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VATIKANE:

Amerika mato, kad tai bus 
ir de Gaulle klaida, ir paskuti
niu laiku amerikiečių spaudoje 
kalbama apie dvi kompromisi
nes galimybes įtarimam išblaš
kyti: nekliudyti Prancūzijos a- 
tominės, jėgos; atominės jėgos

— Kongo vasario 12 jau pra
nešta apie naujas kovas. Šiuo 
tarpu Pietų Kasai provincijoje, 
kuri vadinama Kongo deiman-

— Kanadoje liberalų lyderis 
Pearsonas Amerikos rinkimų 
pavyzdžiu iškvietė konservato
rių lyderį Diefenbakerį į deba
tus televizijoje.

DEAN RUSK, valstybės sekreto-

....— Amerikoje susikūrė drau
gija. kuri remia metrinės siste
mos įvedima.

dijuoti komunizmo Mausimą ir 
padėtį Rusijoje. Meksikos at
stovas Ulises Riviera Urbina 
didžiausiu priešu laiko religiją 
iš viso. 0 katalikų Bažnyčia iš 
visų esanti pavojingiausia. Jo 
mintis kartojo Argentinos ko
munistas Ernesto Gindili. J. 
Valstybių komunistam atstova
vo Henry Win$ton, kom. par
tijos tautinio komiteto narys, 
sėdėjęs kalėjime, bet dėl ne
sveikatos Kennedy vyriausybės 
paleistas. Ir jis kalbėjo, kad 
katalikų Bažnyčia esanti agre
syviausia jėga prieš komuniz
mą. Minėjo taip pat kad “pa- 

‘-----------

ruožtu kaltino res- 
ątsakomybės netu- 
visuomenės aistrų

ton, susilaukė trijų vaikų, bet 
kai vyras džiova mirė, ji perė
jo į katalikybę, atsidėjo labda
rai, įsteigė American Sisters of 
Charity Tai bus pirmoji ameri
kietė palaimintoji, gimusi Ame
rikoje, nes pirmoji Amerikos* 
šventoji Motina Cabrini, ha- —- Nusiginklavimo konferen*
nonizuota 1946, yra gimusi Ita- d ja Ženevoje atnaujinta vėl 
lijoje. ’ vasario 12.

Kongrese vasario 13 respub
likonai taip pat atakavo vyriau
sybės užsienių politiką. Lyde
riai Dirksenas ir Halleckas, o 
taip pat Javits kaltino tais pa
čiais dalykais kaip ir gub. Ro
ckefelleris. Sustiprino tik kalti
nimus vyriausybei, kad savo 
neapdairia politiką sukėlė anti- 
amerikjnes nuotaikas Prancūzi-

Ženevoje vasario 12 ėmė po
sėdžiauti 17 valstybių nusigink
lavimo konferencija, kurioje A- 
merikos ir Anglijos optimizmą 
staiga sudaužė Sovietų atstovo 
Kuznecovo pareiškimai. Kuzne- 
covas pripažino, kad Sovietai 
sutinka leisti per metus 2-3 
kartus atominę kontrolę Sovie
tų teritorijoje Amerika ir An
glija siūlė 8-10 kartų, tikėda
mos. kad bus rastas kompromi
sas. Bet Kuznecovas staiga iš
kėlė reikalavimą, kad būtų su
daryta sutartis, pagal kurią Va
karai atsisakytų nuo karinių

— Northwest Orionf linijos 
sprausndnis lėktuvas vasario 
12 iš Miami į Chicagą sprogo 
ore su 43 keleiviais.

— rormeeojo ir pietų Ita
lijoje Vasario 13 buvo žemės 
drebėjimas. Eilė namų sugriu-

joje, Anglijoje, Kanadoje. Pa
grindinis punktas lieka Kuba. 
Dėl jos šen. Keatingas, kuris 
yra pagrindinis vyriausybės po
litikos oponentas, įteikė prezi
dentui 10-12 punktų ‘ siūlymus 
akcijai sustiprinti.

Demokratų lyderiai Mans- 
fieldas ir jo pavaduotojas Hum- 
phrey savo 
publikomis 
rėjimu ir 
kurstymu.

Tačiap vyriausybė žino, kad 
jautriausias visuomenėje plau
simas tebėra Kuba.

Kodėl tas nepasitikėjimas 
sprogo kaip tik dabar? — Eu
ropoje jis stiprėjo nuo pereitų 
metų gegužės mėn. paskelbto 
Rostowo- plano, kuris turėjo 
reikšti Amerikos užsienių poli
tiką- To plano vykdymo pirma 
pradžia davė vadinamą “Rusk- 
paketo” planą. Dėl jo susijau
dino Vokietija, įtardama, kad 
už jos nugaros Washingtonas 
gali susitarti su Maskva dėl 
Europos likimo. Tai jau vienas 
įtarimas.

Antras sprogimas buvo Pola- 
ris raketų programa, kuri bu
vo vykdoma Nato ribose, ta
čiau be Nato vadovybės žinios, 
ir kuri'siekė atominę jėgą lai
kyti tik Amerikos rankose ir 
jos neleisti Europai. Čia jau į- 
tarųnas, kad Amerika siekia 
pasaulio valdžios, primesdama 
savo valią kitiem iš viršaus, 
be susitarimo, paneigiant na
cionalinį suverenumą... Toki 
Įtarimai kilo ne tik de Gaul
le. Apie juos kalbėjo ir anglai. 
Tik praktikai anglai nutilo. Ki
tokio charakterio yra de Gaul
le — jis ir pasipriešino.

' — Bulgarijos sostinėje, Sofi
joje, apie 200 studentų afrikie
čių susirėmė su policija, kai jie Anglijos NBC biurą 

Antra Amerikos šventoji, norėjo gauti audienciją pas - Kaltinimas ■— skelbė 
Jie nepatenkinti 

palaimintąja Motina Efizabeth studijom, kuriose jiem perša- 
Baitey Seton, gim. 1774 ir mi- ,mas komunizmas. Apie 100 stu- 
rusią 1821. Ji buvo episkopalė, dentų kreipėsi į Amerikos at
būdama 19 metų ištekėjo už Se- stovybę su prašymu studijas 

tęsti Amerikoje.

Ar Amerika rizikuotų su
griauti New Yorką ar Wa- 
shingtont dėl Berlyno ar 
Paryžiaus? De Gaulle ne
tiki, bet Chruščiovas—taip

Nesutarimas tarp Amerikos 
ir Europos jau seniai ruseno. 
Tariamai sutardavo žodžiais ar 
nutylėjimais, bet nesutardavo 
darbais. To nesutarimo rezulta
tas — Europos apsaugai sukur
tas Nato per eilę metų neįvyk
dė karinės jėgos, kurios reika
lingumą visi Nato nariai bend
ruose posėdžiuose pripažinda
vo. Anksčiau nesutarimas ne
prasiveržė tokiu atviru skaudu
liu kaip dabar, nes nepasitikė
jimas anksčiau nebuvo toks 
aiškus. Iš daugelio spaudos ku
ri dabar apie tai rašo, su kar
tumu ar su piktumu, atkreipia
me dėmesį į nuosaikiai ir ra
miai svarstomą tą nepasitikėji
mą Saturday Evening Post žur
nalo vedamajame.

Užsienio pagalba
Užsienio pagalba Kongrese 

daros vis nepopuliaresnis daly
kas. Vyriausybė tai fino, ir jau 
iš artimiausio biudžeto išbrau
kiama pagalba Haiti; per 3-5 
metus pagalba turėtų baigtis 
Formozai, Izraeliui, Graikijai, 
o taip pat Thailandui, Libijai. 
Brazilija ir Argentina pagalbos 
labai reikalingos. Tačiau jeigu 
ten nebus vidaus reformų, visa 
Apierikos pagalba, sakoma, bus 
beprasmė.

bazių, ar jos yra sausumoje ar 
jūroje- Tai aiškiai nukreipti rei
kalavimai prieš Amerikos po
vandeninius laivus, ginkluotus 
Polaris raketom, kurie skirti 
Europos apsaugai vietoj naiki
namu raketinę bazių Turkijo
je, Italijoje, Anglijoje.

Pernai gegužės mėn. pabai
goje mažame Čekoslovakijos 
miestely prie Prahos buvo ko
munistų aktyvistų suvažiavi
mas- Dalyvavo daugiau kaip iš 
20 kraštų. Bendras suvažiavimo 
šūkis buvo kova* prieš antiko
munizmą. Atstovai pranešinėjo 
apie padėtį savo kraštuose- 
Prancūfijos atstovas Cogniot 
sakė, kad pagrindinis priešas 
esanti Bažnyčia. Bažnyčia lei
džia ne tik antikomunistinius 
leidinius, bet pavedė eilei ku
nigų ir vienuolių specialiai stu- esanti Jungtinėse Valstybėse, mokratinos teitos".

Prezidento popui iar urnas 
1964 esą priklausys nuo to, 
kiek jam pasiseks susidoroti su 
užsienio klausimais —Kuba, 
Kanada, de Gaulle, Atlanto są
junga, atominiu nusiginklavi
mu. šiuo tarpu labiausiai opini
joje gyvas Sovietų kariuome
nės buvimas Kuboje, ir šio 
susirūpinimo negali nuraminti 
vyriausybės pareiškimai.
ROCKEFELLERIO KRITIKA

Gal būt, jau pradeda reng
tis rinkimam. Gubernatorius 
Rockefelleris dažniau pasisako 
prieš prezidento Kennedy už
sienių politiką. Vasario 9 Chi- 
cagoje, kritikuodamas jo politi
ką, siūlė:

— Europoje atominės ener
gijos kontrolę palikti europie
čiam. Amerikos uždavinys esąs 
tik derinti europiečių jėgas su 
Amerikos jėgom; — siūlė su
daryti prekybos sutartį su An
glija, kad jai būtų padėta išei
ti iš dabartines krizės, kai ji 

, nepriimta į Europos rinka; — 
siūlė sudaryti Atlanto politini 
organą bendriem siekimam de
rinti. Dėl Kubos Rockefelleris

. Abidvi partijos jau susirūpi
nusios 1964 metais. Susirūpini
mas labiausiai liečia visuome
nės apatiją. Prezidentas Ken
nedy, susirūpinęs labiausiai už
sienio reikalais, mažiau dėme
sio tegali skirti vidaus reika
lam. Jie lieka antroj eilėj. 
Christian Science Monitor ver
tina, kad apatija labiausiai ir 
liečia vidaus reikalus, kuriuos 
Kennedy pasiuntė Kongresui— 
mokyklų, žemės ūkior sveika
tos. Jie visi esą mažai ką pa
keisti, palyginti su tuo, koki 
buvo 1961-62- Iš visų vidaus 
reikalų mažiausia apatijos reiš
kiama nedarbo klausimui.

- — Leiskite man perduoti Jungtinę Valstybių. Vyriausybės ir 
Tautos vardu šio krašto nuoširdžią pagarbą Lietuvių tautai jos 
keturiasdešimt penktų valstybinės nepriklausomybės metę sukak
tyje! Amerikiečiai tebelieka tvirtai įsitikinę, kad jūšę tauta, kaip 
ir kitos tautos, turi teisę į laisvą ir tautinį apsisprendimą. Dėl 
šios priežasties musę Vyriausybė ir toliau nepripažįsta prievarti
nio Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą. Mes tikime, kad lietu
vių parodyta laisvei ir teisingumui ištikimybė, su kuria dauge
lis jų yra praturtinę mūsų kraštą, gelbės jų tautos pastangom 
laimėti jų teisių galimą atstatymą.

Keatingas hž Lietuvą
Šen. B. Koatingas laiške kun. 

L. Jankui pranešė, kad jis ar
timiausia proga pasiūlys senate 
rezoliuciją Lietuves klausimą 
svarstyti Jungtinėse Tautose.

Prezidentas Kennedy spau
dos konferencijoje įtaigihgai 
blaškė įtarimus. Gal preziden
tas de Gaulle ir netiki, kad 
Amerika Berlyną gins, bet 
Chruščiovas tikriausiai tuo ti

kas komunistam pavojingiau
sia, ir kaip jie nori prieiti prie 
masių.

Valstybės sekretorius Dean Rusk atsiun
tė Lietuvos atstovui Juozui Rajeckui 
laišką Vasario 16-tos dienos proga:

Soviety kariuomenė Kuboje labiausiai visuomenę jaudina dėl'kubos^ pastangos
Vyriausybė žino, kad opini

joje Kubos klausimas yra opi
ausias, ir dėl to keliais atve
jais derėjosi su Sovietais dėl 
sovietų kariuomenės atitrauki
mo Washingtone paskutiniu 
laiku tuo reikalu tarėsi valst. 
sek. Rusk su sov. atstovu Do- 
bryninu. Prezidentas Kennedy 
davė instrukcijų tuę reikalu at
stovui Kohleriui, kuris pereitą 
ketvirtadienį išvyko į Maskvą.

— Kuba išleidžia papildomai 
500-600 emigr^ų^įA menką

— Kuba pasiuntė dideles su
mas pinigų per Meksiką į Ar
gentiną ir Venezuelą komunis
tų subversyvinei veiklai. (O J- 
Tautos nutarė siųsti pinigus 
Kubai žemės ūkio reikalam).

lektyrinį, priklausomą ne tik 
nuo Amerikos.

Populiarusis Life žurnalas 
tiesiog padaro išvadą: Europos 
vienybę ir nepriklausomybę, 
kuri bus politinė, ūkinė ir pa
galiau atominė, amerikiečiai tu- 
rėgų sveikinti. Washingtonas tu
rėtų pasakyti garsiai, kad mes 
sveikinam... Tafiau LNe kal
ba, kad U Mrimoji jėga ir A- 
metikes partneris turėtų būti 
ne PrancMja, Vokietija ar net 
Anglija, bot Europa.

ki... — kalbėjo prezidentas.
Ir “S. Ev. Post” vedamasis 

nuoširdžiai kritikuoja, kad de 
Gaulle atomai jau bus pasenę; 
kad de Gaulle ėjimas skyrium 
reiškia kliūtis Europos vieny
bei ... Gal būt, abidvi pusės 
nuoširdžiai kalba ir galvoja, bet 
argumentai neveikia. De Gaulle 
išaugęs idealistinėse, pastovių 
principų ir objektyvinių tiesų 
tradicijose, vargiai gali priimti 
galvojimą Amerikos politikos 
planuotojų, išaugusių pragma
tizmo filosofijoje, nepažįstan- 
čioje pastovių principų ir ob
jektyvinių tiesų ir laikančioje 
teisingais tuos faktus, kurie 
pasirodys davę gerus rezulta
tus. Tai duoda didelę laisvę, 
eksperimentam, kurie įgalina 
nelauktus laimėjimus, bet ly
giai ir klaidas. De Gaulle pra
mato tuose politiniuose ekspe
rimentuose kaip tik klaidas ir 
dėl to nori eiti savu keliu.

JUOZAS RAJECKAS, Lietuvos 
atstovas.

