■

• ~

"i -

■-■

■ ■

•.......

■. :■

■

-

IR MASKVA VASARIO 16 PROGA- -r
Balsus už laisvę puolėsi nustelbti šauksmais apie "karo
nusikaltėlius". Talkininkai norėjo nutildyti amerikiečiu
spaudi bet ji teberašo apie sovietinę kolonizaciją Bal

tijos kraštuose

£as Kennedy buvo Kuba, tas Johnsonui yra Vietnamas
.. Prezidentas Johnsonas yra
>rieš didelį apsisprendimą Vietlamo klausimu. Apsisprendinas priklausys nuo siūlymų,
turtuos parveš apsi sekretorius
KcNamara, kovo 5 išvykęs į
Vietnamą.
Šiuo tarpu Vietnamo padeis ir kovos galimybės yra to
sios:
CENNEDY ROLĖ: įsipareigojinas su optimizmu

Prezidentas Kennedy prieš
rejus metus įsipareigojo remi P Vietnamo kovą prieš šiauės Vietnamo siunčiamus parti:anus. Buvo tikima, kad pieų Vietnamo kariuomenė, gau;esnė ir turėdama Amerikos
echnikinę paramą, greitai įsi>rovėlius likviduos ir jų antjlūdi visai sustabdys. Dabar į;ipareigojimas atsiėjo 1.5 bil.
lolerių ir 200 vyrų gyvybių,
>et. Vietnamo amerikiečių ver
tinimu, padėtis dabar esanti
critiškaKapituliuoti siūlant Vietnaną neutralizuoti, kaip siūlo
^rezidentas de Gaulle, ar pul
ti šiaurės Vietnamo užnugarį,
•izikuojant nauju kaip Korėjo
je karu, kaip pasiūlė preziden-

Stebima yra de Gaulle iniciatyva ir Maskvos agresyvus tonas:
jų prasme paaiškės, o dabar Amerikai problema — Vietnamas
tui Pentagonas? Sutarimo vy uostą. Tai būtų tik simbolinė
blokada. Jeigu šiaurės Vietna
riausybėje lig šiol nėra.
ROSTOWO PLANAS: "lazdos" mo vyriausybė šios simbolinės
blokados nepaisytų ir savo par
politika
Tarp griežtos politikos šali tizanų siuntimo nesustabdytų,
ninkų yra W.W. Rostow, vals tada antras žingsnis — povan
tybės departamento planavimo deniniai laivai turėtų sunaikin
šefas. Pentagono karininkų re ti pakrančių įrengimus, o lėk
miamas, jis paruošė planą Nr. tuvai subombarduoti strategi
6, pagal kurį pirmas žingsnis nės reikšmės taikinius. Rostoturėtų būti — Amerika blokuo was tiki, jog Sovietai ir komja šiaurės Vietname Haiphong Kinija yra taip tarp savęs įsi-

pykę, kad masyvaus atkirčio iš
vienų ir antrų netektų laukti.
BUNDY PLANAS: "morkos"
politika

Tarp tų, kurie priešingi Ros

tovo “lazdos” politikai, yra Bal
tųjų Rūmų patarėjas McGeor
ge Bundy, jaunesnis brolis to,
kuris paskirtas dabar tolimųjų
rytų politikai valstybės sekreto
riaus padėjėju vietoj Hilsmano.
Bundy baiminąs Sovietų ir Ki
nų intervencijos, jei Amerika
bombarduos šiaurės Vietnamo
taikinius. Jis siūlo “morkos”
politiką šiaurės
Vietnamui’.
Esą šiaurės Vietname tokis da
bar skurdas, kad Amerika gali
laimėti. — siūlydama šiaurės
Vietnamui maisto, jei jis su
stabdys savo partizanų ir ka
riuomenės plaukimą i pietų
Vietnamą.
PREZIDENTO NUOMONĖ:
Vietnamo pralaimėjimas sukel
tų ir kitur partizaninius karus.

UŽ LAZDĄ: W. W. Rostow

VZ MORKĄ: McGeorge Bundy

Prezidentui nelengva

apsi-

ŠNIPAI IR DIPLOMATAI: nuo diplomatų Varšuvoj—prie agentų Washingtone
Journal American kovo 3
paskelbė papildomų žinių apie
šnipų aferą Amerikos atstovy
bėje Varšuvoje- Per moteris Į
velti 5 diplomatai ir net 10
marinų, kurie skirti atstovybės
sargybai. Jie pranešinėjo So
vietų saugumui informacijas iš
Amerikos atstovybės. Klausi
mą tiria senato vidaus saugu
mo komisija, apklausdama Michael Goleniewski, 41 metų.
MGB pareigūną, pabėgusį į va
karus 1961. Jis turėjo ryšius
su Amerikos žvalgyba nuo
1958. Tas žinias pakartojo ir
N.Y. Times be jokio komenta
ro Ankstesniame nr. Journal

American rašė, kad Golenievvski minėjęs senato komisijoje,
jog komunistai turi savo celes
valstybės departamente ir ČIA.
jis nurodęs net ir pavardes.
Byla gali būti sensacingesnė
nei Alger Hisso. Times pastebė
jo, kad Golenievvskio informa
cija dėl šių celių perduota ne
tiksliai.
Tas pats laikraštis kovo 4
papildė informacijas apie pulk.
Golenievvskio pareiškimus
ir
nurodė, kokiose tai buvo są
lygose. Būtent:

to. Laikraštis Į tai: Marinai vi
sur atstovybėse eina sargybas,
o Varšuvoje marinų barake
miegamuosiuose merginos praleidinėjo ištisas naktis,
jos
klausinėjo tariamai nekaltų da
lykų. žinodamos, ko nori, ir
patirtus dalykus pranešdamos
savo bosam.
Vyriausybės Įstaiga taip pat
teigė, kad pulk Goleniewskis
nėra sakęs apie KGB agentus
valstybės departamente ir ČIA.
Laikraštis skelbia kaip paties

Golemewskia pareiškimą: gal
aukštųjų ČIA pareigūnų ta in
formacija nepasiekė, nes ji ga
lėjo pakeliui į juos dingti kaip
tik tų agentų dėka.
__Kongreso įvairios komisijos
parodė karšto susidomėjimo

Kongresmanas John Milan
Ashrook, Ohio r., priešamerikinei veiklai tirti komisijos na
rys. atvyko į New Yorką į Jour
nal American redakciją gauti
daugiau žinių apie Goleniews-

kio pareiškimą dėl KGB agen
tų departamente ir ČIA. “Ne
paprastai svarbu, kad Golenievvskis pasirodytų mano ko
misijoje. Yra pats metas pa
tikrinti visą departamentą ir
jo politiką. Jis atkakliai melavo
apie tokią penetraciją
kaip
Varšuvoj, Washingtone ir ki
tur’*, kalbėjo kongresmanas.
Kitų komisijų nariai
taip
pat kreipėsi Į laikrašti norėda
mi pasiekti GoleniewskĮ. kuris
laikomas ČIA slaptoje vietoje.

riausybei yra tokis bandymas
kaip Kennedy buvo Kuba; jei
Vietnamas bus prarastas parti
zanam, tai kils nauji partizani
niai karai atsilikusiuose kraš
tuose.

Prezidento akyse didelic au
toritetas yra McNamara, tad jo
siūlymo ir laukiama prieš ga
lutinį sprendimą.

Sndege MarijonŲ
namai Marianapoly
Thompson, Conn. — Naktį
iš kovo 4 į kovo 5, apie 3 vikilo gaisras Marijonų vienuo
lyno centriniuose namuose Marianapolyje. Priežastis dar ne
išaiškinta. Gaisre žuvo brolis
Aleksandras.

Centrinis vienuolyno namas
lietuviam buvo labai gerai pa
žįstamas. Čia buvo koplyčia,
svečių kambariai, klasės mo
kyklai, valgomieji. Čia vykda
vo lietuvių suvažiavimai, pas
kaitos, jaunimo stovyklos.

Lietuvių dėkingumas pri
klauso amerikiečių laikraščiui,
kad jis neskelbė tokio laiško

ir neteršė lietuvio vardo, nes
lietuviui didesnis yra apkarti
mas, kada randa, jog lietuvis
rašo prieš Lietuvos laisvę už
okupantą negu skaityti apie
šnipus ir kriminalistus, kurie
yra vadinami “born in Lithuania”.

LIETUVIU FONDUI DIDŽIAUSIA LIG ŠIOL AUKA $10,000
Lietuviu Fondo valdyba pra
neša, kad dr. Juozas Kazickas
Lietuvių Fondui paaukojo 10,

000 dolerių.

Šia didžia auka — rašo Fon
do pirmininkas dr. A. Razma
— dr. J. Kazicko šeima tampa
didžiųjų L. Fondo aukotojų
pradininku. Fondas peržengė
jau 125 tūkstančių ribą. Yra

dar
pasižadėjusių
įmokėti
50,000 dol. greitu laiku. Taigi
greitu laiku Fondas tikisi pa
siekti 200,000 sumą. Fondo ad
resas: Lithuanian Foundation,
7243 So. Albany, Chicago, UI6029.
Dr. J. Kazickas su šeima gy
vena New Rochelle, N.Y. Yra
direktorius bei dalininkas ke
liose prekybos bendrovėse: Ne

ris International, Ine., Neris
Carbon and Oil Corp., Neris
Transatlantic, Ine-,
Dr. J. Kazickas baigė 1942
Kauno universiteto ekonomi
kos mokslus, 1951 gavo dakta
ro laipsnį Yale universitete.

Aktyviai veikė rezistencijoje
prieš vieną ir antrą okupaci
ja
MARIANAPOLIS. Tėvų Marijonų centrinis namas, kuris kovo 5 naktį su
degė.

Kipras pavirs Europos Kongu?

— Akivaizdoje tkongresmano ir dviejų asistentų, kurie
jį apklausinėjo, Goleniewskis
kalbėjo apie KGB agentų buvi
mą valstybės departamente ir
ČIA ir suminėjo jų pavardes.

Saugumo Taryba kovo 4 pa
vedė gen. sekr. U Thant or
ganizuoti J. Tautų karini dali
nį taikai palaikyti Kipre. U
Thant paskelbė, kad tokio da
linio karius turės išlaikyti kraš
tai. kurių kariai dalyvaus Kip
re.

—Esą iš ČIA sumų buvo per
vesta 1-2 mil. dol. komunistam
Vienoje ir kitur.
Į laikraščio paskelbimą apie
šnipus reagavo vyriausybės ir
kongreso organai. Laikraštis
sudaro įspūdį, kad

HOFFAI — 10 METŲ?

vyriausybės organai reikalą
stengėsi ar nutylėti ar sumen
kinti.

