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MASKVOS RYŠININKAI Iš VILNIAUS
Maskvos naujos pastangos propagandai dėl Lietuvos 
ir lietuvių jai verbavimas ten ir čia
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Elta pranešė: Maskva griebia
si naujų priemonių palenkti sa
vo naudai tarptautinę viešąją 
nuomonę apie Lietuvos padėti.

prorektorius, neseniai ekskursą- 
vęs Amerikoje, B. Akstinas, lig
šiolinis etatinis APN korespon
dentas Vilniuje, B. Boreišienė,

Atnaujins lęktuvų veikimą š. Vietname?
Labiausiai svarstoma: Amerikos politikoje oro atakų atnaujinimas; Bažnyčios rū
pesčiuose — klydinejimai dėl santykių su nekatalikais; tarp lietuvių — ribos san-

Politikoje dėl Vietnamo šiuo 
diplomatinis ir propagan- 
veikimas susitelkė labiau- 
vieną punktą — atnaujin- 
ne oro atakas šiaurės

namas būtų paruoštas derybom. 
Iš esmės tuo siekiama laimėti 
laiko, reikalą uždelsti.

Iš kitos pusės vyriausybę 
spaudžia Amerikos kariniai ir

civiliniai atstovai (tarp jų ir 
H. Cabot Lodge) Vietname, o 
taip pat Saigono vyriausybė, 
kad po paliaubų oro atakos bū
tų atnaujintos. Jų argumentas

— laikas padeda komunistam 
atsigriebti ir stiprina jų Įsitiki
nimą, kad Amerika yra nepajėgi 
ir kad komunistai tikriausiai ka
rą laimės.

metu 
dinis 
šiai į 
ti ar
Vietname? Amerikos vyriausy
bę ėmė spausti ne tik viduje 
propaganda, bet ir Anglijos, 
Prancūzijos. Japonijos bei kai 
kurių vadinamų neutraliųjų dip
lomatija. Jų argumentas — rei
kia ilgesnio laiko, kad š. Viet-

RUSK poVALSTYBĖS SEKR. 
kelionių dėl Vietnamo.

Skandalas Pary žiuj
De Gaulle sausio 19 atleido 

slaptosios tarnybos viršininką 
gen. Jacąuier. Tai padarė dėl 
skandalo, kada iškilo, jog tos 
tarnybos žmonės padėjo Maro
ko žvalgybai pagrobti Maroko 
opozicijos politiką egzilą Ben 
Barka. Tai buvo padaryta Pary
žiuje, tiesiai gatvėje spalio 29. 
Nuo tada Ben Barka neranda
mas. O pereitą savaitę nusišovė 
ar buvo nušautas liudininkas, 
kuris turėjo duoti parodymus, 
kaip suimtasis buvo tardomas 
ir kankinamas.

— Mrs. Indira Gandhi sausio 
19, kaip buvo laukiama, išrink
ta Indijos min. pirmininku. Tai 
trečias nepriklausomos Indijos 
pirmininkas ir iš viso antra mo
teris vyriausybės galva —pir
moji yra Mrs. Banaranaikė Cei- 
lone.

— Amerikos atstovas Roose- 
veltas sausio 18 protestavo J. 
Tautų komitete prieš J. Tautų 
numatytus pinigus 21,096,0 0 0 
dol. Havanos universitetui tech
nologam ruošti.

— Nigerijos jaunųjų karinin
ku sukilimą rėmė ir jam pini
gus davė Ghana. Taip buvo pa
reiškęs dar prieš perversmą Ni
gerijos min. pirmininkas, kuris 
buvo pagrobtas ir šiandien dar 
nesurastas.

— Nigerijoje jaunųjų kari
ninkų maištas, nors numalšin
tas. turėjo gausias aukas —su
kilėliai suspėjo nužudyti 20 ge
riausių karininkų.

— Pietų Afrikoje sausio 18 
visų tikėjimų žmonės jungėsi 
maldoje, prašydami lytaus. To
kios sausros krašto istorija ne- 
nažista

AR PREZIDENTAS IŠLAIKYS du svarbiausius bandymus?
Šiuo metu viešų politinių žy

gių maža; daugiau pasirengimo 
žygiam: pasikalbėjimų, diskusi
jų, kuriose eina kova dėl opi
nijos.

St. Alsop (Sat. Ev. Post) 
vertina, kad prezidentas John- 
sonas bus vienas iš didžiausių 
Amerikos prezidentų, jei pa
vyks jam išlaikyti du bandy
mus: Vietnamo klausimą baig
ti Amerikai garbingu sprendi
mu, rasinį klausimą baigti tai
kingu Amerikos gyventojų su
sipratimu. Pirmas klausimas 
viešojoj opinijoje svarstomas 
šiuo metu net daugiau nei ant
rasis.

Kaip jį garbingai išspręsti, 
autorius neduoda atsakymo.
LBJ ATSAKYMAS: į derybas 
per santūrų^ karinį spaudimą 
— LBJ“taikos ofenzyva nedavė 
norimų vaisių. Tačiau nuo oro 
atakų atnaujinimo š. Vietname 
prezidentas susilaiko. Buvo la
bai patenkintas, kad jo tokią 
politiką parėmė respublikonai 
—net daugiau, kaip sako Drum- 
mondas (H.T.), nei kai kurie į- 
t^kingi demokratai. Jei anks
čiau resp. vadas Dirksenas kal
bėjo už sustiprintą š. Vietna
mo puolimą, tai sausio 17 kal
boje nuo to susilaikė.

Spaudimas p. Vietname tebe
eina. Nauja čia tiek, kad sau
sio 18 atkelta papildomai 7000 
amerikiečių. Dabar jau yra 190, 
000. Iš belaisvių aiškėjo, kad 
bombonešiai B-52 pridaro ko- 

. munistam didelės žalos net ir 
slėptuvėse. Tad prieš stiprinant 
šių bombonešių veiklą, imama
si civilinius gyventojus iškraus
tyti.

Diplomatinės kelionės neda
vė didesnės sąjungininkų kari
nės paramos Vietnamo karui. 
Tedalyvauja tik Australijos ir 
pietų Korėjos nedideli daliniai. 
O iš europinių sąjungininkų nei

karinės nei politinės paramos 
(išskyrus Anglijos pritarimą) . 
Bet John Chambelain (Jour
nal American) pastebėjo,, kad ir 
Anglija mielai priėmė 'Ameri
kos talką Rodezijai blokuoti, 
bet neatsilygina tuo pačiu A- 
merikai siekiant blokuoti Kubą 
ar gabena prekes š. Vietnamui. 
Amerika pasilikusi be sąjungi
ninkų.
ATSAKYMAS IŠ ARTI: derėki
tės, tik neskelbki! paliaubų

Amerikiečiai pareigūnai iš 
Saigono, kurie įvykius stebi iš 
arti, pasisakė: jei bus • derybos 
dėl Vietnamo, tai kovos neturi 
būti sustabdytos, •«ųėišskiriant 
nė oro atakų š. Vietname; bus 
galima išsiderėti tiek, kiek bus 
jėga išspausta.’- ' 
ATSAKYMAS Ji TOLI: tik ne- 
pulkif šĖ Vietnamo

Amerikoje, kur įvykiai verti
nami iš tolo, šiuo metu telkia
ma propaganda mažiau į reika
lavimą pasitraukti iš Vietnamo, 
daugiau į reikalavimą — neat
naujinti š. Vietname oro ata
kų. Šiai propagandai vėl mažiau
kalbama apie profesorių ir stu- •- paliaubos dėl 
dentų rolę, daugiau apie orga
nizuojamą tarpkonfesinę dvasi
ninkų opoziciją. Sudarytas tarp- 
konfesinis komitetas, kuriame 
tarp 41 mario yra toki vardai 
kaip kardinolo Cushingo. dr. M. 
L. Kingo. Komiteto siekimas 
— neatnaujinti š. Vietname oro 
atakų. Toki 'komitetai plečiami

visoje Amerikoje. Tai atsako, 
ko nedaryti. O ką daryti —at
sakymo neduoda.
"IŠMINČIŲ" ATSAKYMAS: pa
likit laikui spręsti?

Spaudoje yra eilė įtakingų 
laikraštininkų, kurie kartais 
duoda “sofistinius” atsakymus. 
Kai vyriausybėje kilo nusivyli
mas, kad oro atakų sustabdy
mas leido šelepinui atvykti į 
Hanoi, bet iš jo nebuvo išgirs
ta jokio žodžio už derybas, tai 
C.L. Sulzbergeris (N.Y.T.) suda
rinėja tokią opiniją: “Amerikie
čiai yra perdaug nekantrūs mei
lėje, kare ir diplomatijoje. Jie 
tikisi maksimum rezultatų iš 
minimum laiko. Tai gali dažnai 
vesti į nusivylimą tiek karinė
je tiek diplomatinėje srity, kaip 
tai nutinka dėl Vietnamo”. Au
torius tikina, kad -prezidento 
sprendiriias^šSstabdyti oro ata
kas negalėjo įkvėpti taikos no
ro Hanoi. Būtų esą taip pat 
kvaila laukti tuojau taikos re
zultatų iš nebombardavimo 
kaip ir tiesioginių rezultatų iš 
bombardavimo . . . Sugestijų 
jokių, išskyrus tas, kad reikia 
išlaukti. Esą

PREZIDENTAS: prieš apsispren
dimą dėl Vietnamo.

APN (Agentūra Pečati “No- 
vosti”) — sovietinių propagan
dinių rašinių skleidimo agentū
ra, veikianti šalia Tasso ir jau 
įsiskverbusi i tarptautinę infor
macijos rinką, įkūrė savo sky
rių ir Vilniuje.

Skyriaus tikslas apibūdina - 
mas šūkiu “Pasauliui — apie 
tarybų Lietuvą“. Skyrius ga
mins APN propagandinę me
džiagą, pasakojančią “apie ta
rybinių žmonių darbą, pasieki
mus, kultūrinį gyvenimą“ Mas
kvos pasisavintoj Lietuvoj.

Skyriaus steigti Vilniun iš 
Maskvos buvo atvykęs atsakin
gasis APN sekretorius B. Piš - 
čikas. Štai jam įsipareigojusių 
kolaborantų sąrašas:

A. Žukauskas, skyriaus vado
vas, technikos mokslų daktaras, 
Č. Zgirskis, padėjėjas, žurnalis
tų valdybos sekretorius, J. Gri
gonis, sekretorius, universiteto

Popiežiaus antras įspėjimas
Sausio 19 audiencijoje popie

žius Paulius vėl atsiliepė dėl Va
tikano konsilijos nutarimo apie 
santykius su “atsiskyrusiais 
krikščionim“.

Pirmas žingsnis — sakė po
piežius — melstis už juos ir su 
jais kalbėtis. Toliau kritikavo 

. kai kurių katalikų abejingumą 
tuo reikalu teisinantis per ma
žu susipažinimu su visu tuo su
dėtingu klausimu. Popiežius tad

ir ragino — susipažinti su klau
simu.
, Įspėjo nuo klydimo į kitą pu
sę — tokiame klydime atsidu
ria tie, "kurie entuziazmo ir 
simplicistiškumo pagauti", lai
ko krikščionių vienybės klausi
mą lengvu ir "be pavojų". Lyg 
tam reiktų tik sumenkinti 
reikšmę “doktrinos ir drausmės 
dalykų, kad būtų tuojau pasiek
tas susipratimas ir bendradar
biavimas“. Tie, kurie taip gal
voja — popiežius įspėjo rizi- 

- .kuoja atsidurti iliuzijose, žalin
gose “tikrajam ekumenizmui”.

— Vatikanas buvo pasiuntęs 
savo diplomatą Msgr. Casaroli į 
Lenkiją tartis dėl bažnyčios rei
kalų ir popiežiaus galimo vyki
mo į Lenkiją. Apie pasitarimo 
rezultatus nieko nepaskelbta.

jeigu dabartinės 
naujų metų būtų 
būtų pozityvi iš-pratęstos, tai 

eitis.
Deja, tai

sprendimas, o jokiu atveju nė
ra Amerikai garbingas sprendi
mas.

nėra problemos

POPIEŽIUS PAULIUS: Pirmas 
žingsnis — melstis už juos, kal
bėtis su jais ....

AMBASADORIUS LODGE: ui . 
oro atakų atnaujinimą.

KARDINOLAS CUSHINGAS: 
prieš oro atakų atnaujinimą.

Šen. Dirksenas kovos dėl maldos
Šen. Dirksenas sausio 19 kal

bėjo, kad jis pradės kovą se
nate prieš vyriausio teismo 
sprendimus dėl maldos. "Aš ne
su pasirengęs leisti, kad devy
ni vyrai nurodinėtu 190 milijo-

ny amerikiečių, Įskaitant ir vai
kus, kur ir kada jie turi kal
bėti savo maldas".

