MES DAROME RIMTĄ KLAIDĄ...
Kongreso atstovai apie Amerikos politiką pavergtyjj
tautą atžvilgiu — kokia ji yra ir kokia turėtų būti

Į taikos ofenzyvą atsako bombom, šmeižtais ir go home

Pavergtų Tautę Seimas kai
kada pavirsta forumu, iš ku
rio balsai gali būti perduoda
mi toliau. Antai Ohio kongresmanas Oliver P- Bolton papra
šė įrašyti į Congressional Record (vasario 1) kalbą, kurią
kongresmanas Robert Taft, Jr.
buvo pasakęs ‘Pavergtų Tautų
Seime sausio 23 Azijos tautų
laisvės dieną. Bolton minėjo,
kad Amerikos vyriausybėje ir
visuomenėje esama pakrikimo
dėl Amerikos politikos paverg
tų tautų atžvilgiu, o Tafto kal
ba kaip tik atitiesia prie tik
rųjų Amerikos politkios gairių.

prekybos didinimo, mes turė
tume reikalauti didėjančios au
tonomijos tautinėm grupėm ir
žmogiškųjų teisių bei vertės
pripažinimo šiose tautose”. Pa
vergtųjų Tautų Seimo balsas
esą galėtų įspėti vyriausybe
nuo prasilenkimo su principais
ir nuo pasitikėjimo tuščiais pa
žadais atleisti tarptautinę itampą- Kongreso rolė užsienių
politikoje esanti antrinė. Ta
čiau Pavergtų Tautų Seimo
balsas galėtų sustiprinti ir Kon
grese pastangas palaikyti Pa
vergtu Tautę Savaitės tradici
jas, paremti sudarymą jungti
nio komiteto, kuris tirtų pa
dėtį komunistų pavergtuose
kraštuose, remtų pastangas su
daryti Laisvės Akademiją. Ta
čiau — vėl pabrėžė kongres
manas Taftas — svarbiausia
reikalauti, kad didinant mai
nus, didinant prekybą būtų di
dinami ir reikalavimai garanti
jų, jog bus duota daugiau lais
vės ir nepriklausomybės.

KIPRO FRONTE: N* Nato, o Johnsonas metus pradėjo taikos ofenzyva. Atsakymas į ją — naujausi įvykiai, nu
Saugumo Taryba
— Kipro saloje vasario 4 kreipti prieš Ameriką. Už jų Maskvos ranka, piktnaudojanti Amerikos nuolaidas
prie Amerikos atstovybės su
sprogdintos dvi bombos Tre
čia susprogdinta automobily iš Nato- Esą toks pasitrauki AFRIKOS FRONTE: Šauksmai prieš Ghanos diktatorių Nkru- ŽENEVOJE: Pradėkime nuo
su Anglijos vėliava. Kipre yra mas būtų didelis nervų sukrė "jankiai, namo"
mah. Amerikos ČIA vadino jūsę bazię naikinimo
apie 1000 amerikiečių. Kurie timas visai Europos apsaugai.
“Murder Co, Ine.”
Ženevoje
nusiginklavim o
— Ghanoje vasario 4 minia
•norės, bus evakuoti.
Amerikos atsakymas i komu konferencijoje vasario 4 Carap- KOKIA GI YRA TA JV POLI
su šūkiais “Jankiai, namo!” nu
Po bombų į Amerikos atsto
nistinio diktatoriaus a k c i ją kinas jau ėmė diktuoti. Vaka TIKA PAVERGTŲ TAUTŲ
plėšė Amerikos atstovybės vė
vybę iš Kipro salos vasario 5
prieš Ameriką — iškvietė savo rai turą priimti Sovietų siūly ATŽVILGIU?
liavą. Demonstracija buvo or
320 amerikiečių buvo evakuo
atstovą iš Ghanos namo pasi mą iš principo, o jau paskui ga
Taftas pastebėjo, kad ameri
ganizuota
pačios
komunistinės
ta į Libaną.
tarti. Tuo diplomatiniu ženklu lima bus kalbėtis dėl smulk kiečiai ir pasaulis esą suglumę,
valdžios.
Atėnuose suorganizuotos stu
duodamas suprasti Amerikos menų; nusiginklavimo pirmas ar Jungtinės Valstybės nėra at
dentų demonstracijos prieš AValdžios diriguojama Gha- nepasitenkinimas. Tačiau nei žingsnis turi būti bazių panaiki sisakę nuo laisvės ir apsispren
meriką. Skelbiami šūkiai prieš
nos spauda apkaltino, kad A- paramos nei kitų sankcijų ne nimas svetimuose kraštuose, dimo principo visom tautom,
Amerikos ir Anglijos planą lai
merika rengusi pasikėsinimus grasino imtis.
konkrečiai tai reiškia Nato pa ar nėra jo iškeitę į koegzis
kyti Kipro saloje 10,000 Nato
naikinimą- Amerikoje neslepia tencijos ir prisitaikymo politi
kariuomenės.
Reikalaujama,
mas iš naujo nusivylimas.
ką? Jei Amerikos tikrasis nu
.kad taikos palaikymas Kipro
Amerikos nusiginklavimo pla sistatymas gali aiškėti iš prezi KOKIOS KLAIDOS DAROMOS
saloje būtų Saugumo Tarybos
nas siūlė atominius ginklus
valstybės sekretorių pa VAKARUOSE?
Dominick:' 1. Mes darome
Blogai ar gerai ir kas už tai atsakingas? naikinti laipsniškai — pirmu dentų,
žinioje. Sovietam tokis reikala
reiškimų bei visuomenės opi
rimtą
klaidą, jei mes imame
vimas naudingas, nes jie tada
atveju
30
procentų,
antru
35.
nijos, tai pats Taftas ir primi
Komunistę spaudimas po katinimu. Neslepiama ir da
rūšiuoti komunizmus. Komunis
įkelia koją į Kipro reikalų
nė
prezidento
Eisenhowerio
prezidento Diemo nužudymo bar, kad antro perversmo išva
tinė grėsmė, kurią šiandien ma
tvarkymą.
1952 žodžius: esą Amerika
sustiprintas. Dar labiau po nau karėse atstovas H. Cabot Lodtome Azijoje, yra ta pati, ku
Prancūzija atsisakė dėtis prie
sieks
užtikrinti
“
visom
taikin

jo perversmo sausio 30, kada ge Jr. buvo painformuotas. Jis
Amerikos bei Anglijos plano
gom priemonėm, bet tik taikin rią pamatėme Europoje prieš
valdžią paėmė generolas Kha- tik pataręs, kad nebūtų lieja
duoti Kiprui Nato apsaugą. To
gom
priemonėm, teisę gyventi daugel metų. Tarp jų gali būti
nh. Ypačiai plečiamas teroras mas kraujas- Lodge patarimais,
kį Prancūzijos atsisakymą H.
laisvėje .. . Taip pat paremti, taktikos skirtumo, bet nėra jo
buvęs įtrauktas gen. Minh
prieš atskirus asmenis.
Tribūne
laiko
nedraugišku MAKARI0S, arkivyskupas, prezi
duoti taikingos pagalbos pa ki; siekimo skirtumų. Gali bū
Vietnamo visuomenėje, kaip naujos diktatūrinės vyriausy
veiksmu ir kelia klausimą, ar dentas, nori Saugumo Tarybos, ne pranešė Times korespondentas, bės patarėju. Dabar Lodge vei
vergtom pasaulio tautom”. Tą ti vidaus nesutarimų tarp Mas
Prancūzija iš viso nepasitrauks nori Nato.
nusistatymą dar aiškiau skelbė kvos ir Kinijos, bet abeji sie
nerimas ir nepasitikėjimas ge kia gen. Khanh. kad jis suda
valstybės sekretorius Dulles: kia Vakarus palaidoti
nerolų vienybe. Vyriausybė mė rytų civilinę vyriausybę, pats
2. Kalbantiem apie pasitrau
“Pavergtos tautos neturėtų tu
gina savo autoritetą palaikyti pasilikdamas valstybės galva.
kimą iš Azijos ar Europos at
rėti
pagrindo
suabejoti,
kad
studentų demonstracijom prieš
Dėl Amerikos tokios veiklos
mes esam nuoširdūs ir ištikimi sako: Mes negalime sau leisti
išdavikus”, kurie norėję neu
Prekiaukite kas tik su kuo galite . .. “tralumo.
ir išsiskiria spaudos nuomonės.
draugai, kurie remia jų sieki prabangos nurašyti tą pasaulio
dalį, kaip “negalime nurašyti
Toki laikraščiai kaip New
mus”.
,
Prez. Johnsonas vasario 4 autobusus. O juos pardavė, pa
Amerikiečiai Vietname nela York Post stengiasi užtrinti,
Bulgarijos,
O senatorius Peter H. Domi- Latvijos, Estijos,
pranešė Kongresui laikąs Ame siteisindama, kad Amerika par bai tiki gen. Khanh aiškinimu,
Rumunijos
ir
kitų
Europos
pa
kad Vietname dabar yra kari
niek tame pat minėjime pa
rikos interesu, kad importo- duoda kviečius Sovietam.
kad jis perversmą surengė
vergtų tautų.”
nė diktatūra, ir įtikinėja, kad
reiškė tikėjimą, kad ir prezi
eksporto bankas garantijom
3. Komunistų siūlomas neu
— Japonija pasirašė vasario dėl vyriausybės narių rengto diktatūra tam tikrais atvejais
dentas Johnsonas tęs tą pačią
paremtų Amerikos žemės ūkio
sąmokslo padaryti Vietnamą
tralumas
reiškia: jūs pastovėki
4 prekybos sutartį su Sovie
esanti reikalinga. Kitaip galvo
paramą, kurią buvo paskelbęs
eksportą į Rusiją, Bulgariją,
neutralų. Greičiau tai lėmė as
te. iki aš prislinkshi ir nu
tais- Japonija parduos už 140
ja Journal American, kuriame
Eisenhoweris.
'
'Tačiau
turiu
Čekoslovakiją, Vengriją, Len
meninės ambicijos, kada po
mil., pirks už 130. Japonija
Frank Conniff primena, kaip
pridėti, kad paskutiniame laiš dursiu jus iš užpakalio. Koali
kiją, Rumuniją ir Jugoslaviją.
perversmo prieš prezidentą Die
parduos
chemikalus,
žveju
lai

nevienodi
matai
taikomi
—
ke premjerui Chruščiovui ne cinės vyriausybės reiškia laiki
Tuo pareiškimu padrąsinta
nią gen- Khanh buvo nustum
vus,
pirks
naftą,
anglis
Diem
buvo
vadinamas
diktato

PANAMOS
FRONTE:
Noras
buvo užsiminta apie pavergtas nį nudekimą, kuris neišvengia
sąjungininkų prekyba su So
tas į provinciją. Tačiau ameri
rium
ir
dėl
to
negeras.
Dabar
nesusitarti
aiškus
tautas . •. Tikėkime, kad vy mai veda į komunistų laimėji
vietais, Kuba ir su kitais to KAM PROPAGANDA DABAR? kiečiai vertina, kad generolas
taip
pat
diktatorius,
bet
jau
lai

Panamos
ir
Jungtinių
Valsty

riausybė tai padarys. artimiau mą. žemės reforma reiškia bebloko nariais.
Sovietai atnaujino kaltini esąs geras karys ir būsiąs nau
atodairinę kolektyvizaciją, ku
komas
geras.
Atsakomybę
už
bių
ginčas
nepajuda
iš
vietos.
sioje ateityje".
ri duos sauja ryžių dienai.
— Italija vasario 5 pasira mus, kad Vokietija gamina ra dingas kovai prieš komunistus. tokį dvilypumą skiria valstybės Pastebėta — kai tik kuriuo pro
Amerikiečiu spaudoje reiš
Toki Kongreso atstovų pa
šė prekybos sutartį su Sovie ketas atominėm bombom ga
departamento pareigūnam, ku cedūros klausimu bus susitar KOKIA POLITIKA PAVERG
benti. Kaltinimą paneigė ir Vo kiamos dvejopos nuomonės dėl
tais. Prekiaus už 400 mil. dol
rių politika ne tik privedė Viet ta, Panamos atstovas gauna iš TŲJŲ ATŽVILGIU TURĖTŲ reiškimai reiškia mažų mažiau
Vietnamo
BŪTI?
sia pasipriešinimą užmačiai, šie
metam. Tai bus 15-20 proc. kietija ir valstybės departa amerikiečių rolės
perversmuose. Neslepiama, kad namą prie katastrofos, bet su savo. vyriausybės instrukcij ą
mentas.
Propaganda
prieš
Vo

Taftas: “Siekdami santykių kia tiktai priimti faktus ir apie
daugiau ne 1963.
mažino
pasitikėjimą
Amerikos
savo
sutikimą
atšaukti.
Aiškus
kietiją buvo reikalinga Žene perversmas prieš prez. Die
pagerinimo (su komunistais) ir pavergimą nutilti.
skelbiamais pareiškimais.
noras palaikyti įtampą,
— Prancūzija vasario 5 pasi vos derybom dėl nusiginklavi nią buvo surengtas su netiesio
gine Amerikos parama ir pasrašė prekybos sutartį su Len mo.
kija. Prancūzija gabens Lenki
jai kviečius. Prancūzijos viena
firma taip pat derasi su Kuba
Valstybės sekr- padėjėjas tol.
— Prancūzija įspėjo vyriausy
dėl traktorių ir sunkvežimių
rytam Hilsmanas vasario 3 pa bes, kad kom. Kinijos pripaži
pardavimo Kubai už 10 milreiškė, kad Amerika ir kom. nimas nekeičia Prancūzijos
Prancūzijos eksportas į Kubą
santykių su rytų Vokietija. Pa
Kinija turėtų pasikeisti spau
1959 buvo už 8 mil. dol. 1962
reiškimas
paskelbtas spau
dos atstovais.
už 2 mil., 1963 jau už 5. Taigi
džiant Vokietijos vyriausybei.
prekyba dabar auga, ir Ameri
kos rengta ūkinė blokada griū
va, kada jau keturios Europos
Smūgis vėžiui,
nekomunistinės valstybės pre
kiauja su Kuba. Didžiausią im
smūgis iždui
GINČO OBUOLYS tarp trijų — Sabah.
pulsą tai prekybos bangai bu
Connecticut valstybėje 1963
vo davusi Anglija, parduodama
sausio mėn. buvo parduota
KENNEDY NUOPELNAS
Izraelis
teisia
338 mil. dėžučių cigarečių.
Indonezija. Malaysia ir Fili
Izraely vasario 5 nuteistas 5
1964 sausio mėn. parduota
pinai vasario 5 pradėjo tartis
Kongrese:
29.7 mil., taigi 4.1 mil. ma
Thailando sostinėje Barigkoke. metam žydas Hirsch Barenblat
Konstitucijos 24 papildymas
žiau. Skirtumas valstybės iždo
Dery bos turi suktis dėl Sabah už koliaboravimą su naciais.
Prezidentas pasirašė vasario salos, kuri įeina į Malaysijos Jis buvo Lenkijoje. Bendzino
mokesčių pajamom yra 240,
4 24 konstitucijos papildymą, federaciją, bet kurios nori Fi mieste, geto žydų tarybos lai
000 dol.'
kuriuo panaikinamas reikalavi lipinai, o Indonezija ir pasiun komos milicijos pirmininkas
mas, kad rinkimų balsuotojas tė savo partizanus kovoti dėl Jis tuo būdu pakenkęs kitiem
Prezidentas ir diplomates
būtų mokėjęs mokesčius. Pa jos. Prie bendro stalo susėdo žydam, save gelbėdamas. Jis
Newsweek pranešimu, buvęs
gal konstituciją papildymas vei po R. Kennedy prikalbinėjimo. aiškinosi, kad tas pareigas bu
atstovas Maskvoje Thompsokia, kai jį yra priėmę tris ket H. Tribūne abejoja, kad susi vo prisiėmęs su žydų pogrin
nas griežtai pasisakė prieš TAfP BUVO 1957. O dabar Chrv*čiova» Mae Toetung* ortodoksu, o Mao
virtadaliai valstybių. Ta lemian tartų, bet nauda būtų bent ta, džio pritarimu. Su to pogrin
prez. Johnsono atsakymą
į vadina ChruMiov? reviztoniotu. —.
čioj! 38 valstybė buvo S. Da- kad būtų tuo tarpu sustabdyti džio pagalba jis 1959 ir iš Len
Chruščiovo
naujų
metų
pareiš

