RINKIMAI IR RYŠIAI SU MASKVA
Prezidentas siekia moratoriumo iš Maskvos iki rinkimų.
Pavedė Sekretoriui rūpintis, kad šiemet nebūtų Berly
no ir Kubos krizės
Prezidentui Johnsonui
vi* sias dalykas — rinkimai. Sie
daus politikoje šiemet svarbiau kimas rinkimus laimėti diktuo
ja tam tikra dalim ir užsienių
politiką, ypačiai santykius su
Maskva. Apie tai informuoja
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Mes nesirengiame nieko laidoti ir* nesirengiame duotis laidojami
Prezidento deklaracija pabrėžė kovą su skurdu Amerikoje;
žadėjo tiesti tiltus su komunistais, nutylėjo jy pavergtą laisvę
88 Kongresas antros sesijos
pradžioje sausio 8 išklausė pre
zidento Johnsono deklaracijos,
•kurioje buvo dėstoma vidaus
politika, paskui užsienio.

VIDAUS POLITIKOJE:
su skurdu Amerikoje

Kova

Vidaus politikos siekimuose
labiausiai pabrėžė kovą su skur
du. nes “penktadalis Amerikos
šeimų pajamas turi per mažas,
kad galėtų patenkinti net bū
tiniausius savo reikalus”- Ko
vai su skurdu prezidentas minė
jo priemones: — išplėsti mo
kyklas. kurios paruoštų kvalifi' kuotus darbininkus; statyti li
gonines ir bibliotekas, statyti
butus; — moderninti nedarbo
apdraudą; — sumažinti mokes

rinką, padidintų apyvartą ir
darbą, nes 4 roti, darbo jėgos
ir 13 procentų įmonių pajėgu
mo tebėra neišnaudojama; —

vietoj siūlomos 35 valandų dar
bo savaitės, kuri tik sukeltų in
fliaciją, reikia panaikinti antvalandžius, kurie duotų darbo
naujam dirbančiųjų kiekiui;—
įvesti socialinę apdraudą senes
nio amžiaus asmenim.
Pirmoj eilėj prezidentas siū
lė svarstyti mokesčių sumažini
mą.

Dėl Berlyno
— Kancleris Erhardas ir už.

ŽMONES, KURIE
Michigano Bernard kolegi
jos profesorius R.P. Youtz ty
rinėja Michigano gyventojos
Mrs. F. Stanley keistus sugebė
jimus tamsoje pirštais atskirti
spalvas. Darė ir tebedaro su

ją įvairius bandymus. Pvz. Dėžėn buvo įdėta 14 gabalų me
džiagos skirtingų spalvų —rau
donos, geltonos, žalios, mėly
nos. juodos, purpurinės ir bal
tos. Gabalai buvo sumaišyti. Ti
riamoji įkišo ranką į dėžę ir iš
palytėjimo atspėjo spalvas. Tris
kartus mėgino. Pirmu kartu iš
14 gabalų teisingai pataikė 11.
antru kartu 13, trečiu 12. Čiu
pinėja 30 sekundžių iki dvie
jų minučių, kol spalvą pažįsta.
Sunkiausiai atskiriama gelto
na nuo baltos ir dėl to padarė
tas klaidas Ji patT nemoka pa-

“Sovietų politika sistemingai
tebevairuojama sudaryti ir iš
naudoti spragas laisvajame pa
saulyje sovietinės jėgos ir įta
kos ekspansijai pasinaudojant
' politiniais neramumais, ekono
miniais sunkumais, diplomati
niu sutrikimu ir kariniu nusil
pimu.” Dokumentas dar pridu
ria, kad komunistai esą pasi
rengę pavartoti jėgą — parti
zaninius karus ar miestinius
perversmus, kur tai bus nau
dinga.

Ir baigė prezidentas tokiais
sparnuotais sakiniais kaip:
“Mes nebūsime nei agreso
riai, mes netoleruosime nei ag
resijos veiksmų.
“Mes nesirengiame nieko lai
doti, ir mes nesirengiame duo
tis laidojami.”
Kalba buvo skaitoma 40 mi
nučių. Ji buvo rengiama 24 au
torių per. 6 savaites. Skirta rin
kimų laikui, labiausiai pabrė
žiant vidaus reikaluose kovą
su skurdu ir geresnio gyveni
mo kūrimą, naujo nieko nesa
kant apie užsienio politiką, tik
švelniai užsimenant apie tiltų
statybą su komunistiniais kraš
tais ir visai nutylint tų komu
nistų pavergtą laisvę.

Amerikos atsakymas į tai:

som tautom ir visiem aHcstantiem. —4- Turime tirti erdvę

skaitė, kad Sovietų ūkinis prie
auglis 1963 buvo mažesnis nei
2.5 proc. Anksčiau
vo tarp 6 ir 10 proc.
Amerikos ūkinio prieauglio vi
durkis 5 proc.

min- Schroederis sausio 8 įspė
jo, kad vakarų Berlynas neturi
daryti žygio, kuris reikštų ry
tų Vokietijos pripažinimą de
Maskvoje ortodoksų katedrą
facto ir vakarų Berlyno izoliavimąsi nuo vakarų Vokietijos. rengiasi nugriauti — judėjimą
O to komunistai siekia dery kliudanti. H. Tribūne korespon
bom dėl gyventojų susisiekimo. dentas iš Maskvos pranešė, kad
Maskvoje sudarytas komitetas
MAINAI: Rojų iškeitė į laisvę
“visų rūšių naujom civilinėm
Sovietų pilietis J. A. Ase- ceremonijom sukurti". Komite
jevas. 35 metų, pagal kultūri tas reikalingas dėl to. kad spau
nių mainų programą atvyko da teberašo, jog ligi šiol vai
studijuoti Harvarde. Sausio 2 kai pagal “senas ceremonijas"
iš savo draugo amerikiečio bu nešami krikštyti- Aiškinama,
to Asejevas iššoko pro lan kad sudarius civilines ceremo
gą iš trečio aukšto. Tebėra li nijas tikybinės apeigos būsią vi
goninėje. Tikimasi, kad pa sai uždraustos. Komunistų va
sveiks. Kritimą sulėtino kiek dų negalėjo nepiktinti ir šių
medžio šakos ir sniego krūva. metų ortodoksų Kalėdos Mask
Jis buvo prašęs valstybės de voje — sausio 7 (kalendorinis
partamentą azylio ir negavęs at- . skirtumas 13 dienų) katedra
sakymo. Teigiamas atsakymas ir kitos bažnyčios buvo pilnos,
jį pasiekė tik ligoninėje. Ru nors tai buvo darbo diena.
sijoje liko jo žmona ir vaikas— Amerika nuo liepos 1 pa
— Berlyne sausio 7 iš na naikins Ispanijoje tris aviaci
mų prie komunistinės sienos iš jos bazes ir grąžins 8.000 vyrų.
trečio aukšto virve nusileido į Iki 1964 pusės iš Prancūzijos,
vakarų pusę visa- 5 asmenų šei Anglijos ir kitur bus grąžinta
ma.
viso 15.250.

Sovietinės politikos siekimai:

su sąjungininkais ieškoti nau
jų priemonių tiltui tarp Rytų
ir Vakėrų.

Amerikos pagrindinis tiks
las — pasaulis be karo. Į tą
tikslą prezidentas suminėjo 10
PREZIDENTAS deklaracijos metu.
kelių: 1. Nors biudžetas kari
niam reikalam sumažintas, bet
DERYBOSE DEL MAINŲ: Tik jau be čius, kad 11 bilijonų Įsilietų į turime išlaikyti karinę jėgą,
kuri dabar yra pakankama at
remti agresijai ir infiltracijai
departamento kontrolės
•
tokio tipo kaip Hanoi ir Hava
Derybos Maskvoje dėl kultū- mos. tai sovietinis siūlymas
noj. Tą jėgą turime taip pavar
rinių mainų programos prasi- praktiškai reikštų: Amerikos
toti kaip prezidentas Kennedy
dėjo sausio 7- Sovietai nori, valdžia nekontroliuos nevaldiKubos reikalu. — 2. Ženevoje
kad ryšiai tarp "nevaldinių" or nių organizacijų, o Sovietai
turime siekti nusiginklavimo ir
ganizacijų eitų be valstybės kontroliuos ir diriguos. Ame
jo kontrolės. — 3. Savo mais
departamento kontrolės.
Ka rikai tai nepriimtina.
to preteklius turime vartoti
dangi Sovietuose visos organi
kaip
taikos' priemonę — juos
SOVIETUOSE:
Pajamos
suma

zacijos yra valdžios diriguojažėjo, persekiojimas padidėjo
Amerikos ČIA specialistai ap

Minėtame laikraštyje jie kal
ba apie dokumentą, sutartą Tau
tinės Apsaugos Taryboje ir pa
vadintą “National Policy Objectives". Cituoja to dokumen
to žodžius, iš kurių aiškėja

Tautas daryti paveikesniu įran
kiu valstybių nepriklausomybei
ir tvarkai. — 10.
Turime

UŽSIENIO POLITIKOJE: Tiltai
tarp Rytų ir Vakarų

drauge su kitais, o jei negali
ma, vieni, —5. Turime plėsti
PIRMASIS
PO
PREZIDENTO,
Atstovų Rūmų pirmininkas ir ei
nąs viceprezidento p. John Mc
Cormack .

pasaulio prekybą pagrindu —

RESPUBLIKONŲ VADAI
kongresm. Charles A. Haileck ir
šen. Ėverett M. Dirksen.

6. Turime saugoti prekybos pu
siausvyrą, kuri yra pagrin
das dolerio pastovumui. —7.
Turime tapti geresniais kaimy
nais Amerikos laisvom valsty
bėm Pažangos programos ke
liu. —8. Turime stiprinti lais
vų valstybių gyvenimo standar
tą, ypačiai skatindami privati
nes investicijas. — 9. Turime
stiprinti ryšius su Atlanto ir
■ Pacifiko sąjungininkais ir J.

Su de Gaulle?

DEMOKRATŲ VADAS šen. Mike
Mansfield .

SĄJUNGININKAI BENDRU KELIU: pirma biznis, o paskui
ANGLIJOS BIZNIS SU
draugyste
CASTRO:

sios pripažinti dar nenumato,
kuo labiausiai susirūpinusi Amerika. Pompidou pastebėjo,
kad J. Valstybės keičiančios pa
žiūras į europinius sąjunginin
kus — linksta laikyti juos ly
Amerikos paskelbtą Kubai Ho*
giais partneriais Europos liki-

Anglija pardavė Kubai 450
autobusų ir iki 1968 pristatys
dar 1,000 — viso už 20 milAnglai treniruos Kubos techni
kus. Šia prekyba Anglija laužo
kada.

Su Kuba norėjo prekiauti ir
Ispanija — pristatyti laivų. A- JAV BAŽNYČIOSE:
merika įspėjo Ispaniją, kad tai
gali atsiliepti Amerikos santy Kiek lankėsi ‘ bažnyčioje .. per
kiam su Ispanija. Ar Amerika paskutines 7 dienas
MATO PIRŠTAIS
Gallupo institutas atsakymus
imsis kokių priemonių dėl Ang
į
aną
klausimą rado tokius:
lijos
prekybos
—
neaišku.
aiškinti, kaip ji pažįsta. Tačiau
— Bažnyčioje lankėsi suau
kalba apie šviesias spalvas kaip AMERIKOS BIZNIS SU
gusių žmonių 46 proc-, 1963
apie lengvesnes ir skystesnes. MASKVA.
Žemės ūkio departamentas maždaug tokis pat skaičius
Kiti bandymai rodė, kad
reikšmės turi pirštų temperatū sutiko primokėti firmom, ku kaip 1962.
— Nuo 1955 pastebimas
ra — kai buvo atšaldyta iki 75, rios pardavė kviečius Sovietam,
buvo daugiau abejojimo. Kai po 72 cn. už bušelį, arba po šioks toks lankančiųjų mažėji
medžiagos .spalvoti gabalai bu 26.6 dol. už toną. Kviečių jau mas: 1955 buvo 49 proc. 1961
vo užkloti stiklu, atskyrė, kol pardavė Sovietam už 90 mil. 47 proc. Bet palyginti su 1940,
stiklas buvo plonas; kai stiklas Valstybė turės primokėti tam dabar bažnyčią lankančių proc.
jau šešiolikta colio dalis, nebe pardavimui apie 25 mil- Depar didelis; tada buvo tik 37.
tamentas davė naujus leidimus
galėjo atskirti.
— Daugiau lankosi Amerikos
Ta pačia proga tyrinėtojas parduoti kviečius Bulgarijai, rytuose, kur didelis procentas
ėmė daryti eksperimentus ir medvilnę Vengrijai, tabaką ry yra katalikų, mažiau lankosi va
su studentais. Rado, kad 5-15 tų Vokietijai.
karuose, kur gausiau protestan
procentų taip pat turi tokio PRANCŪZIJOS BIZNIS SU SO tų. Iš 5 protestantų bažnyčią
jautrumo pirštuose. Prisiminė VIETAIS IR KINAIS:
lanko 2.
Prancūzijos min. pirm. Pomprieš metus sovietų spaudoje
paskelbtą žinią apie 22 metų pidou sausio 7 paskelbė, kad — Kdegi jM belgę asmens yra
merginą Kulešovą — esą ji padidino prekybą su ^Sovie pareigingesni bažnyčią lankyti
pirštais galėjusi paskaityti pa tais Ir kom. Kinijai parduos negu tie, kurie yra mažesnio
naftos gaminių, nors pastaro- išsilavinimo.
prastą spaudinį.

me. Ir dėl to santykiai su Amerika galį išsilyginti, (vadi
nas, kai Amerika padarys nuo
laidas, kurių deGauIle nori.
Tam ir de Gaulle susitikimas,
su Johnsonu galėtų būti nau
dingas.

Kas pareigingiaūsi

?

Kaip auga Amerikoje tikinčių
jų skaičius

Oficiali 1962 statistika, lygi
nama su 1961 metais, rodo to
kį vaizdą:
— Kas ketvirtas amerikietis
yra katalikas — 43 8 mil. arba
23.4 proc. Amerikos tikinčiųčiųjų, įvairių grupių protestan
tam priklauso 64.9 mil. arba
34.9 proc.
— Katalikų metinis prieaug
lis yra 2.3 proc., protestantų
0.77 proc., bendras tikinčiųjų
prieauglis 1.6 proc.
— Žydų kongregacijom pri
klauso 5.5 mil., rytų bažnyčiom
3 mil.
— Amerikos komunistai per
savo laikraštį The Worker lie
ja didelį pyktį FBI direktoriui
J. Edgar Hooveriui. kam jis įspėjo negrų sąjūdžius dėl ko
munistų pastangų j juos insifiltruoti.

Robert S. Allen ir P. Scott
laikrašty Rockford Morning
Star sausio 2 dienos nr-

— Prezidentui Johnsonui bu
vo neoficialiai siūlyta susitikti
su de Gaulle Karibuose. Johnsonas į tai žiūri abejingai. Rei
kalus galima atlikti diplomati
niais kanalais.

.. — Prez. Johnsonas paskelbė

mažinsiąs valdžios tarnautojų
skaičių- Prez. Kennedy per trejus metus jį padidino daugiau
kaip 130,000.
— Prez. Johnsonas tiek pa-

lankiai atsiliepė apie Peace
Corps direktorių Šhriver, kad
spėjama, jog jis būsiąs John
sono kandidatas į viceprezidentus.
— Prancūzija susirūpinus Alžiro augančiais ryšiais su Maskva. Prancūzija dar ir 1964 skyrė Alžirui 190 mil. dol- paramos.
— Šen. Keatingas sausio 8
senai aštriai kaitino Angliją,
kad laužo Kubos ūkinę bloka
dą. Anglų spaudoje skelbiamas
pasiteisinimas: “Kam Amerika
pyksta už mūsų parduodamus
autobusus Kubai, jei ji parduo
da kviečius Rusijai".
— R. Kennedy pasiliksiąs
vyr. valstybės gynėjo pareigo
se ir dar specialiose, kurias
jam buvo skyręs prezidentas
Kennedy.
— Indijos min. pirm Nehru
suparaližuotas kairę pusę. Se
niai sirgo aukštu kraujo spau
dimu.
— Ghana jau prisiėmė ko
munistinį režimą ir panaikino
laisvę.
— Cambodia panoro atstatyti santykius su Amerika, nori
gauti pinigų, tarpininkaujant
Filipinam, bet nori ir sąjungos
su Kom. Kinija.

Jis aiškėja iš to paties raš
to kitų žodžių:
“Per ateinančius lemiamuo
sius mėnesius mes turėtume
sveikinti laikinį ir dalinį susi
tarimą ar atoslūgį su Sov. Są
junga. Mes turėtume išplėsti
tokiem susitarimam bazę toli
mesniais ryšiais ir į susižinoji
mu su sovietinės vadovybės
viršūnėm .. Mes turėtume siek
ti švelnipti aplinkybių ir pa
dėčių įtampą, kuri įgalintų to
kį komunistų spaudimą ir inter
vencijas”.
Siekdama padėtį švelninti,
Amerika turėtų “laiku pastebė
ti krizės vietas ir imtis akci
jos tokiom krizėm užgniaužti
anksčiau, negu jos duosis iš
naudojamos komunistam”. Ant
ra, krizėm išvengti ar jom švel
ninti, kad Sovietų Sąjunga
jom nepasinaudotų, “mes turė
tume palaikyti nuolatinius ry
šius, tiek neformalius, tiek ir
formalius, kurie paaiškintų
Maskvai mūsų tikruosius sieki
mus- Toki ryšiai, jei jie bus įvertinti Maskvoje, kaip remia
mi tiek karinių jėgų, tiek ir va
lios jas pavartoti, galėtų paska
tinti ‘komunistinę vadovybę nu
spręsti, kad neapsimoka spaus
ti taip stipriai, kaip ji tai da
rytų kitais atvejais tamtikrose
srityse ir padėtyse”.
Prezidento įgaliojimas Rusk:

Kaip informuoja minėti laik
raštininkai, prezidentas esąs
davęs valst. sek. Rusk laisvas
rankas, stengiantis
išvengti
šiais metais naujos sovietinės
krizės. Prezidentas įgalioję s
Rusk pavartoti visokius ryšius
su Rusijos vadais, kad susitartų dėl dėsnių santykiam tarp
J,. Valstybių ir Sovietų 1964
tvarkyti.
Prezidentas taip pat manąs,
kad jo susirašinėjimas laiškais
gali Būti sėkmingesnė priemo
nė nei susitikimas su Sovietų
vadais. Bent iki rinkimų.
Siūlydamas atoslūgį, prezi
dentas tikisi, kad Chruščiovas
susilaikys nuo sudarinėjimo
naujų krizių dėl Berlyno ir Ku
bos šiuo metu, “kada J. Vals
tybės yra pačioje rinkiminėje
kovoje ir aštriuose Kongreso
debatuose dėl pilietinių teisių"—

Kun. Mykolas Tarvydis,

Vilniaus vyskupijos, eina kle
bono pareigas šv. Liudviko ka
talikų bažnyčioje
Maskvoje.
Tai vienintelė atvira katalikų
bažnyčia. Lapkričio 23 joje bu
vo gedulingos pamaldos už a.
a prez. John F. Kennedy. Mi-

šias aukojo kunigas amerikie
tis. asistavo lietuvis kun. M.
Tarvydis.