Savo strategiją šiai kovai lai
kas paslaptyje.

AZIJOS LAISVĖS DIENA: sausio 23
Nuo 1954, kai 22,00Q kinų be

laisvių p. Korejpj^ pasirinko 
laisvę ir atsisakė grįžti į komu
nistinę Kiniją, sausio 23 šven
čiama kaip Azijos tautų lais
vės diena.

Sausio 20 Pavergtųjų Seimas 
ptfgerbė dvyliktąją Azijos tautų 
laisvės dieną specialiu savo pil
naties posėdžiu. Jame dalyvavo 
Vietnamo nuolatinis stebėtojas 
Jungtinėse Tautose ambasado - 
rius N.D. Lien, tautinės Kini
jos ambasadorius J. Tautose L. 
Chieh ir Korėjos nuolatinis ste
bėtojas J. Tautose ambasado-

— Šveicarijos vyriausybė, 
sausio 18, visuomenės spaudžia
ma, paskelbė mažinsianti įsi
leidžiamos svetimos darbo jė
gos kieki. 1964 buvo 721,0 0 0 
užsieniečių, o Šveicarijoje gy
ventojų yra 5.5 mil.

— Kuboje, kai Castro paėmė 
valdžią, žydų buvo 11,000. Nuo 
tada išbėgiojo iš Kubos 9.000 
žydų.

— Baltimorės kardinolas 
Shehan, paragintas iš Vatikano 
valstybės sekretoriaus Cicogna- 
ni, pareikalavo, kad kun. De- 
Pauw grįžtų į arkivyskupiją ir 
kad galioja draudimas jam va
dovauti “katalikų tradicionalis- 
tų sąjūdžiui”.

— Kun. De Pauw išsisuko iš 
vykimo į Baltimorę. Jį paėmė 
savo asmeniniu sekretorium Ki
nijos egzilinis vyskupas Kurz.

rius Y. S. Kim, taip pat kong- 
resmanai Henry Helstoski, d. 
N.J., ir L. Wolff, d. N.Y.

Posėdžio priimtoje deklaraci
joje pasisakoma, kad 22,000 ki
nų belaisvių apsisprendimas už 
laisvę turi didelio poveikio visų 
tautų kovai su komunistine ver
gija: kad Azijos tautų laisvės 
diena verta dėmesio ypatingai 
šiuo metu akivaizdoje komunis
tinės agresijos P. Vietname ir 
kad Azijos tautų laisvės kova 
yra neatskiriamai susijusi su ry
tų bei vidurio Europos tautų 
laisvės kova.

Vienamo ambasadorius primi
nė: jei kris Vietnamas, tuojau 
kris ir ThailandaS, Malaysia, In
donezija.

Bonnos vyriausybės atstovas 
tarė pirmą žodį — tremtinių 
reikalam ministeris J.B. Gradl 
sausio 17 pareiškė, kad vyriau
sybė pasiryžusi padaryti auką 
vardan Vokietijos sujungimo— 
pripažinti sienas su Lenkija.

Tremtinių organizacijos pir
mininkas Wanzel Jaksch, soc. 
dem., joarlamento narys, sausio 
18 jau atsiliepė aštria kritika: 
“Nėra mažiausio ženklo, kad 
Varšuva ar Maskva būtų pasiry
žusi bent milimetru pasistūmė
ti link sujungimo už Vokietijos 
atsisakymą nuo rytinių teritori
jų.“

Žodis ir iš Varšuvos. Laikraš
tis “Zycie Warszawy” sausio 18 
pareiškė: Oderio ir Neissės lini
jos pripažinimas Lenkijos vaka
rine siena ir rytų Vokietijos bu
vimas yra pirma ir būtina sąly
ga bet kuriam dialogui tarp 
Varšuvos ir Bonnos.

RODEZIJOJE tarnautojai keliauja | darbą, kai benzinas blokuojama*

“Tar. Moters” redakcijos atsto
vė, T. Butkus, “Minties“ (poli
tinės literatūros) leidyklos di
rektorius, E. Čiudakova, operos 
dairų^iinkė, P. Gudynas, dailės 
muziejaus direktorius, M. Chie- 
nas, “Sov. Litva“ redakcijos 
sekretorius, M. Jackevičius, “Tė
vynės balso“ redaktorius, V. Ja-, 
kelaitis, kultūros ministro pa
vaduotojas, L. Kapočius ir V. 
Karvelis, “kultur-ryšininkai”, A. 
Laurinčiukas buv. Maskvos lai
kraščio korespondentas New 
Yorke, dabar kompartijos ck 
pareigūnas, J. Mitalas, radijo te
levizijos komiteto vicepirminin
kas, L. Romanovičius, lenkiš
ko dienraščio redaktorius, A. < 
Sinkevičius, “Žinijos” partinės- 
ateistinės propagandos institu
cijos sekretorius, T. Tilvytis, 
liaudies poetas ir oficialus sovie .
tinės taikos gynėjas.

•
Tai Maskvos informatoriai iš 

anapus. Informatoriai abie “ta
rybų Lietuvą” pasauliui! taigi ir z 
lietuviam, esantiem laisvajame 
pasauly. Kas bus Maskvos infor
matoriai čionai, t.y. iš ten perk 
duodamą propagandą perimsjr\ 
platins tarp lietuvių, dalis jau į 
yra pasireiškę. /

Kokių naujų būdų propagan
dai imsis, taip pat aiškėja. Pir
moje eilėje kalbama apie meno 
parodas. Chicagoje jau seniai 
guli kūriniai, atgabenti iš Lie
tuvos. Bet nesurasta, kas imtų
si jų parodą organizuoti. New 
Yorke prieš išvykstant prof. J. 
Kubiliui buvo taip pat iškilusi 
parodos idėjar Minimas^tokiai 
parodai ir iniciatorius — vie
nas iš lietuvių dailininkų, daly
vavęs prof. Kubiliaus išleistu-^’ '* 
vėse New Yorke.

•
“Ryšių su kraštu” idėjos pa

gauti, kai kurie Chicagoje mė
gino aktyviai “susirišti”. Gegu
žės bene 29-30 sugalvojo reng
ti Vilniaus gimnazijos 50 metų 
minėjimą. Vienas iš rengėjų 
parašė laišką savo buvusiem 
draugam į Vilnių, kad parašytų 
vadinamų kupletų-juokų, kurie 
būsią paskaityti minėjimo iškil
mėse. Gavo iš ten atsakymą 
“ne” ir paaiškinimą: “atrodo, 
kad nebuyai Lietuvoje”...

O tas buvęs Lietuvoje po to
kio atsakymo ir rašo: “Gaila 
man jų, kad net tokie nekalti 
iš gimnazifos laikų kupletai ir 
tie pavojingi jiems rašyti. Tai 
tau ir "bendradarbiauk"...

Ką reiškia anas “ne”, tegali 
suprasti tas. kas netiki mitu, 
jog pavojinga buvo tik_ se
nais Stalino laikais; kas žino, 
kad ne 1953, bet 1966 sausio- 
17 pradėtas Maskvoje teismas 
rašytojam Andrei Siniavski ir 
Julij M. Daniel, kurių raštai bu
vo vakaruose atspausdinti. 
Jiem pritaikytas baudžiamojo 
kodekso 10 straipsnis dėl “anti- 
sovietinės propagandos platini
mo". už kurį gresia 7 metai ka
lėjimo ir 5 metai ištrėmimo.

Ar norės rizikuoti tie. kurie 
nėra oficialūs Maskvos “ryši- ’’ 
ninkai”?

— šv. Jono universiteto “su
kilėliai/ dėstytojai pasiskelbė 
kursią. “egzilinį universitetą". 
Vienos privatinės mokyklos pa
talpose pradėjo paskaitas 
buvo 4 dėstytojai ir.. 15 klau
sytojų.

— Studentai liberalai (kaip 
juos vadina Times) Austin, 
Texas, universitete mitingavo 
reikalaudami, kad būtų leista 
kalbėti Ku klux Klano vadui, 
kurį kvietė organizacijos YM- 
CA ir YWCA.

r’
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Namų-pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1138
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• ' Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm mikti
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medySfiės
• Specialiai žemas kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad. galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome ąrięįti ir pasižiūrėti.
"V?*, j—L* '' a yj. i<ru. "’ /______________________

jas-, butas.
Gautą gyvenamą ptotą skirstė 
tiems,, kurių gyvenimo sąlygos 
tavo, blogiausios.1963 metai

la kivifčąiM 
-aprašinėja v 
je” sausio 13i

> “Švyturio” alaus daryklos 
profsąjungos komitetas nutarė 
butą duoti E. Žiogui, to paties 
komiteto pĖrmininfcui. Kandida
tas į butą buvo' ir Kazimieras 
Kuprelis, tos daryklos darbi- 
nmkas. jis pakėlė triukšmą, ra- 
šė skundus įstaigom. ir spau
dai. V. Miniotas ištyrė skun
dus ir pateisindamas buto sky
rimą žiogui, taip atvaizdavo, 
kaip tatai skirstomi ir kaip jų 
laukiamą, koki pagaliau tie pa
tys tatm.

Kuprelis rašė,.kad nuo 1963 
jis jau pirmas tavo eilėje gauti 
butą. Bet nei tada, nei 1964, 
nei .1965 jis. negavo — buvo 
apeitas. V. Minioto tvirtinimu, 
“nei 1963 , nei 1964 metais 
profsąjungos komitpias, kolek-

Tą lietuvį bėglį, .jo aplinką 
ir mintis bei viltis pats pasako
tojas ryškina tokiais bruožais:

110-04 Jamaica Avenue
Tel. VIrginia 6-1800

ju, privatiniu setau,?."fihnų 
agentu ląmdtaė, keliaujančiu 

Jie gyvena šiame krašte 15 me- pardavėju £kandmav^je,;C*^ 
tų ir giria jo erdvę bei laisvę, cūzijoje, Italijoje. Dabar įsikū- 
Pasakoja vienas per kitą apie ręsLnndope..^.
rusus, nuo kurių bėgo sykiu su 
vokiečiais. Tik tėvas ir dėdė pa
siliko.. Pasakoja, vienas per ki
tą, kad iš giminės keturiasde-

Apdraudimas gyvybės, namų, autmnoUKy, takių ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpHdymąe^lutual Vimdą — Pi
nigų investadjos. _

. At.rtar 
GR 2-6387 
MU 4-4619

Autorius' Jakoy Lind knygos 
aplankfc pristatomas šiaip: -— 
Gimė 1927 Vienoje, sūnus tėvų 
žydų, kurie tavo deportuoti ir 
nužudyti, kai Hitleris prisijun
gė Austriją. Lind, tada vienuoli
kametis. pabėgo į Olandiją. Kai 
vokiečiai užėmė šį kraštą, kurį 

pakabintą palubėje ir laukia laiką slapstėsi. o paskui išven
gė deportacijos tuo, kad dėda
masis Olandijos piliečiu sava
noriškai įsirašė darbam Reino 
laivėje. Paskiau jis tapo šnipo 
padėjėju, tarnautoju maisto ra- 
cionavimo įstaigoje, žveju Vi
duržemio jūroje, statybos dar-

Kuprelis lankia buto 
aip rtšr kambaryje. Jis pats nedivaiz-

; ? ,a

Atėjo 1965 metai. Eilėje gau- Rytoj taųją įdės.
ti k’ paketai butus tavo try- Langą įdėjo. 'Besite *ry- 
’lika žmonių. Pirmieji — E- žip- toj”, bet pO~SavaHės. Tai hao- 
gas ir K. Kuprelis. Profsąjun- mą, tflųga, tat dar taogta tąi, 
gos. komitetas jMąndta 6 die- kad kartais, dėl menkojNB 
aą svarstė ižą dviejų draugų veisiamas UurokratanM Az 
MSįįitimus. E. ZIomm w ta> neitojoištarto namų todyta-

karo, po kurio jie galėsią grįž
ti į savo gimtąjį kraštą.”