Kai buvo iškeltas faktas, kad
sovietų agentės žinias rinko
Varšuvoje per 10 marinų, ku
rie eina sargybą prie atstovy
bės, tai valstybės departamen
to atstovas teatsiliepęs: “Ber
nai vis bus bernai”, tai reiškia,
bernai vis turės reikalų su mer
ginom, ir nieko čia nepapras-

.

spręsti, kada nėra aiškaus suta
rimo tarp jo artimiausių bend
radarbių- Iš kitos pusės yra
aiškus Sovietų ir Kinijos ko
munistų grasinimas: jie nelik
sią neutralūs, jei bus šiaurės
Vietnamas puolamas. Tuo tar
pu Amerikos sąjungininkai abe
jingi ar net įsitikinę, kad Vietnamas neapginamas ir reikia
susitarti su Kinija dėl jo neu
tralizavimo (Prancūzijos siūly
mas).
Johnsonas politiniu instink
tu jaučia, kad Vietnamas jo vy

Lietuvos nepriklausomybės rie vykdys Maskvos valią ir jos
sukaktis buvo paminėta Kong interesui tarnaus aklai
rese. spaudoje, diplomatiniuo
se priėmimuose. Lietuvos ne
Bendradarbių atsirado. Nors
priklausomybės ilgesys ir pasi
ryžimas kovai dėl laisvės buvo ir nedaug — tikriausia mažes
pažadintas iš naujo gausiuose nis procentas negu vienas tarp
lietuvių minėjimuose, kuriuose dvylikos. Į tuos negausius tal
buvo rodoma šalia laisvos Lie kininkus buvo sudėta viltis,
tuvos ir pavergtos Lietuvos kad jie įeis į lietuvių patrioti
nę spaudą, per ją suskaldys
kančia bei skurdas.
Tuos minėjimus reikėjo kuo lietuvius ir parengs palanku
mą okupaciniam režimui, o ta
nors užrėkti. Kuo---- paskelbė
da dings ir visos kalbos Kon
sovietinė “Pravda” kovo 1 die
ną: Esą Sovietų valdžia kreipė grese apie sovietinį pavergimą
Baltijos kraštuose.
si į Jungtinių Valstybių vyriau
Pirmas toks bandymas nepa
sybę, reikalaudama išduoti "ka
sisekė. Antras truputį daugiau,
ro nusikaltėlius" — vyskupą
iki' visuomenė talkininkus de
Vincentą Brizgi, St- Žakevičių,
maskavo- Kitas uždavinys, toA. Impulevičių, J. Paškevičių.
kis būdingas sovietinei takti
Reikalavimas nenustebino. Jis
kai visuose kraštuose, laimėti
ne be pirmas. Pakaitalioja pa
pirmiausia menininkus, Ameri
vardes ir vėl reikalauja. Reika
koje visai nepavyko—nors bu
lauja, nors žinu valstybės de
vo sugalvotas “fundacijos” ti
partamento raštu duota prin
tulas. bet ir jis kaip ir jo at
cipinį geliantį atsakymą, jog kal
stovas tik susikompromitavo.
tinamieji sovietiniame teisme
Dabar tos fiktyvinės fundaci
negalėtų susilaukti teisingumo.
jos “direktorius” nuo veiklos
Reikalavimą betgi
kartoja tarp lietuvių pasisuko į veiklą
kaip tik šiuo momentu, kad nu tarp amerikiečių — siuntinėjo
kreiptų akis nuo Amerikos sen Kongreso nariam laiškus, o da
timento, parodyto nepriklau bartiniu metu, Vasario 16 die
somai Lietuvai; kad nukreip nos proga, kada Amerikos kai
tų taip pat akis nuo Ameriko kuriuose. laikraščiuose praš
je kilusios bangos kaltinti So nekta apie Sovietų agresiją
vietus dėl žydų persekiojimo; prieš Lietuvą ir ten varomą
kad priterorizuotų lietuvius ir rusifikaciją, tos pačios “fun
pasėtų tarp jų Įtarimą: o gal dacijos” blankai jau rašinėjo
tie minimieji ir yra kuo nors kai kuriem Amerikos laikraš
kalti? ...
čiam: esą jis savo akim matęs,
Ar savo bent vieno kurio kad Lietuvoje viskas gerai ir
tikslo Maskva pasieks? Gali pa visi patenkinti, o kalbos apie
siekti ir rezultatą, kurio visai persekiojimą esančios nesąmo
nesitiki: jei tokia sovietinė ag nė
resija prieš laisvėje esančius
“Fundacijai” ir šiuo, atveju
lietuvius, tai kokia turi būti jų nepasisekė atlikt uždavinio —įagresija prieš tuos, kurie yra eiti į amerikiečių spaudą. Mask
jau pavergti? Jei kalba apie ko vai galėtų būti tik tiek pasiten
egzistenciją fr bendradarbiavi kinimo, kad ranka, kuri rašė
mą, tai jis galimas tik tiem, ku- prieš Lietuvos laisvės pastan
gas ir teisino sovietini režimą,
buvo lietuvio.

KAZICKŲ ŠEIMOJE: Aleksandra KaMnaHt-KaztcktaiM, dr. J. Kazickas ir vyriausiąjį M penkly __
Jūrate, liemet baigianti Trinity kolegija Waa*itngtoen«.

James R. Hoffa kovo 4 buvo
nuteistas už mėginimą paveik
ti prisiekusius teisėjus. Jam
gresia 10 metų ir 10.000 dol.
Jis. žinoma, apeliuos. Pažymė
tina. kad per 7 metus Hoffa
turėjo 5 bylas Keturiuose pri
siekusieji negalėjo susitarti, ir
sprendimai nuėjo niekais. Da
bartiniu sprendimu labiausiai
gali būti patenkintas R. Ken
nedy. Hoffa tebėra auto sunk
vežimių unijos prezidentas, ku
ris gauna algos metam 75,000.

Su pasitenkinimu lietuvis
skaito amerikiečių spaudoje to
kius pareiškimus kaip štai šiom
dienom Daily News vedamasis:
— Nikolaj Fedorenko. Sovie
tų atstovas Jungtinėse Tauto
se, tų tautų dekolonizacijos ko
mitete šaukia, kad kolonializ
mas turi būti baigtas pasauly
je ligi 1965 metų galo.” Laik
raštis į tai: “Gerai, sakysim, ir
dar sykį gerai. Bet štai reika
las, skirtas Feddy: Toji jūsų
berneli, brangioji Rusija yra
pasilikusi pasauly didžiausia ir
žiauriausia kolonialinė galybė.
Ji laiko priespaudoje ir išnau
doja — ir tai daro jau eilę me
tų — Bulgariją. Čekoslovakiją,
rytų Vokietiją. Estiją. Vengri
ją. Latviją. Lietuvą. Ix?nkiją ir
Rumuniją. Taigi jeigu dabar
Rusija palanki išnaikinti visokį
kolonializmą iki šių metų pabai
gos. tai liekas svarbiausias
klausimas: kaip greitai Chruš

Ar sprendimas padės išlaiky
ti sugyvenimą tarp graikų ir
turkų, ar jis bus tik pereina
masis laipsnis į naujus pasikei
timus, neaišku. Bet jau aišku,
kad susilpnės Anglijos įtaka
Kipre, iš 6,000 kariuomenės an
glų paliksią 2.000 ir jie būsią
įjungti į J.T. dalinį Antra, tuo
pačiu pakeista sutartis, kuria
Kiprui buvo duota nepriklauso
mybė.
Ar bus atstatyti draugiški
santykiai tarp Graikijos ir A- čiovas šias pavergtas tautas pa
merikos. neaišku. Tuos santy leis į laisvę ir kuri bus pirmo
kius sugadino studentų demon ji? Kitas klausimas: ar išlais
stracijos prieš Amerikos atsto vintojas Chruščiovas paspaus
vybę. kur buvo sudeginta pre savo sėbrą Pekinge Mac Tsezidento Johnsono iškamša, iš tungą baigti jo kolonializmą
daužyti Amerikos Balsui lan šiaurės Korėjoje, šiaurės Viet
gai. sudeginti automobiliai. O name, Tibet ir Albanijoje?
Graikijos vyriausybė paprašė,
“Vargiai mes galim tikėtis
kad Amerikos karo laivai ne pamatysią prasidėjus šį tautų
įplauktų į Graikijos uostus ben paradą j laisvę, apie kurį šau
drų Nato manevrų metu.
kė Feddy Fedorenko".

DARBININKAS

Kas ir kaip pagamino sovietam atominę bombą
Ir mes turim:
Kremliuj* 1948 metais lap

Joffe, Petrapilio politechniku
mo profesorius.

kričio 6 buvo priėmimas, revo
Tarp "Viestiniko .." skaity
liucijos šventė.
Linksmybės toju buvo ir Josit Džiugašvili.
aukštumose prabilo Viačeslav
'E tolimojo Baku miesto jis
Molotovas, tada galingas Stali laiškus siuntė žurnalo profeso
no užsienių reikalų ministeris: riui, klausdamas daugiau in
"Jungtinės Valstybės nebeturi formacijos apie “atominį dina
daugiau atominės bombos mo mitą” — kaip jį galima panau
doti karo reikalam. Tas jau
nopolio" ...
Netikėti ar tikėti? Taip daž nas Josifas su mongoliškais
nai sovietai giriasi, kad yra pa veido kaulais ir totoriškais
grindo nepatikėti- Vakarų spau
doje imta rašyti apie sovietų
technikinį atsilikimą, medžia
gų trūkumą. Tačiau tuos abe
jojimą keliančius argumentus
nutraukė Vakarų seismografai,
kurie matavo sovietinių bom
bų sprogimą. Taip, sovietai tu
ri savo atomines bombas.
Iš tikrųjų Vakaruose jau se
niai buvo žinoma, kad Sovie
tai rengia ir jau 'turi atominę
bombą. Tam dirbo pabėgę iš
vakarų su atominėm paslaptim
PJOTR KAPITZA
šnipai Klaus Fuchs ir Bruno
Pontecorvo. Tačiau Amerika
tylėjo, nenorėdama kelti neri
mo tarp sąjungininkų.
Dabar jau Sovietai patys tai
paskelbė
Patersono,
Die Weltwoche surinko Įdo
mias žinias, kokiu būdu ir kas
Sovietam tą atominę bombą pa
Mes, Patersono, N-J., ir apy
gamino.
linkių lietuviai, susirinkę 1964
Kada Stalinas panoro atominio m. vasario 23 d. Patersono Lie
tuvių Piliečių Klube iškilmin
dinamito:
Gustave le Bon, prancūzų gai minėti 46-ją Lietuvos at
nepriklausomybės
mokslininkas, savo
veikalais statytosios
apie materijos evoliuciją davė sukakties, sveikiname Ameri
pirmą paskatinimą rusam dar kos Lietuvių Tarybą, sėkmin19 amžiaus pabaigoje susido mingai ištesėjusią ilgametėje
mėti atomu. Petrapilio profeso JAV lietuvių politinėje vado
riai ir studentai Gustave le vybėje nenuilstamai reiškiant
Bon veikalus skaitė, diskutavo. lietuviškosios išeivijos ir reika
Įsteigė žurnalą “Viestinik ma lavimus Amerikos vyriausybei
nija”. kuriam labiausiai moks ir visuomenei, taip pat telkiant
lo fizikos naujas perspektyvas lėšas kovai dėl laisvės, ir linki
rodė ir jom žavėjo Abraham me šia iškilminga proga geriau-

ūsais paskiau iškils kaip Stali
nas, Sovietų Sąjungos diktato

rius.
Ypačiai Stalinas susidomėjo
“atominiu dinamitu” nuo 1993

kada Vokietijoje į valdžią atėjo
Hitleris. Jis tuojau prisiminė
prof. Joffe straipsnius- Stalinas
atgabeno Joffę, 'kuris turėjo at
sakyti: ar galima iš atomų pa
daryti ginklą, kuris padėtų įvykdyti pasaulinę revoliuciją ir
perimti valdžią?
Iš Joffes atsakymų aiškėjo,
kad
tik vienas rusas, vienintelis,
tą uždavinį gaišty atlikti — tai
Piotr Leonidovič Kapitza* Jof
fes buvęs mokinys.

Bet jis yra Londone, profe
soriaus Rutherford asistentas.
Jis yra pabėgęs iš Rusijos nuo
bolševizmo.
Stalino reakcija buvo greita
ir trumpa: Kapitza turi būti su
grąžintas į Rusiją. Bet kokiom
sąlygom!

