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MIRĖ POETAS.F AUSTAS KIRŠA
Bostone Kearney ligoninėje 

sausio 5 dieną 6 vai. v. mirė 
poetas Faustas Kirša, sulaukęs 
73

Lubino laidotuvių name. Laido
tuvių mišios buvo šv. Petro ir 
Povilo lietuvių bažnyčioje. Pa
laidotas sausio 8.

Metus pradėjo taikos žodžiais ir taikos kelionėm
Popiežiaus Pauliaus VI kelio

nė po šv. Žemę sausio 4-6 die
nom jau baigta. Ji buvo viso 
pasaulio dėmesio centre, nes tai 
pirma popiežių kelionė į šv. Že
mę nuo apaštalų laikų; nes jos 
metu susitiko katalikų ir orto
doksų bažnyčios galvos vieny
bės mintimi nuo išsiskyri m o 
1054; nes popiežius nuvyko į 
Šv. Žemę su meile visų tikėji
mų žmonėm vietoj senų kry
žiaus karų.

J.ohnsono “taikos ofenzyvos” ir Chruščiovo “atsisakymo nuo teritoriniŲ klausimy 
sprendimo karine jėga” plano garsą nustelbė pop. Pauliaus kelionė į Šv. Žemę

Kelionės reikšmė? Ne tik ta, 
kad tarp tos kelionės aprašy
mų pradingo Chruščiovo memo 
randumas, kuriuo jis norėjo pa
traukti pasaulio opiniją. Popie
žiaus kelionė patraukė į save 
pasaulio dėmėsi kaip reali pa
stanga vienybei tarp krikščio
nių tikėjimų, vienybei tarp skir
tingo tikėjimo žmonių.

Entuziastingas Jordano kara
liaus Husseino surengtas sutiki
mas popiežiui, minių spūstis su 
šauksmais ir palmių šakom ly
dint popiežių Via Doloresa — 
keliu, kuriuo Kristus nešė kry
žių. popiežiaus akyse ašaros, 
kada jis aukojo mišias — vis 
tai rodė kylantį naują suartėji
mo klimatą tarp dviejų skir
tingų tikėjimų — tarp katalikų 
ir musulmonų.

Izraelio pusėje sausio 5 ke
lionė į Nazaretą, Galilėjos eže
rą, Kaparnaumą, Taboro kalną, 
susitikimas su Izraelio preziden
tu Shazar ir kitais vyriausybės 
atstovais, pagerbimas žuvusių 
žydų tautos narių — tai rodė 
mažiau gaivališko entuziazmo 
nei Jordano pusėje, bet dau
giau tvarkos ir drausmės, o taip 
pat vilties, kad tradicinis ne
pasitikėjimas tarp Senojo ir 
Naujojo Testamento atstov ų 
dings. Ir žydai reiškė viltis, kad 
senasis jiem skirtas kaltinimas 
už Kristaus mirtį bus Bažny-

čios sprendimu nuimtas nuo 
vienos tautos ir perkeltas visai 
žmonijai.

Kelionės viršūnė buvo susiti
kimas su ortodoksų patriarchu 
Athenagoru, kuris atstovauja 
150 milijonų tikinčiųjų. Susiti
kimas simboliškas — Alyvų 
kalne, kur Kristus buvo prakai
tavęs, kur buvo išduotas. Athe
nagoras ir Paulius atkopė į kal
no viršūnę iš dviejų skirtingų 
pusių ir apsikabino. Paskui bu
vo pasitarimai nunciatūroje ir 
revizito tvarka patriarcho ats
tovybėje. Ar buvo kas kon
krečiai sutarta. nepaskelbta, reikšti savo jausmus ženklais: 
Tačiau pats susitikimas laiko- Romos ir Jeruzalės bažnyčios 
mas pozityviu žingsniu kelyje į varpais skambino, Italijos

vienybę tarp katalikų ir orto
doksų.

Kelionės metu buvo pasėta 
sėkla- Tik vėliau aiškės jos vai
sius.

J. Valstybių prezident a s 
per Peace Corps direktorių 
Shriver pasiuntė popiežiui laiš
ką, pareikšdamas norą susitik
ti ir prašydamas palaiminimo 
Amerikos taikos pastangom.

Popiežiaus kelionė tebuvo 
maldingo piligrimo kelionė. 
Bet žmoniškas yra noras pa-

val-

Izraelis apdalino savo 
medaliais, o arabas iš 
atnešė popiežiui 5 puo- 
kavos. Popiežius buvo

džios lėktuvai lydėjo popiežių 
iki tarptautinių vandenų; Jorda 
nas ir 
garbės 
minios 
dūkūs
atsisakąs gerti kavą, bet pažvel
gęs į vargšą aukotoją, pašau
kė jį atgal ir vieną puoduką iš
gėrė, kai tas ' aukotojas savo

tautos papratimu puolė ant že
mės.

Ir gamta nesukliudė kelionės 
triumfo. Jordano dangus buvo 
labai miglos aptrauktas; buvo 
manoma, kad lėktuvas turės pa
sukti Syrijon ar kur kitur, bet 
paskutinę valandą miglos pra
retėjo tiek, kad lėktuvas galė
jo pasiekti Jordano sostinę.

metus. Buvo pašarvotas

FAUSTAS KIRŠALB J TAIKOS OFENZYVA: Darbais, ne 
žodžiais fr pirmiausia: Vokietijos pagalba

Naujiem metam valstybių va
dai buvo nepaprastai taikingi. 
Chruščiovas siuntė sveikini
mus ne tik Johnsonui, bet ir 
Mao Tsetungui. Mao Tsetungas 
negrasino kapitalistam karu, o 
Prancūzijai rodė net palanku
mo. De Gaulle kalbėjo apie sa
vo atominius siekimus, bet 
pabrėžė ir vienybę su Europa 
bei Amerika. t ' 1

Johnsonas nuėjo toliau tai
kos keliu- Atsakydamas Churš- 
čiovui, jis pasisakė už “taikos 
ofenzyvą", taikos vykdymą dar
bais, ne žodžiais. O valstybės

^sekr. Rusk konkrečiai kalbėjo 
Spie' naujas sutartis su Mask
va. Pirmas žingsnis tokiom su
tartim buvo pasitarimas su Vo
kietija, kurią labiausiai liečia 
derybos su Maskva. Tam ir vie
šėjo kancleris Erhardas pas 
prezidentą Johnsoną gruodžio

28-29. Konkretaus nieko nesu
tarta, bet Amerika įsitikinusi, 
kad Erhardas bus palankesnis 
Amerikos politinei iniciatyvai 
derėtis su Maskva, negu buvo 
Adenaueris. Amerika taip pat 
įsitikinusi, kad Erhardas ma
žiau rems de Gaulle, kuris ne
nori iš viso esamom sąly
gom derėtis su Maskva- Su
darytas pasitikėjimas tarp 
Amerikos ir Vokietijos. Tai 
jau laikoma žingsniu pirmyn į 
derybas su Maskvą.

kurios 
iš švė

ISTORINIS SUSITIKIMAS: patriarchas Athenagoras ir popie
žius Paulius.

sovie-
Y. Ti-

F. Kirša buvo gimęs 1891.2- 
13 Senadvario vsd. Antaliep
tės v. Zarasų parapijoje. Mokė
si Antalieptėje, Vilniuje, Mask
voje. Gimnazijos baigimo eg
zaminus išlaikė 1914, grįžęs į 
Vilnių 1915 baigė pedagoginius 
kursus ir pora metų buvo pra
džios mokyklų moky t ojas. 
1922-5 dar studijavo Berlyne 
literatūrą, estetiką, filosofiją, 
architektūrą ir grįžęs su per
traukom dirbo tai vienoj, tai 
kitoj redakcijoje bei rašytojų, 
meno kūrėjų draugijoje ar teat
ro reikalam.

Eilėraščius pradėjo spausdin
ti 1912 Ateityje. Atskiri leidi
niai Lietuvoje buvo Verpetai, 
Aidų Aidužiai, Suverstos vagos, 
Giesmės ant akmens, Piligri
mai, o taip pat satyrų rinki
niai Pelenai. Jau tremtyje 
išėjo Tolumos (premijuota). 
Šventieji akmens.

Tai vienas stipriausių lyrikų 
toje nepriklausomos Lietuvos 
pradžios generacijoje, kuriai 
priklausė Sruoga, Putinas My
kolaitis, Santvaras, Vaičiūnas- 
Tai vienas iš giliausių mąstyto
jų poezijoje. ‘

MASKVOS INICIATYVA: Žodžiais — sutarkim nevartoti 
gos; darbais — jūs pasitraukit, kad mes galėtume užimti

Sovietų atstovas Dobryninas 
sausio 2 įteikė memorandumą, 
kuriame siūlo pasirašyti sutar
tį — atsisakyti nuo karinės jė
gos teritoriniam ginčam spręs
ti. Si mintis 
Chruščiovo daugžodžiavime— 
21 puslapis; apkrauta to
kiais priedais, kad sovietinę 
kalbą išvertus į kasdieninę me
morandumo turinys būtų tok
sai:

1. Valstybės atsisako nuo da- .kraštų 
bartinių sienų pakeitimo jėga, 3. Yra kraštų, kurie yra pa- 
ir iš viso nuo sienų pakeitimo, dalyti ir kurie nori grąžinti pri-

— Taigi pripažįsta visus 
tinius užgrobimus. (Ir N. 
mes pripažino, kad tai “dau
giausia turinčio” kalba).

2. Yra tokių sričių, 
nuskandinta N. dar nėra išsilaisvinusios

timos kolonizacijos ir okupaci
jos. Nurodo konkrečiai: Formo- 
za tebėra Amerikos okupuota; 
ji turi būti grąžinta kam. Kini
jai. Amerikos bazės turi būti 
atitrauktos iš visų kitų svetimų

klausančias teritorijas. Nurodo 
pavyzdį — Indonezijos noras 
prisijungti tas žemes, kurias su
daro Malaysia valstybė, esąs 
teisėtas. 0 kai pavergta tauta 
neturi kitos išeities, tai grieb
tis ginklo yra jos “šventa tei
sė”. “Ar gali būti kas abejin
gas. kai liejasi kraujas dėl sie
nų? Ir tada sovietai, žinoma, 
gali įsikišti. Kitas pavyzdys: ka
ro agresoriai neturi teisės į te
ritorinę grąžinimą. Tai nukreip
ta prieš Vokietiją.

AMERIKA Į TAI: Apvylė, bet tylekim
Valstybės departamentas sau

sio 3 pareiškė, kad memoran
dumas kelia “nusivylimą”. Ta
čiau guodžiasi, kad “tonas nė
ra priešiškas Jungtinėm Valsty
bėm ir kitiem Vakarų kraš
tam.”- Departamentas pageidau
jąs išvengti “neigiamų komen
tarų” ir įspėjęs savo pareigū
nus nediskutuoti memorandu
mo su spaudos žmonėm. Esą 
galima svarstyti memorandu
mą, tam tikras dalis jo atme
tant.

vertintum?
Jis yra šaltas vanduo prezi

dento Johnsono entuziastingam 
“taikos ofenzyvos” šūkiui. Jei

AZIJA IR MASKVA
* Azijos komunistų partijose 

, kinai stumia laukan rusų įtaką.
Kinų įtaka įsigali Indijoje. Cei- 

memorandumas būtų rimtai pri- lone, Indonezijoje. Burmoje. 
imtas, tai po kurio laiko būtų ’ Kur partijos daugumas kaip In- 
reikalingas antras jo leidimas. 
Būtent, kada “šventa teisė” 
būtų įvykdyta Aliaskoje, ir tas 
kraštas, vykdant “teisėtą" So
vietų norą, būtų suvienytas su 
Sovietų Sąjunga, tada Maskva 
iš naujo pasiūlytų Amerikai pa
sirašyti sutartį: pasižadėkime 
svetimų teritorijų neliesti ir 
ir esamas sienas pripažinkime..

— Demokratų kandidatais į 
viceprezidentus pagal Assoc. 
Press duomenis taip rikiuojasi 
balsų dauguma: Humphrey, 
R. Kennedy, A. Stevensonas, 
Wagneris, Shriver, Brown, šen. 
McCarthy, šen. Ribicoff.

dijoje liko ištikima Maskvai, 
ten kinai įsakė savo šalinin
kam organizuoti skyrium parti
jas. Esą “vardan vienybės nega
lima aukoti principo”.

KONGO IR TSHOMBE
Kongo Adoula sausio 2 per 

radiją kaltino Belgiją kišimusi 
į vidaus reikalus. Esą belgai 
siekia, kad Adoula būtų pakeis
tas Tshombe, kuris dabar yra 
Ispanijoje.

— Darbo sekr. Wirtz sausio 
3 pasiūlė atsisakyti nuo ant- 
vaiJndinio darbo, tada būtų su
taupytos pilnos darbo vietos 
naujiem 919.000 žmonių.

NERIMTAS ŽVILGSNIS Į NAUJUS METUS
gelbėjimas bus Nixonas, kuriam 
į viceprezidentus sutiks būti 
Goldwateris. Eisenhoweris ne
norės varyti aiškios akcijos 
prieš savo draugą demokratą 
Johnsoną. Prezidentas Johnso
nas ras paruoštą klimatą, susi
tikti su Chruščiovu, gal būt, 
Ženevoj, o paskui bus pakvies
tas į Maskvą, kurioje turėjo bū
ti Eisenhoweris, bet negavo nu
vykti dėl lėktuvo U-2 inci
dento. Bus pasukti labiau varž
tai Castrui suveržti. Jack Ruby 
gaus 20 metų kalėjimo (kiti 
pramato, kad prezidento skirta 
ir Warreno vadovaujama komi
sija neprieis vienos minties ir 
paliks be sprendimo)- Popiežius 
Paulius VI vyks į Indiją, gaus 
pakvietimus į Ameriką 
Kinai susprogdins savo 
nę bombą.

4 Keltfornifbs astrologė Ma- "Astrologų ir žumefistų pra- 
bel Walrath Smith, 82 metų, matymai apie Nixoną, Johnso- 
gyva ir judri, pareiškusi Jour- ( 
nal American korespondentui 
savo pramatymus 1964 metam. ! 
Tarp jų:

— Nixonas nebus daugiau '

ną, Chruščiovą, de Gaude ir au
gančią prabangą

KANDIDATAS | PREZIDENTUS. Šen. Barry Galdvvateris 
sausio 3 paskelbi, kad jis siekia būti respublikonų kandidatas 
į prezidentus. Viceprezidento 
pareigas labiau vertina.

vietos neimtų, nes senatoriaus

BERLYNO SIENA IR PLYŠYS
Vakarų sąjungininkai prita

rė, kad Berlyno burmistras W. 
Brandt derėtasi su rytų Vokie
tija dėl tolimesnio susisiekimo 
tarp rytų ir vakarų Berlyno 
gyventojų. Nuo gruodžio 18 iki 
sausio 5 lankėsi 1.28 mil. žmo
nių. Rytų Vokietija susitarimą 
dėl lankymosi jau išnaudoja po
litiškai, skelbdama, kad vakarų 
Berlynas pripažino rytų Vo
kietiją.

— Bulgarijaišleido įsakymą 
bausti 15 dienų kalėjimo už 
politinius anekdotus. Naujau
sias ten anekdotas Petro ir 
Jono pasikalbėjimas apie sie
nos atidarymą. Jonas: “Petrai,

dėl aš turėčiau liktis Bulgarijo
je vienas?”

POPIEŽIUS SVEIKINO VYSK. 
V. BRIZGI

Kalėdų švenčių proga šv. Tė
vas atsiuntė sveikinimą vysk. 
V. Brizgiui. Sveikinime savo 
ranka įrašė: “Tauta, kuri vaikš
čiojo tamsybėse, išvydo didelę 
šviesą” (Izajo 9,2) Pasirašė Pau
lius VI 1963 metų Kalėdų 
šventėse.

— Vysk. V. Brizgys sausio 
6 lankėsi Washingtone Šiluvos 
koplyčios statymo reikalais ir 
įmokėjo pirmuosius pinigus.

— Vietname generolų rung
tynės dėl valdžios sausio 6 bai- 
sėsi trijų generolų viršūne. Pa
žymėtina, išstumtas gen. Ton 
That Din n, saugumo ministeris, 
kuris sakėsi įvykdęs sukilimą 
prieš prezidentą Diem, jį iš
duodamas.

nei prezidentas nei viceprezi
dentas. Šen. Goldwateris nebus 
prezidentas. Henry Cabot Lod- 
ge bus siūlomas į aukštą vie
tą valdžioje, bet rinkimus jis 
praleimėjo jau 1960 galutinai- 
Gub. Brown tarnauja paskuti
nę savo kadenciją. Abejoja, ar 
de Gaulle išgyvens šiuos me
tus. Būsią nužudyti du pasauli
nio masto asmens. Mirtis įsi
suks ir Anglijos karališkoje 
šeimoje. Karo, žinoma, tarp A- 
merikos ir Sovietų nebus, kol 
valdys Chruščiovas. Ameriko
je birža svyruos kaip jūros ban
gos. Pelnyti ar prakišti bus 
galima valandom, ne dienom. 
Iš kitų asmenų labiausiai pir
muose spaudos puslapiuose bus 
minima Clare Booth Luce.

Kad pramatymai būtų labiau 
patikimi, sako, jog astrologė 
Smith prieš keturis mėnesius 
buvo skelbusi, jog prezidentas 
Kennedy savo kadencijos neiš
gyvens.

Bob
nistas, jau be astrologinės pa
galbos, o tik darydamas logiš
kas išvadas iš faktų eigos, spė
ja tokius dalykus:

— Prezidentas Johnsonas de
mokratų konvencijoje varžovų 
neturės ir lapkričio rinkimuo
se laimės. Jo populiarumas, pa
lyginti su dabartiniu sumažės, 
bet ne iki tokio laipsnio, kad 
pralaimėtų. Johnsonui daug pa
gelbės kandidatas į viceprezi
dentus šen. Eugene McCarthy. 
kuris surinks balsus iš viduri
nių vakarų ir katalikų (O Ass. 
Press daviniais, dabartiniu me
tu McCarthy minimas tik šeš- trologų ir laikraštininkų pra
loję vietoje). Respublikonų kon
vencijoje bus chaosas. Pirmuo
se balsavimuose Rockefelleris.
Goldwateris. Lodge. Scranton ir 
Romney gaus maždaug po 
lygiai balsų, bet nė vienas 
tiek, kiek reikia nominacijai. 
Po ilgo tąsymosi akligatvyje iŠ-

Conskline JA. kolum-

ir kt. 
atomi-

U.S. News and W. Report 
skelbia, kad biznieriam bus 
didelio pelno metai, gyventojai 
turės mažiau karo baimių nei . 
bet kuri kita generacija. Judė
jimas Amerikoje dar padidės, 
nes pusė milijono šeimų įsigys 
antrą automobilį — lig šiol to
kių šeimų jau yra 8.5 mil. Apie 
100.000 šeimų įsigys po antrą 
namą — kur nors kurorte; jau 
dabar tokių šeimų yra 2 mil. 
Vidutiniška šeima turės pajamų 
8,700, o atskaičius mokesčius 
— 7,800. Viena iš penkių šei
mų turės 10.000 ir daugiau pa
jamų. Taigi prabanga didės-

Apie bedarbius čia nekalba
ma, ar jų skaičius mažės ar 
didės, nes tai kenktų optimisti
niam stiliui pradedant naujus 
metus.