Pasakojimas, kurio vaizdu buvo rodomas licturių^supuvimas’
Informacijai tų, kurie šiųj£ 

vietoje sekė pasisakymą dėl dr. 
V. Kavolio -pranešamo Toronte 
ir jo laišką redakcijai, tenka 
pridėti naujos informacijos. 
Jos parūpinti tavo malonus vie
nas S tų skaitytojų, kurie nė 
tik paskaito laikraštį, bet ir po
zityviai ima reaguoti, talkinti. 
VienaŠ iš tokių aktyviųjų akai- Simt keturi esą deportuoti į Sk

y» pa4*n-ta m** - tavo pa- tį.tamastS-Bi' tariifg^ 
leistas. Savo pergyvenimus bei 
paarta Ss^t^ data-Sai.

muksimu. : , •
Kąip vėsą tai prasadifoe 

Turėjo būti' jau paskutinė 
naktis Sovietuose. Ekskursiją 
vyko nakvynės po 6 savaičių kį? 
lionės Sovietuose. Priešais są-^ 
blizgo motociklo prožektoriai. 
Palydovo nurodytas, vairuoto - 
jas važiuojamas šviesas išjun
gė ir įjungė stovimąsias. Land- ną§_ tai kaip sąmo-
ermanas, apakintas prožekto- ųtogątarą pažeminti žmogų, 
riaus Šviesos, pajuto, kad mo- kaip norą ųužmogtoti-
tocikląs trenkė. Motociklininkas^ Nužm^Uūmo-jauffiiądąrl^ 
po penkių dienų mirė, o Land- biau - didino nuolatinės kratos, 
ermanas buvo nugabentas į ka- elektroj spgįginirpąs į akis die- 
lėjimą,paskui nuteistas 3 mę- ną ?aktt- ąl9PiP»as. nuo kali- 
tam pataisos darbų. Jis buvo; nio, koks 
-----------------! ----- ------- IŠ u 4
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toadwąy--------x_.aAN 8-0068
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Švedijos miške per mylią 
nuo kokios sodybos buvo na
mas, kuriame gyveno Leonar
das Baltazaras su motina, dvie- 
jom seserim ir trim vaikais, mi Izraelio karinėje aviacijoje, 
Baltazaras ir viskas jame —nu- mažo laikraščio Vienoje leidė- 
blukę ir aptukę—net ir jo ūsai. 
Jei ne ūsai, galėtum jį palaikyti 
nutukusia moterim. Motina to
kia pat nutukusi, nuoga ir teavi 
šlepetėm. Jie visi nudistai ir 
a&lydusį studentą, kuris taip 
l»t yra Leonardas, paskatina 
nusirengti Viduje televizija, 
pianinas, šaldytuvas, skalbia
moje mašina. Tai vis atsiųsta 
turtingų giminių iš Amerikos. 
Net ir autcAtailis. Bet jie 
skundžiasi, kad nieko negavę 
valgyti ir apsirengti. Rūsy ta
ko kiaulę, palubėje laiko pa- 
kabintą arklio lavoną. Geriąpgi- 
rą, maišytą su kiaulės kraujais, 
valgo savo vaikų mėsą. Viduje 
pita gėlių kvapo, kuris mai
šosi su pūvančio arklio lavono 
kvapais. Jie aiškina, kąd arklio 
lavonas esąs rusų užimtam 
kraštui atminti su viltimi —kai 
lavonas supus ir tiks tik griau
čiai, tada ir rusai dings. Palai
kyti “negyvą arklį namuose tai

gą ^^Sotd <rf Wbod and OtheF tas pariša^ro. 'kad' po poros sjjb 
Stories”, iš kurios V. Kavolis valčių jis keliaus į Rusiją, jie 
sakės viešam pranešimui apie prašė pasakyti pirmam sutik- kuri davė totais ra-
lietuvių “stųnivĖną” ėmęs.paša- tam lietuviui, kad Baltazarai gy- 
kojimą apie Baltazarą, garbi- vena.gęrai, kad jiem nieko ne- 
nąn4 arklio pūvanti lavoną, pa- reftia; kad Baltazarai Imki jiem 

pasitikėti ateitim, kad po kele
to metu “bus karas, griaučiai Rašymo bąda^ dkųĮfcift vaiz
bos baigti, ir- Lietuva vėl bus duųją tą ’ sumulpoisią ir su juo 
laisva”. $ta^isais da^kus, ap

taškė ąg»būdina$Bąs ’ šiaLitorma:' 
“L^icL meistriškai vaizduoja bai
sybių pasaulį savo fantazijos, 
paradokso k* sardpniško iškrai
pymo dėka”.

Tokios informaiijos apie tą 
lietuvių bėglį. R* api® ji atvaiz
davusį rašytoją. Tebus paliktas 
be atsakymo klausimas; ar tas 
pasakojimas “Hurrah for Free- 
dom” yrą teisinga laikyti lietu
vių “supuvimo” žentai, ar tai 
yra lietuvio gyvenimo “sardo- 
mškas iškraipymas”; ar patalo- 
giškas (liguistas) yra tas, kuris 
čią)inato piktą pasityčiojimą iš 

binmfcu Jeruzalėje, paplūdimio lietuvio bėglio. laisvės siekimo, 
fotografu Tel Avive, apelsinų iš nepriklausomybės simbcdio, 
skynėju Nathąnya, inspektorių- ar pątotogdkas yra tas, kuris to 

nemato. Atsakymas tebus susi
rastas kiekrvieno mdividualiai.
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Pasakojimas “Ura už laisvę“ 
(“Hurrah for Freedom”) , yra 
vienas iš septynių tos knygos 
pasakojimų, šio pasakojimo tu
rinys knygos aplanke taip pri
statomas: “Ura už laisvę” pasa
kojime medicinos studentas už
klysta} šeimą lietuvių bėglių, 
kurie netilki drabužių, gimdo 
vaikus kraujo-maišos keliu ir 
juos suryja, laiko arklio lavoną

dmiu tadtt TnGfcosi maisto ' pra
monės * teekšafatae. iF r e f i o s 
-grupės invalidas. Sūnus Rolan
das turi įgimtą širdies ydą. K. 
Kuprelio šeima susideda iš 4 
žmonių. Ir kolektyvas nutarė: 
E. Žk^ui paskirti naują butą. 
K. Kupreliui duot E. žiogo kam
barį ... Tačiau kolektyvas sw 
l&bėjo likti' objektyvus Kupre- 

Jo atžvilgiu. Jam raštiškai už
tikrinta, kacT bus išstato gy- 
venmosis plotas, kai tik įmonė 
gaus ntajas butus 1966 metais. 
K Kuprelis — pirmasis eilėje 
gyvenamajam plotui gauti ”,

Jęi kandMryįe lanpas ūkio«
Butų aptarnavimo vaizdą ro

do “Tiesa” sausio 12:
“Piliečio N. Įam&ryje išdu-
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jas. Dėt tagĮ.patįeę naudos bus i^Sdo šaukianti
geriau, įsi j^įęu J^ą^ėsi, 7 “P^el PeteJ Ar tu ėdžia?”
Ten tas eilė tarie dė- — Tai buvo anglijai pasaky- 

kurie dar ims ta. Bruklinišku akcentu.
krėsti artjįpęiėtinius juokus. (Bus daugiau) v

i
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tižiojo karo.

(nukelta į 4 pslj

Congar yra uodus krikščionių 
vienybės skatintojas. Su “džiaugs
mo ašaromis sutiko Vatikane 
nefcatatikus stebėtojus, sakyda
mas, kad jų dalyvavimas susi
rinkime esąs stebuklas.

Congar nuomone, Bažnyčia 
neturinti tiek rūpintis savo au
toritetu b* prestižu, kiek noru

tiesą. \ >.'v. šias idėjas k bau-
“Senosios teologijos* Šatimo- dė jų kūrėjus.~TikJonui XXffl 

kams Sos idėjos atrodė labai 
klastingos.< Pasak jų, tiesa ne
sikeičia, todėl >negrii boti nau
jos teologijos. Jei pasaulis ne
klauso / Bažnyčios, tai pasaulio 
kaitė. Nekatalikai gyveną klai
doje ir jie mums nieko negali 
padėti. ~

Naujieji teologai pabrėžė,

atskirų individų, priešinasi eku- perteikti krikšfionybės įtakas, 
meniškumo dvasiai Tačiau gi- "" 
lios tiesos šaknis ir glūdi prin
cipe, kad krikščionišką vienybę 
sėkmingiausiai kaip tik ir galė
sime pasiekti kurnėdami Bažny
čiai pavienius individus. ‘

Tarp susjpratusię ar vado
vaujančių skirtingoms krikščio
niškojo pasaulio šakoms bend
radarbiavimas, gera valia ir 
draugiškumas, Vatikano visuo
tino susirinkimo dėka, gerokai 
yra pažengęs teigiama kryptimi.

Apaštalavimas tarp konverti
tų gali imti tęsiamas ir net su
stiprintas be mažiausio nuosto
lio ir skriaudos gerai valiai, ant 
kurios remiasi ekumeninis są
jūdis. Sėkmingiausiai taįirbus 
pasiekiama ne tiek prievartavi
mo būdu siekiant pakeisti gero
je valioje. esančių nekatalikų katalikų Bažnyčia savo es- turėjo progos 
krikščionių įsitikinimus, kiek 
stengiantis įdiegti krikščioniš
kąsias tiesas' masėse tų, save 
krikščioniais laikančių, asmenų, 
kurie nerodo, jokio krikščioniš- 
ko-tikė jimo ir aktyvaus religi
nio gyvenimo žymių.

mirštančio popiežiaus Jono 
XXm, prašnabždėtas troškimas: 
“Kad'visi būtųviena...”

Jono XXHI ekumeninėje dva
sioje sušauktas visuotinas Va
tikano susirinkimas nepasiliko 
vienos pusės reikalu. Protestan
tai, rytų ortodoksai, anglikonai 
buvo pakviesti kaip stebėtojai 
į šį susirinkimą. Pakvietimas 
buvo priimtas. Įvairių pažiūrų 
laikraščiuoe 'ir žurna
luose krikščioniškų bendruome
nių‘susijungimas buvo ir yra 
plačiaiišdiskutuotas^nors kar- 
tais ir su gausiomis žurnalisti
nio sensacingumo priemaišo
mis. Vis dėlto, žvelgiant . į kas
dieninio gyvenimo realybę, ten
ka nors ir su liūdesiu pastebė
ti, kad doktrinos vienybėje vi
sų nekatalikiškų krikščionių 
bendruomenių sugrįžimu prie 
pradinio kamieno vargiai galės 
pasidžiaugti mūsų karta.

yra palikęs neišdildomų žymių masės kaip, tik ir bus realus ir 
>je praktiškas ekumenizmo įgyven- 
K dinimas.

dabarties dienų galvojanči
krikščioniškoje visuomenė]

gė^ žam^ ^ t^ tScra pras- ■' šimtmečius primirštą vyskupų 
me krikšSoeys, ir geresni fcotėgjjaiiškumo tiesą, kuri susi- 
fcrikšfionys negu tie' tažabkai, rinkime po ūgų diskusijųbuvo 
kurie savo dvasines pareigas priimta. -
atlieka mechaniškai. Rahner pa- 
grin<Jįpė tema: teologija tini ei- 

iį turinti ap- 
mą, naujien teeiaeai galėjo Jais- ta privalo iš naujo persvaraty- imti ne tik>-Kfžaus paslaptis, 
vai pashrrikšti.’ Nemaža Euro- ti teologijos problemas. Jis ne- bet ir fizšnj pasaulį, žmogų,vei- 
pos fcardinotų'Ėr vyskupų peši- atmeta praeitų susirinkimų ir kimą, juoką, kultūrą, vedybas 
ėmė naujosios teologijos ptonie- popiežių dogmatinių nuostatų, ir šeimą bei visą žmonijos bufe
rius savo agnaerriniais patarė- ’ tačiau nuolat klausia, ka tikru-- 4ę. Bažnyčia privalanti turėti 
jais ir tuo būdu juos įvedė į moję reiškia Šių nuostatų žo- drąsos daryti pakeitimų, nes lai- 
aritrąjį Vatikano susirinkimą.* tižiai, ar nėra daugiau požiūrių ko srovė ją n-eša-ne į mirties 
Susirinkimo metu visa vyskupai šiose tiesose. fiahser Įrodinėja, pakrantes, bet į amžiną gyve

nimą.
Hans Kueng, šveicaras, Tue- 

bingeno universiteto < profeso
rius, didžiausias naujosios teo
logijos populiarintojas, Jo nuo
mone, Bažnyčiai reforma reika
linga beveik visais atžvilgiais. 
Dabartinis sujudimas Bažnyčio
je esąs reikalingas etapas teolo
giniam atsinaujinimui. “Kaip at
budus iš miego”, rašo jis, “pra
džioje nežinai, kur esL Taip 
.yra ir su Bažnyčia. Ji miegojo. 
Dabar ji atbunda, šioks toks su
mišimas yra būtinas. Tačiau da
lykai netrukus-išryškės”.

Pasak Kueng, teologo parei

tos, -kurį žygiuoja per Šio meto tūnos pkrofeusia
tamsą, ir ieškotijfeelio visiems, 
kurie seka iš paskos.