1964 m-, sausio 10 d., nr. 2.

DARBININKAS

Sovietai siunčia tremtinių vaikus šnipinėti
Arluras Hamanas Švedijon
atvyko 1956 m. Buvo ramus ir
išsilavinęs vyras, netrukus pasi
rodęs geras kalbų žinovas. Jam
buvo sudarytos sąlygos studi
juoti. Studijavo puikiai Pasie
kė švediškus filologijos kandi
dato ir licenciato laipsnius, to
liau ruošėsi doktoratui (habili
tacijai) ir dirbo Stockholmo
univ. slavų kalbų institute.
Pradžioje laikėsi nuošaliai nuo
tremtinių visuomeninio veiki
mo, teisindamasis savo studijo
mis. Po to pamažu įsijungė,
ypač į jaunimo veiklą ir buvo
išrinktas Švedijos estų tauti
nės atstovybėm Išleido pirmą
mokslini estų kalbos vadovėlį
švediškai. Tas darbas, kaip ir
kiti jo pozityvūs indėliai, buvo
labai aukštai vertinami tiek
specialistų tarpe, tiek patrio
tinių sluoksnių. Ypač pastaruo
siuose Hamano vardas vis daž
niau buvo minimas su pasidi> džiavimu ir viltimis. Ir staiga ..
Hamanas dingo! Tai buvo va
saros pradžioje. Rudenį turėjo
būti ginama jo disertacija. Ins
titute jau iš anksto — o tai la
bai retas dalykas! — jau jo
laukė akademinis kursas ir do
cento vieta Savo profesorių
jis painformavo, kad dar turįs
nuvykti Suomijon susipažinti
su disertacijos gynimui reikalin
ga medžiaga. Bet tai ir buvo vis
kas. ką jis žinojo. Sunėrimus
draugams, atėjo paslaptinga te
legrama iš Kopenhagos, kurio
je buvo prašoma Hamanu ne
sirūpinti. Visą paslaptį išrišo

Serovo agentas Nr. 247
Kaip Sovietai tremtinių į
tremtinių Vakaruose, parodė
kurią pilniausiai lig šiol yra
mas biuletenis "Kovos keliu"
"“Izvestijų” straipsnis, sulaukęs
nemažo atgarsio švedų spaudo
je. (1963.10.16, pasirašytas Ar
tūro Hamano). Mūsų spaudoje
taip pat kai kas buvo paskelbta.
Tačiau iki šiol dar nebuvo ga
lima susidaryti aiškaus vaizdo.
Dar kaikas abejojo ir norėjo
Hamaną laikyti pagrobimo au
ka. Dabar jau tos abejonės iš
sisklaidė.
Pateikiame čia kiek papildo
mų žinių, kurios pirmiausia bu
vo paskelbtos JAV-se leidžia
mame estų laikraštyje “Vaba
Eesti Sona”. Straipsnio auto
rius Ed Vallaste paskelbė tas
žinias iš tų pačių sluoksnių,
kurie Hamaną, jam įkėlus ko
ją Amerikon, buvo paprašę
skubiai išsinešdinti.

JO PRAEITIS
Hamano tikroji pavardė Tuldava, 1941 m. jis buvo depor
tuotas su šeima Rusijon. Jo tė
vas. buvęs neprikl.
Estijos
diplomatas, buvo išsiųstas į pri
vėrė. darbo stovyklą (kitomis
žiniomis, žuvęs kalėjime). Moti
na su dviem jaunesnėm Hama
no seserim išgabenta į Kirovo sritį. Visos trys dirbo mez
gimo artelėje. Pats Hananas bu
vo paskirtas sunkiems miško
darbams.

Sibirą vaikus siunčia šnipinėti
esto Artūro Hamano istorija,
papasakojęs Europoje leidžia
1963 gruodžio 155.
Aštuoniolikmetis diplomato
sūnus
pasirodė
neatsparus.
Buvo užverbuotas ir gavo už
davinį provakacijos tikslais es
tų tremtinių tarpe sudaryti an
tikomunistinę jaunimo grupę.
Tas išdavikiškas darbas jam ge
rai pavyko, kad NKVD nutarė
jį pasilaikyti savo tarnybai ir
padaryti kadru.
Jis buvo padarytas "ligoniu”
ir išsiųstas pas motiną Kirovo
sritin, kur gyveno nedirbda
mas- 1944 nutarta jį siųsti Es
tijon. Prieš tai gavo lankyti Ki
rovo institutą, kuri baigė 1948
su anglų k. specialybe. Dar
1946 jis buvo pirmą kartą atvykęs Estijon, Gyveno pas giminės Taline ir Tartu. Jo dė
dės buvo anksčiau sovietų
kalinti ir turėjo rezistencijos
pasitikėjimą.

Po kiek laiko giminaitis pro
vokatorius pareiškė esąs susi
rūpinęs savo šeima Kirove ir
prašė padėti jam “nelegaliai”
ten sugrįžti. Dėdė Jaan Simod
tokį būdą surado. Grįždama*
Hamanas pakeliui sustojo Le
ningrade ir viską pranešė sau
gumui. Netrukus visi Kami
no pažįstami Estijoj buvo su
imti.
Užbaigęs studijas, 1949 jis
atvyko Estijon, kur tuojau ga
vo pasą ir buvo apgyvendintas
gen. Tomingasi bute (tasai es
tų generolas buvo išvežtas Ru-

sijon, bet vėliau sugrąžintas
“atsivertęs”). Mokytojaudamas
jis tuojau pradėjo organizuoti
jaunimo rezistencinį ratelį. Pa
triotai juo pasikliovė. Jų pro
grama buvo ruoštis sukilimui
karo atveju. Tinklas veikė 194952 m. 1952 visi jo nariai buvo
suimti, išskyrus Hamaną, kuris
“pabėgo” į Rygą (Rygoje tais
pačiais metais slapstėsi eilė va
dovaujančių Siaurės Lietuvos
partizanų vadų!). Ten gyveno
Juganso pavarde, išmoko latviš
kai ir lietuviškai ir niekad “ne
buvo” susektas (pagal kitus šal
tinius. lankė sovietinę provoka
torių mokykla netoli Rygos).

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

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

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

-.r.;.- -
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Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurią
SSSR dal;................................................ Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

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

(Bus daugiau)

dentai kreipėsi į Chruščiovą,
kad garantuotų jų saugumą.
Rusai juos persekioją. Aiškina
ma. kad rusų studentų neapy
kanta afrikiečiam kylanti dėl
merginų, o taip pat dėl to, kad
afrikiečiai gauna tris kartus
geresnes stipendijas nei rusai
ir pastarieji jaučiasi diskrimi
nuojami.

WEISS & KATZ, INC.

— Prancūzijos prezidentas
de Gaulle lankysis Meksikoje.
Tai bus Meksikos prezidentui
vizitas. Ryšium su tuo Ame
rikos spauda rašo apie de Gaul
le pastangas Įsistiprinti lotynų
Amerikoje.
— Prancūzija pažadėjo Cambodijai ginklų jos neutralumui
ginti.
— Valstybės departamente
rengiamas projektas pakeisti
paramos davimą
užsieniam.
Valstybės sek. pav. Bali mano,
kad paramos davimas turi būti
susietas su politinėm sąlygom.

— Pre.z Johnson© biudžetas
numatomas su 6-7 bilijonais
deficito.
— Bulgarai sausio 7 sušaudė savo buvusį diplomatą Georgievą. šnipinėjusį Amerikai.

Diskusijose St. Lūšys kvietė
neužmiršti lietuvių, grįžusių iš
Sibiro vergijos, kuriems Lietu
voj neduodama darbo ir jie
(nukelta i 8 psl.)

Tel. GK 7-1130

DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

MOTERŲ ŠVENTE BROOKLYNE
Organizacijų Sąjungos. Gražus
būrys tautiškais rūbais apsiren
gusių moterų bei merginų asis
tavo vėliavoms. Kun. A. Rač
kauskas per pamokslą iškėlė
moterų veiklos reikšmę šiais
pasaulio nerimo laikais.
Po pamaldų įvyko posėdis pa
rapijos salėje, kur susirinko
nemaža rinktinės publikos. Po
sėdį atidarė komiteto pirm. A.
Radzivanienė. Invokaciją atkal
bėjo kun. A. Račkauskas. Į gar
bės prezidiumą pakviesta P.L.
K.O.S. pirm. M. Galdikienė. N
Y. ir N.J. Apsk. Am. L.R.Kat. Moterų Sąjungos pirm. J
Tarebiezienė ir
Australijos
Liet. Kat. Moterų Dr-jos atstovė
A. Uknevičienė. o į darbo pre
zidiumą — Al. Dumbrienė pir
mininkauti, ir I. Veitienė sek
retorė. Toliau sekė paskaitos.
G. Ivaškienė kalbėjo apie
trūkumus pasireiškusius mote
rų tarpe, o T. Gečienė iškėlė
teigiamybes. Moderatorė dr.
A. Janačienė nušvietė, ką gali
duoti visuomeninė veikla mo
teriai ir paragino neužsidaryti
savo šeimos kiaute.

j
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■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienį.
r■ Mes
--padidinome
--------------------savo patalpas,
kad galėtume geriau
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIŲSKITE j LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS
PLKOS STUDIJŲ DIENOS prezidiumas sausio 5 Apreiškimo parapijos salėje. Iš k. j d. G. Ivaškienė dr.
A. Janačienė, Al. Dumbrienė, Ir. Veitienė. Nuotr. p. Ąžuolo.

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

PRIVATŪS NAMAI IR JĮ NUSAVINIMAS
Kaune, Palangoje, Druski ninkuose ir kituose miestuose,
kaip rašo Sov. Litva Nr. 258,
esą nemaža privačių gražių na
mų. Tarp jų kai kurie yra 150180 kv. metrų ploto su dauge
lių kambarių, kuriuos savinin
kai išnuomoja kitiem. 1962
rugpjūčio 30 “aukščiausiojo so
vieto” prezidiumas paskelbė įsaka konfiskuoti tuos namus,
kurių savininkai negalės irodyti. kad namus pasistatė iš savo
uždarbio. Kaune. Palangoje, Vii
niuje, Druskininkuose eilė to
kių namų konfiskuota. Paskui
konfiskavimo darbas sustojo.
Dabar Sov. Litva bara Kauno
miesto vykdomąjį komitetą,
kad jis netikrina, iš kokių pa-

LIETUVOJE

jamų namai atsirado. Nurodo
eilę tokių namų su jų savinin
kų pavardėm ir namų nuotrau
kom.
Yra trąšu ir nėra trasu

Chruščiovas labiausiai aliar
mavo dėl trasų: jas reikia ga
minti, jas reikia taupyti, nes
nuo jų priklausys derlius. Sov.
Litva kreipia dėmesį Į Tauragė
je laikomas trąšas. Korespon
dentas V. Figurinas Sov. Litva
Nr- 276 pasakoja, kad jis ra
dęs miške tarp Tauragės ir Ši
lalės seniai supiltą krūvą kalki
nių trąšų. Prie jos pridėta dar
naujai kokios 3 tonos kalkinių
ir kitokių mineralinių trąšų.
Kas jam ten išvertė, nepasako.
Tačiau nurodo, kad pačioje
Tauragėje prie stoties suversta
apie 2,000 tonų kalkinių ir ki
tokių mineralinių trąšų — uži
ma apie ketvirtį kilometro. San
dėly Nr. 3 suversti superfosfa
to maišai, beveik visi sudras
kyti iškrovimo metu. Guli atvi
ram ore. Savo trąšos jau esą
netekę.
Paukštelio naujas romanas

Juozas Paukštelis parašė nau
ją romaną "Saulele, nenusileisk”. Jame pratęsia likimą
veikėjų, kuriuos buvo vaizda
vęs "Jaunystėje“. Juos vaizduo
ja 1940-41 metų laikotarpyje
ir stengiasi parodyti, kaip pa
veikėjas Valentas
grindinis
Butkus virsta komunistu. Sokad
vietinė kritika prikišo.
veikėjų charakteriai tik apniesti. bet ncatausti. tačiau gyrė
pastangas vaizduoti 'naują gyvenima”.
KEPURINĘ šoka J. Matulaitienės vadovaujama grupė PLKOS šventėje sausio 5 Apreiškimo parapijos sale
je. Nuotr P. Ąžuolo.

Kombinacijos su butais

R Rodzinskij. Sov Litva

dakcijos narys, Nr. 285 pasako
ja, kad Kaune su butais tebėra
sunku. Butų plotas tebėra ribo
tas kiekvienam gyventojui po
9 kv. metrus, žmonės stengia
si išsikombinuot! daugiau plo
to. kiti pavydi ir skundžia, ir
tada iškyla istorijos panašios
kaip pensininko J. Klimavi
čiaus.
Klimavičius gyvena Kaune
Gruodžio gatvėje. Jo butas turi
4 kambarius bendro ploto 86
kv- metrus. Gyvena trys žmo
nės. tačiau namų valdytojo kar
totojoje įrašyti 6. Kai. K. Prozorova paskundė, tikrinimas pa
rodė. kad trys Klimavičiaus
šeimos nariai ten negyvena.
Brolis, kuris čia prirašytas, tu
ri savo namus, viena duktė dir
ba Vilniaus konservatorijoje,
kita duktė ištekėjusi ir taip pat
gyvena Vilniuje nuo 1960. Pusę
savo turimo buto Klimavičius
išnuomoja kitiem.

atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietinės —
3 - jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS,
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 -'AK.
S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uk^ainiškai

Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų,
arba IND traukiniu D-6 Avenue Iki Delancey Street.
š)

Atsineškite

skelbimą,

kuris

bus ypatingai

Jvertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

’
Taip pat
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms,
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
Specialus
pašalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis,
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS GORI’.
200 Orchard S+.

Tel. AL 4-83 19

New York 2, N. Y.

Kombinacija su duona

Milicijos pulkininkas J. Rapšis pasakoja Sov. Litva
285. kaip Naujojoj Akmenėj ke
pyklos vedėja Statkienė mėgi
no padidinti savo skurdų uždar
bi. Susitarusi su kepėju Vaiva
da ir miltų sandėlio vedėju
Momgaudiene. ji pardavė juo
dajai rinkai 665 kg. miltų O
kad valstybei nebūtų skriaudos,
ji įnešė į kasą tiek pinigo, kiek
butų gauta už duoną, iš miltų
iškeptą.
— Filharmonijos stygini s
kvartetas koncertavo Suomijoj,

gruodžio 7 išvyko į Vladivosto
ką. o 1964 balandžio mėn vvks
j vidurinę Azija ir paskui i Če
koslovakija.
— Taline surengta lietuviu
grafikų paroda. Dalyvavo 35
dailininkai su 250 darbu
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• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ----------------- Al 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street .............. CH 3-25S3
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue _______ EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ------------- Dl 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ................ Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. —- 359 West Broudvvay .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ................ TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............ BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ---------- TO 1-1068
• DETRO1T, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W.
GL82256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .............. TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av, Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Sprmgfielo Avė........... ES 2-468b
• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............. R? 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė .................... GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN
1-2994|
• LAKF.WOOD, N. J. — 126 - 4th Street -------------------- FO
3-8569i
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ---------- Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street---------------------- MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street---------------------- GR 2-6387
• PH1LADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.__ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street
HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ......— Fi 6-1571
į
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ---------------PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ----------- SW 8-2868

187 ORCHARD ST., N. 1. C.

Pasaulio Lietuvių Katalikių
Organizacijų Sąjungos sudary
tas komitetas iš organizacijų at
stovių A. Radzivanienės, Em.
Vaišnoraitės, Em. Sandanavičienės, M. Šaulienės ir R. Kundrotienės — suorganizavo sau
sio 5 studijų dieną.
Apreiškimo parapijos bažny
čioje buvo mišios moterų in
tencija. Mišiose dalyvavo kat.
Moterų Sąjungos, ateitininkių
studenčių, moksleivių ir L. K.

j ■

Cosmos Parcels Express Corporation

PIRMA NEGRAI, DABAR ŽYDAI
Amerikos Žydų Komitetas
gruodžio 28 apkaltino eilę Ame
rikos įmonių, kad vadovaujan
čiose vietose personalą paren
kant ar jį avansuojant esą dis
kriminuojami žydai. Kolegijose
treniruojamo personalo žydų
esą 8-10 proc., o vadovaujamo
se pareigose 1 proc.
— Maskvoje afrikiečiai stu-
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GRANE SAVINOS &Ijoan Associalion

B. B. PIETKIEVVICZ, Pres.

47 and Rocknell Street.

Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliai, s
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ON
INVESTMENT
ACCOl’NTS

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 <1 duoda dividendus n.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti nauja musu narna.
.uhcnaia
9 00 lyto
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DARBININKAS

aaurio 10 A, nr. 2.
910 WILLOUGHBY AVĖ.
BROOKLYN 21, N. YEdttorial Office GL 5-72S1
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6eeontf-claM postas* P*M at BrooMyn Post Office
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija talao savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia rag■krįjos nuomone. Už skelbimų turini ir kalba redakcija neatsako.

