnėtč&l. LĄKdMbar kiek
vienas talkas br<fHgi£S, nes pir— mėyer 4 ir Sdiervin*'2 ^2 tb.

Rezervinė gaus taškus prie moji ir antroji vieta visai čia - „
žalio stalo, nes Bndgeportas pat Mūssštaai po 11 rungtynių 1^>^abov (Sov ) Gugorifi 
jau šeštadienio vakare pranešė SU 8 laimėjimais ir 3 pralai- (jgsi) po 6% eis 9 tš.), 3. v. Smys- 
neatvyksiąs. Blogiau pavyko mėjimais yra trečioje vietoje, lor (Sov) 6 tį.

turi 16 taškų, (įvarčių santykis sovietu p4>e« laimėjo v. Koreno- 
......... , ■ ' ■■ — — 37:20). Reikia tik Yonkers ar jus, sukaręs 14-5. tš., Taimanov ir 

IMeniainlausknnis kainauis ao Stanfordni g ridi roti Talis po 13%, R. Choimov 13 tš.ao atanioram susiupu. Dešimtuoju baigė Vladas Mikėnas
labai gerom išsimokėjimo «tfy- Rungtynės pradedamos 12: 9ta Mikėnas ga-
gom ir pristatymą į vietę. iš 45, rezervinių susitikimu. Pir- vo geriausiai pasirodžiusį

iposios žaidžia 2:30. Jauniai p?®5Z;. j p-oįu laixrtętQj% V-Korcnoji| (vieiun-

Brooklyn 11, N. Y. 

Resid. lUinois 8-7118

ir POBŪVIAMS
rišfaMi akUandlitM Ir aOriua 
priee ftar Weddtags and Parties 
[adeBrtogna .

Wben in N. Y. — WOLCOT HetM, 
4 W. 31Bt Street, Sth Artu, NYC 
near Penn SUu, Maty'A OmlRta, 
Singles from S5, Daubles frotn $7. 
AB prfvtte tathft, liftctana * TV« 
avaUabte if de^ed. CMtralty toca- 
ted to C2nmcbe% SboVa, TimesSą. 
Special comtoėeatton to Rettgtous 
groupA TeL IA jkTOBO.

*fe!THUANIAN 
FURNITURE CO. 

366 Wert Broadway, 
Be. Boston 27, Mase. 

Off. TeL: AN 8-4618 
Retu AN 8-5961

•tore < —laitai ApL 809 Blake 
Ave^ Brookfyn. Corner, near Bte*, 
bus, eutonty. 4_rm> JEBaat N.Y. Near 
everytliing. o Furnfadted Rooms — 
Coney Island 29-23 We«t 19th SL 
Brooklyn. Furntobed roomlng benee 
- sprinkler ayrtem. F©r aaie—CkH: 
HY 8-1246 - BU 2-B721 - PR 2-4884 

UL 0-3141

Park, Brooklyne). B. komanda Bo meisterį m. Talį; lygiam su R. 
su Hota 11 vai-, o A komanda camimovji., 
ir Schwaben SC 12:30-

Atletas.

Bostono tarpklubinėse pradėtas 
antrasis lažįto. Sausio 11 d. lietuviai 
žaidė stv tiąsįimfa (tebėra 3 ne
baigtos), sando 18 d. žais su Syl- 

šienėsir VaBerio Snušo, ruo-
šua<l jiems pagerbimą. Roko raT^objauipcne): suolo 25 
ir Antaninos Paulauskų, daly- sft BoyistonąKlubu, vasario 8 su 
vių ir Valterio Misiūno, vakaro 15 “ Cam’nų u VCUMUIU AUO1UUU, V4UMUV x ž^ifo^.kvieaami domė-
vedejO. ils mo—i Šachiiiattninkų kovomis.

fėj&nas laisvas* Algis Makaitis yra. 
—mm betariu kdtasiMO* vadovas kol ser- 

į gi K. Merids. Paskutinėse pirmojo
rato rungtynėse su Cambrk^e I, 

, . , . pralataią&JI&Jftdkns laimėjoJau-
| nuoliai: Makaitis įveikė buv. Bosto

no meisterį D. Sehefferį ir Deonavi- 
rtus — Brtghteno.

Augščiausios kokybės produktai ' >•’;'■
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei , ir TV užkandžiai, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite! - \

6 DIDŽIULES KR AUTUVES6

Chess Revfew, sausio nr. mini Po
vile Tautyattą (jte aštuntas iš 122 
North Central p-bėse), Algį Makai- 
tį (Massackutetto jaunių čempio
nas), Tgu^ £al| (ptrtnftnų tarpe -- 
Goklen Kntgbts turnyre) ir P. X 
Barta* (pirmas 1961 ••Class" tur
nyre.