CHOU EN-LAI, kom Kini
kota sausio 23.
kijos ištrūko į Izraelį.
kimą. Esą tas pareiškimas ne
ginkluoti veiksmai.
jos min. pirm., savo įtaka
Gelbės New Yorką nuo užpuolimu
ima persverti Mao Tsetungą,
buvo vertas atsakyti kontrasiūSonatos »r mokesčiai
AFRIKA J. VALSTYBĖSE
kuris jau 70 metų .
lymais. Prezidentas galvojo ki
New Yorke nusikaltimų skai ir be policijos ženklų automo
New Yorke pereitos pirma AKCIJA PRIEŠ AMERIKA
Senatas vasario 4 48:45 bal
taip. siekdamas “taikos ofenzy čius 1963 padidėjo 10.5 proc. biliuose patruliuos tam tikruo
Kipro prezidentas Makarios
sais atmetė šen. Ribicoffo siū dienio mokyklų boikotas apsi
vos”.
palyginti su 1962. Paauglių se rajonuose 16 valandų per
lymą neimti mokesčių nuo tam ėjo be incidentų. Boikotavo nenori Nato 10,000 karių, ku
— Aviacijos vadovybė vasa
— Apsaugos sekr- McNama- tarp 16-20 metų nusikaltimai dieną — nuo 11 vai ryto iki
tikro didumo sumos, kurią tė apie 44.8 proc. mokinių, nei rie sulaikytų nuo riaušių tarp rio 4 pranešė pagaminusi ra
3 vai. ryUK tuo laiku, esti dau
ra įsakė patikrinti korespon
vai išleidžia vaikų mokslui ko dami į mokyklas Kitas boiko graikų ir turkų. Jis pasisako
daro anteną,, kur bus 100 kar dentų veikimą Vietname, kad padidėjo 13.6 proc.
giausia nusikaltimų. Padidin
legijose. Atmesti siūlė vyriau tas numatytas vasario 25 Bus už Saugumo Tarybos kontrolę.
Miesto policijos komisaras tas skaičius ir policininkų, ku
sybė. Pažymėtina, kad siūlė de tada sykiu ir Bostone bei Chi- Amerika tam nepritaria, nes tų jautresnė už didžiausią radi galėtų išaiškinti, kiek jų prane
mokratas, ir jį rėmė 26 res cagoje. Baiminamasi, kad tada tada Kipro reikalus kontroliuo jo teleskopą, kuris dabar yra šimai prieštarauja jo praneši paskyrė 200 policininkų bei rie persirengę moterim gaudys
detektyvų, kurie be uniformų seksualinius nusikaltėlius
mam apie padėtį.
tų ir Sovietai.
boikotas nevirstų riaušėm.
publikonai ir 19 demokratų.
Arecibo, Puerto Ricoz
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Šeimininke išėjo į krautuvę apsipirkti
Sibiro didžiausiame mieste Taškente
po Sovietus pa
gausėjo. Daugelis parašo savo
įspūdžius, atskleidžiančius vie
ną kitą gyvenimo kampelį, ku
ris yra kitokis nei Vakaruose,
dėl to ir krinta į akis Skaito
me Charles Foltz, Jr., pasako
jimą, kaip jis palydėjo šeimi
ninkę į krautuvę pieno ir pyragėLo nusipirkti. Foltz yra U.
S. News and World Report
redakcinio štabo narys. Seimi
ninkė, kurią jis palydėjo, jo
vadinama Petrovič, turi vyrą,
tris vaikus ir senelę. Vieta —
didžiausias Sibiro miestas Taš
kentas, kuriame, atrodo, žmo
nės laiko neturi.
Tą dieną — pasakoja Foltz
— draugė Petrovič vėlai gavo
eiti į krautuvę. Ji dirba Tašken
to maisto fabrike ir turėjo tą
dieną vieną valandą dirbti
daugiau. Ji žino, kad už antvalandžius yra skirtas atlygini
mas- Tačiau ji žino taip pat.
kad mėnesio gale jai pasiūlys
paaukoti tą valandą valstybei
dėl tokių ir kitokių motyvų.
Taigi, kai atėjo į “gastrono
mą” — maisto krautuvę —,
žmonių jau buvo pilna. Šian
dien jai daug ko nereikia. Tik
pieno artimiausiom porai die
nų. k dar pyragėlio Sašai, kuris
savaitės gale parneš gerus pa
žymius iš mokyklos- Reikia ką
nors jam už tai. O pyragėlius
jis labai mėgsta.
Ji gaus pyragėli čia toj pa
čioj krautuvėj. Gal čia kiek
brangiau, bet ji sutaupys laiko
— nereikės stovėti eilėje dvie
jose krautuvėse.
Su pieno indeliu rankoje
ji įsigrūdo i žmonių pilną
krautuvę ir turi sustoti prie
vienos iš keturių eilių- Alkū
nėm padirbėjus, prisimalė iki
pyragėlių lentynos. Ji girdi ispėjimą: “Drauge, laikykis ei
lės". Piktumas ima draugę Pet
rovič dėl to įspėjimo. Aišku, ji
laikysis eilės. Ji tai gerai žino.
Bet ji turi pamatyti, kas dar
lentynose yra ir kokios kai
nos.
Taip, naujo nieko, bet yra
keli saldūs pyragėliai — geri
vyšniniai pyragėliai. Po 45 ka
peikas. Brangūs, bet Sašą reikia
palepinti.
Draugė Petrovič stoja į eilę
prie kasininkės. Ji turi gerai
žiūrėti, kad kasininkė nepada
rytų klaidos, kaip pereitą savai
tę- Ėmė ir sukeitė pirkinių kai
nas. Dabar turi būti du čekučiai. Viename bus įrašyta pie
no kaina, kitame Sašai pyragė
lis už 45 kapeikas.
Viskas tvarkoje, ir draugė
Keliautojų

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

Petrovič jau stovi eilėje prie
pyragėlių. . . Vaje, vaje, drauge
Petrovič, žiūrėk, ant padėklo
jau tik du tie gražūs vyšniniai
pyragai, o prieš tave eilėje dar
dešimt pirkėjų. Tikriausiai ku
ris likusius paims . . • Kiaulės!
Kas dabar? Dar yra tešlainis
su grietine. Už 55 kapeikas. Sa
ša mėgsta tokius tešlainius. Bet
tu turėsi, drauge, pakeisti če
kį. Turėsi stoti vėl prie kasi
ninkės eilės. O jeigu per tą lai
ką kas paims ir tešlainį? Ne,
gal yra kas dar už 45 kapei
kas?. Pas.sekė draugei Petro
vič. Yra vynuoginis pyragėlisKaip tik už 45 kapeikas. Saša
tokių nemėgsta, bet kad kitaip
dabar neišeina.
Draugė Petrovič jau eilėje
prie pieno. Eilė dar ilgesnė.
Iki draugė Petrovič įsigrūdo
i krautuvę ir iš jos išsigrūdo
su pienu ir pyragėliu, išėjo ly
giai 55 minutės.
Dabar einam dar į kitą eilę
— i autobusą. Ai, drauge Pet
rovič, kam duodi autobuse vie
na rublį. Autobuso kasininkė
neturi grąžos. Grąžos iš viso
rublio! Turėtum bėgti į krautu
vę. stoti į eilę prie kasos, kad
tau iškeistų rublį smulkesniaisBet geriau prašyk keleivių. Jie
paslaugūs, jei galės, padės. Pa
sisekė. Vienas buvo malonus ir
rublį iškeitė penkiom mone
tom po 20 kapeikų, o jaunu
čiuke mokinė tuojau vieną dvi
dešimtinį iškeitė kapeikom.
Draugė Petrovič jau turėjo 4
kapeikas autobusui ir buvo lai
minga.
Buvo patenkintas ir turistas
Foltz nauja patirtimi — supra
tęs. kodėl Taškente žmonės
skuba ir neturi laiko.

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

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurią
SSSR dalj............................................... Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDhAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

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

IŠ SIBIRO PAS LIETUVOS PARTIZANUS
T- Žiburiuose sausio 30 pra
SPAUDA
siliepė dėl pasipiktinimo kitoje
dėta spausdinti Irikos Našliūspaudoje (Laisvoji Lietuva, Dar
naitės “Trumpas mano dieno dalis nuėjo pas partizanus, su bininkas, Draugas, Keleivis),
raštis iš komunistiško gyveni taria su J. Daumanto dokumen kai Vienybė paskelbė laišką,
mo”. Dienoraščio autorė yra tine knyga * ‘Partizanais’ ’ ir jog lietuvių rankomis esą nu
gimusi ir augusi Lietuvoje vo juos papildo naujais vaizdais, žudyta žydų ir komunistų de
kietaitė. kuri 1946 grįžo iš Si kurie skaitytoją pagauna giliai šimt kartų daugiau, nei bolševi
biro į Lietuvą. Grįžusi dalyva pergyventu tragizmu. Seksime kai išžudė ir deportavo lietu
vių per pirmuosius savo oku
vo partizanų sąjūdyje, buvo su toliau.
pacijos metus. Tokią bolševi
imta. kankinta kalėjimuose, bet
Ar laisvėje esąs lietuviu laik kinę propagandą Vienybėje Vpagaliau pasiekė vakarus.
Jos pateikiamos informacijos raštis privalo tarnauti bolševi Sirvydas nori pateisinti, aišikindamas, kad "už šitokius sky
apie bolševikų elgesį su gyven kinei propagandai?
tojais 1946. apie partizanus,
Vienybėje sausio 29 Vyt. Sir rius jokia redakcija pasaulyje
apie “liaudies gynėjus”, kurių vydas str. “Pro domo sua” at- niekur atsakomybės juk nesi

--------------------------------- 1-----------_

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue __________ Al 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ____
CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue _______ EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ________ Dl 5-8808
• AThOL, Mass. — 61 Mt. Hleasant Street .................... CH 9-6Z45
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ................ Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 VVest Broadvvay .... Tel. Z68-0068
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• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ______ BR 8-6966
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• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............. TO /-15Z5
• HARTFORD 14, Conn. — 2u0 FranKlm Av., Tel. 2338030, 2460215
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• LOS ANGELES 22, Galit. — 960 So. Atlantic Bivd. .. AN 1-2994
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• NEVVARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ______ BĮ 3-1797
• NEVY 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
• PHILADELPHIA 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 _____ Fl 6-1571
• YVATERBURY, Conn. — 6 John Street ___________ PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Miilbury Street------------SW 8-2868
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WEISS & KATZ, ENC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C.

TeL GR 7-1130
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DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
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VACLOVO ALKSNINIO LAIŠKAS
D. Gerbiama Darbininko
riaus norą nebūti identifikuo je ir dengiamas bei ginamas to
tu ir. remdamasi tuo principu, laikraščio redakcijos?
Redakcija.
Būdingas yra
redakcijos
Vienybės redakcijai atsisa negali paskelbti tikrosios J.B.
praktikuojamas naujos morali
kius paskelbti čia pridedamą pavardės.
nės normos, kai šmeižiamasis
“Laišką Vienybei", maloniai
Dėl šių pasisakymų tebūnie
prašau jį paskelbti Jūsų laik leista ir man pareikšti savo yra įvardinamas pilna pavarde,
o šmeižėjas slepiamas po
rašty.
pažiūrą.
anoniminiais inicialais. Nejaugi
LAIŠKAS VIENYBEI
J B. laiško teigimus tenka lai redakcija savo laikraščio skai
Vienybės praeitų metų Nr. kyti priešingybėmis tiesai ir tytoją laiko “per paiką drime43 paskelbtas J.B. laiškas šmei moralei. Laiško autorius, be lį” (pagal Donelaitį), kad tokia
žiantis lietuvių tautą bendrai abejonės, tai žino, nes gi sle elgsena mėgina jį įtikinti ir
ir Ambrazevičių asmeniškai. piasi po nieko nesakančiom patenkinti?
Skaitytojas pagrįstai turi tei
Vienybės š.m. Nr- 1. tilpo An dviem raidėm, kas lygu anoni
tano Kauno laiškas, kuriuo pa mui. Žino tai ir Vienybės re sę manyti, kad redakcija, slėp
neigiami J.B. teigimai ir pra daktorė. tuo metu gyvenusi Lie dama šmeižėjo vardą, jo min
šoma paskelbti tikrą laiško au tuvoje. Kaip tad suderinti, kad tis laiko savomis ir už jas pri
toriaus pavardę.
Redakcijos akivaizdus melas ir šmeižtas, siima pilną atsakomybę bei pa
prieraše Kaunui atsakoma, kad skelbiamas garbingos praeities sėkas.
Drįstu teigti, kad Vienybės
redakcija pagerbia laiško auto- seniausiame lietuvių laikraštyredakcija šiuo išpuoliu (kuris,
deja, nebepirmas. tik anksty
vesnieji nebuvo tiek ryškūs)
papildė nuodėmę prieš savą
ją tautą. Su dėmėsiu seksiu ar.
ir kuriuo būdu. Vienybė darys
pastangų išlyginti tautai pada
rytą skriaudą.
Stebėdamasis Vienybės pasi
rinkta dvigubos moralės takti
ka. kas nedaro jai garbės, o
tautai naudos, kartu reiškiu
mano pagarbą ir simpatiją Am
brazevičiui.
Vaclovas Alksninis
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ALIARMAS DĖL
NUSIKALTIMŲ

RUSIJOJE sūnus skaito senutei šv. Raštą.

DABAR JŪS GALITE APLAN KYTI - savo artimuosius Lietuvoje.