Yve* Congar, prancūzas do
mininkonas, per paskutinius 
20 metų brandinęs idėjas, ku
rios buvo paimtos susirinkimo 
dekretų svarbiausiais punktais.. 
Savo studijoje apie Bažnyčią 
Congar tvirtino, kad Bažnyčios 
esminis vidinio gyvenimo cha
rakteris yra kolegijmis. Tuo jis už reformą, 
priminė per paskutinius penkis

svarbiausia turi imti tiksliai for
muluotos. Egzistendjalistai tiki, 
kad tiesos išreiškimas yra nie
kad nesibaigiąs uždavinys; jis 
turi būti kaskart iš naujo pra
dėtas. Schillebeeckz yra'tikras, 
kad Bcdhiyčfos atsinaujinimas į- 
vyks^'tik jis bus labai laipsniš
kas. Labai svarbu, kad Bažny
čios vyriausias autoritetas yra

Stengiantis konvertitų įkai
čių pakelti, gesiausia'priemonė 
— dalintis brangiomis tikėji- 

verti vien tik draugiškumas ir mo vertybėmis su savo artimu, 
gera valia. Kai širdis bus nu- su savo kaimynu, šiam pavie- 
galėta, protas nesusvyruos prv niam apaštalavin^ui Kristus ir 
pažinti naujus, faktus^ priimti Bažnyčia kviečia Įaekvieną. Lai- 
naujai suspihdėjusias tiesas. mojimas naujų susipratusių ti- 

Taikos ir vienybės troškimas kinčiųjų iš indiferentiškosios

nyčia. Šiuo laiku Bažnyčios už
davinys esąs įvykdyti šūkį: “Šio 
meto Bažnyčią, šių meto pa
saulyje”. v / r •

Paminėtina, kad Congar yra, 
■turbūt, vienintelis naujosios 
teologijos atstovas, su kurio 
raštąri {fopiežius Paulius VI yra 
gerai susipažinęs, ir kimo idė
jomis, kaip pats popiežius yra 
išsireiškęs, vadovaujasi Bažny
čios reformos darbe.

Ėdw. SchiUebeadoc,^ flamas 
domininkonas, Olandijos vysku
pų patarėjas. Jis skirsto teolo
gus i dvi grupes: esericijalistiis 
ir egzistencijailistus. Esendja- 
listai supranta tikėjano pastap-

kad jų šrieiai klausytai ir žio- l
laiko žmonės: Jie kėlė aėt Mau- devniuoĮu
Simą: kiek gati padėti nekatali- Popiežians Fijaas XII laikais svarbesriep naujosios teclcglk 
kai krikščionys, fcdyje į pūną Komos kurija' griežtai draudė jos pionieriai, kurie labiausiai 
“ •*'* »•--- -■*-, «.... gryjjono naujųjų idėjų likime.

Kari Rahner, vokietis jėzui-
ti su’gyvenimu. 
imti ne

Pakartotinos statistikos yra 
parodžiusios kad vien Ameriko
je yra arti šimto milijonų as
menų, kurie ar iš viso nepri
klauso jokiai tikybinei bend
ruomenei ar vadina save krikš
čionimis, bet nei kiek nebando 
tai parodyti savo -kasdieniame

še pušėse ne "Kartą yriFparo- 
džiusios abejingumo žymių.

Susipratimui ir iš to sekan
čiam Įsitikinimui. duris gali at-

JONO
BUDRIO

ATSIMINIMAI
-A. ‘

LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-192?

Copyright ’

(2)
■Aš nebuvau atėjęs vietos prašyti. Turėjau pasiruoši

mą ir daugelio metų stažą jr-jaučiau, kad r Čia, savo 
krašte, būsiu reikatingas. Mačiau, abu laukė maho pa
sakojimo. Tefco papasakoti,' kad karo pradžioje pašauk
tas iš atsargos, buvau parinktas kontržvalgybai ir pa-, 
siųstas į spedatius kairaus, kuriuose dėstė gen. štabo 
akademijos profesoriai. Bidausęs tuos kursus, buvau 
paskirtas V armijos vieno korpo kontržvalgybos vir
šininku, kai kada, laikinio spec. sugrupavimo reikalui, 
kelių korpų K^žva^ybos viršinuku. Pradėjau toje 
srityje tarnybą kaip botatitono* vadas. Vėliau buvau 
karo apygardos fe. Žv. virštafefco padėjėjas ^pusant
rų metų — viršininkas (paskutinė vieta buvo brigados 
vado teisėmis). Papasakojau kai kuriuos įdomesnius 
atsitikimus iš savo praktikos. M. LipČhis parodė man 
sąrašą asmenų —7 rusų ir paklausė, ar aš ką nors iš 
jų paž^tu. Sąraše vien pavardės, be laipsnių. Radau 

vieną — Sizych — ir pasakiau, kad tokia pavarde ptd- 
kinkkas buv^/šiaurės fronto kontržvalgybos vaštom- 
fco padėjėižs: Tas pats, sako, tarnavo pas mus, bet 
neseniai jį pakvietė prancūzai. Dar radau porą pažįs
tamų pavardžių; kitos pavardės, man negirdėtos, buvo 
^ndūrų pulkininkų, kaip vėliau sužinojau. ', 

Kiek vėliau kapitonas Prušakevičius atsisveikino, 
o. Lipčius ilga kalba išdėstė man Lietuvos vidaus po
litinę padėtį ir savo sunkumus kraštui apvalyti. Sun-
kumai buvo keleriopi. Nei jis, nei jo bendradartnai 
neturi pasiruošimo. Yra rusų, kuriais betgi negali
ma visais atžvilgiais pasitikėti. Galų gale Upčius pa
klausė, ar aš nesutikčiau stoti į tą darbą — jam pa
lengvėtų našta... Dūbdami dviese, sutartinai ir nuošir-

pasūdyti. Jei & sutiksiu, jis jau rytoj rūpinsis tania-

lietuvis civilis^ jau apie 5 mėnesiai lipdo iž‘ Kaunoriui, o ne sekimui. Pb kebų dienh jau aiškėjo ir prie-

gavo patarimą priimti siūlymą, dalyvauti ir jntamuo-

kuris pasitraukė iš tarnybos ir perėjo į privatų biznį. 
Aš perėmiau jo raštinę h* rajoemius vašdšnnfcus. Pir- 
mas^įspūdis buvo neblogas. Tft krito į akis nepropor-

kimai skiriami to x-o “instruktoriaus”, kaip jis save 
vadino, laukuose. Ateina į. tokius ausirhfeimus 7-8 Žmo
nės, daugiau ar mažiau. Tie mūsų informatoriai buvo

Susitarėm dėl vietos b* dienos, kada aš su jais 
pasunatysiu. Į mano pageidavimą matyti juos atskirai, 
man buvo pasakyta, jog jie daba drauge — drauge irpadaryti Lietuvai. Deja, šiuo metu nėra aukštesnės

savaranfeumą.

dą, pranešiu M. Lipčfai jo bute.

savimi, su dideliu aplombu ir mene pasitiko su įtari
mu. Buvo jaučiamas jo nepasitenkinimas. Pradėjo zon
duoti: “Aš jaučiu jūsų asmenyje prityrusį žmogų, kinį 
rėkia skali viršinh&u; toks jūs, tur būt ir buvote, ar 
ne taip?--klausia. . ■

— Nesvarbu, kas kuo buvo. Aš me samdytis atė
jau, o esu mobilizuotas ir atsiųstąsias jus.

Pabuvau pas 3 porą dienų. Jo veidas prašvito, kai 
mane pasiuntė kitur. -

Jo darbo metodai man visiškai buvo paaiškėję.., 
Jau po kelių dienų tamatamaTbuvo plikti, ir. aš

gavau paskyršną: man buvo pavesta “laikinoji sosti- ' riai, kurie įeina į Kauno įgulos komunistų centro ko-

dar išaiškinti, taip pat jų adresai, kuo pareiškė jų 
veikla, kiek ir kokių mformatorių turime pačios parti
jos viduje. Tam buvo sudaromos schemos, ir jos buvo 
taisomos patgad gaunamas naujas informacijas. Svar
biausia stinta agentūra h- ryšium su ja svarbiausios fi- 
nios, pvz. apie kxranmistų partijos centro komitetą, bu- 
vo sukoncentruotos kontržvalgybos centre; man pa
vestame dalinyje buvo tik atžalos, liečiančios mano 
rajoną.

Birželio pabaigoje man pranešė iš kontržvalgybos



buvo

VISI -BENDROM JĖGOM STATYKIME

• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

BbnMrtl HMringh vokietis re- 
danptoristas, moralistas teoto- 
gšK Jfc etika tigrą serija mora- 
tiniąį fBBOįą ar šriftų. taisyk-

pėdos jaehtklubas, jūrų šauliai, 
e-1936 buvo atidaryta net bu
riavimo mokykla Klaipėdoje.

K4 PASIRYŽOME— ĮVYKDYSIME!

Sfeū&B *po. smū&o. Vokiškieji 
naciai 193& pasigrobė Klaipėdą, 
o prasidėjus karai keletas lai
vų buvo torpe&eta. Likusius 
gi laivus- pasiėmė nauji sovic* 
niai okupantai

ries artimi talkiu 
kryžiuočiai. Ginkhd 
šeimininkavo. jūroj

natom Randamasis Bažny- 
čiossocialme esme, jai numa
to šio toto* uždavinį' padėti 
laipsniškai formuotis pasaulin 
bendruomenei ekonomine, so- 
daline ir kultūrine prasme.

Garsus yra jo vokalas “Dar
bo teologija”, kuriame; dėsto, 
kad darbas nėra bausmė už 
gimtąją nuodėmę, bet priemo
nė atbaigti Dievo kūrybą.

kadaras — 1,613.
Praeitais metais stambesnės 

susnos gauta: 5,^539 -išrekla- 
mų jubitiejinei knygai Minėtą 
sumą kun. S. Morkūnas pats 
vienas surinko iš parduotų rek
lamų? Beta, dar stambesnes su
mas aukojo: X. Virintos —750 
dofc, W.C. Hayes — 550; G. O’ 
Day — 539; P. SharaLtis —516. 
50; X Pirog — 510/A. Tschapl 
(tremtinis, siuvėjas) — 475; M. 
Balčiūnaitė (jauna mergaitė)— 
454; B. Zebos (sargas) — 379; 
J. Strawn (7 asmenų šeima, vy
ras nekatatifcas, vienas dirban
tis, § vai^ možįc^ose) -^17 . 
55; J.Shkfelnas (pensininkas) 
— 373; A. Starzdas (jau treti 
metai, kaip nedirba) — 305.50; 
L. O. Haefc (8 asmenų tėvas, 
vienas dirbantis) — 342; C. 
Vakiriskas (7- vaikų tėvas, vie
nas dirbantis)—236; O. Schmidt 
(vyras nekatatikas) — 315; T. 
Bujokaitė (jauna mergaite) — 
214; M. Končienė (tarnaite) — 
303; A Kavalienė (jau treji me
tei, kaip serga^yyras nekata- 
kas, vienas dirbantis) — 150; 
& Mešketiūnienė (dvieji metai 
kaip guli ligoninėje, kurios duk-

PrMarę tddan^ p: yra pootyvus atsaky
mas į. Dsevo meilę. Kadangi 
kiekviena situacija skiriasi nuo 
kitų kuriuo nors požvilgiu, tai 
Haeriėg refctatja naujo pri
ėjimo. Kiekvienas asanuo pri- 
vufo^ šusrasti; koks elgesio bū
das bus geriausias medės atsa
kymas paskirose to momento

vardą uito attavKKu j 
skolų, Laivai iš Klaipėdos pra- 
puolė ir dajįpan nieko apie 
juos nesigkd^o.

-Buvo dar 4zys Klaipėdos vo
kiečių bendrovės laivai, bet su 
-vejuštomūjįntomw jr tikvie
nam vadovavo pernai tragiškai

ktidėrns įsigyti; 7,135.94 cent- 
rinei katatikų aukštesnei mo
kyklai Šbftyfi; 5,56X21 —pa
rapijos ju&tiejineiknygai iš
leisti; 2,98X06^— bažnyčiai, 
klebonijai, parapijos salti pa
gerintu, diecezijos k misijų rei-

vi, nes prūsai ilgai priešinosi; 
taip pat ir lietuviai ne kartą pe
lenais- ptoersdavo-otopantųso^ 
dybas ir pilis. Žalgirio mūšyje 
buvo sutriuškintas ordinas, bet žuvęs tol laiv. kap. Z. Domei- 
nrikųiomigaskščiai nesuprato ka. '*<*■■ ■ 
jūros rrifrfimčij k KLiet&vąpa-Klaipėdckuostas parnasu bu- 
Kto okupanto va&tiieje. Ir p»- vo ptečkunaair modemizuoja- 

ilgiėms tateams . - f mas Laivų judėjimas jame kas- .
met ftidėjo, bet cteja nelietuviš- paa^kto^lLad jo eti-

~ Taisyklės
esasjčfes jakuritotins k nuro-

DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 
ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

vyravo Baltijos jūroje iki ant
rojo pasaulinio karo.