W64 m.# kovo 6.
pirmiausia dingtų tėvas genero
las. Tada jaunasis Piotr, kuris

per trejus metus buvo pasken
dęs tik savo fizikoje ir nieku
aplink nesidomėjo, pabudo—
mas:
jis pirmu kartu pažvelgė į tik
Piotr Kapitza buvo sūnus ge rovę ir jos išsigando.
nerolo, kuris buvo caro armi
Padurti, kad jom Rusijoj*

jos štabe- Jo senoliai buvo pa
dėję prijungti pfte Rusijos Uk
rainą. Motina norėjo, kad ir sū
nūs Petras nueitų į karininkų
karjerą. Pirma betgi pasiuntė
į Kronstato gimnaziją, vieną iš
geriausių Rusijoje, kurioje fizi
ką dėstė ir minėtas prof. Joffe.
Pastarasis pastebėjo savo mo
kinio gabumus fizikai ir per
kalbėjo motiną — tegul eina
į politechnikumą.
Politechnikume Joffe globo
jo Piotrą kaip savo vaiką. Iš
gavo malonę iš caro, kad ne
būtų mobilizuotas, nes jo sme
genys bus reikalingi didesniem
dalykam. Kai Jalo revoliucija,
Joffe perkalbėjo Leniną, kad
Kapitza turi būti sąraše inte
lektualų. kuriuos reikia išsau
goti. Bet tuo negalėjo įtikin
ti Stalino, kuris pasirūpino, kad

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI

Joffe ir čia jį globojo: rizi
kuodamas savo gyvybe, sudarė
sąlygas, kad galėtų išvykti iš
Rusijos Kapitza, jo motina ir
žmona. Joffe net jį rekomen
davo anglų mokslininkui fizi
kui Rutherford. (b.d.).

sios sėkmės jos ateities darbuo šiuo tarpu yra. Tebūnie visa,
se ir žygiuose
kas mūsų visų kalbama ir da
Ta pačia proga jungiame ke roma, didesnei mūsų vienybei
letą pastabų ir pageidavimų:
ir lietuvių tautos laisvei!
1. Kartu su smunkančia iš
nesėkmės Į nesėkmę Jungtinių Paterson, N.J.,
1964 vasario 23
Amerikos Valstybių
užsienio
poitika silpnėja ir pavergtųjų
Europos tautų viltys laimėti ko
vą dėl laisvės ir nepriklauso
mybės. Tačiau tų tautų išeivi
jos politiniams veiksniams ne
gali stigti būdų veikti JAV ir
kitų Vakarų valstybių politi
kai mūsų trokštama kryptimi.
Juo labiau toks veikimas gali
mas JAV piliečių sudaręmiem
ir atitinkamom tautinėm gru
pėm atstovaujantiem
veiks
niam, kaip Alto.
2. šitaip nelemtai kintant
JAV užsienio politikai, mūsų
išeivijos politiniam veiksniam
būtina gyvinti savo akciją vi
sose galimose srityse, kur pa
čių Jungtinių Amerikos Valsty
bių reikalai apleidžiami, skau
dinami ir žeminami. Esame PRANAS LUBINAS, lietuvių krepšininkas, Lubinien* ir kongresm. Glen
JAV piliečiai, tad mūsų kriti Lipscomb. Nuotr. L. Kančausko.
kos ir pageidavimų vyriausy
bei balsas nėra menkesnis už
bet kurios kitos kilmės piliečių
balsą. Mūsų balsas turi būti for
muluojamas bei reiškiamas Kongresmanas Joelson (D.-N. Joelson, įsijungusį į pirmąsias
JIAV vyriausybei kaip tik Alto J.) naujai įnešta rezoliucija rei kovotojų eiles už Lietuvos lais
kaip politinės lietuvių JAV pi kalauja Lietuvai pilnos laisvės vę, padėkos laiškučiais, kurie
adresuotini į the Honorable
liečių atstovybės.
Charles S. Joelson, House Of
ir nepriklausomybės
3. Šio mūsų pageidavimo
fice Building, Washington, 25,
vykdymas būtų posūkis Alto
Los Angeles, Calif. — “Jau
taktikoje, kurio vengti ir ati perdaug prikentėjo Lietuva, D.C.
dėlioti negalima, nes įvykiai Latvija ir Estija komunistų
Visos tos rezoliucijos yra Se
JAV vidaus ir užsienio politiko vergijoje. Imkimės konkrečių nato ir Atstovų Rūmų užsienio
je mūsų žygių nelaukia ir ne žygių padėti Pabaltijo kraštam reikalu komisijose, kurioms va
lauks. Todėl ir Kalifornijos Al nusikratyti Kremliaus jungo,” dovauja senatorius J. William
to skyriaus veikla, suorgani — kalbėjo kongresmanas Char Fulbright ir kongresmanas Thozuojant 42 rezoliucijas Atsto les S. Joelson (D.-N.J-), 1964 mas E. Morgą . Paraginkime ir
vų Rūmuose ir-Senate Baltijos vasario 20 mesdamas naują re vieną ir kitą, kad duotų sku
valstybių laisvės reikalu turi zoliuciją (H. Con. Res. 269) Lie bią eigą mūsų rezoliucijoms.
būti Alto savuoju
autorite tuvos, Latvijos ir Estijos lais Parašykime jiems po laiškutį
tu paremta ir vykdoma, kaip vinimo reikalu. Tai jau ketu patys, paraginkime tai padary
pirmoji griežtesnio ir aktyves riasdešimt penktoji rezoliucija ti visus savo pažįstamusnio posūkio išdava.
Pabaltijo valstybių bylos reika Parašykime tuos laiškučius dar
4. Nelengvai surenkamos po lu. Prisiminkime kongresmaną šiandien!
IT.
litinės kovos reikalams lėšos
turi būti tikslingai ir taupiai
naudojamos, ši tiesa, be abe
jonės. žinoma Altui kaip ir
tolimų JAV pakraščių lietu
viams, tačiau ligišiolinis Alto
Informacijų
Centro, visiškai
nereikšmingo šiuo metu efekty
vumo atžvilgiu laikymas New
Yorke kaip tik pavaizduoja to
ki netikslingą lėšų naudojimą.
5. Visas šio iškilmingo minė
jimo metu surinktas aukas,
mes, Patersono ir apylinkių lie
tuviai, skiriame 20 metų savo
veiklos sukakti atšventusiam
Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui, tad prašome
jas. užpajamavus Alto ižde, per
r
siųsti adresatui.
6 šie mūsų pageidavimai tė
ra tik dalis galimų Alte ir BROLIAI ANTANAS IR LIONAS NIŪNIAVAI tu kongraato. Gten Lipa
eemb (R. - C«m.) Leonat Ntofrtsva (d) dettnrtf metų rOplnoai mvo bro
JAV lietuvių išeivijos bendra Ira ateivežtmu i* PrancOzijo*. Tik *en. Tom Kuonei ir kongresm. wen
darbiavimo formų, todėl prašo- Lipscomb pastangomis Antanas Niunava (k.) pasiekt JAV. Nuotr. L.
| me ją priimti tokią, kokia ji Kančatiško.

Keturiasdešimt penktoji rezoliucija

KONGRESM. LIPSCOMB su Los AngeleMa lietuviais, i* k. į d. Bronius
Budriūnas, Nemyra Lembergaitė-Enck, kongresm. Glen Lipscomb, žibute
Brinkienė ir Jurgis Petrauskas. Nuotr. L. Kaniauske.

Pratęsia 10 dienų

ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Sumažintos kainos visiems vokiškiems HI-FI ir TV

ŠIS STEREO
DABAR TIK
$219.50

JŪS SUTAUPOTE

$120
BLAUPUNKT
AM - FM - 2 trumpos bangos - Stereo Phono
6 garsiakalbiai - Pilnai uždar. durimis dėžė.
Garantuota mūsų štabo 12 vokiečių išmokytų mechanikų

GERMAN HI-FI
TELEFUNKEN - SABA - GRUNDN
YORKVILLE — 245 Easf 86th Street — Tel. Fl 8-9750
NEW YORK — 1574 Third Avenue (89th) — EN 9-3366
BROOKLYN — 58-24 Myrtle Avenue — EM 6-5450

Mes taisome vokiečių ir amerikiečių gamintus
High Fidelity ir į juostas užrašomus aparatus.

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
Vasario 5 d. 8 vaL rytą, Lie
tuvos atstovas J. Rajeckas da
lyvavo “Prezidential
Prayer
Breakfast” Mayfkmer viena
tyje. Pusryčiuose dalyvavo JAV
prezidentas Lyndon B. Johneonas it ta proga pasakė trumpą
kalbą.
Vasario 11 JAV prezidentas
ir Mrs. Lyndon B. Johnson su
rengė dipl. misijų šefams ir
jų žmonoms priėmimą Baltuo
se Rūmuose. Priėmime dalyva-

ŽYDAI IR MASKVA
Amerikos žydų 24 grupių at
stovai susirenka balandžio 5-6
Washingtone tartis dėl žydų
diskriminavimo Rusijoje. Ten
bus atstovaujami visi Amerikos
žydai — 5,585,000. Londono
žydai siūlo tartis su Maskva dėl
žydų padėties Sovietuose, kur
yra visas pasaulio žydų penk
tadalis.
Maskva atsikerta, kad žydų
aliarmas esąs be pagrindo, nes
Sovietai teisia ne žydįs, bet
kriminalistus. Sovietuose orga
nizuojami pačių žydų pareiški
mai: “Tai ne žydai, ne rusai,
ne ukrainiečiai, bet kriminalis
tai”. Kovai su jais žydai prita■rią.
Amerikoje žydai kreipia dė
mesį, kad Sovietuose pajuokia
mi žydų toki leidiniai kaip Tal
mudas. Sovietai atsikerta, kad
jie nesiduos veikiami Vakarų
žydų propagandai.
— Kipro reikalu kovo 2 Sau
gumo Taryboje buvo pasiūlyta

n*. 17.

rezoliucija, kad gen- sekr. U
Thant būtų įgaliotas sudaryti
“taikos kariuomenę” ir toliau
tarpininkauti. Kipro Makarijui
rezoliucija priimtina, tik neaiš
ku, kaip laikysis Sovietai.
Cabot Lodge šalininkai tiki
si, kad jis gali pralenkti ir
Nixoną. Jo šalininkų pastangas
sustiprinęs Rockefellerio pa
reiškimas, kuriuo jis norėjęs
išjungti Cabot Lodge iš konku
rencijos: esą Cabot Lodge rei
kalui gali turėti reikšmės jo po
litika Vietname.

vo Lietuvos atstovas ir ponia
O. Kajecktonė.

Vasario 20 Lietuvos atstovas
J. Rajeckas dalyvavo apaštališ
kojo delegato ark. E. Vagnozzi

surengtuose pietuose Ispanijos
ambasadoriaus išleistuvių pro
ga. Jis skiriamas ambasadoriu
mi prie šv. Sosto? Ta pačia pro
ga apaštališkasis delegatas įtei
kė popiežiaus Pauliaus VI
diplomą amerikiečiui pramoni
ninkui, filantropui Thomas W.
Pangbom, iš Hagerstown, Md.,
kuriuo jis pakeltas Jo šven
tenybės grafu.

Lietuvos atstovas J. Kajeckas
vasario 5 dalyvavo “Internatio
nal Luncheon”, kuriuos Mayflower viešbutyje surengė šen.
Carlson, kuris yra pirminmkas
International Council for Christian Leadership. Pietų metu
kalbėjo valstybės pasekretoriaus pavaduotojas Alexis U.
Johnson, ir Edmond Michelet,
Prancūzijos konstitucinės tary
bos narys, buvęs teisingumo ir
krašto apsaugos ministeris.