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

Gali sau Vyt. Sirvydas taip
galvoti ir dėl to atidaryti laik
raščio skiltis komunistų agita
cijai. jei tik bus joje įrašyta
“laiškas”, nes “jokia redakci
ja pasaulyje niekur” už tai at
sakomybės nesiima. Tačiau to
kiu netiesos skelbimu jis nie
ko neįtikins, nes atsakomybę
už panašius laiškus redakcija
turi prisiimti ir faktiškai prisi
ima: nuo redakcijos priklauso,
ar tokius laiškus skelbti ar ne
skelbti. N. Y. Times daugelio
laiškų neskelbia, o yra žinomi
atsitikimai, kad sutiko skelbti,
jei autoriai atitinkamai patai
sys. Laikraštis nėra tik pašto
dėžė, kurin gali laišką įmestiO ir pašto dėže draudžiama nau
dotis tam tikros rūšies laiš
kam.
Vyt. Sirvydas, norėdamas užtrinti Vienybės elgesį, griebia
si išmėgintos priemonės — ki
tus pravardžiuoti ‘ ‘liežuvinin
kais". “akrobatais", kitų darbą
vadinti “liežuvių rodymu", pa
sakoti apie kitų “krikščioniš |
ko atlaidumo” stoką ... Taip }
elgdamasis. V. Sirvydas pasi }
rodė esąs tas jo kalbamas “ak
robatas . . kuris mėgsta ant j
galvos atsistoti", nors jis ir tvir
tina. kad tai ne jis. o Raila. ■
Tačiau ir šioje netiesos gynimo
akrobatikoje jis ne pasirodo ori
ginalus. Atgimimo sąjūdį va
dindamas “ne atgimimo" ir tuo
pasekdamas A. Išlaužu, kuris
“Laisvėje" Darbininką vadino
“Ne Darbininku”.

Spauda gausiai aliarmuoja
P.S. Kad ir “Vienybė"
ne
apie New Yorke padidėjusius
kiekvieną
laišką
redakcijai
de

apiplėšimus.
vagystes.
Per
da.
aišku
ši
čia
spausdinomo
1962 tokių nusikaltimų buvo
pranešta policijai 133.760. Treč V. Alksninio laiško
dalis jų priskiriama narkoti
kų vartotojam — po vieną nu te dideliais ligoniais, tiem rei
sikaltimą kas 12 minučių įvyk kia dienai ir po 100.
Narkotikam išeina apie vie
do narkotikus
vartojantieji.
New Yorko mieste tokių varto nas bilijonas dol. Tai suma, už
tojų pagal policijos ir sveika kurią galėtum nupirkti 10.000
tos departamento žinias yra traukinio vagonų arba pagal
statybos
25.000. Mažiau oficialūs šalti dabartinį mokyklų
niai jų priskaito iki 60.000. Tik tempą tų pinigų pakaktų mo
mažas jų kiekis turi pinigų kyklom stalyti per 75 metus.
Narkotikų nusikaltėlį laikyti
narkotikam. Daugumas turi
vogti ar plėšti, kad dienai tu kalėjime atsieina 1.900, ji sau
rėtų po 15 dol. o kurie jau vir- goti dar 250 metam.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

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

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS,
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 2 RYTO IKI 6:30 -'AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uk^ainiškal

Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium i viršų,
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį

skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
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SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

|

200 Orchard St.

Tel. AL 4-83 19

New Yorl 2, N. Y.

GRANE SAVINOS &Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rocktvell Street.

Tel. LAfayettc 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

A. 1/2 %

INVESTMENT
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai jdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Praiome aplankyti naują mūsų narna.
VALANDOS: Ptrmd. ir ketvirt. 9 (k) ryto
8 30 vakaro: Antrad. ir
penktadicnj 9 OO ryto
5 <M) vakaro; šeštadienais
9 00 ryto
12 00 dienos Trečiadieniais uždaryta.

lj:
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DARBININKAS

RUSAI APIE TAUTINĘ KULTŪRA

DAINŲ šventės programos pirmas egzempliorius Įteiktas garbes dirigentui prof. J
Cibas, K. Vasiliauskas, J. Žilevičius, A. Kačanauskas.

Žilevičiui. Iš k. į d.: M.
Nuotr. V. Maželio.

CHORAI RENGIASI DAINĘ ŠVENTEI
Praėjusių metų gale pasauli
nės parodos dainų repertuaro
komisija pasižadėjusiem cho
ram išsiuntinėjo gaidas. Praė
jus šventėm, chorai pradėjo
rengtis, nes tai bus tikrai di
delis ir gražus pasirodymas.

Repertuare dainų parinkta
nedaug, tik 16. Jų tarpe yra
ir visiems žinomų. Viena mo
terų chorui, skirta palydėti šo
kius. Bendrai paėmus, dainos
nėra sunkios. Reikia tikėtis,
kad chorai jas visas gerai iš
moks.

J. 21LEVIČIUS

560 dol. Tai yra graži ir didelė
auka šventei. Kcmp. J- Stankū
no viena liaudies daina "Mano
tėviškė" bus įtraukta repertua
ro programon.
Kaip 1939 metais lietuvių die
noje. pasaulinėje parodoje, taip
ir šiais metais — visa atsako
mybė atitenka parapijos cho
rams ir jų dirigentams. Dainų

šventėse iki šiol sunkiąją reper
tuaro dalį nešė stiprieji, dididieji ansambliai, kurie šiais me
tais nevisi dalyvauja. Bet už tai
atsirado kita didelė naujiena—
pareiškė noro dalyvauti Londo
no. Australijos ir Argentinos
chorai. Tai nepaprastas įvykis.
Tenka palinkėti choram ge
riausios sėkmės, besimokant
dainų. Tegu jų dainos kuo
gražiausiai suskamba. Tegu jas
išgirsta ir pavergta Lietuva-

Kitataučių rusinimas Sovietijoj šiuo metu vyksta “tautų
draugystės" priedanga.
Tam
tikslui 1960 pradėta leisti •‘Dru
idą Narodov” žurnalas, kuria
me, tarp kitų temų, prieš me
tus buvo idcmios diskusijos
apie "sovietinę’’ literatūrą. Dis
kusijose dalyvavo Lietuvos kri
tikas K. Korsakas, atsiliepė
•■Pergalės" žurnalas Vilniuje.
Didrusiai pripažino, kad, šalia
rusų, “Sovietijoj” gyvuoja dar
69 kitcs literatūros, kitomis
kalbomis, kai kurios su seno
mis, garbingomis tradicijomis.
Vienas iš “'tautų draugys
tės’’ tikslų yra visą nerusų li
teratūrą iš kultūrinio gyveni
mo išbraukti- Taip įsakanti nau
jai suredaguota partijos prog
rama (priimta 1961.1:
• ‘Pripažindama
lemiančią
svarbą socialistinio turinio vys
tymui Sovietijos tautų kultūro
se. partija palengvins joms vie
nai kitą apvaisinti ir suartėtistiprins jų tarptautinį pagrindą,
kad ateityje susikurtų visuoti
nai vienalytė komunistinės vi
suomenės kultūra.’’
Iš tikrųjų, “tautų draugys
tė" nieku nesiskiria nuo didrusiškojo, didvalstybinio sovietiz
mo. kuris Sovietų Rusijos tau
tas slėgė Stalino laikais. Prieš
priimant naują partijos pro
gramą. latvių komunistai, pa
vyzdžiui. savo suvažiavime bu
vo priversti pareikšti:
“Moderninėm sąlygom kova
prieš buržujinę ideologiją, ypač

Rapertuaro komisija, parink
dama dainas, rimtai svarstė vi
są padėti. Čia nebus tikra dai
nų šventė- Čia tik chorai daly
vaus programoje, kurioje bus
kalbų ir šokių. Taip pat apri
botas ir programos laikas. Pa
sitarus su chorvedžiais, buvo įvesta viena kita ir sunkesnė
daina. Jungtinis choras jas iš
pildys gerai ir patraukliai, nors
tai ir nebus nauji kūriniai.

Kai kas spaudoje priekaišta
vo dėl repertuaran įtrauktų
vardų, esą kiti netinkami. Ko
misija parinko sąžiningai derindamosi prie aplinkybių ir sąly
gų. Jei būtų daugiau laiko pa
sirengti, suprantama, būtų itraukta ir daugiau vardų. Ir da
bar iš 16 dalykų, išskyrus JAV
himno autorių, dalyvauja 14 lie
tuvių kompozitorių. Aišku, jų
vietoje galėjo būti ir kiti. Bet
šį kartą parinkimas pasitaikė
toks, koks jau yraLeidinys turi 24 numeruotus

puslapius, gražius meniškus
viršelius. Nepažymėta, kur ir
kas atliko spaudos darbus. Gai
dos spausdintos perfotografuo
jant. tai jų pavadinimai su
rinkti įvairiom raidėm. Tai pri
klausė spaustuvei išlyginti ir
suderinti. Komisija į tai nukrei
pė dėmesio.
Viršelio antrame puslapyje
pažymėta, kad išleido komp.
Juozas Stankūnas, paaukojęs

prieš buržujinį nacionalizmą, įgyja didelės svarbos". Sovetskaja Latvija, 1960 vasario 17).
Partijos programos veikia
mas didrusis Agajevas, laikraš
tyje “Literatūra i 2izn” (1962
vasario 17) užtrimitavo:
"Praeityje, kada tautos lin
ko laikytis savo ribotumo ir
tautinės savimylos, rašytojai
lekūrė savo tautos vardu. Bet
socializmo sąlygom jų kūrinių,
ypač šiuo metu, laukia ne koks
kaimelis Vidurio .Azijoje, bet
visas kraštas. Šiandien, labiau
negu bet kada, jie šaukiami
kurti visiem. Kuriant vienalytę
visasąjunginę kultūrą, čia pa
grindinė kryptis turi būti kul
tūrinių mainų vyksme.”
Po mėnesio, atsiliepdamas
kritikams, Agajevas pareiškė,
girdi, rusų kalba literatūra —
tai vieškelis į visuotinę litera
tūrą. kuomet mažųjų tautų li
teratūros tėra takeliai į niekui’.
Nesutiko su tuo (tarp kitų)
rusas rašytojas Solochinas. Jis
sakė: "Partijos programoje įra
šytas siekimas, vargu, ar reika
lauja nuglostymo tautinių tra
dicijų, pobūdžių, papročių, antspalvių, muzikos ir kalbų. Yra
vienas dalykas mokėti, greta DU BROLIAI — Laimutis ir Algimantas Rutkauskai — šv. Antano gim-‘
gimtosios kalbos, dar rusų (ne nzijoje Kennebunkporte. Tėvai gyvena Nashua, N. H.
bloga mokėti dar dvi, tris Eu
ropos kalbas), bet visai kitas rie sovietų rašytojai moka ki riju mylėtojai mano, jau pri
dalykas rašyti knygas rusiškai. tų kalbų, pavyzdžiui angliškai- brendo laikas visa, kas sudaro
Čia kitas principas. Visi 19 Bet kam jiems angliškai rašy tautinių kultūrų savitumą, su
šimtmečio rusai rašytojai pui ti? Peršasi išvada: Agajevas pa šluoti į archyvus. Iš kur toks
kiai mokėjo prancūziškai, bet sisako už laipsnišką tautinių li nepasitikėjimas atskirų tautų
kūrė gi rusų literatūrą. Kai ku- teratūrų išnykimą. Tegul kiek sugebėjimui duoti ka nors me
vienas rašo -tokia kalba, kokia nui? Savo tautos meilė, jokiu
nori. Patarinėti rašytojams sa būdu, nėra tautinio ribotumo
vo gimtąją kalbą pamesti arba reiškinys, jei rašytojas atsiramsįsakyti jos nevartoti, švelniau to geriausiais savo tautos po
siai pasakant, yra ne vietoje. būdžio ir minties bruožais ir
Jokios rusų literatūros nesukur savo tautos istoriją riša su
sime, prancūzų kalba arba uz bendra visos žmonijos istori
bekų — lietuvių. Armėnų li ja.”
Kaip toji kova už gimtąjį
teratūra ne gi rusiškai rašyti
žodį (“socialistinio realizmo" tu
na!"
Gruzinas literatūros kritikas. riniu) toliau vystysis, parodys
Lomidze, rašytojų
posėdžiui ateitis, bet laikraštį “Literatū
Gorkio institute Maskvoje, ku ra i Žizn", per kurį Agajevas
ris svarstė sovietinės literatū ir bendraminčiai savo idėjas
skelbė, valdžia uždarė 1962 me
ros klausimą, pareiškė:
V.S.
“Kai kurie karšti plikų teo- tų pabaigoje.

PREMIJA DR. MARTYNU! ANYSUI
RŪTOS ansamblio choristes. Ansamblis dalyvaus dainų šventėje pasaulinėje parodoje. Ansambliui diriguoja A. Kačanauskas.
Nuotr. V. Maželio.

LIETUVOS SIENA ŽEMĖLAPIUOSE
(atkelta iš 3 psl.)
stovaujančiame krašte egzistuo
janti bendrovė tuoj klastingą
grobį priskiria grobikui savo iš
leistame žemėlapyje, atlase, glo
bė. Taip priskyrinėjo svetimas
teritorijas Hitleriui. Stalinui.
Taip elgiasi ir. matyti, elgsis ir
toliauUžtat reikia džiaugtis, kad
šen. Thomas J. Dodd savo laiš
ke rašo, kad jis nusistatęs į tą
laišką atsakyti. Paskutinis laiš
ko sakinys gi rodo, kad sena-

torius su tuo nebaigs šios pro
blemos. "Aš planuoju eiti su
šiuo reikalu i valdžios departa
mentus ir kitas žemėlapiu lei
dyklas".

O kaip mes: lauksime, kol
kiti tuo pasirūpins, ar patys im
sime atakuoti senatorius, kongresmanus ir tokias savanau
diškas bendroves atitinkamais
laiškais? Ar smagu, kad tokia
bendrovė bado mums akis, pa
reikšdama. kad patys pabaltiečiai-lietuviai, latviai, estai —

nelabai į tai reaguoja, kai tuo
tarpu lenkai ir vokiečiai nenu
stoja atakavę laiškais. Ar paga
liau nėra būdų tokiems žemė
lapiams. globams ir atlasams
uždaryti mokyklų ir universite
tų durų? Pagaliau, kad ir dėl
to įrašo: “inkorporavimo 1940
rugp. m.” ar nedarytinos pas
tangos. kad jis būtų pakeistas
į teisingesnį —
birželio
15. Pagaliau, ar čia yra vieno
asmens susirašinėjimo su mum
palankiu senatorium, ar visų
Amerikos estų, latvių ir lietu
vių reikalas’?