Prie šeimos židinio
Šeimos židinys šiuo metu
mums labiausiai rūpi, kad iš
liktų grynai lietuviškas. Gerai
žinome, kad tik toji tauta iš
lieka net ir didelėje nelaimėje
arba atsidūrusi svetur, jei iš
laiko savas ir gausias šeimas.
Kiekviena mišri šeima tautos
okupacijos metu arba svetur
yra tautai nuostolis, nes sveti
ma įtaka ir dvasia įsibrauna
iki pačios gyvybės versmės, ka
da ir šiaip-rjau visa tauta supa
ma iš lauko. Atlaikyti tą dvi
gubą spaudimą beveik neįma
noma. Tegali būti labai retos
išimtys. Gyvename gi ne išimti
mis, bet taisyklėmis- Yra gana
aišku, kad svetimos tautos jun
ge arba svetimam krašte grei
čiau nusvers tasai iš tėvų, ku
rio tauta valdo ir vyrauja. Tok
sai pavojus šiandien yra lietu
viam ir tėvynėje ir už jos sie
nų. Mišrios šeimos mums bu
vo ir lieka dideliu nuostoliu.

bajoriška bei
inteligentiška
šeima didele dalimi nusirašė į
nuostolius.

Amerikoje beveik per šimtą
metų išliko dar didelės masės
lietuvių tik dėlto, kad senieji
mūsų emigrantai kūrė daugiau
sia lietuviškas šeimas, spietėsi
mieste vienon krūvon —kolonijon, organizavo savas para
pijas, draugijas ir klubus. Miš
rių šeimų pasitaikydavo labai
nedaug. Toks Mykolas Norkū
nas, vedęs nelietuvę ir išgyve
nęs skaudų, nemalonų patyri
mą, griebėsi kurti jaunimui or
ganizaciją — Lietuvos vyčius,
kad nuo tos nedalios nulenktų.
Nors šiandien nedaug vyčių
bekalba lietuviškai, bet yra sti
prios lietuviškos dvasios; jų įnašas praeityje yra buvęs žy
mus ir daug padėjęs lietuvybei
ilgiau išsilaikyti. Senieji lietu
viai emigrantai, kad ir nemo
kyti, nėra taip greitai praradę
Praeityje, nėra jokios abejo lietuvių tautai savo vaikų, kaip
nės. iškilusi ir išplitusi lietu juos dabar praranda naujai at
vių tauta nusilpo mišrių šeimų vykusieji.
gausumu, nes lietuvių kraujo
nutekėjo į slavus daugiau, ne
Kanadoje, Toronte, neseniai
gu vandens Lietuvos upėmis.
pravestas
šeimos teismas ro
Pirmiausia Lietuvos didžiųjų
do,
kad
tik
pusė lietuviškų šei
kunigaikščių giminės,
užval
džiusius didelius rytų Europos mų tebesilaiko lietuvių kalbos,
plotus, beveik visuotinai pasi kultūros ir papročių; arti treč
darė mišrios. Savaime supran dalio lietuvybei jau darosi šal
tama, kad veikė rytų krikščio ti, o visas penktadalis — žuvę.
nybė ir kultūra, bet ne mažos Ir tai daugiausia naujai atvykę.
reikšmės turėjo ir pačių lietu Vadinasi, pakako 15 metų, kad
vių charakterio silpna atstanga. svetima įtaka ir aplinka Įveik
Vėliau nulietuvėjo didelės ma tų. žinoma, emigracijoje ji ga
sės diduomenės, nes patys jų linga ir lamdanti, bet niekada
vadai, kancleriai ir hetmonai. nebūna galingesnė už žmogaus
vedė ne savo tautos žmonas- dvasią, kurios stiprumas žy
Dar ir paskiausiais laikais. XIX mia dalimi priklauso nuo šei
ir net XX amžiaus pradžioje, mos židinio
kaip skundėsi
draudžiamoji
šeimos šventė ateinantį sek
spauda, daug lietuvių jaunuo
lių. išėjusių Rusijoje mokslus, madienį skatina taip pat pamąs
dingo savo tautai, “susipainio tyti ir apie religinius bei dori
ję svetimam sijone”. Kiek lie nius šeimos ramsčius, kuriem
tuviška kaimo šeima mums bu dabartyje susidaro irgi nema
vo išganymu ir atgimimu, tiek žų pavojų.

» A. GRIGAITIS

Skudurininkas
JONAS žiūrėjo į gatvę, sto
vėdamas prie savo buto lango.
Kažkoks žmogus rausėsi šiukš
lių dėžėse. Ligi šiol nematytas.
Jonas neiškentė
nepašaukęs
žmonos;
— Eikš čia, Ona!
— Kas atsitiko? — , atsiliepė
žmona iš kito kambario.
— Nieko, bet ateik.
— Neturiu laiko- Palauk!
— Ne, bus vėlu. Tuojau nu
eis.
— Kas nueis?
— Žmogus!
Šluostydama į priejuostę ran
kas, Ona priėjo prie lango ir
paklausė:
—Koks žmogus? Aš nieko
nematau.
— Ogi ten, kur šiukšlių dė
žės. Ar nematai skudurininko?
Su vaikų vežimėliu. Jis krauna
si senus laikraščius ir skudu
rus.
— Tai kas čia nuostabaus?
— pyktelėjo sutrukdyta Ona.—
Lyg aš skudurininko nema
čiau? Reikėjo čia mane šaukti.

Lietuvos reikalu - keturiasdešimts dvi rezoliucijos

Business Office GL 2-2923

•

nio. Tai ne mūsų Džanas, ar
ne?
— Žinoma, kad ne Džanas.
Jis ligoninėje. Ar dar nežino
jai? — paklausė Ona, išreikš
dama savo nustebimą pakeltu
balsu. — Visi jau žino.

— 0 kas sakė? — pasiteira
vo vyras.
— Mrs. K. visiem apsakė.
Lyg nežinai to mūsų gatvės ra
dijo? Dar pereitą savaitę ap
skelbė, kad Džanas gavo smū
gį. Išvežtas į ligoninę.
— Dabar man aišku, — link
telėjo Jonas: — Viena varna
nuo mieto, kita į jos vietą.
— Ir tu, lyg kokia varna,
žiopsai į tą skudurininką, gaiš
damas laiką Eitum ką nors
dirbti, — barėsi Ona. — Kas
čia nuostabaus? Vienas senis
skudurininkas susmuko,
ki
tas atsirado. Juk tie seni laik
raščiai, skudurai, — irgi pini
gas. O kur pinigas, ten ir žmo
gus. Tik tu vis žiopsai, kad kur
sušustu m! — nusigręžė Ona
nuo lango ir nuėjo kruopštis
— Aš manau, kad tokio ne apie savo skudurus ar kitus to
matei. Barzdoto, surukusio se kius “skubius reikalus”.

Jau kuris laikas, kai gana šal
toki vėjai pučia Washingtone
Lietuvos laisvinimo reikalui.
Eisenhovverio
administracijos
laikais tam tikri mūsų veiks
niai gaudavo finansinės para
mos savo veiklai iš Valstybės
Departamento; sekretoriai Dūlles ir Herter labai aiškiai pasi
sakydavo Lietuvos bylos reika
lu. šiuo metu visa finansinė pa
rama nutraukta. Valstybės sek
retoriaus Dean Rusk pareiški
mai Vasario 16-sios progomis
trumpi, migloti, tik laiškučio
forma Lietuvos ministeriui Washingtone. Pavergtų Tautų Sa
vaitės proklamacijose a.a. pre
zidentas J.F. Kennedy net ne
pavartodavo žodžių — “komu
nistai”, ‘ ‘sovietų okupacija",
“komunistų vergija” ar pan.
Reikia manyti, kad dabartinis
JAV-fiių prezidentas L. B. Johnsonas bus griežtesnis komuniz
mo atžvilgiu, ir mes iš jo ir jo
administracijos sulauksime dau
giau paramos ir pritarimo ko
vai už Lietuvos laisvę.
Kongresas
bylai

palankus

Kuo galima padėti rezoliucijas pravesti?
LEONARDAS VALIUKAS

JAV-bių Kongresas ir vidaus
ir užsienio politikos reikaluose
visad groja pirmu smuiku. Kon
gresas turi priemonių adminis
traciją palenkti savo pusėn,
nes jis tvirtina biudžetą, jis tu
ri artimesnius ryšius su masė
mis — krašto piliečių daugu
ma. Todėl mes turime mažiau
varstyti Valstybės Departamen
to duris, o palaikyti artimes
nius ir glaudesnius ryšius su sa
vo senatoriais ir kongresmanais. Veikdami per juos, atsiek
sime žymiai geresnių rezultatų.
Talka rezoliucijų žygiui

Niekad JAV-bių Kongresas
nėra taip aiškiai pasisakęs Lie
tuvos bylos reikalu nuo 1940
metų birželio mėn. 15 d., kai

Pabaltijo kraštai buvo paverg
ti bolševikų, kaip kad paskuti
niųjų poros metų bėgyje, šiuo
metu turime Lietuvos laisvini
mo reikalu 7 rezoliucijas Se
nate (viena yra įnešta dviejų, o
kita — trijų senatorių) ir 35
rezoliucijas Atstovų Rūmuose.
Visos jos galios ir šiais 1964
metais, ir jų ateitis yra mūsų
pačių rankose.
Kokios talkos laukia Rezoliu
cijoms Remti Komitetas iš ge
ros valios lietuvių ir kitų ame
rikiečių?

3. Finansinė parama. Be fi
nansinės paspirties negalima
įgyvendinti nė geriausių planų,
šiuo atveju rezoliucijų ateitis
priklausys nuo to, kaip plačiai
galėsime pasiekti amerikiečių
mases: tiesiog, per spaudą, ra
diją, televiziją. Visas tas dar
bas pareikalaus didelių finansi
nių resursų. Paramos jau gau
name
ir iš kitų, bet pradinė
1. Razoliucijų skaičiaus didi
nimas- Juo daugiau turėsime investacija turi būti mūsų pa
rezoliucijų, tuo lengviau seksis čių. Tenelieka nė vieno geros
vieną iš jų pravesti. Rezoliuci valios lietuvio, nė vieno patriojoms Remti Komitetas stengsis

h

PRAEITŲ METŲ VUKO DARBAI

Lietuvos

Dėkui Dievui, senatorių ir
kongresmanų tarpe turime tik
rai puikių ir nuoširdžių kovoto
jų už Lietuvos laisvę. Šiuo me
tu 10 senatorių ir 35 kongresmanai, įnešdami rezoliucijas,
yra įsijungę į pačias pirmąsias
kovotojų eiles už Lietuvos išsi
vadavimą iš komunistų vergi
jos ir jos pilną laisvę ir nepri
klausomybę. Jei ne šie 45 legislatoriai Washingtone ir jų
rezoliucijos, be abejo, Lietuvos
bylos reikalas būtų žymiai blo
gesnėje padėtyje, negu kad jis
yra šiuo metu.

JOHN W. McCORMACK (k.) kalbasi su Rezoliucijoms -Remti Komiteto
pirmininku Leonardu Valiuku.

LEONARDAS VALIUKAS su komiteto sekretorėm (iŠ kairės) Litą Žile
vičiūtė, įima Mažeikaite ir Linda Dishman.

ONAI užsiminus “Mrs. K.
radiją”, turiu paaiškinti, kad
tai yra vaikščiojantis ir gyvas
“aparatas”, kurį gerai pažįsta
visa mūsų gatvė. Tai mūsų blo
ko gyventoja, trijų butų su rū
siu savininkė, pensininkė.
Jį dar jauna mergaitė ištekė
jo- Susilaukus trejeto vaikų,
neteko vyro, liko našlė. Vaikus
užaugino, išleido į svietą. Pati
skolon pirko namą ir vėl ište
kėjo už pagyvenusio žmogaus.
Mokėdama skolą, sulaukė ir
tinkaiho amželio bei pensijos.
Prasidėjo vienodas, nuobodus
senystos gyvenimas,
juoba,
kad antrasis vyras pasitaikė,
kaip sakoma, “žuvies būdo”: sė
di sau ramiai prie lango, žiūri
kas darosi gatvėje, ir tyli.
O gatvė netyli nei dieną nei
naktį. Brazda, juda, triukšmau
ja. Čia žmonės važiuoja, čia
pėsti eina — susitinka ir len
kiasi. Vaikai krykštauja, vaiko
si, mūšai. Jų gausu, ypač kai
juodžiai užvaldė šešių butelių
namą. Tų žmonių gyvenimas,
galima sakyti, viešai gatvėje ro
domas. Tad mūsų pensininkas
ir žiūri, it kokiame kino teat
re. Nė pinigo nereikia mokėti.
Pensininkė, tas mūsų “radi
jas”, tokiu spektakliu nepasi
tenkina. Iš nuobodumo ji už
sirita į taverną prie mūsų gat
vės kampo, nugeria “haibolą”,
pasikalba, pašneka ir apšneka
visom kalbom, kokias tik mo
ka, neišskiriant nė dzūkiškos.
0 moka angliškai, lenkiškai, ir

jamas nemokamai visiems, ku
rie tik duoda savo adresą.
Tuo reikalu rašyti: Mr. R- Bureika, 4109 Tracy Street, Los
Angeles, California, 90027.

tinės lietuvių organizacijos, klu
bo, draugijos ar kito vieneto,
kurie neparemtų rezoliucijų
pravedimo žygio savo “našlės
skatiku”. Tos paramos reikia
tuoj, šiandien. Rytoj gali būti
per vėlu.
Pasiųsk savo piniginę auką
šiandien; kelk piniginės para
mos reikalą savo organizacinjos
ar organizacijų, kurioms pri
klausai, pačiame pirmajame su
sirinkime. Visos aukos siųstinos tiesiog Rezoliucijoms Rem
ti Komiteto kasininkui; M rGeorge A. Petrauskas, 3442 Ma
dera Avenue, Los Angeles, Ca
lifornia, 90039.
Visi žygiai įgyvendinami tik
kietu ir ilgu darbu, šis darbas
ir kietas ir gali būti
ilgokas.
Laimėsime, jei ištversime ir nepavargsim.e

rusiškai dar iš mažų dienų,
nors seniai Amerikoje gyvena.
Galima sakyti, prasitrynusi ir
susipratusi lietuvė, bet lietu
viškų laikraščių neišsirašo. Kas
dieninė jos skaityba — tai
“Daily News” kriminaliniai ap
rašymai. Tai svarbios ir reikš
mingos naujienos. Dėl jų yra
ko kalbėti ir jaudintis.
— Matai, matai, kas darosi
tame sviete! — ima piktintis,
truputį įšilusi- — Vaikai tėvus,
seseris, brolius išžudo. O kas
kaltas? Kalti patys tėvai. Nuo
mažų dienų savo bambliam
duoda visišką valią. Už tai at
sakys prieš Dievą. Lyg nežino
tų kad vaiko protas dar silp
nas, kad reikia valdyti ir tvar
kyti suaugusio protu, kad ne
nueitų šunkeliais... O kai pa
leidžia, matai kas pasidaro?
Anąkart skaitau: nudūrė, už
smaugė .. - Kur razumas?
Savo vaikais
pasidžiaugia,
kad jie geri, paklusnūs ir už
augę, tikra paguoda. Kodėl?

— Aš niekada neleidau jų
protui nusmukti. į pasturgalį.
Taip! Jei tik smukdavo, tuo
jau atitiesdavau virvės mazgu.
Tai dabar gražiai ir gyvena.

turimą rezoliucijų skaičių ir to
liau didint. Čia gali padėt kiek
vienas lietuvis, kurio senato
rius ar kongresmanas dar nėra
įnešęs rezoliucijos. Parašykite
trumpą laiškutį, duodami savo
kongresmano pavardę, ir mes
suteiksime visiems pilną infor
maciją ką daryti. Tuo reikalu
rašyti tiesiog man: Mr. L. Va
liukas, Post Office Box 77048,
Los Angeles, California 90007.
2. Darbo rankų verbavimas.
Žygis yra tikrai didelis, ir
mums reikia visų galimų darbo
rankų. Informacija kaip pilniau
įsijungti į visą rezoliucijų pravedimo žygį teikiama per Re
zoliucijom
Remti Komiteto
biuletenį (New« Bulletin), kuris
leidžiamas angliškai ir siuntinė-

vietą- Vis koks doleris susida
rydavo.
Ta mūsų Mrs. K. nutarė pa
dėti savo tautiečiui. Visus mū
sų bloko lietuvius suragino, kad
atliekamų skudurų ir senų lai
kraščių nemestų į dėžes, o ati
duotų Džamri. Raginimas be
jokių ginčų visų buvo priimtas.
Dar prisidėjo lenkai ir vienas
italas.
Mūsų Džanui pakakdavo anks
ti rytą prasistumti vaikų veži
mėliu, ir turi kupetą “visokios
nereikalingos gerybės”, už ku
rią gaudavo dolerį ne tik mais
tui, bet ir gomurį alumi suvil
gyti. Ir mūsų Džanas atsigriebė
bė, pajuto norą vėl gyventiBet, žinote, senatvė lieka se
natve, kaip senas vežimas. Ima
ir subraška vieną dieną. Tai
syk netaisęs — nevažiuoja ir
gana. Mechanikas pamoja ran
ka 'ir sako:
— Stumk į “džankjardą”!
Žmogui, kad ir senam, taip
nepasakysi. Jis ne koks laužas.
Kai visai sunegaluoja, atsiduria
ligoninėje arba tiesiai kairinė
se.
Negalia ištiko ir, mūsų Džaną, Mrs. K. visiem apskelbė,
kad vargšelis jau pakeliui į ki
tą svietą, gi jo vietoje skudu
rus ir laikraščius rinkti pasivaidė jau kitas, nebe lietuvis.