Jeigu sausumoje lietuviams 
teko grumtis dažniausiai su sla
vais ir kryžiuočiais, tai iš jūros 
pusės tekdavo susilaukti viso
kių neprašytų svečių. 'Neatro
do, kad vikingai būtų bandę 
mūsų pajūryje įkurti savo sody
bas, nes matomai pakrantėje 
nebuvo saugių vietų pasislėpti 
po žygių.

Jąu .'geriaų vyko Hanzai ir 
krytiupriąms. Pirmieji įsteigė 
Stiprius atsparos taškus — 
naujas gyvenvietes, o antrie
siems pavyko nukariauti prū
sus, (įąlftatinę Latviją k Esti
jos Lietuvą vokiečių
ordinui nepavyto pilnai pa
glemžti, nors žemaičiai jau bu
vo laikinai pakliuvę jų globon.

Bet ordinui pavyko pamažu bkĮB& tautos d&imi 1923 
atstumti Lietuvą nuo jūros ir 
visai vad. Mažajai Lietuvai teko 
figai gyventi vokiškų kolo
nizatorių priespaudoje. Tie nu
kariavimai ordinui nebuvo leng-

suorganizuo buvo jūrų, skautai, savo laivu 
ta Jūrininkystės Inspekcija, ku-. “Budys” aplankę daugelį kai
ri rūpinosi reikiamų įstatymų myninių uostų ir paruošę eilę 
paruošimų bei specialistų prie- buriuotojų. Susiorganizavo Klai- 
augliu.

Neužilgo susidarė lota laivi
ninkystės bendrovė “Sandėlis”, 
kuri pagijo tris laivus: “Nora
gą”, “Nida” ir “Venta”. “Lietu
vos Baltijos Uoydas” įsųpjo 
dar vieną laivą “Trakai”, bet jo 
nebesuspėjo perimti k tas- lai
vas baigia rūdyti viename- iš 
JAV uostų.

.sausu
moje — pajūriais'pl&šdami 'ir 
naikindami pagonis žygiavo 
kryžiuočiai. Sumenkėjus Han- 
zoagalybeC kurį laiką Baltijo* 
je sraute danai, Kunups gnsaBf 
pakeitė švedaL Švedai iš Bal
tijos juros buvo padarę savo 
“mare nostrum”, nes jiems pri
klausė beveik visas Pabaltijis. 
švedų pajėgumui k veržlumui 
artėjant jurie galo, iškilo nau
ja pajėga— Rusija ir netrukus 
į varžybas atėjo Vokietija, kuri vyną, uuuua>v įpuHtfir --

ną,beto>BfeMfei>ftei^ape-
dtiistų bei šitip jitotitių reikėtų paminėti ju

ta. Amatai k verslas lietuviui rado darbą, prie Sirirrkifimo .riti sportą, korio pratfininkai 
buvo lyg kas pažeminančio. O ministerijos buvo 
apie jūrą tūlas prisimindavo 
skaitydamas apie Birutę ir Kęs
tutį arba jei sumanydavo Pa
langoje pavasaroti. O tokių bu
vo- dauguma. Jiems, buvo neaiš
ku kam Jūrininkų sąjunga šau
kia apie laivyno reikalingumą. 
Tiems asmenims sunku buvo iš
aiškinti, kad “tauta be laivy
no — tai paukštis be sparnų, 
žūvis be pelekų, briedis su šiau
dinėmis kojonjk, ūkininkas su 
mediniu arklu”.

Baltijos jūroje jau nuo senų 
laikų vyto varžytinės dėl jūros 
kebų tostuėto ir prekybos. Tau 
varžybas, kaip k Vkbnžemio 
jūroje sekdavo ir karai

Ilgai Baltijos jūroje šeimi: 
ninkavo vikingai su savo ilgai
siais laivais. , Tai k bus tie 
“barzdoti vyrai iš-už marių”, 
kurie trempdavo lietuvių sody
ba^ mergaičių darželius, kurie 
buvo apgulę Apuolę?

• STATYBOS FONDAS AHDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
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MARIJA JUŠKEVIČIENE

švente Detroite

mentus.
Dail. Viktoro Petravičiaus

NAUJOS KNYGOS

kurio

N.Y.

Kun. Liūdo Januškos pager
bimo pietūs įvyks sausio 23, 2 
vai p.p. šv. Jurgio parapijos sa
lėse. Rengia, šv. Jurgio liet ka
talikų parapijos moterų komite
tas. Kun. L. Januška yra nese
niai paskirtas šv. Jurgio liet, 
kat parapijos vikaru. \

jos žemutinėje salėje, sekma
dieniais nuo 10 iki 12:30 vai.

* ■ ■ £3 .4*V"’% ' ■

Minėjimą' atidarė ir jam va
dovavę Ramovės skyr. pirm. V. 
Vitkus. / v: .

tkur iš namų nėjo, išskyrus dar- 
boviel

— Tėvai Jėzuitai Chfcagoje, 
Vysk. V. Blizgiui pageidaujant, 
verčia į lietuvių k. n Vatikano 
Bažnyčios Susirinkimo doku-

Sausio 15-16 dienomis Det
roitą aplankė - “Aukso žąsis”—

išsitarti, mm yi iž daugefib 
šų “senųjųateivių* ryšfcten 
skyrėsi ir paliko mana retai 
mašonių prisamintmų - • , *? .«

' fitĮoma 1892 m., Marija iMt 
šeyi&utė, bnįrmin <fefctė,vas' 
15 metų amžiaus meškutė, at
vyksta ieškoti” į Aime- 
riką. tegu šiek tiek skaityti bei

cagoje išėjo dvi knygos: "Hūte- 
ryįo Septynių MokNotu* . ir 
rvraa HMno.api aanrmva ne

išeidami iš vaidinimo, detroi- 
tiečiai stebėjosi: kaip tas pats 
filmas, kuris tiek džiaugsmo 
atnešė Detroitu!, neatliepė Cle- 
velando lietuviams? Nutarėm, 
kad bene kokia nors aparato sa
ga nebuvo paspausta ajį>a koks 
jungiklis nepritvirtintas. Ki
taip šitos mįslės negalėjom iš
spręsti. Juk, rodos, ir mes — 
ne girioj auginti ir ne iš kai- 
mospirti. ■ \ A.P.

mafi^-jĮjiaB^- Ką- gyrar patele Uetaėuš^^H^
čių rytą Marga visai nusilpę. Iš- menės vaidmenį Lietuvos irto- 
vežta atgal ligoninėn, po savai- rinėse kovose, pradedant kry- 
tės tyliai užmerkė tenai savo žiuočiais irr teigiant lenkais ir 
akis visiems amžiams. rusais — komunistais Kiek, fl-

bėvo sostojęs jnie 
1918-1922 Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo kovų. Šias 
laisvės kovas ^mlk. R. Borma
nas vaizdžiai paryškino savo, 
kaip savanorio gyvais prisimi- Stasys Bačkis, Lietuvos pasiun- 
nimais. Jis, savo kalboje prisi- tinybės patarėjas Washingtone. 
minė ir šiame minėjime daly
vaujančius <ąnų dienų laisvės 

dalyvavo pats Bridgeporto vys- kovų dalyvius 
kūpąs W.
karstą ir išlydėjo; jį iš bažny
čios. Oras pasitaikė gražus, tai 
į kapines paskui velionės kars
tą važiavę apie' 75 automobilių 
vilkstinė. Paskui kun. Juozapas 
vūu^Mdydovus pakvietė gedu- 
lingiCTns pietoms.

Tešviečia ajt Marijai amžino-

Eaefcves vyriausybe. Pulk. R.
Locmanas su žmona, abu jau 
pensininkai, prof. dr. Antano 
Klimo uošviai, gyvena Roches- 
ter, N.Y.

■' Lietuvos Nepriklausomybėspranciškietės vienuolės ir trys 
atstatymo minėjime* įvyks va
sario 20, sekmadienį. Pagrin
diniu minėjime kalbėtoju yra 
maloniai pasižadėjęs būti dr.

Apansričras senosios lietuvių 
ų kastos reikiM šv.Jurgio liet 

if Isrtafflkų parapijos organizato- 
su rius, įvairių lietuviškų organi

zacijų narys, ir pirmininkas, 
steigėjas ALT ir BALF sky
riaus ir pirmasis pirmininkas. 
Giliam liūdesy liko žmona Ona, 
septynios dukterys, dvi „iš , W

LAPKRIČIO 13 ATGARSIAI 
ITALIJOJE IR VOKIETIJOJE

visą savo amžių žemėje kaip 
pajėgė, kaip mokėjo tarnavo! O 
kun. Juozapui — mano su vy
ru ir. visų veikmės gerbėjų nuo
širdžiausia užuojauta. -

Joana. Karionė

buvo tikrą šventė suaugusiom 
ir vaikam. Veiklioji mūsų Bend
ruomenės valdyba daug pasi
darbavo; kad filmo demonstra
vimas sklandžiai praeitų. Tos 
pastangos atnešė puikių vaisių:

Kaina 3 M

Sk» ir kitos lietuviškos teny- 
gos gausMnou Darbininko ad- PAtl

Ryšium su lapkričio 13 ma
nifestacija New York Times pa
skelbto atsišaukimo tekstą Lie
tuvos pasiuntinybė Romoje iš
siuntinėjo visoms Šv. Sosto įs
taigoms, prie Vatikano akredi-

rusais
Palaidota ji iškilmingai. Tiek giau " 

laidotuvių biure, tiek ir lietu
vių šv, Jurgio parapijos bažny
čioje būvb pūna; žmonių Iškil
mingas Reųuięm mišias aukojo 
velionės sūnus kun. Juškevk

romano premiją laimėjo Jur- 
gis Gliaudą už romaną “Delfi
no ženkle”.

CilėraMiei, Henrikas Radaus
kas, kietais apdarais. Kaina 5 
dvi. . , ' .

širdies priepuoliai, Menant
nauji nariai su įnašais: AntonĮ^j- Gertler MD GR Karsokie- 
ųa Lukšienė - 500 dod. (a.a. ir'Br. Gražulio vertimasi

Kaina 3.75 deri.

buvo plati <4r gerai paasepgto 
Jaunas pianĮstbą R. Obs£s pia
nu paskambino L. Beethove- 
no 3 sonatą in major, F Cho- 
pino Grand Valce ir maršą Po- 
lonaise, kurį kartojo.

Solistė Birutė čypienė padai
navo St. Šimkaus “Vai, kur nu- 
žegliuosi*, A. Dvožako “Tėviš
kės ilgesys” ir St Šimkaus “Oi 
greičiau”.

LB.-nės choras, nors ir gero- dvi, valandos žiūrovams prabė
go pasakų šalyje^ nepastebimai. 
Ypač jaudinantis buvo momen
tas, kai ekrane pasirodė užra
šai lietuvių kalba. Sunku buvo 
tikėti, kad išeivijoje susilaukė
me savo gamybos filmo. Iki Šios 
tai buvo tiktai nepasiekiama 
svajonė.

Puikios dekoracijų ir rūbų 
spalvos traukė akį, visus žavėjo 
aktorių vaidyba. Vieni gyrė Sta- 
sį Pilką, kiti Kazį Vasiliauską, 
teėti džiaugėri Bena Dauguvie*

sūnūs. /. ■
. Labiausiai perkamos knygos:

i J; Gliaudos istorinė apybraiža 
Agonija, B. Brazdžionio ir B. 
Babrausko redaguota Lietuvių 
Beletristikos, antologija II dalis, 
kurioje telpa 62-jų lietuvių ra
šytojų parinkti kūriniai, jų 
trumpos biografijos su foto
grafijomis. Knyga yra- išleista 
puošniai ir yra tikrai vertinga 
dovana sau ir savo pažįstamam. 

J£.lietuviškų ilgo grojimo plokš
telių labiausiai perkama solis- 

L-Jės-Aldorros Stempužienės įdai- 
Andrius ir Barbara Daniai, nuotų lietuvių liaudies dainų 

vasario 13, sekmadienį, iškil- rinkinys,' pavadintas “Dainos”. 
mingai. švenčia vedybinio gyve- Lietuvių spaudos kioskas veikia

Ieškoma pirmęję spaudinių
1874 m. atspausdintos lape

lyje pirmasis JAV lietuvių spau
dinys— giesmė "Wieszpaties 
savo szatricivosi" (Shenandoah, 
Pa.,). Kitais metais buvo at
spausdintas (Shamokine, Pa.) 
dviejų puslapių atsišaukimas 
"MfiuM BfutoT' reklamuojąs tuo 
pačiu metu spausdinamą žody-

posėdis — diskusijos, pasaulie
čių apaštalavimo klausimais po
sėdis — diskusijos ir kt. 3 v. 
p.p. iškilmingas kongreso užda
rymas — dekliuracija.

ji nežinojo jokių sa- 
>ii^ųL-<fer (labiau 

ji turėjo pasitempti, kai susir
go--jos vyras, netiįko darbo, pa
galiau, kelis metus pasirgęs 
1946 pasimirė 
- Pto&MdlaDečio Juozuko ' (g. 