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 į vieną iš seniausiai
veikiančių ir patikimiausių firmų, turinčią

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

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
VYRIAUSIA {STAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street
Philadelphia, Pa., 19106
MOŠŲ SKYRIAI:

UPTOWN BRANCH,
Philadelphia, Pa.
632 West Girard Avė.
VVAlnut 5-8878
NEW YORK, N. Y.
48’/į E. 7th Street,
New York 3. N. Y.
CHICAGO, ILL.
4102 Archer Avė.,
Chicago 32, III.
FRontier 6-6399

DETROIT. MICH.
6446 Michigan Avė.
Detroit 10, Mich.
TAshmoo 5-7560

BOSTON. MASS.
390 West Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.
ANdrew 8-8764
CLEVELAND. OHIO
7023 Superior Avė.,
Cleveland 3. Ohio
UTah 1-0807

PBTSBURGH, PA.
346 Third Avenue,
Pittsburgh 22, Pa.
GRant 1-3712
NEWARK, N. J.
263 Market Street,
Newark 2, N. J.
MArket 3-1968

BALTIMORE. MD.
3206 Eastem Avenue,
Baltimore 24, Md.
DI 2-2374
TRENTON, N. j.
730 Liberty Street,
Trenton. N. J.
LY 9-9163
MINNEAPOLIS, MINN.
217 E. Hennepih Street,
Minneapolis 14, Minn.
FE 2-4908

HAMTRAMCK. MICH.
11415 Jos-Campau Avė.,
Hamtramck 12, Mich.
To 8-7940

ELIZABETH, N. J.
943 Elizabeth Avenue,
Elizabeth. N. J.
EL 5-7608

ROCHESTER. N. Y.
683 Hudson Avė..
Rochester 21, N. Y.
BAker 5-5923

MIAMI. FLA.
2755 Biscayne Blvd.,
Miami 37. Fla.
FR 9-8712

LOS ANGELES. CALIF.
3216 Sunset Blvd..
Los Angeles 26, Calif.
NO 5-9887

MILLVILLE. N. J.
1701 W. Main Street,
Millville, N. J.

SAN FRANCISCO, CALIF.
1236 — 9th Avenue,
San Ftancisco 22, Calif.
OV i-4229

OMAHA. NEB.
5524 So. 32nd Street.
Omaha 7, Neb.
Tel. 731-8577

Ibi. 825-1609

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 WUloughby 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.
Siundiu už prenumerata $ .............. , aukų > .

(Data)

Via* $

(Para***)

4

1964 m., kovo 6 d., nr. 17.

DARBININKAS

Cleveland, Ohio

Ką slepia švento
Kazimiero karstas?
Toje puošnioje
koplyčioje
Vilniuje, Lietuvos sostinėje,
viena iš labiausiai lankomų vie ramiai išbuvo iki pirmosios ru
tų buvo šv. Kazimiero karstas sų invazijos (1655 m.) Carui
katedros koplyčioje. Žinoma, Aleksiejui užimant Vilnių, re
■tai turėjo nepatikti dabarti likvijos buvo išgabentos į Roniam bedieviam okupantam. žantus ir ten paslėptos. Tik po
Dar iš seniau rusai gniaužė aštucnių metų. vysk. Jono Biašv. Kazimiero kultą Lietuvoje. lozaro ingreso metu, karstas
Carai išbraukė jo vardą iš mal grąžintas į Vilnių. Tačiau dar
dų ir giesmių, uždarinėjo šv. buvo per anksti. Rusai artėjo
Kazimiero bažnyčias. Komunis prie Vilniaus. Šventojo karstas
tam taip pat užkliuvo šv. Ka vėl buvo paslėptas.
zimiero vardo bažnyčia ir kop
Iki Šiaurės karo karstas ra
lyčia. Tą jėzuitų statytą XVII a. miai buvo savo koplyčioje. Į
šv- Kazimiero bažnyčią užda
Lietuvą įsiveržus
švedams,
rė ir pavertė ateistiniu muzieju
(1703) karstas buvo išvežtas iš
mi (caro laikais ten buvo Įreng
Vilniaus ir paslėptas, bet vėl
ta cerkvė). Uždarė ir šv. Kazi
greitai sugrąžintas. Per tuos
miero koplyčią su katedra, kur
250 metų karstas jau nebebuvo
buvo Šventojo palaikai- Ten įiš Vilniaus niekur išvežtas. Vi
rengtas meno muziejus.
są laiką buvo savo koplyčioje,
Prieš dešimti metu
kol rusai komunistai privertė
Prieš dešimtį metų (1953) iškelti į Antaklanio bažnyčiąrusai uždarė katedrą ir šv. Ka
Relikvijos apžiūrimos
zimiero koplyčią. Tada švento
Pirmą kartą relikvijas apžiū
jo palaikai buvo perkelti i An
takalnį. į šv. Petro ir Povilo rėti įsakė karalius Jonas Kazi
bažnyčią, ir ten padėti didžia mieras po karo su Maskva
jam altoriuje. Padėti panašiai, (16641. Bet po trijų metų kara
kaip ir katedros koplyčioje— lius vėl įsakė peržiūrėti relik
karstas yra iškeltas viršum al vijas ir išdžiovinti, kad nesu
toriaus, kad būtų gerai mato gestų. Karalius net prisaikdino
tuos, kurie žiūrės relikvijas, kad
mas.
Ir ka slepia tas sidabrinis nieko nepaims- Komisijos aktą
karstas?
Kiek ten yra likę pasirašė vysk. Sapiega, vysk.
Tyzenhausas, raštininkas Kipri
Šventojo palaikų?
jonas Bžostauskis. Kopeckis,
Karstas atidaromas
kanauninkai Slupskis ir Žuchpirma kartą
Praslinkus 120 metų nuo Ka crskis. Komisija tiksliai surašė
ralaičio mirties, 1604 metais rastus šventojo kaulus.

buvo pirmą kartą atidarytas jo
karstas. Tuo metu jis buvo pa
keltas į altoriaus garbe. Reikė
jo ir jo karstą iš katedros po
žeminių mūrų perkelti i alto
rių. Prie liudininkų buvo ati
darytas karstas ir surašytas
protokolas. Iš to protokolo ži
nome, kad karstas buvęs drėg
noje vietoje, nes darbininkai,
jį išimdami, permirkusias ply
tas galėjo ardyti -be įrankių.
Tačiau šv. Kazimiero kūnas
rastas nuostabiai gerai išsilai
kęs- Karste prie galvos buvo
rasta šv. Kazimiero mėgiama
giesmė — Omnia die dic Ma
rine.
Pucšnicįe koplyčioje

Tuo metu buvo pradėta sta
tyti prie katedros puošni kop
lyčia. ir 1636 šv. Kazimiero
palaikai ten perkelti. Tais pa
čiais metais popiežius Urbonas
VIII šv. Kazimierą paskelbė Lie
tuvos globėju.

z.

Mieli Clevelando Lietuviai.

Kultūrinis lietuvių reiškima
sis yra esminė lietuviško gy
venimo dalis, palaikanti tauti
nę gyvybę svetur. Pagrįstai cidžiuojamės savo kolonijoje tu
rėdami muz. Alfonso Mikulskio
vadovaujamą Čiurlionio ansam
blį ir Prano Ambrazo vadovau
jamą Šv. Jurgio parapijos cho
rą. Didžiuojamės, nes jų puo
selėjama lietuvių tautos daina
ir giesmė skamba ne tik pas
mus, bet, dainiaus Maironio žo
džiais, ir "po šalis plačiausias".

ŠV. KAZIMIERO KARSTO ATIDARYMAS. Del Bene freska šv. Kazimiero koplyčioje Vilniuje.

1838 remontuojant katedrą,
peržiūrėtos ir šv. Kazimiero re
likvijos. Jos buvo laikomos
brangiose medžiagose ir dėžu
tėse. Atskirai buvo suvyniota
kaukuolė. šventojo karstas dar

buvo atidarytas 1878 vasario 1.
Paskutinį kartą, rodos, buvo
atidarytas, kai Lenkijos-Vatikano konkordatas Vilniaus diece
ziją
padarė
arkivyskupija
(1925).
A. Ž.

Relikvijos dalinamos

Daugiausia šv. Kazimiero re
likvijų išdalino Vilniaus vysk.
Jurgis Tiškevičius <1649-1655).
Vėliau relikvijos buvo saugo
jamos ir taupomos. Šventojo
relikvijų negavo net karalius
Mykolas Kaributas Visniaveckis. Mediči giminės kunigaikš
tis Cosmos du kartu prašė
Šventojo relikvijos. Dabar vie
na relikvija yra gražiai įstaty
ta Florencijoje, šv. Lauryno
koplyčioje).
Relikvija buvo duota Maltos
ordino riteriams ir kardinolui
Ursini- Duota 1690 labai slap
tai. kad kiti neprašytų.
Belgijos Mechlino jėzuitai
buvo įsteigę jaunimo draugi
ja. kuri relikvijų gavo 1691.
Relikvijų gavimo šventė buvo
surišta su vaidinimais iš šv- Ka
zimiero ir jo giminės gyveni
mo.

Atsisveikinimas su kun. A. Klimu
Norwood, Mass. —- Vasario
16. sekmadienį šv Jurgio para
pijos organizacijos — sodalietės, šv. Vardo ir kitos — su
rengė atsisveikinima.su kun.
Aloyzu Klimu Nors tą dieną
buvo labai blogas oras, bet
žmonių atsilankė nemažai. Kle
bonas kun. A. Abračinskas pa
sakė gražią kalba ir palinkėjo
kun. A. Klimui geros sėkmės
naujose pareigose. Jis yra pa
skirtas kapelionu Nukryžiuoto
jo Jėzaus seselių vienuolyne
Brocktone. Mass.

Petras Jaras parašė ir per
skaitė gražaus turinio atsisvei
kinimą. Taip pat atsisveikino
ir kiti atsilankiusieji ir įteikė
dovanėlių.
Kun. A. Klimas visiem padė
kojo už linkėjimus ir dovanas.
Jam buvo malonu dirbti čia su
lietuviais.

ŠV K AZI M I E ROkarstas jo vardo koplyčioje Vilniau* katedroje. Uždarius
katcdr.j. kurstdj pernešta;, į Sv. Petro ir Povilo bažnyčią Antakalnyje.

šv. Jurgio parapijos vikaru
kun. A Klimas išbuvo trejus
metus. Daug dirbo su vyčiais
ir buvo vyčiu 27 kuopos dva
sios vadas, dirbo su sodalietėm
ir kitom draugijom. Parapiečiai
jam linki kuo geriausios
sėkmes ir Dievo palaimos.

Taip pat parapiečiai sveiki
na naują šv. Jurgio parapijos
vikarą kun. Alfonsą Janušonį
ir linki jam sveikatos. Dievo
palaimos naujose pareigose.
Žvalgas

Gražiai paminėta

GL > TL LI V
vcdvbinė sukaktis
Hartford, Conn. — Vasario
22 lietuvių piliečių kiubo salė
je buvo surengtos Guntulių 25
metų vedybinio gyvenimo su
kakčiai paminėti vaišės. Daly
vavo apie 50 žmonių, jų tarpe
ir naujasis klebonas kun. Juo
zas Matutis, bei pora svečių iš
Kanados — Antanas Basalykas
su žmona. A. Basalykas yra
Guntulienės pusbrolis, dalyva
vęs jų vestuvėse kaip pabrolis.

Prie skaniu užkandžių buvo
pasakyta ir gražių kalbų Svei
kino kun. Juozas Matutis. Alg.
Dragunevičius, Petras Simanauskas, Zita Dapkienė. Pra
nas Mončiūnas, Tomas Serei
ka, Jonas Bernotas, Guntulių
sunu» Šarūnas.

DĖL CHICAGOS CHORU
v-

VI. Rmjs. raportaže iš Chicagos (Darbininke, vas. 25) ban
doma pateisinti kelių Chicagos
chorų nedalyvavimą Nevv Yor
ko rengiamoje dainų šventėje
pasaulinės parodos metu rugpiūčio 23- Teisinamasi, kad tie
chorai ruošiasi savom progra
mom. ir kad Nevv Yorkas "biednesnis” — nežada padengti ke
lionės išlaidų.