..... CONTRACTING ■
PAINTENG 

PLUMBING AND HEATING

Buy at the ESSO-Sign
Miljie.^toštrull, Frop- r

LO 9-9512

MIKE'SSERVICENTER
Mechanic on duty 

WASHING - SIMONIZING' 
ACCESSORIES 

BATTERIES - TIRES
4566 BR0ADWAY

Cor. Nagte Avė. & Broadway 
Nęw York City

JOSEffl TORRES 
23 YearooCRapMence 

Modom and AflBoue 
RKPAlRim—RS»TORX

įgį ■*' "

■■ ■ j-,

;Ipe 
Nb ė
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ADVOKATAS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

NOTARY PUBLIC

RADIJO PROGRAMOS
J. B. SHALINS

CARROL
Funeral HomeAKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO

NEW YORKO SKYRIUS
(šalia Atletų klubo)RENGIA

KONCERTĄ - BALIŲ
WATIRIURY, CONN.D0DSM809OSMM

86fh CASINO THEATRE
PRADŽIA: 8 vai. punktualiai

' ! *

vadovaujamas R. BABICKO

Visuomenė kviečiama atsilankyti!

WKOX, Framingham, Man. 
Sekmadieniai* 8-9 vai. ryte

socialinės apsaugos įstaigai 
paprašyti to centro adreso.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-92 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreat Parinray Statine)

dabar mums iąbai rūpi. Vokie
čiai tuo tarpu tylį tačiau pasi
girsta atskirų balsų, ypač iš gy
venusių Klaipėdos krašte, kad 
visa Mažoji Lietuva priklausan
ti vokiečiam. Rusaį savo ruož
tu vis daugiau koionizuojasi 
Klaipėdos krašte ir Mažoje Lie
tuvoje už Nemuno- Čia . yra su
rusinę beveik visus vietovar
džius, o kraštą tiesiai prijungę 
Rusijai. Suprantama, kad rusai 
ten negalės palikti, pasikeitus 
politinei padėčiai. Bet jau da
bar mes turime žinoti savo pa
karto problemas ir būti pasi
rengę visokiem įvykiam. Klai
pėdos atvadavimo minėjimas 
mums padės geriau orientuotis- 
Visi dalyvaukime.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS eghrtte vakare. zeHtoHai*, H k. j d. Shnkevi 
čiūte, Volodkartž ir Nokotojevaiti.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Baliau

Joseph Garszva

BOSTON, MASS.
Vedėjas

JONAS J.' ROMANAS 8r..
WHIL - 1480 kil. Medford, Man.

Sekmadieniai* nuo 11 iki 12 vid.

buvęs Iv. Jurgio parapi. klebo
nas Brooklyne, o paskutiniu 
metu Mercy ligoninėje, Hemps- 
tead, LL, NY.kapefipnu, su
silpnėjus sveikatai, vy^^o pa
vedimu, apsigyveno Angelų Ka
ralienės paršui. HeĮmojoje

McKEESPORT, PA.
WEDO, 810 banga

Vad. kun. Atf.4uiin»kai 
706 Talbot AveJ, Bradock, Pa. 
Sekmadieniai* nuo1:30 vai. P-P-

Juozas Audėnas, ekonomis
tas, talkinąs investavimam > į 
Mutual Funds ir nekilnojamų 
turtų (Real Estate) bendrovę, 
persikėlė į naują vietą. Dabar
tinis adresas: 109 Warwick Str. 
Brooklyn 7, N.Y.

KARLONAS 
Funeral Home

Vedėjas 
P. VliCInfs 

AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bang. 105.7 megaciklg

Visa eilė New Yorko lietu
viškų organizacijų drauge ren
gia Klaipėdos krašto atvadavi
mo 40 metų sukakties minėji
mą sausio 19, šį šeštadienį, 
Carnegie EUdovmeut Center 
patalpose, 345 East 46 Str.,

Minėjime dalyvaus Lietuvos 
generalinis konsulas Jonas Bu-

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI Į 
VISUS KRAŠTUS

’ ptistatoml per 3-4 savaites 
Pilnai garantuota. Prašyki
te sąrašų ir kainoraščių

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 East 28th Street

N. Y. C. 16. N. Y.' MU 9-0598

G R A B O R I U S 
BALSAMUOTOJAS

PINIGAI J USSR
PILNAI GARANTUOTA

Pristatome laike 2 savaičių 
Prašyk platesnių informacijų

GRAMERCY SHIPPING CO.
INC.
744 Broad Street '
Newark, New Jersey 

Laicniuota ir pilnai bondyta.