1931 m.) likimas atsidūrė vie
nos motinos rankose. Ir, kas 
nuostabiausia, ji savo berniuką 
ne tik išvairavo' laimingai iš 
visų nūesčkniško paauglio pa
vojų bet, sunkiai dirbdama, iš- čius, asistuojamas 4 kunigų 
leido į mokslus ir nepaprastai Dalyvavo per 60. kunigų ir bū- 
įtenųitomis. pastangomis prive- ralis seserų vienuolių Taip pat 
dė prie altoriaus.

fiįtor prot <įrl XTtttino, A. Rin- 
totno,; SL Kairio ir J. Kardelio. 
.Prašymas, valdžios pašaipai gau
ti jau paduotas. Komisija šį 
smakų darbą galės atlikti tik vi- 
tsų tautiečių o ypatingai apylin
kių valdybų padedama.

— Tautas Fondo atstovybės 
Kanadoj* pirmininkuiV. Vaido
tui, buv. Lietuvos steigiamo
jo seimo nariui, sveikatos su
metimais iš . šių pareigų pasi
traukus, naujuoju Tautos Fon
do atstovu Kanadoje paskirtas 
St. Banelis, savanoriskūrėjas.

500 doi. (a.a. 
Kazimiero Lukšio atmint įna
šas). 450 doL, Antanas ir 
Bronė Rimkai — 200 dori., Po 
100 doL: Augustinas ir Geno
vaitė Pranckeričiaa, LB Bridge- 
porto apyL vaidyba, Joseph R. 
Yates, Albert T. Kwedar, M.D., 
prof. Vlada Sabatienė, AJLB.,

kai pajaunėjęs, bet ilgamečio 
choro dirigento Jono Adomai
čio vadovybėje, pasirodė pui
kiai susidainavęs. Žuvusieji Lie
tuvos laisvės kovose kariai bu
vo pagerbti giesme “Kritosiein 
broliam”. Kitos .dainos sekė: 
K.V. Banaičio “Atsikėlus ankstį 
rytą”, J. Gaidelio “Dainininkų 
maršas”, J. Gaubo “Dul dul dū
dele”, moterų choras Jono Ador 
maičio hanh. ‘Partiz&nų dainą’.

Pranas Puidokas su gdhį įsi
jautimu padeklamavo Alfonso 
Nykos Nitiūno “Vėjarodžio sim
foniją”. 2. _ ' .

Minėjime buvo \ fe Vardo draugijos vyrams, Yorką. Autobusai išvyks va-
metosm^iep aktyvus L. ka- bėntod ėjo sarto3 (L 3 v. popiet Ffew Yor-

ĮFanmnijrM, sausio 9 kteb. preL ke aplankys įdomesnias dietas, 
n^jTSų^^tois. Kas 

Juo^Draugehs daiijb ištikimybės Jfenklus. Juos nori ekskursijoje dalyvauti, pra-
T™ 110 vyrų ir 25 jamuoiiai. šomaš iš anksto bilietus įsigyti

tfmio. Mebomj0je.
vų savanona, rašo savo ai»m> —-• ———■ ■ •

tyte, sukūrusią linksmąją našlę; 
O mažuosius\aišku, užbūrė pa
slaptinga senutė Samanėlė, ku
rią puikiai vaidino Zita Kėve- 
laitytė, ūr simpatingas Pikis (Ka
zys Veselka). Karaliaus juokda
rį. vaikai iš karto pamilo. Girdė
jau: mažas' mano kaimynas ma
mos prašė, kad jam nupirktų 
tokius pat batus — su žvangu-

buvo Kspauvdniti. tik keli pus
lapiai, nes gaisras sunaikino 
spaustuvų.. 1877 m. Brooklyne 
išspausdinti draugijos įstatai—

1879 m, išleistas pirmasis JAV 
lietuvių laikraštis — "Gozfeto 
LMvwtadui.. .\ 1880 m. Chi-

nimo^metų sukaktuves. Bfeūb 
kietas įvyks šv. Jurgio liet kat 
parapijos salėse.

Vincas Apanavičius. V.

savmionus:
Curtis, pašventino Ant Drusųįų,-kuris kovose su 

benntmtiniųteis buvo sunkiai 
sužeistas į Akt savanorį E. Pet
kevičių, (hdyvį kovose su len
kais, savanorį Pliskevičių, daly
vavusį ko^še^sa bolševikais ir 
Klaipėda# Wadbrimo dalyvį 
Zigmą itaraeti L. -B-

tepastiiko rvepabai^aoįtoą < dar
bas — negadestiogpoeuždarbio 
vietose ir, kaaįp dorai moterfi- 
kei lemta, šeimoje, fcambarnio- 
sė, namie, ištekėjusi (1924) už 
tokio pat, fcašp ji, betavio išei
vio Jpno JtiškeriČšaus, kilusio 
nuo Lazdijtį ' šttsflaiiiė poros 
vaikų, bet teužaugo jų vienas 
Juozapas, dabar kunigas (įšven
tintas 1959 m. Bridgeporte).

Giliai retigmgi tėvai patys 
gyveno pagal “senąją tvaiką” 
ir “senoviškai”, pasšgaudami į- 
<prastų priemonių, neišskiriant 
nė diržo, atželėjo savo berniu
ką, saugodami jį nuo gatvės ir 
visokių miestiškų pavojų. O tai Ji visą laiką rūpinosi ir nelai- 
nebuvo taip lengva. Marija mę- mingesniais už save. Tyli, nie-

LffiTUVHJ REU6BNIS KONGRESAS
■ . ■ t ' ‘ '

Lietuvių religiniam kongre- mos Bažnyčios ir religinio me- 
sui, įvyksiančiam rugsėjo 3-5 no^ parodų atidarymas; 8 vai 

s- - ----- sutipažinimo'vadBaraš su religiĮ-
ne menine programa.

Sekmadienį, rugsėjo 4, 1 vaL 
p.p. iškilming& posėdis, po ku
rio eisena, dalyvaujant organi-

Lapkričio ^ mėn. pradžioje, 
vykstant Baltų Draugijos 10. m. 
sukakties minėjimui Bonnoje 
(Vokietijoje), minėtas tekstas 
buvo įteiktas vokiečių užsienių 
reikalų ministerijai ir minėjime 
dalyvavusiems asmenims. *

Nržofe Pr. J. Nau- 
miestiškis. 7ty» dramos veflte- 
lai. Kaina

VaiJnfaii, Vanda Rrankie-

dienomis WashingtįQne, rengi
mo komitetas yra pramatęs ei
lę pagrindinių momentų

Šeštadienį, rugsėjo 3, 12 vaL 
kongreso atidarymas; 2 vai. Ku
nigų Vienybės seimas ir ALRK žarijoms ir draugijoms su savo 
Federacijos suvažiavimas; vėliavomis, plakatais ir orkest- 
religinės spaudos, perąd&oja- rais; 4 vai Šiluvos Sv. M. Ma- 
— ---------------------------  —-rijos ‘garbė koplyčios pašventi

nimas ir šv. Mišios; 8 vai. vak. 
banketas.

Pirmadienį, rugsėjo 5 —jau
nimo posėdis — penai (Sovie
tams vedant Lietuvoje nureligi- 
nimą, ar mes čia savo veiks* 
mais prie to neprisidedame?), 
ALRK vargonininkų seimas, Pa
saulio lietuvių katalikių moterų 

tuotiems diplomatams, žymes- posėdis, pašaukimų klausimais 
niems italų politikams bei par
lamentarams ir didėsniems Rū

ras ir Olga kepančiai, kun. An- Kaina 3 doi. 
tonas Šeštokas, Vladas Išganan
tis, J.G.,: dr. in£ Stasys Juzė
nas, Mateušas Mozūras, Stepas 
Dryža, dr. Vitoldas Balčiūnas, 
Matas ir Valė Tylai, prof dr. 
Vanda Tumienienė, Pranas ir
-Marija Sideravičiai, Vincas Lu- ministrarijos spaudos kioske, 
kas (Lukoševičius) ir Jonas 910 WlOougbby Avė., Brookiyių 
Montvidas. N.Y. 1122 L

kūrinių paroda atidaryto Cleve- 
lande Gallery. I ntemational, 
1328 Superior At Eucli& Avė. 
Išstatyti grafikos kuriniai Pa-' 
rodą tęsiasi nuo sausio 16 iki 
vasario 12. Z

— Pasaulio Jaunimo Metų 
komitetas pavedė Kanadai pasi
rūpinti kongreso plakatu. Toks 
plakatas daiL Telesforo Va
liaus jau sukurtas ir atiduotas 
spaudai

•—- FilataHsty Draugi* "Liu* 
tuva“ A^ūeagoję ^leMo imtą
jį informacinio biuletenio nu
merį. šiuo metu biuletenį reda
guoja Eugenijus Petrauskas. -

— Vengrai mokosi iš lietuvių, 
Žinomas vengrų diplomatas, da
bartinis Pavergtųjų Europos 
Tautų generalinis sekretorius , 
>Mr. Gasper kreipėsi į Komitetą 
Lietuvos Nepritiausonrybei At
statyti su prašymu gauti infor
macijų ir patarimų kaip suor
ganizuoti masinę demonstraci
ją New Yorke. P. Gasper pats 
datyvavo -lapkričio 13 Madisoh 
Sųuare Garden ir yra . susižavė
jęs ir nustebęs lietuvių pajė- 
^unu nuorganizuoti tokią ma: 
nifestariją., Ve^ai panašią 
manKestaciją nori stKugamzuož 
ti spalio mėn., kada sukanka 
10 metų nuo vengrų revoliuci
jos. KLNA šiame pasitarime at
stovavo Romas Kezys,

-



DARBININKAS 1966 m., sausio 21 d., nr. 5.

Pramogos ir doleris

Waterburio lietuvių priešga- 
vėninib sezono tradicinis balius 
kasmet susilaukia didelio susi
domėjimo ir populiarumo, nes 
tai vienas iš didesniųjų apylin
kės lietuvių parengimų. Jo tiks
las — paremti vietos gražiai 
veikiančią lituanistinę mokyk
lą. Be to, lietuvių visuomenei, 
ypač jaunimui, norima duoti ga
limai aukštesnio lygio pramogi
ni vakarą.

Todėl šio vakaro rengimas 
išeina iš mokyklos tėvų komi
teto ribų. Jam sudaromas pla
tus rengimo komitetas iš visos 
eilės kultūrininkų bei meninin
kų, kurie iš anksto pradeda 
planuoti paįvairinimus ir sumo- 
derninimus, kad parengimas 
kaskart būtų Įdomesnis, puoš
nesnis ir kultūringesnis.

Šių metų waterburiečių Už
gavėnių balius įvyks vasario 12 
šv. Juozapo mokyklos didžiojo
je salėje, 29 John Street.

Pritaikintą /vakarui programą 
išpildys išraiškos šokio šokėja 
Elena Kepalaifė ir populiarusis 
lietuviu hu: 
Vitalis 
Yorko. f

Meniniam salės apipavidalini
mui ir moderniam dekoravimui 
vadovaus žinomas meno en
tuziastas ir stilingųjų medžio 
drožinių kūrėjas Simas Augai- 
tis iš Watertown, Conn. Spal
vingam apšvietimui įrengti pa
kviestas inž. Jonas Kasputis iš 
Bristol, Conn^Jooraeityje su- 
planuotą^jaukus IpHesų suderi
nimas ir spalvinga iliuminaci
ja buvo pasigėrėtina.

įprastos loterijos vietoje, bus 
laimėjimui leidžiamas aliejinis 
vertingas paveikslas — natiur
mortas, kurį specialiai šiai pro
gai padovanojo dail. Marija Žu
kauskienė iš New Yorko.

ihoristas aktorius 
iuska$. Abu iš New

'^5'^

,F>

NORWOODE, MASS., Alto skyrius, parėmęs Vietnamo pagalbos fondą. Iš k. j d. sėdi: K. Šimėnas, dr. A. Kizelevvicz, legiono vadas, E. 
Martišius, A. Tumas, stovi: James F. Walker, Bronius Kovas, Lawrence VVhite, Povilas Tyla, Francis Novick, Richard Weta.

' LIUDOS MIKULSKYTĖS

Vyriškų ir moteriškų drabužių 
krautuve

Krautuvėje yra didelis įvairiausių drabužių pasirinkimas. 
Taip pat gaunamos visokiausios medžiagos siuntiniams į 
Lietuvą. Krautuvės adresas >
95-04 JAMAICA AVĖ., WOODHAVEN, N. Y.