Paskutiniajai Vliko
sesijai
praėjus, susidarė daug medžia
gos, kurią Vliko prezidiumas ir
Vykdomoji Taryba, patvarkę
per savo leidžiamuosius lietu
vių ir kitomis kalbomis leidžia
mus biuletenius, pateikia vi
suomenei ir spaudai.
1. Tragiškai nuo komunisto ■
žudiko rankos mirus JAV pre
zidentui John F. Kennedy, Vli
ko pirmininkas pareiškė gilią
užuojautą poniai Kennedy ir
jos šeimai. Tą pačią proga ir
■tuo pačiu reikalu, dr. A. Tri
makas pasiuntė užuojautos laiš
ką naujajam Prezidentui Lyndon B. Johnson ir kartu palin4
kėjo sėkmingai vairuoti JV rei
kalus taikos ir gerovės keliu ir
praplėsti laisvės ribas paverg
tom tautom. Už užuojautą ir
linkėjimus iš prezidento gauta
nuoširdi padėka.
Prezidentui Lyndon Johnson
pareiškus norą kalbėti Jungti
nėse Tautose gruodžio 17, Vil
kas pasiuntė jam telegramą, ku
rioje prašė, kad jis savo kalbo
je JT iškeltų Lietuvos laisvės
reikalą, pasmerktų sovietinį ko
lonializmą ir pareikalautų, kad
laisvė ir nepriklausomybė bū
tų atstatyta Lietuvai ir kitom,
sovietų pavergtom tautom.
2- Vliko sesijos ir jo veiklos
dvidešimties metų sukakties
proga, Ispanijos užsienio reika
lų ministerio pavestas ambasa
dorius Washingtone markizas
Prat de Nasitouillet pasveikino
namo ant suolelio, o jis ir at
važiuoja. Sudžiūvęs žmogutis,
vidutinio ūgio, su žila, reta
barzdele ir ūsais. Apsivilkęs
gana švariais, kasdieniniais rū
bais. Iš pirmo žvilgsnio net ne
pasakysi, jog lai Brooklyno se
nų laikraščių rinkėjas. Net jo
veido išraiška — inteligentiš
ka, galvoto žmogaus.
Aš jį pasveikinau ir užkalbinau angliškai. Tuojau supra
tau, kad ne šio krašto žmogus.
Kalbėjo slavišku akcentu. Ta
da prašnekau rusiškai ir pa
prašiau prisėsti, pailsėti.
— Tai iš kurios gubernijos?
— paklausė manęs.
— Vadinasi, tamsta mane
laikai rusu? — ir aš jo paklau
siau.
— Taip sprendžiu iš kalbos
ir išvaizdos.
— Deja, galima apsirikti, —
atsakiau. — Kalbu rusiškai, bet
nesu rusas.
— Tai lenkas?
— Irgi ne!
— Tai kas?
— Lietuvis, iš Lietuvos.
— O, lietuvis! Girdėjau apie
% Lietuvą, bet joje nebuvau, ži
nau, kad Lietuvos žymi praei
tis yra susieta su rusų tauta.
Gedimino kraujas tekėjo Ro
manovų giminėje. Turiu pasi
girti, kad tarnavau vadina
mam lietuviškam gvardijos pul
ke, Petrograde, karininku.

Negali sakyti — geros šir
dies ta mūsų bloko gyventoja.
Štai, atsirado mūsų rajone Dža
nas, senas lietuvis, skudurinin
kas. Mat, jo pensijėlė iš senų
laikų buvo labai maža. Pradė
VIENĄ KARTĄ pasipynė pro
-r- Tai turėjo būti dar prieš
jo rinkti senus skudurus, laik- ga susitikti naują mūsų Moko pirmą pasaulinį karą, — paste
raičius ir gabenti j supirkimo skudurininką. Sėdžiu sau prie bėjau. — Kaip čia patekote?

Vliką ministerio vardu ir pa?
žadėjo visokiariopos paramos
kovoje už savo krašto laisve.
3. Vliko sukakties minėji
mai ir politiniai pranešimai jau
platokai praėjo po JV ir Kana
dos lietuvių gyvenamas koloni
jas.
4. Jau gana plačiai po visą
pasaulį paskleista neseniai Vli
ko išleistoji knyga “Twenty
Years of Struggle for Freedom
of Lithuania. Kaip anglų kalba
leidžiamasis biuletenis, taip ir
ši knyga pasiekia Japoniją, Taivaną, Korėja, Indiją, Turkiją,
Nigerija, Saigoną, Braziliją, Ar
gentiną, Australiją, Naująją Ze
landiją, visas Europos ir Ame
rikos valstybes ir daug kitų
Azijos ir Afrikos valstybių sos
tinių. Apie padėtį Lietuvoje,
apie lietuvių veiklą laisvajame
pasaulyje ir apie Vliko veiklą
daug medžiagos pateikė Eltos
biuleteniai lietuvių, anglų, ita
lų ir vokiečių kalbomis išleis
tieji: biuleteniai. Žymus Ameri
kos žurnalistas, net 14 laikraš
čių bendradarbis, tarp jų ir
New York Journal American,
Pierre Huss, plačiai tuose laik
raščiuose panaudojo angliškąją
Eltą apie pabėgusius iš laivo
Alytus lietuvius ir religijos per
sekiojimus okupuotoje Lietu
voje. Senatorius Lausche ir
kongresmanas Murphy savo
sveikinimus Vilkui įrašė į Congressional Record.
5. Savo sukaktuvinėje sesijo
je lapkričio 24 Vlikas išrinko
garbės pirmininkais prof. Ste
poną Kairį ir prel. Mykolą Kru
pavičių.
ELTA
—Marija gelbėk mus, Mary
ka rašyta maldų knygelę. GraSave Us. Sibiro tremtinių ranži ir vertinga dovana visiems.
Iš Sibiro į laisvąjį pasaulį pa
tekusi lietuvių maldų knygelė.
Ji mažytė, ranka rašyta, kuklių
piešinėlių papuošta, tačiau at
skleidžia mums didžias dvasios
gelmes ir meilės kančios pas
laptį. Kaina $1-25. Galima gau
ti lietuvių ir anglų kalba: Immaculata, RF.D. 2, Putnam,
Conn., 06260 arba Darbininkas,
910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y., 11221.

— Emigravau. Tiesą sakant,
pabėgau nuo bolševikų žaban
gų- 0 tamsta?
— Mane ištiko toks pat liki
mas po antrojo pasaulinio ka
ro, kai bolševikai antrą Jurtą
grūdosi į Lietuvą.
— Suprantu. Aš tuo metu tu
rėjau pasitraukti toliau į va
karus. o paskui atsiradau net
Amerikoje. Ar tamsta irgi?

— žinoma. Bet leiskite pa
klausti, kur gyvenote po pir
mojo pasaulinio karo, jeigu rei
kėjo vėl bėgti?
žmogus atsiduso ir susimąs
tė. Paskui tyliai pratarė Tai
ilga istorija”, ir ėmė žodis po
žodžio pasakoti savo išgyveni
mus.
(Bus daugiau)

DARBININKAS
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KUNIGO GYVENIMAS NAUJAME FILME
Visa eilė filmų gamintojų ir
režisorių su didesniu ar ma
žesnių pasisekimu yra bandę
pastatyti filmų, vaizduojančių
katalikų kunigą. Šios rūšies fil
muose dažnai pasikartodavo pa
našūs trūkumai, kunigišką gy
venimą pateikiant labai pavir
šutiniškai, pertempiant komiš
kąjį elementą ar perkraunant
sentimentalumu. Apie katalikų
■kunigą rimčiausiais ir labiau
prie tikrovės priartėjančiais fil
mais laikytini Alfred Hitchcock
surežisuotas “I Confess”
ir
prancūzų režisoriaus
Robert
Bresson kūrinys “The Diary
of a Country Priest”.

FAUSTAS KIRŠA kalba skautų šventeje. Nuotr. B. Kerbelienės

KORNELIJUS BUCMYS, OFM

Beveik kaip "Cleopatra”, šis
filmas susilaukė labai kontro
versinių įvertinimų. Vieni kri
tikai iškėlė į aukštumas, prana
šaudami Oscaro premijas, kiti
gi apkaltino išpūtimu ir ciniškumu.
Filme vaizduojami įvykiai
paimti iš minėto H. M. Robin
sono romano, tik kai kur pa
keistos vietovės. Romoje 1917
įšventintas kunigas grįžta
i
Bostoną ir visas jo tolimesnis
gyvenimas, asmeniniai konflik
tai bei jo šeimos santykiai per
duodami abiejų pasaulinių ka
Naujas filmas “The Gardi rų degančių Klu Klux Klan kry
nal“, tiek savo menišku api žių, Vatikano. Romos ir Vienos
pavidalinimu. tiek artistų įti vaizdų fone.
kinančia vaidyba, tiek pačių įŠiame filme užgriebiama
vykių sampyna viršija visus
ankstesnius šios rūšies filmus. daug problemų, kaip, pav., miš
rios vedybos, abortas, išpažin
Pasinaudodamas Henry Morton
ties
paslaptis, sužieduotinių
Robinson to paties vardo ro santykiai, nekatalikų išgany
manu, Austrijos žydas
Otto
mas. rasizmas, celibato laiky
Preminger šį filmą pats paga
mas, savižudybė, nacizmas, vys
mino ir surežisavo. Prie galu
kupo atsakomybė, Vatikano
tino pasisekimo daug prisidėjo diplomatinė tarnyba ir 1.1. Dau
teksto paruošėjas katalikas Ro gelyje atvejų žiūrovui taip ir
nesuteikiamas atsakymas. Pats
bert DozierPreminger pastebi, jog esąs
režisoriaus nuopelnas, jei pa
vyksta publiką prajuokinti ar
pravirkdyti, bet esą daug svar
Kerpant poetas parodė ranka biau, jei filmas pajėgia žiūro
didelį juodą rožančių ant savo vus sudominti ir
paskatinti
staliuko. Ir jis meldžiasi tiek, apmąstyti- Tekiems apmąsty
kiek jėgos leidžia, o eiliuoti tai mams šiame filme pasitaiko tik
kliudo apsilpusios jėgos ir gal rai daug progų.
vos skausmas, bei ausų ūžimas.
Nors visas filmas sukasi apie
Vakar buvo lyg ir sueilavęs, dvasiškių gyvenimą, filmo vis
bet nebuvo kam užrašyti ir taip dėlto negalima pavadinti reli
liko, šiandien jau negalįs pri giniu pilna to žodžio prasme.
Tikrai Įspūdingai perduodamos
siminti. Noris prašyti gražų ei
lėraštį apie kančią ar maldos
galybę, bet vis nesurandąs nei
formos, nei rimo.

PASKUTINIS POKALBIS SU F. KIRŠA
Vienos dienos pavakare, be
skubėdamas įvairiais reikalais,
sutikau rašytoją Praną Lembertą, kuris ir sako: "Girdėjau,
kad esi greitas gerą darbelį pa
daryti ir sugebi gražiai plaukus
apkirpti. Ar nenuvažiuotume
pas Faustą Kiršą?”
Bevažiuodami
pasikeitėm
nuomonėmis apie skaudžią poe
to ligą — kairės pusės paraly
žių ir pavojingą galvos operaci
ją- Galva gražiai sugijo, bet
paralyžius tik labai pamažu
praeinąsGreitai atvažiavome į esan
čius Dorchesteryje slaugių na
mus iBy Side Nursing Home).

ir vienas pusamžis (apie 45m.)
amerikietis, kuris buvo lyg ne
gyvas. Visai nereagavo, kai mu
du įžengėm į gana didelį ir la
bai šviesų kambarį. Poetas tik
rai apsidžiaugė, lankytojų su
laukęs. Pasisveikinęs atsakiau,
ko atvažiavome. Poetas numo
jo ranka.

Girdi, neskubėkite taip prie
darbo. Būtų gera, kad atsisėstumėt ir pasikalbėtumėt. Žinote,
tokios ligos prispaustam yra
labai nuobodu. Nežinąs nė kur
bus jo "namai'' ir ar reikės dar
kartą kirptis. Mamytė sakyda
vosi, kad ir mirusiam žmogui
dar kurį laiką auga plaukai.
Pr. Lembertas,
daugiausia “Sakykite, ar tai būtų teisy
lankąs poetą Faustą Kiršą, pri bė,”.
važiavo prie vieno aukšto mū
rinio namo. Namai užima labai
didelį plotą ir stovi kiek toliau
nuo didesnės gatvės. Ėjome rai
tytais koridoriais į rytinį kam
pą. kur poetas gulėjo. Kamba
ryje buvo du ligoniai—poetas
ARGENTINOJE

Rosario. — 1963 m. lapkri

čio pabaigoj iš Jungtinių Amerikos Valstybių į Rosario
miestą atvyko darbuotis kun.
Juozas Petraitis. MIC. kuriam
vietinė lietuvių kolonija gruo
džio 15 suruošė gražų priėmi
mą. Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioj 10 vai. buvo lietu
viams suma, kurią laikė pats
kun. J. Petraitis ir pasakė ad
vento metui pritaikintą pa
mokslą- Mišioms bei palaimini
mui gražiai giedojo Maironio
vardo choras. Po pamaldų įvy
ko susipažinimas su kun. J.
Petraičiu, o po to vaišės prie
gausiai apkrautų stalų — me
džių pavėsyje, jaukiame para
pijos sodelyje, čia pat šalia baž
nyčios bei vienuolyno.
Vaišių metu kalbėjo Mairo
nio choro iždininkas A. Švarlis. moterų vardu sveikino nau
jai atvykusį kunigą Rožė Simanauskienė. o Rosario lietuvių
kolonijos vardu kalbėjo Rosa
rio lietuvių bendruomenės pir
mininkas Matas Klimas. Visi
linkėjo -kun. Petraičiui ko ge
riausios sėkmės ir ko ilgiausiai
pasilikti bei darbuotis Rosario
kolonijoj. Galiausiai tarė žodį
ir pats kun. J. Petraitis, dėko
damas visiems už tokį gražų
priėmimą bei gausias vaišes ir
palinkėjo visad likti pavyzdin
gais lietuviais bei uoliais katali
kais. nes tik tokie mūsų tau
tiečiai kartu yra ir garbingi to
krašto piliečiai, kuriame jie gy
vena. Po to kun. J Petraičiui
buvo sudainuota “Ilgiausių me
tų". Vaišėse dalyvavo virš 30
asmenų, kurių tarpe dalis buvo
taip pat jaunimo bei studentų
M.K.L.

kai kurios liturginės apeigos ir
gregorijoniškas giedojimas.
Pagrindinę kunigo, prelato,
vyskupo ir galutinai kardinolo
rolę atlieka Tom Tryon. Nors
jo vaidyba žymiai pakyla virš
vidutiniškumo, geriausiai kuni
giško gyvenimo rimtį ir atsa
komybę pajaučia ir pajėgia per
duoti šalutinėse rolėse kaimo
klebono vaidmeny Burgess Meredith ir ypač John Huston,
kaipo Bostono kardinolas. Pats
būdamas vienas iš stipriausių
amerikiečių filmų
režisorių,
John Huston parodė tikrai didelius vaidybinius gabumus.
Gaila tik, kad jo rolė labai neilga. Tarp gausių artistų ypač iš
siskiria: Raf Vallone, Josef
Meinard, Romy Schneider, Carol Lynley, Tullio Carminati,
Ossie Davis ir kt.

Romos, Vienos, Bostono ir
Georgijos žavūs vaizdui nufil- ■
muoti autentiškose vietovėse
tikrai puikia spalvota fotogra
fija.
Vatikano visuotiniam susirin
kimui sukėlus dėmesį apie Ka
talikų Bažnyčią, šis filmas gali
sulaukti susidomėjimo ir iš ne
katalikų pusės. Nors filmas ne
užgaulus katalikams, jame nė
ra jokios propagandos prieš ki
taip tikinčius. Dėl savo meniš
kų nuopelnų, gali patenkinti ir
labiau rafinuoto skonio žiūrovus.
Dėl kai kurių filmo gvildenamų problemų ir pristatymo
būdo ‘The Cardinal” rekomenduotinas vien tik vyres
niam jaunimui ir suaugusiemJaunučiam ir nepasiruošusiem
galėtų sukelti progų kebliems
neaiškumams.

TALKA EGLUTES ŽURNALUI

Prieš Kalėdas išėjo iš spaudos velionies prof. dr. ADOLFO
ŠAPOKOS parašytas ir “Aidų” žurnalo premijuotas
mokslinis veikalas

SENASIS VILNIUS
VILNIAUS MIESTO ISTORIJOS BRUOŽAI
IKI XVIII A. PABAIGOS

Knygos užsklandoje yra plati autoriaus biografija, pa
naudotų veikalų bibliografija ir asmenų bei vietų rodyk
lės; 333 psl., iliustracijų 52 psl.

Lietuvybe susirūpinę žino,
Daug yra vaikų, kurie skai
to Eglutę. Daug yra tėvų, ku kad Eglutės reikia. Ji dabar
Veikalą išleido Prisikėlimo parapija Toronte. Spaudė
rie sačo vaikams paskaito ją. yra ir, reikia tikėtis, ji dar ilgai
pranciškonų spaustuve Brooklyne. Gaunama Darbininko
bus.
Daug kur tas žurnaliukas mie
Eglutė turi prenumeratorių,
administracijos adresu: 910 Willoughby Avė., Brooklyn
P. Kaminskas las ir laukiamas svečias.
kurie užsimoka laikraštėlio me
21, N. Y. Kaina $5.00.
tinį mokesti. Dažnai Eglutė
siuntinėjama lietuviukams ir į
tokius kraštus, iš kur užsimokė
ti negali. Be to, vaikų žurna
las neturi tiek daug prenume
vaikiškų skaitymų medžiagos.
KENNEBUNKPORT, ME.
ratorių. kad pakaktų lėšų jį iš
Mažasis Darius, Eglutės prenu
laikyti ir vis tobulinti.
Sv. Antano gimnazijos spor
meratorius nuo pat savo gimi
Nors Nek. Pr. M. seserys mo dienos, skaityti dar nemo to salės — auditorijos atidary
Putname, Conn., Eglutę reda- ka. Bet jo mama jau randa ką mo proga, sausio 19, sekmadie
guodamos ir leisdamos, prideda iš Eglutės pasakoti ir rodyti pa nį, skautų draugovė organizuo
ja meninę programa ir pasi
savo aukos dalį ir tuo paleng veikslėlius.
linksminimą. Bus suvaidinta S.
vina žurnalo ėjimą, tačiau pi
Vaikai iš pat mažens turi bū Lauciaus “Paslaptingoje zono
nigų visvien reikiati rūpestingai pratinami susi- je”. Karaliaus Mindaugo vardo
Kartais ir atskiri asmens, mo jausti su lietuvišku spausdin skautų draugovė maloniai kvie
kėdami savo prenumeratos mo tu žodžiu, tada ir paaugę do čia atsilankyti artimesnių ir to
kestį. prideda dolerį kitą žur mėsis lietuvių spauda ir lietu limesnių apylinkių jaunimą ir
nalui išlaikyti. Atsitinka, kad vių reikalais. Eglutė pirmasis vyresniuosius. Pradžia 2 vai.
kartais ir kokia organizacija, tarpas, būtinoji pradžia. A. S. popiet.
Kb
grupė ar p. savo būdu paremia
vaikų laikraštį.