280 CHE8TNUT STREET 
NEW BRITAI N, CONNr

231 BEDFORD AVĖ.
- Brooklyn, N. Y.

INC.
E. JOSEPH ZEBROWSKI 

Laidotuvių direktorius 
MODERNIŠKA' KOPLYČIA

su Air Condition
123 E. 7th 8U New Y^ork 9, N.Y.

Jurgis 'Stranevičiua, 74 me
tų amžiaus, gyvenęs Union Avė. 
Brooklyne, mirė sausio 6, Pa-- 
laidotas .iš: Angelų Karalienės 
parap. bažnyčiossausio 10 Kal
varijos kapinėse- •

GydyMy metinis visuotinis 
susirinkimas šaukiamas (dėl su
sidėjusių aplinkybių) vėliau,, 
būtent, vasario 2, šeštadienį,į 
6 vai. vak.

Mady parodą rengia New 
Yorko moterys kovo 10 Apreiš
kimo parapijos salėje. Parodos 
pelnas skiriamas Vasario 16 
gimnazijai. Kas iš mergaičių ar 
moterų norėtų pademonstruoti 
naujas madas, prašomos susi
žinoti su J. Vytuviene tel. CI 
6-2980. Į komitetą parodai 
rengti dar įeina A. Kazickienė, 
J. Matulaitienė, M. Varnienė, 
S. Abraitienė, F. Ignaitienė, M. 
Žukauskienė.

Ateitininku m o k s I e i v iv 
Brooklyno Marijos Pečkauskai- 
tės kuopos nariaL sausio 13 d. 
susirinkime pasiūlė kandidatus 
į Nepaprastosios ateitininkų 
konferencijos atstovus: Visval
dą Gerdvilį, Mariją Ąžuolaitę, 
Alg. Balsį, Laimą Minkūnaitę 
ir Vyt. Radzivaną. Kuopa turi 
teisę išrinkti du atstovus. E 
pasiūlytų kandidatų atstojai 
bus renkami kitame kuopos , su
sirinkime.

Jurgis Birutis, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio New Yorko 
skyriaus pirmininkas, susižie
davo su Danguole Grajauskai- 
te. Vestuvės numatomos liepos 
mėnesi.

Danielius ir Kazimiera Ša- 
paltai sausio 26 švenčia 50 me
tų vedybinio gyvenimo sukak- 

Welfare, Sočiai Securrty Ad- tį. Sukaktuvininkų intencija 
ministration tą dieną mišios bus šv. Petro

860 Willoughby Ava-, parapijos bažnyčioje 8:30 vaL 
Brooklyn 21, N.Y. . ryto.

, ‘ - <

Vedėjas 
8tep, M i nku* 

WLYN —1360 kiiocyde* 
Sekmadieniai* nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

Neseniai atvykusi iš Lietu
vos moteris ieško darbo. Gį- 
muši Škotijoje ir daug metų 
dėstė anglų kalbą Lietuvoje, 
gimnazijoje, todėl labai gerai 
vartoja lietuvių ir anglų kal
bas. Norėtų rasti darbo prie 
vertimų iš anglų į lietuvių kal
bą ir atvirkščiai arba kur nors 
įstaigoje. Rašyti Darbininko 
adresu, skambinti telef-: EV ganizacijas atsiųsti savo atsto- 
7-3830.

ALR Katalikę Federacijos 
New Yorko-New Jersey apskt. 
draugijų ir organizacijų susi
rinkimas šaukiamas sausio 27, 
sekmadienį, 12,00 vaL, Ap
reiškimo parap. salėje. Numa
toma paskaita: gyvybės -apsau
ga atominio karo metu. Be to, 
bus pasitarimas dėl Katalikų 
seimelio, kuris numatytas su
šaukti kovo 10 d., 2 vai. po- .
piet, V.J. Atsimainymo parapi- JEI PARĖKIATE SAVO ADRESU 
joje, Maspethe. ALRKF Valdy- . *
ba prašo visas draugijas ir or-

drys, buvęs sukilimo vadas. Jis 
pasakys pagrindinę kalbą, pri
simindamas sukilimą.

Anų laikų politinę apžvalgą 
padarys Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas Vaclovas Si
dzikauskas.

Taip pat kalbės Mažosios 
Lietuvos rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas Martynas Brakas.

Minėjimas bus paįvairintas 
menine .programa, kurią atliks 
New Yorko vyry oktetas, va
dovaujamas Alekso Mrozinsko.

Be to, bus plati dokumenti
nė 1923 metų įvykių paroda.

Po minėjimo' — vaišės. Į- 
einant aukojama 5 dol.