Amerikos komunistų partijos 
lyderis Gus Hali įspėjo nelai
kyti lygiais priešais “ultradeši- 
niuosius” ir “unijų lyderius, li
beralus, pažangiuosius, socialis
tų lyderius”. Pastaruosius esą Numatoma kovo 17 paskelbti min. pirm 
galima įjungti į bendrą akciją 
prieš antikomunistus hitlerinin
kus. Amerikoje dėmesys la
biausiai kreipiamas į akademi
nį jaunimą. Kanados komunis
tų atstovas William Kashtan į- 
spėjo, kad Jungt. Valstybėse ir 
Kanadoje t antikomunizmas gi
liai įleidęs šaknis masėse. Bū
tų klaida antikomunistus ap
šaukti pakvaišusiais, neišmanė
liais Prie mėsių reikia prieiti 
šūkiu—"ginti komunistų de-

De Gaulle reikalavimas ture- Gaulle pasirinktą skirtingą ke
ti savo atominę jėgą kyląs, lią, kurio priežastis — nepasi- 
žumalo teigimu, didžia dalim' tikėjimas J- Valstybių politika, 
iš nepasitikėjimo Jungtinėm 
Valstybėm. Priminė de Gaul
le argumentus: “Amerikiečiai, 
pasijutę eksponuoti tiesioginei 
atominei atakai iš Karibų pu
sės, elgėsi tokiu būdu, lyg no
rėdami išsisukti iš tos grėsmės. 
Niekas pasauly, ypačiai nie
kas Amerikoje, negali pasaky
ti, kada kur, kaip ir kokia jė
ga amerikiečiai pavartotų ato
minius ginklus Europai ginti".

De Gaulle argumento esmė— 
samprotauja žurnalas — yra 
ši: jis nėra tikras, kad Jung
tinės Valstybės rizikuotų New 
Yorko ar Washingtono sugrio
vimu dėl Paryžiaus ir Berlyno. 
Net jeigu jis būtų patenkina
mai tikras dabar, jis jaučia, 
kad negali būti tikras, jog ne
bus išrinktas kitas Coolidge, 
kuris trauktųsi į izoliaciją. Tai
gi jis, de Gaulle, pasiryžęs ei
ti nepriklausomo atomo keliu.

Tie žurnalo žodžiai aiškiau
siai ir atviriausiai išreiškia de

rėmės šen. Keatingo pažiūra, 
kad Sovietų buvimas Kuboje 
yra pavojingas lotynų Ameri
kos kaimynam.

KRITIKA KONGRESE:

12 įsakė 
uždaryti, 
apie So

vietus šmeižiančias informaci-

IRAKAS PRIEŠ KOMUNIS
TUS?

Irako naują Arefo vyriausy
bę pripažino Amerika, Angli
ja, Sovietai, kom. Kinija. Nau
ja valdžia suiminėja komunis
tus ir konfiskuoja ginklus, ku
rių jiem sovietai buvo prigabe- 
nę už milijonines sumas.

— Anglijoje darbiečiai a- 
liarmavo, kad užsienio kapita
las bėga iš Anglijos po nepa
vykusių pastangų įeiti Anglijai 
į Europos rinką

— Olandija sugalvojo Ame
rikos pavyzdžiu - rengti savo 
PeaceCorps narius ir siųsti į 
Afriką.

— Vokietijos spaude prane
šė apie soc. demokratų ir lais
vųjų demokratų partijos pasi
tarimus pareikšti kancleriui A- 
denaueriui nepasitikėjimą ir to
kiu būdu pastatyti naują kanc
lerį. Bet nesusitarė.
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SPAUDA

LIETUVOJE

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

Metinė auka Lietuvos laisvinimui

Giliai atjaųsdamas skaudžią. Lietuvos padėtį,

naujindamas savo ryžtą aktyviai dalyvauti iš

siunčiu tiesiai į Amerikos (Z. JUKAS)
Lietuvių Tarybos centrą

Chicago 36, Illinois

Vardas, pavardė

siekdami minties laisvės, jie ne
suktų istorijos rato priešingą 
komunizmui kryptūni-

Moralinis ar politinis pasi
priešinimas neteisybei teturi 
vieną laiko ribą: jis vykdomas 
tol, kol neteisybė pašalinta- TO* 
dėl, kad ir kiek tęstųsi Lietui 
vos okupacija, pasauly nenutils

— Kovo 17 bus “Vyriausio 
Lietuvos sovieto” ir kitokių pa
reigūnų rinkimai. Dabar eina 
agitacija visu įkarščiu.

— Gintaro dirbiniai Klaipė
doje turi pasisekimo Suomijoje. 
Sov. Litva pranešė, kad Chica- 
gos firma pranešusi, jog ji ati
daranti specialų skyrių dirbi
nių iš Baltijos kraštų, ir jai bu
sią pasiųsta penkiolikos rūšių 
pavyzdžiai.

Tikra lięjuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.
Pariunčfame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

200 Orchard St. Tet AL4-83I9 New York 2. N. Y.

Siuntiniai į LIETUVĄ ir kitus kraštus

sų tautos valia, išreikšta Vasa
rio 16 dienos — Lietuvos Nep
riklausomybės atstatymo — ak
tu būtų įvykdyta. Mes tikime, 
kad ji bus įvykdyta.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

specialia parodą, kurioje išsta
tyti “dokumentai”: Agota My
kolaitytė užrašė savo turtelį 
vienuolynui su vienuolyno įsi
pareigojimu ją palaidoti ir mi
šias laikyti; Vinco Mauruno 
laiškas, kad mokykla atleistų 
netikinčių vaikus nuo tikėjimo 
pamokų; 1945 birželio 19 nuo-

— Bolševikų akcija prieš ti
kėjimą ir kunigus dabar nu
kreipta specialiai prieš Marijo- trauka, kurioje tarp partizanų 
nūs Mariampolėje- Ten padarė yra- kum Ylius.

Knygos autorius paliko skai
tytojams laisvę padaryti galu
tinį sprendimą. Knygos origina
lumas yra tas, kad išdėstoma 
be jokio šališkumo visi argu
mentai už ir prieš De Gaulle. 
Tai argumentai, kurių pilni 
spaud os puslapiai ir kurie gir
disi iš parlamento tribūnos. De‘ 
Gaulle priešininkai prikiša jam 
sulaužius konstituciją davus 
nepriklausomybę Afityrui, no
ras likviduoti Atlanto paktą 
sudaryti sąjungą su Sovietų 
Sąjunga.

Knygoje nėra nieko naujo, 
kas nebūtų girdėta ir kartota. 
Knygos konfiskavimo priežas-

Kuo domisi anapus
Tėvynės Balsas, leidžiamas 

enkavedistų Vilniuje ir į čia 
siunčiamas, seka užsienio lie
tuvių spaudą, kas joje rašoma 
neigiamo apie, lietuvių gyveni
mą- Eilėje paskutiniu laiku 
gautų numerių daugiausia tos 
juodės medžiagos prisirinko iš 
T- žiburių. Seka taip pat tuos

namuose, originalus ir dėme
siovertas šist;.

“Didžiausią; rūpestį kelia lie
tuviškų šeimiį vaikai, kurie, iš 

ant4 stalo

ties, žmonių bei tautų laisvės 
kryptimi. Kaip, tik tokie pasi
reiškimai, kaip komunistinė 
santvarka bei priespauda, pri
klauso prie tų bandymų sustab
dyt žmonijos dvasinę bei mate-

atskleidžiami dalykai “yra bu
vęs faktas ar tai tik susikūru
si literatūrinė fikcija”. Tada 
padaro išvadą: “Tų memuarų

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

DIDEUS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm, ir kt. 
a Audiniai angliškos ir vietines vilnos, šilko, medvilnes.
■ Spedafiai žemos kainos siunčiant audinius | užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

AL4-S4M 
CH s-a»s 
EV 4-4062

fina $uo Maustam praneši- je Sovietų Sąjungoj, kur po 40 
amt, Kariame įnkmiaf įtfbrc ' metų fizinio bei dvasinio tero- 
fiaiaąč Lietuvos, Estijos ir Lat- ro, vis atsiranda rašytojų, poe- 
vijoė - tefeė būti ieprikteuso- tų, daffininkų, kuriuos, savfetų 
moms.'Kanados vyriausybė spa- vyriausybė' turi malšinti, kad 
lio mėnesy pripažino ir įrašė' riekdami minties laisvės, jie ne- 
į oficialų sąrašą tikruosius, ne 
sovietinius, trijų Baltijos Vals
tybių konsulus. Visa tai liu
dija, jog sovietų vyriausybės 
pąstangos palaidoti Lietuvos 
klausimą ir įkalbėti Vakarams, 
kad Lietuva nesanti prievarta 
okupuotą, bet neva “laisvai pri
sidėjusi” prie Sovietų Sąjun- lietuvių reikalavimas, kad mū- 
gos, yra bergždžios. Kad tos 
pastangos ir toliau paliktų tuš
čios, tam dirba Lietuvos Dip
lomatinė Tarnyba ir užsienio 
lietuvių organizacijos, panaudo- 
damos savo santykius su Va
karų vyriausybėmis, viešąja jų 
nuomoje ir spauda.

Negalėdama nėi pateisinti, 
nei net paaiškinti Lietuvos ir 
kitų Rytų Europos kraštų pa
vergimo, sovietų propaganda 
yra priversta tvirtinti, kad jis 
nebeatitaisomas, nes istorijos 

rituo- rato nesą galima atsukti atgaL

tižiosios kunigaikštystės, kuri 
egzistavo kaip nepriklausoma 
valstybė jau tada, kada nebu
vo nei rusų valstybės, nei iš 
viso Rusijos sąvokos. Lietuvos 
suverenumas, kurio vykdymą o- 
kupadja padaro negalimu, nė
ra sunaikintas, nes yra gyva 
tauta, vienintelis suverenumo 
šaltinis. Lietuvos teisę atstaty
ti savo nepriklausomybę pripa
žįsta visi geros valios žmonės 
ir laisvų valstybių vyriausybės. 
Per daugelį metų, kurie yra 
praėję nuo sovietų įsiveržimo į 
Lietuvą ir kuriais dėl neišma
nymo ar neatsargumo Vaka
rai padarė nemažai kompromi
sų su sovietais, nėra buvę at
sitikimo, kad kuris Vakarų val
stybės vyras paneigtų Lietuvai 
tą teisę. Priešingai, svarstant 
tarptautinėse organizacijose ko
lonializmo liekanų pašalinimą, 
sovietų okupacija Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje yra 
jama kaip ryškiausias Sovietų Tačiau tas ratas tikrumoje su- 
Sąjungos naujai' įsteigto koto- kasi tik viena kryptimi: min- 
nializmo ir imperializmo pa
vyzdys. Tai yra pareiškę ir pas
kutiniame Jungtinių Tautų su
sirinkime Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Didzidsios Britani
jos, Prancūzijos, Kanados, Ki
nijos ir daugelio kitų valstybių natinę pažangą kurie, kaip pa- 
atstovai. Europos Tarybą jun- rodo šimtmečių patyrimas, vis-

• ' v ■ .. .
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------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli peri rinkimų medžiagų

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maiSytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
Salikai —. Geriausios rudes pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 
tamavimas poruosiant pakietus į Europą Užeikite ir įsitikinsite J

ga savo originalia forma baado 
išsklaidyti mitą, sudarytą so
tink De Gaulle asmenį: joje pa
rodomas De Gaulle toks; koks 
iš tikrųjų yra — su žmogiško
mis silpnybėmis, klaidomis. 
Perskaičius Fabre-Luce knygą 
iš De Gaulle mito lieka tik pele
nai. , Neklaidingumo aureolė, 
kurią jo .šalininkai ir jis pats 
sau užsidėjo išleistuose po ka
ro atsiminimuose, išblaškyta.

Visj^stiprūs” rėžimai, kad 
tvirčiau laikytųsi, reikalingi as
mens kulto Vadas turi būti 
Atedžbi pristatomas, kaip čfi- 
dvyris ir antžmogis. Knygoje 
“Aukščiausias Teismas” auto
rius siekė priešingo dalyko: pa
rodyti žmogų savbl. menkystė
je. Dėl to knyga pasidarė De 
Gaulle rėžimui tiek pavojin
ga, kad reikėjo paneigti spau
dos laisvę, įsakdnt knygą kon
fiskuoti. Bet tokia represija tik 
patvirtina knygos autoriaus te
zę, nes kas S tikrųjų yra didis 
ir galingas, tas nebijo priekaiš
tų ir kritikos- J. Sav.

Lithuanian American Council, Ine.
6818 So. Westem Avė.

Autoriai negalėjo suminėti, 
kad agronomas J. Krikščiūnas 
buvo deportuotas į Silūrą. O 
suminėdami, kad eilę metų jis 
buvo rektorius žemės ūkio aka
demijoje, būtų galėję papildy
ti, kad nepriklausomoje Lietu
voje nuo 1925 jis dirbo žemės

anglų kalba išleidimo naudin
gumas pakimba po klaustuku”.
Lietuviškas laikraštis ir vaikas

Drauge vasario 3 vedmpaja- 
me V. Rito, primena, kad vasa
rio mėnuo yra 'spaudos mėnuo: 
Tarpe visų argumentų už lie
tuviško laikraščio pasirodymą autorius, kurie jieto nepriimti

nai ir, labiau priimtinai rašo. 
Paskutiniu metu labai puolami 
M. Musteikis (Drauge ir į 
Laisvę), o taip pat Dan Kurai
tis. Iš kitos pusės minimi V. 
Sirvydas ir ypatingai J. Gobis, 
kurie pirmuosius kritikuoją 
kad per juodai rašo apie padė
tį Lietuvoje. J. Gdbį vadina 

ir. Sėtuvių “su^banč^^jžJ^Ubjąų pa
norėtum iš-' į gy

venimą”.

laisvinimo pastangose, deduos prie to ir savo 
auką. Neturėdamas galimybės dalyvauti Lie-

Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.
Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus, suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų 
uždarbio sumažinfcną (Ineome Tax).
Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatoma 
kiekvienam siuntėjui.

T. Žiburiuos* sausio 31 A.R. 
vedamajame, atsiliepdamas į 
Kanados bendruomenės nutari
mą, ragino 1963 metus pavers
ti sukilėlių metais — minėti ne 
tik ,1863 sukilimą kuriam šie
met sueina šimtas metų, bet 
“išnešti visas ant laisvės auku
ro sudėtas aukas į platųjį pa
saulį. Tegu visi pamato, kad už 
savo būsimą laisvę esame jau 
iš anksto sumokėję gausią krau
jo auką - -. šiais metais įvyks
ta laisvojo pasaulio lietuvių 
seimas. Reikia tikėtis, kad ir 
jame ši sukaktis bus tinkamai mokyklos 
atžymėta.” randa tik atažiškas knygas ir
PScMi «■ kūryba?bu?Tspausdinami L. f*

■■ • -- - lankys Šeimos diena iš dienos,

kalba, kursą? 
girsti iš všikb lūpų.