Netrukus po to vizito poetą
ištiko antras smūgis. Parvežtas
į Carney ligoninę, mirė sausio
5 dieną.

MERGAITĖS šoka Maironio vardo šeštadieninės mokyklos eglutės vakare gruodžio 29 Apreiškimo parapijos
salėje.

VAIKŲ GRUPĖ iš Kalšdų eglutės vakaro Apreiškimo parapijos
Ąžuolo.

salėje

gruodžio

29.

Abi

nuotraukos

P.

Lietuvių Bendruomenės Bridgeporto, Conn., apylinkė savo
rudens baliuje pasirūpino ir
Eglute. Ten pat nedidelės ko
lonijos baliaus dalyviai sudėjo
21.75 dol. vaikų žurnalui pa
remti. Apylinkės iždininkas J.
Janiūnas prisiuntė pinigus, dar
su priedu: . . “linkime sėkmės
ir toliau tęsti laikraščio leidi
mą”. .
Gi iš tolimosios Kalifornijos,
Los Angeles, ateitininkai ru
dens vaikų popietės metu suor
ganizavę 100 dol. Eglutei. Su
pinigais ir mielas žodelis: “Esa
me jums, seselės, labai dėkin
gi už jūsų nepailstamas pastan
gas leidžiant mūsų vaikams Eg
lutę. Prie tos šimtinės pridėti
15 dol. kleb. kun. J. Kučingio.
Pinigus siuntęs ir ta proga sa
vo dukters prenumeratą kitiems
metams mokėjęs, ir J. Jodelė
nuo savęs šį tą Eglutei pridėjo.

Waterbury, Conn
Danutė
Venclauskaitė. užsakė Eglutę,
kai prieš trejus metus vieno gi
minaičio šeimoje gimė vaikas.
Tada vaikas dar neskaitė ir ne
suprato. Bet D. Venclauskaitė
laikraštėlio prenumeratą rūpes
tingai pratęsia kasmet. Vaiko
tėvams uoliai žurnalą sudedant
į rinkinį, susidarė gera krūvą

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink

tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba
užsakyti prekes, gaminamas U. S. S. R.
(kaip pav. automobilius, dviračius, siu- i j

varnas mašinas ir 1.1.), kreipkitės į vieną
iš seniausiai veikiančių ir patikimiausių

firmų, turinčią
30 metų patyrimą.
Atvykite arba rašykite į mūsų cent

rinę įstaigą arba kurį nors skyrių dides
niame mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716

almi t Street

Philadelphia 6. Pa.
WA 5-3155

/
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Kad visos dienos butų tokios
Kai šis reportažas bus ats
pausdintas, Lietuvių Fondas
(arba milijoninis) gal
džiaug
sis perviršijęs 100,000 dol. su
mą. Bėga laikas, o su juo kar
tu auga ir pinigai tame jauna
me, bet spontaniškame Lietu
vių Fonde, kurį prieš porą me
tų įsteigė jo įniciatorius dr. A.
Razma su kitais entuziastais.
Gruodžio 11 pas Lietuvių
Fondo v-bos sekretorių ir in
formacijos vadovą Joną Vaičiū
ną buvome pakviesti lietuvių
spaudos atstovai dalintis min
timis ir informacijomis. Nors
tą dieną snigo ir ledas apden
gė gatves, bet susirinko visi
■kviestieji laikraštininkai.
Lietuvių Fondo v-bos pirm.
T. Blinstrubas savo žodyje
ypač iškėlė faktą, kad spaudos
talka Lietuvių Fondui yra mil
žiniška ir be spaudos Lietuvių
Fondas negalėtų augti. Tą die
ną, gruodžio 11 d. Lietuvių
Fondas turėjo 96,507,78 dol.
Jam priklausė viso 353 pilnatiesiai nariai, jų tarpe ir 24
LB apylinkės. Tūkstantininkų,
įmokėjusių po 1000 dol., buvo
48.
T. Blinstrubas, tarp kitko,
iškėlė ir Lietuvių Fonde ryš
kiai juntamą naują apraišką—
‘ •pomirtinių’ ’ arba ‘ ‘atmintininių” įnašus. Jau visa eilė as
menų testamentais yra užrašę
Lietuvių Fondui tam tikras su
mas savo palikimo. Antai mirus
a.a. teis P. Žiūriui, iš jo pa
likimo įnešta 290 dol.. pagal a.
a. Mykolo Jasinsko-Jasen testa
mentą — 1000 dol.
Tą dieną, vykstant posėdžiui,
mirė ir trečias asmuo. 9 00
dol. užrašęs Lietuvių Fondui
Mykolas Ventys. Jo atmini
mas buvo pagerbtas susikaupi

Diena, kurioje užderėjo daug dolerių
mu ir atsistojimu. Juk tokie
žmonės — tai šviesūs išeivijos
žiburiai.
Kai Lietuvių Fondo v-bos pir
mininko paklausėme, kuri die
na jam linksmiausia ir švie
siausia, pirmininkas
atsakė,
kad toji, kada Lietuvių Fonde
kasa susilaukia daugiausia pini
gų. Nėra tos dienos, kad neat
eitų didesnės ar mažesnės au
kos. Bet gruodžio 11, kada
vyko spaudos pokalbis su v-bos
atstovais, netikėtu sutapimu bu
vo pati derlingiausia: į fondą
buvo Įnešta 1314 dol.

— Jei visos dienos metuose
būtų tokios, mes pasiektumėm

milijoną. — entuziastingai pa
brėžė v-bos pirm.
— Nebe reikalo spauda yra
septintoji pasaulio galybė, —
atsiliepė Žemaitijos peklininkas Albinas Valentinas.
— O mes. susirinkusieji, pasidžiaugėm. kad rekordinė die
na netikėtai sutapo su iš anks-

Kariuonienės šven
tės minėjimas N.
Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas, turėjęs įvykti
lapkričio 23. dėl prezidento
John F. Kennedy nužudymo
buvo nukeltas vėlesniam laikuiMinėjimas įvyko sausio 4 Ap
reiškimo parapijos salėje. Ren
gė New Yorko ramovėnai.
Minėjimui . vadovavo St. Gu
das, sceną specialiai dekoravo
dail. J. Juodis. Paskaitą turėjo
skaityti adv. Julius Smetona iš
Clevelando. bet jis dėl žmonos
staigios ligos neatvyko. Jo vie
toje apie kariuomenės reikš
mę kalbėjo Kario redaktorius
Zigmas Raulinaitis. Susirgusi
buvo ir aktorė Toska Daubaraitė-Skobeikienė. Ir ji negalėjo
programoje dalyvauti ir skaity
ti V- Joniko baladės apie 1863
metų sukilimą. Baladę paskai
tė pats autorius.
J. Rūtenis paskaitė ištrauką
iš savo romano “Mindaugas".
Tuo būdu buvo prisiminta ir ki
ta svarbi sukaktis.
Programa paįvairino N. Y.
vyrų oktetas vadovaujamas A.
Mrozinsko. Oktetas padainavo
kariškų ir kitokių dainų. Jau
tės, kad neseniai praėjo šven
tės ir kad seniai repetuotaOktetą publika šiltai sutiko ir
kvietė bent kelis kartus karto
ti.
Po koncerto buvo šokiai, gro
jant A. Starolio orkestrui, ir
New Yorko birutiečių paruoš
tos vaišės. Laimėjimam buvo
leista kelios Kario prenumera
tos ir 2 dail. J. Juodžio paveiks
lai. Žmonių buvo prisirinkę ne
perdaugiausia.

— Kun. Jurgis Jonaitis, su
laukęs 83 metų, mirė gruodžio
26 Omahoje; ten pat ir palai
dotas. Jis seniau buvo ilgame
čiu šv. Antano parapijos Oma
hoje klebonu ir pirmojo pasau
linio karo kapelionu.

VI. Rmj

VVORCESTER, MASS.

Prel. K. Vasys prieš porą
metų turėjo sunkią automobilio
katastrofą. Dabar tiek sustiprė
jo, kad vėl gali eiti kunigo ir

parapijos klebono pareigas.
Vėl jis perima Aušros Vartų
parapijos tvarkymą. Jos buvęs
administratorius kun- Mykolas
Tamulevičius gražinamas vika
ru į šv. Kazimiero parapiją, o
kun. Albinas Jankauskas i Auš
ros Vartų parapiją. Sausio 5
abu kunigai jautriais žodžiais
atsisveikino su savo buvusiais
parapiečiais. Mokyklos jauni
mas būvi) artimai susigyvenęs
su kun. A. .Jankausku. Prela
tui linkime sveikatos ir jėgos
sėkmingai tvarkyti parapijos
reikalus. Persike lūšie m kuni
gam A. Jankauskui ir M. Ta
mulevičiui — sėkmės naujose
pareigose.
Tradicinė Lietuvių
Bendruomenės vakarienė

PRIE LIETUVIŲ FONDO sudaryta informacinė taika su LF valdybos
pirmininku T. Blinstrubu ir LF valdybos sekret. ir informacijos vedėju
J. Vaičiūnu pirmo posėdžio metu. Pirmoje eilėje iš k. i d. — St. Daunys,
T. Blinstrubas ir J. Vaičiūnas, antroje eilėje Al. Baronas. VI. Butėnas,
V. Kačinskas ir Alb. Valentinas. Trūksta J. Vaidelio ir V. Račkausko.
Nuotr. V. Noreikos

duoti Mindaugo laikai. Mindau
gas (Vytautas Tijūnėlis) kalbasi
su savo žmona Morta (Verute
Draugelyte) ir vaikais Rukliu
ir Rupaikiu (Irute Virkutyte
ii- Loreta Idanyte) apie karališ
ką didybę ir karaliaus parei
gas- Morta ir vaikai pakilnoja
karaliaus vainiką — sunkus. . .
— Taip sunkios ir karaliaus
pareigos. — sako Mindaugas.
Bet šalia to ir garbingos. Jūs.
vaikai, dabar esate ne papras
ti mano sūnūs, bet princai.
Antru veiksmu
parodytas

Darbininko redakcija ir ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja
visiem, sveikinusiem Kalėdų
švenčių ir Naujų Metų proga.
Savo ruožtu .linkime gražios
sėkmės ir asmeniškos laimės
1964 metais, o taip pat grei
čiau sulaukti pavergtos Tėvy
nės išsilaisvinimo

PREL K. VASYS PERĖMĖ PAREIGAS

“LIETUVA MŪSŲ SVAJONĖSE”
Hartford, Conn. — Lituanis
tinė mokykla sausio 5 surengė
Kalėdų eglutę su įdomiu šešių
veiksmų vaidinimu — ' Lietu
va mūsų svajonėse". Veikalą
parašė ir jį pastatė Nina Gailiūnienė. Vaidino
lituanistinės
mokyklos mokiniai, pranešinė
jo Gražina Aleksandravičienė.
Pirmu veiksmu buvo pavaiz-

to numatytu informaciniu susi
rinkimu.
Kokios dienos metuose bebū
tų, siųskime savo įnašus LF
šiuo adresu: Mr. T. Blinstrubas,
7243 So. Albany, Chicago, UI,
60629. ir padėkime Lietuvių
Fondui pasiekti milijoną.
Dešimtoji dalis kelio jau nu
eita- Ateities kelias turėtų bū
ti ir lengvesnis ir tiesesnis.

Kiekvienais metais rudeni
prieš adventą buvo rengiama
tradicinė LB \Vorcesterio apy
linkės vakarienė. į kuria at
silankydavo gana gausus vietos
veikėjų ir šiaip susipratusių lie
tuvių būrys- Pora metų ta tra
dicija buvo nutraukta. Naujai
išrinktoji apylinkės valdyba vėl
atgaivina tą gražų Worcesterio
lietuvių visuomenės paprotį.
Sausio 18 Maironio parke
rengiama Lietuvių Bendruome
nės vakarienė. Vakarienė su
programa bus 6-8 v., o po aš
tuntos valandos iki vidurnak
čio — šokiai. Kviečiami visi
vietos ir apylinkės lietuviai.

—

Kleopas

Jurgelionis

—

Kalėdų Kaukė, rašytojas, gimęs
1886 Kupišky, mirė Kūčių die
na. gruodžio 24. Riverside Calif.
— Solistė Stasė Daugėlienė,

MERGAITĖS KALĖDŲ eglutes programoje gruodžio 28 Brooklyne, Ap
reiškimo parapijos salėje. Nuotr. P. Ąžuolo.

sudarė sutarti vieneriem
me
tam profesionaliniam dainavi
mui Manchester. N H. Kiek
viena savaitę ji turi pateikti
naujus dalykus virš valandos
tinkančioje programoje. Be to,
solistė yra nuolatinė bendra
darbė Notre Daine kolegijos
muzikos skyriuje ir Manchesterio Meno Institute.

— Dr. Jonas Balys, dirbąs
Kongreso bibliotekoje, WashBALTIMORES ŽINIOS
ingtone. yra sutikęs priimti Li
Vajus raupsuotiems paremti, svetainės valdytoju- Paskyrė tuanistikos Instituto pirminin
ko pareigas, atsisakius dr. Jo
vykęs advento metu šv. Alfon svetainės direktoriai.
so bažnyčioje, susilaukė gražių
Lietuvių melodijos valandė nui Puzinui, kuris rinkimuose
aukų. Surinkta 15.000 dol. Šią lės metinis vakaras bus sausio buvo gavęs daugiausia balsų. Il
sumą sudėjo ne tik šv. Alfon 11. Tą dieną sueina 15 metų, gą laiką Institutui vadovavo dr.
so parapiečiai. bet ir Stebuk kaip radijo programa gyvuoja P. Jonikas. Instituto centras li
lingo Medalikėlio novenos mal mūsų tarpe. Programai vado gi šiol buvo Chicagoje.
dininkai. Šio vajaus sumanyto vauja A. Juškus ir K. Laskaus— Naujienos, lietuvių socia
jas buvo prel. L. Mendelis.
kas. Sukaktuvinis vakaras bus listų dienraštis, leidžiamas Chi
Mokyklos vaikams atostogos lietuvių svetainės didžiojoje sa
cagoje ir redaguojamas dr. Pi
pasibaigė sausio 2. Dabar mo lėje.
jaus Grigaičio, vasario 19 su
kiniai ruošiasi egzaminams.
Antanas Ivoška, senos kar laukia 50 metų sukakties. Pra
Parapijos kunigai po šven tos lietuvis, staiga mirė savo
džioje keletą mėnesių buvo lei
čių turės trumpas atostogas. namuose gruodžio 29. Velionis
džiamas kaip savaitraštis. Dien
Prel- L. Mendelis atostogas pra kadaise buvo šv. Alfonso zak
raščiu pasidarė vienas iš pirmų
ėjo sausio 5. Kun. A- Drangi ristijonas. Buvo uolus šv. Al
jų lietuvių laikraščių Ameriko
nis išvyksta sausio 12: jam grį fonso parapietis ir dalyvavo įje.
žus. kun. J. Antoszewski pradės vairiuose parengimuose Penki
— Jonas Misevičius, iš Re
savo atostogas.
kunigai aukojo mišias už jo sie gai), Ont., Kanados, rašo Ral
Lietuvių meliodijos valandė la šv. Alfonso bažnyčioje sau
fui: “Gyvenu ir dirbu Kana
lė sausio 11 švenčia 15 metų sio 3. Palaidotas Holy Redeedos miškuose, kaip medkirtis,
sukaktį. Ta proga lietuvių sve mer kapinėse. Liko nuliūdę:
tolokai nuo miestų. Vietovė,
tainės didžioje salėje rengia žmona Ona. dukros Vera ir
kur dirbu, turtinga sniegu ir
linksmą vakarą.
Marytė, sūnus. Antanas ir anū šalčių, todėl dirbant lauke daž
Jonas Jukubauskas, žymus kai.
nai įsivaizduoju ir Sibiro sąly
Baltimorės lietuvių prekybinin
Ona Malakauskienė, naujos
gas . . Siunčiu 50 dol., kuriuos
kas. paaukojo pinigų lietuvių
kartos lietuvė, gyvenusi pas sa norėčiau panaudoti Sibire varg
melodijos radijo valandėlės
vo dukrą Auštrienę, mirė gruo tantiems tautiečiams . . ■
vedėjams — A. Juškui ir K.
džio 30. Velionė sunkiai sirgo
Laskauskui. Už tuos pinigus bu
— Inž. K. Daugėla laimėjo
gruodžio mėn. pradžioje. Buvo
vo išpildyta speciali kalėdinė
piniginę
premija už savo nuo
uoli katalikė, tauri lietuvė. Pen
programa gruodžio 29 per
trauką
“
Ankstyvas
rytas". Nuo
ki kunigai aukojo mišias už jos
tVHN radijo stotį.
sielą šv. Alfonso bažnyčioje traukų konkursas ir paroda bu
Balfo skyrius šiuo metu vyk
sausio 4 Palaidota Holy Re- vo suruošta Nevv Hampshire fo
do drabužių vajų ir kviečia vi
deemer kapinėse. Liko nuliudū- to mėgėjams. Premijas skyrė
sus lietuvius atliekamus drabu sios dukros Jane ir Julija, nu Manchesterio bankas. “Anksty
žius atnešti į lietuvių sveteinę.
liūdęs sūnus Antanas, nuliūdę vas rytas" — žiemos nuotrau
Drabužiai bus pasiųsti vargstan
žentai Juozas Auštra ir Bro- ka buvo išrinkta visų jury ko
tiems lietuviams.
misijos narių ir taip pat ga
niusx Aštašauskas ir anūkai.
Juozas Austrą, naujakurys,
vo daugiausia balsų populiaria
gruodžio 16 paskirtas lietuvių
Jonas Obelinis jam lankytojų pasisakyme.