Mažosios Lietuvos likimas ir

Socialinės Apsaugos Vaidy
ba praneša, k^d tūkstančiai 
gaunančių sociafinės apsaugos 
čekius, negauna: jų taip grei
tai, kaip turėtų, tik dėl to, kad 
nepraneša » savo* naujo adreso 
socialinės apsaugos įstaigom. 

i^Kaip praneša Brooklyno, N. 
Y., socialinės apsaugos įstaiga 
(860 Willoughby Avė.), savo ad
reso negalima pakeisti .sociali
nės apsaugos dokumentuose, 
vien tik pranešimu pašto įstai-

DETROIT, MICH.
WJLB, 14d0 banga •' 

Vedėja* Ralph J. Valatka 
15756 Lacure, Detroit 27, Midi.

BRoatfway 3-2224 
teftadieniata 4:30 - 5:30 popiet

gai, kaip tai daroma “su laikraš- 
čiais. Jei norite, kad kiekvie- ‘ '
na mėnesį jūsų socialinės ap- z
saugos čekis pasiektų greitai 
ir garantuotai, tai praneškite 
savo naują adresą Socialinės 
Apsaugos Valdybai tuojau, kai y
tik keliatės į naują vietą.

Savo naują adresą gedima 
pranešti Socialinės Apsaugos 
Valdybai užpildant ir pasiun- 
čiant pašto atviruką, kuris pri- ■ "'“X
siunčiamas jums su pirmuoju J
čekiu, arba painformuojant So- X. /
dalinės apsaugos išmokėjimų ■ 
centrą, nurodant savo pavardę 
ir adresą, kortelės numerį, nau- lauko teniso klubo baliuje sausio 
ją adresą ir kada manote išsi- (9 moderniose ciub 880 patalpose, 
kelti. Išmokėjimų centro ad- Ave^ 5Cy,ire*\

... X -- N. Y. tekiams groja Pr. Sorokoresą galite rasti jūsų “Certifi- ^^„0. Pradiia 7;30 v. v. 
cate of Awani” <Reacalui esant, .. .... . ' .
galit paskambinti savo vietinės

FUNERAL HOME 
197 WEBST» Ava. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

HARTFORD, CONN. 
WPOP, 1410 klc.

Ved. Alg. D^ag&navlčiu*
273 VtetoriaRd., Hartford 14, Conn.

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME

K. P. BALTYS — Dlrectorlu* 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu VeMjas

210 Eaat Btth Bt • RE«Mit *Os9 
New York, N. Y. BU S4661 

Ponktadlenj sausi* 18 — Iki 
Ketvlrtadlonio, sauofo 1883

Pirm* kart* Torke —

Unksme splvota fllnut-
“RENDEZV0U8 IR WIEN” 
(“WM»ky, Wodka, Wlenėrfn") 

Vaidina:
Margtt Skad, H. Hott. P. Weck, P. 
Schmidt, S. Ntooietti, J. Meinrad...

VflLLlAM X DRAKE

DRAGŪNAS

Šokių metu norintieji turėti staliukus, gali ne
mokamai užsisakyti pas Aldoną Sileikytę — 
HIckory 1-5485.

George Kopping 
Importuoti ir vietiniai skanėstai 

namie gaminto* salotos 
tviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue
(kampas 86th Street) 
New York 28, N. Y.

TeL EVergreen 7-4335
STffHBi MOMISKIS

(ARMAKAU8KA8) 
Ūnborfus-Balsamuotojaa 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.?

BROOKLYN. N. V,

. ttmty' Vyčių Geležinio Vil- 
fešM vasario 9 (L, 7:30

rengia- ^Mardi Gras” šo- 
kiūš. latvių namuose (Baltais 

"Namš) Jamaica.Piain.

Bažnyčios vienybšs Otavos 
pamaldos šv. Petro parapijos 
bažnyBoje pradedamos sausio 
18. Pamaldos bus kasdien 8 vai. 
ryto.