Gėlimą manyti, kad tokus as-

matymas naujiem metam esąs 
nerimtas. Tačiau jis nėra ma
žiau rimtas kaip Chruščiovo 
memorandumas, kuriuo siūlo 
tvarkyti 1964 metų politiką. Ir 
tie, kurie patikės astrologu, yra 
nemažiau rimti kaip tie. kurie 
patikės Chruščiovo žodžiu.

1
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Maskvos akcija prieš lietuvius vakaruose 1963
Lietuvos kompartijos sekr. A.

Sniečkus rugpiūčio 9-10 Vil
niuje skundėsi dėl lietuvių vei
klos užsieniuose, nepalankios 
Sovietų linijai Lietuvoje.

Sustiprinta taktika: vienus terorizuoti, kitus prisijaukinti ir tokiu būdu visus nu
tildyti, o nepavojinguosius sovietam padryti sovietiniais patriotais.

"liaudies priešu" kategorijai. 
Postalininė Chruščiovo taktika 
kaip tik tuo visur pasižymi, 
kad atsisakoma senojo masy
vaus stiliaus visus priešinin
kus vienodai kietai traktuoti. 
Sterigiamasi, kiek galima, ne 
savo užkietėjusiais priešais pa
daryti, bet palaipsniškai “prisi-

PRAEITIS, ATVEDUSI J KRUVINUS 
DABARTIES {VYKIUS

Sniečkaus skundas tebuvo pa
kartojimas skundo, kuris eina 
iš Maskvos. Pasinaudodama ato-* 
lydžiu tarp Rytų ir Vakarų, 
Maskva sustiprino akciją likvi
duoti Vakaruose tiem “buržua
ziniam nacionalistam”, kurie 
kliudo sovietiniam planam. Šiai 
akcijai Maskvoje liepos mėn. 
buvo sudarytas “komitetas kul
tūriniam ryšiam su tautie
čiais užsieniuose”. Tai buvo pa
daryta kaip tik prieš “paverg
tų tautų savaitę” Amerikoje.

Sovietinės akcijos, nukreip
tos prieš lietuvius Vakaruose, 
1963 metų apžvalgą konkrečiai 
duoda Europoje leidžiamas biu
letenis “Kovos keliu”. Gruodžio 
15 dienos nr. jis pateikia to
kius faktus:

Spalio 25 Maskvoje įvyko pir
masis pilnaties susirinkimas 
naujai sudarytojo komiteto ry-

LBJ LAUKIA DIDĖJANT TAI
KOS, MAŽĖJANT IŠLAIDŲ

Prez. Johnsonas gruodžio 27 
spaudai pareiškė: — Būsią ki
tų metų biudžete mažinamos iš
laidos daugeliui įstaigų, išsky
rus tas, kurios tiria erdvę ir 
siekia gerinti žmonių gyveni
mą — tai būsianti kova 
skurdu Amerikoje. Būsiąs 
žinamas valdžios įstaigose 
nautoju skaičius. Dabar jų
2.470,571. Jų 42 proc. dirba 
apsaugos žinyboje, 24 proc. paš
to departamente, 7 proc- vete
ranų administracijoje. Apsau
gos departamentas uždaro 32 
įmones. Tačiau čia iškyla klau
simas: o kur dings tie atlei- 
džiantieji? didins bedarbių pro
centą?

su 
ma
la r- 
yra

šiam su tautiečiais užsienyje iš
plėsti. Jame dalyvavo Įvairių 
visuomeninių organizacijų atsto
vai, o taip pat respublikinės 
sekcijos Ukrainai, Gudijai, Lie
tuvai, Latvijai, Estijai, Gruzi
jai ir Uzbekistanui Buvo pri
imti komiteto veiklos nuosta
tai. Jo sudėtyje gali dalyvauti 
visos visuomeninės organizaci
jos. Jau dabar dalyvauja pro- 
fesąjungų, rašytojų, menininkų 
ir muzikų, architektų, žurnalis
tų, sporto, Raud. kryžiaus ir k. 
org-jų atstovai.

Naujojo komiteto veiklą, ten
ka sieti su kita panašaus pobū
džio žinia, paskelbta kiek anks
čiau. Liepos 16 “Izvestijose” pa
sirodė pranešimas, kad išreikš
tas pageidavimas palaikyti ry
šius su įvairiomis tautinėmis 
grupėmis užsienyje. Buvo sumi
nėti rusai, ukrainiečiai, gudai, 
lietuviai, latviai, estai ir armė
nai, kurie dėl įvairių būdų atsi
dūrė užsienyje. Sovietų akimis, 
emigracija šiuo metu susidaro 
iš keturių pagrindinių katego
rijų, kurios skiriamos visose 
tautybėse. Vieni paliko gimti
nę, bėgdami nuo caro valdžios. 
Kiti pabėgo užsienin nuo Spa
lio revoliucijos ir pilietinio ka
ro. Dar kiti nacių išvežti 
darbams Pagaliau, ketvirtoji 
kategorija — tai tikri “tėvy
nės” išdavikai, pabėgę nuo 
* 'liaudies'.’ keršto. Pastarieji, 
esą, nuolat šaukia prieš savo 
■'tėvynę”, ją šmeižia ir pasiruo
šę parsiduoti savo samdyto
jams už Atlanto.

Pagal šitą klasifikaciją nau
dojama ir skirtinga taktika.

Prieš “liaudies priešus” lig
šiolinės priemonės pasirodė dar

nepakankamos. Todėl liepos nacistais”. Tuo tikslu sudarytas 
pradžioje Rygoje buvo sušauk- bendras organas, ir jam paves
ta speciali konferencija,, kurio
je dalyvavo ir Chruščiovo žen- nes” antisovietinei veiklai nutil
tas Adžubėjus. vienas vadovau
jančių sovietų propagandinin
kų. Konferencija konstatavo, 
kad Pabaltijo pabėgėliai užsie
nyje turi įtakingas organizaci
jas ir kad ju vadai tarpusavy 
bendradarbiauja. Padarytas nu
tarimas. kad Pabaltijo respub
likų partinės organizacijos taip 
pat turinčios bendradarbiauti 
kovoje su "buržuaziniais nacio-

ta surasti “paveikias priemo-

dyti. Kokios tos priemonės, dar 
nėra paaiškėję. Nėra abejonės, 
kad tai reiškia pirmoj eilėj pa
sikeitimą savo agentų žiniomis 
apie veiklesnius tremties asme
nis- Kiti metodai — daugiau ar 
mažiau jau seni ir išbandyti. Pir 
miausia juos pajunta anapus 
gyveną giminės.

Griežtos priemonės tačiau tu
ri būti taikomos tik aiškių

jaukinti”. Toji taktika pirmiau
sia taikoma kitoms trims aukš
čiau suminėtoms emigrantų ka
tegorijoms.

Dar 1960 m. buvo pastebė
tas naujas sovietų šūkis: “Kiek
vienas, kuris tikrai myli ir ger
bia savo tėvynę, gali būti so
vietinis patriotas, net jeigu jis 
gyventų užsienyje”. Kokios 
yra to “sovietinio patrioto” žy
mės? Visų pirma, jis nedalyvau
ja jokioj prieš sovietus nukreip
toje veikloje. Toliau, jis ragi-

(nukelta į 4 pslj

Kipro sala tik 40 mylių nuo 
Turkijos ir 500 mylių nuo Grai
kijos. Bet tarp 558,000 gyven
tojų turkų yra tik 20 proc-, kiti 
graikai. Graikai, siekdami pri
klausyti Graikijai, sukilo prieš 
Anglijos valdymą. Buvo padary
tas kompromisas 1960 — duo
ta Kiprui nepriklausomybė. Ne
priklausomybė buvo sutarta ga
rantuojant graikam preziden
tą, turkam viceprezidentą. Abu
du su veto teise. Parlamento 
atstovų skaičius taip pat pada
lytas: graikam 35, turkam 15, 
valdžios pareigūnų proporcija 
70:30.

Konfliktas tarp graikų ir tur
kų atsirado, kai graikų siūlo
mus įstatymus turkai vetavo.

Prezidentas Makarios pasiūlė 
dabar 13 pakeitimų konstituci
jai, svarbiausia panaikinti veto. 
Tada turkų pasipriešinimas 
būtų bereikšmis. Į šitą pasikė
sinimą ir buvo atsakyta gruo
džio 21 riaušėm sostinėje. Į 
riaušes įsikišo turkų įgula salo
je, laivų manevrai jūroj. Kon
fliktas atėjo į J Tautas.

— Apeliacinis teismas gruo
džio 28 Albany išaiškino, kad 
“vardan akademinės laisvės” 
komunistas gali kalbėti val
džios universitete. Žemesnysis 
teismas buvo uždraudęs kalbė
ti Buffalo kom- Apthekeriui.

— New Yorko valstybėje per 
1963 bedarbių skaičius iš 4.4 
proc. pakilo iki 5.1.

PER KULTŪRINIUS MAINUS
.ALT komunikate 1963 lapkri

čio 23 d. buvo pranešta, kad 
ALT Valdybos vardu buvo 
kreiptasi Į JAV Prezidentą ry
šy su numatomis pradėti dery
bomis su Sovietų Sąjunga dėl 
Kultūrinio pasikeitimo sutar
ties atnaujinimo ir prašyta, kad 
toji sutartis nebūtų iš Sovietų 
pusės naudojama propagandai, 
jog Lietuva ir kt. Baltijos kraš- 

_tai legaliai laikomi Sov. Sąjun
gos dalimi. Pareiškime buvo 
atitinkamai motyvuota ir nuro
dyta visa eilė atsitikimų, kur 
pagal ta sutarti sovietai siun
čia iš okupuotos Lietuvos Įvai
rių profesijų reprezentantus. 
Ryšy su kalbamu ALT raštu 
gautas tuo klausimu išsamus 
V. Departamento atsakymas, 
pasirašytas 1963 gruodžio 11d- 
Svarbesni Dep-to pareiškimai 
yra šie: (versta iš. anglų kal
bos!

“Gerbiamas p. Šimuti: Atsa
kydamas į Jūsų lapkričio 20 d. 
laiškus velioniui Prezidentui •.v r ..

Kaip Maskva mėgino išgauti 
Baltijos valstybių prijungimo 
pripažinimą per kultūriniu mai
nę programą, bet Amerika vėl 
atmetė

V. STASĮNSKAS, Lietuvos konsulas, atsisveikina mirusį kompozitorių K.V. Banaitį.

Kennedy ir Valstybės Sekreto
riui, noriu pakartotinai Jus už
tikrinti, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybė nėra 
pakeitusi savo nusistatymo ne
pripažinti SSSR jėga įvykdyto 
užgrobimo ir užvaldymo laisvų
jų Baltijos valstybių — Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos.

Valstybės Departamentas su
tinka su Jūsų nuomone dėl so
vietų dedamų pastangų išnau
doti kiekvieną galimą progą, į- 
mant ir kultūrinio pasikeitimo 
programą, bandyti išgauti bend
rą pripažinimą sovietų valdymo 
Baltijos Valstybių. Pažindamas 
šią taktiką, Departamentas bu
driai reaguoja.'kada tas bando
ma padaryti. Jūsų laiške suteik
tos žinios^ prisidėjo prie mūsų 
sūprątimo 'Sietinių. pastangų 
apimties bei? Jūsų organizacijos 
laikysenos jų link.

Viehas vėliausiu sovietiniu 
bandymu paveikti Amerikos 
nuomonę dėl sovietų valdymo 
Baltijos valstybėse įvyko rugsė-

jo mėnesį, kai sovietę amba
sada pristatė mūsų įstaigai ra- 
dio programą apie Baltijos vals
tybes transliuoti per Amerikos 
radijo stotis pagal JAV-S S SR 
Kultūrinio pasikeitimo Sutartį. 
Laikydamasis nustatytos politi
kas. Departamen t as grąžino 
programą kaip nepriimtiną ir 
protestavo prieš šį sovietų ban
dymą panaudoti pasikeitimo 
sutartį paveikti Amerikos vie
šąją nuomonę, kas liečia JAV 
politiką. Primenu šį incidentą 
todėl, jog Departamentas pažįs
ta sovietų pastangas netiksliai 
naudoti pasikeitimus ir bandy
ti išgraužti tvirtą JAV užsienio 
politikos pamatą ...

Leiskite man dar kartą už
tikrinti -Jus, kad JAV derybi
ninkai dėl naujos pasikeitimo 
sutarties su SSSR bus gerai su
sipažinę su sovietine Pasikeiti
mo Sutarčių išnaudojimo isto
rija, ir kad jie, kuomet reikalas 
iškils, iš naujo pareikš tvirtą 
nusistatymą, jog JAV nepripa
žįsta ne teisėto Si>v. Sąjungos 
Baltijos užkariavimo.
Dėkui už Jūsų susidomėjimą 
šiuo reikalu. Su pagarba (p) 
Ralph A. Jonės 
tor Soviet and 
pean Exchanges

Deputy 
Eastern 
Staff”.

ALT

Direc-
Euro-

Biuras

Kodėl Bimbai nori atimti pilietybę?

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. TeL GR 7-1130 I

DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ į

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. Į
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienį. ;
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
--------------- r-.-:-——--------

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3 - jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 -’AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium i viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue Iki Delancey Street.

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

KOMPOZITORIAUS K.V. BANAIČIO šermenyse grudiio 27. Abi nuotraukos V. Maželio

Amerikiečių spaudai prane
šus apie valstybės gynėjo žygį 
per teismą atimti A- Bimbai A- 
merikos pilietybę dėl jo suteik
tų klaidingų žinių prieš gau
nant pilietybę, dėl nutylėjimo, 
kad buvo suimtas ir teisiamas, 
atsiliepė A. Bimbos laikraštis 
Laisvė gruodžio 20: “Žinoma, 
reikalas eis į teismus. Nereikia 
nei kalbėti, jog A. Bimba toms 
valdžios pastangoms priešinsis, 
prieš jas kovos. Galimas daik
tas. kad tose apsigynimo pas
tangose dalyvaus Amerikinis 
Nacionalinis Sveturgimiams Gin
ti Komitetas”.

Naujienos gruodžio 26 ryški
na pagrindus pilietybei atimti: 
“Rimtas pagrindas pilietybei at
imti po tiek metų būtų apga- 
vingas jos gavimas. Bimba sa
kosi. gavęs Amerikos piliety
bę 1927 metais. Tada Ameriko
je jau buvo įsikūrusi komunis
tų partija. Ją įsteigė atskilusie-

TOKIA YRA LOTYNŲ 
AMERIKA .

Bolivija atsisakė dalyvauti 
Amerikos Valstybių Organiza
cijos konferencijoje 1964. Ji 
nenorinti tokios konferencijos, 
kuri neatsižvelgia į Bolivijos 
pretenzijas turėti uostą Ramia
jame vandenyne ir kuri su 
Chile dėl to yra nutraukusi 
diplomatinius santykius. Vene- 
zuela nenorinti taip pat. nes ji 
nenori susitikti su Ecuadoru. 
kuri valdo karinė valdžia. Gos
ią Rica irgi nenorinti. Bolivi
ja baiminasi dar ir dėl to, kad 
jei konferencija nutars ką 
prieš Kubą, tai Bolivijos ko
munistai gali paskelbti per
versmą.

ji nuo Socialistų partijos ‘kairia 
sparniai’, tarp kurių vienas iš 
smarkiausių buvo Antanas Bim
ba ... Komunistai Amerikoje 
tada buvo labai agresingi, ir 
vyriausybė ėmė su jais aštriai 
kovoti- Buvo išleistas naujas 
imigracijos ir pilietybės įstaty
mas, draudžiantis komunistam 
iš svetimų šalių įvažiuoti į JAV 
ir draudžiantis šioje šalyje gy
venantiem sveturgimiam komu
nistam duoti -pilietybę. Seniau 
šitie draudimai buvo taikomi 
anarchistam po to, kai 1901 m. 
lenkų kilmės anarchistas Leon 
Czolgosz užmušė prezidentą 
McKinley, bet dabar Kongreso 
įstatymas pritaikė juos ir ko
munistam.

Todėl kiekvienas iš kitos ša
lies atvykęs ir čia apsigyvenęs 
asmuo, kuris norėjo pasidaryti 
JAV piliečiu, turėjo pareikšti 
po priesaika, kad jis nėra anar
chistas ir nėra komunistas. Me
laginga priesaika yra baudžia
ma kalėjimu. Pilietybės gavimo 
aplikacija su melaginga priesai
ka yra be vertės — ‘nuli and 
void’.

Taigi kyla klausimas, kaip 
Antanas Bimba galėjo 1927 me
tais gauti Amerikos pilietybę, 
kai jis jau buvo komunistas, o 
komunistams pilietybė nebuvo 
duodama? Argi jam buvo pada
ryta speciali išimtis1 Bet tokios 
specialios privilegijos nėra ga
vęs rodos, jokis asmuo. Todėl 
Bimba turėjo kaip nors ‘apei
ti’ įstatymą. Nejaugi jisai, pra
šydamas pilietybės, užsigynė, 
kad jis komunistas, ir federali- 
nę vyriausybe apgavo pasivadi
nęs progresistu' ar kokiu kitu 
raudonųjų sukčių sugalvotu 
vardu?”

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat J 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- |į 
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite! ;

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. į 

200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.
----------------- :-------- - -------------------- ------------------------------------------- ----------------------------------------------

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesnfoms informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

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

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausi "y skyrių:

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue------------------  AL 4-5456
• NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street ............... CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue...... .......... EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ________ Dl 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .......  CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ................ Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadvvay . . Tel. 268-0068
• BUFALL0 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................  TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............ BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ..........  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue .......   VI 1-5355

• GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W GL82256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ..... TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av„ Tel. 2338030. 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springftelo Avė. .. . ES 2-4685
• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue.......... R' 3-0440
• YONKLdS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKF.VVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ................  FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ______ Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė............... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street...... ...... MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ___________— GR 2-6387
• PHILADFLPHIA 23, Pa. — 525 W. Glrnrd Avė...... .. PO 5-680?
• PITTSBURGH 3. Pa — 1307 E. Carson Street HU 1 2750
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street_____ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ______  PL 6 6766
• WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street----------- 8W 8-2868
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Laikas ir mūšy įpročiai

? DARBININKAS __________ >

Vlikas telks visas jėgas kovai už Lietuvos laisvę
Žodis visiems lietuviams

Laikas bėga nesustodamas. 
Negali jo nei sulaikyti nei pa
skubinti. Tačiau mes galime 
valandėlei stabtelėti ir susimąs
tyti, kai baigiasi senieji metai 
ir prasideda nauji. Tą pasikei
timą išgyvename, kaip pradžią 
kažko naujo, nors greitai paste
bime, kad viskas slenka sena 
vaga.