pirklys (Vytautas Saiminiukas).
Kadangi žandaras dar kieme
tai jis moterims rodo savo pre
kes: karolius, siūlelius, adatas
ir kt.
Ketvirtajame veiksme vieno
je Lietuvos kaimo mokykloje
Lietuvos
nepriklausomybės
irengiamasi Eglutės vakarui. sukaktį nutartą minėti vasario
Kol mokytojos nėra, mokiniai 16 d. 3 v. lietuvių piliečių Klu
žaidžia su pele- Mertaitės taria bo salėje. Minėjimo komitetas
si mokytoją pagąsdinti. Įeina sudarytas iš pirm- Pr. Stanelio.
mokytoja (Aldona Vitėnaitė). vicepirm. lietuvių klubo pirm.
Išsigąsta, kai jai po kojomis nu Šeškevičius, sekretorių J. Garmetama pelė. Bet greitai susi sytės ir Mrs. M. V. O’Toole, fi
griebia, nes ji pati buvo sakiu nansų sekretpriaus A. Vagelio,
Kęstučio susitikimas su Biru si mokiniams pelę atsinešti Eg iždininko Igno Pigago, iždo glo
te. Trys vaidilutės prie aukuro lutės programai.
bėjų Kl. Zurlio, P. Babicko ir
kursto Perkūnui amžinąją ug
Pr- Pauliukonio. Sudarytos ir
Mokytojos vadovaujami, mo
nį. Birutė (Danutė Šliogerytė)
kelios komisijos.
Pr,
kiniai ir mokinės (Vytukas Piprisimena savo sapną. Ji sap
leika. Danguolė Virkutytė. Al
navusi karalaitį ant sidabrinio
— Dr. Henrikas Nadolskis,
dutė Petruškevičiūtė ir Daiva
žirgo. Štai įeina karžygis. Biru
baigęs
Sao Paulo universitetą
Šimanskytė) puošia eglutę, o su
tė krūpteli- Juk tai tas pats,
kitais mokytoja daro dainų ir Brazilijoje, tame pačiame uni
kurį ji sapnavusi. Tas karžy
versitete pakviestas dėstyti por
f nukelta i 6 psl.)
gis pasisako esąs Lietuvos ku
tugalų kalbą ir literatūrą.
nigaikštis Kęstutis (Jurgis Tijū
nėlis) kalbina Birutę būti jo
žmona. Birutė iš pradžių prie
šinasi, pagaliau sutinka. Abudu
išvyksta Į Trakus.
Trečiam veiksme matėme ru
sų priespaudą Lietuvoje ir Var
go mokyklą caro laikais. Ūki
ninkas Marma rengiasi Į giria
važiuoti, bet pradeda smarkiai
snigti, ir Marmienė — motina
(Vitutė Šliogerytė) pataria jam
Į girią nevažiuoti. Tas sutinka.
Geriau, esą. pančių pavysiąs.
Jis atneša elemengtorių ir pa
duoda motinai, kad pamokytų
Onutę
(Audronė
Mikalaus
kaitę) skaityti. Įbėga sūnus Pet
rukas (Petrukas Brazdžionis) ir
praneša, kad žandaras kieme.Motina paslepia elementorių po
prijuoste, o tėvas velniais nusi
keikia. Įėjęs žandaras (Vaido
tas Mikalauskas) kreipiasi Į tė
vus. kad tas atiduotų knygas.
Marma ir Marmienė sakosi jo
kių knygų neturi. Žandaras duo
da mergaitei saldainių ir klau
sinėja apie knygas. Bet moti
na sugriebia mergaitę ir nusi
veda. liepdama tėvui pavaišin
ti “poną”, ir pati atneša užkan
džio. Užsigėręs žandaras išei
na. Pridurnui įeina Mikšas —
MAROUETTE PARKO lituanistinės mokyklos Kalėdų
knygnešys ir smulkių prekių

— Šen. Tom Kuchel iR.-Calif.). rezoliucijų
pradininkas
JAV-bių Senate, padėjo sutvar
kyti Įvažiavimo į JAV-bes reika
lus A. Viluckio (\Viluckii šei
mai iš Frankfurto Vokietijoje.
JAV-bių gen. konsulas Hen
ry H. Ford Frankfurte prane
šė senatoriui Tom Kuchel. kad
Viluckio ir jo šeimos narių
paskutinis
sveikatos patikri
nimas ivyks 1964 metu sausio
3 d ir po to bus jiems visiem
išduotos \ izos A. Viluckio šei
ma atvyksta i Los Angele.- ir
jos atvykimu rūpinasi A Danšys.
— Tadas P. Niaura, aviacijos
kapitonas, neseniai žuvo Viet
namo kovose su komunistais
Motina gyvena (Teveland. Ohio

eglutės senelis su vaikais

Nuotr Z. Degučio.

— Dr. Petras Kazlauskas, lie
tuvis gydytojas okulistą.-, dzū
ką- nuo Rudaminos, yra .-niau
kęs 60 metų Lietuvoje profe
soriavo universitete Dabar du
ba veteranų ligoninėje Manau.
Ind.
— Juozas Petrauskas, I.ie
tuvos vyčių Los Angele- kuo
pos narys bekeliaudama- po
arabu kraštu-. bu\o sužeista.eismo nelaimėje, guli ligoninė
je
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DARBININKAS

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

j^OKOKO?

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.
Vedėjas
JONAS J. ROMANAS. Sr.
WHIL • 1430 kil. Medford. Mas*.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

V. Kuskis, Brooklyn, N.Y. —10 Millinocket, Mc., A. česonis, Mackdol.. Po 8 dol. — J.A. Bačanskas. enbacn-Pfalz. Vokietija.
Po I dol. I. Banaitienė. M. Bu
Jamaica. N.Y.. E. Milukas. Richaiond Kili. N. Y.. Po 6 dol. — J. kauskas. M. Jesawich. J. Klant. A.

CipHckas, Flushing. N. Y. P. Kiš- Raguckas. P. šlikas, W. Stasunas.
E. Senkus. E. Wilcinskas. J. Venskūnas, Leviston, Me.
lauskas, V. Vaškunas, J. žemaitis,
Neperšokęs griovio, nesakyk:
Po 5 dol. M. Karpienė. F.J. Gu Brooklyn, N.Y. A. Augustus. P. Paop! Kol žmogus gyvas, visaip
diškis. Waterbury, Conn., kun. A. Ivs, M A. Milukas, V A. Mordas, A.
gali būti; geras pagesti. o blo
Ežerskis. Wilkes Barre. Pa. A. Gy Verbyla, Richmond Hill, N.Y. J.
gas pasitaisyti.
lys. Olympia, Wash, J. Rukštelis, Abozorius, C. Skarulis. WoodhaBrookiyn. N.Y.
ven, N.Y. N.V. Bražėnas. M. D. N.
Gražų pavyzdi neseniai davėj
Y. A. Kairys, Rego Park. N.Y. P.
Po 3.50 dol. J .Bemitski, Port Lenk, Ozone Park, N.Y. P. Witkus,
“Tiesos” vyr. red. G. Zimanas
Carbon.
Pa.
Po
3
dol.
J.
Savickas.
Spring Vallev. N.Y. B. Bandzevi(žiūr. Nr. 261.).
J. Staškus. O. Mockevičienė. Broo čius, Amsterdam, N.Y. A, Tamaklyn, N". Y., J. Lukoševičius, K. šauckas. Elmhurst, N.Y. M. Yanėis,
Jis pradėjo ilgą straipsni ne
Motuzas. Richmond Hill.. N. Y. Rochester, N.Y. M. Budėnas. Masvisiškai nuoširdžiais jausmais
A. Uknevičiutė. Woodhaven, N.Y. peth, N.Y. J. Palionis. Huntington
(juk sunku staiga atsikratyti se
K. Garbauskas. Great Neck. N.Y. Sta„ N.Y. T. Bakas. L. Mikėnas.
V. Stankevičienė. E. Rockaway, N. Hartford. Conn., J. Norvilas. Wanų įpročių!). Sprendžiant
iš
Y. J. Gurklys. Kew Gardens. N.Y. terbury, Conn. J. Šaulys. Branantraštės — “žmonių valdoma
E. Gailius. Westbury. N.Y. Kun. J. ford. Conn.. S. Marcinauskis, ShelLietuva”, išeitų, jog autorius
J. Grabvs. Albany N.Y. P. Buške ton. Conn. A. Stanišauskas. Bridnori per akis meluoti, Įtaigoda
vičius. Hartford. Conn. W. Jasi- geport. Conn. F. Rajeckas. Ne\v
nauskas. New Canaan. Conn. K. London, Conn. M. Alukonis, O. Juomas, tarsi tai būtų žmonės, ku
Pranulis. Waterb,ury. Conn. prel. P. zapaitienė. J. Liutkonis. J. Stačio
rie taip negailestingai ir ne
Virmauskas. M. Jurienė. A.J. Na- kas. P. Mačiulienė. J. Vembrė. J.
žmoniškai dabar valdo ir smau
maksy. J. Marcelonis. So. Boston. Walentukevič. So. Boston. Mass. M.
Mass. S. Savickienė,
Brockton, Buividienė. J. Cijunėlis. M. Velič
gia Lietuvą.
Mass. P. Jurgelevičius. E. Chelms- ka. Brockton .Mass.. K. Banevičius
Bet Zimano garbei reikia
ford, Mass., Dr. D. Jasaitis, Tam Kennwood — Dracut, J. Skėrys,
pripažinti, jog toliau jis pats
pa, Fla. J. Batus. Jupiter Hghts. Lawrence. Mass.. F. Saplinskas.
CH1CAGOS tradicinę mokslo ir pramones programą išpildė Ateities šokėjų ir šaulių grupė Nuotr. Z Degu-'
tuo suabejoja, nekartoja mela
Fla., G. Klimas, Vero Beach. Fla. Worcester. Mass.. B. Jurkevičius.
čio.
M. Starkus. Kearny. N.J. K. šinai- Haverhill. Mass.. Dr. B. Budreigingos pradžios, bet straipsni
la, Hillside. N.J. P. Gaigalas. Tim- ka. Milton, Mass.. R. Savukinas.
užbaigia tikrai nuoširdžiu šūk
mins, Ont.. E. Abromaitis, Toron Newburyport. Mass.. C. Viršįlla. Artelėjimu: “Lai gyvuoja žmonių
to. Ont.. J. Jodelė, Los Angeles, lington. Mass.. K. Šeštokas. R.J.
valdoma Lietuva!”
Caiif., A. Jaras, Kenosha. Wisc. A. Nakrošis. K. Nugaris,. M. Zujus.
NORWOOD, MASS.
džio 15 surengė programą vai Skrupskelienė. Chicago. III., A. Mi Kearny N.J. A. Andziulis, J. Lecšv. Jurgio parapijos šv. Vin
Mes visi ne nuo šiandien
kauskas. Elizabeth. N.J. A. Straz
kams. Atsilankė Kalėdų sene kėnas, Omaha. Nebr.
taip šaukiame, kad tik greičiau cento Pauliečino draugija prieš
das. Roselle. N.J. A. Cernauskienė.
Po
2
dol.
S.
Černiauskienė,
A.
lis
su
dovanomis
ir
visus
vai

ateitų toji valanda, kad Lietu Kalėdų šventes aplankė 33 li mus. Vikaras kun. A. Klimas
kun. C A.- Batutis. E. Belskytė. M.
Kaupas. J. šaltis. E. Szmidt, Broo
voje vėl turėsime žmonių val gonius ir senelius ir jiems Įtei savo mašina padėjo išvežioti kus apdovanojo saldainiais ir klyn. N.Y., B. Mieželis, New Hyde Mažeika, A. Stanislovaitis, Philadelphia, Pa. T. Aleliūnas. J. Blazis
kė Kalėdų dovanų — krepše dovanas ir ta proga aplankė li kitais Įvairiais daikteliais.
džią. ne baisių tironų.
Park, N.Y. P. Saladžius, Rochester,• Pittsburgh. Pa., Kun. J. NevarausŽvalgas
N. Y., A. Čekas. S. Leveckas, Ma- kas. Maizeville. Pa.. M. Maceina.
lius su valgiais ir saldainiais. gonius bei senelius. Visi buvo
Gal kol kas ir ne visai są
tuchen. N.J., A. Shipstunas,
J.• Pittston. Pa., J. Baltrus, Du Bois.
Klebonas kun. A. Abračinskas. patenkinti ir džiaugėsi, kad
Paknis. Kearny, N..J. Dr. S I. Kun- Pa.. A. Gieda. Williamstown. Pa.
moningai Zimanas bus pakry
juos
nepamiršta.
draugijos dvasios vadas, pa
Lietuvos nepriklausomybės ngys, Newark. N.J. K. Bakšys, Rid- O. Krelvenienė. Chester, Pa.. K.
pęs i gerąją pusę Tačiau yra
Lietuvos vyčiu 27 kuopa gruo minėjimo komisija sudaryta iš gefield, N.J. V. Kirvelevičienė. Eli Barzdukas. M. Graužinis. Chicago,
siuntė jiems Kalėdų sveikinidaugiau ženklų, kad kelionės Į
zabeth, N.J. T. Grinevičius. Harri- III., A. Kindurys. Cicero, 111.. I.
vietos Alto ir ALRK Federaci son N. J.. J. Kairys, Bridgeport.• Stanislovaitis.
užsienius bus jį dvasiškai sus
Kewanee, III.
jos. Komisijon Įeina: pirm. Bro Conn. J. Leonaities, E. Hartford.• Grinius, San Dimas. Caiif. A. Daitiprinusios. Jis rašo:
nius Kovas, vicepirm. Vincas Conn., V. Marijošius, New Britam.■ dynas, San Diego Caiif.. S. Rudys,
“Neseniai man teko lankytis
Conn. Dr. V. Norvaišienė. G. GaKudirka,
sekretoriai Pranas Ja linauskas .Dorchester, Mass., M. Pacific Grove, Caiif. A. Cesėkas,
Gruzijoje. Toli šis kraštas nuo
B. Girniukaitis, P. Medonis, DeRengiant ši Eglutės vaka
(atkelta iš 5 psl.y
ras ir Jonas Strašuskas, iždi Roman, Chicago,’ III.. J. Staškus.■ troit, Mich.. A. Misiūnas, HollyLietuvos. Akmeniniai jos skar
rą.
daug
pasidarbavo
tėvų
ko
Kankakee, III., P. Spetyla. Springdžiai ir pilkosios uolos skiria muzikos repeticijas. Daiva Mi mitetas ir mamytės, sunešusios ninkas Richard Vėtą ir And field. III.. B. Agurkis. Edwardsville. wood,- Fla.. Kun. J. Tautkus. Oma■ ha, Nebr. Ch. D. Urban. Alliance.
kalauskaitė
pagieda
“
Gul
šian

rius
Venskus.
si nuo Lietuvos pievų ir sodriais
Pa.. A. Griška. Donorą. Pa. S. Mi- Ohio.
___ A. ____
vaišes ir artistams rūbus.
Lėnio. Winnipeg. Man.
dieną".
Laima
Dapkutė
paskam

Minėjimas bus vasario 23 kelonis. Dubois. Pa., K. Balaišis,
Tamošaitis, Kingston, Ont.
miškais apaugusių kalvų, nuo
lietuvių salėje. Ta proga 1>us Cleveiand. Ohio, Kun. B. Kaunas
mūsų žaliųjų lygumų. Bet.... bina piano iš operos “Carmen”
Nuoširdžiai dėkoja
O. S.J. Loomis, Caiif.. A. Kupčins
Ateinanti šeštadieni, sausio pagerbtas buvęs JAV preziden kas. Detroit, Mich.. K. Gabranas.
kaip daug bendro yra abiejų “BarkarolĮ". Daiva Mikalauskai
Darbininko administracija

Ar tik nepradeda atsiversti?

BOSTON. MASS.
Vedėtas
STEP. MINKUS
WLYN — 1360 kilocycles
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON. MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS
173 Arthur St.. Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209
AM bang. 1190 kil.— FM bang. 105.7
meg. iš WKOX, Framingharii. Mass.
Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte

GRAŽŪS KALĖDŲ PRISIMINIMAI

“LIETUVA MUSŲ SVAJONĖSE”

kraštų likime. Abi jos kentė
nuo carizmo jungo, abi...”
Čia vyrui ėmė ir pritrūko
drąsos pasakyti visą teisybę Ir
suprantama: argi gali viešai
peikti dabartini raudonųjų ca
rų jungą, kol dar patsai nesi
liovė jam tarnavęs?

Bet šiaip ar taip — pradžia
gera.
Linkime daryti tolesnę pa
žangą ir neatkristi.