New London dienraštis “The
Day” sausio 28 ir vasario 1 d.
dviem informaciniais straips
niais tęsia kovos dėl žemėlapių
isteriją. Pirmame str. aprašo
bendrovių atsakymus, cituoja
šen- Thomas J. Dodd laišką ir
baigia mano pastaba, kad Jung
tinės Valstybės palaiko diplo
matinius santykius su Estijos.
Latvijos ir Lietuvos atstovais
ir kad Lietuva, be to. dar turi
savo konsulatus New Yorke,
Chicagoje. Los Angeles ir Bos
tone. Antrame straipsnyje —
“Vietinis protestas gali pakeis
ti pasaulio žemėlapius" — pri
mena šiuo reikalu įvykių eigą,
nurodo, kad dvi bendrovės su
tikusios padaryti atitinkamus
pakeitimus ir aiškina “de facto" ir ‘‘de jure" terminus. Mi
nėdami Amerikos nusistatymą
dėl prievartinės Estijos. Latvi
jos ir Lietuves aneksijos, lygi
na ji su griežtu ir tęstinu nu
sistatymu nepripažinti Rytų Vo
kietijos ir jai Sovietų primes
tos valdžios.

Kristijono Donelaičio
minėjimas
Newark, N.J. — Alto sky
rius rengia K. Donelaičio minė
jimą kovo 15. Stasys Jakš
tas skaitys paskaitą, Viktoras
Jokūbaitis — ištraukas iš Do
nelaičio raštų- Minėjimas įvyks
Švenč. Trejybės lietuvių para
pijos salėje tuojau po pamal
dų apie 12 vai. Įėjimas nemo
kamai. rinkliavos nebus. Malo
niai prašomi visi lietuviai daly
vauti.
Rengėjai

Vydūno literatūrinės premi
jos konkurso jury komisija, su
sidedanti iš Jono Kardelio, Anso Lymanto. dr. Henriko Na
gi o, Martyno Nauburo ir Vi
liaus Pėteraičio. susipažinusi
su konkursui patiektais veika
lais, 1964 sausio 21 balsų dau
guma paksyrė Vydūno vardo
premiją (1000 dol.) dr. Marty
nui Anysui už jo veikalą “Senprūsių giminių kovos su vokie
čių riterių ordinu nuo 1230 li
gi 1283 metų”. Veikale smul
kiai išdėstoma prūsų giminių
kilmė, jų gyvenamos vietos, il
gametės kovos už savo laisvę,
prūsų giminių kalba ir lietuvių
giminių apgyventos sritys Prū
suose.
Dr. Martyno Anyso studija
liečia tą Mažosios Lietuvos iš

torijes laikotarpį, apie kuri iš
tisinio veikalo ir platesnio mu
sų senosios praeities aprašymo
dar neturime. Veikalą išleisti
yra numačiusi Mažosios Lietu
vos Lietuvių Draugija Chicago
je dar šiais metais. Tai labai
svarbu ir aktualu, nes veika
las nagrinėja tas Mažosios Lie
tuvos dalis, į kurias rusai, len
kai ir gudai ima reikšti vis dau
giau pretenzijų.
Dr. M. Anysas ilga laiką dir
bo Klaipėdos gubernatūroje ir
surinkęs nemažai musų atei
čiai svarbios medžiagos ir iš
Nepriklausomybės laikui Klai
pėdos krašto politinio ir visuo
meninio gyvenimo.
Mažosios Lietuvos Bičiuliu
Draugijos Centro Valdyba
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Padėkim Pabaltijo kraštam
Los Angeles, Calif. — “Visi

be išimties turime prisidėti
prie rezoliucijų pravedimo dar
bo ir padėti Lietuvai, Latvijai
ir Estijai nusikratyti komunis
tų jungo,” — kalbėjo George
Murphy, Hollyvvood, California,
filmų aktorius ir filmų bendro
vės Technicolor Corporation vi
ceprezidentas, įsijungdamas į
Rezoliucijoms Remti Komitetą.
George Murphy, pasirašęs
1936 metais sutartį su filmų
bendrove Metro-Moldvvyn Mayer, turėjo pirmaujančias roles

Baltimorės žinios

Filmų aktorius George Murp
hy ragina amerikiečius jungtis
Į kovą už Lietuvos, Latvijos ir
Estijos laisvę

daugiau kaip 40 tos bendrovės
pastatytuose filmuose. Akto
rius George Murphy, gimęs
New Haven. Conn., yra airių
kilmės. Paskutiniu metu Geor
ge Murphy yra perėjęs į admi
nistracinį filmų bendrovių dar
bą Jis yra George Murphy and
Associates bendrovės preziden
tas: Technicolor Corporation
viceprezidentas; Desilu filmų
bendrovės viceprezidentas. G.

Rengiamas Užgavėnių vakaras

Neseniai sudarytas šeštadie
ninės mokyklos tėvų komitetas,
rodydamas susirūpinimą mo
kyklos parėmimų nutarė ir en
tuziastingai ruošia Užgavėnių
blynų vakarą. Mokinių motinos
noriai žada kepti pyragus ir
spurgas, kad būtų turtingas bu
fetas. Kitos žada papuošti salę
ir pagaminti specialių kepurių
šokėjams, žodžiu, žada būti ivairenybių. Be to. mokyklos
mokiniai atliks trumpą progra
mėlę.
Visi šie įvairumai bus šešta
dienį. vasario 8 d.. 6 vai. va
kare, Lietuvių svetainėje. 851
HollinS St.
Tėvų komitetas kviečia vi
sus baltimoriečius ir laukia sve
čių iš VVashingtono. Komitetas
susisėda iš pirm- K. Misiūno ir
narių A. Marcinkevičienės ir
St. Surdokienės.
o.s.
C.Y.O. Baltimorės arkivysku

pijos jaunimas šoko šv. Alfon
so parapijos salėje sausio 31.
Šeimininkais buvo mūsų para
pijos jaunimas, kuris priklauso
šiai organizacijai.
Ekskursiją i New Yorką au
tobusais rengia C.Y.O. vasario
7-9. Būrelis moterų iš šv- Al
fonso parapijos dalyvauja toje
ekskursijoje.
Ištikimybės dovanos sodalietėms išdalintos vasario 2 per
8:30 v. mišias. Dovanas išdali
no prel. L. Mendelis, mišias au
kojo sodaliečių dvasios vadas
kun. A. Dranginis. Po mišių
buvo pusryčiai ir susirinkimas.
Lietuvos

nepriklausomybės

sukakties minėjimą rengia Bal
timorės Lietuvių Tarybą. Vasa
rio 15 bus banketas lietuvių
svetainės didžiojoje salėje. Į
banketą pakviestas Marylando
valstybės gubernatorius Millard Tavves ir kiti valstybės pa— Dabartinės lietuviu kalbos
žodynas. Apie 45.0CJ žodžių, re

daguotas prof. J. Balčikonio re
dakcinės komisijos. Kietais vir
šeliais. gražiai įrišta. 990 pusi.,
kaina S12.00. Kas nori gražiai
lietuviškai kalbėti, labai įsigyti
nas leidinys, gaunamas Darbi
ninko administracijos spaudos
kioske-

I IŠ VISUR į
— Kazys Bradūnas, laimėjęs
Draugo poezijos premiją, ra
šo Darbininko redakcijai pa
stebėdamas, kad jis nėra tos
premijos organizatorius, kaip
buvo Darbininke sausio 24 lašvta. Redakcija sutinka, kad ne
buvo tiksliai išsireikšta. Pra
nešime turėjo būti pasakyta
“iniciatorius", o ne “organiza
torius", nes. kiek žinoma. K.
Bradūnas yra tik kėlęs minti
Maironio metais poezijos pre
miją skirti. Gerai, kad ta min
tis rado atgarsį ir kiti jau ėmė
si pastangų lėšų patelkti Per
nai tą premiją gavo poete K.
Grigaitytė

PHILADELPHIJOS lietuvių tautinio ansamblio choras ir Elena Kepalaite išpildė J. švedo Subatėlę. Ansam
bliui vadovauja Leonas Kaulinis. Nuotr. V. Gruzdžio

PHILADELPHIA, PA.

GEORGE MURPHY

Vam.'zzzzzzzzz/z/zzz/zArzzzivznoKAMZZrzzzzzcrzzzzzz/
rz/zzzzzrzzz/z/zzzzzvzz^znozMMZZrzzzzarzzzzzzZ

Murphy yra vedęs Julie John
son iš Detroito. Jų sūnus Dennis Murphy dirba Disney stu
dijose, o duktė Missy Murphy
tik ką baigė Colorados univer
sitetą.
Aktoriui George Murphy ne
svetima vsiuomeninė ir politi
nė veikla. Jis daugiau kaip 25
metai aktyviai reiškiasi Kali
fornijos respublikonų
centro
komiteto pirmininkas; respubli
konų partijos delegatas vistiotinuose krašto suvažiavimuose
1948, 1952. 1956 ir 1960 me
tais; 1956 ir 1960 metų krašto
partijos suvažiavimuose vado
vavo meninės ir muzikinės pro
gramos komisijoms.
George Murphy adresas: 103
North Cahuenga Boulevard P.
Office Box 38-547. Hollyvvood.
California. 90038.
Lietuvių Tautinis Ansamb
lis. vadovaujamas Leono Kauli
nio. sausio 25 lietuvių muzikos
salėje surengė savo koncertą.
Taip pat programoje dalyvavo
išraiškos šokių šokėja Elena
Kepalaitė iš New Yorko.
Žmonių į koncertą atsilankė
gana daug, nes choro vadovas
moka pritraukti visus- Jis taip
pat veda mokyklos chorą, tai
atėjo ir vaikai pasiklausyti,
kaip dainuoja suaugę.
G.

— Amerikos Lietuviu R. Ka

naujai išrink
toji vaidyba pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas K. Kleiva,
vicepirmininkai
kum A. S‘ašvs ir dr. A. Darnusis, direkto
rius specialiem ryšiam
- inž
A. Rudis, sekretoriai
J. Šve
das ir 0. Ivin-kaitė, iždininkas
Br. Polikaitis. iždo globėjai
dr. VI. Šimaiti.', ir L Simutis

taliku Federacijos

— Anatolijus Giršonas, Lie
tuvos atstovas Urugvajuje. daž
nai lankosi diplomatų pobū
viuose ir valdžios rengiamuose
priėmimuose, o taip pat Montevideo lietuvių kolonijos susi
rinkimuose bei minėjimuose.
Jo žmona Liucija yra daininin
kė. kviečiama i įvairius repre
zentacinius pobūvius.

Kun. J. Matutis kalbės invokaeija
minint JA\ senate \ asario 16
New Haven, Conn. — Vasa
rio 16 minėjimas New Havene
įvyks sekmadienį, vasario 16.
Iš ryto 10 vai. šv- Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje bus pamal
dos už žuvusius laisvės kovoto
jus. Po pamaldų prie pamink
linio kryžiaus bus pagerbti žu-

vusieji. padedant vainikus. Iš
kilmingas susirinkimas bus di
džiojoj parapijos salėj. 3, vai.
popiet. Kalbės p. Rūkas iš Hart
fordo. Malonu pastebėti, kad
šiais metais minint Vasario 16
JAV Senate, invokaeija sukal
bėti yra pakviestas New Haveno lietuvių šv. Kazimiero para
reigūnai, Baltimorės miesto ma pijos klebonas J- Matutis. Pajoras Theodore McKeldin, val rapiečiai džiaugiasi šia jų kle
Š
stybės senatoriai ir kongres- bonui suteikta garbe.
manai- Banketo pradžia 7:30
v.v. Sekmadienį, vasario 16. mi
CLEVELAND, OHIO
šios bus 10 vai. šv- Alfonso
Danielius Jankauskas-Young,
bažnyčioje. Mišios aukojamos
už žuvusius dėl tėvynės lais Darbininko skaitytojas, sulau
vės. Minėjimas bus 5 v. popiet kęs 80 metų, mirė sausio 10.
lietuvių svetainės didžiojoje sa Palaidotas iš šv. Jurgio parapi
lėje. Visi kviečiami kuo gausiau jos Kalvarijos kapinėse.
dalyvauti bankete, pamaldose,
Velionis paliko žmoną Gra
minėjime
sildą ir gražiai išauklėtą ir iš
Pijus Mockevičius, senos kar mokslintą šeima — tris duktetos lietuvis, mirė staiga sausio ris ir vieną sūnų. 7 anūkus ir
26. bevažiuodamas į bažnyčią. 4 proanūkius. Buvo kilęs nuo
Velionis paskutiniu metu nega Kupiškio. Panevėžio apskričio.
lavo. Jis ilgus metus turėjo siu Amerikon atvyko 1905 m. Bu
vyklą. kur dirbo daug lietuvių. vo geros širdies, ramaus , būdo
Buvo geras ir susipratęs lietu žmogus, todėl turėjo daug drau
vis. Penki kunigai aukojo mi gų ir bičiulių. Taip pat buvo
šias sausio 30 šv. Alfonso baž geras katalikas, dosniai rėmė
nyčioje. Palaidotas Holy Re- savo
parapiją.
katalikiškas
deemer kapinėse. Daug žmonių draugijas ir savo tėvynės rei
dalyvavo laidotuvėse, nes buvo kalus. Jo sūnus ir dukros gra
padaręs daug kam gero. Liko žiai kalba lietuviškai- Jiems ne
nuliūdusi žmona Ona, dukra svetimi tėvų gimtosios žemės
Dolores ir nuliūdęs jos vyras reikalai. Lai jam gerasis DieJonas ir sūnus Andrius.
vas duoda amžiną ramybę.
Jonas Obelinis

B.B.

—

LIETUVI t KULTŪROS VAKARAS GREAT NECKE
Great Necke mokyklų vado
vybė rengia įvairius vakarinius
kursus. Dabar toji vadovybė
kreipėsi i vietos Lietuvos vy
čius. kad jie suorganizuotų ir
surengtu vakarą lietuvių kultū
rai pažinti.
Toks vakaras bus vasario 14
d., penktadienį. 8 vlv. E. M.

PATERS
Užgavėnių blynų balių su šo

kiais rengia šv. Kazimiero pa
rapijos morgičiaus likvidacijos
komitetas sekmadienį, vasario
9 d. Pradžia 5 vai. popiet pa
rapijos salėje po bažnyčia. Ko
mitetas rūpinasi svečius pavai
šins
tradiciniais
Užgavėnių
blynais, spurgais, kugeliu, lie
tuviškomis auselėmis ir kitais
įvairiais skanėstais- Ištroškus
bus galima atsigaivinti gėri
mais. šokiams gros geras or
kestras. Visus maloniai kviečia
atsilankyti.
Šv. Kazimiero parapijos sodalietės sau.-io 20 savo metinia

šESTADIENINCS mokyklos mokiniai
V

Gruzdžio.

stebi koncertą.

Mokinių chorui taip pat diriguoja L

Kaulinis. Nuotr.