Laiko slinktis nieko nekei- 
' čia, jei nesikeičia mūsų gyve

nimas- Nauji metai tiktai duo
da progos pamąstyti, ar mūsų 
gyvenimas geras ar taisytinas. 
Tuo būdu atsiranda vadina
mos “rezoliucijos” arba pasiry
žimai ką nors gerinti, siekti 
ir daryti, kas ligi tol nebuvo 
daryta arba prastai daroma. 
Tačiau tokiem pasiryžimą m 
skersai kelio stoja viena kliū
tis — senųjų metų palikti įpro
čiai.

Senu papratimu mes darome 
tai, ką esame įpratę daryti me
tų metais. Tai vadiname savo 
būdu, charakteriu, elgsena. Se
nieji romėnai tai pavadino net 
antrąja prigimtimi. 'Mums daro
si tartum įgimta elgtis su sa
vimi ir su kitais taip, kaip esa
me įpratę. ' .

Jei įpročiai geri ir teigiami, 
jie mūsų gyvenimą lengvina; 
jei prasti ir neigiami — sun
kina. Sakysime, darbščiam bet 
kokį darbą bus lengviau atlik
ti. negu tingiam. Taupiam bus 
lengviau išsiversti ir su mažes
niu uždarbiu, negu išlaidžiam 
su dideliu. Antrieji gali daryti 
labai tvirtas “rezoliucijas”, bet 
jų pasiryžimai susikals jau pir
mom naujųjų metų dienom. 
Reikės labai tvirtos valios, kad 
laikas duotų tai, ko iš jo nori
ma-

Nusimirrimui vis dėlto netu
rėtų būti vietos, nors ir jaus
tume kietus varžtus savo įpro
čių. kuriais norėtume nusikra

ST. BARZDUKAS

Žvilgsnis iš gilumos
Paaiškinamosios pastabos dėl kritiškų pastabų

St. Griežė — Jurgelevičius 
“Darbininkui” parašė straips
nį JAV Liet. Bendruomenės at
stovavimo klausimu (“žvilgsnis 
gilumon”, XII.10 Nr. 83). 
Straipsnis iš tikrųjų būtų ak
tualus ir nusipelnytų dėmesio 
Bendruomenės apylinkės dar
bininko balsas, palyginti retas 
mūsų gyvenime, jei jis nebūtų 
toks priekabus.

Griežė kelia aikštėn mintį, 
esą “jautresni” bendruomenin- 
kai norėję, kad JAV Liet. Bend
ruomenė n PLB Seime būtų bu
vusi atstovaujama visuotinių 
apylinkių susirinkimų rinktų 
atstovų. Kai gi buvęs pasirink
tas kitas atstovavimo būdas, 
tai Bendruomenės viršūnės “at
siribojusios” nuo kamieno ir 
dar kažkokiu (turim pastebėti, 
mums negirdėtu ir neregėtu) 
pareiškimu galutinai ‘ ‘tvoju
sios” apylinkėms veidan, esą 
jos nieko bendro neturėjusios 
su Bendruomene ir tik kliu
džiusios jos darbą (!?). Išvados: 
1. “pagal lietuviškų organiza
cijų tradiciją” seimuose prak
tikuotinas tiesioginis atstovavi-

tyti. Kol laikas mums nesibai
gia, turime galios ryžtis ir pra
dėti pastangas iš jiaujo. Tai 
yra viena iš brangiausių mums 
duotų priemonių ir galimybių.

Dar labai senais laikais in
dai yra žinoję ir sakę, kad “lai
kas iš seno daro nauja”. Daro, 
be abejo,' paties žmogaus pas
tangomis. Nėra niekada vėlu 
ryžtis valdytis, būti kantriam 
ir taikiam, atsižvelgti į kitų rei
kalus ir savo tautos, o ne tik
tai į savo paties.

Lietuviam būtų labai žalinga, 
jei vienas įprotis vis daugiau į- 
sišaknėtų. Iš praeities žinome, 
kad lietuvių tauta nėra mėgu
si per daug svaigintis. Girtavi
mas visada plačiau paplisdavo 
su svetima okupacija, kaip se
niau, taip ir dabarties metu.

Kas dabar labai duria širdin 
— tai pagausėjęs lietuvių svai
ginimasis ir šiame laisvame 
krašte. Beveik nepasitaiko to
kio vakaro ar pobūvio, net Ka
lėdų eglutės vaikam, kad ren
gėjai nesigarsintų. jog bus ir 
“bufetas su gėrimais”. Jei nau
jiem metam reikia ypatingos 
“rezoliucijos”, tai pirmiausia 
pasiryžimo būti blaiviem ir ne
vilioti kitų “karštais gėrimais”- 
Tokie skelbimai bent iš laik
raščių turėtų pradingti.

Nauji metai dar vieną daly
ką primena. Laiko negalima su
laikyti nei paskubinti, bet gali
ma taupyti ir įprasminti. Tau
pome kiekvienas, kai neleidžia
me jo veltui, ir taupome visi, 
kai būname punktualūs vaka
ruose bei susirinkimuose ir san
tūrūs savo kalbose. Laikas gi 
įprasminamas tada, kai žinoma 
savo gyvenimo prasmė ir galu
tinis tikslas. Laikas yra kelionė 
į tą tikslą, o nauji metai — 
dar vienas žingsnis. Jei ne pas
kutinis. ..

mas per šiam reikalui rinktus 
atstovus, 2. Kadangi PLB Sei
mo rengėjai šią tradiciją sulau
žę, dėl to jie JAV lietuvių iš
eivijos seimu nesudominę, jos 
gelmių nepasiekę ir naujiems 
žygiams neūždegę, 3- PLB ir 

-JAV LB valdyboms reikėsią di
delių pastangų, kad jos at
gautų lietuvių visuomenės pasi
tikėjimą Bendruomene, kurioj 
“kažkur, kažkas, kažką spren
dė už mūsų, be mūsų ir ne dėl 
mūsų”.
Norime aiškumo

Kaltinimai, kaip matom, kie
ti ir sunkūs. Jiems suaktualinti 
Griežė, kaip sakėm, nepagailė
jo kandžios pašaipos, kasda
mas prarają tarp Bendruomenės 
viršūnių iš vienos ir apylinkių 
iš kitos pusės. Tos viršūnės— 
■tai viena kalbančios, bet kita 
darančios. Joms būdinga bajo
rų dvasia, išreiškiama lenkišku 
“bo to naliežy do pana wojawo- 
dy” (nekišk, chlope, savo no
sies į vaivados reikalus), šios 
dvasios taip pat buvęs pagim
dytas ir naujos PLB Valdybos 
vardu tartas padėkos žodis po

Svetimu kraštų grobimą, tau
tų pavergimą bei koloniaūnį jų 
išnaudojimą laisvasis pasaulis 
yra galutinai atmetęs ir visuo-. 
tinai pasmerkęs. Jis pripažįsta 
visom tautom teisę laisvai ap
sispręsti, savarankiškai tvarky
tis ir nepriklausomai gyventi. 
Tačiau Sovietų Sąjungos ir ki
tų kraštų komunistinės vyriau
sybės šios teisės tautom nepri
pažįsta. Tad, nors mažųjų ir 
silpnesnių pavergimo, išnaudo
jimo ir naikinimo laikai jau 
praeina, komunistų imperialis
tiniai užsimojimai ir jiem opor- 
tunistiniais sumetimais laisvų
jų kraštų pataikavimas, tą tau
tų išsilaisvinimo vyksmą tebe
trukdo ir lėtina, nors tai ir yra 
tik laikinė apraiška.

J tą sūkurį buvo jėga Įtrauk
ta ir musę brangi tėvynė Lie
tuva. Sovietų ir hitlerinės Vo
kietijos valdovams susitarus, ji 
buvo užpulta ir pavergta. Jau 
24 metai, kaip ta vergija tęsia
si, o jos padarytos žaizdos ple
čiasi, ir tautos kančios didėja.

Laisvasis pasaulis, į kurį tiek 
daug vilčių buvo sudėta, ypač 
po Atlanto chartos paskelbimo, 
principinėje plotmėje yra mūsų 
pusėje. Tačiau pavergtų tautų 
laisvei atstatyti nesiryžta imtis 
žygių nei Jungtinėse Tautose, 
nei tarptautinėse konferenci-

LIETUVIŲ pranciškonų vienuolyną* Kennebunkporte Kalėdų nuotaikose.

Bostonu, apie Bostono apygar
dos atvejį reikia dar atskirai 
kalbėti-

Bostono apygardos pirm. J. 
Vaičaitis, atsakydamas į JAV 
LB Tarybos Prezidiumo anke
tą dėl dalyvavimo PLB Seime, 
1963 kovo 9 rašė atstovausiąs 
Australijai, bet kartu pastebė
jo manąs, kad kas nors vyksiąs 
ir iš Bostono apygardos. Nieko 
apie šį vykimą negirdėdamas, 
Prezidiumas, be paraginimų 
spaudoje, 1963 liepos 27 pirm. 
J. Vaičiaičiui vėl parašė: “Ka
dangi Prezidiumui reikia su
tvarkyti JAV Lietuvių Bendruo- 

- -manės atstovavimo formalybes, 
tad prašau kaip galima greičiau 
pranešti, kas vyksta į PLB Sei
mą nuo JAV LB Bostono Apy
gardos — atstovą turime į- 
traukti į dalyvaujančiųjų sąra
šą ir pristatyti PLB Valdybai’. 
Deja, atsakymo Prezidiumas 
negavo, ir JAV LB Bostono apy
gardos atstovo kėdė PLB Sei
me liko tuščia.

Šioj vietoj reikia pastebėti, 
kad į Bostono apygardos valdy
bos sudėtį, be apygardos suva

rinkimų seime. Naujai dabar 
šaukiamus sritinius JAV Liet. 
Bendruomenės suvažiavimus 
Griežė pasitinka juokdario žo
džiais — esą “prie galvos rei
kią ir pinigų”, “skambiais žo
džiais čia jau neatsipirksi”, ir t. 
t.

Bet ne Griežės pašaipa mus 
domina, nes žinom, kad šaipy
tis lengviausia. Tad iršaipomės 
iš visko, kad neturėtume savo 
gyvenime nieko gerbtino ir nie
ko švento! Be mūsų pačių, nė
ra kitų padorių ir lemtų žmo
nių!

Mus domina pats reikalas ir 
jo aiškumas. Tad prie jo stab- 
telėjam-
Susitarimo dalykas

Organizacinė Bendruomenės 
santvarka neiškrito iš dangaus. 
Ji yra eilės metų teisinio mū
sų galvojimo ir praktinio pa
tyrimo išdava. Ją kūrė ne ku
ris vienas, bet daugelis žmo
nių. Į ją buvo eita per tam 
tikrus kompromisus. Lėmė dau
gumos nusistatymas ir valia.

Tokia sutartinė santvarka 
vykdoma gyvenime. Pvz. JAV 
liet. Bendruomenės Taryba, 
vyriausiasis jos organas, tre
jiems metams renkama visuo
tiniu, lygiu, tiesioginiu ir slap
tu apylinkėse įsiregistravusių 
lietuvių balsavimu.

Bet, kai pasirodė, kad šitaip 
rinkta Taryba yra per dau g ati
trūkusi nuo Bendruomenės gy
vojo darbo, į ją sprendžiamuo
ju balsu vėl susitarimo keliu

jose. Mūsų pačių vedamas iš
silaisvinimo kovos nors ir ne
trukdo, bet stipriau paremti ne
siima. Toje žūtbūtinėje kovoje 
esame drauge tik su kitais pa
vergtaisiais ir joje turėsime iš
eiti ligi pergalės.
Mūsų ginklai.

Mes nekapituliavome ir nė- 
kapituliuosime, nes priešas mū
sų ginklų nė savo atominiais 
ginkalis negali sunaikint ir nie
kad nesunaikins. Tiesos, teisin
gumo ir laisvės troškimas lieps
noja kiekvieno geros valios 
žmogaus širdy. Gi šį troškimą 
užgniaužti neįstengia jokia pa
saulio jėga, ir jis ilgainiui su
griauna kiekvieną tironiją.

Sovietinis okupantas tai ge
rai žino, ir todėl griebiasi melo 
bei klastos. Okupaciją vadina 
išlaisvinimu, jo įvestą kolekty
vinę vergiją — socialiniu teisin
gumu, o tautos naikinimą ir 
krašto kolonizavimą bei rusi
nimą broliškumu: Tačiau pasau
lis sovietų nusikaltimus žino, o 
jų melai tik dar padidina jais 
pasibiaurėjimą.
Vieningumas ir ryžtas

Kad Lietuvos laisvė greičiau 
ateitų, turime būti vieningi ir 
kietesni už plieną- Siekimų ir

buvo įvesta Centro Valdybos 
nariai ir visų apygardų pirmi- 
minkai (arba apygardų atsto
vai). Atrodo, buvo rastas ne
blogas sprendimas, nes buvo 
suderintas visuotinių rinkimų 
principas su atskirų vietovių at
stovavimu (čia Bendruomenės 
apylinkės atstovaujamos 
pačių rinkto žmogaus).

Šioj vietoj reikia pabrėžti, 
kad vyriausiasis bendruome
nės organas galėtų būti suda
romas ir kitokiu būdu. Pvz- 
vietoj tarybos galėtų būti visuo
tiniai apylinkių atstovų suvažia
vimai, kurie galėtų rinkti cent
rinius vykdomuosius Bendruo
menės organus — Centro Val
dybą, Kontrolės Komisiją, Gar
bės Teismą ir kt. Buvo ir to
kių siūlymų. Gal ir gaila, bet 
tuo tarpu jie nerado daugumos 
pritarimo.
Seimo atstovų rinkimai

JAV liet. Bendruomenės į- 
statai turi straipsnį, kad JAV 
LB atstovavimo būdą PLB Sei
me nustato jos Taryba (35str.).

Atsimename, šios Tarybos 
■nutarimu JAV Liet Bendruo
menės atstovai įl-ą PLB Seimą 
1958 metais buvo renkami vi
suotiniu apylinkėse registruo
tų lietuvių balsavimu. Ką buvo 
galima, rodos, tokiam nutari
mui prikišti? Juk buvo pabrėž
tas ir išlaikytas demokratinis 
principas. O ar buvome paten
kinti? Kur tau! Vieni kėlėm 
triukšmą dėl pačių tokių rinki
mų. Kiti buvom nepatenkanti 

veiksmų vieningume glūdi ne
įveikiama jėga. Svarbu ne kur 
lietuvis gyvena ir kurio krašto 
yra pilietis, bet kad vienodai 
jaučia ir vienodai supranta, jog 
laisvė lietuves gyvybei yra bū
tina. O taip pat žino, kas Lie
tuvai laisvę brutalia jėga iš
plėšė ir kad niekam nevalia pa
miršti, jog tai mūsų priešas. Su 
juo turime neatlaidžiai kovoti, 
kol išauš Lietuvai laisvės die
na. Nuolaidų čia nebus jokių, 
nes tauta nori gyventi, dirbti 
ir kurti laisvai. Mes žinome 
kovos sunkumus ir nuostolius, 
bet tautos laisvė mums bran- 
geąnė už viską.
Vyriausioji vadovybė.

Kova bus sėkminga, jei tos 
kovos veiksmai bus tikslingi ir 
taiklūs. Tuo rūpintis yra vy
riausios' vadovybės uždavinys. 
Šia vadovybe lietuvių tauta 
pasirūpino laiku. Okupacijos 
pradžioje ją sudarė rezistenci
niame pogrindyje ir su visiš
ku pasitikėjimu įgaliojo bei į- 
pareigojo kalbėti, dirbti ir ko
voti josios vardu. Ta vadovybė 
yra Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, kuriam jau 
suėjo dvidešimt metų. Tai pil
nas subrendimas amžiumi, dar

išrinktaisiais. Daugelis vietovių 
nerodė aktyvumo, tad rinki
muose tedalyvavo nepateisina
mai mažas lietuvių skaičius- Ir 
t.t.

Tokių nuotaikų veikiama(su 
jomis nesiskaityti nebūtų svei
ka), JAV L BTaryba 1963 mė

jų tais darė kitokį nutarimą: JAV 
Liet Bendruomenei H PLB Sei-
mė teatstovauja a. rinktieji LB 
Tarybos nariai, b. Centro Val
dybos nariai, c. apygardų pir
mininkai (arba apygardų atsto
vai). Tokio nutarinjo motyvai 
buvo šie. Kam vykdyti ekstra 
rinkimus, jei patys Tarybos na
riai yra rinkti Bendruomenės 
apylinkėse registruotų lietu
vių visuotiniu ir tiesioginiu bal
savimu, taigi turi jų pasitikė
jimą. Centro Valdyba yra vyk
domasis Bendruomenės orga
nas, tad natūralu, kad Bend
ruomenei atstovautų jos nariai, 
kuriems pavesta organizuoti 
tautinę, švietimo, kultūros, so
cialinę ir kitokią veiklą ir jai 
vadovauti. Pagaliau apygardų 
pirmininkai (arba apygardų at
stovai) bus gyvasis ryšys su dir
bančiąja Bendruomene, juo la
biau, kad jie yra rinkti apygar- 
dųv suvažiavimų, taigi turi apy
linkių pasitikėjimą.

Motyvai, rodos, įtikiną- Lai
mingu sutapimu, rinktieji Ta
rybos nariai. Centro Valdybos 
nariai ir apygardų pirminin
kai sudarė JAV Liet. Bendruo
menei PLB Valdybos nustaty
tą 41 atstovo skaičių (tokį nu- 

bais ir populiarumu. Tiesa, dar
bų pabaigos dar nematyti, bet 
tai, ką Vlikas per tą penktadalį 
šimtmečio Lietuvos laisvinimo 
srity nuveikė, bus įrašyta į Lie
tuvos ir lietuvių tautos istori
ją. Nėra lietuvio nei šioje, nei 
anoje geležinės uždangos pusė
je, kuriam Vliko vardas ir veik
la būtų nežinomi. Pažįsta jį ir 
kitos tautos, o ypač jų vyriau
sybės. Pažįsta pagaliau jį ir 
pats Lietuvos okupantas — 
Kremlius. Visi jį mato ryžtin
gai dirbantį ir kovojantį už Lie
tuvos laisvę.