Tel. 849-7240

LITAS Investing Co. Ine.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5;4%j
Skolintis automašinoms. namu remontu., akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir Kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799 
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.į šeštadieniais 9-J vai.

CHICAGO, ILL.: 6775 So. Western Avė., tel. GR 6-2212 
Darbo valandos •— trečiadieni ir penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.

VINTĖR GARDEN TAVERN

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

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

1883 MADISON STREET

Rengėjų užsimojimas ir šia 
•sritį sukultūrinti nepaprastai 
gražus ir sveikintinas, nes nuo
latinė įvairių suaukotų daiktų 
loterija, panaši į pigią mugę, ne
siderina su puošniu, aukštesnio 
lygio parengimu. Pereitais me
tais leistas Pauliaus Jurkaus pa
veikslas susilaukė nemažo susi
domėjimo. Tai geras būdas po- 
puliariti savus;dailininkus 
skatinti visuomenę domėtis 
nu.

Baliaus šokiams groti
kviestas plačioje apylinkėje iš
populiarėjęs europietiškas Ed
vardo Radionovo vadovaujamas 
orkestras. Paskutiniu laiku or
kestru labai susidomėjo apylin
kės vokiečių klubai, kviesdami 
groti į jų rengiamus tradicinius 
Faschingo balius.

Bus gausus bufetas su įvai
riausiais Užgavėnių valgiais 
skanėstais pagal Kanapinio 
Lašininio receptus.

Kaip ir kasmet, taip ir 
met stalų reservacijomis
tina pasirūpinti iš anksto. Kvie
timu. bilietu ir reservacijų rei
kalais galima rašyti arba skam
binti: Spauda 10 John St. tel. 
756-5173, arba komiteto na
riams. vav

me-

pa-

bei
ir

šie- 
bū-

Pagalba kenčiančiam Vietnamui
Norwood, Mass. Stengiantis 

prisidėti prie vedamos žūtbūti
nės kovos Vietname, kur JAV 
taip nuoširdžiai padeda savo 
mažam sąjungininkui, Norwoo- 
do A’.to skyrius padarė rinklia
vą ir pinigus perdavė vietos le
gijono 70 postui. Juk komuniz
mo sustabdymas pietinėje Azi
joje reiškia taip pat smūgį jo 
plėtrai ir kituose kraštuose. Ši 
atkakli kova gali paskatinti ir 
lietuvius, kad neliktų nuošaly
je, bet prie tos kovos prisidėtų 
nors ir su kukliomis aukomis.

Sausio 2 Norwoodo Alto sky
riaus valdyba ir nariai savo au
kas perdavė legijono vadovy
bei. Per legijono komendantą 
dr. A.J. Kizęlewitcz legijono bi
bliotekai įteikta “Lithuania,— 
Land of H’roes” ir eilė kitų 
knygų, pavaizduojančių lietu
vių kovas dėl laisvės. Pinigai 
bus panaudoti šalpai Vietname, 
nuperka nt maisto, vaistų bei 
rūbų. Šis lietuvių mostas buvo 
aprašytas ‘Norvvcod Messenger’ 
“Norfolk County Press” ir ki
tuose vietiniuose ląikraščiuose.

priežasčių’, bet jų nepaaiškino. 
O buvo taip. Alto skyriaus na
riai nesutiko eiti ir dirbti ko
misijoje, jeigu iš jos nepasi
trauks vienas Federacijos sky
riaus paskirtas asmuo. Federa
cijos skyrius tokio reikalavimo 
negalėjo patenkinti; nestatė nė 
Alto skyriui reikalavimo, kas ji 
turis atstovauti. Tebuvo pa
reikšta, kad tokiu atveju Fede
racijos skyriui teks Vasario 16 
minėjimą rengti tik savo jėgom. 
Tada Alto skyriaus (vėliau) 2 
nariai atėjo Į bendrą posėdi ir

dirbo. Tokia buvo to pavėlavi
mo priežastis.

Man rodos, daugiau reikėtų 
pažvelgti į save, kiek turime ge
ros valios ir nuoširdumo dirbti, 
o ne ieškoti kaltininkų kituose. 
Ir dėl žygio į Jungtines ’ Tau
tas galėjo susidaryti speciali ko
misija ir gražiai pasidarbuoti, 
kaip buvo padaryta kitose lie
tuvių kolonijose, bet ne kaltin
ti bendros komisijos ar Fede
racijos skyriaus pirmininką ir 
jo atstovus.

Vincas J. Kudirka

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgesvood)

Tel. EVergreen 2-6440

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421
Tek Vlrginia 6-9519

SAU® VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

DEL ŽYGIO Į JUNGTINES TAUTAS
Norvzood, Mass. — Jonas Pe

čiulis ‘Darbininko’ 82 nr. (gruo
džio 14) atsiliepė į mano pa
aiškinimą dėl žygio į Jungtines 
Tautas (ž. Darbininkas, spalio 
26), pastebėdamas, kad aš ten 
ne visai teisingai rašęs. Nekar
todamas visų jo išvedžiojimų ir 
priekaištų, sustosiu tiktai prie 
trijų dalykų^kurie kaip tiktai 
J. Pečiulio neteisingai nušvie
čiami.

1. Tiesa, kad aš nešaukiau 
bendros komisijos susirinkimo 
dėl žygio i Jungtines Tautas, 
bet tai nekliudė nei organizaci
jom. nei atskiriem asmenim 
tuo reikalu rūpintis ir i New 
Yorką vykti. Ta bendra komisi
ja nėra kokia centrinė organi
zacija ir nėra viešesnė už kitas, 
sakysime. Alto skyrių, kurio 
pirmoji pareiga ir tikslas rūpin
tis Lietuvos laisvinimo reika
lais. Jei Alto skyrius, kaip J. 
Pečiulis rašo, ‘griebėsi už šiau
do’ pačiu paskutiniu laiku, tai

jis galėjo daug anksčiau imtis 
viešos iniciatyvos tam žygiui or
ganizuoti. Bendroji komisija čia 
nieko nekliudė.

2. J. Pečiulis apsilenkė su tie
sa arba nežinojo, kad bendros 
komisijos, kuri kasmet sudaro
ma gruodžio mėn., nešaukia 
posėdžio ‘naujasis pirmininkas’. 
Priešingai, tos komisijos buvęs 
pirmininkas gruodžio mėn. pra
neša Federacijos ir Alto sky
riam, kad išrinktų po 3 atsto
vus. taip pat paskiria susirinki
mo datą. Susirinkime išrenka
mas naujas pirmininkas, vice
pirmininkas. raštininkas ir iždi
ninkas. Tokią tvarką visi 
ja rodo ir praktika, tačiau 
kia. negu J. Pečiulis rašo.
3. Mano nebuvo rašyta.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSK1ENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų irpa- 
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųsfini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At- 
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai '

' Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

žino; 
kito-

keH-
Alto skyriaus atstovai buvo Į 
bendra komisiją paskirti. Turė
jo būti 3. bet dalyvavo tik 2; 
aš tai ir pastebėjau. Jonas Pe
čiulis nurodė, kad paskyrimas 
buvęs pavėlintas ‘dėl kai kurių

NYKŠTUKAI Maironio tettadieninis mokyklos kalėdiniame vaidinime. Nuotr. R. Kisieliaus.

KLAUSIMAS
Mes visuomet skaitome Tams

tos atsakymus “Darbininke”. 
Gyvename Amerikoje virš 50 
metų, o tekio atsitikimo, kuris 
mus ištiko, mes nesame dar gir
dėję. Mūsų 30 metų sūnus, ku
ris yra nevedęs ir gyvena kar
tu su mumis, sumanė parduoti 
savo 1959 metų automobili 
“Buick” ir nusipirkti naują. Sa
ko, kad. tas dealeris (pirklys), 
pas kuri jis norėjo naują auto
mobili nusipirkti, jam mažai pi
nigų tesiūlo už seną automobi
li. Todėl jis nutaręs gauti 
“cash" nuolaidą be “trade in” 
.seno automobilio iškeitimo), o 
savo seną automobili parduoti 
privačiai. Po kelių dienų sūnus 
mums pasakoja, kad jis jau ga
vęs pirkėją senam automobiliui; 
jo vienas draugas ji nupirksiąs 
už S12P dol. Sūnus automobili 
pristatė tam draugui, o gavo iš 
jo pinigais tik 200 dol.; kitus 
pinigus, mums sakė, gavęs če 
kiu. Tą čeki jis Įnešė i banką 
“for deposit” (kaipo įnašą). Už 
trijų dienų bankas praneša mū
sų sūnui, kad čekis yra nege
ras. suklastotas (forged), para
šas netikras. Bankas nesutinka 
to čekio priimti ir ji grąžina 
mūsų sūnui. Sūnus tuoj nu
bėgo pas savo draugą automo
bilio atsiimti, bet to automobi
lio niekur nesimatė ir jo taip 
vadinamas draugas jam pasakė, 
kad '-jis jo negrąžins: kad jis. 
girdi, nėra kaltas, kad čekis ne
geras ir kad jis sutinkąs išmo
kėti tuos 400 dol. po 20 dol. i 
mėnesi. Ar galima tą žmogų pa
traukti atsakomybėn už “prastą 
čeki“ ir jį priversti visą sumą 
iš karto sumokėti, o ne centais?

Mūsų sūnus sako, kad tas nie
kam tikęs žmogus turi gerą val
dišką tarnybą.

Tėvai, New YorkcTvalstija

Atsakymas

Tamstų sūnus gali patraukti 
tą savo pilkėją atsakomybėn 
dviem pagrindais: 1) tas pirkė
jas jam yra skolingas 400 dol. 
už jam pristatytą automobilį; 
2) jis yra atsakomingas už duo
tą čekį, nors jis ir nebūtų to 
čekio pasirašęs arba indorsa- 
vęs. New Yorko valstijoje, kaip 
ir pas mus Massachusetts, če
kių ir vekselių sritis yra tvar
koma taip vadinamojo Com- 
mercial Gode’ trečiojo straips
nio. Šio straipsnio (chapter) vie
nas paragrafas aiškiai pasako, 
kad asmuo, kuris “perleidžia” 
čekį arba vekselį už gautą pre
kę arba patarnavimą (transfers 
an instrument for considera- 
tion). garantuoja (warrants), 
kad tas čekis arba vekselis jam 
priklauso, kad visi parašai yra 
“tikri”, kad tas čekis arba vek
selis nebuvo “esminiai” pakeis
tas (materially altered). Be to, 
duoda dar kitų garantijų, kurios 
Tamstų reikalui nėra taikytinos. 
Jei tokiu atveju pasirodo, kad 
čekis nėra “geras”, jį “davęs” 
asmuo yra atsakingas ir jį ga
lima priversti tą čeki “apmokė
ti”. Be to. būtu pravartu tam 
“draugui” pasakyti, kad Tams
tos kreipsitės į policiją ir pra
šysite “ištirti” kas čia galėjo 
suklastoti čekį pasirašiusio as
mens (drawer) parašą. Toks 
pranešamas ji įkartais galėtų pa- j 
skatinti reikalą greitai sutvar
kyti.

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

REPUBLIC Liquor Store, Ine.
322 Urrion Avenue, Brooklyn II, N. Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZ^Ą BRUŽINSKAS, vedėjas

Didelis pasirinkimas pairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

S & C. MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjai

>Wfi •SįliSTO KRA8Ttf¥t

Tel. VI 9-507784-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y

Tai. STagg 2-4329340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y.

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome J namui lietuviškus skilandžius Ir sūrius

Wį take all oniers spėriai price for VVeddings and Parties 
' Home-Made Bologna



0i<itake-

8Tagg 2-5043

EVergreen 8-9770
NAUJOS PLOKŠTELĖS Joseph Garszvą

Tel. Vlrginia 7-4499

BUSS. OPORTUNITY

DISPLAY KARLONAS
Vienintelis Importuotojas Amerikai FUNERAL HOME

AfA
NEW BRTTAIN, CONN.

ANTANUI VAINIUI,

CARROL
FUNERAL HOME

VYT. MAŽELIS

VENTA

LLER&WEBER
PRODUKTAI 
M jflraĮtririj '

Lietuvišku šokiy muzika. Or
kestrai palydint įgrotos 6 pei
kęs, 4 vaisai. lietuviškas popu
ri Įr paskutinis kaukių balius. 
Kaina 4 doL _

Tu gali pramatyti savo širdies priepuolį ir jo.išvengti. 
Tokio Vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos naujausios 
mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivystymą ir apsi-

Daanos. Sol. A. Stempužie- 
nės 25 liet liaudies ir lietuvių 
kompozitorių muzikos kūriniai, 
palydimi simfonijos orkestro, 
diriguojant D. Tapmsfcui. Kai
na 6 doL Stereo 7 doL

GRABORTUS A 
. BALSAMUOTOJAS 
231 2BEDFOJĮD ĄVE- 

Brooklyn,!*. Y.
vilnonių atiraižų t 

B stearos, IsiŽiBlSLiy 
raštu..'jums patai

Cambridge, Mass. - - 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diegtą ir naktį. Mo
derniška koplyčia Šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kairiomis Kainos tos počfns ir j 
kitus miestus. —. Tek TR 8-6434

Stepben ArontisJds 
(ARMARAUSKA8)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su

•408- Janutos Ava. 
Woodhawn 21,*. Y.