— Romoje, šv. Jono bazi
likoje. subdia kūnais įšventinti
trys lietuviai jaunuoliai: Jonas
Gaudze. Vingaudas Damijonai
tis ir Benjaminas Kaspimis.
Kunigų šventinius gaus šį pa
vasarį. Visi trys yra s\. Kazi
miero kolegijos auklėtiniai.

me susirink me išsirinko nau
ja valdyba Pereitais metais sodalietėm vadovavo Marija Aleksiūtė. Per metus surengė pen
kis vrka:u< kurie parapijos
naudai Davė apie 1400 dol.
pelno. Naujai vaidybai pirminir.kau- M:- Ann Gentini Ge
gužės 24 yra numačiusius su
ruošti “Niekei Sočia!' . kur.o
pelną taip pat pa.-kirs parapi
jos reikalams.
Šeštadieninė mokykla pradė
jo darbą. Pereitais metais mi
rus kun Vyt Demik.ui. šešta
dieninė lituanistinė mokykla
nebe ture •> pamoku. Sausio 18
mokykla ve pradėjo ve kti. Yra
22 mokini.;!, suskirstyti i tris
■_:.ip’' Joms vadovauja Al?
i< :;n. n.;< Kęst Cižiūnas ir A
Mi nis Moky klos vedėjas via
kun Viki Dabu.-is Specialiem
dalykam dėstyti ar. reikalui

Kazimieras

Cibiras-Verax,

Lietuvos atstovybės Urugvaju
je spaudos attache, praėjusia
vasarą lankęsis JAV ir Kanado
je bei dalyvavęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime To
ronte. dabar informuoja Pietų
Amerikos lietuvius apie Šiaures Ameriką ir lietuvių gyveni
mą. Dažnai taip pat kalba ispa
niškai radijo programose apie
bolševikų okupuotą Lietuva.

Baker mokykloje. 79 Baker pa paseks tautinių šokių: Mai- r
Hill Road. Great Neck- Prog renio mokyklos mokiniai lietu- j
rama bus tokia: vietinis veikė viškai deklamuos eilėraščius, i
jas. Lietuvos vyčių kuopos pir bus kanklių muzika. Visam v«-j
mininkas Al \Vesey-Vasiliaus- karui vadovaus Jokūbas J. Ste
— Draugo romano ir poezi
kas tars trumpą žodį apie lie kas. Jis taip pat parodys trum jos premijų įteikimo iškilmės
tuvius Great Necke; dainuos pą filmą apie dabartinį gyveni rengiamos kovo 22 Jaunimo
Operetės choras, vadovaujamas mą Lietuvoje.
Centro namuose. Chicagoje. Ro
M. Cibo: Brooklyno vyčių kuoKartu su šia programa bus mano premija šiemet laimėjo
iš
ir parodėlė, kur bus išstatyta rašytojas J Kralikauskas
Kanados, poezijos premiją —
liaudies
meno,
audinių,
įvairių
O N, N. J.
poetas K. Bradūnas.
rankdarbių.
esant, skyrių mokytojus pava
— Šv.
Kazimiero kolegijai
R-engimo komitetas parašė
duoti sutiko Vacį. Cižiūnas. P.
Romoje suteiktas popiežiškos
laišką
miesto
burmistrui,
kad
Naujokaitis, Dang. Masionytė,
B. Vasiliauskienė ir O. Baltu jis išleistų proklamaciją Vasa kolegijos vardas ir teisės. Tuo
būdu pagerbta kolegija ir lietu
tienė- Pamokos būna šv. Kazi rio 16 proga.
vių tauta.
miero parapijos salėje po baž
Į rengimo komitetą įeina:
nyčia.
-kvd.
— Lietuvos vyčiai,
priimt: į
AL \Vesey — Vasiliauskas —
vyčių kuopos pirmininkas ir Altą, savo atstovais paskyrė
buvęs Centro Valdybos pirmi Robertą Bori iš Detroito. MildWORCESTER, MASS.
ninkas.
Mary Kober-Rusaitė ir reda činikienę iš Pittsburgho
Mirė Paulina Blavackienė
ir Marcele Andrikytę iš WaJosephine Zukas-Rusaitė.
Sausio 28 šv. Vincento ligo
terburio.
Rengimo komitetas kviečia
ninėje mirė Paulina A- Blavac
— Altas pereitais metai.' Vil
kienė - Tatulytė,
gyvenusi 7 visus lietuvius tą vakara atsi
Mctt St- Anksčiau gyveno Lo lankyti į mokyklos sale Lietu ko darbam paremti paskyrė
meli. Mass. Į Worcesterį atsikė vės kviečiamos atvykti su tau 10.000 dol. šiemet sausio 31
lė 1909 ir čia išgyveno 55 me tiniais drabužiais. Įėjimas ne Aito Valdybos posėdyje dar
G. N. | prideta 2000 dol.
tus. Prieš ketvertą metų su sa mokamas.
vo vyru Vincu J. Balavcku at
šventė 50 metų vedybinę su
kaktį. Mirė sulaukusi 76 metų.
Liko nuliūdę vyras Vincas,
du sūnūs — Juozas, gyvenas
LITHUANIAN AMERICAN COUN’CIL. Ine.
VVorce-teryje. ir Jonas.
gyv.
Paxtone: dvi dukterys — Sofi
6818 So. Western Avenuc
ja Biekšienė ri Joana VoiciaChicago. Illinois 60636
Amerikos Lietuvių Tarų'oai
kienė tabi gyvena Worcesteryi
sesuo Nelė Zaleskienė Lietuvo
Pilnai suprasdamas tragisnos okupuotos Lietuves
je. devyni vaikaičiai ir vienas
būklę, jungiuosi prie besąlygines kovos pamint pasi an
provaikaitis.
gas atgauti Lietuvai laisve ir nepriklausomybę Ncga. •Palaidota šv Jono kapinėdamas dalyvauti Vasario H’ minėjime. Amerikos Li« :uv ::i
■e po gedulingų pamaldų šv.
Tarybos darbams paremti siunčiu savo auką sumoje
Kazimiero lietuvių bažnyčioje.
Velionė buvo viena iš šv.
Kazimiero lietuvių parapijos
steigėju. tretininke, sodalietė.
Pavarde ir vardas
Kazimiero seserų rėmėja,
pi klausė šv Onos ir šv KaAdresas
zimieio draugijom ir Lietuviu
Kataliku Susivienijimui

ALKA LIETUVOS LHSMW.!

Amžina atilsį tesuteikia jai
Viešpats!
D.T.
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ĮVAIRENYBĖS
Ii kur Pilsudskio giminė?

Pilsudskių giminė Lietuvoje
siekia dar pagonybės laikus, ta*
čiau vardą kitoki turėk) — Gi
riotai. Vienas jų giminės ats
tovas dalyvavo Horodlės suva
žiavime 1413 m. Pilsuds
kių pavardę XVI amž. gavo
Strnislov?s Ginirtaitčs. To
kiu vardu, PilsUda, buvo va
dinamas jo dvaras Žemaitijo
je- Ta gim nė, nors ir sena, nie
ku ypatingu nepasireiškė Lie
tuvos kultūroje ar polit'koie. Iš
garsėjo tiktai Juozapas Pilsuds
kis. kuris buvo Vilniaus grobi
ku ir Lenkijos diktatorium. Jo
tėvas buvo pa veldėmes keletą
dvarų. Keli dvarai iš jo buvo
atimti už dalyvavimą 1863 me
tų sukilime. Tada jis persikėlė
i Zulavus, Pabradės vaisė., Vil
niaus apsk.
Kaip atsirado Kaune meno
mokykla

Įkurta buvo 1920 metais. Iš
pradžių veikė piešimo kursai,
kuriuose buvo ruošiami moky
tojai vidurinėms mokykloms.
1922 metais iš tų kursų išau
go Kauno meno mokykla. Pir
mosios pamokos buvo Liaudies
namuose- IŠ pradžių mokyklai
buvo naudotasi tik pora kam
barių. Vėliau mokykla Įsikūrė
Žaliakalnyje. Jai pastatytas spe
cialus pastatas kalne, kuriame
buvo pasodyta ąžuolų atidarant
Steigiamąjį seimą.

Bendruomenės apylinkės dešimtmetis
LOS ANGELES, CALIF.
Sausio 26 Lietuvių Bendruo
menės centro namuose LB Los
Angeles apylinkė paminėto sa 19. Patraukti žmonėms ta die
vo veiklos deš:mtmeti. Minėsi na šv. Kazimiero parapijos sa
ma nradėms anyl. pirmininkui lėje buvo n?=t?tvt°s propaguo
A. Šiuriui ir invckacna sukal jantis LB idėią veikalas,, o no
bėjus kan. A. Steponaičiui, lai •to ivyko iškilmmvas susirinki
ke pietų kalbas bei sveikini mas. kuriame dalyvavo apie
mus pasakė: konsulas dr. J. J. 150 žmonių- I garbės prezidiu
Bielskis. JAV LB Centro valdy mą buvo pakviesti: prof. M.
bos pirm-. J. Jasaitis. PLB sek- Biržiška, kcns. dr. J.J. Biels
ret. M. Lenkauskienė. Vakarų ki. k’eb- kun. J. Kuč:ngis ir
apygardos pirm. K. Liaudans- pulk. J. Milašius. Gauti sveiki
kas. IB Phoenix aovl. pirm. nimai Vl'ko r:rm. M. Krupavi
E. Jasinskienė. A. Audronis. J- čiaus. min. S. Lozoraičio. Lie
Motiejūnas. O. Ranitienė. L. Va tuvos pasiuntinio P. Žadekio
liukas. B. Brazdžionis. P Pa ir kitų žvmių asmenų Su di
mataitis. A. Mažeika. Minėjimą deliu entuziazmu apylinkė bu
vo Įsteigta ir išrinkta valdyba:
pravedė A. Dabšvs.
Apylinkės steigiamais susi pirm. A. Audronis, vicepirm. P.
rinkimas Įvyko 1953 balandžio Pamataitis, sekret. A. Skirtus.

Pabaltiečiai pagerbs senatorių
jos politinio gyvenimo vairuo
tojų. Lietuvių vardu sveikini
mus tars: Lietuvos konsulas dr.
Julius Bielskis, LB Los Ange
lės Alto skyriaus pirm. Jonas
Mctiejūnas. Taip pat žodį tars
svečias iš Arizonos prof. dr.
Pranas Padalis. Pagerbimas yra
viešas. Visi Los Angeles ir apy
linkės lietuviai kviečiami jame
dalyvauti.
IT.

Kalifornijos lietuviai, latviai
ir estai 1964 vasario 15. šešta
dieni, 7 vai. vakare iškilmin
gais pietumis pagerbs rezoliu
cijų pradininką kongresmaną
Glenard P. Lipscomb (R.-Califj.
Pagerbimą ruošia Rezoliuci
joms Remti Komiteto vadovy
bė. Iškilmingi pietūs įvyks Sheraton West viešbutyje, <2965
Wilshire Blvd-.). Pagerbime da
lyvaus eilė įtakingų Kaliforni

Kas kiek gyvena?

Iš medžių ilgiausiai išgyvena
Dracoena (Iračo Kanarų salose)
— iki 6000 metų.
Meksikos balinis-kiparisas iš
gyvena iki 5000 metųSekvoia, milžiniškoji, siekia iki
4000 metų.
Kai kurios tysmedžio skirtys
sulaukia 3000 metų.
Ąžuolai taip pat išgyvena
2000 metų.
Libano kedras išgyvena 2000
-3000 metų.
Japonijoje augąs ginkmedis
turi 1200 metų
Klevai sulaukia 150 metų,
baltalksniai — 50-60 metų.

iždin. B. Gediminas ir narys
kult- reikalams V. Pažiūra. Jau
pirmaisiais veiklos metais apy
linkės valdyba daug nuveikė,
reprezentuodama lietuvių kolo
niją ir telkdama lietuvius i
bendra darbą, suruošė bendras
kūčias ir Naujųjų Metų sutiki
ma.
Vėliau apylinkei yra pirmi
ninkavę: J. Uždavinys. B. Budriūnas, dr. K. Alminas, K.
L’audanskas. J- Ąžuolaitis, J.
Motiejūnas ir A- Skirtus. Apy
linkė. gražiai pradėjusi darbą,
vėlesniais metais Ivg pergyve
no tamm t:krą sukrėtimą, taCiau ios darbas nesuiro, tik per
sitvarkė sritimis, išrenkant ar
ba pakviečiant joms vadovauti,
nusimanančius asmenis.
LB
apyl. meninėmis programomis
PAU KŠCl Al ŽIEMĄ.
ėmė lietuviam reprezentuoti
kultūriniuose tautybių pasirodymuose, 1957-58 m- surengtas
prof. M. Biržiškos 75 m. amž.
paminėjimas su banketu, taip
Vėžio tyrimo ligoninėj užge
pat K. Lukšio 65 m- sukaktis
so dar viena gyvybė, sulaukus
(kartu su Altu). Tais metais
vos 43 rnetų. Skaudu buvo mapradėtos rengti jaunimo šven
tvti, kaip ligos iškankinta ban
tės ir sukviesti organizacijų at
dė Juosti tuos, kurie dar laiki
stovai pasitarimui lietuvių na
nai lieka šioje žemės kelionėje.
mu įsigijimo reikalu. 1959 pra
Antanina Sperauskaitė-Alekdėta dalyvauti Los Angeles
miesto rengiamose įvairių tau sandravičienė gimė dvarininko
Baigusi
tu Kalėdų eglutės festivaliuose. šeimoje šeštokuose.
Atgaivinta tradicija rengti Nau Lazdijų gimnazija, istojo
į
jųjų Metų sutikimą, kuris nuo Kauno Vytauto Didžiojo uni
to laiko kas meta sutraukia dau versitetą odontologijos studi
gybę žmonių. 1960 metais Įsi juoti. Karo audrai užslinkus, po
gyti namai. Suruoštas bene pir dviejų metų studijų ištekėjo už
mą kartą Los Angeles mieste inžinieriaus Keramrio Aleksan
kaukių balius ir pastatyta G. dravičiaus. kuris vėliau Vokie
Veličkos pjesė “Minija vėl iš tijoje baigė odontologiją.
siliejo”. Sekančiais metais imta
Bolševikams antrą kartą arti
rengti Kalifornijos lietuvių die nantis rrie Lietuvos. Aleksan
na su pakviestais iš kitur žy dravičiau pasitraukė į Vakarus,,
miais dainininkais ir meninin o vėliau persikėlė i JAV- Čia
kais kūrinių parodomis.
Antanina, baigusi Manhattan
Paskuti nią’ą LB apylinkės Medical Assirtent mokvkla, dir
valdybą sudaro: pirm. A. Ski- bo ligoninėie bakteriologe. Ji
rius, viceoirm. B. Stančikas, se buvo labai darbšti ir saž'ringa.
kret. L. Žilevičiūtė, ižd- A. Mar užtat ligoninės vadovybės bu
kevičius, kult, ir švietimo rei vo pastebėta ir nekartą pagir

Iš žuvų, sakoma, kad net ir
silkės gyvena iki 20 metu,
plekšnės 60-70 metų, lydžiai,
karpiai, lašišos šamai gyvena
iki 100 metų ir net daugiau.

Minkštakūniai moliuskai gy
vena taip pat iki 100 metų.

KONGRESM. GLENARD P. LIPSCOMB (trečias iŠ kairės) su rezoliuci
jų komisijų nariai: dr. A. Nasvyčiu, J. J odele, L. Valiuku, dr. J. Motie
jūnu ir A. Jančium. Nuotr. J. Stankaus.