žemės ūkio akademijos pro- ūkio akademijoje kaip lekto- 
fesoriai V. Ruokis ir V- Petrai- rius, paskiau kaip profesorius 
tis paminėjo straipsniu Sov. ir tik 194041 kaip rektorius, 
litva agronomo Jono Krikščiū- Lietuvos gyvenime jis reiškė si 
no 75 metų sukaktį, kuri jam nuo pat Lietuvos valstybės at- 
suėjo sausio 5. Priminė, kad jis statymo pradžios ir dalyvavo 
parašė 47 knygas ir brošiūras Steigiamajame Seime kaip liau- 
žemės ūkio klausimais, per dininkų atstovas.
1000 straipsnių spaudoje. 1958 
kada prasidėjo akcija už kuku
rūzus, jis uoliai patarinėjo kol
chozam ir sovebozam. Nuo
1951 jis komunistų partijoje ir 
buvo renkamas į vyriausią so
vietą ir kt. Dabar jis tebėra 
akademijos žemės ūkio kated
ros vedėjas.

jos, kada L Dovydėnui teko su 
okupantų atstovais bendradar
biauti. Tačiau toje pat Dirvo
je dviem atvejais buvo iškelti 
pavyzdžiai, kurie rodo auto
riaus pras^enkųnus su kitais Prartcūzijulfc1 konfiskuota ir mo sprendimas lieka nežino- 
faktats. Anot, Dirvos bendra- uždrausta platinti A Fabre-Lu- mas. Paskutinis knygos saki- 
dartoo V. Rastemo, kyla įmygą vardu “Aukštasis nys skamba tap: “Teismo pir
šimas, ar dabar L. Dovydėno Teismas” (Htoite Cour). Kodėl mininkas atrištojo: Aukštasis 

ši knyga pasirodė De Gaulle Teismas nusprendė...” 
vyriausybei pavojinga?

Knygos turinį sudaro įsivaiz
duotas teismas prieš DeGaulle. 
Jį teisia senatas, persiformavęs 
į Aukščiausiąjį Teismą. Įvairūs 
tikri ir įsivaizduoti liudininkai 
stoja vienas po kito prieš se
natorių akis- Vieni De Gaulle 
kaltiną kiti gina. Pasibaigus 
liudininkų pasisakymams, vals
tybės prokuroras pasako savo 
kaltinamąją kalbą ir prašo teis
mą papeikti De Gaulle politi
nę veiklą- Advokatas gynėjas 
prašo -išteisinti. Aukštojo Teis-
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O BUFAU.O «, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ------------- TC S-2S74'
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kant kitur. Jūa galite gauti ir kitokių reikmeuų tinkamų aiuntl- 
mem« pigiau nei net Kur kitur. Dtt peųšidomų uuormacųų ur nemo
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Švenčiarre Nepriklausom o s 
Lietuvos 46 metu sukakti. Va
sario 16 iškilmėse tauriai pri- 
ciminsime ten. prie Nemuno ir 
Neries krantų, žiauru mūsų 
Tautos likimą komunistin ė i e 
vergijoje- Peržvelgsime spar
čiai besikeičiančius tarptauti
nės politikos i^y|jus. Mūsų dė
mėsi kreipia J. Amerikos Vals
tybių vadovybėje vyksta n t i 
laisvoio pasaulio kraštų šaltojo 
karo kova su Sovietų Sąjunga 
ir josios talkininkais.

šioje žūtbūtinėje demokra
tinio pasaulio akcijoje jokiu

'būdu negalime pasilikti pasy
viais, neutraliais, bet privalo
me visomis savo jėgomis tąją 
Laisvės kova paremti ir kartu 
brangiajai Lietuvai laisvės bei 
vienai akimirkai negalime pa
miršti, kad politiniams išei
viams išblaškyti bei sunaikin
ti mūsų, priešas. Sovietų Sąjun
ga, netauno nei lėšų nei prie
monių. Įkyria ir apgaulinga 
propaganda bei neva kultūri
nio bendradarbiavimo ar ry
šių palaikymo su gimtuoju 
kraštu priedanga, stengte sten
giasi laisvojo pasaulio lietuvius 
suskaldyti, susilpninti, ir kaip 
valingus Lietuvos kovotojus, 
likviduoti.

Esame gerokai susiskaldę. 
Daug kalbame ir rašome, nere
tai dėl smulkmenų, rodos, kal
nus nugriausime, o tačiau svar
bioje politinėje veikloje men
kai aukojamės Tautos reika
lams. Priešas tuo sumaniai nau
dojasi. Tat šios Tautos šven- Savo ;r 
tės proga ryžkimės būti vienin-
gos kovos talkininkais ir, pa
žadinę savyje gailestingąją lie
tuviškąją širdį bei sveiką ūki- 
ninkišką protą, prisiminkime 
savo pagrindines pareigas sa
vajai Tautai ir Lietuvos Vals
tybei.

me-

bal-

Lietuvos laisvinimo kovai 
šiame krašte jau trečiasis de
šimtmetis vadovauja. Amerikos 
Lietuvių Taryba. Ji neseniai 
persitvarkė ir savąsias gretas 
bei veiklą sustiprino. Vienin
gai paremkime Amerikos Lie
tuvių Tarybos* žygius ir dar
bus.

Mieli tautiečiai! Nuoširdžiai 
jus kviečiame:

1. Gausiai dalyvauti šių 
tų Vasario 16 iškilmėse,

2. Vieningai kelti svarų 
są prieš mūsų Gimtojo Krašto 
sovietinę okupaciją ir reikalau
ti Lietuvai laisvės bei nepri
klausomybės-

3. Paremti pagal savo išga
les šiais metais kiek didesne 
pinigine -auka šventa Lietuvos 
laisvinimo kovą.

Savas aukas skirti Amerikos 
Lietuvių Tarybai ir įteikti jos 
skyrių surengtose Vasario 16 
iškilmėse arba siųsti Amerikos 
Lietuvių Tarybai adresu: Lith- 
uanian American Council, Ine. 
6818 So. Western Avė., Chica
go 36, Illinois.

Pasirašė: Dr. St. Biežis, Jo
nas Bertašius, Algirdas Kaulė- 
nas, Prel. M. Krupavičius, Dr. 
Petras Mačiulis, Dr. Ant. Mont- 
vidas, Pov. Norvilą, Inž. K. 0- 
želis, Jurgis Peteraitis, 
nas Purvinas, Dr. K- Sidlaus 
kas, Valerijonas Šimkus, Liu 
das Šmulkštys, Vincas 
tys, Ant. Stankus, Jonas 
tis, Dipl. Agr .A. Virbickas.

mes mylime ne dėl to, 
yra pranašesnė už kitas, bet 
dėl to, kad su visa jos esme, 
net su josios ydomis ir nuodė
mėmis, mes esame' giliau ir 
apouopiamiau surišti, negu su 
svetimu tautinių grupių savy
bėmis" (Fr. W. Foerster).

kuriame tavo 
pasakyta, kad Sovietų Rusijos 
ambasada tavę įųpėta, jog so
vietų leidžiamas žuraalas “U 

kraštų persti? kaip’Sovietų 
t m. v »» dai;L biant atliktus dalykus tik tada,
retorius tą dieną atanntė Lie- »un8°s u»*es. konkrečiai kas laimima, nu-

Nepamirština ir JV kongres- tyjjut apįe planuojamus žygius, 
manų pareisimai Vasario 16 ' 
dienos proga, atskirų kongres- 
manu įneštos rezoliucijos į 
kongresą Pabaltijo valstybių 
klausimo kėlimo reikalu J- Tau
tose, kaip lygiai Atstovų Rūmų 
pakomisės Europos rei k a- 

, lam pravesti apklausinėjimai 
birželio mėnesį apie padėtį o- 
kupuotoje Lietuvoje.

šie dalykai konkrečiai mūsų 
valstybės egzistenciją paryški
na.

Greta įvykių JA Valstybėse 
- patvirtinančių palankią Lietu

vai ir Pabaltijo kraštams lai
kyseną, atžymėtinas Kanados 
vyriausybės mostas. Rugpiūčio 
15 buvo paskelbta, kad Pabal
tijo gener. konsulastam grąži
namas oficialus pripažinimas. 
Ir dabar Lietuvos gen. konsu-

s palankūs. Vasario 16 
JAV prezidentas priėmė lietu
viu delegacija, o valstybės sek-

tuvos atstovui sveikinimą — 
pareiškimą. Po. to sekė JAV 
Informaciios Valdybos direk;. 
toriaus (62.3.30) atsisakymas 
dalyvauti sovietų surengtoje 
vaikų darbų parodoje, kur so
vietai eksponatų tarpe išstatė 
ir Pabaltijo kraštų vaikų dar
bus. Tai buvo protestas ir pri
minimas sovietam, kad JAV 
nelaiko Pabaltijo kraštų Sovie
tų Sąjungos dalimi. Kiek vė
liau, spalio 19 d: ‘ "Ihe New 
York Law Journal” paskelbė 
teismo spągndimą vieno paliki
mo byloje. Ten buvo pasakyta, 
kad palikimų bylose sovietų 
advokatai neturi teisės atsto
vauti Lietuvos žmonėms ir kad 
toje srityje kompetentingi yra 
Lietuvos generaliniai konsula
tai. Lapkričio 9 “Darbininke” 
tilpo Valstybės departamento

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ suvažiavime New
dr. K. Ostrauskas, J. Brazaitis, dr. SL Baikis. Nuotr. V. Maželio.

Bičiulių
patarėjo dr. St. Backio

New Yorke vasario 9

mainų

nepriklausomy-

iniciatyvas te
veikti j JAV

tUVIŠIEMS paminklas prie Jaunimo Centro Chicago-. 
je. Nuotr. Z. Degučio.

latas Toronte yra oficialiame 
sąraše- Uragvajaus vyriausybė, 
po Lietuvos ministerio dr^K. 
Graužinio mirties, sutiko, kad 
Lietuvos atstovo pareigas gali 
eiti A. GriŠonas. ‘ ,

Tie faktai mus skatina veik
ti valstybiniu mastu,'panaudo-

žvelgdami į okupuotos Lie- 
- tuvos gyvenimų 1962 m., prisi

minkime, kad jie buvo pradėti 
kunigu bylomis Vilniuje. Po jų 
sekė visa eilė kitų bylų, kurio
se buvo nuteista žmonių mir
tim. Tas bylas lydėjo stiprini
mas politinio ir religinio per
sekiojimo, rusinimo- šalia to 
šūkiai iš okupuotos Lietuvos 
sklido, kad informacijos apie 
Lietuvą užsieniuose, laisvųjų 
lietuviu skelbiamos, esančios 
netikslios, neobjektyvios ir 
buvo peršama kultūriniai mai
nai- Tie dalykai ir katalikų 
naujai pastatytos bažnyčios 
Klaipėdoje sugriovimas, Šv. Ka
zimiero paveikslo šalinimas pa
gal Maskvos įsakymą iš Lie
tuvos bažnyčių, — yra tikslūs 

ir objektyvūs faktai, kurie įro
do, kad 1962 metais pavergto
je Lietuvoje reiškė režimo pa- 
griežtėjimą. Taip pat stiprėjo 
ir tendencija daugiau pabaltie- 
čių išleisti į užsienius, juos į- 
traukti į įvairias sovietų dele
gacijas ir manifestacijas, kad 
tuo būdu sovietinei propagan
dai palankūs dalykai būtų sklei
džiami pačių Pabaltijo krašto 
žmonių o vakariečiai būtų pra
tinami prie status quo pripaži
nimo. Latvijos buvusio užsienio 
reikalų ministerio V. Munters

NAUJOS REZOLIUCIJOS KONGRESE
Kongresmanai Cunningham ir 
Bell įnešė naujas rezoliucijas 
į Atstovę Rūmus Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos laisvės reikalu

Los Angeles, Calif. — šio
mis dienomis buvo įnešta At
stovų Rūmuose pora naujų re- jų reikalu į abu kongresmanus 

kreipėsi Rezoliucijoms Remti 
Komiteto vadovybė. ’

Lietuvos ir kitų Pabal
tijo kraštų bylos reikalu. Kon- 
gresmanas Glenn £unningham Iš 80 rezoliucijų Atstovų Rū- 
(R. -Nebr.) sausio 28 iš naujo 
įnešė savo rezoliuciją, kurią bu- reikalu yra jau įneštos 7 rezo- 
vo įnešęs 1961 metais. Ši iš liucijos. Tikrai didelis procen

tas! Senate iki šiol dar teturi-naujo įneštoji rezoliucija pažy
mėta numeriu — H. Con. Res. 
59. ši rezoliucija yra lygiai to
kio pat turinio, kaip kad kong- 
resmano Glen Lipscomb rezo
liucija (H. Con. Res. 43). Kon- 
gresmanas AJphonzo E. Bell, 
Jr- (R-Calif.) vasario 5 įnešė 
visai naują rezoliuciją, kuriai 

laiškai yra ryškiausias įrody
mas.

Laisvųjų lietuvių veikloje, be 
visų gražių ir turiningų mani
festacijų, stipriau reiškėsi ieš
kojimas naujų veiklos būdų ko
voje Lietuvos 
bei atgauti.

Prisiminkime 
formuoti Altą,
Kongreso narius, bandyti per 
tarptautines organizacijas kelti 
pavergtos Lietuvos reikalus (pv. 
per žmogaus Teisių Lygą, per 

f nukelta i 4 psU

duotas numeris — H. Con. Res. 
80. Ir viena ir kita rezoliucija 
norima Pabaltijo kraštų bylą 
perduoti Jungtinėms Tautoms, 
kad Lietuvai, Latvijai’ ir Esti
jai vėl būtų sugrąžinta laisvė 
ir nepriklausomybė. Rezoliuci- 

muose, Pabaltijo kraštų bylos 

me tik vieną. Bus ir čia jų dau
giau.

Abu kongresmanai verti visų 
geros valios lietuvių padėkos. - 
Kiekvienas, rašydamas padė
kos laišką, gali paprašyti ir vie
no ir kito pasiųsti po 1 egz. 
minėtų rezoliucijų. IT.

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(5)
Jų didžioji dalis buvo komunistai (J. Paleckis, M. 
Gedvilas, L. Koganas, M. Mickis, L. Adomauskas, 
J u nč a-Kučinskas, Grosmanas-Didžiulis), komunistų 
simpatikai (A. Venclova, V. Vitkauskas); iš vyriau
sybės tuojau pasitraukė liberalai demokratai (E. Gal
vanauskas,. Krėvė-Mickevičius); ir liko vyriausybė 
tokia, kokios reikalavo Molotovas — prosovietinė. ,

Antras veiksmas: “Liaudies” suorganizavimas.
Prosovietinei vyriausybei reikėjo sudaryti ir pro

sovietinę visuomeninę atramą. Tam vidaus reikalų 
ministerio 1940.VI.25 buvo formaliai legalizuota ko
munistų partija, turėjusi apie 700 narių, nors fak
tiškai partija rengė mitingus jau nuo 1940.VI.19. Ko
munistų partija buvo leista vienintelė “liaudies va
liai” reikšti. Visos kitos politinės grupės, visuomeni
nės, kultūrines, ideologinės, religinės organizacijos 
VII. 1 buvo uždarytos. “Nėra vietos Lietuvoje kitom 
partijom, kurios ilgą laiką kovojo prieš liaudį ir prieš 
Lietuvos nepriklausomybę” (L. Aidas VI.26). Ko
munistų partija “liaudies vyriausybei” VILI iškėlė 
reikalavimus sunaikinti tą visuomenę, kuria lig tol 
rėmėsi Lietuvos gyvenimas, ir sukurti naują visuo
menę: sudaryti profesinių sąjungų tinklą, pramonėje 
ir žemės ūkyje atimti iš žemės savininkų žemę, gyvą 
ir negyvą . inventorių ir išdalyti bežemiam ir ma- 

' žažemiam, padaryti rinkimus į ligonių kasas demo- 
kratiškesnius, parūpinti geresnę medicininę globą, 
įvesti senatvės apdraudę, aprūpinti darbu bedarbius 
ir pakelti gyvenimo standartą, atskirti Bažnyčią nuo 
Valstybės ir įvesti civilinę metrikaciją, panaikinti 
“klastotą” Lietuvos konstituciją, suimti visus liaudies 

priešus ir sukonfiskuoti jų turtą, išvalyti administra
cijoje, policijoje, kariuomenėje visus liaudies priešus. 
Liaudies priešais buvo laikomi *visi, kas nesutiko su 
komunistų partijos valia; taigi, kas nesutiko su Mask
vos valia.