VI 7-2573

naujus namus,

Persiuntimui paštu JAV pri
dedama 50 centų. Kanadan 1 
doL Kreiptis: Darbinmfcas Adm. 
©10 Willoughby Avė.,' Brook- 
iyn, N.Y. 11221.

Ro 1 doL — K. Raulinaitis, Cam- 
Ą. Austin, Athol, 

Vasys, Dedham, Mass.,

HOME 
..._________ _______________Cases

Hcvpttal 25miles from'N.Y.C. Ex- 
ceKent care 24 hpur mirsing care 
A. medical servise. Catholic church 
vrttMrPtte area. CaH516 FR 8-0800

I 4- foj- Mra. Ludecker

J.; Cerniua^JMbelemis, Ę, Bonią, 
y. 'Nąu jjtaŽGfrL Povilaitis.' A. 
Kjregždys, xj»>MVičtas, A. Vaskū- 
JUts. Gudaitis. A.

A. Grigai
tis, V. Zabiaskas, J. VOpišauskas, 
J. Kulikauskas, X Milius, J. šal- 
kauskas, F.'Škwar, Didyn, N. YM 
B. Asheęiont, Lindės, NJn K. Ber
notas, Elizabeth, N.J-, A. Atkonis, 
Kearny, NJ, ‘P. Kaspariūnas, Rah-

437 E. 72 SL N.Y.21, N.Y. 
RH 4-5011

Sales - Parts - Service 
Ask for ktr. Joe Pucri

childreN boarded '
MRS. MURPHY 410 Beach Avenue 
Brome — Board children 'day care 
daily or weekly Irom age 3 months 
and older Hot hinches and beautiful 
back yard- Sleeping accomodations 
for overnight. Call 542-2995

bo bei orkestro įgrotos 5 pol
kos, 4 valsai ir 5 lietuviškos 
liaudies dainos. Kaina 4.50 doi. 
Stereo 5.50 doi .

Naujausios ir geriausios auten
tiškos ilgo grojinjo lietuviškos 
plokštelės. Neimkite pakaitalų, 
Sūrėkite “REQUEST”feokio. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse a^Įba užsakyti ad-

TAM IGNTTION 
MERCURY OUTBOARD 

MOTORS

Air Condition
123 E. 7th SL, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

kai m žaidybiniai buvouž aup 
sišfcrus geresnis^ Jų pergalė 
daugiau negu peteyta » galima 
tik džiaugtis, kad pra£aamėjšnas 
nebuvo dar aukšiesaūs.:’LAK

v. PINTO
Furniture Refinishing and Remodel- 
ing Piano refinishing our aim to 
make yotir oM piano Hke new. Ali 
work stripped to bare wood
702 E 212 St Bronx N.Y. — Call 
OL 5-9819

HOUSES FOR SALE 
Rooming Houses Apartment Houses 

3 & 2 Family Houses 
Manhattan Brooklyn Westchėster 
and Bronx Low Down Payments 

Call AU 6-6880 Mr. Murray 
740 SL Nicholas Avė N.Y.C.

ANTON MORRIS* £ ASSOC 
INCOME TAX RETURNS 
Federal Income Tax Returns 

prepared all form. 
For f ast prompt service'can 

201 - 694-7555 / 835-1221
----------- '•

MARIO’®
AUTO INSPECTION SERVICE 

Auto Repairs by Skilled Mecbanics
Shellbay Road

- -Cape May Court House 
MAYVTLLE, N. J.

Call 465-5607

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soies, coior ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, jv. skaičiavimo . mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Gruodig, Zenith, 
Burroughs, Oiympia, Royal etc. 
Katak^us ir informacijas gau
site tik prandšę savo adresą: 
JX. Giedraitis, 1© Barry Dr., 
ELNorthport,N. Y, 11731.

Nmt Yetke: MM tad Ivsoti — n 
(TarpM-ttgafcglą)

ĮĮMIgMRąke: MM** - VA
AstodJtJe: M-M Steiaw«y SL AS 4-B19

saugojimą nuo jų. >
—---- Knygos kaina $3.75-------

Užsakymus siųskite > DARBININKO admi-
nistracijo;, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

H., S. žikas, Patuxent tŪv%r, Md., 
D. Klimas, Baitimore, Md., R. Gruor 
dis, kt-Aijy. Md, M. AukMaiMį 
Chambiy, Ck
River, OnL, J. Stablys, Hamilton, 
Ont, i* Razgaitia, E. Davidcais, 
Toronto, OnL. Kun. J. Maknys, 
Portsmouth, Rl, K. Kriaučiūnas, 
f^ovtdeųėe, 4^* A Stankus> J- iJ0"

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avemie 
PRĄNAB VAITKUS 

Laidotuvių Direktoriuj

ingtou* Sta. . N.Y„ E. ’ Burdulis, 
Shiriey, N.Y., D. Vaičius, Hudaon, 
N.Y. V. BGtlgBvJ. Kašuba, Great 
Neck, N.Y., J. BSUftoas, Port Ches- 
tęr, .N,Y., B.. Baą^Bevičhu^ Amatoj 

M. ’AbrutiA Yosdners, N." 
Y^ A. Kairys, N.Y.', P.; Šimkus, 

Mespeth, N. Y., A. Novickis, O. Paris 
__ N. Y. A. Kvedaras, Jamaica, N. Y-, S. 
C. Rogets, Woodside, N.Y., R. Beza, Glen- 

dale, N.Y^ C. Zudzias, .Riciimoad 
Hill, N.Y., M. Baltakius, Flushing, 
N.Ym 8. Nutantas, A. Liogys, La- 
kickaš, A. Malinauskas, Woodba- 

Mare -T y-aitkimaa Canton. Maas, vęn, N.Yr, V. Plaušinis, J. Petrčnas
Waitįru8, M. Velička, Vi Tamu

lis, Brockton, Mass., P. Pliksnys, 
J. LtaUŪnls, R. Marka, .K. Ariaus- 
kae, P. Kurapka, P. Pauliukcnis, S. 
Boston, Mass^ M. Augustinavičius, 
Č/'-Atkočiūs, X Nsuragii/ A. Strfą- 
seničiūs, W<MceSter,’Mkšs\’ F?Ga-* 
balta, Bcknbero, Pa^ M. Maceina, 

.Ptttapjn,* Pa.; KuĄ.. A..-Batonas, 
New'Phila?; PA.. Ą. Gečys; A. Ben-. 
džius. V. Bagčnas, A. Davidcnis, A, 

iepufes,' PhilA, F. Pūkas, Ni 
Oiicagp, m, J^ Mikeliūnas, E. cįii.

-n$a,..Cfoerot ^.K, Marcinkus, A&

MattinwP. BaSas
. FUNERAL HOME <

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

Licensed Manager .
& Notary Public

660 Grand SL, Brooklyn 11, N-Y.

Laidotuvių dirbktcriŲs 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie ForestP'way Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Pereit^ 7 MftRM&Ri; 
kartą šiūs uMaĮs *
Lietimų Atlntų Sabė 
ninšpai Žaidė trys ' komodoB 
ir visos patyrė pradaimosMs. 
Pnimoji frmnanftė, iAšiiiri 
Kmofcerbodker taurės 
rungtynes, pralaūnėja italų vie
netui Coney Istenri &1 toeš 
rungtynes susikaupimo šaute 
prisimintas žuvęs žndiias An^ * 
tanas VašniiiĄ. MūiiBiii tu ce?

'Visai atkrito Jcraštiniai Anelanskas. Scmersvllle, Mass.
kurių aikštėje kaip ir nebūta, No~Sinkevičius,. Dorchester, Mass^ V.
Viemntehs įvartis krito antroj/petruitis,^Slunderiand, Mass., Kun. 
kelinio gale, po Jankausko ne? Y Puidokas, VVestfleld, Mass., L. 
vykusio išėjimo iš vartų. fi

Rezervinė priešžaisinyje As- voseius, Mavezkin, Mass., j. Sker- 
sociation taurės varžybose kri- VA J- No«vakavich, Lawrence 

to prieš Stade Breton 1:7.
Nepavyko ir jauniams, ku

rie prieš pajėgius Greek-Ame- 
rieans pralašnėjo 0:1, priešinki- 
kui paskutinėse minutėse iš
naudojus T1 m. baudkų.

Ateinantį savaftgalį mūsiš-

A Home Away From Home 
DALEVIEW NUR8ING HOME 

Completely Eųufpped. TV, Loųnge, 
Dining room. Spėriai diets, Chapel, 
lovely grounds, 24 hour service by 
Nurses, Pbysirians and DentisL — 
530 Futton SL Farmlngdale, UL

Exceilent Opportunity! Luncbeonette 
and smaH Delikatess store, 5 rooms, 
bathroom. Convenient location at 
RL 515, Vernon, Stockbolm Rd. at 
eodt to Hightand Lakęs; near cath- 
olic church. Phone 764-4801 or write 
Vernon Valley Lake Office, Glen- 
wood, NJ.

3T SbęrŠįaB Avemc 
Brooklyn 8, N. Y- 

Tri^f. — APplegąte 7-7083

misos, lietuvifica dMMB ir kitr produktai

6 DIDŽIULES KRAUTUVAS 6

JVABIOS R0SKS RASITE MOŠŲ SANDĖLYJE VISADA
Važtije paredosia spinta išardoma Pristatoma bet kur

■ JAV-se ; ; ■ ./'
ADOLF SCHBAGER FURNITURE, Ine.

YoSŽDVSiS DLMHaiicia Qr^ian<ria Bakkl Krautuvė
GABMti 3MEadMth SX(tarp 1 ir2 Atanuo) N.Y.G
. ? Tat TU
Adant iiasdis* Ra. 9 vai. vakaro, antradireiiais ir šeštad.

- iki 6 v. vak

J. D. Vaičiūnas, N, Ariington, N.
J., V. Baltrušaitis, Hillside, N. J.

Visiems, Įgi^ kalendoriaus išlaidų 
padengimo prisddč juslėms, nuoširdžiai 
dėkojame. Laimiame ąpaudai para
mos ir iš iitntanhįpūiiįĮ

knis, Nashua, NK, A. Ces«as, 
Detrott, Mich, Kun. J. TauOttp, 
Omaha Nebr. G. Lapinskas, EUc- 
Bd, Ohio, P. Kazakas, S. Laniaus- 
kas, E. Aleksa, S. Lazdinis, V. Ąm- 
siejus, Cleveland, Ohio, 'J. Palevi-

statome įvairaus dydžio 
kuriuos 

galima tuoj .ingyti. Pri
imam užsakjnnns pasta
tyti pagal pirkėjo pagri- 
advimus ant $Būsų arba, 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžinuįgai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rū
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

TeL 516 AN 1-2864

1 1 ----------It, -I ■■■■'

MERCURY GIFT SHDP, INC. 
101 b*-A¥04UĘ'NĘA< YORK CITY 4-3930

^'reprezentuoja "

; Gloi>e Parcel Service, Ine.
Siuntinia i: Lietuvą, Latviją, Estiją, Uta-alpKį^MlpyrrMtui

Ua MutiKė lt-: fem etapuota-' ' 
Ipon^įak in aštrnris. ®ątaidš lygiomis 
su Mhs^ ekipertu OTCee&ė. Pustai - 
kj; pčėmtataš atidMdti ir?, jugo-.

Ltotariji  ̂B jĮĮand- ; 
veįė iš CJMncy . A 2-2 su rtttimi pri
dėti trerią tš&ą iš atidėtos Sauliaus 
Girniaus partijos. Po tašką laimėjo 
adv. Petras Šiųmnis ir Kęstutis Ma- 
kaitis.

šį penktadienį, sausio 21 d., abi 
South Ęoaton lietuvių PU. D-jos ko- 
mahdds'ftžngtiįši pdb sa^e: j^rtnojT y, 
su Cambridge T ir antroji su Tufts 
universitetu. Tai pirmas atsitikimas, ... 
kad abi lietuvių komandos rungtus! 
prieš svečių komandas Lietuvių PiL 
Draugijoj. Bostoniškiai kviečiami 
pasidomėti rungtynėmis ir paska
tinti savuosius, kurie, kaip matome, 
gana sėkmingai gina LITHUANIAN 
vardą, Bostono tarpklubinėse. Pra
džia 8 v.vn rungtynės vyks n aukš
to salėj. Įėjimas nemokamas.