Tie argumentai, atrodo, yra
tik mandagus būdas pridengti
tų chorų nerangumą ar neno
rą paremti Nevv Yorką taip
svarbiame lietuviškos repre
zentacijos darbe. Ne vien Chi
cagos. bet ir dauguma iš 39 už
siregistravusių chorų ruošiasi
saviem parengimam. Kai kurie
iš jų rengia savo koncertus
kaip tik dėl to. kad ruošiasi
vykti į šia dainų šventę ir tuo
tikisi surinkti lėšų savo kelio
nės išlaidoms padengti. O kad
Nevv Yorkas nepajėgia padeng
ti kelionės išlaidų, tai ne dėl
to. kad jis vra “biednesnis’’, o
dėl to. kad šios šventės rengė
jai neturės pagrindinio pajamų
šaltinio — įplaukų už bilietus.
Šventės žiūrovai bus nemoka
mai leidžiami į stadijoną. Toks
yra parodos centrinės rengimo
vadovybės reikalavimas. Chica
gos lietuviai pajėgdavo sumo
kėti dalį kelionės išlaidų, nes
surinkdavo keliasdešimt tūks
tančių dolerių už parduotus bi
lietus. Nepaisant to skirtumo,
daug chorų, net iš tolimesnių
vietų, kaip Chicaga. randa prie
menių surinkti lėšų ir lietuvių
dienos programoje dalyvauti.
Gal Br. Budriūno vadovauja
mas Šv. Kazimiero parapijos
choras iš Los Angeles galėtų
Chicagai duoti patarimą, kaip
jie sugeba nugalėti finansinius
sunkumus ir dainų šventėje da
lyvauti. Clcvelande
Lietuvių
Bendruomenės apylinkės atei
na savo choram į pagalbą, rink
damos lėšas. Atrodo, kad ten.
kur yra noro, atsiranda ir bū
dų nugalėti visoms kliūtimsGera bent tiek, kad nevykstantieji Chicagos chorai, bent
mintimi žada lietuvių dienoje
dalyvauti, nors toks pažadas
lietuvių komitetui entuziazmo
nekelia ir lietuvių reprezentaciSkanių valgių prigamino rū
pestingosios šeimininkės: Da
nutė Gvajauskienė. Jūratė Mi
kalauskienė. Albina Mockienė
ir Leokadija Pilvelienė. Sve
čiais rūpinosi ir juos vaišino
Antanas Mockus. Kazys Mika
lauskas ir Gediminas Grajaus
kas.
Solenizantai šia proga gavo
daug gražių dovanų ir gyvų,
gelių.
J B.

jos šioje parodoje nepagerina.
Visai kitokiu nuoširdumu pa
dvelkia St. Louis "Aušros" cho
ro "dalyvavimas mintimi". Ne
galėdamas dalyvauti, jautė mo
ralinę pareigą šios šventės or
ganizavimą paremti 25 dol- au
ka.
Nepaisant kelių Chicagos
chorų nedalyvavimo, lietuvių
komitetas pasaulinei parodai
ryžtingai tęsia lietuvių dienos
organizacinius darbus ir di
džiuojasi tais dainininkais ir šo
kėjais (virš 1.500), kurie pajė
gė nugalėti sunkumus ir kurie
savo dalyvavimu prisidės prie
tinkamo lietuvių tautos atsto
vavimo pasaulinėje parodoje.
Romas Kezys

LKPP Spaudos-Informacijos
Sekcijos Pirmininkas

Čiurlionio ansamblis ir Šv.
Jurgio parap. choras šiemet
dalyvauja dainų šventėje, ren
giamoje Nevv Yorko pasaulinės
parodos metu Neabejotina, kad
jiem šioje šventėje reikia daly
vauti, nes tinkamas lietuvių pa
sirodymas yra visos išeivijos
garbės reikalas.
Tačiau niekas jiems neapmo
ka kelionės išlaidų, nes, pagal
parodos statutą, tautiniai pa
rengimai negali turėti savo pa
jamų pačioje parodoje. Todėl
sudėti lėšas, kad Čiurlionio an
samblis ir Šv. Jurgio parapijos
choras galėtų pasauliui kalbėti
mūsų dainos ir giesmės žodžiu,
yra Clevelando lietuvių uždavinys, nes jie mūsų šeimos na
riai, kurie mums daug duoda,
aukodami visą savo laisvalaikį
mūsų dainai ir giesmei. Tad
ir mes jiems nors tiek galime
atsilyginti savo dėkingumu. Bū
sime dėkingi, jei juos suprasi
me, įvertinsime ir paremsime.
Šiuo atveju prašome aukos. Au
kokime, kiek pajėgaime. Gali
būti ir nedidelė auka, bet ji
turi būti kiekvieno mūsų, kaip
kiekvienas guodžiamės savo di
dinga daina ir giesme.
Aukoms rinkti abi JAV LB
Clevelando apylinkės sudarė
komisiją, nes jom rupi ne tik
dėkingumas, bet ir visos lietu
vių išeivijos garbė didžiojoje
Nevv Yorko parodoje.

Būkime pareigingi, solidarus
ir duosnūs!
LB Clevelando I ir II apylinkių
Valdybos

Lietuvos vardui
vių dainas, tautinius šokius,
JAV Lietuvių B-nės inicia
sportą.
tyva sudarytasis lietuvių komi
Gerai paruoštas lietuvių pasi tetas pasaulinei parodai, pirmiŠiais ir sekančiais metais
New Yorke vyks didinga, pa rodymas parodoje, kur barsis
saulinio masto paroda, kurią ti milijonai lankytojų, yra ypatin sidedąs g LB ir kitų lietuvių
kimasi aplankys per 70 milio- gai svarbus, nes tokia galimybė organizacijų atstovų, daro visus
nų žiūrovų iš JAV ir kitę pademonstruoti mūsų kultūri
nes vertybes, priminti pasau je lietuvių kultūriniai pasiro
net labai tolimų kraštų.
Toje pasaulinėje parodoje yra liui žiauraus okupanto mūsų dymai būtų vertingi, patraukduota galimybė organizuotai tautai daromas skriaudas ir pa
dalyvauti ir mums, lietuviams, reikšti lietuvių tvirtą ryžtą at
Paruošiamieji komiteto dar
reprezentuojant tautinę kultū gauti Lietuvai laisvę, yra labai
bai gyvai vyksta. Lietuvių die
rą, dailę, meną, gražias lietu reta.
na parodoje yra sutarta rugpiūčio 23- Lietuvių programo-"
je dalyvaus 38 lietuvių chorai
su 1300 dainininkų tautinių šo
kių 20 grupių su 400 šokėjų.
Daromi žygiai suorganizuoti
dailės meno parodą. Mūsų spor
tininkai turės savo programą,
kuriai ryžtingai ruošiasi. Jau
yra paruoštas specialus vertin
gas leidinys, vaizduojąs oku
puotos Lietuvos dabartinę pa
dėtį. Ruošiamas spausdinti atskiras leidinys, kuris apims lietu
vių pastangas bei pasireiškimą
parodoje.
Pačiame parodos centre, ge
roje aplinkoje, bus pastatytas
meniškai sukurtas lietuviškasis
kryžius, kuris parodos parke
pasiliks visam tolimesniam lai
kui.
Visiem paruošiamiesiem dar
bam įvykdyti, ir taupiai skai
čiuojant, neišvengiamai bus
reikalinga iki 30,000 dol., ku
riuos surinkti tikime pavyks iš
lietuviškosios mūsų visuome
nės.
ŽIBUTE ZAPARACKAITE priima Detroito miesto majoro Cavanaugh atVisiems yra aišku, kad tin
tsovo Robert Reppke įteikiamą proklamaciją Vasario 16 proga. Nuotr. S.
kamas lietuvių pasirodymas
Butkaus.
parodoje labai priklausys nuo
mūsų visų — JAV ir Kanados
lietuvių — tampraus ir nuošir
WATEBBUBY. CONN.
daus bendradarbiavimo ir dos
Waterburyje skautų ruošia kė gausus būrys besidominčių. nios aukos.
ma tradicinė Kaziuko mugė bus Paskaitos tema (Asmenybės es
Tad, mieli lietuviai ir lietu
'kovo 15 šv. Juozapo mokyk mė) buvo nepaprastai įdomi ir vės, kreipiame viltį į jus visus
los didžiojoje salėje. Mugėje da diskusijoms įtraukė daug klau- ir prašome jūsų aukos, kuri
lyvaus Hartfordo, New Britai- sytojųLietuvių komitetą pasaulinei
Vietos ateitininkai jau ilgo parodai įgalintų visus jo užpla
no, New Haveno, Putnamo ir
VVaterburio skautų bei skaučių kas laiko tarpas nėra turėję nuotus darbus sėkmingai atlik
vietininkijos ir draugovės- Mu progos išgirsti turiningesnę pa ti. Bendras darnus mūsų daly
gės programa prasidės 9 vai skaitą ar rimtesnį žodį, todėl vavimas parodoje yra drauge
ryto paukštyčių pusryčiais. Pa gavėnios rimčiai šios paskaitos ir mūsų tautos laisvės bei gar
maldos 11 vai. šv. Juozapo baž buvo sveikintinas ir nenuosta bės reikalas. Šiam svarbiam lie
nyčioje, 1 vai. — skautiški sto bu, kad diskusijose aktyviai da tuviškam tikslui aukokime , visi.
vyklos pietūs, 2 vai. — tradi lyvavo veik visi susirinkusieji
Skiriamą auką prašome aus
cinis mugės atidarymas ir iš sendraugiai ir svečiai.
ti lietuvių komiteto iždininkui
kilminga sueiga, 5 vai. — me
Po paskaitos buvo apsvarsty adresu: Antanas šetikas, 84-11
ninė laužo programa, 6 vai. — ta keletas ateitininkiškų reika lOlst Street, Richmond Hill
vilkiukų pusvakariai, mamyčių
lų ir išrinkta nauja skyriaus 18, N.Y. Čekius ir money or
židinio loterija, tėvelių užeiga valdyba, į kurią įėjo inž. J. Ry- derius rašyti Lithuanian Comir kitos mugės įvairenybės.
gelis, V. Vaitkus, A. Petraus mittee for World’s Fair.
Apylinkės visuomenė kviečia kas ir š. Petruškevičienė.
Visiems aukojusiems būsi
ma gausiai atsilankyti ir pra
me labai dėkingi:
Naujoji valdyba skubiai susi
leisti sekmadienį lietuviškoje
Jonas Budrys .
aplinkoje. Mugę bus galima rinko posėdžiui ir aptarė kele
Lietuvos General. Konsulas
lankyti visą dieną — nuo ry tą naujų planų, susijusių su at
Prol- Joną* Balkonas
eities veiklos pagyvinimu. Taip
to 9 iki 9 vai. vakaro.
Finansų Sekc. Globėjas
pat nutarta po Velykų sušaukti
sendraugių susirinkimą. Naujo
Prof. J. Stukas
Ateitininkai, pasinaudodami sios Anglijos rajono tradicinė
Liet. K-to P.P. Pirmininkas
žymaus pamokslininko ir pas je ateitininkų šventėje, kuri
Adv. Jonas Šlepetys
kaitininko Tėvo Tomo V. Žiū bus gegužės 3 Putnamo seselių
Finansų
Sekc. Pirmininkas
raičio O.P. atsilankymu į vietos sodyboje, užsimota dalyvauti
parapiją misijoms, kovo 1 su aktyviai ir gausiai, kviečiant ir
Adv. Albertas Ošlapas
rengė paskaitą, į kurią atsilan svečius.
—vav
Sekretorius

Į iŠ VISUR I

MMi JAV ir Kanados
lietuviai ir lietuvė*.