Liaudies vyriausybė NKVD priemonėm anų parti
jos reikalaujamų akciją vykdė visose srityse: nuo 
VI.24 ėmė gausiai atleidinėti vadovaujančius karinin
kus, apskričių viršininkus, burmistrus, policijos vir
šininkus ir pačią policiją pavadino milicija, atleidi- 
nėjo teisėjus, mokyklų direktorius ir vedėjus. Nuo 
VILI uždarė visas organizacijas, VI.27 laikraščius 
Tuojau Lietuvos Aidą sukomunistino, “XX Amžių”, ir 
Lietuvos Žinias paliko savo kontrolėje, kol visai už
darė. Lietuvos Aidas buvo , pakeistas Darbo Lietuva, - 
dar paskiau Tarybą Lietuva. Nutraukė santykius su 
Vatikanu; uždarė teologijos-filosofijos fakultetą, per
ėmė vienuolynų- ir kitas privatines mokyklas. Išvykę 
į užsienius po 1940.VI.15 ar išvykę anksčiau ir atsisa
kę grįžti paskelbti liaudies priešais ir jų turtas kon
fiskuotas Tada atėjo žmonių likvidavimo eilė: suėmi
mai ir deportacijos. 1940.VH.7 A. Sniečkus, saugu
mo departamento direktorius, pasirašė NKVD paruoš
tą įsakymą suimti vadus ir aktyviuosius narius tauti
ninkų, voldemarininkų, liaudininkų, krikščionių de
mokratų, jaunalietuvių, trockininkų, soc. ‘ demokratų,' 
šaulių, taip pat buvusių vyriausybių narius, spaudos 
veikėjus ir kt. Tai įvykdyta VII. 11-12 naktį.

Pirma deportacijų auka buvo A. Merkys, kurio 
deportacijos įsakymas buvo pasirašytas Paleckio ir 
Gedvilo VTI.16. Rezultatas po kelių savaičių: “Mes 
turime savo liaudies vyriausybę, kuri trumpu laiku 
atliko milžinišką uždavinį: per 20 dienų sugriovė 
tai, kas per 20 metų buvo padaryta — liaudžiai iš
naudoti ir skriausti” .(Vilniaus Balsas. 1940.VII.9). 
Tačiau nebuvo lengva tuos “liaudies priešus” pakeisti 
“liaudies valios” reiškėjais, komunistais, nes jų tebu
vo 700 ir tai daugumas nelietuviai. Net ir paskiau 
“jau beveik po metų savo viešpatavimo, kai į komu
nistų partiją stengėsi pakliūti nemaža karjeristų, jos> 
narių skaičius, kaip iš Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto sekretoriaus A. Sniečkaus ataskaiti
nio pranešimo V-ajam LKP (b) suvažiavime 1941.11.

5 matyti, tesiekė tik vos 3,000, taigi jie tesudarė vos 
tik apie 0.1 procento visų Lietuvos gyventojų. Ir tai 
apie 75 proc. tų komunistų partijos narių sudarė, žy
dai, likusius — Lietuvos rusai, lietuviai ir kitų tau
tybių žmonės” (A. Garmus, Lietuvių Archyvas).

Trečias veiksmas: “Liaudies” seimas ir tautos valios 
klastojimas

Propagandoje buvo vengiama kalbėti apie pa
grindinį akcijos tikslą — Lietuvos įjungimą į Sovie
tų Sąjungą ir Lietuvos gyvenimo sovietizaciją. Prie
šingai Mečys Gedvilą savaitė po savo paskyrimo vid. 
reik. min. kalbėjo: “Mūsų šalies santvarkos esminiai 
pagrindai tebėra nepakitę. Į teisėta privatinę nuosa
vybę ar turtą niekas nesikėsina. Raudonoji armija 
atėjo į mūsų kraštą ne mūsų gyvenimo santvarkos 
pakeisti, o tik apsaugoti nuo karo pavojaus ir padėti 

lino konstitucija, Gedvilas vadino “pikčiausiais prie- 

nimu nuversti dabartinę vyriausybę. Midus vadino 
provokatoriais tuos, kurie sakė, jog Lietuvoje bus į- 
vesti kolchozai. Net rengiantis “liaudies seimo” rin- 

minė apie Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą ir 

savo tautą į sovietinę sistemą, kuri ateity visur vieš- 

ma jų laisvės praradimu. Jos bus atriHausta būdu, 
patvirtintu sovietinių respublikų, ar ji nori įsijungti 
į Sovietų Sąjungos šeimą. Jūs pamatysite, kad ne

inkorporaciją” (Cit Report III, 342-4 p.).
Kai KrevėMickevičius grįžo, Paleckis sukvietė

plano vykdyti. “Liaudies vyriausybė” paskyrė seimo 
rinkimus VII.14 dienai. Jų pobūdį VII.14 komentavo 
Eltos direktorius Kostas Korsakas: “Šiandien Lietu
vos liaudis, eidama S.S.S.R. laisvų tautų, vadovauja
mų didžiojo Stalino, pavyzdžiu, renka seimą demo
kratiškiausiu būdu. Tiesa, kad Šitie rinkimai nėra bur
žuazinės demokratijos rinkimai” (L. Žinios 1940.VII. 
15). Tuo pavyzdžiu Lietuvai paskelbtas rinkimų įsta
tymas pavedė rinkimų kontrolę, kandidatų siūlymą 
grynai komunistų partijai. Vyriausia rinkimų komisi- 

- ja buvo paskirta prezidento, min. pirmininkui prista
čius; jau vyriausios komisijos skyrimo keliu buvo su
daromos apygardinės rinkimų' komisijos ir t.t. Kan
didatus siūlyti galėjo “kultūrinės, švietimo, darbo ir 
kitos viešosios organizacijos arba įmonių sąjungos, tu
rinčios leidimą legaliai tęsti savo veikimą”. Tačiau vi-
sos organizacijos,'išskyrus komur 
linius, buvo uždarytos. Siūlomier 
dviguba kontrolė: juos siūlė komunistų patikimos or
ganizacijos; juos tvirtino vyriausia rinkimų komisija.

lidatam buvo

savo vardu — buvo paskelbta balsuotojus mažiau bai
danti fiktyvi Darbo Lietuvos Sąjunga ir jos siūlomų 
kandidatų eilėse įrašyta nekomunistų populiaresnių 
aktorių, gydytojų, rašytojų. Rinkiko rolė buvo nedi
delė: jis turėjo “pareigą” balsuoti už jam siūlomą 
sąrašą. Suklysti nebuvo galima, nes sąraše buvo tiek 
kandidatą* kiek turi būti išrinkta. Rinkikai buvo pro-

. . . _ nesandos tanėlami: “Asmens kurie nebalsuoja .. yra
Maskvoje VII.2. Molotovas jam kąlbėjo, kad “jūsų Tokiem nnenim nėra vietos darbo
Lietuva drauge su kitom Baltijos tautom, įricaitant Lietuvoje” (Vilniaus Balsas VTI.9).
ir Suomiją, tarės įsijungti į garbingą Sovietų Sąjun- »

Rinkimų programoje Darbo Lietuvos Sąjunga 
-VH.6 nieko- neminėjo taip pat apie Lietuvos įjungi
mą į Sovietų Sąjungą nei apie sovietizaciją. Tai bu
vo nutylima. Ir net paneigiama. Kreipiantis į ūkinin
kus, programoj buvo sakoma: "Mes raginame neklau-

kad liaudies vyriausybė vers stoti į kolchozus ir kad 
ji persekios tūta, kurie išpažįsta savo tikėjimą” (Vil
niaus Reisas JVII.ll). 'Rinkikui asmeniškai pritero-



HARTFORD, Conn. Gubernatorius J. Dempsey (viduryje su knyga) priėmė lietuvių delegaciją, kurią sudarė: prel. J. Ambotas, kiti iš 
k. į d.: Strazdas, A. Saulaitis, Šliogeris, V. šaulys, Z. Dapkienė, K. Bagdonas, L. šeštokaitis, E. Šliogerienė, dr. P. Vileišis, A. Gruz
dys, kun. B. Benesevičius, J. Rygelis, A. Dragūnevičius, dr. J. Gailiūnas, A. Mitkus.

KAI ATEINA DIDŽIOJI MŪSŲ TAUTOS ŠVENTE
Kai ateina didžioji mūsų tau

tos šventė, dera žvilgterti, kur 
mes esame tėvynės laisvės sie
kimo kelyje.

Tarptautinėje padėtyje mum 
palankių pragiedrulių dar 
sunku įžiūrėti. Pastarojo meto 
tiek rytų tiek vakarų blokuo
se pasireiškę lūžiai ir naminiai 
nesutarimai daugiau kreipia 
tarptautinių santykių raidą į 
sustingimą, nei į grasančių 
problemų išsprendimą- Komu
nistinio bloko plaišėjimas daug 
kur sukelia klaidinančiu iliu
zijų, kad šis vyksmas gali 
netrukus privesti prie naujų 
susigrupavimų ir tuo pačiu 
daugelio neišspręstų tarptauti
nių klausimų laimingos ato
mazgos. Tai ypač liečia pasta
rojo karo padarinius, prie ku
rių priklauso ir mūsų tėvynės 
okupacija. Iš to gal seka ir Va
karų, kartais atrodančios nai
viomis. perdėtos pastangos 
tarptautinei įtampai sumažinti. 
Antra vertus, antikolonializmo 
banga jau keletu atvejų ir 
Jungtinėse Tautose nuaidėjo 
atsimušdama į Rusijos impe
rijos sienas. Tai vilčių mums 
teikiantis reiškinys. *

Pažvelgę į okupuotos Lietu
vos tikrovę, turime pagrindo 
nerimui, nes okupanto pastan
gos ten išauklėti naują, komu

Lietuvos šventę minės per radiją
Wilkes Bar re, Pa. Sekmadie

nį. vasario 17-tą, rengiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 45-tos metinės minė
jimas per radiją iš WILK sto
ties. Programa prasidės 1 v. p. 
p. ir tęsis visą valandą. Ren
gia LRKSA 5-ji ir SLA 7-ji aps
kritys.

Programa bus tokia: Ameri
kos himnas, pritaikintas kalbas 
pasakys Wilkes-Bar re miesto 
majoras adv. Frank Slattery. J. 
AV-bių kongresmanas Daniel 
J- Flood ir redaktorius Matas 
Zujus; Vasario 16-sios deklara
ciją perskaitys Adomas Miliaus
kas. rezoliucijas — Nelė Ba- 
jorienė, sveikinimus — Vincas
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Vasario 23, 1963 |
WATERBURIO LITUANISTIKOS MOKYKLOS
Šv. Juozapo parapijos salėje. *
John St., Waterbury. Conn. ®
rengiamas tradicinis

UŽGAVĖNIŲ BALIUS f
i Programoje:

Madų paradas 'v »
Elegantiškiausios baliaus suknelės premijavimas
Ekspertų komisija >

Švediškas smorgasbord bufetas £ 
Manhatteno baras — Bavarų bierštubė

Moderni sales dekoracija • Spalvingas apšvietimas • ®
Windsoro orkestras • Dunojaus valsai • Europos ka- i; 
vinių staliukai • Žemaitiška loterija • Įėjimas $2.50
Pradžia 7 v.v. Rescrvacijos — knygyne Spauda 10 John St. 756-5173

Tėvų komitetas
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nistinės tikrovės apspręs t ą, 
žmogų laikui bėgant negali 
likti be pasekmių. Ypatingai 
dėl to, kad tai sistemingai ri
šama su besąlyginiu lietuvių 
tautos nureliginimu. Neregint 
jokios išsilaisvinimo vilties, a- 
patija ir pasidavimas neišven
giamam likimui gali lemtingai 
sužaloti lietuvių tautos charak
terį ir žymiai apsunkinti išsi
laisvinimo galimybes, šis vyks
mas būtų lemtingas, jei oku
pantui pavyktų žymiai pagerin
ti gyventojų ekonominę gero
vę. Turint tai galvoje, mūsų 
pastangos radijo transliacijų 
pagalba palaikyti pavergtųjų 
tautiečių moralę, įgauna ypa
tingos reikšmės, juo labiau, 
kad jokio kito kelio bendravi
mui su tauta neturime.

žvelgdami į savo aplinką, 
turime nepamiršti, kad tik iš
eivija šiuo metu gali dalyvau
ti Lietuvos laisvės kovoje. Ne- 
panaudojin.as šios išimtinės pa
dėties būtų nusikaltimas. Tu
rint tai galvoje, atitinkamai 
turime vertinti savo pastangas 
ir atsiekimus

Pirmoje eilėje lauktina, kad 
jaunimas iki šiol pavieniui la
bai pozityviai besireiškiąs Lie
tuvos reikalų gynime, ateitų 
į tą barą visa savo jėga su nau
jom idėjom ir joms vykdyti

Matikevičius- Meninę dalį su
darys dainos ir muzika. Prog
ramos vedėju bus Viktoras Ka
marauskas. kurs taipgi padek
lamuos patrijotinių eilėraščių. 
Padėkos žodį tars Adolfas Nor
vaiša. Užbaigiama Lietuv o s 
himnu.

Vasario 7-tą radijo progra
mos rengėjai vizitavo majorą 
adv. Slattery, kurs mielai suti
ko išleisti proklamaciją Vasa
rio 16-tą paskelbti Lietuvos 
Diena, taipgi pasižadėjo kalbė
ti per radiją. Jis yra užaugęs 
lietuvių apgyventoj sekcijoj ir 
gerai susipažinęs su lietuvių ir 
Lietuvos reikalais. M.Z. 

priemonėm- Iš viso, sustingi
mas laisvinimo darbe turėtų 
užleisti vietą išradingumui ir 
tikslingam prisitaikymui prie 
besikeičiančių sąlygų-

Pagaliau, aprimus aštrokiem 
nesutarimam, atrodo, atėjo lai
kas Lietuvos laisvinimo dar
be pasiekti tikrai darnios, ne 
tik darbų, bet ir organizacinės 
vienybės- Tada būtų išvengta 
netikrų pretenzijų laisvės ko
vai koordinuoti ir vadovauti, 
netikslingai jėgas eikvojančių 
pasikartojimų, varžybų ir ne
atidėliotinų darbų vykdymo už
delsimo. Gi visas išeivijos jė
gas sutelkus draugėn, jos iš-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Scdalietės vasario 3 turėjo 

savo fnetinius pusryčius šv. Al
fonso parapijos salėje. Po pus
ryčių buvo susirinkimas. Pa
darytas praėjusių metų veik
los pranešimas. Kun. A. Dran
ginis, sodaliečių dvasios vadas, 
tarė padėkos žodį valdybai už 
jos nuveiktus darbus. Į naują 
valdybą išrinkta: pirmininkė 
Alberta Šalkauskienė, vicepir
mininkė Katrina Bagdonaitė— 
Bagdon, raštininkė Marytė Lin
da Mitchell ir korespondentė 
Ona Schiaffino.