Lietuvių tauta jį sukūrė savo 
žemėje iš politiškai suorgani
zuotos visuomenės — gyvųjų 
politinių srovių. Tų pačių sro
vių. kurios darė lemiamos reik 
mės sprendimus didžiajame Vil
niaus seime, atkūrė pasididžia- 
mo vertą nepriklausomą Lie
tuvos valstybė- Tėvynėje jos 
uždraustos, niekinamos ir laido
jamos, tačiau yra' išlikusios gy
vos, veiklios ir gajos lietuvių 
širdyse bei sąmonėje. Gyvos ir 
gajos yra josios ir lietuvių gy
venime ir visose jų bendrinėse 
organizacijose nes “idėjos, jei 
didžios, nemiršta kaip žmo
nės” (Maironis).

statymą numato PLB konstitu
cijos 6 str.).

Dėl galėjimo, žinoma, galėjo 
JAV Liet. Bendruomenei PLB 
Seime atstovauti ir jos apylin
kių susirinkimų rinkti atstovai. 
Be Griežės, to taip pat norėjo 
ir LB Clevelando I-os Apylin
kės Valdyba, į Bendruomenės 
organus kreipusis atitinkamu 
raštu. Bet čia reikėtų išmąsty
ti du dalyku: a) ar tikslu bū
tų už durų palikti LB Tarybą, 
Centro Valdybą ir apygardas? 
b) kaip reikėtų apylinkių atsto
vus išrinkti, kada yra daugiau 
kaip 70 apylinkių, o atstovų 
nustatyta 41: kurios apylinkės 
atstovus turėtų gauti, kurios 
jų negauti? Sritinis Bendruo
menės 1963 gruodžio 14 suva
žiavimas Chicagoj pasisakė už 
senąją atstovavimo tvarką.
Bostono atvajis

JAV Lietuvių Bendruomenė 
turi šešias apygardas. Į Il-ą PLB 
Seimą Toronte savo atstovus te- 
atsiuntė tik dvi apygardos — 
Hartfordo ir New Jersey. Ne
atsiuntė Vakarų (Griežės mini
ma Alė Rūta yra rinkta JAV 
LB Tarybos narė), Chkagos, 
Bostono ir New Yorko apygar
dos. Neatsiuntė, nors viskas 
buvo padaryta, kad jos būtų at
stovaujamos. Visos pastangos 
atsimušė kaip žirniai į sieną 
(daug geros valios par<xiė Va
karų apygarda, bet dėl tolimo 
ir brangaus kelio jos atstovas 
seimo negalėjo pasiekti).

Kadangi Griežė susijęs su

Busimoji Lietuva.
Tos didžios idėjos, kurios su

daro minėtų lietuvių politinių 
srovių pagrindus, būdamos vi
suotinės reikšmės, nėra vienų 
lietuvių nuosavybė. Jos yra 
bendros visam kultūringam pa
sauliui. O ypatingai didelė tų 
idėjų įtaka Europos tautose.

Lietuva savo geografine pa
dėtimi, kultūra ir tradicijomis 
priklauso Europos tautų šei
mai. Tad neabejotina, jog išsi
laisvinusi Lietuva atsistatys 
tais pačiais idėjiniais pagrin
dais, kaip ir kitos Europos tau
tos. Tuo būdu Vlikas, jungda
mas toms idėjoms atstovaujan
čias lietuvių sroves, saugo ne 
tik buvusios nepriklausomos 
Lietuvos tradicijas, bet ir bū
simos laisvos Lietuvos idėjinius 
pagrindus.

Kurios iš tų idėjų ir kokiu 
mastu dėtinos nepriklausomos 
Lietuvos pagrindan, nuspręs pa
ti tauta. Tačiau jau dabar ne
abejotina, jog ateities Lietuva 
turės būti nepriklausoma de
mokratinė respublika. Josios 
■teritoriją sudarys Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos žemės ir tos 
Rytų bei Pietų sritys, kurios 
buvo kurį laiką svetimųjų val
dytos. Suvereninė valdžia bus

(nukelta į 4 psl.)

žiavime renkamų narių, taip
pat įeina ir visų keturių šios 
apygardos apylinkių (Bostono, 
Brocktono, Lawrence ir Wor- 
cesterio) pirmininkai (JAV LB 
1961 vasario mėn. biuletenis 
Nr. 30). Tad ir kyla eilė klau
simų: kodėl šie pirmininkai, bū
dami apygardos valdyboj, nepa
sirūpino sutvarkyti Bostono 
apygardos atstovavimo reikalo? 
kodėl Griežė dabar kelia aud
ras prieš Bendruomenės “viršū
nes” ir jų “bajorišką’’ dvasią, 
kai apylinkės atstovavimo klau
simo sprendimas buvo jo paties 
rankose? kodėl šį reikalą jis ke
lia po seimo, kai iŠ tikrųjų jį 
aktualu buvo tvarkyti prieš sei
mą?
Pro domo sua

Rengies dėti baigiamąjį taš
ką ir susimąstai: štai kaip atsi
randa mūsų gyvenime “bajoriš
kos istorijos” su ‘ ‘nie rusz, 
chlopie. bo to naliežy do pana 
wojawody”!

Susimąstai, nes atvejų atve
jais kėlęs ir pabrėžęs Bendruo
menės apylinkių .vaidmenį ir 
reikšmę, vieną dieną “randi”, 
jog apylinkės nieko bendro ne
turi su Bendruomene ir tik 
kliudo jos darbą!

Ir tada nežinai ką daryti, nes 
neišmanai, kaip nuo priekabių 
gintis. Kaip toj Valančiaus ma- 
lūninko pasakoj: kaip nesisėdo 
tėvas su sūnum ant arklio, 
žmonėms vis buvo negerai. Ta
čiau gaila, kad šitokio bergždu- 
mo prabanga mums brangiai 
atsieina-
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Hartford, Conn. — Prieš Ka

lėdas, kada visi džiaugėsi, be
laukdami Kristaus gimimo 
šventės, kada žmonės klausėsi 
linksmų kalėdinių melodijų, 
Hartfordo lietuvius netikėtai 
sujaudino liūdna žinia, kad mi
rė visų mylimas ir gerbiamas 
ilgametis šv. Trejybės parapi
jos klebonas prel. Jonas Am bo
tas.

Velionis buvo pašarvotas kle
bonijoje, o penktadienį 2:30 vi. 
popiet jo kūnas buvo perkeltas 
į bažnyčią ir vakare atlaikytos 
gedulingos pamaldos, šeštadie
nį 10:30 vai. ryte už velionies 
vėlę buvo taip pat gedulingos 
pamaldos ir mišios. Mišias au
kojo arkiv- H. O’Brien, pa
mokslą pasakė kun. Jurgis Vil- 
čiauskas.

Laidotuvėse dalyvavo keletas 
vyskupų, daug kunigų, vienuo
lijų atstovai, organizacijos ir 
daugybė žmonių; buvo pilnutė
lė bažnyčia. Į pamaldas buvo 
atvykęs Connecticuto guberna
torius John Dempsey. Velionis 
palaidotas šv. Benedikto ka
pinėse.

Hartforde a.a. prel. J. Atribo
tas atliko didžius darbus. Čia 
jis suorganizaco lietuvių katali
kų parapiją. į kurią 1912 m. 
buvo paskirtas klebonu- Būda
mas klebonu, pradėjo organi
zuoti lėšas ir paruošiamuosius 
darbus bažnyčios statybai. Dar
bas ėjo gana sklandžiai. Pasta
tydinęs bažnyčią. įkūrė mokyk
lą ne tik pradinę, bet ir aukš
tesniąją ir parūpino rūmus. 
Ypatingai a.a .prel. J. Ambotas 
džiaugdavosi ir didžiuodavosi 
aukštesniąja mokykla, nes tai 
buvo pirmoji aukštesnioji kata
likų mokykla Hartforde.

BOSTONE gruodžio 15 prisiminta Vliko 20 metų sukaktis. Nuotr. P. Plikšnio.

A likas telks visas jėgas kovai už Lietuvos laisvę
(atkelta iš 3 psl.)

tautos rankose. Ji visuotiniu, 
lygiu, tiesioginiu ir slaptu bal
savimu išrinks seimą ir kitus 
konstitucijos nustatytus orga
nus-

Visi Lietuvos piliečiai, vyrai 
ir moterys, įstatymų atžvilgiu 
bus lygūs. Niekas negaus privi
legijų ir niekam nebus maži
namos teisės dėl kilmės, tikėji
mo ir tautybės. Piliečio asmuo 
ir butas — neliečiami. Tikėji
mo ir sąžinės laisvė garantuo
jama. Spaudos, žodžio, susirin
kimų ir organizacijų laisvė vi
siem piliečiam suteikta. Visose 
ūkio srityse piliečiam laiduoja
ma iniciatyvos laisvė. Privati 
nuosavybė pripažįstama ir gina
ma, bet jos naudojimas deri
namas su bendrąja dirbančių
jų žmonių ir tautos gerove. 
Žmogaus darbo jėga saugojama 
ir globojama. Darbas pasirenka
mas laisvai, o jo neturintiem 
— parūpinamas. Dirbantieji ap
rūpinami ligos bei nelaimingų 
atsitikimų atvejais ir senatvėje, 
šeima yra visuomenės gyveni
mo pagrindas, įstatymais ap
saugomas. Mokslas visiems pri
einamas, skatinamas ir remia
mas-

Santykiai su kaimyninėmis 
valstybėmis grindžiami nuošir
džia kaimynyste ir interesų de
rinimu.
tautų bendruomenė yra siekia

masis idealas. Busimoji laisva 
Lietuva atliks visas jai tenkan
čias pareigas ir padarys viską, 
kad apsijungus Europa atitik
tų visų Europos tautų intere
sus. Santykiai su tautomis ir 
valstybėmis už Europos ribų, 
ypač tomis, kuriose gyvena lie
tuvių, grindžiami kultūriniu bei 
ūkiniu bendradarbiavimu.
Ateities rūpesčiai ir talkos rei
kalingumas.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto 20 metų sukak
ties proga sukaktuvinės sesijos 
dalyviai kreipiasi į viso pasau- 
sio lietuvius — pavergtoje Lie
tuvoje, ištremtuosius ir užjū
riuose gyvenančius. — reikšda
mi gilų apgailestavimą, jog Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymas taip ilgai užtrunka ir 
laisvosios tautos nesiima sovie
tų pavergtų tautų problema 
energingiau spręsti. Vlikas kaip 
ir per praėjusius dvidešimt me
tų vadovaus neatlaidžiai lietu
vių tautos kovai už Lietuvos 
laisvę. Jis jungs ir telks visas 
pozityvias lietuvių jėgas šiam 
didžiam darbui. Jis palaikys 
tamprius ryšius su pasaulio 
laisvosiomis tautomis ir valsty
bėmis. informuos jas apie pa
dėtį Lietuvoje ir ieškos jai 
draugų bei pagalbos. Plės drau-
gų ir rėmėjų tinklą kultūrinėse 
pasaulio organizacijose, moks- 

Apsijungusi Europos lo institucijose ir spaudos bei 
ūkio sektoriuose.

A. A. PREL. J. AMBOTAS

A. a. prel. J. Ambotas buvo 
didžios dvasios žmogus ir nenu
ilstamas visuomenininkas- Jis 
visuomet ateidavo į lietuviškus 
parengimus, pasakydavo žodelį 
ir pasidžiaugdavo lietuviška vei 
kla. Dėl nuolatinio jo ryšio su 
žmonėmis, žmonių jis buvo la
bai mylimas. Parapiečiai reng 
davo jo gimtadienių ir kitų su
kakčių minėjimus. Ypatingai 
gražiai buvo atžymėtas jo 90 
metų gimtadienis, o praeitais 
metais 50 metų klebonavimo 
Hartforde jubiliejus. Tada ve
lionis susijaudinęs pasakė: “Ma
no įkurtajai aukštesniajai mo
kyklai beliko tik dvieji metai. 
Kambarių tuščių yra. ir juos 
naudokite lituanistinės mokyk
los klasėms”. Tai štai jo testa
mentas. (Hartforde pastatytos 
trys didžiulės katalikų aukštes
niosios mokyklos).

Prieš dvylika metų šias eilu
tes rašantysis buvo pakviestas 
paskaityti mokiniams paskaitų 
iš Lietuvos istorijos. Kaip pa
prastai. atsilankė ir prel. J. 
Ambotas. Po paskaitos prisiar
tinęs paspaudė prelegentui ran

ką ir atsisukęs į mokinius ta
rė: “Girdėjote, vaikučiai, ko
kia graži, garsi ir galinga buvo 
Lietuva Mylėkite ją!”

Už nuopelnus Lietuvai ir lie
tuviams a.a. prel. J. Ambotą 
Lietuvos vyriausybė buvo ap
dovanojusi Gedimino ordinu. 
Tais pačiais metais jis buvo pa
aukštintas ir į prelatus.

A.a. prel. J. Ambotas paliko 
du brolius — Konstantiną ir 
Kazimierą, —gyvenančius Hart
forde, keturis sūnėnus, ir tris 
dukterėčias.

Ilsėkis ramybėje didis žmo
gau, garbingas lietuvi. Tešvie
čia Tavo sielai Amžinoji švie
sa ■. . J. Bernotas

Matulaičio namu 
vajus

PUTNAM, CONN.

Nek. Pr. M. seserų kongre
gacija ruošiasi statyti didelius 
ir moderniškus senatvės ir po
ilsio su medicinos priežiūra Ma
tulaičio vardo namus seniems, 
paliegusiems ar poilsio reikalin
giems.

Prel. P. Juro pirmininkauja
mas komitetas šiuo metu pra
veda vajų tų namų statybos 
fondui sudaryti. Priimamos au
kos pinigais statybai greičiau 
pradėti ir pasižadėjimais vėliau 
paremti statybos darbus.

Kongregacijos rėmėjų skyriai 
ir paskiri rėmėjai įvairiose lie
tuvių kolonijose stengiasi va
jui visaip patalkinti.

Paskiri aukotojai ir tiesiog 
savo aukas siunčia į Putnamą. 
Conn., kur yra vajaus komite
tas ir kur bus statomi Matu
laičio namai.

Ateities darbams sąlygos gali 
pasunkėti-

Sovietų infiltruoti agentai 
daro viską, kad įneštų maiša
ties į lietuvių tarpą. Gali atsi
rasti tokių, kurie pradės megz
ti santykius su kraštu per so
vietų okupacines įstaigas. Oku
pantas seniai to siekia. Kitom 
valstybėm Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą nepripažįstant 
Maskva deda pastangas, kad 
lietuviai patys bent de facto į- 
jungimą pripažintų ir pradėtų 
bendradarbiauti. Mes įspėjame 
visus budėti ir svetimiem tar
naujančių gundymam netikėti. 
Ne bendradarbiauti su okupan
tu. bet kovoti yra šventa lietu
vio pareiga. Kas nueis bendra
darbiauti — nueis Lietuvos 
priešą remti.

Akivaizdoje galimų naujų 
sunkumų Vlikas jau padarė rei
kalingus sprendimus Lietuvos 
laisvinimo darbui intensyvinti, 
plėsti ir į naujas kliūtis tuojau 
reaguoti. Jis kviečia visus lie
tuvius solidariai laikytis, ne
nuleisti rankų ir vilties nenus
toti. Prašo būti aktingais su
sipratusiais lietuviais ir savo 
darbus derinti su Vliko darbais. 
O kartu ir primena, kad Vliko 
darbam reikia didelės ir nuo
širdžios talkos- Reikia lėšų, rei
kia pasiaukojimo, reikia dir
bančių žmonių. Auka ir darbas 
Lietuvai išlaisvinti — mūsų šū
kis.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

MARIJA P. RUDIENĖ, didelės ir žymios amerikiečių moterų “Little Flovver” organizacijos pirminin 
kė, sa^o namuose nurengė kalėdinį priėmimą tos organizacijos pareigūnėm. Priėmime dalyvavo ir fil 
■nų aktorė Sarah Churchill, buvusio britų premjero duktė, kurią čia matome kartu su M. Rudiene 
(d.). .

NAUJI FILMAI

LAUKO LELIJOS IR KALAVIJAS AKMENYJE
Neretai pasitaiko nugirsti nu

siskundimų, kad sunku rasti 
filmą, kurs tiktų visiems šei
mos nariams. Šiaip jau rimtas 
filmas gali palikti netinkamą 
įspūdį ar kai kuriomis sceno
mis papiktinti mažuosius, gi 
vaikus lydint į jiems skirtus 
filmus, suaugusiems tenka nuo
bodžiauti.

Viena iš retų progų, pajė
gianti sudominti visus šeimos 
narius, tai filmas ' Lilies of the 
Field". Ekranuose, perkrau
tuose įvairių nusikaltimų ir 
žiaurumų vaizdais, šis filmas 
bus gaivi atmaina. Darniai jun
giant rimtį ir humorą, su leng
vu sentimentalumo atspalvių 
pavaizduojama penkių seselių 
vienuolių gyvenimas Arizonos 
ūkyje- Atbėgusios iš rytinės Vo
kietijos, jos gana vargingai ku
riasi joms testamentu paliktoje 
žemėje. Vienuolės giliai pasiti
ki Dievo Apvaizdos globa, ku
ri net lauko lelijas papuošia 
tokiu grožiu. Nepramatyta pa- 
gelba sulaukiama pravažiuojan
čio negro asmeny. Iš pradžių 
viršininkė jį prisiprašo pataisy
ti stogą, bet netrukus jis pa
stoviai pasilieka ir kaimyninių 
meksikiečių padedamas pastato 
koplyčią.

Filmas nespalvotas, neturi 
masinių scenų, bet aukštos me
ninės kokybės ir tikrai įrodo, 
jog galima sukurti meno kūri
nį ir su paprastutėmis prie
monėmis.

Pagrindinėse rolėse puikiai 
vaidina Sidney Potier. kaip 
pravažiuojąs negras, ir Lilia 
Skala, kaipo seselių viršininkė. 
Šalutiniuose vaidmenyse ga
biai jiems padeda Lisa Mann. 
Francesca Jarvis. o taip pat ir 
pats filmo gamintojas bei reži- 
sorius Ralph Nelson (trumpoje 
rolėje).

Dėl savo kilnių idėjų ir me
niško apipavidalinimo šis fil
mas laimėjo ne tik katalikų, 
bet ir protestantų tarptautinių 
filmų biurų premijas Berlyno 
filmų festivalio proga. Sidney 
Potier sulaukė premijos kaip 
geriausias artistas.

Atostogų laikotarpiui vaikų 
draugas NValt Disney pateikia 
porą tikrai puikių filmų mūsų 
mažiesiems.