Ir kas gi. pagaliau, gali už
drausti praregėti ir atsiversti?!
(Eli)
FUNERAL HOMES
GLENN R. COOK
Svosset F'ineral Home
Dist in'v>'ished Fim^ral Service at
reasonab’e rates. Chanels in a1! boroughs. 2 bįocks north of Catholic
Chiirch. 28 DeVine St.. Svosset. L.I.
(516) WA 1-1372

PHILLIPS FUNERAL HOME
“9-02 Metropolitan Avenue
Middle Village
Air^onditioned - Modern Chapels Friendlv. fir«t class Service.
John J. Phillios. I-i^ensed Manager
TW 4-8389

FLORISTS
E. FRANK FLORIST
1R2 Montaene St.. Brooklyn
< r>owntov.Ti Shdppin”’ Area i
Christmas Grecns and Suecials
Advent wreaths for cenietery
Floivers for all occasions
Come in o’- crl’ — MA 4-3975
FTD Member

tė paskambina pianu Bethove
no “Mėnesienos" sonetatą ir
Rimvydas Zdanys armonikėle
pagroja viena dainelę.
Penktajame veiksme mer
gaitės — lietuvaitės, gyvenda:
mos Amerikoje, vaizduojasi Lie
tuvą. Motina (Daiva šimanskytė) mezga. Kitos mergaitės (R.
ir V. Aleksandravičiūtės žai
džia). o generoliene (Laima
Dapkutė), užsidėjusi
bryliais skyrįėle. dabinasi ir
net rūko cigaretę. Motina lie
pia Įsikąsti katės uodegą, ne
cigarete, tai nekenks sveikataiLietuvoje moters nerūkusios, ji
sako.
šeštaiame veiksme parodytas liūdnas Lietuvos vaizdas
dabartinėje rusų — bolševiku
okupacijoje. Scenoje — parti
zano kapas ir gale medinis kry
žius. Ateina žuvusiojo motina
(Aldona Vitėnaitė) ir atsiklau
pusi meldžiasi už sūnaus siela.
Motinai besimeldžiant, ateina
karžygio sužadėtinė
(Danutė
šliogervtė) ir padeda ant
gėlių. Vaidinimas baigiasi liūd
na muzika.
Po vaidinimo Kalėdų senelis
(aktorius Vytautas Zdanys) iš
dalino vaikučiams daug gražių
dovanėlių. Be to. gerosios ma
mytės pavaišino svečius savo
suneštais sumuštiniais ir pyra
gaičiais nemokamai. Taip pat
veikė ir turtingas bufetas.

11. lietuvių mokyklos salėje
(kampas Brod Str. ir Capitol
Avė ) vėl lituanistinės mokyklos vakaras — balius su Įdomia
programa: muzika, dainos, ba
letas. o svečius prie stalų vai
šins linksmosios šeimininkės.
Šokiams gros Radionovo orkes
tras.
J. Bernotas

tas John F. Kennedy. Progra
ma taikoma suprantamesnė ir
čia gimusieam jaunimui, tuo
reikalu kviečiami vietos vyčiai.
Visi vietos ir apylinkės lietu
viai prašomi ta dieną nerengti
kitų parengimų, o jungtis i ben
drą darbą Lietuvai laisvinti.
Bronius Kovas

OETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA
WJLB, 1400 banga
15756 Lesure. Detroit 27. Mich.
RRoadway 3-2224
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet
HARTFORD. CONN.
Ved. ALG. DRAGŪN AVIMUS
WP0P, 1410 klc.
273 Victoria Rd.. Hartford 14, Conn.
Tel. CH 9-4302
Sekmadienį — 11 -12 vai. dieną
PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 360 banga
Ved. ADOLFAS GAIGALAS
335 Titan St., Philadelphia 47. Pa.
HOward 7-4176
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.
VVATERBURY, CONN.
WWCO — banga 1240-1000 klc.
Ved. ANT. PALIULIS
321 Robin wo<xl Road
pran. E d v. M e 1 n i n k a. s
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
SOPHTE BARČUS
Šeimos radijo
programos. Radijo stotis WOPA Oak Park. III. AM 1490 klc.; FM
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.;
šeši. - seknt. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.
Happy New Year
to all our Friends and Customers

SUBURBAN PROPANE GAS
CORP.
MT. KISCO
New York
911 MO 6-5174

Dabar—nelaukiant!
AUKŠČIAUSI PROCENTAI

NAUJIEMS INDĖLIAMS
NEW YORKO VALSTYBĖJE

metam

VISIEM INDELIAM
Paskelbti vėliausi dividendai
. baigiantis gruodžio 31, 1963 periodui

Apskaičiuojami KAS 4 MĖNESIAI
nuo Įnešimo dienos

Pinigai, kuriuos jnešit prieš

SAUSIO 15
uždirbs dividendus nuo

- DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti
atsilyginti už laikrašti. Raginimas sudaro naujas nęrei^
kalingas išlaidas.
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą,
dedamas šis lapelis. Prašome ji iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

KINGSCOU
ST. MOOZELIAUSKAS IR EUG. GARUNKšTYTt "Lėlių burtininko”
balete gruodžio 29 Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr. P. Ąžuolo.

Darbininkas. 910 Willovghby Are.. Brooklyn. N. Y. 11221

Incorporated 1860

Prašau pratęsti prenumeratą 1964 metams.

Vardas ir pavardė

.........................................

S'ember Federa! Dtposrt Insurance Corporation

telefhon®

Central Office

poes.dent 3-7000

539 Eastern Parkway at Kostrand Avenue

Broe-1 -.-n N.Y. 112 16

Adresas

Broadvray Office

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.
Siunčiu ui prenumeratą $

i batai

, aukų $

Viso $

(IraSas i

135 Broadway at Bedford Avenue

Bi’oo’sivr. N.Y. I I ? I I
Massapeąua Office
Hicksville Road at Jerusa’em Avenue
(O^posite Holiday Park Shoppi.ig Cer.ter;
Massapcųua. N. Y.

DARBININKAS
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RESTAURANTS
HO WAH*8

TO PLACE,

Ilgo grojimo plokštelė

YOUR AD
rfcan Food prepared to piease a
King; Take-out Orders carefully

CANCEL OR CHANGE

•A 7-4126

CaH LO 37291

THE CUP A 8AUCER COTTAGE
doors away from SL Francis at Assisi Church. Breakfast - Lunch Dinner. Service from 7:30 ajn. to
8:45 pm. Cloeed Sundays. Luncheons
from 99f, Dinners from 81J5O. Garden Room available for reaervations

MEI TING RESTAURANT
2 East Jericho Tpke.
Huntington Station. L. L
CHINESE CUISINE
At Its Very Best
Facilities for small private parties
Member of Diners’ Club

HA 3-5937
Suburbau dining with a
Continental flavor
Your Hosts:
Peter Corte - Marco Gardenghi
Rte 110. MELVTLLE, L.I.
CHapel 9-8221

ŠV. ANTANO gimnazijoje Kennebunkporte įsteigtas sporte klubas — Nevėžis. Pirmieji susiorganizavo
krepšininkai .kurie jau dalyvauja ir garsina mokyklos vard$ apylinkės aukštesnioae mokyklose. Sporto sa
lė jau galutinai užbaigta, užtai yra visos sąlygos layitis. Nuotraukoje matosi: J. šlapkūnas, V. Valaitis, L.
Cesnaitis, A. Bagdonas, D. Cernis. Stovi R. Gudinskaas, V. žemaitis, D. Paliulis, A. Rutkauskas, K. Ber
notas ir J. Koklys.

@ SPORTAS
Sportininkai sutiko
Naujuosius Metus

Laiko ratai nelaikomi nu
dundėjo praeitin, drauge nusi
nešdami vargo, ir liūdesio,
džiaugsmo spalvomis nudailin
tus 1963 metus.
New Yorko lietuviai sporti
ninkai lyg ir pasisavino Naujų
jų Metų rengimo monopolį,
kiekvienais metais sutraukdami
šimtus svečių, kurie entuzias
tingai palydi žinomus senuo
sius ir pasitinka paslaptingus
naujuosius metus.
Ir audringus 1963 metus pa
lydėti praeitin Į skoningai iš
puoštą Sajevas salę sugužėjo
gražus sportininkų bičiulių bū
rys, kurie net autobusų bei
traukinių streiko nepabūgo.
Linksmi sportininkų parengi
mai nesvetimi ir už New Yor
ko sienų: matėsi svečių net iš
draugingo Stamford (Conn) ir
Bostono.
Puošnūs gražiosios lyties at
stovių rūbai ir skoningi vyrų
apsirengimai Įnešė Į šių Nau
jųjų Metų sutikimą kažko nau
jo, gražaus, kas puikiai derino
si su salės turtingumu ir gro
žiu. čia jau reikia duoti rengė
jams (žinoma, ir svečiams) sti
proką pliusą!
Tačiau, buvo ir keletas minu
sų. Nesiskundė per daug sve
čiai maistu, tačiau jo pristaty
mas ir patarnavimas buvo skan
dalingas- Kvietimuose ir skel
bimuose pažadėtoji kava bei

pyragaičiai, reikia tikėtis, sve
čius tepasieks per 1965 metų
sutikimą...
Na, žmogus ne vien tik duo
na gyvas! Vilties tavo dėta į
visuomenės mėgiamą AJg. Starolio orkestrą. Deja, ir čia en
tuziastingi svečiai stiprokai nu
sivylė ... Gal čia orkestrantų
paimta taurelė buvo kalta, o gal
atsivestoji “širdelė” trukdė or
kestrui įsijungti į taktą, į nuo
taiką ir, pagaliau, į atsakomy
bę prieš rengėjus ir prieš sve
čius.
Ir baigiant atsigauti nuo vi
sokių barškučių, dūdelių ir
“skačiuko”, linkėtina rengėjam,
kurie sunkų darbą nešė spor
tišku atkaklumu, Emeuts tuos
netikslumus bei nesklandumus,
tęsti gražią Naujųjų Metų suti
kimo tradiciją ir toliau.

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

New Yorke
baigė pusfinalių kovas, kurios
vyko tri mgrupėm. Žaidėjai, už
ėmę tris pirmąsias vietas, įgi
jo teisę lošti čempionato fina
le. Pirmos grupės laimėtojais
tapo G- Šveikauskas,
anks
čiau gyvenęs Bostone, Pamiljens ir Staknys. iš antros gru
pės į finalą pateko Znotins,
Berzins ir Estas Kaert, palikęs
ekspertą Lacį ketvirtu. Trečio
je grupėje netikėtai gerai su
lošė Vasiliauskas užimdamas
antrą vietą po Žirnio aplenkda
mas Šukį ir ekspertą Brigmanį. Lemiamoje partijoje Šukys
įveikė Brigmanį užimdamas tre
čią vietą. Pažymėtina, kad į
finalą pateko 4 lietuviai, 4 lat
viai ir 1 estas. Sausio 3 prasi
dėjo finalo varžybos, į kurias
taip pat pakviestas dėšimtuoju meistrų klasės latvis Rankis. Kartu vyksta stiprios sudė
ties paguodos turnyras. E. S.
Baltijos klubas

mašinėlės, labai atpiginta kai
na gaunamos iš: J.L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. Northport,
N.Y., 11731-

išnuomuojamas
butas iš 5 gražių, naujai atre
montuotų kambarių, su apšil
dymu ir karštu vandeniu. Bū
tas yra prie gero susisiekimo.
Kreiptis HY 7-6235.

H. W. MALĖ * FEMALE .

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

C. A. VOKET !

baldais apsta
tytas kambarys
Brooklyne.
Skambinti EV 7-3830.

Stephen Bredes, Jr. •
ADVOKATAS

Telef.

—

European — 3 business adults own
room and bath very good home, for
right party.Excellent salary. Steady
nice warm atmosphere. — Call:
J U 2-5190

REAL ESTATE

GENERAL CONTRACTORS
PLASTERING

Į

Brooklyn 8, N. Y.

Išnomuojamas

HOUSEKEEPER & COOK

NEW DORP — 1 yr. old 8 Rooms
Hi Ranch Caloric colored kitehen,
Grecian bathroom. waU to wall carpeting. screen and storm, panelled
recreation room, firūshed den, garage, patio, landseaped; near SL
Charles Parish. Many extras. Asking $26.000. — EL 1-5330.

41-40 74tt Street
Jackson Heghts, N. Y.
Tel. NEwtw9-€620

37 Sheridan Avenue

NE 8-4606

' |

ADVOKATAS

i

APplegate 7-7083 I

GENERAL CONTRACTING
Conversions - Free Estimates
Ali work done at reasonable rates
We guarantee our Work
Call GE 5-6162 — Joe Maligno
1240 39th Street, Brooklyn

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos ir kiti produktai
Užeikite — įsitikinsite/

6 DIDŽIULES KRAUTUVĖS 6
9-3047 I
I
1-7068 I
4-3210 |

High Fide’ity

For all occaskms
Prepared in your home or
elsewhere

CALL: HY 9-7484

DISPLAY

As Long
As You Live

You also share in the
great workį of the Mis- ’
sions and įelp in educating Priėsts & Broth
ers for the; Missions.
Certain tax advantages
A lasting Memorial and remembrances in many Masses and prayers.

SOGIETY OF
THE D1VINE WORD
GIRARO, PA.

WALLS cleaned inexpensively —
modem way savęs paint—no mess,
no streaks or dripping water; esti
mates; no obligations. Call Fresh N - Clean Wal Wash Service, LA 58861; 120-23 223rd Street, Cambria
HgtS, Queens. — We also shampooe
rūgs & carpets in your home 7c per
sq. fL
LONDINO
STONE ČO. Ine. since 1910
3621 Provost Avė., Bronx, N. Y.
Cast Stone - Concrete and Wooden
Park Benches - Playground Sculptures - Tree Tubs and Planters.

FA 4-1439
PAINTING A PAPERHANGING
Celetex Ceilings

G A J WINTER
We guarantee all our work
For fast ęmuteous Service call

Belmore Plastics
137 12th Street, Brooklyn 15, N. Y.
ST 8-2580
Under new ownership: Mr. Frank
Silla —
VALENTI, Ine. 464 Bay Ridge Avė.
just off 5th Avė. on 69 St. Everything in the Photographic Line now
on sale! Come and get your wonderful Christmas gifts now. Open eves.
till 8 p-m.
—
SH 8-9700-1-2-3

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

SERVICE FOR YOUR HOME
AND OFFICE
MA 4-4970
Special consideration to religious
groups
Ask for MR. MESSINA
A wonderful Christmas Gift
for any Child
ACCORDION INSTRUCTION
by Artist Teacher
THE MUSICAL CLANCEY’S
12 Plymouth Avė., Mineola, L. I.
Or Call (516) PI 1-5542

SAVE ON FUEL OIL — FREE
1 year Service Contract (all parts
and labor included) — plūs — 100
gal. ef fuel oil. Dependable 24 hour
Service. Low—low rates ai year.
LIBERTY PARK
FUEL OIL CO.
Call DA 6-3264

ALBERT SHERMAN, INC.
LIFE - ACCIDENT - HEALTH
GENERAL INSURANCE

PORTRETO - 6EIMOS - VAIKŲ
įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuotraukų; norite atnaujinti sen^ fotografiją? Jums geromis sąlygomis
padarys —

MUSICAL INSTRUCTIONS
A fine Christmas gift for any child
or Adult
ANDY MORMILE, Teacher
Clarinet - Saxophone
lessons in your home
41-41 51st Street, Woodside 77, N.Y.
GR 8-0746

Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

iBHBi'.BsiBilBilBHliiBiiBiiBHBnBHBuBi'Billiia-iauaHBiianl.iaiiBHB-igiiBHtntiiliiaiiBitBtiBiiaiiBiiBHBiitiitiiiiiaiiBiiBiiBiiBilBUBliailBii^

BUDGET BEAUTY SALON— Our prices are:

Shampoo and Sėt .......................................... $1.75 and up
$15.00 Permanent Wave ................................ $7.25 and ūp
Touch-up with Miss Clairol
..................... $3.00
Touch-up with Roux or L’Oreal...................$3.25
Ladies Haircut—Any Style
..................... $1.50
5 Week Rinse .................................................. $2.50
Children’s Haircut ...................................... $1.25
Call for Appointment — VI 6-8992

86-20 JAMAICA AVĖ. (Corner 87th St.), VVOODHAVEN 21, N. Y.
OPEN MONDAYS
«tiiaiiBiiaiiBiiBiiai<inaiiBiiBHBitaiiinaiiBi:>iiaiiibBiiBuai:aHanBitiiiBiiaiiaiii>iiiiiiiaH*nBiiBusiiaiiaiitiiBiiBfitiiBu>itBsiBiiBiitii»iBit

WIMTER GARDEN TAVERN
Ine.
VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.
(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440 ,

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
86-16 JAMAICA AVĖ.

VVOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. Vlrginia 6-9519
SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo

Sasioni. All famous branda at low
prices. We repair pipes. Mali orders
fiUed promptly. Come in early for
Xmas siKJpping. STANLEY’S fam-

103-55 LEFFERTS BLVD.

RICHMOND HIU^ N. Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobili;, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijos.
Kasdien

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

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y.

Tel. VI 7-4477

Ave^NYC. (near 23 SL) WA 4-5224
EVERBEST PORK STORE
74 Westchester Sųuare. Bronx, N.Y.
HOME MADE SAUSAGE
Finest Pork, Veal and Beef
Poultry Fresh Daily
UN 3-9007
NEMETH A MAIER, Proprietors

6-lempeteade —• 310 Front Street — IV 3-5540
Ffueftinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Jackson Height* — 82-10 37th Avenue
—DE5-1154

ASTORIA
6 šeimų mūrinis namas
vienas apartmentas laisvas, ku
ris gali suteikti $4,260 pajamų.
Tik du blokai nuo požeminio
traukinio. Šildymas alyva.
Kaina $38,750

JACKSON HEIGHTS
dvtejų šeimų mūrinis namas
5-6 kambariai; vienas butas ne
užimtas. $160 pajamų mėnesiui.
Dviems automobiliams garažas.
Šildymas alyva.

FOREST HILL
vienos ieimos mūrinis namas
6 dideli kambariai, garažai, Šil
dymas alyva. Arti visko.
Kaina 323.990

JACKSON HEIGHTS
trijų Seimų mūrinis namas
5-6-6 kambariai; vienas butas
laisvas. $200 pajamų.
Du blokai nuo požeminio trauki
nio. Šildymas alyva.
Puikus daržas.
Kaina $33,990

Mažas įmokėjimas. Geros sąlygos

TERMINAL REALTY
77-01 BROAOWAY
JACKSON HEIGHT8
Kraitės pas Mr. GIANELLI — Tai. HI 6-0600
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ALBERT MAIER, INC.

thur Avė., Bronx, N. Y.