Kviečiame šv. Alfonso para- 
piečius, kurie nepriklauso pa
rapijos organizacijom, į jas į- 
sijungti ir tuo papildyti orga
nizacijų narių eiles, pagyvinti 
jų veiklą- Kiekvieną metą mir
tis sumažina organizacijų na
rių skaičių, tad reikia jas pa
pildyti, kad galėtų toliau gy
vuoti- Mes turime daug gerų 
žmonių, kurie galėtų darbuo
tis tose organizacijose.

C-Y.O. j-engia ekskursija auto
busu į New Yorką. Išvyks iš 
Baltimorės vasario 22 po pie
tų. grįš vasario 24. Būrelis šv. 
Alfonso parapijos moterų da
lyvaus toje ekskursijoje.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą rengia Baltimorės 
Lietuvių Taryba ir Lietuvių 
Bendruomenės skyrius. Minėji
mas prasidės vasario 16 7:30 
v.v. iškilminga vakariene lietu
vių svetainės didžiojoje salėje. 
Į vakarienę pakviesta Baltimo
rės miesto majoras, Marylando 
valstybės gubernatorius, kong- 
resmanai ir senatoriai, miesto 
ir valstybės pareigūnai. Sekma
dienį. vasario 17. 10 v. bus mi
šios šv. Alfonso bažnyčioje. 
Mišios aukojamos už žuvusius 
dėl tėvynės laisvės, už kenčian
čius brolius ir seses Lietuvoje.

Per radijo stotį WWIN nuo 
12 vai. iki 12:30 bus transliuo
jama speciali programa, kurio
je dalyvaus Lietuvių Bendruo
menės apylinkės pirmininkas 
Julius Šilgalis, Danutė Klimie- 
nė, aktorius Jonas Kazlauskas 
ir Juozas Gailevičius, Lietuvių 
Melodijos vedėjai A- Juškus ir 
K. Laskauskas.

Minėjimas su įdomia pro
grama bus 3 v. popiet lietuvių 

tekliai būtų racionaliau išnau
doti.

Didžiosios mūsų šventės pro
ga prisimintini herojiški mūsų 
istorijos mementai ir garbin
gos senosios Išeivijos tradici
jos gelbstint Lietuvai jos nelai
mėse. Tas prisiminimas padės 
ir šių dienų sąlygom savo pa
reigas tėvynei atlikti garbingai.
Viena mažiausių pareigų šiuo 

metu yra uoliai dalyvauti ren
giamuose Neprik lauš omybės 
šventės minėjimuose ir ta pro
ga paremti savo auka organi
zuotas Lietuvos laisvinimo pa
stangas. Atlikime jas, nes mū
sų brolių aukos pavergtam 
krašte tikrai yra nepalygina
mai didesnės.

S. Dz.

svetainėje. .^Kalbą pasakys dr. 
Vytautas Vygantas iš New Yor- 
ko.

Visi Baltimorės lietuviai 
kviečiami kuo gausiau dalyvau
ti vakarienėje^ pamaldose baž
nyčioje ir “trūnėjimo akte.

Stasys Polijąnskis, senos 
kartos lietuvis ir ilgai gyve
nęs Baltimorės miesto Curtis 
Bay rajone,- mirė savo namuo
se vasario 4. Velionis ilgus me
tus buvo ištikimas šv. Alfon
so parapietis. Penki kunigai au
kojo gedulingas mišias už jo 
sielą šv. Alfonso bažnyčioje va
sario 9. Palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse. Liko nuliūdę sū
nūs Stasys, Albertas, Pranas, 
dukros Ona, Lilė, Genutė ir ei
lė anūkų.

Jonas Obelinis

ST- PETERSBURG, FLA-

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas mūsų kolonijoje 
bus šeštadienį, vasario 16, paš
tininkų salėje. Prašoma visų 
dalyvauti ir pagerbti Lietuvos 
nepriklausomybės signatarus ir 
kovotojus savanorius už Lietu
vos laisvę. (VJ,).

SO. BOSTON. MASS. Stepono Dariaus posto legionieriai aplankė savo buvusį vadą Edmundą L. Ketvir
tį, kuriam buvo padaryta operacija Soldier’s Home ligoninėje. Chelsea. Mass,

Balfas JAV sostinėje
Balfo organizacija su JAV 

vyriausybe sutvarko visus rei
kalus dažniausiai paštu. Tačiau 
kartas nuo karto tenka vykti į 
sostinę asmeniškai, nes būna 
konferencijos, diskusijos, pla
tesni pranešimai.

šių metų vasario 5 JAV Imi
gracijos Valdytojas (Com mis- 
sioner) R. Farrell pasikvietė į 
Washingtoną įvairių organiza
cijų atstovus, norėdamas prisi
statyti ir kai kuriais klausi
mais pasitarti. Pasitarimas įvy
ko Imigracijos Centro patalpo
se. dalyvaujant keliasdešimčiai 
atstovų. Balfą atstovavo Cent
ro Valdybos vicepirmininkė dr. 
E- Armanienė ir reikalų ve
dėjas, kun- L. Jankus.
Kubos tremtiniai — dabartinis 
rūpestis

Imigracijos valdininkai da- 
bar turi daugiausia rūpesčio
su Kubos tremtiniais. Jų atsi
rado JAV teritorijoj arti 150, 
000. Dauguma yra Floridoje, iš
kur stengiamasi juos išsklaidy
ti po visą kraštą. (Viena ku- 
biėtė buvo įpiršta į šeiminin
kes net Lietuvos pasiuntiny
bei Washingtone.).

Viešai ar slaptai atvykusieji 
į JAV kubiečiai mielai priim
ami, jiems leidžiama čia pasi
likti ir padedama įsikurti. Iki 
šiol dar nei vienas kubietis ne
buvo prievarta grąžintas į Ku
bą. Kai kurie grįžo savo valia.

Nors Kuboje gimusieji netu
ri kvotos, bet jų formaliam at
vykimui reikalingas giminių ar 
artimųjų pakvietimas ir darbo 
bei buto garantijos. Tokių pa
kvietimų Imigracijos įstaiga tu
ri per 200,000. Tiek yra išduo
ta laikinių vizų ■— Waiver. Ta
čiau Kubos vyriausybė nenoriai 
duoda leidimus išvykti, o dar 
sunkiau gauti kelionės priemo
nes. Dabartiniu tempu (po šim
tinę per savaitę) keliaujant vi
si užsiregistravę ir turintieji 
laikinas vizas (Waiver) galės 
atvykti į JAV tik per dešimt 
metų.
Europos tremtinių kelionė Į 
JAV

Europoje nebėra pakanka
mai tremtinių, norinčių vykti 
į JAV. Kaip gal daugeliui ži
noma, įstatymas PL 86648, lei 
džiantis Europos tremtiniams 
be kvotos į JAV atvažiuoti 
pratęstas ir tebeveikia preziden
to priežiūroje. Pačią imigraci
ją tvarko specialūs valdininkai 
savo įstaigose Europoje- Dėl 
tremtinių mažo skaičiaus, šis 
įstatymas nevykdomas visuose 
Europos kraštuose. 1962 m. bu
vo neišnaudotos 4,700 laisvos 
tremtiniams skirtos vizos-

Žinia, šia privilegija ne visi 
tremtiniai gali pasinaudoti. Pa
gal įstatymą, jie turi būti pa
bėgėliai nuo komunizmo, ku
riems gręsia persekiojimas grį
žus į tėvynę, taip pat formaliai 
jie turi būti skirtingos tautybės 
to krašto, kuriame yra susto

ję (pvz. iš Silezijos, Jugoslavi
jos ar Sovietų Sąjungos Vokie
tijoj atsiradę vokiečiai — ne
laikomi tremtiniais. Į šią kate
goriją patenka ir naujai atvy
kusieji iš Lietuvos Į Vakarų 
Vokietiją lietuviai).
Baltininkai imigracijos valdy
tojo karietoje

Konferencija Imigracijos 
Centrinėje kiek užgaišo. Jai pa
sibaigus, dalyviai keliais priva
tiniais taksi išskubėjo į Shera- 
ton-Carlton viešbutį užkan- 
džiams ir pasimatymui su IC- 
EM pirmininku dr. B.W. Have- 
man.

Balfo atstovus kiek ilgiau su
laikė asmeniniai pokalbiai su 
aukštaisiais Imigracijos valdi
ninkais dėl kai kurių lietuvių 
įvažiavimo į JAV reikalų, ku
riuos belukštenant, buvo patir
tas ypatingas lietuvių rūpesčių
atjautimas ir gauti gražūs atei
ties pagalbos pažadai. Po to 
pats Imigracijos valdytojas pa- 
siulė dr- E- Armanienę ir 
kun. L. Jankų pavėžėti į Shera- 
ton viešbutį. Kelionėje Farrel 
teiravosi ir gavo platesnių in
formacijų apie lietuvių, ypač 
naujai į Vokietiją atv/kusiųjų 
problemas ir vėl pažadėjo pa
dėti kuo galėdamas-
Milijonai doleriu — milijonai 
žmonių

Sheraton viešbutyje, užkan- 
džiams besibaigiant, labdaros 
organizacijų atstovams kalbėjo 
dr. B.W- Haveman, ICEM (In
ternational Committee for Eu- 
ropean Migration) pirmininkas.

To komiteto (prie UNO) už
davinys — perkelti Europos 
žmonių perteklių į laisvesnes 
erdves. Komitetas operuoja 
milijoninėmis sumomis ir pa
deda emigruoti milijonams eu
ropiečių į įvairius kraštus. Tų 
žmonių tarpe dauguma yra ita
lai, graikai, jugoslavai, ispanai. 
Žinia, ICEM pagalba pasinau
doja ir daugelis lietuvių. Noj*s 
ICEM yra Jungtinių Tautų ži
nioje, bet pinigai tai daugiau
sia iš Amerikos — doleriai.

(nukelta į 7 psl.)

PHILADELPHIA, PA.

Philadelphia, Pa. Iškilmin
gos pamaldos Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga į- 
vyks Šv. Andriejaus bažnyčio
je vasario 17 d- 10 vai- 30 
min. Pamokslą pasakys sve
čias kun. dr. Širvaitis. Pamal
dų metu solo giedos šeštad. 
mokyklos mokytoja O. šalčiū- 
nienė. šeštad. mokyklos moki
niai dalyvauja organizuot a i. 
Taip pat pakviestas organizuo
tai dalyvauti pamaldose ir vi
sas Philadelphijos jaunimas: 
ateitininkai, neolituanai ir vy
čiai. Philadelphijos ir apylinkių 
lietuviai gausiai dalyvaukime 
pamaldose, kad vi& kartu 
jungtumės bendron maldon už 
kenčiančią Tėvynę ir stipriau 
sugiedotume Tautos Himną.

— Wa.shingtono šventės sa
vaitėje Darbininkas išeis tik 
vieną kartą, būtent, vasario 
20, trečiadienį.

— Chicagoje trys lietuviai 
inžinieriai — E Bartkus, J. f 
Jurkūnas ir A. Rimas — įsteigė 
naują lietuvių įstaigą: Consul
ting Engineering, 222 W. A- 
dams Str.

— Julius Smetona iš Cleve- 
lando ir Antanas Kareiva iš 
Chicagos, atsiliepdami į Lietu
vių Bendruomenės vajų, vieni 
iš pirmųjų prisiuntė savo au
kas.

— Vytautas Ivonaitis-Evans, 
•kilęs iš Gardner, Mass, dabar 
gyvenąs New Yorke, jau 39 
metai, kaip skrido keleivi
nius lėktuvus. Dabar vairuoja 
sprausminius tarp Atlanto ir 
Pacifiko. Į pilotus yra prasi
mušęs savamoksliu Rochestery- 
je, kur ilgai gyveno jo tėvai, 
atsikėlę iš Gardner, Mass.

— Adv. Albertas Prebis yra 
paskirtas II linois valstybės 
pramonės vadovu (pndustnial 
Commissioner). Illinois valsty
bėje tėra tik penki tokie pa
reigūnai.

— Inž. Vytautas Danis, dir
bąs vienoje bendrovėje Seattle, 
Calif., ten surengė Vasario 16 
minėjimą. Pagrindinę paskaitą 
skaitė dr. Viktoras Jasaitis iš 
Idaho valstybės.

— Lietuvių Fondui skiria
mos aukos, kaip praneša LF 
Valdyba, pasiteiravusi Chicagos 
mokesčių įstaigoje (Internal Re- 
venue), atleidžiamos nuo mo
kesčių (tax exempt).

— Eglutės, vaikų žurnalo, 
šventė ruošiama birželio 2 d. 
Putname, Conn., Nek. Pr. M. 
M. seserų vienuolyno sodybo
je. Dalyvauti kviečiami visi 
skaitytojai ir rėmėjai.

Šventę ruošia Lietuvių Bend
ruomenės Hartfordo apygarda, 

.. į bendrą darbą pasitelkusi Bos
tono, New Yorko ir New Jer- 
sey apygardas. Programoje tu
rės progos pasireikšti lituanis
tiniai kurseliai, šeštadieninės 
mokyklos ir k. Laukiama, kad 
programoje bus ir tokių vaikų, 
kurie mokyklų negali lankyti 
ar dar jų nelanko, bet yra gra
žiai lietuviškai auklėjami savo 
šeimose.

— Prof. St. Dirmantas, kuris 
vadovauja komitetui, šelpian
čiam Vasario 16 signatarą St. 
Kairį, invalidą, prašo jį prisi
minti ir aukas čekiais siųsti ad
resu: St. Dirmantas. 4241 So. 
Maplewood Avė, Chicago 32, 
III-

— Angelė Baltrukėnaitė, 
gyv. Vilniuje, Saulės 6-3, ieško 
savo krikšto tėvo, kuris gyve
na turbūt, Kanadoje. Pavardė, 
Antanas Juzėnas, Prano sūnus, 
45-46 metų amžiaus- Maždaug 
1942-43 metais yra išvykęs iš 
Lietuvos. Panevėžio apsk.. Pu
šaloto vals., Toliūnų kaimo- 
Rašyti: P.W. Urban, 16809 Hol- 
ly Hill Dr., Cleveland, 28; Ohio

Z. Jurgelevičaus, anksčiau gy
venusio 15 Franklin Avė., Har- 
rison, New Jersey. ieško Mari
ja Karpičienė. 272 Lovvell Str. 
Manchester, New Hampshire

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pi'^l. Kaina 4 dol. Labai 
patranKli. vinka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 VVilloughby Avenue 
Brooklyn 21. N. Y.



WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS savininkas

BROCKTON, MASS

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

pne savęs.

CHekea 2-1079 • CHekea 2-0535

ALEX DIMANT
FUR CO

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 Wes+ 28fh Street • New York, N. Y. • Room 402

SCHALLER& WEBER
PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

WATERBURY, CONN.

Vasario 16 minėjimas bus šį 
sekmadienį, vasario 17. Iš ryto 
10 vai. šv- Kazimiero bažnyčio
je bus pamaldos ir pamokslas. 
Popiet 2:30l vai. minėjimas ir 
meninė programa parapijos sa-

422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn. N. Y. 
Tel. HYacint 7-4677

17 d. 6 vai. vak. Kviečiama ne- 
sivėluoti- Tėvai prašomi mažuo
sius programos metu laikyti

čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apsidrausti: 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

Mokytei* KlknaičiūH, Anta
no Klimaičio duktė, parvyko iš 
Chicagos, kur mokytojavo, ap
sigyveno pas tėvą ir pradėjo 
miesto-mokykloje mokytojauti. 
Geriaurios pasekmės. O. Stašaitienė ir J. Stonkienė. Vai

šės praėjo malonioje nuotaiko
je. Skatinamą žodį lietuviškam 
darbui tarė klebonas kun. F. 
Nerimtas, Brocktono seserų ka
pelionas kun. J. Svagždys, bu-

r/Mm* Ji* Lietuvos nėr.' - , 
priklausomybės 46 metų su- š 
kaktnvių minėjimas jvyts v# i 
sario 24. B iyta HkSd vat bus J 
pamaldos -šv; Kazimiero para-< 
pijąs bažnyčioje. Popiet 3 val- 
lietuvių piliečių klubo salėje 
(62 Lafayette Str) bus iškil
mingas susirinkimas. Paskaitą 
skaitys inž. Vytautas Volertas 
iš Riverside, N.J. Meninę pro
gramą išpildys solistė Irena 
Stankūnaitė iš Linden,N.J., ir 
deklamatorė Irena VeMaitiėnė 
iš Elizabeth, N J. Apie šias dvi 
menininkes nereikia daug ra- 
syti, nes kas skaito lietuviš
kus laikraščius, žino, kaip pui
kiai apie jas atsiliepiama.

Į minėjimą pakviesti ir su
tiko dalyvauti Patersono mies
to burmistras (majoras) X- Gra- 
ves, Jr. ir kongresmanas Ch. 
Joelson.

Įėjimas laisvas ir nemoko
mas. Salėje bus renkamos au
kos Lietuvos laisvės reikalams. 
Kas dėl labai svarinu priežas
čių minėjime negalės dalyvau- 
ti, prašomi savo aukas siųsti 
šventei rengti komiteto iždinin
kui Antanui - Gudoniai, 2-25 
33rd Str., Fair Lawn, N J., te- 
lef- SW 7-5299.

Po minėjimo ten pat žemu
tinėje salėje bus vaišės, kurio
se prašomi dalyvauti visi Pa
tersono ir apylinkės lietuviai. 
Jeigu iš vienos šeimos vaišėse 
dalyvaus 2 asmenys turės mo
kėti 5 dol., vienas asmuo mo
ka 3 dol. Norintieji dalyvauti 
vaišėse, turi pranešti iki vasa
rio 20 komiteto iždinink u i 
aukščiau nurodytu adresu.

Moterys ir mergaitės, kurios 
gali, prašomos vilkėti tautiniais 
drabužiais.

Šventei Rengti Komitetas.

Naujas vikaras. šv. Kazi-
B.T- miero lietuvių parapijon atkel- Salė vestuvėms ir kitokioms 

pramogoms. Be to, duodami 
po laidotu viniai pietūs. Pir
mo* rūšies lietuvitka* mais
tas prieinamomis kainomis.

AugšČiausios kokybės produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!
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1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO.AEIMO8. VAIKŲ

(vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jūmt 
Retomis sąlygomis padarys

Dievo Apvaizdos l|etuviųpara- 
pŲas pradeda mokria' aarfrąjį 
pusmetį. Tėvai, norinffa^ lėis- 
ti savo vaikus į Sų Mokyklą, 
prašom juos atverti 
nio ryte 9 v. Mokyklą įsteigė 
Lietuvos vyčių 79 kuopa, glo
boja Lietuvių Bendruomenė.

Senesnio amžiaua lietuvių su
sirinkimai būna kas savaitę 
ketvirtadieniais nuo 11 v. ryto 
iki 4 v. popiet Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje.

Turime nuolat mūsų sandėlyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas j bet kurią JAV-Mų vietą.

DETROiT, MICH.
Lietuvos nepriklausomybės 

mtriėpmas rengiamas vasario 
17. Pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės bus *10 vai. 
Dievo Apvaizdos bažnyčioj S? 
10:30 šv. Antano ir šv. Petro 
bažnyčiose. Organizacijos su 
vėliavomis dalyvauja šv. Anta-

PHiLADELPHIJOS Baito skyrių* vasario 2 pasikvietė ii Baltimoršs vaidintojų grupę, kurt suvaidino S. 
Čiurlionienės komediją “Pinigėliu***. Nuotraukoje — vaidintojai apdovanojami gėlėmis. Trečias ii kairės 
Baito pirm. A. Bachas. Nuotr. V. Gruzdžio.

Hempsteade — 318 Front Street — IV 3-5540 
Fleattlnge — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jattaaa Hetghts — 82-19 37th Aveaue

— D£ 5-1154

Vakaras mokyklai paremti

Waterburio lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas vasario 
23 šv. Juozapo mokyklos di
džioje salėje (John Str-) rengia 
tradicini Užgavėnių blynų ba
lių su įvairia programa. Bus 
n-adų ir balinių drabužių pa
radas, elegantiškiausios sukne
lės premijavimas. Salė specia
liai papuošta ir apšviesta. Pra
džia 7 v.v. Įėjimas 2.50 dol.

<Buvusi Cafe Wtenceke) Puiki'europėjinė virtuvė
Reservai-ijoma ikamhinti — AT 9-8230 -r Prarykite BETTY 
ĮW7 EAST Mth STREET (prie 3rd Avenue) NEW YORK CITY

Parengimas Baltui

Vasario 16, šeštadienį, lietu
vių klubo (103 Green Str.) ma
žojoje salėje 6 vai. popiet Da
nutė Vendauskaitė savo moti
nos a.a. Stanislavos Venclaus- 
kienės, pasižymėjusios labdary
be ir jaunimo auklėjimu, atmi
nimui pagerbti, rengia pobūvi. 
Salę užsako ir vaišių išlaidas 
padengia pati ruošėja. Už vai
šes svečių sudėti pinigai per 
Baltą paskiriami Vasario 16 lie
tuvių gimnazijai paremti. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti

(Kur.)

SCENA -H> PINIGĖLIŲ, suvaidintų Phiiadeipbijoje vasario 2. li k. į d. B. Gintvainienč — tarnaitė, A 
Marcinkienė —' Normantienė, K. Vieraitis — jos reikalų vedėjas, O. Eringienė — dvarininkė RaBdonaus- 
kienė, A. Bučinskas — auto prekybininkas Karaitis, toliau G. Burčaitė — Karaičio duktė ir A. Paplons 
kis — Normantienės sūnus. Nuotr. v. Gruzdžio.

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — Šventėms bei kitokioms progoms.

tas antrasis vikaras — kun. 
Mykolas Vembrė. Ilgą laiką jis 
vikaravo kaimyninėjė airių pa
rapijoje Stuoghtone, rūpinda
masis ten ir lietuvių reikalais. 
Kun. M. Vembrė yra gimęs 
1904 sausio 1 Lietuvoje; kuni
gu įšventintas 1927 birželio 
11 Panevėžyje. Šiemet sulaukia 
35. metų kunigystės. Prieš pa
sitraukdamas iš Lietuvos pas
kutinio karo metu, buvo Sidab
ravo parapijos klebonas. Ame
rikon atvyko prieš 13 metų.

Motery Sąjungos 15 kuopa 
vasario 10 parapijos salėje su
rengė vaišes ir meninę progra
mą patelkti lėšų parapijos sko
loms atmokėti. Skolų dar yra 
likę už vienuolyno namų staty
bą- Pobūvyje dalyvavo apie 
200 žmonių. Po užkandžių ir 
kavos buvo išpildyta įvairi me- riuomenės pulkininkas 
ninė programa. Iš mažųjų dek- nantas), dvi dukteris ir ketu- 
lamavo L Ciųčytė, D. Eivaitė ir ris vaikaičius. Lietuvoje, Alovė- 
Plonytė, dainavo du broliukai je liko brolis kun. Tadas ir se- 
Stonkai. iš jaunųjų deklamavo šuo Cecilija. Vėlioms buvo ki- 
Ed. Baranauskas, stud. J. lęs iš. Dzūkijos, Marcinkonių 
Venčkauskaitė, akordeonu gro- apylinkės. Laidotuvėmis rupi- 
jo R. Baužys, pianu skambino nosį Jakavonio laidojimo na- 
S.A. Sužiedėlis. Solo dainąvo mat Velionio sesuo Lietuvoje 
Br. Stundžienė, pritariant pia- yra ištekėjusi už Jakavonio. 
nu varg. Stef. Ventrei. K. Keb- 
linskienė skaitė savo kūrybos 
eilėraščius. Keletą dainų sudai
navo moterų oktetas: B- Bal- 
montienė, B. Rybienė, B- Stun-

Mū«y miesto daug sergan- džienė, J. Šaulienė, K. Kėblins
iu. Kai kurios mokyklos yra kienė. Pi*. Grybauskienė ir S. 
uždarytos. Savickienė. Vaišėmis rūpinosi

B. Meižienė ir L. Tamošaitienė, 
dar kelioms moterims ir mer
gaitėms talkinant. Vaišių me
tu buvo išleistos keturios dova
nos laimėjimam; rūpinosi S.

EAST ST. LOUIS, ILL.

Alto skyriaus valdybon ne
seniai įėjo Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos apylinkės 
skyriaus atstovas .Romas Gin
tautas ir dabar vietos Alto sky
riaus valdybą sudaro: kun. dr. 
A. Deksnys-pirmininkas, J. 
Miller — sekretorė, St. Petrai
tis — iždininkas ir Romas Gin
tautas — narys- Skyriaus val
dyba ėmėsi iniciatyvos šiais 
šiais metais irgi sukviesti visų 
draugijų ir organizacijų atsto
vus pasitarti dėl Vasario 16. 
Buvo sudarytos reikiamos ko
misijos Įvairiems minėjimo 
darbams atlikti. Nutarta prašy
ti draugijų ir organizacijų val
dybas aukas Lietuvos laisvi
nimo reikalam įteikti Alto sky
riaus valdybai minėjimo metu- 
Sąjungos skyrius jau paskyrė 
25 dol Minėjimų, programos 
vadovu išrinktas Zigmas Gry- 
binas — Lietuvių Bendruome
nės, skyriaus pirmininkas. Pro
gramą atliks parapijos mokyk
los mokiniai, parapijos choras 
(ved. St. Stankus), tautinių šo
kių grupė (vad. I Gintautienės). 
lietuvių choras (ved. Albertas 
Pšulikaitis). Anglų kalba Vasa
rio 16 dienos reikšmę apibū
dins čiagimė lietuvaitė M. A. 
Srovus. Lietuvių kalba bus iš

skelta Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo reikšmė. Po 
programos šokiam gros orkes
tras. Minėjimo dalyviai bus pa- 

no bažnyčioje. vaišinti lietuvių parapijos sa-
Minėjimas bus 3 v. popiet jėje (1509 Baugh Avė), vasario

Westem aukštesnės mokyklos 
salėje, J 300 Scotten, arti 
West Vernor. Kalbą pasakys 
adv. Julius Smetona iš Cleve- 
lando ir Michigano naujasis 
kongresmanas Neil Staebler. 
Meninę programos dalį išpil
dys šv. Antano parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. A 
Mateikos, ir tautinių Šokių gru
pė šilainė, vadovaujama Gali
nos Gobienės. Minėjimą ren
gia Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras-

Po minėjimo Lietuvių na
riuose, 3009 Tillman gatvė, į- 
vyksta adv. Juliaus Smeto
nos pagerbimo vakarienė.

Michigano gubernarorius G. 
E. Romney ir Detroito miesto 
majoras Jerome P. Cavanagh 
Vasario 16 proga paskelbė spe
cialias proklamacijas, prie mies
to valdybos bus tą dieną iškel
ta lietuviška vėliava.

86-16 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrgtnia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

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

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

Mtlom suūi&imo vtėta Yorlcv36ie 
KMėrięsią vakarą šokiai ir šiaip maloniai lai
kas pratelftiHamafi pite Niek Averaano vado
vaujamo orkestro. Dainuojasšia vtrtHoeaaf' —- 
akordeoniataa Philip Vieter, dainininkė Sigrid

• •_,'* '' ir baritonas Jay Gaytnčr, 

e«t^We

Mūsų psrspiįos mirusisfi- 
Po gedulingu šv. Jurgio para
pijos bažnvčios pamaldų buvo 
palaidoti Kazimieras JokŠtas, 
Pijus Krapaitis, ir Kanstanti- 
nas Jakutis. Visi trys buvo ge
ri parapiečiai, Balfo ir Alto 
darbu rėmėjai. K. Jakutis buvo 
Darbininko ir kitų lietuviškų 
laikraščių ir žurnalų skaityto
jas. tikėkitės ramybėje.

vęs ilgametis klebonas, ir nau
jas vikaras kun- M. Vembrė; 
dalyvavo ir vikaras kun. A. 
Kneižys. Pobūviui vadovavo B. 
Balmontienė.

LDS 2 kuopos susirinkimas 
šaukiamas vasario 24, sekma
dienį, 2:30 vai. popiet šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos mo
kyklos salėje. Galima Bus užsi
mokėti už Darbininką bei užsi
rašyti laikraštį naujiem skaity
tojam.

Antanas Akstinas mirė vasa
rio 4, palaidotas vasario 7 iš šv. 
Kazimiero bažnyčios Kalvari
jos kapinėse Brocktone. Velio
nis buvo aktyvus parapijoje, 
draugijose ir lietuvių visuome
ninėje veikloje. Visą laiką dirbo 
batų dirbtuvėse; prieš 5 metus 
išėjo.į pensiją. Nuliūdime pa
liko žmoną Malviną žogelytę, 
du sūnus (vienas yra JAV ka

lcite-

336 East 86th St, N. Y. G
Tarp 2-a* ir 1-c* Avtnu* • TR 9-0400 
Atidaryt* kasdlm nuo 9 ryto Iki 9 vai. vakaro 
Antradieniai* ir šošladleniaia 9 iki 6 vai. vak.