"The Incredible Journey'' 
pastatytas pagal populiarią 
Sheila Burnford knygą. Spal
vingo Ontario rudens fone du 
šunes ir Siamo veislės katė, pa
siilgę savo šeimininkų, prade
da 250 mylių kelionę. Režiso- 
rius Fletcher Markle gabiai 
tvarko ne tik artistus, bet su 
dresiruotojo pagalba ir keliau
jančius gyvulėlius, kurie tam
pa pagrindiniais filmo veikė

KORNELIJUS BU ČMYS, OFM

jais. Labai žavi spalvota foto
grafija.

"The Sword in the Stone" — 
tai spalvoti piešiniai arb a 
“kartūnai”. Įdomi aplinkybė, 
kad šiam filmui medžiagą pa
teikė tas pats T. H. NVhite vei
kalas, pagal kurį Lerner ir 
Loewe sukūrė muzikinę kome
diją “Camelot”. Paišytame fil
me vaizduojama karaliaus Ar
tūro vaikystės dienos. Šalia pa
silinksminimo, vaikams sutei-

VASARIO 16 GIMNAZIJOS buvo su-vaidinta “Kūčios svetur”. Iš k. į d. Aušrelė (A. Subačiū- 
tė), senelė (B. Girdvainytė) ir Laimutė (L. Subačiutė).

PRIE KučIŲ STALO. Iš vaidinimo “Kūčios svetur“. Iš k. j d. Motina (R. Tamošaitytė', tė 
vas (A. Stanikas), senele < B. Gird varnytė) ir aušrele (A. Subačiutė).

Maskvos akcija 
(atkelta iš 2 psl.) 

namas aplankyti gimines ir 
draugus tėvynėje ir ten praleis
ti atostogas. Tuo budu siekia
ma išnaudoti jo jausmus, smal
sumą ir avantiūrinius pohn- 
kius. Savo apsilankymu emi
grantas faktiškai pripažįsta so
vietinio režimo teisėtumą jo 
krašte, o kai kuriais atvejais 
tiesiog jį giria savo neapgalvo
tais ir išreikalautais pareiški
mais, kurie užrašomi juostelėn 
ir vėliau tinka propagandai.

Šita taktika iki šiol patenki
namų vaisių sovietam neatne
šė, išskyrus nežymias išimtis- 
Viena nepasisekimo priežasčių 
yra tas faktas, kad Pabaltijo 
vietiniai organai pasirodė per- 
mažai lankstūs naujajai takti
kai. Kai kuriais atvejais jų “vi
liojimas“ buvo toks nemokšiš
kas ir šiurkštus, jog tai daugiau 
priminė tikrą "sabotažą”.

Naujai sudarytojo komiteto 
veikla rodo, kad Kremlius davė 
naują Įsakymą suintensyvinti 
subversini veikimą emigracijo
je. Oficialiai paskelbta, kad 
komitetui rūpi užmegzti ryšius 
su tokiais “tautiečiais”, kurie 
užsienyje kovoja už taiką ir 
draugystę tarp tautų. Jam taip 
pat rūpės “padėti” tiems, ku
rie. nors paveikti antikomunis
tinės propagandos, nori sužino
ti tiesą apie sovietų pažangą ir 
gyvenimą. Tai tie, kurie užsie
nyje sovietų negiria, bet jų ir 
nepeikia, o ypač tie, kurie jau 
lankėsi anapus ir tuo budu re
žimui pasirodė priimtini. Krem
lius priėjo išvadą, kad didžioji 
emigrantų dalis nesiduoda pa
gaunama ant “turistinės meš
kerės”, bet ir vis labiau šalina
si nuo antikomunistinės veik
los. Į juos ir nukreipta naujoji
“prijaukinimo” taktika. Jeigu 
ir nepavers ju "sovietiniais pa
triotais", tai bent padarys sau
nepavojingais "tautiečiais už
sienyje".

Reikalas, taigi, eina apie tai, 
kaip nutildyti kovojantį emi
gracijos balsą. Talkininkų tam 
jų užsimojimui susiranda labai 
įvairiuose (kartais labai aukš
tuose ir įtakinguose) Vakarų 
sluoksniuose.

kiama ir pamokančių minčių 
apie atsakomingumo ir išsilavi
nimo svarbą.



* =■=*
PAKUHiHKAJI *

A. a. Viktoras Užupis
Mūsų kolonijoje mirtis, jau pasižymėjo aktyviu darbu orga- 

dažnoka viešnia, pasikvietė dar 
vieną veiklų narį ir didelį vi
suomenės veikėją, dipl. teisi
ninką Viktorą Užupį, kuris, ns-

Velionžs buvo paša 
nizaciųėj ir visuomeninėj veik- ner-Porter laidojimo 
loj. Buvo vienas iš “Tėviškės 
Žiburių” savaitraščio steigėjų. 
Toronte, nuo 1961-1963 m. — 
Paramos kredito kooperatyvo 
valdybos narys, katalikų kultū
ros d-jos (Tėviškės Žiburių lei-

leta metų tos d-jos valdybų na
rys, Ateitininkų Federacijos 
garbės teismo narys, KLB To-

draugiško mums krašto žeme 
Jo žmonai dr. Aldonai ir ai 
miesiem.s — nuoširdi užuojau 

Pr. Alšėnas

1963 gruodžio 28 šv. Juozapo 
ligoninėje.

A. a. Viktoras Užupis buvo 
gimęs 1908 gruodžio 15 švediš- 
kių km., Lukšių vlsč. šakių aps. 
Šakių “Žiburio” gimnaziją bai
gė 1927, Vytauto Didžiojo uni
versitetą (teisių fakultetą) Kau
ne — 1933. Dar tebestudijuo- 
damas ir kurį laiką po studijų 
(nuo 1929 iki 1935) buvo Pa
lemono akcinės bendrovės at
stovu Kaune. Teismo kandida
to stažą atliko Kauno apygar
dos teisme. Po to ėjo teisėjo 
pareigas Kaišiadoryse ir Kau
ne, 1938-40 apylinkės teismo 
teisėjas Želvoje ir Ukmergėje. 
1941-44 advokatas Kaune ir bo bei kūrybinių polėkių. Dar 
tuo pačiu metu — komunali
nio banko juriskonsultas-

Organizacinėj ir visuomeni
nėj veikloj velionis pradėjo 
reikštis dar gimnazijos suole 
bebūdamas, o vėliau — studi
juodamas. Buvo Zanavikijos 
pavasarininkų organizatorius, 
taip pat pirmininkas komiteto, 
pastačiusio Zanavikijoj knyg- 
nečių tėvui kun. M- Sadaravi- 
čiui paminklą.

Į tremtį — Vokietijon — iš
vyko kaip ir tūkstančiai kitų 
lietuvių, 1944. Vokietijoj buvo 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
generaliniu įgaliotiniu britų 
zonai.

Į Kanadą atvyko 1949. Čia

bus neilga. Ją 
išpildys prityrę scenos mėgėjai- 
Su savo repertuaru pasirodys 
Irena Veblaitienė, Julius Veb- 
laitis ir Ona Zubavičienė. (r.)

Taip pat dirba 
ir lietuvių jau-

VIKTORAS UŽUPIS — ateitininkų jubilėjinio kongreso Chicagoje 1960 m. 
primininkas. Nuotr. V. Maželio.

PHIL ADELPHIA PA.

ELIZABETHE, N. J. KalMų naktį padaužos įsibrovž j lietuvių Sv. Petro ir Povilo parapijos mokyklų 
ir sunaikino 8 klasių įrengimų.

Tarpšventinis 
pasilinksminimas 

šeštadieninės lituanistinės 
mokyklos kalėdinės eglutės pa
rengimas šiais metais bando
mas ruošti visai lietuviškai vi
suomenei, ne tik vaikams ir jų 
tėvams. Švenčių laikotarpyj 
bendresnio pobūdžio subuvimų 
nepasitaikė, tad Tėvų Komite
tas mano, kad jo pastangos su
vilios jaunimą,
bei stipriau ar silpniau su pi
nigu besigrumiančius. Po vaikų 
paruošto vaidinimo bus šokiai.

šio parengimo metu teks nu
statyti, kas laimėjo dail- R. 
Viesulo mokyklai paaukotą pa
veikslą. Parengimas vyks šeš
tadienį, sausio 11 d., 5 vai. va
kare šv. Andriejaus parapijos 
salėje. Ta pačia proga primin- 
tina, kįid mokyklos naudai di
delėmis pastangomis organizuo
ti pietūs (gruodžio 8 d.) phila- 
delphiečių nesudomino. — at
silankė nepakankamai. Pagrin
dine priežastimi buvo tą pačią 
dieną rengtas antrasis pobūvis, 
kurio šeimininkai, deja, LB 
apylinkės tvarkingai vedamo 
parengimų kalendoriaus nepai
sė. Ar kalėdinė eglutė ir mū
sų pačio mažiausio prieauglio 
pasirodymas, jungiamas su pa
silinksminimu. atkreips visuo
menės dėmesį, pamatysime.

Lietuviu Fondo reikalai
Lietuvių Fondui (milijoni

Rooncesvalles Avė., kur būvi 
sudėta daugybė vainikų, o ji 
palaikai iš Prisikėlimo bažny 
čk>s gruodžio 31, dalyvaujan 
daugeliui kolonijos gyventoji 
— palaidoti lietuviškose šv 
Jono Krikštytojo kapinėse, ku 
šiuo metu jau ilsisi per šimt 
mūsų tautiečių.

Ilsėkis ramybėje, mielas Vik 
rimto apyl. tarybos ir krašto'torai? Tenebūna sunki Tau ši 
tarybos narys Nuo įsisteigimo 
KLB garbės teismo pirminin
kas, vėliau — jo narys. PLB 
antram seime — Toronto atsto
vas. Taip pat buvo lietuvių 
krikščionių demokratų Toronto 
skyriaus pirmininkas ir Prisikė
limo parapijos komiteto pirmi
ninkas.

Velionis visą laiką buvo ju
drus, energingas ir pilnas dar-

prieš nepilną mėnesį (gruodžio 
1 ) jo rūpesčiu buvo suorgani
zuotas lietuviškos šeimos išeivi
joj teismas, kur atlikta įdomi 
ir kūrybinga teisminė procedū
ra. Teismo sudėtyje dalyvavo 
dvidešimt asmenų. Teismo pir
mininkai buvoja. Viktoras Už
upis. Ir kas galėjo tikėtis, kad, 
nepraslinkus nė mėnesiui, ne
beturėsime savo tarpe to veik
laus savo nario?

Velionis paliko giliam liūde
syje žmoną dr Aldoną Užupie- 
nę ir visą lietuvių koloniją

Nors a.a- Viktoro Užupio jau 
nebebus mūsų tarpe, bet jo 
vardas ir darbai niekad neiš
dils iš mūsų atminimo.

niam) iš Philadelphijos para- 
•mos nuplaukė kol kas mažai. 
Vengiant savus tautiečius var
ginti Kalėdų laikotarpy, kada 
ir šiaip tenka pinigine visomis 
pusėmis mojuoti, šio fondo vie
tinis komitetas daug pastangų 
nerodė. Tačiau atsiritus švie
žiems metams, mūsų pareiga 
šiai bendrai finansinei ihstituci- 
jai ir pažadų vykdymas bus 

pagyvenusius . naujai priminti.
Januta paroda

Prieš pat šventes čia ištisą 
savaitę viešėjo dail- C. Janu
sas. Parodos lankytojų dėme
sį pirmiausia atkreipė darbų
gausa ir jų realistinis cha
rakteris. Dailininkas stip - 
iriausiai reprezentavosi ak
varele. kuri įdomi tematika, 
technika ir spalvomis.

Parodą organizavo ALT są
jungos- vietinis skyrius Lietu
vių Banko patalpose. Tai, regis, 
buvo pirmasis dailininko viešas 
pasirodymas Amerikoje.

Du teuktami įvykiai
Sausio pabaigoje lietuvių tau

tinis ansamblis duos savo kon
certą. o atvelykio metu vietinė 
tautinių šokių grupė, pasikvie
tusi kaimynus baltimoriečius, 
rengia jaunimo vakaką. Abu 
vienetai Philadelphijoje telkia 
beveik visą jaunimą, vaidinda
mi šios vietovės lietuvių gyve
nime svarbią rolę.

•SS

BRIDGEPORT, CONN.
Kalėdų šventės praėjo nuota 

kingai. Sv. Jurgio parapijo 
bažnyčioje Bernelių mišios bi 
vo vidurnaktį. Mišias aukoj 
kleb. kun. J.V. Kazlauskas. Cho
ras giedojo mišias ir lietuviš
kas giesmes. Vadovavo A, Sta- 
niškauskas. šventoji naktis— 
(Adams), giedojo Al Jurkašitis 
ir choras, Adeste Fideles (Ne
vėlios) — Ed. Moran ir choras 
solo pagiedojo Pietro A. Yon. 
Infant Jesus (lannielo), jauna 
choristė ir solistė. Vargoninin
kas nuoširdžiai dėkoja chorui 
už gražų giedojimą ir pasiren
gimą. Žmonių buvo pilną baž
nyčia.

Mirė švenčių metu du para- 
piečiai: Ona Žilienė ir Juozas 
Lužeckis. Abu po gedulingų mi
šių šv. Jurgio bažnyčioje palai
doti šv. Mykolo kapinėse. Abu 
paliko gražias lietuviškas šei
mas. O.

Lietųvių Bendruomenė ren
gia Vasario 16 minėjimą Mi
nėjimas įvyks jaunų vyrų klu
be, vasario 16, sekmadienį, 4 
vai. popiet. Po minėjimo bus 
vaišės. Programa susidės iš pa
skaitos ir meninės dalies. Pa
skaitininkas — gerai mums pa
žįstamas dr. kun. V. Cukuras. 
Jis, be to. yra žinomas ir ame
rikiečių visuomenėje. Kalbėto
jas yra profesorius dviejose 
mokyklose: kolegijoj ir kuni
gų seminarijoj, 
su amerikiečių 
nimu.

Meninė dalis

ABITURIENTAI, kurie šiemet baigia Sv. Antano gimnaziją Kennebunkporte. I* k. į d. pirmoje eilėje: E. 
Daniiiūnas, R. Gudinskas, L. Cesnaitis, K. Mačiulaitis, R. Dilba, 4. Gavelis ir S. Rastenis; stovi J. Petraitis, 
J. Sipaila, K. Norvaišas, J. šlapkūnas, V. Valaitis, J. Kokly: ir R. Paulaitis.

REGISTRACIJA ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJE
Jau eilė moksleivių užsire

gistravo gimnazijon ateinan - 
tiem mokslo metam. Jaučiama 
šiemet didesnis dėmesys šiai 
mokyklai. Tai geras ženklas, 
nes gimnazija yra praplėsta ir 
pajėgi sutalpinti didesnį moki
nių skaičių. Yra gera “sporto 
salė, biblioteka, mokslinės la
boratorijos, erdvus bendrabu
tis, visa tai daug padeda geriau

NEW HAVEN, CONN-

Donelaičio minėjimas

Kristijono Donelaičio 250 m. 
gimimo sukakties minėjimą 
rengia Liet. Moterų Atstovy
bės New Haveno klubas sausio 
25, šeštadienį. 5 v. popiet šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Pa
skaitą skaitys Aleksis Rannit, 
pianinu skambins Julija Rajaus- 
kaitė. aktorius Vytautas Valiu
kas skaitys ištraukas iš Done
laičio “Metų’’. T 
ves Gražina Matulaitytė-Ran- 
nitienė.

Moterų Klubo praeito paren
gimo pelnas paskirtas Vasario 
16 gimnazijai. Klubas taip pat 
buvo surengęs karaliaus Min- revizijos komisijos pirm. J. 
daugo minėjimą, kur paskaitą Matusaitis. Apsvarstyta daug 
skaitė St. Jakštas iš New Yor- aktualių LB reikalų. Pirmiausia 
ko. bendrais bruožais aptartas Va-

universitetam bei

mokykla išleis 5-tą 
bus pati didžiausia 
14 abiturientų Visi

pasirengti 
kolegijom.

Šiemet 
laidą. Tai 
grupė —
jie yra lietuviai ir veiklus lie
tuviškųjų organizacijų nariai. 
Reikia manyti, jog ketveri pra
leisti metai šv. Antano gimna
zijoje bus jiems didele ramsti- 
mi tolimesnėm studijom.

WORCHESTER. MASS.
sario 16 minėjimas, kurį ren
gia visos lietuvių organizacijos. 
Gegužės mėn. įvyks LB Tary
bos rinkimai. Sudaryta rinki
mų komisija iš pirm. A. Mei
laus ir narių A. šermukšnio ir 
J. Dėdino- Numatytas Lietuvių 
Fondo vajaus komisijos bran- 
duolis iš rašytojo A. Giedriaus, 
kultūros reikalų vedėjo V. Pra
puolenio ir V. Dabrilos. Įparei
gotas valdybos narys P. Pau
liukonis suorganizuoti Worces- 
terio lietuvius korespondentus 
ir sudaryti informacijų tiekimo 
planą, kad apie Worcesterio lie
tuvių visuomeninę veiklą būtų 
painformuota visa lietuvių spau 
da. Prisimintas ir solidarumo 
mokestis. Iždininkas V. židžiū
nas apsiėmė parengti seniūnijų 
planą. Pr. Pauliukonis įgaliotas 
vykti į LB apygardų suvažia
vimą sausio 4 ir 5 d. New Yor- 
ke-

Visų lietuvių organizacijų 
atstovų pasitąrimas kviečiamas 
sausio 5 d. 4 v. popiet lietu
vių piliečių klube, 67 Vernon 
St. Bus aptartas Vasario 16 
minėjimas- Kviečia Lietuvių 

'Bendruomenės Worcesterio 
apylinkės valdyba, susitarusi su 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nu ir Aušros Vartų parapijos 
klebonu kun. M. Tamulevičium.

LB apylinkės naujai išrink-
Programą pra-| tos valdybos posėdis įvyko gnio- 

r>--. dzio '22 ^tanelių bute. Dalyvavo 
pirm. Pr. Stanelis, vicepirm. P. 
Pauliukonis, sekr. P. Babickas, 
ižd- V. židžiūnas, kultūros rei
kalų vedėjas V. Prapuolenis ir

Norintieji stoti į šv. Anta
no gimnaziją, nedelsdami turi 
rašyti mokyklos vadovybei, kad 
laiku galėtų sutvarkyti visus 
formalumus. Informacijų reika
lu kreiptis: Rev. Father Rector, 
St. Anthony’s High School, 
Kennebunkport, Maine. Priima- 

. mi moksleiviai į visas keturias 
lasės.