Lietuvių

Rašytojų

Draugija

savo metinei premijai skirti
jury komisiją sudarė iš New
Yorke ir Washingtone gyve
nančių rašytojų: Nelės Mazalaitės, Prano Naujokaičio, Ny
kos Niliūno, Antano Vaičiulai
čio, Jurgio Blekaičio. Lietuvių
Rašytojų Draugijos valdyba da
bar yra Los Angeles mieste.
Kalifornijoje. Jai pirmininkau
ja Bernardas Brazdžionis. Pre
mijos įteikimas bus balandžio
5 Los Angeles Macenatais suti
ko 'būti dosnūs Kalifornijos
lietuviai.

j

— Mažosios Lietuvos Bičiu
liu Draugijos Centro Valdyba

MICHĮGANO gubernatorius George E. Romney pasirašo Vasario 1* proklamacija, lt k. j d. EILzbieta Paurazient Joeeph Kowalski Daiva Bajorūnaite, Algis Zaparackas, Žibutė Saparackaitč, Ralph Valatka, kun.
Walter Stanev^ius, Audronė Tamulionytė, Algis Alantas^ Rlph Valatka, jr. ir Ann Valatka.

LAWBEKCE, MASS.
Lawrence, Mass. — Šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčioj nuo
vasario 23 vedamos misijosMisijas veda kųn. Algim. Kezys, S.J. Mišios laikomos ir pa
mokslai sakomi 9 vai. ryto ir
7 vai vak. Pirmoni savaitė ski
riama lietuviškai kalbantiems,
antroji — angliškai-

Bažnyčios 60 metų jubilie
jaus proga numatytas vidaus
atnaujinimas dalinai vykdo
mas: perdažomas statulos, kori
doriai, laiptai.

Įėjo būti išlaisvinta, bet tie, ku
rie turėjo naujausią, stipriausią ginklą nesudraudė bolševiz
mo ir padėjo nešti pasauliui
nelaimę, vergiją, mirtį, badąPaskutinis kalbėjo kun. Kaz.
Jis kvietė visus

Kuzminskas.

lietuvius vieningai stovėti, lietu
viškumo sargyboj.
Prapijos choras, vedamas mu
ziko Jono Narkaus atliko gra
žią meninę dalį — padainavo
keletą lietuviškų dainų. Sugie
dojo valstybinius himnus.
Lietuvos vadavimo reikalam
surinkta $43.75.
J.S.

BALTIMORES ŽINIOS

į šv. Pranciškų K sava rietį 9
šv. Vardo draugijos metiniai
pusryčiai bus kovo 8 tuoj po dienų noveną šiuo metu vyks
8:30 v. mišių. Garbės kalbėto ta šv. Alfonso bažnyčioje- Noju bus Paul Nevins. Visi prašo vena prasidėjo kovo 4, baigsis
Vasario 16 minėjimas dėl mi bilietus įsigyti iš anksto kle kovo 12. Pamaldos su mišiomis
sniego audros buvo atidėtas k bonijoje arba pas rengimo ko laikomos tris kartus per die
ną 11:10, 12:10 ir 5:30 v. Mal
pravestas vasario 23. Po pa miteto narius.
dininkų dalyvauja iš visos Balmaldų bažnyčioj, parapijos sa
Kryžiaus Keliai šv. Alfonso timorės.
Jonas Obelinis
lėj L.B. skyr. pirmininkas mu
bažnyčioje lietuviškai vaikščio
zikas Jonas Markus pradėjo mi
jami kiekvieną sekmadienį 4 v.
nėjimą pakvietęs kleboną prel.
popiet, žmonių atsilanko dabar
Į Lietuvių Fondą įsijungė:
Pranciškų Jurą. Prelatas pabrė
daugiau.
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir
žė, kad tikrieji patriotai yra
Architektų Sąjunga su tūkstan
tie, kurie lankosi bažnyčioj, ti
Suaugusių klubo iškilmingi
kėjimą praktikuoja. Kiti, kaip pusryčiai bus kovo 15, tuojau čių dolerių, Dr. Antanas į* Ma
jie bereklaaąųotų savo patrio pkr-8:30 v.mišių Garbės kalbė- rija Gyliai, Kings Park, N.Y.,
tizmą, yra abejotini.
•toju bus Clark Murphy iš Serra 500 Prof. Dr. Antanas Salys,
Springfield, Pa-, 250 LB Det
Pagrindinis kalbėtojas buvo klubo, kuris rūpinasi dvasinio roito Apylinkės Valdyba, kun.
čia misijas vedąs kun. A. Ke- gyvenimo pašaukimais.
Švagždys, Brockton, Mass. 200.
zys, SJ. Jis nupasakojo mūsų
Po šimtą dolerių LF įnešė
C.Y.O Balti morės arkivysku
brolių, sesių, likusių okupuotoj
sekantieji asmenys : Dundzlla
pijos šventoji valanda bus ko
Lietuvoj vargus. Tame krašte,
Antanas ir Dalia, Chicago, III.,
kur žemė pusėtinai derlinga ir vo 15 d- 7 v.v. šv. Benedikto Kaiba Vladas ir Ona, Savagebažnyčioje.
žemės ūkis nepriklausomybės
SaviČius George, Krivis Jonas
metais buvo gerai išvystytas,
Jautienos kepsnio vakarienę ir Ramutė, Račkaitienė, Petro
kad daugelį atliekamų produk rengia lietuvių posto 154 nariai nėlė, Stankus Juozas ir Marija,
tų išveždavo į užsienius, dabar kovo 15 sekmadienį. Pradžia 1 Kučinskas Kazys ir Sofija —
bolševikai per savo kolchozus v. popiet, pabaiga 6 v.v.
visi iš Rochesterio, N.Y., Maltaip nugyveno, kad geros pap Parengimas bus Town Hali sa deikis Petras ir Jadvyga, Rinrastos juodos duonos gyvento lėje, 8036 Eastern Avė., Kaina gailaitė Elena, Cesnavičius Mar
jams stinga. Duona kepama iš 4 dol. Bilietus prašoma iš anks tynas, Albert Stella — iš Cice
blogiausių ar apgedusių miltų i to įsigyti.
ro, UI., SLA 217 Kuopa Chicadar pridedama miežių ar kuku
Kun- J. Antoszewski, šv. Al goje, Morkus Stasys ir Elena,
rūzų miltų, be to, dar ir tos
fonso parapijos vikaras, už pa New Haven, Conn., Juodvalkis
nevisada tegalima gauti.
sidarbavimą misijom (Veteran Uosis, East Chicago, Ind., Ko
Trečias kalbėtojas buvo kun. Mission Crusade) bus pagerb jelis Juozas ir Elena, Los An
Simeonas Saulėnas. Jis įtiki tas kovo 22 2 v. popiet naujo geles, Calif., Strolia Vytautas,
nančiai pabrėžė, kad Lietuva je Marijos Karalienės katedro New York, N.Y., LB Chicagos
je. Jam bus suteiktas pagarbos
po antrojo pasaulinio karo ga- kryžius, išpuoštas brangiaisiais Apygardos Valdyba, Baužys
akmenimis.
Juozas ir Ona, Palatine, BĮ.

Kanadoje dr. Vydūno Vardo li
teratūrinę premiją (1000 dol.)
įteiks dr. Martynui Anysui ko
vo 21, šeštadienį, 8 vai. vaka
re Monrealyje, Aušros Vartų
parapijos salėje. Drauge bus
prūsių giminių kovos su Vokie
čių ordinu nuo 1230 ligi 1283
ištrauką iš savo studijos “Senjimas. Dr. M. Anysas skaitys
ir poeto Kr. Donelaičio minė
metų.” Si studija buvo premi
juota. Dr. Henrikas Nagys kal
bės apie Kristijoną Donelaitį
kaip poetą ir žmogų. “Metų”
ištraukas deklamuos A Lymantas ir V. Piečaitis. Meninėje
programoje dalyvaus sol. Gina
Capkauskienė ir k.
— Dr- Juozas

T.

Washingtono lietuvių grupė
— K. Škirpa, J. Pajaujis, V. Vi
liamas, V. Stanka, D. Krivic
kas, H. Radauskas, L. Kačins
kas, A. Valiūnas, A. Tarulis, JBalys, P. Skardžius, B Paramskas ir P. Zunde, — patyru
sį apie Vliko pirmininko dr. An
tano Trimako mirtį giliausią už
uojautą reiškia jo žmonai ir ar
timiem, o vietoj gėlių prie
karsto aukoja 65 dolerius Lie
tuvos Elaisvinimo Tautos Fon
dui.
— Kristijono Donelaičio vakarar,. kurį ruošia Pedagoginis

Lituanistikos Institutas, bus ge
gužės 9. Jaunimo Centre. Šven
tės programą sudarys: Donelai
čio “Žiemos rūpesčių” sceninis
pastatymas, Donelaičio rank
raščių bei raštų paroda ir su
kaktuvinis leidinys su visomis
(6) Donelaičio pasakėčiomis.
Šventės programą atliks institu
to studentai, lektorių, vaidybos
ir muzikos talkininkų padeda
mi.
— Kun. Juozas Dakinevičius,

klebonas Femdale. Wash., per•. keltas į didesnę šv. Juozapo pa
rapiją Chehalis, Wash., pusiaukelyje tarp Portlando ir Seattle.

Lietuviu Bendruomenes New Yorko Apygarda
rengia

ALGIMANTO KEZIO, S. J.

FOTO KŪRINIŲ PARODĄ
VIETA:
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALE
North 5th ir Havemcyer Sts., Brooklync

LAIKAS:
Šeštadienį, kovo 14 d. 1 vai. iki 5 vai.
Sekmadienį, kovo 15 d. 12 vai. iki 4 vai.
Sekmadienį, kovo 15 d. 1 vai. parodos salėje bus Algimanto K ežio paskaita
Modernaus religinio meno paminklus Europoje aplankius. Paskaita bus
iliustruota paties autoriaus gamintais spalvotais paveikslais ekrane.
--------------

Kazickas

New York, N.Y., paaukojo
200 dol. Rezoliucijoms Remti
Komitetui. Aukos šiam tikslui
siųstinos komiteto iždininkui:
Mr. Jurgis A. Petrauskas, 3442
Madera Avenue, Los Angeles,
Califomia, 90039.

Visuomenė kviečiama atsilankyti ---------------
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KAY-LAURE*
For A B< auiy C.aren
• Beginners. Day
and evening
JĮflpra
classes
rmĮL - u
• Refresher course
• Manicuring
course
Free placement
L
servise
\
Write for brochure

RESTAURANTS
Suburban dining with a
Continental flavor

M A RC P I ER £
Your HosLs:
Peter C*»rte - Mare© Gardenghi
Rte 110. MELVILLE. L.I.
CHapel 9-8221

KAY-LAURE*
SCHOOL OF BEAUTY GULTU R E

KARL’S Marinera Inn — Lunch or
dine where cuisine and scenic beali
ty excel. Sea food. lobsters. stenk.s
chons. For reservations rali AN1 9756: if no ansvver. ANdrew 1-8111.
Bavine-.v A' ° <6 James St. Northpnrt <tum North on 25A > — Enjoy
the Bay-View.

250 Pnrk Avė.. N.Y.C.. YU 6-7833

THE ECHO PRESS
JOHN POKO, Jr.