J

CUT COLOR & CURL BUDGET BEAUTY SALON

RAY’S LIQUOR STORE

J 4 Y PASTRY SHOP — for your
Holiday Needs. The finest in Italian
pastry. Cakes beautifully decorated
for birthdays, vveddings, anniversaries, etc. Oven fresh bread, rolls.
cookies, dietetic cookies; regular &
miniature pastry. Phone orders accepted — WE 3-0970 — 2318 Ar-

l ,
.
I

Tel. HYacint 7-4677

STORE — SHOP

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

1 |

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street,

PRANAS BRUCAS, savininkas

MUSIC INSTRUCTION

RICHER’S BAKE SHOP, Ine. But-

Kas norfrty skelbtis Darbininke

Norite geros meniškos fotografijos — i

107 Fifth Avė., Pelham, N. Y.
914 PE 8-3131

Give Him a Pipe for Xmas! Pipes

Horace Harding Blvd^ Douglaston,
L.I. Call BA 4-4222.

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

TERRIFIC XMAS ITEM

BAKERIES
ter baking at its best! Orders takeh
for weddings; blrhtdays, christenings and all occasions. Let us serve
you for your Holiday needs. Open
Sundays, paridng facilities. 249-16

Galima įsigyti:

ILLUMINATED NATTVTTY SETS
INDOOR — OUTDOOR
27" tall St. Josefdi, Mary, Christ
Child, Crib and Lamb.

INTERNATIONAL
NEVVSPAPER PRINTING
CO.
For The Finest
In Newspaper Printing
197 E. 4th Street, New York City
OR 3-1830

you will receive a
dependable and
good income if you
invest your savings
in our S. V. D.
ANNUITY
PLAN

Stereo — 5.00

$4-00

CATERING SERVICE
DINNER PARTIES —

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

SCHALLER&WEBER
New Yorke — 1654 2nd Avenue —- TR
(Tarp 85- 86 g-vių)
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Avė. — VA
Astorijoje — 28-28 Stelnway SL — AS

MUENCHAUSEN RĘST.
Excellent German Food. Specializing in Sauerbraten, Pig Knuckles,
Bratwurst; also delicious Steaks &
Chops. Choice of liųuors and imported beers. — 98 3rd Avė. (bet.
12-13 Sts.), GR 5-9542. Bring the
family and erijoy real home cooking!

Annuity DepL

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

Brooklyne

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

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

Write for free Information

Ridgewoode

VOKIETAITIS

ll-sios Dainų šventės rinktinė

DISPLAY

SPARK-L FLOOR WAXING

— Rašomos ir skaičiavimo

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

For Better Wedding and
Week-End Dancing
TUXEDO BALLROOM
Offer the Finest
CaU F r e d — RE 4-7335
210 E. 86th Street & 3rd Avenue
New York City

M A RIO'S

AJletukas-

Ieškoma

WEDDING

Mylėsi Lietuvį is tolo

36-38-40 STAGG ST.

BROOKLYN 6, N. Y.-

Telefonas STagg 2-5938

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas
84-09 Jamaica Ava., Woodhevan 21, N. Y.
•
Tel. VI 9-5077
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Straat, BrooUyn II, N.Y.
•
Tel. STegg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir PORrrVIAMS
Pristato | namus lietuvišku* skilandžius ir (Orius
------ We take all orders special price for Weddings and Parties ------Home-Msde Bologna

f
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Diplomuotas ekonomistas

DARBININKAS
NADJIEN0S^J^2£$
Mišios už a.a.

Faustą

Kiršą

bus sausio 12 d. 8 vi. pran
ciškonų koplyčioje.
Užparšė
New Yorko apylinkės zarasiškiai.

Redakcija
Administracija
Spaustuvė
Vienuolynas

GL
GL
GL
GL

verčiami badauti. Dr. O. Laba
nauskaitė pasidžiaugė
prele
genčių gražia lietuvių kalba ir
jų ^turiningomis paskaitomis;
tai liudija, kad mūsų jaunimas
čia baigęs mokslus nėra sveti
mas lietuvių visuomenei.
Vienas iš pirmųjų ateivių
kalbėtojas gėrėjosi šiuo susirin
kimu. kuriame dalyvavo senų
laikų emigrantės, čia . gimusios
ir paskutinio karo tremtinės.
Sakė, tik vienybėje yra mūsų
stiprybė. M. Galdikienė savo žo-

Parengimai New Yorke
A.L.B. rvtinio pakraščio darbuotojų su
važiavimas Apreiškimo parapi
jos salėje.
Sausio 25 — V. Sidzikausko
ir dr. K. Valiūno pranešimai
iš kelionių po Tolimuosius Ry
tus Carnegie Endocvment salė
je. Rengia L. Prekybos rūmai.
Sausio 18 ir 19 —

Sausio 25 — Blynų balius ir
šokiai Apreiškimo parapijos sa
lėje. Rengia Ne\v Yorko studen
tai ateitininkai.
Vasario 1 — Tradicinis Už
gavėnių balius Sho\v Boat salė
je. 814 Jamaica Avė- Brooklyne. Rengia ALT S-gos Richmond Hill skyrius.
Vasario 16 — Vasario 16 mi
nėjimas Websterio salėje. Ren
gia New Yorko A L. Taryba.

Numatomus parengimus pra
nešti: S. Dzikui, 89-17 97 Str.
Woodhaven, VI 7-5113.

dyje pabrėžė, kad tie dideli
moters uždaviniai, kurie buvo
paskaitose suminėti, reikalingi
didesnės moterų talkos ir pa
ragino įsijungti į kultūrinį
socialinį darbą. Nemažas bū
rys moterų bei merginų šio
kvietimo paklausė ir čia pat įsirašė talkininkėmis.
Po trumpos pertraukos ėjo
n-.eninė programa, kurią pra
vedė V. Lušytė. J. Matulaitie
nės vadovaujamas ansamblis
pašoko kelis tautiškus šokius.
Buvo tikrai akims malonu žiū
rėti į tautiškai, įvairiaspalviais
drabužiais apsirengusias grakš
čias lietuvaites.
beskrajojančias po sceną. Mūsų jaunosios
— R. Novickaitė ir M. Sandanavičiūtė — gražiai padeklama
vo eilėraščių, o mažosios kank
lininkės — Leleivaitė ir Surdėnaitė — paskambino ke
lias lietuviškas daineles pritar
damos savo švelniais balseliais.
Uždarydama susirinkimą A.
Radzivanienė padėkojo kleb. N.
Pakalniui už salę. kun. A. Rač
kauskui už moterims pritaikin
ta invokacija. visoms progra
mos dalyvėms už įdėtą darbą,
viešnioms ir svečiams už atsi
lankymą ir pakvietė sugiedoti
tautos himną.
Pabaigai susirinkusieji buvo
pavaišinti kava ir skanėsiais.
Visų akis traukė lietuviškas ra
guolis. kuri padovanojo O. Ku
bilienė. o laimėjo A. Dumbrienė ir T. Gečienė.
Geroj nuotaikoj skirstėsi sve
čiai. prašydami dažniau sureng
ti tokių įdomių švenčių. M.D.

109 VVarvvick St.
Brooklyn 7, N. Y.

rengia
mas Alto skyriaus So. Bostono
aukštesnėje mokykloje. Minėji
mas įvyks vasario 16. sekma
dienį. Tikslesnė programa bus
paskelbta vėliau.
Vasario 16 minėjimas

Moksleivių ateitininkų Mari
jos Pečkauskaitės kuopa sausio
12 d. 4-tą vai. popiet Apreiš
kimo parapijos žemutinėje sa
lėje ruošia šeimos šventę. Bus
įvairūs
moksleivių pasirody
mai. vaišės ir šokiai. Kviečiami
atsilankyti tėveliai, studentai,
at-kai ir sendraugiai

MOTERŲ ŠVENTE BROOKLYNE
(atkelta iš 2 psl.)

registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais

5-7281
2-2923
2-6916
5-7068

Lietu
vos nepriklausomybės šventės
minėjimą rengia vasario 16 d.,
sekmadienį, 4 v. popiet \VebsNew Yorko studentai atei
.terio salėje. Kalbės pulk. dr. tininkai sutiko Naujuosius Me
B- Matulionis. Meninėje prog tus dr. Damijonaičio namuose,
ramoje dalyvaus Operetės cho Poughkeepsie, N. Y.
ras, vadovaujamas M. Cibo.
Dr. Bronius Nemickas, kuris
nuo
1959 dėsto Good Counsel
Pianistė Aldona Kepalaitė
kovo mėn. rengiasi koncertui kolegijoje Ne\v Yorke. pakeltas
To\vn Hali salėje. Balandžio į profesorius.
Skautam remti komiteto su
24 ji vyksta į Bostoną, kur
sirinkimas
šaukiamas sausio
Jordan Hali salėje bus jos kon
18.
šeštadienį,
apie 1 vai. po
certas. rengiamas pabaltiečių
piet. tuojau po šeštadieninės
draugijos.
mokyklos pamokų. Susirinki
me bus renkama nauja valdy
Išnuomuojamas butas iš
4 ba. Prašoma visu komiteto na
kambariu \Villiamsburgo sekci riu dalyvauti.
joj. Nuoma labai pigi, ne dau
Moterų Sąjungos 29 kuopos
giau kaip 30 dol. mėnesiui. susirinkimas bus sausio 15. tre
Kreiptis Mr. Paul J. Kyrius, čiadieni. 7 v.v. Apreiškimo pa
368 Hooper St., Brooklyn. N. rapijos salėje. Valdyba kviečia
Y. 11211.
visas nares dalyvauti.
N. Y. Lietuvių Taryba

Juozas Audėnas

Tel.:
TA 7-9518

WILLIAM J. DRAKE

Lietuvos garbės konsulas An
tanas šalna su žmona Zuzana

DRAGŪNAS

Kalėdų šventes praleido Pennsylvanijos kalnuose —- Buck
Hill Falls, iš kur Darbininko I
redakcijai, administracijai ir
skaitytojam prisiuntė sveikini
mus ir linkėjimus laimingų
Naujų Metų.
Šv.

AMERIK1EČIAI muzikai

Bostone: Ray Fennelle. bari.onas (k.), kompozitorius Robert Sullivan

(d.).

AMERIKIEČIAI IŠPILDYS LIETUVIŲ DAINAS
Gal kai kas neatkreips dides
nio dėmesio į Šv. Petro parapi
jos rengiamą koncertą, kuris įvyks sausio 12 d., 5:00 vai. po
piet lietuvių piliečių klubo sa
lėje. Tačiau koncertų skeptikai
apsiriktų, priskyrę šį koncer
tą prie eilinių kultūrinių įvy
kių.
Negana to. jog Bostono lie
tuviai šiame koncerte išgirs gra
žiai suharmonizuotas arba ori
ginaliai sukomponuotas lietu
vių kompozitorių dainas, šv.
Petro par. choro atliekamas. Žy
mią lietuviškos programos da
li atliks amerikiečiai. Čiurlionį
ir lietuvių liaudies dainas gir
dėsime atliekant tuos mikliai
pasiruošusius muzikus. Nuosta
biausia. kad jaunas Naujosios
Anglijos konservatorijos profe
sorius komp. Robert Sullivan,
susidomėjęs lietuvių liaudies
dainomis, penkias jų sukompo
navo baritonui solo su gitaros
pritarimu- Nors R. Sullivan tu
ri skirtingą kompozicini priėji
mą naudodamas lietuvių liau
dies dainas savo kūryboje, ta
čiau tai neikiek nenustelbia pa
čios melodijos. Jis. kaip amži
nos atminties komp. K.V. Ba
naitis. liaudies dainos neperdirbinėja. nevysto ir neįveda jo
kiu varantų: palieka ją gryną.

nepaliestą, kokią ją pati liaudis
Lithuanian folk songs persukūrė. Gitaros akomponimen- formed by Mr. Sullivan and Mr.
tas tampriai susijęs su tekstu; Fenelle at follovving places;
jame daug išraiškos ir lyri
Brockline Library Associanės nuotaikos.
tion. Brookline, Mass. (Spring,
Ray Fennelle, baritonas, pran
1963). St. Michael’s College,
cūzų kilmės amerikietis, studi Winooski, Vermont (Summer,
juoja
dainavimą
Naujosios 1963). Cambridge Composers
Anglijos konservatorijoje. Jis Workshop. Cambridge, Mass.
atliks R. Sullivano dainas —po (Fall. 1963), Concord Guitar
viena posmą lietuviškai ir ki Guild, Concord, Mass. <Summer
tus posmus
angliškai. Pats 1963). Gardner Museum, Bos
Massachusetts (Spring.
kompozitorius yra gitaristas-vir- ton.
tuozas; jis akomponuos solistui. 1963)
Kada mūsų jaunimas, kartais
ir dėl vyresniųjų kaltės, yra lie
tuviškai veiklai ir kalbai abeabejingas ir apatiškas, tie du
jauni amerikiečiai nuoširdžiai
propaguoja lietuviškas dainas
Naujoje Anglijoje- Štai vieto
vės. kur tik 1963 m. jie atliko
lietuviškas dainas;

Kitas stipraus muzikos pa
jėgumo menininkas, turįs daug
simpatijų lietuviams Dr. Hen
ry Shurgin, Melrosės simfoni
nio orkestro dirigentas-assistentas ir violončelių grupės kon
certmeisteris taip pat neliks
skolingas lietuvių publikai. Jis
atliks M.K. Čiurlionio Preliudą

Petro

parapijos

ir

ADVOKATAS
84-14 Jamaica Avenue

\Voodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

choras,

sausio 12 d 5 vai. popiet lie
tuvių piliečių klubo salėje ruo
šia koncertą. Choras, vadovau
jamas komp. Jeronimo Kačins
ko. dainuos Šimkaus, švedo.'
Slyžio, Gudavičiaus Klovo ir ki
tų dainas. Komp. Robert Sulli
van ir solistas Roy Fennelle at
liks lietuvių liaudies dainas gi
tarai pritariant. Dr. Henry
Shurgin pagros keletą celei ir
fortepiinui aranžiruotų M. K.
Čiurlionies kūrinių.
šv. Vardo Draugijos mišios
bus sausio 12 d. 8 vai- ryto.
Po mišių seks pusryčiai ir su
sirinkimas.
CYO organizacija vasario 1 d
ruošia vienos dienos išvyką į
New Hampshire kalnus pašliužinėti.
Jonas Tuinyla, vietoje gėlių
ant mirusio Kanadoje
savo
brolio M. Tuinylos karsto paau
kojo Balfui 25 dolerius.
Įstojamieji

PL 3-6628

•

stipendijai

gauti egzaminai į Bostono ko
legijos aukštesnę mokykla bus
vasario 8 d. 8:45 vai. ryto mo
kyklos patalpose.
ir Nokturną. kurie savo šopeniška įtaka gal mažiau lietuviš
ki už Sullivano dainas, tačiau
savo mistine nuotaika yra arti
mi lietuvio sielaiIš programos matosi, jog
koncertas bus įdomus savo įvairumu ir lietuviška paskirti
mi. Po koncerto bus šokiai.
B-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEH AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
k

FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notary Public
660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIL’S
Baisamuotojas
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest I‘arkway Statlon)
WOODHAVEN,

N.

Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dal_y.se; veikia ventiliacija
Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.
E. JOSEPH ZEBROWSKI

Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N. Y.
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN. CONN.
Tel. BA 9-1181

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė.
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613

C AR ROL

Kasa atidarai Penk’adi^niais 6 vai. p.p
šeštadieniais iki filmos pabaigos.
Trečiadieniais — ’2 vai. dienos.

FUNERAL HOME
Ine.

Pirmą kartą Brooklyne
Penktadieni, sausio 10 — iki
Trečiadienio, sausio 15. 1954
‘•AUF WIEDERSEJiN
AM BLAUEN MEER”

PETRAS KARALIUS, sav.
Laidotuvių direktorius
ir balzamuoto jas

Vaidina:

T. Sailer. H. Cremmer. E. Astor ir k.

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.
PL 4-6757
PL 4-1165

Briedinė filmą:

“13

Aite Esel"

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

VAITKUS
FUNERAL HOME
MERGAITĖS stebi Kalėdų eglutės programą Maironio mokyklos vakare gruodžio 29
salėje. Nuotr. P. Ąžuolo.

Lietuvių Bendruomenės
darbuotojų suvažiavimas

MOTERŲ studijų dienos dalyvės. Nuotr. P. Ąžuolo.

Apreiškimo parapijos

197 VVEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir baisamuotojas

Cambridge. Mass.

■

Sausio 18 ir 19 Ne\v Yorke ;
įvyks JAV LB rytinės dalies at
stovų, švietimo kultūros dar
buotojų. choru, tautinių šokių
ansamblių vadovų, lituanistinių
mokyklų vedėjų bei tų mokyk :
lų mokinių tėvų komitetų įga
liotinių suvažiavimas. Progra
moje bus pranešimai organiza jį
ciniais reikalais ir referatai: li
tuanistinis švietimas: tautinės
gyvybės lietuvybės) išlaikymas
šeimoje ir mokykloje, lietuviu
jaunimo ryšys su vyresniąją
karta. įsijungimas į Lietuvių
Bendruomenę, jaunimo veikla
bendrinėse lietuviu organizaci
jose ir kt.
Suvažiavimo posėdžiai bus
Apreiškimo parapijos salėje.
Pradžia 11 vai. iš ryto.

blynai

_

blynai

_

b_yna,

_

blynai

— b v\a:

N. Y. stud. ateitininkai nuoširdžiai kviečia atsilankyti į

BLYNŲ BALIŲ-ŠOKU S
SAUSIO 25. ŠEŠTADIENĮ

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE — BROOKLYNE
Žavinga programa . . . gausus bufetas . . . Skaniausi blynai
Kavinės atmosfera — populiarus A. Starolio orkestras
p'ddž a 8 va . vari
Jė '■-'as ‘ • $'.50

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainom - Kainus tos
pačios ir ; kitus miestus
Reikale šaukite
Tel. TR 6 6434
Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway
So. Boston. Mass.

206 East 86th Street
-,-arp-?ir3--vc?

Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helrnut Volhner
T KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai popiet
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės

Priešais miesto teismo rūmus
•
Rūpestingai patarnautame vi
suose reikaluose. atydžiai iš
pildomo kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mirų patarnavimu iki
visu
smulkmenų
laidojimo
reikaluose

Joseph C. Lubm
Funeral Dtrector
Telefonas: 268 - 5185