Dainę pokštelę išleido lietu
vių meno mėgėjų ratelio cho
ras, kuriam vadovauja muz. J. 
Bendoris. Plokštelė ilgo groji
mo, Hi Fi, kaina — 5 dol. Vie
noje pusėje yra: J. Gruodžio— 
Tėve Mūsų, J. Naujalio — Jau
nimo giesmė, Br. Budriūno — 
Tėviškėlė, St. Šimkaus — Kar
žygiai, K. Kavecko — Jaunys
tės vainikas, M. Petrausko — 
Vaidilutė ir St. Šimkaus —šią 
naktelę. Antroje pusėje: J Šve
do — Balnok, tėveli, J. Marti- 
nonio — Loja šunes, Sėdžiu 
po langeliu, J. švedo — Baltos 
gėlės, J. Gruodžio — Aš ne 
gert atėjau, A. Kuprevičiaus— 
Pajūriais pamariais ir St. Šim
kaus — Vakarinė daina. Plokš
telės išleidimo proga gruodžio 
19 Maironio parke buvo sureng
tas paminėjimas, kuriame daly
vavo meno mėgėjų choras ir jų 
bičiuliai.

Kariuomenės minėjimą gruo
džio 15 Maironio parke suren
gė skautai ir skautės. Paskaitą 
skaitė šv. Kryžiaus kolegijos 
profesorius V. Mantautas. me
ninę programą atliko skautės 
ir skautai. Pr.

—•—
L.D.S. 7 Kuopos metinis su

sirinkimas bus sausio 12 tuo
jau po mišparų šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Susirinki
me visi nariai ir narės privalo 
dalyvauti ir atnaujinti Darbi
ninko prenumeratą 1964 me
tams. Kas norėtų užsisakyti 
Darbininką 1964 metam, pas 
kuopą bus galima gauti papigi- 
nimą. (w.)

IŠ VISUR Į
— Amerikoje gyveną kitų 

valstybių piliečiai turi atlikti 
savo metinę registraciją iki sau
sio pabaigos. Amerikoje užsie
niečių 1963 buvo 3,128,965. 
New Yorko srity 498,740.

— Kompoz. V- Jakubėnas su 
žmona vieši Miami, Floridoje. 
Drauge su jais yra atvykęs iš 
Chicagos dailininkas Kaupas. 
Taip pat iš New Yorko jau mė
nuo, kai atvykę. Dominikas 
Klinga.'šimkus ir Bagdonas.

Art Coliection albumas, ku
riame telpa trisdešimties lietu
vių dailininkų kūriniai, sutelk
ti pranciškonų vienuolynuose, 
tik ką išėjo iš spaudos. Gražiai 
išleistas, 126 psl., Pauliaus Jur
kaus redaguotas. Įvadas, para
šai ir biografijos anglų kalba. 
Puiki dovana draugams, nekal
bantiems lietuviškai. Kaina 6 
dol. Galima gauti adresu: Fran- 
ciscan Monastery, Kennebunk
port, Maine

— Dr. Antanas Trimakas, 
New York, Vliko pir m i - 
ninkas, sveikindamas Rezoliu
cijoms Remti Komiteto vado
vybę šv. Kalėdų proga, rašo: 
“.. .Linkiu pasiekti šimtinę re
zoliucijų 1964 metais ...” Juo 
daugiau rezoliucijų turėsime, 
tuo lengviau bus vieną iš jų 
pravesti- Rezoliucijoms Remti 
Komitetas kviečia visus lietu
vius jungtis į šį žygį, visais rei
kalais rašyti: Rezoliucijoms 
Remti Komitetas, Post Office 
Box 77048, Los Angeles, Cali- 
fornia, 90007.

— Ped. Lituanistikos Institu
to stipendijų fondui Illinois 
Lietuvių Gydytojų S-ga per dr- 
Zigmą Rudaitį atsiuntė 40 dol. 
čekį vieno studento metiniam 
mokslo mokesčiui apmokėti, o 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Chicagos skyrius, kuriam pirmi
ninkauja Valerijonas Šimkus, 
paskyrė 2 vardines stipendijas 
(80 dol.) Danguolės šukelytės 
ir Jūratės Truškūnaitės moks
lo mokesčiams apmokėti, šios 
dvi Instituto studentės yra Vil- 
fiiaus krašto lietuvių dukterys.

—"Lietuviai Amerikos Vaka
ruose", Antano Skiriaus lei
džiamas naujas mėnesinis laik
raštis Vakarų Amerikos lietu
viams, vis stipriau ir stipriau 
įleidžia šaknis. Neseniai pasiro
dė 1963 metų gruodžio mėn. 
numeris. Jame daug informaci
jos apię lietuvių kultūrinę ir 
politinę veiklą lietuvių tarpe 
prie Pacifiko. Šis laikraštis me
tams kainuoja $3.00. Adresas: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood 
California, 90029

—Marija gelbėk mus, Mary 
ka rašyta maldų knygelę. Gra- 
Save Us. Sibiro tremtinių ran- 
ži ir vertinga dovana visiems. 
Iš Sibiro j laisvąjį pasaulį pa
tekusi lietuvių maldų knygelė. 
Ji mažytė, ranka rašyta, kuklių 
piešinėlių papuošta, tačiau at
skleidžia mums didžias dvasios 
gelmes ir meilės kančios pas
laptį. Kaina $125. Galima gau
ti lietuvių ir anglų kalba: Im- 
maculata, R-F.D. 2. Putnam. 
Conn., 06260 arba Darbininkas, 
910 Willoughby Avė., Brook- 
lyn, N. Y., 11221.

— Rašomos ir skaičiavimo 
mašinėlės, labai atpiginta 'kai
na gaunamos iš: J.L. Giedrai
tis. 10 Barry Dr.. E. Northport, 
N.Y.. 11731*

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios;. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kaiiininius apsiaustus šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SH'VftJAI
150 WEST 28th STREET

NEW YORK, N. Y.
Room 402
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<yO_KO kO?
Amerika 1964 pagal seną 
kalendorių.

James Reston, Times kolum- 
' nistas, dažnai originaliau pasi

žiūri į dienos Įvykius, ir nau
juosius metus jis sutiko, pra
matydamas jų įvykius pagal 
“seną farmerių almanachą”. Kai 
kurie “pramatymai” taikliai api 
budina politinius asmenis ir į- 
vykius. Pvz.

Sausis. Prezidentas Jobnso- 
nas skelbia Old Frontier prog
ramą ir ragina taupyti, pateik
damas padidintą biudžetą.

Vasaris. Pašto departamen
tas skelbia, kad 67 miestai. 
1.583 gatvės, 34 aerodromai ir 
12 upių Jungtinėse Valstybėse 

' • pavadinti Kennedy vardu. Be
darbių skaičius 4.5 mil., ir Reu- 
theris reikalauja dviejų dienų 
darbo savaitės su trigubu atly
ginimu. Švęsdami Jeffersono- 
Jacksono dieną, demokratai 
skelbia LBJ "progresyviu kon
servatorium” ir “nuosaikiu li
beralu”.

Kovas. Prezidentas John- 
sonas gavėnios metui atsisako 
nuo telefono; apsaugos depar
tamentas likviduoja 347 kari
nes bazes; užsienio paramos 
administracija perorganizuoja
ma 27 kartą nuo karo. LBJ 
vyksta į rančą Texas nepriklau
somybės švęsti ir ten lotynų 
Amerikos prezidentus, buvusius 
ir būsimus prezidentus vaišina 
dešrelėm.

Balandis. Sveikatos valdyba 
po 18 metų tyrimo skelbia, 
kad nėra dar galutinai Įrodyta, 
jog cigaretės sukelia vėžio li- 

• gą. Šen. Byrd atidaro ‘tautinių 
juokų savaitę”, pranešdamas, 

, kad jis sutinka paremti prezi
dento siūlomą mokesčių įstaty
mą. Harold Stassenas stoja į 
Wisconsino rinkimus, pakeitęs 
pavardę į Kennedy.

Gegužis. Gegužio pirmos pro
ga Maskvoje paleidžia Chruščio- 

£ va i mėnuli, i kai jis iš ten su- 
; grįžta į Raudonąją aikštę, mi

nia sutinka jį džiaugsmingais 
šūkavimais: “Duonos, duonos!”

DARBININKAS

KALĖDŲ eglutėje Apreiškimo parapijos salėje Brooklyne gruodžio 29. Nuotr. R. Kisieliaus.

Fordas plečia 
gamybą

Henrv Ford H. Fordo bendro 
vės direktorius, praneša, kad 
bendrovė 1964 metais planuo
ja investuoti daugiau kaip pu
se bilijonu dolerių savo gamy
bos įmonėm Amerikoie ir ki
tuose kraštuose pagerinti ię su
moderninti.

Anie 230 milijonų bus invesą 
tuota Amerikoje, t.y. 50 oro- 
centu daugiau kai d 1963. Virš 
75 mil. paskirta Michigano į- 
monėms.

Fordo tarybos nirminirkas 
praneša, kad jis 1964 metais 
numato mašinų gamvhos eko
nominį augimą ir stiprėjimą na
mie ir užsieniuose.

‘ “Šis optimizmas pagrįsta s 
dalinai tuo įsitikinimu, kad pre
zidento Johnsono administraci
jos ekonominė filosofija bei 
ekonominė politika bus palan
ki bizniui ir ekonominiam plė-

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 

atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumerata, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti.'užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas. 910 Willoughby Are., Brooklyn, N. Y. J1221

Prašau pratęsti prenumeratą 1964 metams.

Vardas ir pavardė . . . ..

Adresas
Prašau siuntinėti Darbininką kaip Kalėdų dovaną 12 

mėnesių už $5.00 1964 m. (pažistamui, neturtingiem. Ii- . 
goniam l
Vardas ir pavardė

Adresas

Siunčiu už prenumeratą $ , aukų $ Viso $

KALĖDŲ
Kalėdų švenčių metu Balfą 

lankė tikrasis Kalėdų senelis, 
kuris atnešė į New Yorko sky
riaus iždą virš septynių šimtų 
dolerių. Per Kalėdų senelį 
stambesnes dovanas įteikė:pre- 
latas J. Balkūnas ir V. Atsimai
nymo parapija 310 dol.. dr. A. 
Gylys 25, kun. kleb. J. Aleksiū- 
nas 20, Tėvai Pranciškonai— 
25. L. Norkus 15. A. ir N Ra
tai 20. J. ir N. Valaičiai 20. 
H. Kulber 15. Mergaitės Skau
tės 25, J. Ciplickas 15. kiti po 
mažiau, bet visi gana duosniai.

Į Balto Centro kasą iš įvai
rių skyrių ir vietovių Kalėdų 
senelis atnešė beveik septynis 
tūkstančius dolerių. Stambesni 
įnašai gauti iš: Chicagos 150 E. 
Št. Louis — 170. Rockford, III. 
250. Detroit 2.800. Akron 225, 
Cleveland — 2.000 dolerių.

Balfo darbo metų apžvalga 
ir smulkesnė atskaita bus pa
skelbta vėliau

SENELIS BALFO CENTRE
siųstos į Genevą ir pinigai iš
mokami nukentėjusiems ne per 
Balfą.

Jei kuris lietuvis turi neiš
spręstą bylą, pakeitė savo ad
resą. tegul kreipiasi į Genevą 
arba į Balfą. bus stengiamasi 
bylą atgaivinti.

Nauju jų imigracijos Įstatymų 
studija.

Senatorius A. Hart (D. Mich.) 
praneša, kad sausio 13 d. pra
dedami vieši apklausinėjimai 
dėl naujo imigracijos įstatymo 
projekto. Projektus Senatui re
komendavo buv. prez. Kennedy 
(S. 1932) ir Senatorius Hart 
(S. 747).

Įstatymus parėmė 36 senato
riai, jų nuomonė bus pirmiau
siai išklausoma spec. komitete, 
kuriam pirmininkauja šen. J. 
O. Eastland 1D. Miss.).

Siūlomi projektai nemažina 
atvykstančiųjų skaičiaus, tik 
keičia kvotų sistemą. Bus dau
giau atsižvelgiama į emigranto 
tinkamumą atvykti, šeimų su
jungimą. tarptautinės politikos 
reikalavimai ir pan. Nebus krei
piama dėmesio, kur emigran
tas yra gimęs, bet kiek jis tin
ka JAV-ėms.

Senatorius Hart yra iš Michi
gano. asmeniškai pažįsta kai 
kuriuos savo valstybės lietu

Dabar—nelaukiant!

timuisi”, — pareiškė pats For
das. “Aš taip pat ti k iuo- 
si. kad kongresas praves mo
kesčių sumažinimo įstatymą. 
Toks istatvmas padidintų in
vestavimą ir darbus, padarvtų 
daugiau gero nei visoki kiti 
planai”.

Fordas pranašauja, kad 1964 
metais ekonomija padidės 15 
bilijonų dolerių per pusmetį, 
jei bus palankūs mokesčių į- 
statymai ir bendrai paėmus ge
ros sąlygos prekybai.

vius, jam patinka lietuviškas 
sūris ir mielai atsako į visus 
laiškus. Jis labai domisi pasau
lio tremtiniais, yra daug jiem 
padėjęs-

Kun. L- Jankus

(Data) (Parašas)

CRANE SAVINOS & Loan Assoeiation
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B. B. PIETKIEVVICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
Nemokamai vieta automohi)iar.,s

41 ON
1/1% INVESTMENT

ACCOUNTS
Mokame nuo 1952 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro: Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

Birželis. Prezidentas Johnso- 
nas grįžta prie telefono ir vi
siem turintiem telefoną ap- 
skambina. linkėdamas vasaros 
švenčių Pusė milijono jaunų 
amerikiečių išeina -iš kolegijų, 
ir bedarbių skaičius pakyla iki 
5 mil. Prezidentas Johnsonas 
skelbia kovą su skurdu, ir šen. 
Golčhvateris tikina senatą, kad 
didžiausias žmogus buvo ir 
skurdžiausias. Po dviejų savai
čių akligatvio respublikonų kon
vencijoje paskelbtas kandida
tas į prezidentus teismo pirmi
ninkas Earl Warrenas, o į vice
prezidentus Milton Eisenhowe- 
ris.

Rugpjūtis. Johnsonas aklia- 
macijos būdu nominuotas į pre
zidentus ir Humphrey į vice
prezidentus. Šen. Byrd skelbia 
kad jis geriau balsuosiąs už 
Johnsoną nei už Warreną, nors 
ir nerems Johnsono mokesčių 
įstatymo.

Spalis. Rinkimų kovos į- 
karštis. Johnsonas skelbia, kad 
jis jei bus išrinktas, tai padarys 
moterim penkių dienų savaitę 
ir Margaret K. Smith paskirs 
apsaugos sekretorium. .v.

PRANEŠIMAS NUKENTĖJU
SI EM NUO NACIŲ

Jungtinių Tautų Aukštasis 
Komisaras Tremtiniam prane
ša, kad daugelis nukentėjusių 
nuo nacių nepalaiko ryšio su 
Genevos ištaiga ir todėl negali
ma jų bylų išspręsti. Tarpe to
kiu “pasimetėlių” minimi ir 
lietuviai, tik nedavė jų pavar
džių.

Balfo stalčiuose yra gana 
daug nacių aukų bylu, deja, 
sunku susekti jų rezultatus, nes 
visos pradinės anketos buvo iš-

H. W. MALE-FEMALE

REIKALINGA VEDUSIŲJŲ PORA 
nedideliam hutu namui. Turi turėti 
patyrimo ir kalbėti angliškai. Gau
namas 3 kamb. butas. Kreiptis tel.

NE 8-4606

HOUSEKEEPER & COOK
Eurcpean — 3 bv.siness adult? own 
room and bath very good home. for 
right partv.Excel’ent salary. Steady 
nice wami atmosnhe’-e. — Call: 

JU 2-5190

BUSINESS OPPORTUNITY

STOP! LOOK! LISTEN!

Lapkritis- Prieš pat Amerikos 
rinkimus Chruščiovas atsiima 
kariuomenę iš Kubos, ir Cast- 
ro pasmerkia komunizmą. Pre
zidentas de Gaulle skelbia, kad 
jis bendradarbiaus su visais 
prezidentais, išskyrus Johnso
ną ir Warreną. Johnsonas iš
renkamas 19 mil. balsų persva
ra.

Gruodis. "Aš esu jums dė- 
kngas — skelbia Johnsonas 
tautai — ir aš jums linkiu lai
mingų naujų metų, ypačiai mo
terim”.

Žvirblis Be Pastogis, vietoj 
pramatymų 1964 metų veiklo
je ir vietoj sveikinimų veikė
jam fkiria vieną savo uodegos 
plunksną Balfui.

žvirblis BoPastogis

Good opportunity for couple! Bald- 
win. L.I. Stationery & Or.dy Store: 
luncheonette. tovs. greeting cards. 

*~school suppHes. Good location. shop- 
ping area bus stop, n e-", r St. Christ- 
Opber's R C. Church Will aceept any 
reasonable offer. Good income as- 
surretl. Wrl! egtablisb^d business.
<516) BA 3-9741 or (516) B A 3-9716

NE1V DORP — 1 yr. old 8 Rnoms 
Hi Raneh Caloric celored kitchen. 
Grvcian bathrcom. vali to wa!l car- 
petint, screcn and storm. panellcd 
re* room. finished den. ga
rą"". prtio. lands-apcd: near St. 
Cliarl'“-- Parish. Man" citras. Ask- 
ing $26.000. - EL 1-5330.

BAI^ERIES

RICHER’S BAKE SHOP, Ine. But- 
ter baklng at its best' Orders taken 
for- wecklings, birhtdays, christen- 
ings and all occa-ionu Le‘. us serve 
roti for your Holiday reeds. Opm 
Sundsya. parking fa'ilities. 249-16 
Horace Hardinę Blvd., Douglaston, 
L.l. Call - BA 4-4222.

AUKŠČIAUSI PROCENTAI

NAUJIEMS INDĖLIAMS 
NEW YORKO VALSTYBĖJE

metam

VISIEM INDELIAM
Paskelbti vėliausi dividendai 

baigiantis gruodžio 31,1963 periodui

Apskaičiuojami KAS 4 MĖNESIAI 
nuo įnešimo dienos

Pinigai, kuriuos į nešit prieš

SAUSIO 15
uždirbs dividendus nuo

SAUSIO 1

KINGS COUNTY
i SAVINOS BANK
4? ' . ‘

tncorpcnted 1860
Mfnbtr fnutranc* Corporation

Central Office
539 Eastem Parkway at Nostrand Avenue 

Brooklyn 16, N. Y.

Broadway Office 
135 Broadway at Bedford Avenue 

Brooklyn 11, N. Y.

Massepequa Office
Hicksville Road at Jerusalem Avenue 

(Opposite Holiday Park Shopping Center;
Massapegua, N. Y.