BAR VIENAS KAPAS NEW YORKE

kalų vadovas dr. J. Jurkūnas,
jaunimo — O. Razutienė ir ypa
tingiem reikalam narvs V. Sa
kalauskas. Apylinkė globoja dvi
tautiniu šokių grupes, kultūros
klubą ir “Tapkime laisvės knyg
nešiais” klubą, paremia litua
nistinį švietimą, meninėmis
programomis atstovauja lietu
viam amerikiečių tarpe.

45 West 451h Street
Telefonas Cl 5-7905
New York 36, N. Y.

Room I 101

Mirusieji: Marijona Graudienė, Albertas Zareckas, Sofija
Vir rkovskienė. Bolesovas Kalickas, Juozas Kaminskas. Juo
zas Vaiš.toras. Vktorija Ollis,
Nadia Katučenkienė, Aleksan
dras Nrrekevičius. Rozalija Ži
linskienė, Vera Zamorskaitė,
Ane’ia Knanickienė, Lujus Budra, Vladas Malinauskas. Marijo
na Masaitienė. Visi palaidcti su
bažnytinėm apeigom.
Mirtis skubiai skina tuos organizuotojus. statytojus, rėmė
jus. ant kurių pečių laikė i Amerikos lietuvių gyvenimas.

Kerit. Petr.

fctatf

4-7M0 Bn"'"h OffieoF’o»h-.<h Avo. Brooklvn 34. N.Y.. Tel.
I)E 8-2101.

FUNERAL HOMES
GI FNN R. COOK

NEVVARK, N.J.

švč. Trejybės parapijos bly
nų balius bus šį sekmadienį va
sario mėn. 9, naujoje parapi
jos salėje. Pradžia 4 vai. po
piet. Gros puiki muzika šeimi
ninkės keps gardžius bulvinius
blynus, o Šv. Vardo D-jos vyrai
vaišins skaniais gėrimais.
Kviečiame visus parapiečius
draugus ir kaimynus atsilanky
ti. Pelnas skiriamas mažinti sa
lės statybos skolom.
Prel. Ig. Kelmelis
klebonas

Fun^ral
rono-h'j. ? h’o'-i's nori h of CntboF

(516) WA 1-1372
PHILLIPS FUNERAL HOME
79-02
ronobtan Avenue
Middle Vjjiap'e
A irconditioned - Modern Chapels Friendlv. f:,ri clnss Service.
John J. PhiH'ns. Lri<—>sed Mana^r
TW 4-8329

HENRY WEYDIG & SON, Ine.
FHNFRAL HOME

CHARJ
VVEYDIG. Lie. Mgr.
13-39 12?nd St-wf
Colle're Point. N Y.
•
FLushing 9-8563

Jei norite siųsti pačių parinktus daiktus kaip
dovanas į Lietuvą, arba užsakyti prekes, gaminamas
U.S.S.R. (kaip pav. automobilius, dviračius, siuva
mas mašinas ir t.t.), kreipkitės i vieną iš seniausiai
veikiančių ir patikimiausių firfrių, turinčią

30 METŲ PATYRIMĄ
Atvykite arba rašykite mūsų centrinei Įstaigai
arba kuriam nors skyriai didesniame mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC
VYRIAUSIA JSTAIGA
GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
7’6 Waln’>t Street

P’^SBI’RGH. PA.
3'6 'i'hird Avenue.
Ri’tsb.ur'-h 22. Pa.
GRant 1-3712

Philadelphia. Pa.. 19106

I

MŪSŲ SKYRIAI:

UPTOV/N BRANCH.
P’’i’ndeinhia. Pa
63? West Girn.rd Avė.

WAlnut 5-8878
NEW YORK. N. Y.
E. 7th St’-eet.
New York 3. N. Y.

Lenkauskienė,
L. Kaniausko.

Parapijos balius bus balan
džio 19 gražioje Porter Sq.
salėje Cambridge, MassI Į

TO PLACE,
YOUR AD
CANCEL OR CHANGE
Call LO 3-7291

J. Gerdvilienė

rūpinant ta pačia mokslo specialybe. Savo patarimais ir igyta praktika ji daug prisidėjo
prie mano darbo srities žinių
paminimo.
Kaip pavyzdinga motina, iš
augino du sūnus, mokino juos
■kalbėti lietuviškai, leido i šeš
tadienine mokyklą ir Į Kennebunkport. Maine, pranciškonu
vasaros berniukų stovyklą bei
ateitininkų organizaciją. Jie

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

LABAI patikima ir vadovaujanti firma Jungtinėse Vals
tybėse. turinti daug patyrimo siunčiant dovanų siuntinius
į visas USSR dalis. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Visi
siuntiniai apdrausti. Gavėjas nieko nemoka. Skyriai svar
besniuose miestuose. Visi mūsų skyriai turi sandėliuose
pasirinktinai aukštos kokybės prekių dovanoms žemomis
kainomis. Dėl nemokamų informacijų ir kainoraščių susi
žinokite su bet kuriuo mūsų skyrium.
JŪS taip pat per mus galite užsakyti savo giminėms ir
draugams daiktus, gamintus Sovietų Sąjungoje, kaip tai:
automobilius, šaldytuvus, televizijos aparatus, siuvamas
mašinas ir 1.1. Jūs čia apmokate pilną dovanos kainą. Pri
statymas garantuotas.
DĖL pilnų informacijų rašykite ar skambinkite vyriau
siai įstaigai —

gražiai kalba lietuviškai
ir
bendrauja su lietuvišku jauni
mu.
Antanina Aleksandravičienė
mirė sausio 31 Ewing James
ligoninėj. Pašarvota
šalinskų laidotuvių koplyčioje, pa
laidota vasario 4 iš Apreiškimo
parapijos bažnyčios šv. Karo
lio kapinėse. Būrvs giminių ir
draugų palydėjo ją į amžino po
ilsio vietą.

ta.
Teko su ja susinaž’nH prieš
keletą metu šeštadieninėj Maironio mokykloj, o vėliau besi-

Savo nuveiktais darbais LB
Los Angeles apylinkė tautinio
bei kultūrinio darbo baruose
CAMBRIDGE, MASS.
yra pilnai pateisinusi kadaise
Moterų S-gos 4 kuopa su steigėjų dėtas Į jį viltis. IgM.
Lietuvos nepriklausomybės
sukakties minėjimas bus sek rengė šunim burum Burokų
madienį, vasario 16. Mišios baž klubo auditorijoje. Žmonių pri
nyčioje bus 8:30 v. Mišios au sirinko nemažai. Buvo graži šo
Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos
kojamos už kenčiančią Lietuva. kių muzika. Akordeonu grojo
Minėjimas salėje bus 3 v. po Tcmsonytė, dar buvo vienas su
CHelsea 2-1079 o CHelsea 2-0535
smuiku, kitas su pianu, trečias
piet. Visi kviečiami dalyvauti.
ALFX DtMANT
su būgnu. Moterų ir vyrų jauni
Parapiečiai, sulaukę 60 me
FUR CO.
mo grupė patarnavo visiems.
tų ir daugiau, buvo pagerbti
RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI
Valdyba ir kuopos narės dėkoja
specialioje vakarienėje Svečiai
Burokams už gražią salę, pyra
150 WEST 28th STREET
labai dėkingi jaunimui ir kuni
gų kepėjams — kepyklų savi
NEW YORK. N. Y.
gams už vaišes, kalbas, muzi ninkam Trušam, Geležiniu iir
Room 402
ką ir dainas.
Plekavičiam už skanius pyra
gus. dėkoja visiem, kurie bet
kuo prisidėjo prie šio svarbaus
parengimo. Pelnas — 294 dol.
— atiduotas parapijos fondui.
Kleb. kun. A- Baltrušūnas ir
vikaras kun. V. Valkavičius
nuoširdžiai dėkoja.
Ieva Potembergienėgrįžo iš Šimtmečio proga. H k. j d. Bielskieni, kan. Steponaitis,
(Licenscd by Vnesposyl+org USSR)
ligoninės ir sveiksta namie.
Centro Valdybos pirm. J. Jasaitis, K. Liaudanskas. Nuotr.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje. todėl kainos pigios. Pirkdami
bet ka ateikite pas mus ir įsitikin. site. Mes tain pat pataisome kaili
nius. kailininius apsiaustus šalikus
(stolsl. Galite pasirinkti iš didelės
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio,
minko ir kitų dirbinių.

Romualdo Kisieliaus

CHTCAGO, ILL.
4102 Areher *vc..
CbicagO 32. IH.
FRontier 6-6399

TETROIT. MICH.
6446 Mi.-higan Avė.,
Detroit 10. Mieh.
TAshmoo 5-7360
BOSTON. MASS
390 West Eroadv-ay.
So Boston 27. Mass-.
ANdrevv 8-8761

CLEVELAND. OHIO
7023 Superior A ve..
Cl ’veland 3. Ohio
UTah 1-0807
ROCHESTER. N Y.
683 Hud.-on Av« .
Rochcster 21. N. Y.
EAker 5-5923
LOS ANGELES. CALIF
3216 Suns-t rivd .
Los Angeles 26. Calif.
NO 5-98.87
SAN FRANCISCO. CALIF
1236
9lh Avenue.
San Fran- isco 22. Calif.
OV 1-4229

LOS ANGELES LB dešimtmečio pietine Mu»»o 20 sMi i* k. j d.: B.
Stančikas, J. Tinimą, A. Gustaitis Iri. BrazdSionis. Nuotr. L. Briedžio.

NEV.’ARK. N. J.
•'63 Mark et Street.
N’ov. ark 2. N .1.
.MArket 3-1968
B'LTTMORE. MI).
32C6 Eastern Avenue.
Beltimore 24. Md.
1)1 2-2371

TRENTON. N J
■730 Liberiv Street.
'F’^rtnn. >7. J.
L Y 9-9163 .

MTNNEA POLIS. MINN.
217 E. Hennepin Street.
Minnennolis 14. Minn.
FE 2-4908

H A MTRA MCK. MICH. ‘
11115 Jos-Campau Avė..
Hamtram-'k 12. Mich,
To 8-7940

EL^ABETH. N .1.
2’3 Elizaketh Avenue.
Elie-nbeth. N. J
EL 5-7638

MIAM1 FLV
2755 I’J' -a’-ne Blvd
M?.-”n ->,? Fla
FR 9-8712
- MTLI.V’T.t.E N J

1701 IV M.-in Street.
Mill- Hle. N J.
Tel 825-1609
OMAHA. NEB
5524 So .',2:'d Street.
Omaha 7 N'h.
Te! 7.31 8577
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B SPORTAS

RESTAURANTS
Suburbau dining with a

šį šeštadienį po ilgos
traukos vėl bus krepšinio rung
tynės New Yorke. Pfrmose ve
teranų rungtynėse matysime ei
lę asmenų, jau nuo 1949 metų
gynusių lietuviškas
spalvas.
New Yorko krepšinio salėse.
Pirmą kartą laimėtos 1949-50
metų Brooklyrro E.D. YMCA
pirmenybės- To laimėjimo dau
giau neteko pakartoti, nors du
kartu po to atsidurta antroje
vietoje. Du kantus, t.y. 1955 ir
1957 metais, laimėtos Š. Ame
rikos ir Kanados lietuvių (krep
šinio žaidynės. E šių buvusių
žaidikų sudarytos dvi koman
dos parodys savo nepamirštus
sugebėjimus šį šeštadienį 2 vt,
St. Martin of Tours parapijos
salėje, Knickerbocker Avenue,
prie Lietuvių Atletų. Klubo. Anrose rungtynėse susitinka New
Yorko ir New Jersey lietuvių
komandos. Svečiai iš New Jer
sey — daugiausiai jaunųjų žai
dikų vienetas tuo tarpu
New
Yorkas vėl remiasi senaisiais
kovotojaisPo abiejų rungtynių Atletų
Klubo salėje 8 vai. vak. šokių
vakaras, grojant Starolio ka
pelai. Vakaro metu dainuoja
modernus Tamkaus kvartetas,
gitaroms pritariant.
Futbolas

Pirmą kartą šiais metais fut
bolo aikštėn išėjo ir mūsišikiai.
Pereitą sekmadienį LAK žaidė
Knrckerbockerio taurės varžy
bų rungtynėse su Grumman
Aircraft ir užtikrintai laimėjo
4:0 (2:0). Gražią, bet žiauriai vė
juotą dieną, geroje priešininko
aikštėje mūsiškiai žaidė tokios
sudėties: Jankauskas; Kerekes,
Remėza I; Trampas, Remėza n,
Daukša; Žadvydas, Vainius, Va
siliauskas, Klivečka n, Budreckas..

Pirmame kėlinyje, žaidžiant
prieš Vėją, mūsiškiai Žadvydo
Įvarčiu vedė 1:0. Išnaudojęs
priešininko gynikų nesusiprati
mą, Trampas neturi vargo į
tuščius vartus pasiekti 2:0.
pavėjui
Antrame kėlinyje
mūsiškiai nežaidė taip gerai,
kaip pirmame kėlinyje. Žinomą
vėjui padedant — buvo žai
džiama daugiau prie Grummano vartų. Daukša ir Budreckas
sukirto į virpstą. Budrecko ka
muolys iš tikrųjų jau buvo per
žengęs vartų liniją. Pavėjui pa
leistas stiprus Kerekio kamuo
lys nuo nustebusio Vasiliaus
ko kelėno įšoko į vartų kam
puti. Toliau geras Grummano
vartininkas praleido pro ran
kas prieš ji atsiradusio Vasi
liausko šūvį. Taip mūsiškiai
taurės varžybose pažengė vie
nu ratu toliau.
Kai kurie žaidikai pradžioje
nejaukiai jautės naujose neį
prastose pozicijose.
Bandyta
nauja žaidimo sistema pirma
me kėlinyje, žaidžiant prieš vė
ją, visai teisino ir į tolimesni
jos vystimą, ateityje reiktu žiū
rėti su Įdomumu.
Rezervinė, pralaimėjusi Stae
Breton 0:8, iš to&mesmų tau
rės varžybų iškrito. Jauniai pra
laimėjo Hotai 0:3Ateinantį sekmadienį abi seniorų vienuolikės žaidžia pir
menybių rungtynes su Bavarian
SV. Žaidynės bus Central Par
ke ir 96 SL, Manhattane. Re
zervinės pradeda 12:45 o pir
mosios 2:30. Bavaram pereitą
sezoną abu kartu pralaūnėta
(1:3 ir 0:4).
Jauniai vyksta taurės varžy
bų rungtynių
o
-i cį Great
f Neck,
Long Island.
Atlotas

TO PLACE,
YOUR AD
CANCEL OR CHANGE
Call LO 3-7291

REPUBLIC

DISPLAY

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

Your Hosts:
Peter Corte - Marce Gardenghi

Rte 110, MELVILLE, L.I.

Liquor Store, Ine.