Jiova Morkūnienė sausio 27 
d. šv. Petro parapijos salėje 
prie 7-tos gatvės ruošia Whist 
Party, kurio visas pelnas ski
riamas Jėzaus Nukryžiuotojo 
seselių koplyčios statybai Bro- 
okton, Mass. Pradžia 3 vai po
piet

Kun. AL Vembrė, kuris vika
rauja amerikiečių parapijoje 
Stoughton, .Mass., savo keleto 
dienų atostogas praleido Bosto
ne: būvo sustojęs šv. Petro pa
rapijos klebonijoje-

Molroce simfoninis orkest
ras, diriguojant komp. Jeroni
mui Kačinskui, kovo 3 d. 3:15 
vai. popiet duos koncertą jau- 
bimui. Programoje dalyvaus 
Wakefieldo aukštesnėsės _ mo
kyklos mokinių ch<M*as ir llm- 
amžiaus pianistė. Programoje 
bus išpildoma Beethoveno, Ber- 
lioz, Čaikovskio ir kitų kom
pozitorių kūriniai,

,3v. Petro parapijos CY0 
jaunimas sausio 26 <L 7 vai. ry
to susirinks parapijos bažny
čion išklausyti šv. Mišių ir po 
jų išvyks vienos dienos išky
lai į New Hampshire kalnus pa
slidinėti. Iškylai vadovaus kun. 
J. Svirskas.

VIETA: Ridgewood Lanes, 1001 Ir- 
ving Avė., Brooklyne

Remontuojama Angolą Karalie- 
_ _nės parapijos - bažnyčia.

- šiais metais sueina 75 metai, 
kai suorganizuota Angelų Ka- 
ralienės parapija Brooklyne.

pirmoji lietuvių parapija 
New- Yorko apylinkėje. Para
pijos jubiliejaus iškilmės bus 
šių metų rudenį. Ta proęa pa
grindinai atnaujinama parapi
jos bažnyčia.

Kun. J. Aleksiūno, parapijos 
klebono rūpesčiu, darbai jau 
pradėti, šią savaitę išgriautos 
galerijos. Dirbama kasdien nuo 
8 vaL ryto iki 5 vaL popiet- 
Pamaldos bažnyčioje būna 
ankstų rytą— šv. mįšios 6:30, 
7:00 ir 7:30 vai- Parapiečiai 
džiaugiasi, kad jų senoji bažny
čia gaus naują rūbą.

Dr. H. Montvilienė pereitą 
savaitgalį lankėsi Čikagoje, už
sukdama čia pakeliui iš New 
Yorko į St. Paul ir Minneapo- 
lį, Minu., kur ji praleido visą 
savaitę tarnybos reikalais. Bū
dama Minneapolyję skaitė pri
taikomos matematikos paskaitą 
“The Language of Digital Com- 
puters”.

Jozetina Dudonis, 48 metų 
amžiaus, gyvenusi Ridgewoode, 
mirė sausio 11. Palaidota iš An
gelų Karalienės parap. bažny
čios sausio 14 šv. Karolio ka
pinėse.
>AAagdelena Kanišauskienė — 
Kent, 80 metų amžiaus, gyve
nusi Blue Point, L.I., N.Y. mirė 
sausio 11. Palaidota sausio 14 
iš Angelų karalienės parap. 
bažnyčios šv. Jono kapinėse.

Tautinė vienybė bus nagri
nėjama viešoje paskaitoje va
sario 9 d. baltų namuose, 131 
East 70th St., Manhattan, N. 
Y. Moderatorius bus dr; Juo
zas Girnius. Tema padalyta į 
tris sritis: kultūrinė (diskusijas 
praves dr. J. Girnius), politinė 
(min. V. Sidzikauskas), ir kartų 
santykiai (dr. Ant. Klimas iš 
Rochesterio). Diskusijas ruošia 
L.F. Bičiuliai rajoninio suvažia
vimo proga.

«DIE GAN8,VON 8EDAN” 8«phl« Bereue
Vaidina: teimM radijo programų*

Hardy Krtger. Jean JUchard, Dany *Mto,WOI»A, Dek ParB, IR.
CaiTti, Frtta Tinmana, Theo Ungun AJE, M80 kBeo.; FJN. KBJ m*ą*e.

k—Min 10-11 vai. r.; Mt * u*km.

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 

74 PROVIDENCE ST. 
WORCE8TER, MASS. 

PL4-6757 PL4-1165
Važiuojant BMT <7anarrie linija, iš
lipti Halsey St stotyje.

1 PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 880 Bangą 

V*tHJa* Adolfas Gaigalas 
335 Titan BU PNIadatpMa 47, Pa.

' HOward 7-4176 ' 
•ofttadisaMs noo 3:30 iki 4X10 v^p.

110 Wyekoff Ava, prie DHCMb Ar*. 
Brooklyn-RMgew*od* te*. VA 1-2818 
Kaaa atidaro: Peflktadtaaėais < vaL 

fcitBdiciiioij . filnoM ytaeifnM

Penktadieni sausio 18 — iki'

Stasys Lūšys su šeima išsi
kėlė gyventi naujon vieton. 
Naujas adresas: 88-01 104 St-, 
Richmond Kili 18, N-Y. Telefo
nas: Vlrginia 9-1193.