Your every effort---every dav will determine your income 
establish vour position - ser-ure vovr fnture H' ”ou decide on a 
career v.-ith The Thos. D. Murphy Co.. a 73 year old firm.

We offer a definite territory accocnt proteetion high rate of 
commission- plūs Hberal bonus. Many present men earn $10.000 to 
$15.000 or more annuallv.

Our 74th line comprises art. specialized and custom-made ca- 
lendars. greetings. advertising pencils and ball-points. gift leather 
and various specialties. It is a teriffic line and exclusivė. VVe furriish 
evervthing no investment required.

Samples. supplies and eouipment immediately available. Fall 
season is ideal tifne to enter this fiekl cf interesting and hicrative | 
business.

Act promptlv. Outline eyperienee. VVrite or phor.e .Tosenh E. 
Caliolo. 11 Park Plac-e. Room 1108, New York 7. N. Y.; Phone j 
BA 7-8682.

KOVA PRIEŠ DIEVĄ L ECUVOIE
Šioje knygoje DR. J. SAVASIS pasako kaip bedieviai ko
munistai užliejo Lietuvą ir nori sunaik r.ti tikėjimą.
Leidinys yra 98 psl.. dokumentais parengtas ir fotografijo
mis pavaizduotas? Jis turėtų būti kiekvieno lietuvio skai
tomas ir platinamas.
Išleido prel. p. JI’RAS. Kaina l <!<>! Pintinio ,;m. ima nuo'.mla.

I , -i ;is<' u
DARBININKAS

910 AVilloughln Avenue. l>n>okivn. N'. Y . 11221

iI
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— Partija iš 1951 m. Kanados p - 
bių, kai Povilas Vaitonis iškovojo 
Kanados čempiono vardą. Baltieji— 
P. Vaitonis, juodieji—Dr. N. Divin-

»- y- -— *-t - rvrDOlinfnKam

Prieš Kalėdas sekmadienį pa
skirtos mums taurės varžybų 
rungtynės buvo atšauktos. 
Grumman aikštė Long Islande 
ilsėjosi po storu sniego sluoks
niu. Ateinančiam sekmadie
niui, t-y. sausio 5 d. mums vėl 
paskirtos rungtynės ten pat 
Esant šaltam orui, vargu ar ir 
jos įvyks. Pradžia numatyta 2 
vai. Turėtų žaisti ir rezervinė 
— Associątion taurės varžybo
se 12 vai. Central Parke Man- 
hattane prieš Stade Goulois. Ir 
čia jau ~ beveik numatomas 
rungtynių atšaukimas. Taigi; at
rodo, mūsų futbolininkai susi
laukė pelnytų atostogų.

Naufa sporto vadovybė
Pereitą penktadienį Lietuvių 

Atletų Klubas galutinai prista
tė savo Naujųjų Metų sporto 
sekcijos vadovybę. Po ilgesnės 
pertraukos vadovavimą ir tuo 
pačiu I vicepirmininko vietą pa
rėmė Ant. Bagdžiūnas. Spor
to sekretorium ir vėl liko Sau
lius Remeza. ūkvedis — Da
nielius Averka. Pirmosios ko
mandos vadovas — Jonas Kli- 
večka, rezervinės vadovas ir 
kasininkas — Kęstutis Bileris. 
Jaunių vadovai — Aleksandras 
Vakselis ir Ričardas Trampas 
sr. Naujai valdžiai linkime sėk
mės. Atlotas

HAPPY NEW YEAR

Happy New Year 
to all our friends and customers

LOCATELLI, INC.
222 Park Avenue South 
New York City, N. Y.

YU 2-4290

RgSRgT 5.e3h6 6.Rh40-0 7.2f3 
2e4 8- R;e7VJt 9. c;d5Ž.c3 10. b:ž 
e:d 11. VbScB 12. c4Re6 13-Re2 

- d:c4 14. R:c4R:R 15.V:R2bd7 16- 
^-OBfdS 17. Bablžb6 18. VČ2Bac8 
19. e4 Bd6 20. a4 Vc7 21. Vb3 Bb8 22. 
Bfcl2d7 23. e5Bg6 24.2h4Bg4 25. 
2f5žf8 26.g3Vd7 27. Vd3 Bg6 28. 
f4Že6 29. Ve3Bd8 30.2d6Žc7 31. 
B:b7B:Ž 32.e:BV:d6 33.Bcbl2d5 
34. Ve5Va3 35.Bb8B:B 36.B:B-i- 
Kh7 37. Vf5 ir juodi pasiduoda, nes 
mato nebegalima išvengti.

HAIR GOODS

PEACE ON EARTH 
GOODHILL TO ALL MEN

Happy Nevv Year 
to all our Friends and Customers 
SUBURBAN PROPANE GAS 

CORP.
MT. KISCO 
Nevv York 

914 MO 6-5174

SCHOOLS

KAY-LAURE'
For A Bcauty Career 

Beginners. Day
and evening J

• Refresher course «
• Manicuring

course VvT
Free placement l

Service
Write for brochure

KAY-LAURE’
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE

§ Duffy. Avenue 
Hicksvilie, Nevv York 

Overbrook 1-5313

GENERAL CONTRACTORS

PLASTERING
GENERAL CONTRACTING
Conversions - Free Estimates 

All work done at reasonable rates 
We guarantee our Work

Call G E 5-6162 — Joe Maligno 
1240 39th Street, Brooklyn

LIONĖS JUODYTĖS 
nauja Town Hali rečitalio ilgo 
grojimo plokštelė.' Kaina $6.00. 
Plokštelės viršelį iliustravo dail. 
Jurgis Juodis. Gaunama:

DARBININKAS
910 VVilloughby Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GL 2-2923

CHARLES HAIR GOODS
New Hair Pieces that defy detec- 
tion — “No more heavy hairline“. 
Absolute privacy, free consultation. 
illustrated booklet on reųuest. 7 W. 
46th Street, N. Y. C. — CO 5-6936.

SCHOOL OF DANCE

^ŠACHMATAI

ROSEMARIE 
SCHOOL OF DANCE 

American, Russlan Ballet—Modem, 
Interpretative and Toe. Special at- 
tention to children 3 to 6 years. Ex- 
ercises for women and teens.

516 5th Avė., Brooklyn 
ST 8-0294

Veda K. Merkis MUSIC INSTRUCTION

DAMblNG XB rra «t 
L< MARTINIGUE CLUB 

MuMe W CHe Monlaon. OocktaU 
Luomnk ĮmtauTUOt ..IiMll*iii tavited. 
AdmiažAne Eri- Sus. <LS5; SaL Eva 
$L75 t*t fiEL Adtfts. ouly.
57 Wmž 57$b Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

THE CUP » SAUCER COTTAGE
132 W. 32pd St., N. Y. C. — a few 
doors avngr Ąom St Francis of As- 
sisi ChunfeL Breakfaet - Lunch - 
Dtaner. Service from 7:30 ajn. to 
8:45 pm. CSoBed Sundays. Luncheons 
from 99f, Dinriers from $1.50. Gar- 
den Room javailable for reservations

MH UNG RESTAURANT
2 Jericho Tpke. 

Hunti^ttm Station, L. L <
CHINMSE CUISINE 

At Its Very Best 
Facilities for small private parties 

Member of Diners’ Club 
HA 3-5937

Suburban dihing with a 
Continental navor

TO PtAČE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CM LO 3-7291

CATERING SERVICE 
DINNER PARTIES —

Piepared ta your home or 
elsewhere 

CALL: H Y 9-7484

TERRIFIC XMAS ITEM 
ILLUMINATED NATIVITY SETS (

INDOOR — OUTDOOR 
27". tall St. Joseph. Mary, Christ , 
Child, Crib and Lamb.

Belmore Plastics
137 12th Street, Brooklyn 15, N. Y. 1 

ST 8-2580

For Christmas get — 3 Nevv Hits! 
A record and song book sung by St. 
Cathartae of Alexandria Glee Club, 
CYO Contest wtaners. Send $1.00 to 
FETZER PIANO SCHOOL 4424 Ft. 
Hamilton Pkway., B’klyn 19, N.Y. 
Record and music.book easy to play 
ta 3/4 and V4 time. For all Instru
ments. Will mali to you promptly.

High Fidelity — $4-00 Stereo — 5.00

Galima įsigyti:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 Willoughby Avė., Brooklyn N. Y. 11221

— Adelaidės Vytis su 3 koman
dom dalyvavo 1963 m. tarpklubinėse 
varžybose. Pirmoji komanda iško
vojo I vietą aukščiausioj klasėj, tre
čioji — III vietą savo klasėj, ne
pralaimėjusi nė vienų rungtynių.

Varžybų rezultatai. A (aukščiau
sios) klasės: 1. Vytis 424 tš.; 2. 
Norwood <pr. varžybų nugalėtojas) 
38; 3. Caissa 36; 4. Matisons (lat
viai) 34Įi tš.; toliau Universiteto I, 
Adelaidė ir Universiteto II.

B klasėj — Vytis (komandos ka
pitonas inž. M. Pocius) IV vietoj iš 
13 komandų.

C klasėj — Vytis (kapit. R. Unie- 
ris) III vietoj su 52 *2 tž- Laimėjo 
Victoria su 53*4 tš.

Vyties komanda (kapit. P. Luko
šiūnas) gavo iš generolo R. N. L. 
Hopkins rankų Geo Chinley 
skydą, skirtą Pietų Australijos ko
mandiniam čempionui.

Vyties komandos sudėty rungėsi 
buv. Australijos čempionas G. Kosh- 
nitzky, dabartinis Pietų Australijos 
čempionas vengras L. Horton ir jo 
brolis J. Hortovanyj.

— JAV p-bėse N. Yorke. jauniau
sias pasaulio didmeistris Bobby Fi- 
scher, 20 .m., rodo nepaprastą pa
jėgumą, triuškindamas iš eilės visus 
savo oponentus. Nėra jokios abejo
nės dėl jo laimėjimo šeštį kartą 
JAV čempiono vardo. Antroj, tre
čioj vietoj rikiuosis, greičiausia, 
Benko, Reshevsky, Larry Evans ir 
A. Saidy.

— CHESS LIFE, gruodžio nr. ap
rašo pirmoj vietoj Illinois p-bes, lai
mėtas Pov. Tautvaišo. CHESS RE- 
VIEW deda Igno Žalio laimėtą par
tiją prieš-vieną žymesnių JAV kor. 
žaidikų — Dr. G. Katz.

—. Sovietų didmeistris Kotov vie
šėjo Australijoj. Melburne. Kotovą 
įveikė latvis Ozols. laimėdamas 1 v. 
su 6’2 tš.. 2. Kotov 54. 3- Hanks 
4’2 tš. Sydnejuj: 1. Kotov 54 (pra
laimėjo prieš Hay>. 
Hay 5 t.. 3. Flatovv

— Padėką reiškia 
torius bostoniškiam 
čiuliams: dr. A. Kapočiui, J. Sta- 
rinskui, S. Kazlauskui, P. Kontau- 
tui. A. Keturakiui. J. Monkui. P. 
Šveikauskui. J. Kapočiui ir V. Ku
biliui už švenčių dovanų ir linkėji
mus sveikti.

— P. Lukošiūnas ir Romanas Ar
lauskas Australijos šachmatininkų 
vardu sveikina visus š. Amerikos 
lietuvių šachmatininkus Naujųjų 
Metų proga.

Give Your Child MUSICAL GIFT. 
Learn to pląy: Accordion, Guitar, 
Piano, Violin, Voice, Didins, Wind 
Instruments. Private lessons, Sales, 
Rentals.

ALCARO MUSIC STUDIOS
1 E. Fordham Rd., Bronx, FO 7-7873

Your Hosts:
Peter Corte - Marce Gardenghi

Rte 110, MELVILLE, L.I.
CHapel 9-8221

Under nevv ovvnership: Mr. Frank 
Silla —
VALENTI, Ine. 464 Bay Ridge Avė. 
just off 5th Avė. on 69 St. Every- 
thing in the Photographic Line now 
on sale! Come and get your vvonder- 
ful Christmas gifts novv. Open eves. 
till 8 p.m. — SH 8-9700-1-2-3

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

{vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją ? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Tel. HYacint 7-4677

2 v. jaunuolis

šių eilučių au-
šachmatų bi-

Mieli bičiulį. ADALBERTĄ MILAŠEVIČIŲ ir vaikus, jų my
limajai žmonai bei mamytei.

JANINAI MILAŠEVIČIENEI

mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame ir drauge liūdime

Sofija ir Bronius Si AN1ŠK1AI

JURGIS STANIS,
75 metų. gyv. Richinond Hill. N.Y.. mirė sausio L Palaidotas iš 
Angelų Karalienės bažnyčios sausio 6 d. Sv. Karolio kapinėse. 

Liko nuliūdę žmona Elena, du sūnūs ir dvi dukros su šeimom, 

šeima dėkoja visiems už gėles, mišias ir užuojautas, ypač kunigams 
ir Šalinskų įstaigai už paskutinį patarnavimą.

ANNA LOCKSHISS - KARALIUS,

gyv. Cambria Heights. L.L. N.Y., mirė 1963 gruodžio I7. Pa
laidota iš Apreiškimo bažnyčios Brooklync Šv. Karalio kapinėse, 

lako nuliūdę dvi dukros; Anna if.Aliec. sūnus Frank ir du anūkai.

Nuoširdžiai dėkojimu- visiems už gėles ir mišias. •

WEDD1NG

MUSICAL INSTRUCTIONS
A fine Christmas gift for any child 

or Adult
ANDY MORMILE, Teacher 

Clarinet - Saxophone 
lessons ta your home

41-41 51st Street, Woodside 77, N.Y.
GR 8-0746

For Better Wedding and 
Week-End Dancmg 

TUXEDO BALLROOM
Offer the Finest

Call F r e d — RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue 

Nevv York City

Price-Rite Toy Distributors, Ine. — 
big discounts for Xmas on all toys, 
hobbies, dolls, doll carriages, road 
racers, pool tables, sporting goods. 
Large vvarehouse. Avoid the Xmas 
rush and save money. HY 9-9306 — 
491 5th Avė. (at 12th St., next door 
above Vims), Brooklyn, N. Y.

STORE — SHOP

MA RIO’S 
TERRACE ROOM

WALTER RAU 
DELICATESSEN

The Finest of Foods. Hurry now! 
For the Holidays we have the Very 
Best at the Most Reasonable Prices. 
We also deliver. — 70-11 Grand 
Avė., Maspeth, L.I. — HA 9-6749.

152 Washington St., Peekskill, N.Y. 
One of the most beautiful Halis in 
VVestchester for Weddings, Com- 
munions and Confirmations. Seats 
150 in comfort Phone 914 PE 7-2783

SPARK-L FLOOR WAXING 
SERVICE FOR YOUR HOME 

AND OFFICE 
MA 4-4970

Special consideration to religious 
groups 

Ask for MR. MESSINA

A wonderful Christmas Gift 
for any Child

ALBERT MAIER, INC.
POR K STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, N.Y. TRemont 8-8193

MUENCHAUSEN RĘST.
Excellent German Food. Specializ- 
ing in Sauerbraten, Pig Knuckles, 
Bratvvurst; also delicious Steaks & 
Chops. Choice of liąuors and ūn- 
ported beers. — 98 3rd Avė. (bet. 
12-13 Sts.), GR 5-9542. Bring the 
family and ertjoy real home cooking!

ACCORDION INSTRUCTION 
by Artist Teacher 

THE MUSICAL CLANCEY’S 
12 Plymouth Avė., Mineola, L. I.

Or Call (516) PI 1-5542

DISPLAY

J 4 Y PASTRY SHOP — for your 
Holiday Needs. The finest in Italian 
pastry. Cakes beautifully decorated 
for birthdays. vveddings. anniversa- 
ries. etc. Oven fresh bread, rolls. 
cookies. dietetic cookies; regular & 
miniature pastrv. Phone orderš ac- 
cepted — WE 3-0970 — 2318 Ar- 
thur Avė.. Bronx, N. Y.

i
As You Live^^J/r 
As Long
you will receive a 
dependable and 
good income if you į 
invest your savings į 
in our S. V. D.
ANNUITY 
PLAN

Diamonds eut in time for Xmas!
DIAMOND Cutting Factory offers 
to private persons or jevvelers, dia
monds starting at $200 per carat. 
Shapes, sizes and prices quoted; vve 
permit and welcome appraisals. — 

, This ta itself vvill assure you of fine 
savings. For.appointment: Cl 6-3690

SAVE ON FUEL OIL — FREE 
1 year Service Contract (all parts 
and labo r meluded) — plūs — 100 
gal. of fuel oil. Dependable 24 hour 
service. Lovv—lew rates ai year.

LIBERTY PARK 
FUEL OIL CO.
Call DA 6-3264

McCARTHY’S 
Camera and Cartl Shop 

228-13 Linden Boulevard 
Cambria Heights, N. Y.

We have lovely Christmas Gifts — 
Ūse our special Lay-a-way Plan. 
Call LA 5-6308

— ask for Mr. McCARTHY

Give Him a Pipe for Xmas! Pi peš 
from England. Dunhill, Charatan. 
Sasioni. All famous brands at low 
prices. We repair pipes. Mail orders 
filled promptly. Come in early for 
Xmas shopping. STANLEY’S fam
ous Pipe and Cigar Store. 709 6th 
Avė., NYC. (near23St) WA 4-5224

You also share in the dB 
great vvork of the Mis- 
sions an<f help in ėdu- 
cating Priests & Broth- 
ers for Ijąe JBssions. 
Certain tdx advantages

A lasting Memorial and rememb- 
rances in many Masses and prayers.

Write for free Information
SOCIETY OF

THE DIVINE WORD
Annuity Dept. GIRARD, PA.

The Wonderland Shop — largest se- 
lection of religious articles in this 
area: chalice & ciboria, bibles, mis- 
sals, rosaries, statues, Crucifix’s, 
medals, etc. Reasonable prices.
2535 Decatur Avė., Bronx, N. Y.;
Comer Fordham Rd., FO 5-4414.

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING 

CO.
For The Finest 

In Nevspaper Printing
197 E. 4th Street, New York City

OR 3-1830

EVERBEST PORK STORE
• 74 Westchester Sąuare. Bronx. N.Y. 

HOME MADE SAUSAGE 
Finest Pork. Veal and Beef

Poultry Fresh Daily 
U N 3-9007

NEMETH & MAIER, ProprietorS

WALLS cleaned inexpensiyely — 
modem way savęs paint—no mess. 
no streaks or dripping water; esti- 
mates; no obligations. Call Fresh - 
N - Clean Wal Wash Service. LA 5- 
8861; 120-23 223rd Street, Cambria 
Hgts. Queens. — We also shampooe 
rūgs & carpets in your home 7ę per 
sq. ft.