NEW BONAPARTE
1613 Avė. M (next to Elm Theatrel
DEwey 6-6880
Have you tried Ralph Sorentino’s
famous Italian Cuisine? '’Where the
Stars meet". A la carte Dinners Cocktails. Parties accommodated.
Communion Breakfasts $3.00

Gerbiamoji redakcija, įdėjo
te mano rašinį — Galilėjaus su
kaktis. Betrumpinant įsivėlė
nevisai tikslios mintys:
“Jis (Galilėjus) laikėsi Koper
niko pasaulėvaizdžio, kad žemė
sukasi apie saulę, o ne atvirkš
čiai”.
Nei Saulė sukasi apie Žemę,
nei Žemė sukasi aplink Saulę.
Saulė ir Žemė sukasi apie jų
bendrą masių centrą-asį, kas,
žinoma, yra arčiau Saulės ma
sės centro, nes Saulės masė
yra apie 332.000 kartų dides
nė už Žemės masę. Saulės ma
sė yra dargi 275 kartus di
desnė už visų jos planetų su
mą.
Galilėjus tapo naujos eros
kūrėju dėl jo drąsos ir anais
la.'kais nepasiekiamo mokslumo. kuriuo jis įstengė pagaliau
pašalinti klaidingas pažiūras.—

As Long
As You Live

<1^*9

CLEANERS

You also share in the
great work of the Missions and help in ėducating Priests & Brothers for the Missions.
Certain tax advanta ges
A iasting Memorial and remembrances in many Masses and pravers.
Write for free Information

SOCIETY OF
THE DJVINE WORD
Annuity Dept.

senojo Aristotelio mokslą. “Mo
WEEKENDS can be wonderful!
kytojas (ty. Aristotelis) pasa
__ when you spend your evenings
kė, ir visi turėjo paklusti.”
DANCING
Kadangi ir Šv. Tomas Akviniewith the nice people you'll meet at
tis su juo buvo artimai riša
this lovely luxurious club!
mas, tai šitai dar labiau da
Plūs the Added Attraction of
Sparkling Entertainment in
lykus sunkino.
Our Sumptuous Lounge
Dabar, kada net erdvė ir lai
The Music of Chic Morrison, etc.
kas nųabsoliutinti (nusimbolinIDA C. BECKER’S
ti) ir dargi su medžiaga, (ma
La Marfinique
terija) laikomi vienos esmės —
visa iš vieno ir viename, vi 57 W. 57 St. (6th Avė.) PL 2-2234
siems turėtų būti aišku, kad
senosios pažiūros iš esmės yra
MA RIO’S
pasikeitusiosTERRACE ROOM
Nuo Galilėjaus laikų, vis la 152 Washington St.. Peekskill. N.Y.
One of the most beautiful Hatls in
biau įsigali ‘ ‘Mokslo Kalno’ ’ VVestchester for Weddings. Communions and Confirmations. Seats
mintis:
150 in comfort. Phone 914 PE 7-2783
Mokslas yra didžiulis kalnas,
kuri supylė visų amžių moks Salerno Italian Restaurant Finest
lininkai. Kiekvienas galime jo Italian Restaurant in Quęens. Spė
Lenten dishes. Italian food. senssiauru takeliu lipti ir, užkopę riai
ible prices. Bring your family; spė
* viršūne, tarti “aš didesnis riai attention to religious groups.
Tel. VI6-9740. 117-11 Hillside Avė..
už kalną”.
Richmond Hill. N.Y. — Open daily
Apie Galilėjų reikėtų daug from 11 AM. Free parking.
daugiau rašyti, nes jis rodo,
CHINA PRINCE
kaip neverta sustingti žinojime.
A Ignaitis, D.F.

votį will receive a
dependable and
good income if you
invest vour savings
in our S. V. D.
ANNIT1TY

GI R AR D, PA.

A
pnd RIpcs^I Pa<it»r
MINUTE MAN CLEANERS
S^’rt
LiePr'«‘<l Sa"i*nnr
Clppnpr Env* Bmnx. Pirk-iin «■ Dal’verv. VVeddin®'o-ou-ns foTOial iv^r
r’Ttf'inS. blanl'?*’':
.■’«rtifi«d cold sto-ace va>>’t. 25ūi r
Tremont Avė.. Bronx: TA 3-6790

C- od Hom“ Ke»n*rs l.aundrv and
Cte?c*rs <Yankce Stadium area* —
Our.litv d"v cleaninsr. rapid service
comrlete landrv service! — Drapes
h’cn’-ets. cųrtains. fnrniture cnvers
b^rt.ni "’O”'ns. r’te’s shamr>oo<»d and
c’nnncd- fr',° stora01“
rnothproo''«r.~
oick-np - de’o-erv. — sąj
Gerard Avė.. Bronx. NY. ME 5-0417

Tek phone 233-8030

American & Foreign Trading Co.
IMPORT - EXPORT
62 WHITING LANE. W. HARTFORD 5, CONN.

MES ATSIPRAŠOME,
kad daug kalėdiniu maisto siuntinių pavėluotai pasiekė
adresatus. Mes ržtikriname. kad iš mūsų pusės viskas
buvo atlikta tvarkiniai, tačiau firma Europoje, kuri siun
tė siuntinius, gavo tiek daug užsakymų, jog orie geriausių
norų negalėjo jų laiku išpildyti. Nežiūrint šių nemalonu
mų. mes iš savo klijentų jokių nusiskundimų negavome
ir todėl norėtume pareikšti nuoširdžią padėką už jūsų
parodytą kantrybę.
Norėdami nors dalinai atsilyginti už tą mums su
teiktą moralinę pagelbą. nutarėme žemiau paduodamus
siuntinius išsiųsti už savikainą ir tikimės, kad tuom nors
dalinai atsilyginsim už padarytus rūpesčius.
No. 1
20 ll;s. grymi kiaulienos
JO ’bs.
10 |1 s.
Nr. 3
20 Ibs. gi ynų kiaulienos

$29.39
taukų

$29.39
laukt)

TAPPEN’S RESTAURANT
Ėst. 1845 — 3078 Ocean Avenue.
Famous for shore dinners s»nce the
carriaere days. Outdoor dining on
our Polio from May to Sept. Banųuet facilities for all sočiai functions - from 10-350. Reservations:
call Anthony Marinos -— DE 2-4200

No. 2 ................................. $19.99
10 Ibs. kvietiniu miltų
No. 4 .............................. $16.99
5 Ibs. gm'j kiaulienos tauki)
5 Ibs. cukraus

4 Ibs. kvietini*.) miltų

J aukščiau paminėtas kainas įeina visi mokesčiai ir
adresatui primokėti nieko nereikia. Visi siuntiniai yra
apdrausti ir jų pristatymas pilnai garantuotas.
AMERICAN & FOREIGN TRADING CO.

A. USTJ ANAUSK AS
Savininkas

192 Drio’gs Avė.. B’klyn 22, N. Y.
Everythin-r and Anything
in the Printing Line
if you want the Verv Best.
Call EVt- 3-2644
INTERNATIONAL
NEWSPAPER PRINTING
CO.
For the Finest
In Newspaper Printing
197 E. 4th Street, New York City
OR 3-1830

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

FLOOR
FLOOR EXPERT
SCRAPING — STAINING
Our Specialty
Waxing and mg shampooing. If you
want the verv best call PR 3-1542
ask for DON SMITHERMAN. —
167 McDougal St., Brooklyn. N. Y.

FLORISTS
For the Easter Holiday give flowers
—no finer tribute-can you pay them
than beautiful florai designs, corsages. and other florai ensembles.
We wirė flowers by "Teleflora” to
any part of the country or world:
deiiveries to all hospitals & funeral
homes. De Luxe Flower Shop. 187-12
Hillside Av. Jamaica L.I. GL 4-1210
For- Easter givo Tknvers to those
near and dear to you. They cost so
little and mean so mich — William
Mockawetch New Hyde Park and
Florai Park. The finest in florai en
sembles, eut flowers. plants. funeral
tributes. — 16 South 1st St, Florai
Park. L.I. 516 FL 4-1702.

STORE — SHOP

FUNERAL HOMES

ALBERT MAIER, INC.

ŠERIO MONUMENTAL W0RKS
Mfrs. & Sales — Establi«hed 1937
Moniim*»nts for- all cemeteries. Buy
direct from Mfr. and save! Displav
and Plant on Premises. All work
'mnranteed. — 319 Bnretto St. Bmr»x.
N. Y. Tel. D A 8-2223; after 5 P.M
bhone 516 PR 5-6030.

TRAVEL BUREAU

O’Shea Funeral Home under the di-ection and owncrship of
Mr. CHARLES J. O’SHEA Jr.
Families will appreciate the moderate funeral cost, būt a disrnified sunerior funeral service giving solace
•>nd comfort to those in srief. — 2515
North Jerusalem Rd.. East Meadov.-.
L. I. — TA 6-1010.

GLENN R. COOK
PRISCO TRAVEL BUREAU,

VVorld w,<;e Trnvel Services — Air.
Steamship. Rail. Bus. Cruises and
Tonrs. H«.
Fo 'r-i^n Exch-nge.
Travelers Ch^eks. 1 De Kalba Avė,
Brooklyn 1, N. Y — MA 5-1150.

Kas norėty skalbtis Darbininko
prašomas skambinti:
GLenmoro 2-2923

STRANG BUICK

1964 Rambler*—All Modele. A few
1963 models left over. Drastically
reduced. Fine selection of used cars.
everv cor sold with euarantee.
CAVALLO - KAPPLER, INC.
49-05 Roosevelt Avė.. VVoodside 77.
N.Y. tel. Hl 6-9300 (Bliss St. Stalion IRT Subvvayi

Syosset Funeral Home
Distinginshed Furorai Service at
reasonable rates. Chapels in aU boroughs. 2 blocks north of Catholic
Church. 28 DeVine St.. Svosset, L.I.
(516) WA 1-1372

PHILLIPS FUNERAL HOME
79-02 Metropolitan Avenue
Middle Village
Airconditioned — Modern Chapels
Friendiv. first class service
JOHN J. PHILLIPS
Licensed Manager
TW 4-8389

Jamaica

SALEM
MEMORIAL HOSPITAL

Or call for appointment: RE 9-4300

SALEM, ORE.

GRANE SAVINOS &LoanAssociation į

niSPLAY
W I G S
LADIES IMPORTED WIGS
Life time guarantee. 100'. imported
Virgin hair. all shades. custom fitted.
Easy time payments $59.95 up. Call
for home demonstration. No obligation
CY 9-4672.
Lynnco Sales, Ine. Manufaeturers. renresentatives & distributors. Rostauant and institutional supplies. glass■are. containers. chinaware. mops &
detergents. paper and party goods
See us for the very best. Spėriai attention to all Church Societies.
603 Bushwick Avė.. Brooklyn 6. N. Y.
GL 2-2670
GL 2-2S31

BEAUTIFUL ACCOMODATIONS
AVAILABLE FOR ELDERLY
LADY
With private family. Speniai attention
Diet — Gracious living
516 FR 8-6063
SLIP COVERS SPECIAL
5 PIECES — $75
Custom made Upholstery
VVebbing Repairs

s • i ■ 'Į

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

4

1 /2 %

INVESTMENT
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visų mėnesį
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naujų mūsų namą.
VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad ir
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Seštadienais
9:00 ryto — 12 00 dienos. Trečiadieniais uždaryta

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS

4280 Katonah Avė.
Brome, N. Y. — FA 4-7016
A happv and joyous Easter! Scarhardt Distributors of cold keg. can.
bottle beer and all flavors of soda
by the case for all occasions. We deliver to your home: spėriai consideration to societies & religious groups.
YOnkers 3-4292, 400 Sawmill River
Road. Yonkers. Pick-up and Save!

Hll <
x
■ r'-<iimni illlinillllllaaiaa

47 and Rockvvell Street.

E. MONAHAN DECORATING

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319

200 Orchard St.

New York 2. N. Y.

POTEN’Z CAST rTONE

192-23 Linden Blvd.. St. Albans. NY
Ėst. since 1934: catalogue fumished
to Chumh and the Trade upon request. Tel. LA 8-3500.