CHapel 9-8221

KARL’S Mariners Inn — Lunch or
dine where cuisine and scenic bevil
ty excel. Sea food. lobsters, steaks.
chops. For reservations call AN1 9756; if no ansurer. ANdrew 1-8111.
Bayview Avė 4 James SL Northport (tum North on 25A) — Enjoy
the Bay-View.
For Better VVedding and
Week-Ęnd Dancing

TUXEDO BALLROOM
Offer the Finest
Call Fred — RE4-7335
210 E. 86th Street & 3rd Avenue
New York City
NEW BONAPARTE
1613 Avė. M (next to Elm Theatre)
DEwey 6-6880
Have you tried Ralph Sorentino’s
famous Italian Cuisine ? “Where the
Staęs meet”. A !a carte Dinners Cocktails, Parties acčommodated.
Communion Breakfasts $3.00

TAPPEN’S RESTAURANT
Ėst. 1845 — 3078 Ocean Avenue.
Famous for shore dinners since the
carriage days. Outdoor dining on
our Patio from May to Sept. Banquet facilities for all sočiai functions — from 10-350. Reservations:
call Anthony Marinos — D E 2-4200

TRAVEL BUREAU

TAI BUVO SMAGU studentų ateitieMcų blynų vakare sausio 25 Aprenki
me parapijos salėje (R. Gadeika). Nuotr. P. Ąžuolo.

0 Šachmatai
Veda K. Merkis
— Estai P. Keres ir I. Nej, atsto
vavę Sovietų S-gai. laimėjo tarpt,
turnyrų Bevervijke, Olandijoj. Nej
išpildė normų didmeistrio vardui
gauti. FIDE jau yra suteikusi jam
tarptautinio meistro vardų.
— Islandijoj vyksta kitas tarpt,
turnyras, kuriame pirmauja rygietis M. Tai. dalyvaujųs Sovietų var
du; jis turi 8 taškus iš 9 galimų.
Seka jugoslavas S. Gligorič su 7 ir
1 nebaigta, ir islandas Olaffson su
6^ ir 2 nebaigtom.
— Chess Life, sausio nr. teigia,
kad Bobby Fisher. kuris nesenai
laimėjo nuostabia pasekme JAV pbes. nemano dalyvauti tarpzoninėse
p-bėse. nes dabartiniai nuostatai
dėl pasaulio p-bių. nežiūrint jų pa
keitimo. labai palankūs Sovietų da
lyviams.
— USCF National raiing’as, pa
skelbtas sausio mėn. šitaip klasifi
kuoja lietuvius: meistrų kl. — Povi
las Vaitonis. Kanada — 2233; Povi
las Tautvaišas. UI. — 2208; eksper
tai: Viktoras Palčiauskas, I1L ir Ka
zys Škėma. Mich. po 2185 tš. (jie
dviem betrūksta 15 tš. iki meistrų
kl.!»; K. Jakštas, III. — 2127; K.
Jankauskas, III. — 2074; Algirdas
Nasvytis. Ohio — 2059 ir A. Zujus.
III. — 2004 tš. Kiti įvertinti šitaip:
R. Adomaitis 1821. Jz. Bikulčius
1556. H. Blaivas 1708. Ad. Butkys
1824, R. Girnius 1695. V. Gotautas
Karpuška 1721, A. Makaitis 1885. J. Poluikis 1871, D. Povelaitis 1592. K. Ramas 1889. P. Rut
kauskas 1576. F. Šalkauskas 1835.
V. Skibniauskas 1862, E. Staknys
1917, H. StrOHa 1519, Al. Šukys
1964. S. Trojanas 1659, A. Vasiliaus
kas 1594 ir A. Vilutis 1940.
— Algirdas Makaitis. 19 m.. Har
vardo univ. studentas ir lietuvių ko
mandos kapitonas, išrinktas Bosto
no Met lygos varžybų direktoriumi
įToumament director).

je su Rankiu, o Vasiliauskų įveikė
Berzinš. Šveikauskas iš turnyro pa
sitraukė. Trečiame rate lygiomis
pasidalino Šukys - Staknys ir Žirnis
-Vasiliauskas. Ketvirtame rate po
tašką, pelnė Vasiliauskas iš Znotinš
ir Staknys iš Kaert. Šukį įveikė
žirnis. Po keturių ratų veda Stak
nys 3%-*4. seka Znotinš ir Berzinš
po 2-1, toliau Žirnis 2-2, Rankis lĮį
-t4, Pamiljens l*/4-l%, Vasiliauskas
Šukys 1-2 ir Kaert 0-4.
— New Yorke Maironio mokyklos
Kalėdų eglutės proga tarp dovanų
buvo išdalinti ir šachmatų komplek
tai. Apie 60 vyresnės klasės moki
nių nuo Senelio gavo šachmatus.

muojąmas gražus ir puikiai ap
statytas vienam vyrui kamba
rys su atskiru įėjimu. Galima
naudotis vonia ir virtuve. Pui
kus susisiekmias į visas New
Yorko dalis. Kreiptis teleTOnu
EV 6-0525.

PRISCO TRAVEL BUREAU,
Ine.
World wide Travel Services — Air.
Steamship, Rali, Bus. Cruises and
Tours, Hotels, Foreign Exchange,
Travelers Checks. 1 De Kalba Avė.,
Brooklyn 1, N. Y. — MA 5-1150.

STORE — SHOP

EVERBEST PORK STORE
74 Westchester Square. Bronx. N.Y.
HOME MADE SAUSAGE
Finest Pork, Veal and Beef
Poultry. Fresh Daily
U N 3-9007
NEMETH & MAIER, Proprietors
PAS SEA jFOOO MARKET
FRESHJFISH DAILY
Wholesale and Retail
For the Best Shop at P & S
Free. Deli very

85-06 37th Avenue
Jackson Heights. L.I. — Hl 6-1635

išnuomojamas butas, I I-me
aukšte, 5Vz kamb., šviesus, ap
šildytas, naujai atremontuotas.
East New York. Prie gero susi
siekimo, labai priemaiša kai
na- Tel. DI645799.

PADĖKA
Anastazija Kadžienė nuoširdžiai dėkoja Apreiškimo pa
rapijos kunigams už gražias pamaldas, atlaikytas už jos
vyro a. a. IGNO KADŽIO sielą; vargonininkui už gražų
giedojimą, šeimininkėms — Račkauskienei ir Kazlauskie
nei — už suruoštus užkandžius. Taip pat visiems atsilan
kiusiems į pamaldas bei užkandžius, ypatingai dukteriai
ir jos vaikams.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms. vestuvėms bei pokyliams tortai

You also share in the
great work of the Missions and help in ėducating Priests & Brothers for the Missions.
Certain tax advantages
A iasting Memorial and remembrances in many Masses and praycrs.

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

COMPLETE PLANT
Photo Offset, Letter Press, Bindery
Color Brochures
3460 Great Neck Road
N. Amitvville. L. I.
516 MY 1-2700

CLANCY ASSOCIATES
T. CAGNARD
Serving all Boros
Multigraphing - Offset
Mimeographing - Mailing
24 HOUR SERVICE
250 Park Ave^ N.Y.C., YU 6-7833
INTERNATIONAL
NEWSPAPfeR; PRINTING
;CO.

For The Finest
In Newspaper Prįntmg
197 E^ 4th Street. New< York

mašmėlfar labai atpiginta^ kai
na, gaunamas iš: J-L. Giedrai
tis, 10 Bany Dr., E. Northport, N.Y., 11731

Telefonas STagg 2-5938

Write for free Information

SOCIETY OF
THE DIVINE WORD
Annuity Dept.

GIRARD, PA.

LO N O I N O
STONE CO. 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

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, 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

PAINTING & PAPERHANGING

DANIEL D. CHAPMAN
Insurance—all types. Our aim is to
establish the finest reputation for
honesty, integrity and diligence. —
May we serve you ? FREEPORT,
211 S. Bayview Avė. (North-East
comer Rose St. & Bayview Avė.)
F R 8-0999

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 2I, N.Y.

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Tel. VI 9-5077

•

Tel. STagg 24329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

FLOOR COVERING

---- We take all orders special price for Weddįngs and Parties---Home-Made Bologna

CUSTOM VVOP.K IN FLOOR
COVERING
Ceramics, Mosaic, Tile, Formica
We guarantee ouruork. Remember!
If you want the Very Best — Call
LO 7-0800

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

“Flynns lAglit Moving”

RAY’S LięUOR STORE

Only $8 per Kour — 2 Men
All Types of Light Moving
All types of Light Moving up to 3
rooms. Wė handle every piece of
furniturę as if it was our own. Call
anytime —, V t 6-7658.
We go anįywhere
(Reliabie)

kalima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importao
103-55 LJEFFERTS BfcVD.

GOLDEN PAAVN'BRdKEHSnnc.'
430 Fifth Avenue, Brooklyn, N. Y.
Loans on Diamonds, Jewelry. Furs,
Silvervvare. Cameras, Watches and
Personai Properiv.
Call SOuth 8-6736
For the Personai Touch.

a

r

BICHMGND HILJL, N Y

Telefonas? Vlrginia 3-3544

WIIITE HORSE TAVERN
bara?*

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

restoranas

PRANAS BRUČAS, savininkas

WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519
CLOVELAKE ARMS — Free Air
SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
Conditioning & Gas. Near all houses
Salėje gali tilpti 100 dalyvių
of worship. Luxury apts at moderate rentals 3 ’/2 - 5 rooms, 2 baths. I TT_ J ^nnn^n""^"~^n~^"""'""^""""^''"TTTTTTTTTTirrr[iiįiiloe
Convenient to schools, transp. and
shopping; 5 min. to ferry. Clove Rd.
at Hov.-ard Avė.. Sunnvside.
AR 3-0122
' GI 7-2237
86-16 JAMAICA AVĖ.

WINTER GARDEH TAVERN

F. G. VVIEDEMANN
STAINEO GLASS STUDIO
Ecclesiastic Memorials. Stained and
leaded windows
Renovations — Ventilators
190-44 99th Avė.
Hollis 23. N. Y.
Tel. HOllis 5-1653

VYTAUTAS BELECKAS

Savininkas

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

AKC PUPS
Domestic and Imported
ALL BREEDS
One of largest selections anyvvhere
Open 7 Days

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

Farmingdale. N.Y. (516) CH 9-3171

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

WEEKENDS can be wonderfui!
__ when you spend your evenings
DANCING
with the nice people you’ll meet at
this lovely luxurious club!
Plūs the Added Attraction of
Sparkling Entertainmcnt in
Our Sumptubus Lounge
The Music of Chic Morrison. etc.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

IDA C. BECKER S

La 'Martiniųue
57 W. 57 St. (6th Avė ) PL 2 2234

AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

I
<s>

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kjti produktai
Užeikite — įtitikmfite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVĖS 6
Astorijoje — 2S-28 8telnw«y St. — A8 4-3210

•

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

CITY OF GLASS

TR 9-3047

Tel. VI 7-4477

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

Celotex Ceilings
G i J WINTER
We guarantee all our work
For fast courteous service call
FL 8-6036 or BO 1-5940

SCH ALLER & WEBER
New Yorke

BROOKLYN 6, N. Y

36-38-40 STAGG ST.

TERRACE ROOM

— Bostono tarpklubinėse šį penk
.
KAY-LAORE’
tadienį lietuviai rungiasi su stip
•
. For A Beauty Čareer'
riausia lygos komanda—Cambridge I
B^gtnnert. Day
I. pas juos.
WAGNER THEATER
and evening
— Bobby Fischerio pranašumas
classes
ryškiai matomas ir šioj partijoj: 110
DeKalb Avė. o Refresher eourse
Baltieji — R. Byrne. juodieji — B.
o Manicuring
Tkd.lf
Fischer. 1. d4 2f6 2,c4g6 3. g3c6 4.
eourse
•eštadleBiai* Iki fitmos pabaigos.
Rg2d5 5.c:dc:d 6. Zc3Rg7 7.e3 0-0
Free placement
į
Treėiadieaiaia — ’Z vai. dienos.
8.2ge2 2c6 9.0-0 b6 10. b3Ra6 11.
service
Nt
Penktadienį, vasario 7 d. — iki
Ra3Be8 12. Vd2e5 13.d:e5 2:e5 14.
Write
for
brochure
Trečiadienio, vasario 12, 1964
Bfdl2d3 15. Vc2 2:f2 16.K:2 2g4-(Spalvota filmą šių laikų žmonėms:
KAY-LAURE’
17. Kgl 2:e3 18. Vd2 2:R 19. K:2d4
“ISOLA BELLA"
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE
20.2:d4Rb7+ 21.Kfl Vd7 ir baltie
VaMiaa:
ji pasiduoda, nes mato grųsinimų M. Hold, P. Hubechmid, W. Fritch
New Classes start every Monday
8 Duffy Avė.. Hicksviile. N. Y.
negalima išvengti.
(516) Overbrook 1-5313
Ir naujamla VotcJetlJ
— Baltijos Klubo pirmenybėse 9@®@®
■
CJ06(B8(DŪ8
New Yorke sulošti keturi ratai iš
devynių. Pirmame rate nepasisekė i
Šveikauskui, kuris suklupo prieš
latvį Berzinš, Šukys baigū lygiomis
PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEVY YORKE
su Pamiljens, o Staknys laimėjo
VOKIŠKOS
SPECIALYBĖS
prieš Vasiliauskų. Sekančiame rate
uun*
oiaitnyvStaknys
pnes prieš
antrų usuirvo
taškų uždirbo
Žirnį, Šukys atidėjo lygioje padėty-

you will receive a
dependable and
good income if you
invest your savings
in our Š. V. D.
ANNU1TY

PRINTING
PARK CITY PRESS INC.

Išnuomuojami du gražūs bu
tai su apšildymu ir karštu van
deniu. Abu butai antrame aukš
te, vienas iš 3 kambarių, kitas
iš 4 kambarių. Prie gero susisie
kimo. Informacijom Tel. DE
6-1110 arba ES 6-4556-

As Long
As You Live

ALBERT MAIER. INC.