■vta> 
___  _____yrtt* Aw. — VA J-7098

AstoriMe 8Maway 8E — AS 4-B10



RAY’S LięUOR STORE

Telefonai: Vlrginia 3-3544

PADĖKA

MOVI
Insurance

HAVEN REALTY

Naujai atidarytas

LIMOUSINES

JUNK CARS WANTED

Mielam tėveliui

KAZIMIERUI STAROUUI

Tel. Vlrginia 5-1800

AtA

P ARK FLORISTKAZIUI ŠTAROLIUI

ir žentą nuoširdžiai

ffeltd-F.TD,

sjjMfcnšnt

HOLY LIGHT
KAZIMIERUI 5TAROUUITRO0EI KIZLAU SKlENEI BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPBON

R KUČINSKAS

A Top Price for Used Cars & 
Trucks any Year any Model. MR. T> 

8494 in 
0310. <

Lietuvių Atletų Klubo nariai 
ir valdyba

■ UUnmt moteris, kuri galė
tų prižiūrėti mažametį berniu
ką. Dėl buto it sąlygų skambin
ti GL 5-7281.

LAND CONTRACTOR8 
194 State Street, Biooidyn, N.T.

JOSEPH TORRES 
23 Tears oCHfcpertence 

Moderft and Antiųue

TR1 R.OOR 
SCRAP1NG Co.

Josepti Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE

Vaduojantieji atostogų j 
Floridą, gali apsistoti pas G. 
Kūmą, 605 — 6th .Avė., Vert 
Beach, Fia. Mažas miestelis, 
gražios apylinkės ir lengvai 
gaunami kambariais.

—' Gem City Open p-bės įvyks 
vasario 23-24, Daytoh, Ohio. Jose 
dalyvaus lietuvis Vincentas žukai-

CtSf ME 5-2100 
Ask,for WALTER

Call TR 2-8885 
W. PALIK 

1732 JeromČAveų Brome, N. T.

605 FrankUn Are., Brooklyn 
Special consideration to religious 

groups 
MA 2-1197

— Bostono tarpklubinėse, praeitą 
penktadienį Lietuviai įveikė Cam
bridge II, santykiu 3%-% ir 1 ne
baigta, kurioj jaunuolis Leonavičius, 
tikimasi, pelnys pilną tašką. Taš
kus laimėjo mūsų žaidikai šitaip: 
Makaitis 1, Klinovas I* Švei
kauskas 1, Leonavičius* nebaigė ir 
R. Girnius 1. Mūsų komandoj pir
mą kartą šiam sezone pasirodė Leo
poldas Šveikauskas, pelnijęs tašką 
iš Bart King. L. Šveikauskas dėsto 
ekonomiką Tale universitete, New 
Haven, Oonn. Šį penktadienį Lietu
viai rungiasi su Cambridge I pas 
save, Sd. Bostono L.PJ>joj.

Hnem» f 
STORAGĖ

Weddings Our Specialty 
MIKE MADDEN — TW 8-6117

mirus, sūnų Algirdą ir artimuosius giliai užjaučia

kimo parap. bažnyčios šv- Jo
no kapinėse- Paliko vyrą Povi
lą, seserį Rožę Staselienę, du 
sesers vaikus: Juozą ir Jurgi 
Staselius, Agotą Staselytę ir 
seselę Dianą Mariją, O.P.

Iš JAV p-bių į tarpsonines 
varžybas patenka tryš pirmieji. Du 
yra aiškūs, tai Fischeris ir Bisguier, 
tačiau tretysis dalyvis turi paaiš
kėti po papildomų varžybų taip Ad- 
disono, Evanso ir Resbevskio, su
rinkusių' po vienodą taškų Skaičių. 
Addisono (meisteris iš Los Angeles) 
įsibrovimas į dldmeisterių tarps su
kėlė nemaža susidomėjimo. Tai nau- . K --
ja pajėga. Jis p-bėse sužaidė lygio- Lietuvos atstovybę, O. Kajec- 
mis su didmelsteriais Benko, Rossa- 
limo, įveikė didmeisterį Reshevskį 
ir žinomus meisterius — Bėrlinerį, 
Mednį, Steinmeyerį.

— Massachusetto p-bės įvyks va
sario 21-24 d.cL, Cambridge "Y” pa
talpose, su pertrauka vasario 22 d. 
didmeisterio W. Lombardy simulta
nui, kuris atvyksta iš New Yorko.

Gatima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo 
tų gerintų. Didžiausias pairi rinkimą* degtinės ir vyno. 
18B-& LĖFFEKES BLVD. RICHMGND fflLL, N. Y

Kotryna Adamoniena, 73 m. 
amžiaus, gyį, Brooklyne, mirė 
vasario 6. Pataidotsr iš" Apreiš-

mirus, jo liūdinčią žmoną, vaikus 
užjaučia ir kartu liūdi

S&S8-40 STAGG SI. BROOKLYN 6. N Y
Telefonas: STagg 2-5938

R. CARULLO & SONS Furniture. 
Buy direct and save 40to60$& with 
this ad. Complete line of: Bedroom, 
Livingroom, Diningroom furniture. 
Open: Mon., Wed., Thurs. 10:30 am 
to 9 pm; Tue^ Fri., SaL 10:30 am to. 
7 pm. — 5024 4th Avė. (corner Slšt 
Street), Brooklyn, Tel. HY 2-4343.

ANTANAS VAITKUS, vedėja* 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand Street, BrooHyn II, N. Y. e Tel. STagg 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 

Pristato j namu* lietuvišku* skilandžius ir sūrius 
-------We take all orders special price for Weddings and Parties--------

Home-Made Bologna

kre&d kels Lietuvos laisvės] 
problemas. Užsuko į “Ameri
kos Balso” lietuvišką skyrių, 
kur vyrai, lietuviai atsiraitę 
rankoves, pluša programas Lie
tuvai rengdami Balso lietuviai 
tarnautojai pastoviomis auko
mis per Balfą remia tremtinių 
mokyklas, bet Balfo skyriaus 
Washingtone veikla nėra labai 
ryški, išėjo Balfb atstovai ir |

HA T-TT47 — Dayi 
HA I-ITIS — Bvvi

UNFORO COHSTRUCnON CO.

u* j&S’ERfc Service, 

bear Service, complete brake service, 
American - Foreign Cars & Truęks.

C Y 2-9349 — MO 9-9842
827 East 134th Street (2 blks. East 
off Brucnner Blvd.), Brome, N. T.

m susnuNKH£AMs — vbltul
Adresą*: 40 E. šLYjė, N.Y.

. TC MUS-Zm „ 
Savininkas VACTO-STEPONU

GARDINERS RESTAURANT 
Luncbcon* - Dinner* - e^cktail* 

Our Driftwood Room is now avail- 
able fof small wed<fings, sbovr^s, 
meetings and ąR sodai functkms. 
62 GanSners AvA, Levittovm, N. T.

Barney Murtagb — PE1-8330

POST DETECTIVE BURBAU 
Licensed and Bonded by N. T. State 
Strictly confldentisl. IHssing per
sona traced. Domestic - CtvH - Cri- 
mirial — No case too smaU or too 
large. 135 - 34 Roosevelt Avenue, 

Flushing; TeL LE 9-3200.__________

virtą Jurtą!}. Si savmtgaų, M 
rauginės . įvyktų, LAK abi sck 
nion^ keBUMidos turėtų žaisti 
Yonkers N.Y. Blogam orm pr> 
vertus atidėti eilę rung^nių; 
mfvnškiai gal būt pirmą kaitą 
turės žaisti vasario 16 savait
galyje. Paprastai tą dieną mū- 
siMdm neža&davo.

Jauniai taurės rungtynėse 
priešininku turi ukrainiečius jų 
aikštėje 12:30 vai Jaunių B 
žaidžia pas Eintrachtą 11:30

Klema* Budreckas grįžo į 
New Yorką- Lauktina, kad jis 
sustiprins lietuvių Atletų Klu
bo futbolo komandos puolimo 
eiles.

Algirdas Starolis, kurio fut
bolo karjera pertraukta sulau
žius koją, pergyveno savo tėvo 
mirtį. Visų sporto draugų nuo
širdi užuojauta

Valūnas žuvo Connectkutte 
susisiekimo nelaimėje. Jis 
anksčiau žaidė Waterburio Gin
taro krepšinio komandoje.

Lietuviu AHety Klubas nu
mato atgaivinti dar šį sezoną 
savo la*epšinio komandą, ku
rios pasigęsta paskutinius du 
sezonus. Atletai eventualiai da
lyvautų žaidynėse Clevelande 
balandžio 20-21.

Užgavėnių blynai su šokiais 
įvyksta vasario 23, šeštadienio 
vakare Lietuvių Atletų Klube.

V. Gintautas, LAK krepši
ninkas, išėjo į kariuomenę. Be 
jo, karinėje tarnyboje dar yra 
futindininkai Margaitis ir Mro- 
zinskas. . Atletas

Adm. Fri-Soa. SL55 
Sat. Bvs. SI.75 

tax ind. 
Adults Only 

57 We«t57th Street 
at 6th Avė.
PL 2-2234

HĖRBĖRt T. DAVIS
For the finest in HEARING AIDS 
ūse our spedal Lay-avvay-plan. Spe
cial consideration to religious groups 

66 North Franklin Street 
Hempstead, Longlslšnd 

IV 3-9190

MAN TO REPREŠENT 
the Catholic Benevolent Legfcm a 
fraternal Insurance Society serving 
Catholic famiBes in NT slnce 1881. 
To enroll members in our bospttaH- 
zation and income proteetion pro
grama. ųūaHfied leads,' adve«ėd

kienės buvo maloniai priimti; 
bet pūties atstovo nei jo padė
jėjo negalėjo pamalti.

KURb L. Jankus

c DOMJNICK TUMO Cowtractor 
Everything and Anything in the 
Contracting Line. Ali our- work done 
at reasonable rates —- all our work 
guaranteed. Special consideration to

GEORGE KĖEFE CARPENTER

Everything . and anything in the 
CONTRACTING LINE. Our Rateš 
arė reaaonalūįv all our vork guar- 
asteed. — 1??1 Broadnay, Brook- 
lyn, N. T.; AP 7-8Š27. Spyriai con-

WEST 4&MPSTEAO BOWL
West Hempstead*s finest Lanes, 32 
automatic ptžfepotters. Restaurant - 
Cocktaii lounge; ample parklng. A. 
healthy sport for young- and old. 
Hempstead Tumpike & Chėrry Val- 
ley Rd. (at the Island Garden Are
na. Gali IV 1-0155, ąsk for Johnny.

glstratfon. Šlflfts—7-S A 3-l> <Bf- 
fereutial for eve. & night duty. Also 
opening for assistant dietitian. CaD 
LO 7-4180 orwriteDirectorofNurses 
Mrs. Maiy Shanka, ALEKANDER

BLUE RiSBON MOVERS 

2 MEN $15 PER HOUR 
All Woric Guaranteed

INTERNATIONAL NEWSPAPER 
PAPER PRINT1NG CO;

x FOR THE FINEST IN
NEVVSPAPER printing

; CALL '
. OR 3-1830 ,

Arifat 

La MARTINIOUE CLUB. 
Mušte by tihic Morrison

Cocktail Lounge 
Restaurant 

Ladies invlted vF;

SHOP AT HOitSVi OF
r FORST L1OUOR STORE 

į FrėeDelivery
285 Jericho Turnptke <off Plainfield 
Avė.)', Florai Paric, LuL, N-T. Phone 
FL 4^2105 — Ask for. OTTO. ; '

mirus, jos brolį JONĄ LILEIKĮ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame

SIAURINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europtetiHca duona ir pyragai, šventėm*- 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir AIBKtTAS RADŽIŪNAS, sav.

Cocktail Ldusige; Dihmr B Sūpper 
š la eute atrtr fiaflftfea -2- ssoe 
Broadwty, amtr 233tk SC, N.T.C. 

Diners CMb - American Exproes
Free paiktag otff JoL Oosed 
MondayS. Ccffl Kf $-2245

NEAL’S REŠTAURANT
66 W. Fordham Rd. — FO4-3892 

Excenent Ccdatne - Open Ali Year.
Sea Food - Cjope - Steaks 

WeddingB,.. Cdrtnftunion Breakfasts,

GROŽIO SALIONAS 
"ROTA”

ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
J a m a i c a traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir t.t 
87-17 Jamaica Avė. ♦ VI 9-6948

REPAIRING —RBHTORING 
Furnthme Itemodelefl 

French PoiMitaig - vVaodng*XW6les 
Alcobol • Heat and WaterprooCed 

*««««»

Dėkojame parapi j o s 
kunigams ir tėvams pranciško
nams už laidotuvių pamaldas, 
Juozo Garšvos laidotuvių įstai
gai už malonų patarnavimą, V. 
Beleckam už paruoštus šerme
ninius pietus, visiems drau
gams; pažįstamiems ir giminėm 
už atlankymą velionės koply
čioje, už užuojautas, gėles ir už 
prašytas šv. mišias. Dėkojame 
visiems, kurie atjautė mus 
liūdesio valandoje.

everbesT pork store 
74 Weątchester Sąuare, Brome, N.T.

HOME MADE SAUSAGE
Finest PprkJVealsnd Beef 

Pbultry .Frėah Daily 
UN 3-9b87 . -

NEMETH A MAIRR, Ptoprietora

— New Torke, Bark Sheraton 
viešbuty, 7th Avė., įvyks Atlantic 
atviros p-bės, vasario 22-24 d. d.; 
N.T. lietuviai šiuo metu rodo gra
žaus aktyvumo: dalyvauja Baltijos 
p-bėse (Staknys, Šukys, Adomaitis, 
Trojanas. Strolia, Vasiliausaks), pa
sirodė Turner Memorial turnyre 
(Staknys, Adomaitis, Bulokas, Tro
janas) ir žada dalyvauti Atlantic 
pirmenybėse.

— Partija iš Motor City p-bių, 
Detroite. Balti: T. A. Jenkins, juo
di — Kazys Škėma.

1.e4e6 2.d4d5 3.Žc3e:d 4.ž:e4 
Rd7 5.2f3Rc6 6.Rd3Žf6 7. Zg3 
Žbd7 8.Ve2Re7 9.6-0h5 10,Že5Ž:ž 
11. d-^ Vd5 12. f3 Rc5 13. Khl h4 14. 
Že4V:e5 15.2:2 Vž 16.Rb5h3 17. 
R:Rb:c6 18-g3Bd8 19.c3Bh5 20. 
Rf4Bh<B 21.R:c7Bd8d7 22.Rf4g5 

.. „ 23. RclBe5 24.Vc4Bdl! 25.R:g5
Liūgmm vyras ir giminės V:f3 matas.

T. McDONNELL 
MOVING & STORAGE



8 DARBININKAS 1$43 m./ vasario 15 d., N r. 13.

DARBININKAS
* z

Pamaldos už Lietuvą atei
nantį sekmadienį, vasario 17 
d., 11 ^al. bus laikomos Auš
ros Vartų parap. bažnyčioje, 
570 Broofne Str., New York 
City, N.Y.

New Yorko Lietuvię Taryba 
rengia Vasario 16 minėjimą 
vasario 17 d. 4 vai. popiet 
Webster Hali. Kalbės kongres- 
man John V. Lindsey ir St- 
Santvaras. Meninę dalį atliks 
solistė Irena Stankūnaitė. Ope
retės choras, vadovaujamas M. 
Cibo, ir New Yorko tautinių 
šokių grupė, vadovaujama J. 
Matulaitienės. Po programos 
bus šokiai, grojant A. Staro- 
lio orkestrui. Salę dekoruos 
dail J. Juodis. Prieš įeinant į 
salę, kiekvienais metais svetim
tautis pardavinėja lietuviškus 
ženkliukus. Prašome nepirkti, 
nes bus dalinami salėje. Ren
gėjai kviečia visus lietuvius 
kuo gausiau minėjime daly
vauti.