D O M' S 
SERVICE STATION

2801 Tilden Avė., Brooklyn 
GENERAL REPAIRS 

Batteries - Tires and Accessories 
Special consideration to religious 

groups 
Call BU 4-9677

FLORISTS

E. FRANK FLORIST
152 Montague St.. Brooklyn 
(Downtown Shoppirig Area) 

Christmas Greens and Specials 
Advent wreaths for cemetery 

Flowers for all occasions
Come in or call — MA 4-3975 

FTD Member

AMERICAN FLORIST 
6907 FOURTH AVENUE 

Brooklyn &, New York 
SH 5-6080 — We DęHver 

Funeral Designs; Greens - Xmas 
Wreaths for Cemetery. Open Sun* 
days.

FUNERAL HOMES

HENRY WEYDIG 4 8ON 
Ine. 

FUNERAL HOME 
CHARLES WEYDIG, Lfc. Mgr? 

13-39 122nd St.. College Potat, N.Y.
FLushing 9-8563

GLENN R. COOK 
Syosset Funeral Home 

Distinguished Funeral Service at 
reasonable rates. Chapels in all bo- 
roughs. 2 blocks north of Catholic 
Church. 28 DeVine St.. Svosset, L.I.

(516) WA 1-1372

PHILLIPS FUNERAL HOME 
79-02 Metropolitan Avenue 

Middle Village
Aircondltioned - Modem Chapels - 
Friendly. flrst clafs Service.
John Ji Phillips. Licensed Manager 

TW 4-8389

L O N D i N O
STONE CO. Ine. since 1910

3621 Provost Avė., Brome. N. Y.
Cast StoneConcrete and Wooden 
Park Benches - Playground Sculp- 
tures - Tree Tubs and Planters.

FA 4-1439

PAINTING & PAPERHANGING
Celotex Ceilings 

G & J WINTER
We guarantee all our work

For fast courteous Service call
FL 8-6036 or BO 1-5940

—__  t-'__  - ~ ~

IkM nOTST^I SKBtOTIS USFDIfMnK#

GLenmorie 2-2923

ASTORIA ••
6 šeimų mūrinis namas 
vienas apartmentas laisvas. ku
ris gali suteikti $4.260 pajamų. 
Tik du blokai nuo požeminio 
traukinio. Šildymas alyva.
Kaina $38.750

JACKSON HEIGHTS
dviejų šeimų mūrinis namas 
5-6 kambariai; vienas Imtas ne
užimtas. $160 pajamų mėnesiui. 
Dviems autompbiHams garažas. 
Šildymas alyva.

ALBERT SHERMAN, INC.
LIFE - ACCIDENT - HEALTH 

GENERAL INSURANCE
107 Fifth Avė., Pelham, N. Y. 

914 PE 8-3131

LAIKRODININKAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

i 9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

- VI 7-2573

BUDGET BEAUTY SALON — Our prices are:
Shampoo and Sėt ...........................................$1.75 and ųp
$15.00 Permanent Wave ................................ $7.25 and up
Touch-up with Miss Clairol ................  $3.00
Touch-up with Roux or L’Oreal ................... $3.25
Ladies Haircut—Any Style ................ ...$1.50
5 Week Rinse ..................  $2.50
Children’s Haircut ........................................ $1.25

Call for Appointment — VI 6-8992
CUT COLOR & CURL BUDGET BEAUTY SALON

86-20 JAMAICA AVĖ. (Corner 87th St.), VVOODHAVEN 21, N. Y.

WIN1ER GARūb TAVERN

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuvlnlai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgevvood)
Tel. EVergreen 2-6440

WHITE HORSE TAVERN
baras * restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519

SALĖ: VESTUVĖM, SUSIRINKIMĄ^! IR KITIEM POBŪVIAM
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

mvestacijds.
Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet

87-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 74477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

FOREST HILL 
vienos šeimos mūrinis namas 
6 dideli kambariai, garažas, šil
dymas alyva. Arti visko. 
Kaina $23.990

JACKSON HEIGHTS 
•.trijų šeimų mūrinis namas 
*5-6-6 kambariai; vienas butas

I laisvas. $200 pajamų. 
Du blokai nuo požeminio trauki
nio. Šildymas alyva. 
Puikus daržas. 
Kaina $33,990

• Mažas {mokėjimas. Geros sąlygos

TERMINAI REALTY
77-01 BR0ADWAY JACKSON HEIGHTS

Kreipkitės Mr. GIANELLI - T^ HI S-OėOO

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-593S

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ava., Woodhavan 21, N.Y. • Tai. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y. • Tai. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato | namus lietuviškus skilandžius Ir aOrtus

------We take all orders special price for Wedding8 and Parties------  
Homa-Made Bologna
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DARBININKAS ZLMOS—

NAUJIENOS, /

LMA New Yorko klubo aukš
čiau numatytas sausio 8 susi
rinkimas nukeliamas į sausio 
12, sekmadienį. 4 v. popiet. Su
sirinkimas įvyks klubo garbės 
narės B. Novickienės bute. Ji 
padarys pranešimą apie LMA- 
bės ir klubo įsikūrimą. Adre
sas 95-12 108 Avė. Ozone
Park. (Važiuoti IND 8 Avė. po
žeminiu traukiniu iki Rocka- 
way Avė stoties arba Woodha- 
veno autobusu iki Liberty avė. 
paeiti pora blokų Crossbay 
Blvd.i.

Inž. Aleksandras Vilčinskas, 
iš Londono. Anglijos, prieš po
ra mėnesių turizmo tikslais at
vykęs i Ameriką, lankėsi Dar
bininko redakcijoje bei admi
nistracijoje. kur įsigijo lietu
viškų plokštelių Jis yra jaunas 
vyras, mokslus baigęs Lon
done. Jo tėvas, taip pat inži
nierius. po karo Anglijon atvy
ko iš Italijos.

■ I poeto Fausto Kiršos laido
tuves iš Brooklyno išvyko Tėv. 
Leonardas Andriekus. O. F.M, 
atstovauti Aidų redakcijai.

Gediminas Trimakas ir Dana 
Matonytė gruodžio 28 susituo
kė Philadelphijos šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Jaunavedžiai 
buvo aktyvūs lietuviškų jauni
mo organizacijų nariai: Gedimi
nas yra buvęs New Yorko stu
dentų ateitininkų draugovės pir
mininku. o Dana priklausė Phi
ladelphijos neolituanam.

O. Vinikienė, mirusio dakta
ro Vinikio žmona, apsigyveno 
Miami Beach saloje. Floridoje.

New Yorko studentų ateiti
ninkų susirinkimas bus penkta
dienį. sausio 10. 8:30 vai. vaka
re Lūšių namuose: 88-01 104th 
Street. Richmond Hill. Ne\v 
York.

IŠ LIETUVOS 
VYČIU VEIKLOS

Lietuvos vyčių centro valdy
bos posėdis bus sausio 11 šeš
tadienį. 1:30 v. popiet. New 
Yorker viešbutyje- Bus svarsto
ma: stipendijų reikalai, artėja* 
narių vajus, jaunių tarybos vei
kla. Lietuvos reikalai ir šv. Ka
zimiero šventė. F. V. i

Ridgevvoode prie gero su
sisiekimo išnuomojamas gražus 
moderniškas, apstatytas baldais 
kambarys. Galima naudotis vir
tuve Pageidaujama moteris. 
Kreiptis EV 6-0525.

Išnuomuojamas butas iš 6 
kambarių antrame aukšte su vi
sais patogumais. Butas yra 
tarp Fulton ir Arlington gat
vių prie Jamaica traukinio, ar
ti parko. Kreiptis: TA 7-4764.

Brooklyne gyvenantis senes
nio amžiaus vyras ieško kito 
vyro kartu gyventi. Geros sąly
gos ir pigi nuoma. Kreiptis 
Tel. GI. 2-2923.

DVYLIKA MtNESIŲ ir N. Metai Kalėdų eglutėje gruodžio 29 Apreiškimo parapijos salėje.
KALĖDŲ SENELIS dalija dovanas vaikams lituanist inės mokykloj eglutėje gruuodžio 29. Visos nuotraukos 
P Ąžuolo.

Redakcija GL 5-72SI
Administracija GL 2-2923
Spaustuvė GL 2-6916
Vienuolynas GL 5-7068

Lietuvių Bendruomenės ryti
nio pakraščio darbuotojų suva
žiavimas dėl susidariusių kliū
čių nukeliamas iš sausio 4-5 į 
sausio 18-19. Posėdžiai vyks 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Pradžia sausio 18 d. 10 v. Pra
neša N.Y. LB apygardos val
dyba.

Liet. Kat. Moterų S-gos 24 
kuopos susirinkimas šaukiamas 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje sausio 12 po 8 v. mišių.

Vaitiekūnas Lukoševičius mi
rė Lietuvoje gruodžio 8 Graži
škių parapijoje. Lietuvoje liko 
žmona, sūnus ir dvi seserys, 
Amerikoje — du broliai —Pet
ras ir Jurgis, abu gyveną Broo
klyne. taip pat ir nemaža gimi
nių. Už velionio sielą mišios bus 
sausio 11 d.. 9 v. pranciškonų 
koplyčioje. Užprašė brolis 
Petras Lukoševičius.

Blynų balius, kuri ruošia stu
dentai ateitininkai, kad nesi- 
kirstų su ALTo Richmond Hiil 
skyriaus ruošiamuoju balium, 
atkeltas viena savaite anksčiau, 
būtent į sausio 25 8:00 vai. va
kare Apreiškimo parapijos sa
lėje.

VAIKAI šoka Kalėdų eglutėje gruodžio 29 Apreiškimo parapijos salėje.

ATVYKO IŠ LIETUVOS PAS SAVO SŪNUS
Gruodžio 28 į John F. Ken- 

nedy International aerodromą 
atvyko iš Lietuvos Veronika 
Kolaitienė, 72 metų, pas savo 
sūnus Karolį ir Alfonsą, kurie 
gyvena Iselin. N.J.

Atvykusieji yra našlė, vyras 
miręs prieš 4 metus: mačiusi

daug vargo, buvusi Sibire. Jos 
abu sūnus yra gimę Ameriko
je. Jie dėjo visas pastangas pa
siimti motiną.

Anksčiau Kolaitienė su savo

Išnuomojamas butas iš 6 
kambarių antrame aukšte su 
visais patogumais. Butas yra 
tarp Fulton ir Arlington gat
vių. prie Jamaica linijos trau
kinio. arti parko. Kreiptis : 
TA 7-4764.

Ieškoma moteris 3 kartus 
savaitėje pabūti prie vaiko ir 
namų ruošos. Atlyginimas 1.50 
dol- valandai arba pagal susi
tarimą. Skambinti vakarais po 
6 vai. Tel. AX 1-3166.

Išnomuojamas baldaL, apsta
tytas kambarys Brooklyne. 
Skambinti EV 7-3830.

DARBININKAS

mokyklos surengtos Kalėdų eglutės gyvasis paveikslas Betliejus. Nuotr. Romo Ki-

fl

MAIRONIO VARDO MOKYKLOS EGLUTĖJE
Maironio vardo šeštadieni

nė mokykla gruodžio 29. sek
madienį. surengė Kalėdų eglu
tės vakarą. Kalėdų eglutė bei 
Kalėdų senelis, be abejo, ir su
traukė tiek tėvų su mažais vai
kais. kad Apreiškimo parapijos 
salė buvo sausakimša. Rūbi
nėje girdėjau kalbant, kad kai 
kurie tėvai tos kamšaties pabū
go ir pagrįžo namo- Vadinasi,

šiam vakarui žiūrovų netrūko. 
Pristigo ko kito: pritaikytos 
programos mažųjų dėmesiui.

Programa buvo trijų dalių, 
ištęsta, šu ilgom pertraukom 
ne tik tarp atskirų veiksmų, 
bet paskutinėje dalyje ir tarp 
atskirų numerių. Programos va
dovui St. Vaškiui vis reikėda
vo priminti: būkite ramūs vai
kučiai ... O jie nerimo laukda- 

vyru turėjo ūkį Indianoje. Kai 
vaikai užaugo, išsiilgusi Lietu
vos. 1938 pardavė ūkį. pasi
ėmė iš banko pinigus ir grįžo 
Lietuvon. Prie Ukmergės buvo 
nusipirkę ūkį- Atėjus bolševi
kam. visa buvo atimta, jie pa
tys buvo išvyti iš ūkio ir nu
teisti kalėti Sibire. Tik Chruš
čiovui atėjus į valdžią, buvo 
leista grįžti namo. Nors savo- 
jokio turto nebeatgavo, bet 
šiaip taip vertėsi, nes sūnūs iš 
Amerikos siuntė siuntinius. 

per- 
įkyri.

p ar o-

veiksmas, pa
burti ninku“", 

ir Valeto rėži- 
Modzeliauskas,

mi Kalėdų senio, kuris pasiro
dė tik po visos programos ir 
po dviejų su puse valandų. Tė
vam mažus vaikus reikėjo už
imti, nešioti, guosti ir net gra
syti, kad "senelis neduos do
vanų, jeigu zirs”. Rengėjai da
vė programą daugiau paaug
liam ir suaugėliam, negu ma
žiesiem, kurių buvo daugiausia.

Pirma dalimi ėjo gyvasis pa
veikslas — "Kūdikėlio Jėzaus 
pasveikinimas". Scenoje pavaiz
duota Šv. šeima. Trys Karaliai, 
angeliukai ir vaikiukai su žva
kėmis. Mokyklos choras sugie
dojo “Tyliąją naktį”. “Gul šian
dieną” ir “Laisvės varpą“, šis 
daugiau statinis montažas pra
ėjo su savo blizgesiu dar per 
daug nepabodęs. Tačiau 
trauka po jo buvo ilga ir 
Reikėjo keisti dekoracijas.

Naujose dekoracijose 
dytas “Coppelijos” baleto (mu
zika Delibes) II 
(vadintas “Lėlių 
Tuo burtininku 
serium buvo St.
šokęs lygiai tokiais judesiais, 
kaip prieš 20 ar daugiau metų 
Kauno valstybiniam teatre- 
Džiaugtumėmės, kad nepase
no. jei “burtininkas" būtų šok
dinęs ir susodintas lėles. Būtų 
buvę įvairiau ir vaikam Įdo
miau. o jaunutei šokėjai 'Eug. 
Garunkštyteii. šokusiai jauną 
mergaitę — lengviau. Ji turė
jo daug ką ištempti viena, kai 
pradingdavo spiečius draugių. 
.Ar tą bežodį baletinį vaidini
mą mažieji žiūrovai suprato ir 
juo džiaugėsi — reikia abejoti.

Trečioji dalis — "Klasių pa
sirodymas" (vėl po ilgokos per
traukos) geriau būtų tikęs moks
lo metų užbaigai, ne Kalėdinei 
eglutei. Per tuos pasirodymus, 
iš kurių geriausiai praskambė
jo kanklės, jaunoji publika vi
sai sunerimo. Gal domėjosi tik 
tie tėvai, kurių vaikai pasirodė, 
bet jie galėjo palaukti ir pava
sario.

Dekoracijos buvo dail. J. Juo
džio jam įprasto stiliaus. Daug

skiriamas 
platinimui 
arkivysku-

’ The

Liet. Bendruomenės narių 
susirinkimas šaukiamas sausio 
10, penktadienį 7:30 vai., vaka
re, Liet. Piliečių Draugijos sa
lėje. Bus renkami atstovai į ra
joninį suvažiavimą, kuris įvyks 
sausio 18-19 New Yoike. Nuo 
25 registruotų narių rankamas 
vienas atstovas. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Sausio mėnuo yra 
katalikiškos spaudos 
Šv. Petro parapijoje 
pijos leidžiamo laikraščio 
Pilot prenumerata ir platinimu 
rūpinasi kun- J. Svirskas. Lie
tuviškus katalikiškus laikraš
čius galima užsisakyti arba pre
numeratą pratęsti pas kun. ,J. 
Klimą.

Katarina Bataitienė šv. Petro 
parapijai paaukojo 130 dole
rių. Moterų merginų klu
bas — 105 dol.. Marija Rač
kauskienė — savo rankomis nu
megztą albą. kurią mezgė išti
sus metus.

Petras Pleškevičius, lietuvis 
savanoris kūrėjas, išleido savo 
atsiminimų knygos “Mes neša
me laisvę” antrą, papildintą lei
dimą. Knyga gaunama pas au
torių 239 W. 5th Street. South 
Boston 27, Mass.

Kalėdinės vaišės šv. Petro pa
rapijos mišių taunautojams su
rengtos sausio 2. Vaišių metu 
buvo rodomi paveikslai iš šv- 
Žemės. Patarnautojų vadovas 
kun. J. Klimas visus apdovano
jo rąžančiu m i.

Vakarinė mokykla, kurios pa
mokos vyksta aukštesnės mo
kyklos patalpose Thomas Park, 
sausio 2 užbaigė Kalėdų atosto
gas ir vėl pradėjo pamokas, ku
rios tesis iki balandžio 16.

Susituokė: Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje Moterystės Sak
ramentą priėmė šie asmens:

Lapkričio 28 — Kostas Du- 
sevičius su Carmelina Drolet.

Gruodžio 28 — Leonardas 
Mockapetris su Regina Galdi
kaite ir Rapolas Valodka su 
Danute Rudžiūnaite.

Įdėta darbo, ieškota įvairumo 
ir efekto, tiktai patiesta Lietu
vos vėliava ant pakopų, lyg 
laiptų, prašėsi pagarbiai pake
liama ■ .. Protarpiais skambino 
Al. Mrozinskas, chorą vedė R. 
Kisielius, visą programą _ ruošė 
St. Modzeliauskas.

Po programos ir po Kalėdų 
senio dovanų, apmokėtų vienu 
doleriu, buvo apatinėje salėje 
loterija ir bufetas, o viršutinė
je — žaidimai ir šokiai. Tik žai
dimų rateliuose mažieji atsiga
vo. jei tėvai neišsivežė vaikų 
namo.

Peršasi tokia išvada: kai įde
dama daug darbo programai pa
ruošti, reikia žiūrėti ir. kokiam 
atvejui bei kokiai publikai ji 
taikoma. Ne viskas visiems ir 
visada tinka. SS
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Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais

109 VVarvvick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518 • PL 3-6628

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 

IVoodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GR ABORTUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALI N S
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie h'orest Parkway Statlon) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINHIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKl 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
VVorcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
meninis dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostone kolonijas že
miausiomis kainomis Kainos tos 
pačios ir į kitus nuėstus 
Reikale šaukite Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway

So. Boston. Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai natarr.au’nnic vi
suose reikaluose, atydžmi iš
pildomo kieki urna pageidavi
mu Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų 'nmlkmenų laidojimo

Joseph C. Luhin 
Funcral Dlrector

Telefonas: 268 - 5185