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

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

Hempsteade —■ 310 Front Street — IV 3-5540
Flusblags — 41-06 Main Street — Hl 5-2552
Jackton Helghts — 82-10 37th Avenue
— OE 5-1154

Sutemų garsai. V. Stankus. 10 muzikos šokių...... Stereo 6.00 $5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų. Ster. $5 4.00
Lietuvos prisiminimai. L Juodis. 14 liet, dainų akomp. gitara 5.00 •
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai. 2 pi.. 24 1. šokių ir dainų 8.00
Lietuvių tautiniai tokiai. J. Stuko leid. 14 tautinių šokių ...... 4.00
Težydi vėliai Lietuva. Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 4.00
Lietuviški tokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių 4.00
Dainos Lietuvai. S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų . 4.00
Mylėsi Lietuvą it tolo. II dainų šventės 15 rinktinių dainų
4.00
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5 4.00
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00
Tėvynei aukojam. Dainavos Ansamblio, 11 1. dainų. Ster. $6 5.00
Mes padainuosim. Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. $7.50 6.50
Lietuviški mantai. Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijot. maršų 7.00
Ar žinai tą talj. R: Mastienčs. 13 liet, dainos solo ----- .
5.00
A. šabaniausko. po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po $5.00 10.00
Lietuviškos dainos ir tokiai. Monitor Co. 16 1. dainų ir šokių 4.50
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 500
Rožės ir tylūs vakarai. V’. Stankus. 11 lengvos muz. šokiai 5.00
Ar pameni, V. Stankus. 10 šokių muzika solo.
. Ster. $6 5.00
Milžino paunksmė. Montrcalio 1. dramos teatro 3 pi. albumas 15.00
Žirginėliai. Montrealio Met. dramos vaikams pasaka
5.00
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 Met. patriotinės vaik. dainos 3.00
Lietuviškų dainų, tokių, polkų. Žukausko-Vasiliausko juokai 4.00
Lithuanian 2-speed record eourse
3.00
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis. 10 plokštelių
P® 5.00
Clevelando Vyrų oktetas. 12 muzikos šokių rink.
500
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno
600
Dainuojame su Rūta. J. Stukas, Rūtos ans. 17 liet. d. Ster. $5 1.00
Lione Jodis Contraito. Town Hali 14 kūrinių rečitalio pi.
600
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras
5.00
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras
5.00
Lithuanian 2-specd record eourse (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.)
300

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WILLOUGH8Y AVĖ.. BROOKLYN, N. Y. 11221

ii

< Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 5Oc‘

8

1964 m., vasario 7 d., nr

DARBININKAS

DARBININKAS
m YOMojte
NAUJIENOS-

RedakciĮa
Administracija
Spaustuvė
Vienuolynas

GL
GL
GL
GL

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

Literatūros vakarą ruošia
Nevv Yorko ateitininkai sen
draugiai kovo 15 Apreiškimo
parap. salėje. Programoje da
lyvaus visa eilė mūsų rašytojų. Donelaičio kūrybą skaitys
akt- V. Valiukas. Bus deklamuo
jama ir neseniai mirusio poeto
Fausto Kiršos poezijaZarasiečių iniciatyva vasario
1 Darbininko redakcijos patal
pose buvo sušauktas pasitari
mas mirusio poeto Fausto Kir
šos minėjimo reikalu- Minėji
mas. numatytas surengti kovo
mėnesį, nukeliamas Į rudeni,
į rugsėjo 27 d. Minėjimo reika
lam tvarkyti išrinkta: T. Slapšys — zarasiečių pirmininkas
ir aktorius K. Vasiliauskas —
meninei programai.

Diplomuotas ekonomistas

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

Jaunesnieji skautai ir skau
tės, vadovaujami P. Kalvaitie-

nės ir G. Karosaitės. sausio 31
Stepono Dariaus Posto patalpo
se suruošė iškilmingą sueigą su
laužu ir pasirodymais. Sueigos
metu buvo atsisveikinta su pen
kiais jaunesniaisiais skautais ir
dviem jaunesniojom skautėm,
kurie pagal savo pažangumą
perkeliami i skautų eiles. Kiek
vienas iš jų gražiai pasirodė
prie laužo. Sueigai vadovavo
Algis Valenčiūnas, o svečius,
kurių nemažai prisirinko, kava
pavaišino Bronė Vasiliauskie
nė ir Starinskienė.

Kat. Moterų S-gos 24 kuopa
vasario 21 vasario 9 po 8v. mišių Ange
8 v. v. Apreiškimo parapijos lų Karalienės parapijos salėje
salėje darys viešą pranešimą šaukia savo narių susirinkimą.
Tradicinis kaukių balius vai
apie paskutini Vatikano susirin
kimą, apie pokalbius su kuni kams Įvyks šiais metais ba
gų delegacija iš Lietuvos. Bus landžio 19 Apreiškimo parapi
rodomas ir filmas. Visuomenė jos salėje. Bus Įvairi programa,
taip pat renkama geriausi kos
prašoma dalyvauti.
tiumai- Balių ruošia Mairionio
Darbininko spaudos kioskas vardo šeštadieninė mokykla.
veiks Websterio salėje Lietuvos nepriklausomybės minėji
mo metu. Bus išstatytos nau
Vasario 16 minėjime
jausios knygos ir plokštelės.

Vysk. V. Brizgys

rezidencijoje,
Nevv Rochelle, sausio 25 Įvy
ko pirmas madų parodai ruoš
ti komiteto posėdis. Komite
tą sudaro pirmininkė A- Kazickienė, narės — I. Dičpinigaitienė, F. Ignaitienė, P. Leveckienė, J. Matulaitienė. E. Skei
vienė, M. Šalinskienė, N. Va
laitienė. M- Varnienė, J. Vytuvienė ir V. Zelenienė. Madų
paroda ruošiama Vasario 16
gimnazijai balandžio 12 vieno
je iš gražiausių Brooklyno sa
lių — Fleur de Lis i870 Cypress Avė.). Visi būsimi mode
liai registruojasi pas J. Vytuvienę, tel. VI 6-2980.

kalbės valstybės
sekretoriaus pavaduotojas

A. Kazickienės

Užsienio reikalų sekretoriaus
pavaduotojas Mennen Williams

pirmą kartą kalbės lietuviams
Nevv Yorke Vasario 16 minėji
me. 1949 metais jis buvo iš
rinktas Michigano valstybės gu
bernatorium ir perrinktas net
šešis kartus, iki prez. Kennedžio buvo pakviestas dabarti
nėms pareigoms. Jis yra buvęs
demokratų partijos komiteto
tautybių reikalams nariu. Bū
damas gubernatorium, parodė
labai daug palankumo lietu
viams ir yra ne kartą jiems De
troite kalbėjęs. Williams yra ži
nomas. kaip Įdomus kalbėtojas.

Minėjime, be to. kalbės dr.
B- Matulionis. Invokaciją skai
tys Aušros Vartų parapijos kle
bonas kun. J. Gurinskas.
Meninę programą atliks solis
tė Prudencija Bičkienė. akom
panuojant pianistei A. Kepalaitei. Taip pat šoks Brooklyno
tautinių šokių šokėjai, vad. J.
Matulaitienės, ir dainuos opere
tės choras, diriguojamas muz.
M. Cibo- Sceną dekoruoja dail.
Juodis.
Minėjimas Įvyks vasario 16,
sekmadienį, 4 v. popiet Websterio salėje, Manhattane. Mi
nėjimą rengia Nevv Yorko A.
L. Taryba, kurios pirm, šiais
metais yra A. Ošlapas.

IŠ VATIKANO

i

Vatikano paviljone pasauli
nėje parodoje bus išstatyta re
tų ir brangių meno kūriniųVienas iš brangiausių ir viso
pavilijono dėmesio centras bus
Mykolo Angelo Sopolingoji Die
vo Motina — Pieta, kuri nuo
lat stovi šv. Petro bazilikoje
Romoje.
Seniai jau paskelbta, kad ši
statula bus atgabenta į Nevv
Yorką. Dabar jau daromi visi
pasirengimai šiam trapiam re
nesanso kūriniui atgabenti į
triukšmingą pasaulinę parodą.
Nevv Yorke tuo reikalu buvo
sukviesta spaudos konferencija,
sukvietė Nation. Catholic Welfare Conference ir papasakojo
apie daromus pasirengimus.

SOLISTĖ PRUDENCIJA BIČKIENĖ

Sol. Bičkienė dainuos per A. Yorko radiją
iš Chicagos atvyksta į Nevv Yorką at
likti pagrindinę meninės pro
gramos dalį Vasario 16 minėji
me. Taip pat ji dainuos Nevv
Yorko miesto išlaikomoje radi
jo programoje AVNYC. banga
830). Lietuviškos muzikos kon
certas bus vasario 15. šeštadie

Sol- Prudencija Bičkienė

ni 6 v. v ak., ir truks 45 minu
tes. Jo metu dainuos solistė P.
Bičkienė ir bus duodama mū
sų kompozitorių kūrybos. Pažy
mėtina. kad ši stotis duoda tik
vad. klasikinę muziką, ši lie
tuviškos muzikos
programa
amerikiečiams gauta A. Varno
rūpesčiu.iSD)

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti
atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas.
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą,
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Darbininkas. 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221
Prašau pratęsti prenumeratą 1964 metams.
Vardas ir pavardė

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

. .

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

(Datai

, aukų $

Viso $

10.

Šv. Petro parapinės mokyk
los aštuntas skyrius vasario 8

parapijos salėje po bažnyčia
ruošia vadinimą “Blitz'’, kurio
pelnas skiriamas mokyklos graduantų išvykai Į Nevv Yorką,
kai pasibaigs mokslo metaiVaidinimo pradžia 8 vai. vak.
Jėzaus Nukryžiuotojo sese
lių rėmėjai vasario 9 Liet. Pilie

G. MENNEN VVILLIAMS

N. Y. ATVEŽAMA GARSI STATULA
ta iš savo vietos, nuims kovo
gale- Tada bus įpakuota į pir
mąją medinę dėžę. Prieš tai vi
sa statula bus apvyniota minkš
tais pakavimo popieriais, tra
piosios dalys, kaip rankų pirš
tai. veidas, bus apvyniota va
ta. Statula bus pritvirtinta dė
žėje, kad ji nejudėtų. Tada ši
dėžė bus įdėta i kitą didesnę
medinę dėžę. Visi tarpai bus
pripilti medžio piuvenų. Me
džio piuvenos sušvelnins bet
kckius staigius judesius ir su
trenkimus. Ši antroji dėžė bus
įdėta i trečią — plieninę dėžęTarpas tarp antros ir trečios dė
žės taip pat bus pripiltas pju
venų.

Vatikano paviljone jai ren
giama nepaprasta vieta. Pro
ja bent keliais aukštais eis ta
kai- Trim takais eis šiaip žiūro
vai. kurie negalės ilgai sustoti.
Ketvirtame take galės ilgiau pa
žiūrėti meno specialsitai. daili
ninkai. meno mėgėjai. Apskai
čiuojama, kad statulą aplankys
15 milijonų žmonių. Tiesa, ji
bus pastatyta už stiklo, kad ne
pažeistų praeivių dulkės. Nuo
lat pastovią temperatūrą išlai
kys specialūs elektros apara
tai. Visas stiklas turės dar aluminijaus šarvus. Jei arti statu
los vyks kokie darbai, ji bus
apsaugota aliuminijaus skydais-

čių Dr-jos salėje ruošia vadina
mą “šurum Burum", kurio pel
nas skiriamas seselių vienuoly
no koplyčios fondui. Programo
je dalyvaus O. Ivaškienės tau
tinių šokių grupė ir šv. Petro
parapijos parapinės mokyklos
parapijos mokyklos vyresniųjų
niekinių šokėjų grupė.
Vyčių kuopos susirinkimas
šaukiamas vasario 9 d. 2:30 vipopiet, šv. Petro parapijos sa
lėje prie E. 7-tos gatvės. Bus
aptariama vyčių ruošiamų jau
nimo pusryčių reikalai šv. Ka
zimiero dieną.
šv. Petro

parapijos

vasario 23 dalyvaus Vasario 16
minėjime Lovvell, Mass- Chorą
pakvietė buvęs ilgametis jo glo
bėjas kun. J. žuromskis, kuris
dabar yra Lovvellio lietuvių pa
rapijos klebonu.
Trys naujai išleistos knygos
už 5 dol.:
Naktigonė. Leonardo Andriekaus trečiojo
poezijos knyga
kurios kaina 2 dol.; Maironis,

Numatomus parengimus pra
nešti: S. Dzikui, 89-17 97 Str.
MYKOLO ANGELO PIETA

Woodhaven, VI 7-5113.

Tel.:
TA 7-9518

PL 3-6628

•

W1LL1AM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS
84-14 Jamaica Avenue
VVoodhaven 21, N. Y.
Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Grabo rius-Balsamuoto jas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRA BORTUS
Balsamuotojas
231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

choras

virš 200 pusi., .Aidų leidinys
— kaina 2 dol. , lietuvos vaiz
deliai. A. Žemaičio prisimini
mai, kaina — 1 dol.
Šios ir kitos lietuvių ir ang
lų kalbomis knygos gaunamos
Kartu atvežama ir kitų meno adresu: Darbininkas. 910 WilPati statula sveria 6.700 sv., brangenybių. Bus atgabenta loughby Avė., Brooklyn. N. Y.,
supakuota svers 11.400 svarų. Gerojo Ganytojo statula iš UI 11221/
Statula bus apdrausta 10. Iš
Romos bus
nugabenta amžiaus. Ji taip pat bus atsar
000.000 dolerių ir bus kuo rū i Neapolio uosta.
kur bus giai supakuota ir apdrausta
pestingiausiai supakuota i tris pakrauta i keleivinį Italijos lai dviem milijonais dolerių. Bus
Parengimai New Yorke
vą Cristoforo Colombo. Laivas atvežta istorinių paveikslų, šv.
dėžes.
Vasario 14 — Lietuviškos
Pirmiausia statula bus nuim- statulą atgabens į Nevv Yorką. Petro kriptos replika ir kit. kultūros vakaras E. M- Baker
salėje. Great Necke. Rengia
Great Necko vyčiai.
Vasario 16 — Vasario 16 mi
nėjimas Websterio salėje. Ren
gia Nevv Yorko A.L. Taryba.
Kovo 14-15 — Algimanto Kezio S.J. foto kurinių paroda
Apreiškimo parapijos salėje.
Rengia ALB Nevv Yorko apy
gardaBalandžio 4 — Korp. NeoLithuania balius.
Balandžio 5 — L. Moterų
Atstovybės Nevv Yorko klubo
rengiamas Velykų stalas ir pa
skaita Carnegie Endovvment
salėje.
Balandžio 12 — Madų paro
da Vasario 16 gimnazijos nau
dai- Rengia Moterų komitetas.
Balandžio 18 — Operetės
choro metinis parengimas Ap
reiškimo parapijos salėje.
Balandžio 19 — šeštadieni
nės Maironio vardo mokyklos
vaikų kaukiu vakaras Apreiški
mo parapijos salėje.
Balandžio 25-6—Tradicinė iš
vyka į Washington, D.C., kuria
organizuoja Darbininko admi
nistracija.
Gegužės 17 — Moterų Vie
nybės jubilėjinis balius Grana
da viešbučio salėje. Brooklyne.
Birželio 28 — Darbininko
metinis piknikas.

(Parašas)

109 VVarvvick St.
Brooklyn 7, N. V.

J. B. S H ALINS
- Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie F’orest Parkway Station)
VVOODHAVEN,

N.

Y.

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

THEODORE WOLINNIN,
INC.
E. JOSEPH ZEBROVVSKI

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
NEVV BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME
Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius
ir balzamuoto jas
74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.
PL 4-6757
PL 4-1165

FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir balsamuotojas

Cambridge. Mass.
NOTARY

PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis Kainos tos
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite
Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East B-oad'o.ay
So. Boston. Mass.
Priešais miesto teismo rūmus
•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildomo kiekviena pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki
visų
smulkmenų
laidojimo
reikaluose.
Joseph C. Lubin
Funeral Director

Telefonas: 268 - 5185