Lietuvos vyčię 41 kuopa 
rengia šv. Kazimiero minėji
mą. Kovo 3 11 v. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje bus mi
šios. Mokyklos salėje bus pus
ryčiai ir speciali kultūrinė pro
grama su tautiniais šokiais, 
trumpu vaidinimu. Pasirodys ir 
žinomas komikas Vitalis Žu
kauskas. Kalbą pasakys Jokū
bas Stukas.

Užgavėnių blynu balių ruo
šia šv. Rožančiaus draugija va
sario 24, sekmadienį. Aušros 
Vartų parapijos salėje, 570 
Broome Str., New York City, 
N.Y., po sumos — 12 vai.

Ona Zailskienė, lietuvių skau
čių seserijos vyriausioji skau
tininke, vasario 24 atvyksta iš 
Chikagos vizituoti New Yorko 
skaučių Neringos tunto ir da
lyvauti tunto penkmečio minė
jime bei Kaziuko magėje.

Apreiškimo parapijos Amž‘- 
ncjo Rožančiaus draugija savo 
naują vėliavą šventins kovo 17, 
sekmadienį. Ta dieną bus ir 
draugijos iškilminga vakarienė. 
Vėliava pasiūta Paryžiuje.

Kaziuko mugės metu, vasa
rio 24 d., skautės rengia bend
rus pietus su visuomene. No
rintieji dalyvauti praneša iki 
vasario 20 d. telefonu B. Kido- 

. lienei UI 1-3894, R. Vilkutai- 
tytei MI 2-2137, R. Bružinskie
nei EV 7-0526.

WAGNER THEATER 
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-R:dgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p p. 

šeštadieniais iki filmus pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos. 
Penktadienį, vasario 15 — iki 
Trečiadienio, vasario 20, 1963 

Jaunos mergaitės iš menininkų šei
mos dramatinis likimas —

Ich war ein hžssliches MSdchen
Tr naujausia Vokietijos savait. apžvalga

DIE SINGENDEN ENGEL
VON TIROL 

Vaidina:
C. Kaufmann. H. Sohnker. H. Feiler 

Priedinč filmą:

Šv. Antano gimnazijos Kennebunkport, Maine,

BERNIUKŲ CHORAS DAINUOJA

DARBININKO METINIAME KONCERTE
kovo 3, sekmadienį, Šv. Tomo parapijos salėje

* JAMAICA AVĖ. ir 88th STREET kampas WOODHAVENE
/

Chorui vadovauja:

TEV. BERNARDINAS GRALSLYS, O. F. M.

PROGRAMOJE — : lietuviu kompozitorhj ir liaudies dainos, skiidučiy muzika.
Pradžia 4 vai. popiet Bilietai: $2.50, numeruotos vietos $3.00, studentams $2.00

Darbininko metinio koncer
to proga atvyksta apie 40 ber
niuku, kurie išpildys progra
mą. Kas galėtų priimti nakvy
nei, prašomi skambinti telefo
nais GL 5-7281, vakarais GL 
5-7068. 30 berniukų dar ne
turi nakvynių. , ,

Darbininko koncertui bilie
tus galima gauti pas M. šalinks- 
kienę, Ginkit krautuvei, O. Pę- 
netauskiene, P. Plaktonienę, 
Lietuvių Klube, Jokūbaičiu Li- 
quor Store, P. Urbonavičiene, 
L. Adomenaite-Ulrich, Darbi
ninko administracijoje arba už
sakyti paštu- Geriau bilietus į- 
sigyti iš anksto, nors bus par
duodama ir prie įėjimo, nes 
vietų skaičius ribotas.

Koncerto metu veiks lietu
viškos- spaudos, plokštelių kios
kas- Darbininkas ta proga nau
jiem skaitytojam iki,šių metų 
pabaigos duodamas už 3.0 0; 
šiems ir 1964 m. 8.00 Prašom 
pasinaudoti šia didele nuolai
da.

Užgavėnių blynu balių ren
gia jaunos moterys — sadolie- 
tės Angelų Karalienės parapi
jos salėje vasario 26, antra
dienį, 7 vai. vak. Pelnas skiria
mas bažnyčios pataisymui. Į- 
ėjimas asmeniui $1.25. Kvie
čiami visi atsilankyti ir parem
ti sadaliečių ruošiamą balių.

Kazys Eidukaitis, buvęs daug 
metu LRKSA 134 kuopos sek
retorius, mirė staiga savo na
muose, 7429 87 Road, Wood- 
havene, N.Y., vasario 2 d. 11 
v.v. Velionis buvo gimęs Pažė
rų parapijoje ir valsčiuje, Vil
kaviškio apskrityje. Lietuvoje. 
Amerikon atvyko 1913- Pašar
votas buvo Arominskio laido
jimo įstaigoje Brooklyne, pa
laidotas vasario 6 iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios šv- Jo
no' kapinėse. Paliko liūdinčią 
žmoną Teofilę Butkiutę, sūnus 
Kazį, Joną, dukras Oną, Ge
novaitę, du žentus, du anūkus 
ir dvi anūkes.

VYRESNIOSIOS skautės ruošiasi Kaziuko mugei. Iš k. j d. Felda Nemickienė, Aldona Siieikytė, Eglė Sodaitytė ir Ramunė
Vilkutaityte. Nuotr. G. Peniko.

M ASSACHUSETTS gub. Endicott Peabody vasario 7 priėmė lietuvių delegaciją. Iš k. i d.: Vladas Bajer- 
čius, Antanas Matjoška, Ona Ivaškienė, Vytautas Pigaga — vienintelis lietuvis Mass. seimely, John Gri- 
galus, Lietuvos garbės konsulas Anthony Shallna, Antanas Juknevičius, Jackus Sonda.

MUZIKO ANTANO VISMINO PAGERBTUVĖS
Maspeth, N.Y. — Sausio 26, 

V.J. Atsimainymo parapijos sa
lėje įvyko iškilmingas banke
tas Antano Vismino 25 metų 
muzikinei veiklai šioje parapi
joje atžymėti.

Banketas buv»o suruoštas 
prel. J. Balkūno iniciatyva ir 
parapijos choro pastangomis 
bei dviejų parapijos draugijų 
pagalba. Atsilankė virš 300 as
menų.

Jubilijatui įėjus į salę, cho
ras ir visa publika užtraukė 
“Ilgiausių metų”. Toliau cho
ras sugiedojo: Giedu dainelę 
(J. Naujalio), Saulelė nusileido 
(Šimkaus), Mergužėle mano (J. 
Cižausko), Grybai (liaudies dai
na), O močiut, motinėle (Šim
kaus); išpildė moterų choras- 
Čia kraštas liūdnas (Žile v i- 
čiaus). Plaukė sau laivelis (Šim
kaus); duetą išpildė Julija čap- 
kus ir Marija Kapočiūnienė, 
angliškai padainavo. Marija Ku
lis, Oi greičiau (Šimkaus) — 
Mary Žemaitis-

Programos vedėju buvo kun. 

P. Lekešis. Prie ' garbės stalo 
sėdėjo ir kalbas pasakė: prel. 
J. Balkūnas, kun. P. Bulovas, 
prof. J. Žilevičius, muz. VI; 
Baltrušaitis, aktoriai Juozas 
Boley ir K. Vasiliauskas, inž. 
Antanas Mažeika. Telegramo
mis sveikino muz. J. čižaus- 
kas iš Elizabetho, Alf- Jaku
čionis iš Bayonnės, Liet, kon
sulas Anicetas Simutis su žmo
na, Jonas Stonys, muz- M. Ci
bas iš Great Necko. Bankete 
dar dalyvavo kun. V. Budrec- 
kas, kun. S. Raila. Tėv. P. Ba- 
niūnas, Darbininko administra
torius, muzikai: Kl. Bagdona
vičius iš Newark, N.J.,- J. Ra
jeckas iš New Yorko, Bernar
das Dulkė iš Glendale, L.I.

Antanas Visminas yra daug 
nuveikęs muzikos bei meno 
srityje. Su parapijos choru jis 
yra surengęs daug koncertų, 
pastatęs operečių ir dramos 
veikalų, važinėjęs po kitas ko
lonijas koncertuodamas. Tris 
kartus išpildė Dubois oratori
ją “Paskutinius Kristaus žo

džius”, keletą kartų vaidino 
religinį veikalą “Piloto dukte
rį”- 1952 jo pastangomis su
rengta pasisekusi dainų šventė, 
kurioje dalyvavo 14 chorų ir 
sutraukė daug publikos, (m.)

Laima Mikniutė, studentė, 
gyv. New London, Conn., bai
gusi modeliavimo mokyklą, de
monstruos savo pasiūtus dra
bužius madų parodoje kovo 10 
Ridgevvood Lanes salėje. Be 
to, kaip modelės madų parodo
je dar dalyvaus B. Liogienė, 
M. Motuzaitė, D. Roževičiutė, 
E. Sodaitytė, V. Paulytė, A. 
Sabalienė ir V. Valaitienė.

Jonas Krunklys, gyv. Broo
klyne, praneša kad už a.a. jo 
žmonos Marijonos Krunklienės 
vėlę, vasario 21 d., 9 vai. Ap
reiškimo parap. bažnyčioje bus 
gedulingos pamaldos, o už dė
dės Jono Gedriauš vėlę — va
sario 24 d-, 10 vai. Artimieji 
bei prieteliai prašomi pasimels
ti-

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas rengiamas vasario 
17 aukštesniosios mokyklos sa
lėje So. Bostone. Pradžia 1:30 
v. Kalbės jauniausias Ameri
kos senatorius Edvvard M. 
Kennedy, iš lietuvių kalbą pa
sakys inž. Jonas Jurkūnas iš 
Chicagos.

Šv- Petro parapinės mokyk
los mokytojų ir mokinių tėvų 
Whist Party bus vasario 18 d. 
7:30 v.v. lietuvių piliečių klu
bo salėje. Pelnas skiriamas 
mokyklos remontui.

Kun. J. Svirskas vasario 10 
išvyko savaitės atostogoms pas 
savo mamytę Haverhill, Mass.

Motery-merginę klubas va
sario 23 parapijos salėje prie 
E- 7-tos gatvės ruošia Užgavė
nių vakarienę-blynų balių. Pra
džia 7:30 vai. vak-

Studentę ateitininkę susirin 
kimas vasario 3 buvo Strazdų 
bute. Dalyvavo 25 studentai. 
Eligijus Sužiedėlis skaitė pa
skaitą apie Paskalį,, jo pažiū
ras į Dievą, religiją ir pomirti
nį gyvenimą bei sielos nemir
tingumą. Prelegentas buvo iš
rinktas draugovės atstovu į 
Nepaprastą ateitininkų konfe
renciją- Studentų ateitininkų 
rengiami Užgavėnių šokiai bus 
latvių namuose, vasario 22-

Anelė Granijolienė vasario 
24 d. lietuvių piliečių klubo 
salėje ruošia Šurum-Burum 
koplyčios statybai Brocktone, 
Mass.

Jieva Norkūnienė sausio 27 
šv. Petro parapijos salėje su
ruošė Whist Party, kurio pel
ną skyrė Nukryžiuotojo Jė
zaus seserim- Gerai suorgani
zuotas parengimas davė 400 
dol- pelno, kuris buvo padalin
tas pusiau:,, 200 dol. koplyčios 
statybai Brocktone ir 200 dol. 
So. Bostono seserų namam tai
syti.

Muz. Jeronimas Kačinsko 
parašytų mišių koncertui, ku
ris įvyks kovo 24, bilietai gau
nami: klebonijoje, pas radijo 
vedėją Joną Romaną, Ketvir
čio brengenybių krautuvėje, 
Stelmoko namų pardavimo įs
taigoje ir dr. Kapočiaus įstai
goje.

Arnoldas Vokietaitis vasario 
1 Donnelly teatre dainavo Don 
Basilio rolę “Sevilijos kirpėjo” 
operoje- To teatro administra
torius yra lietuvis Pranas V. 
Šidlauskas, baigęs Yale univer
sitetą-

Vasario 16 atšventus, beliks 
viena savaitė ligi Užgavėnių. 
Aišku, kad jaunam reikia prieš 
Gavėnią pasišokti. Kviečiame 
atvykti į Bostono at-kų drau
govės rengiamus šokius vasa
rio 22 Washingtono dieną, 8 
vai. vak. Šokiai bus jaukiuose 
latvių namuose Jamaica Plain. 
Gros geras orkestras.

86+h CASINO THEATRE
210 EAST 86th ST., NEW YORK. N.Y. 

RE 4-0257 • BU 8-0561
Penktadienį, vasario 15 — iki
Ketvirtadienio, vasario 21, 1963

Spalvota, linksma filmą —
DER JUNGFRAUENKRIEG 

Vaidina :
M. Rahl, O. Simą, A. Dahlen. K.
Heintel, R. Carl, G. Locker ir kt.

Priedinč filmą:
Was eine Frau im Friihling trSumt

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

Klausydami trumpom bangom 
sužinosite kas dedasi jūsų tėvy
nėj. Mūsų aparatais girdėsite 
visą Europą. Mes garantuojame. 
Didžiausias New Yorke pasirin
kimas vokiškų Hi-Fi radijo 
aparatų

TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 
GRUNDIG 
SABA

Hi-Fi ir Magnetofon 
Parduoda ir patarnauja patyrę 

vokiečių specialistai.

GERMAN HI-FI
MANHATTAN

N. Y. — 1574 3rd Avė. (89 St.) 
EN 9-3366

Brooklyn — 58-24 Myrtle Avė. 
E M 6-5450

V/ILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
Tek: HIckory 1-5220

YUcon8-83l0 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental Delicatessen
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

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

PINIGAI Į USSR
PILNAI GARANTUOTA

Pristatome laike 2 savaičių 
Prašyk platesnių informacijų

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

Laicniuota ir pilnai bondyta.

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI Į 
VISUS KRAŠTUS 
pristatomi per 3-4 savaites 
Pilnai garantuota. Prašyki
te sąrašų ir kainoraščių

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 East 28th Street

N. Y. C. 16, N.Y. M U 9-0598

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335
STEPHEK AROMISKIS

(ARM AKAUSKAS) 
Grabo rius-Balsamuoto jas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthevv P. Ballas

(BIELIAUSKAS)
F U N E R AL HOME

M. P. BALTAS — Directoriua 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas
660 GRANO STREET 

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B ORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

J. B. S KALINS
- Šalinskas 

LA1DOTUVJU DIREKTOtyUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkvay Statlon) 

VVOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuvee 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

Tel. Vlrginla 7-4499

THEODORE WOLINN1H,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARIŪNAS
Funeral Home 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST.
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

I97 V/EBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimai dieną ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačio* ir J kitus miestus.
Reikale Uuktto: Tel. TR 6-4494