SIŲSKITE | LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS

Happv and joyous Easter to all our
friends and customers Irom
McSORLEY’S OLD ALE HOUSE
•*We were here before ybu were
born"

— perą atraižą medžiagos paltui kostiumui suknelei’ P»
•rirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU’

15 East 7th Street. N.Y.C. just East
of 3rd Avenue — Gr 7-9363.

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos
3 - jose krautuvėse

čRtr

*

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

A haopy and blessed Easter
WEBSTER Glass & Shade Co.. 3164
Webster Avė. (cor. 205 St.l, Bronx.
Window shades stock and custom
made. decorator colors, mateliais.
woven ivood shades. Problem windo.vs our specialty. screens, venetians. Free estimates. — OL 5-5195.

CLOVELAKE ARMS — Free Air
Conditioning & Gas. Near all houses
of u'orship. Luxury apts at moderate rentals 3*^-5 rooms. 2 baths.
Convenient to schools, transp. and
shopping: 5 min. to ferry. Clove Rd.
at Howard Avė., Sunnvside.
AR 3-0122
GI 7-2237

GOLDEN PAWN BROKERS, Ine.
430 Fifth Avenue. Brooklyn. N. Y.
Loans on Diamonds. Jevelrv. Furs.
Silvervare. Cameras, Watches and
Personai Propertv.
Call SOuth 8-6736
For the Personai Touch.
AKC PUPS
Domestic and Inported
ALL EREEDS
One of largest seleetions anywhere
Open 7 Days
CITY OF GLASS

ir vietines -

S. BECKENSTEIN. Ine
H 8-125^30 ORCHARD STREET

GR 5 4=7*

Cor DFLANCY N V C

R

KRAUTITVUSS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS
TftRKYRTTS SKATĄDTFINTrTS NITO 9 RYTO IKI 6’30 ”4K
Beckenteinn krautuvėse kalbama rusiškai lenkiškai us^iniška"

VaMnnfi PMT (Alinant E e • e x Street
Atsineškite

<1

skelbimą.

kuris

keltis elevaturfum i virš»>

bus

vpatinoal

įvertintas

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje

Mūsų ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus Mes parūpiname vizas
sutvarkome rezervaciias ir kt. Smulkesniems informaci»oni« rašy
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europa

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

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

LO N DIN 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
DANIEL D. CHAPMAN
Insurance—all types. Our aim is to
estabHsh the finest reputation for
honesty. integrity and diligence. —
May we serve you? FREEPORT
211 S. Bayview Avė. (North-Easl
corner Rose St. & Bayview Avė. >
FR 8-0999

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEVY YORKE

VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCH ALLER&WEBER
AUGŠČIAUSTOS KOKYBES PRODUKTAI

l

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai. įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite — įtaikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1B54 2nd Avtnu* — TR 9-3047
(Tara X*» - SS g-viųi
RM««wootfe — 5S-54 Myrtl* Avė. — VA 1-7088
Aatorijoj* — 28-28 8t*inway St. — AS 4-3210

183rd Street & Jamaica Avė.

Supervisors. and slaff nurses for
200-bed JCAH accreditcd genernl
hospilal. Now pediatries. intensive
care & recovery room area. Looal“'!
in capitol eity of Oregon and within
vvalking distance to university, 60
miles from the Pacific -Ocean. Just
a uonderful place to live and work.
Min. salary for staff nurses $375;
min. salary for supervisors
$42.7.
phisevcning and night differential.
VVrile givihg Educ., Exp. etc. to
Mrs. Fae Lefor, R.N.
Director N aršinų Service

Fine Outdoor Religious Statuary
VVholesale & Retail

A jovous and blessed Easter!
E. FRANK FLORIST
152 Montaerue St.. B’klvn iDowntown shopping area). Flowers bv
Frank for all occasions — wedding
bouquets. funeral designs. corsages.
birthdays. etc. We deliver: floivers
vvired anywhere. Phone MA 4-3975.

-For Ler.t" FRESH FISH DAILY!
Also Shell Fish. Com to
GASPER CANNIZZARO
FISH MARKET
307 Knickerbocker Avė.. Brooklyn
Our prices are the lowest! — "Eat
.fish for better health”. GL 6-3754

For 50 years STRANG BUICK has
been wishing everv Lithuanian Catholic Family a Happy Easter.
Please drop in now. ahead of time.
and exchcnge Easter Greetings i n
the Old VVorld ivay.

AUTO SALES

PARK CITY PRESS. INC.

97-32 63rd Road. Rego P’rk
------ Near Alexanders -----Exotic Cantonese cooking. spėriai
house dinners or savory Polynesian
dishes; partv accommodations.
TAKE OUT SERVICE
BR 5-7220

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

BEAUTY SALON, Busy Location,
Bay Ridge, Brooklyn. Reasonably
priced Near 3 Banks, many office
buildings and apartment houses. Owner moving upstate for family
reasons. SHore Road 5-4550; on
Mondav phone Residence, TErrace
9-0611."

CLANCY ASSOCIATES
T. CAGNARD

24 HOUR SERVICE

TUXEDO BALLROOM
Offer the Finest
Call Fred — RE 4-7335
210 E. 86th Street & 3rd Avenue
New York City

DAR DĖL GALILĖJAUS

PRINTING

S"rving ąll Botos
Multigraphlng - Offset
Mimeographing - Mailing

For Better Vr“ddin«r and
Week-End Dancing

MOKSLO KALNAS, piešniys dail. B. Gedvilienės.

New C’asses start everv Mondav
8 Duffv Avė., Hicksville N. Y.
t516i Overbrook 1-5313

Registered Nurscs

DISPLAY

BU SS. OPORTUNITY

SCHOOLS

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

1964 m„ kovo 6 d., rtr. 17,

Hempoteade
310 Front Street — IV 3-5540
FlMhinoe — 41-96 Main Street — Hl 5-2552
Jackeon Heif|ht* — 82-10 37th Avenue
— OE 5-1194

Cosmos Parcels Express Corporation
Packuhina iflsu siuntini iūsij dra'»°nms >r giminėms i bet kurte
SSSR dalį.........................
Licenscd bv V /O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI

APDRAUSTI — PRIRT4TVMA9 GARANTUOTAS
____ GAVtfIAS NIEKO NFMOKA -------

Visuose mOsu skvriuose jūs rasite dideŲ pasirinkimą medžiagų
moteriškiems ir vvnškiems drabužiams ir tuo sutaunvsite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokiu reikmenų tinkamu siunti
niame pigiau nei bet kur kitur nei t»«»nHdomn informacini ir namn.
kamu kainara«Hu mšvkite ar aplankvkite kims artimiausia skvrin4. ASM
• NEW YORK. X N. Y. — 39 - 2nd Avenue .„
• NEW YORK 11. N. Y. — 13* W 14fh Street ..
4- 4M2
FV
• BROOKLYN 11. N Y. — T70 Union Avenue ..
... OI 5- MM
• BROOKLYN 7. N. Y. — 600 Sutter Avenue .._
. CM 9-4245
• ATHOL. Mena — 61 Mt. Pleaunt Street .......
• BOSTON IX Mas* — 271 Shawmut Avenue ----- 2-1747
.
• SOUTH BOSTON. M a**. — 359 We«t Broadvvay .... Tel 268-0068
4- 2474
• BUFALLO X N. Y. — 332 Fillmore Avenue
BR 8-6944
• CHICAGO 22. III. — 2222 W. Chlcago Avenue ..
5- 2717
• CHICAGO X III. — 3212 So. HeNtead Street
1-1044
• CLEVELAND IX Ohio — 904 LKerary Road
• OETROIT. Mieh. — 7300 MfcMoan Avenue
VI 1-53M
» GRANO RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge St., N.W.... GL82256
• HAMTRANCK. Mich — 11333 Jo* Camoau
TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Framdin A v, Tel. 2338030. 2460215
ES 2-46.14
• IRVINGTON II. N. J. — 762 Snrinofieki Avė.
a YOUNG9TOWN X Ohio — 21 Fifth Avenue
a YONKLdS. N. Y. — 555 Nepoerhan Avė ............... GR 6-2681
a LOS ANGELES 22. CalK — «40 So Aflantie Blvd
O 1.AKrwOOD. N J, — 199 - 41h Stengt
• NFWARK 3. N J — 424 SorinofieM Avenue .....

»TFR<ON t

M. J

PITTSBURGH X Pa. — 1307 E. Carson Street
WOReCBTKR. M*** — 174 MiUbaary 8t«ud

HU 1 2750

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

;m•

-i •

DARRIMINKAt

HM m., fcsua 6 <, Ar. 17.

H. W MkLE ~FEMM.i

<9 SPORTAS
LAKzGuatemala of Lima
6:1 (1:1).

Pereitą penktadienį iškritęs
sniegas ir vėl. buvo pastatęs
futbolo rungtynes po klaustu
ko ženklu, šeštadienį, nuva
lius nuo Bushwicko aikštės
sniegą, darbštaus sporto sekre
toriaus Sauliaus Remezos dėka,
aikštė sekmadienį pasirodė vi
sai galima žaisti. Žinoma, vė
liau atšilus, ypač antrame kė
linyje, vietomis atsirado žaidi
mą kliudęs purvynas. Tačiau
graži saulėta diena ir mūsiš
kių laimėjimas visus trūkumus
užlygino.
LAK žaidė -tokios sudėties:
Jankauskas; Vaitkevičius, Remėza H, Daukša; Musso, Vai
nius, Žadvydas, Budreckas, Va
siliauskas, Klivečka. Sunki aikš
tė, kaip minėta, sunkino jud
resnį žaismą, tad dovanotinos
ir kai kurios klaidos.
Mūsiškiai pradėjo ambicin
gai. Musso, Vasiliaurkas turėjo
gerų progų, o greitasis Bud
reckas kelis kartus atsirado
nuošalėje. Musso žemas šūvis
į kamputį davė LAK 1:0. Ta
čiau nesiklijavo mūsų gynimasKeli nesusipratimai leido ener
gingam priešininkui išlygint
1:1.
Nežinia, ar pertraukos me
tu padėjo vadovo Klivečkos
pamokymai, ar bet kas kitas,
antrame kėlinyje mūsiškių žai
dimas buvo daug racionalesnis.

87-09 Jamaiea Avė. Woodhąven 21. N. Y.

maisto gaminių ir kiaušinių
krautuvę lietuvių gyvenamam
rajone. Kreiptis telefonu VI 9*
4718 artįa VI 7-0226.

•

; kam, taip pat gražią vely~
; kinių lietuviukų atviručių

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir nupurtaitų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno
103-55 LEFFERTS BLVD.
RICHMGND HILU N V

BrooMyn II, N.T.

MOKSLO pradžiai vaikų darželyje,
i
— ■
i

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

495 GRANO ST.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

ptrmmrja
V. Milvydas, turėdamas 5-1
taškų, seka P. Rubinas 5-3,
meistras I. Vistaneckis 4%21/;, D. Lapienis 4-1 (2).
— Jauna estė M. Ranik pir
mauja sprendžiamose varžybo
se su T. Zatulovskaja sukoru
si 3-2 tš- Beliko 1 partija. Šios
varžybos dėl Sovietų čempio
nės vardo vyksta Maskvoje.
— G. Koltanowsky iš Kali
fornijos pakviestas JAV atvirų,
DAINUOJAME
p-bių direktoriumi į Bostoną
rugpiūčio m., savo laiku KoltaSU UGNE
nowstky buvo įgyjęs pasaulinio
Dėl didelio žmonių pareikalavi
mo grynai Hetuviskų dainų, Lio
garso, žaisdamas simultanus,
nės Juodytė* naujas LP-1003 al
nežiūrėdamas į lentą (Blindfold
bumas jau išleistas. Gaunamas
exhibition). čia pateikiame vie
Darbininko Administracijoj, 910
ną tokią partiją žaistą Londo Willougtiby Ave^ Brooklyn, N.Y.,
M r*. A. Ginkus 495 Grand St.,
ne* 1937.
Brooklyn, N.'Y. ir kitose vietose,
Baltieji: Koltanovvky, juodie
kur pirmosios plokštelė* buvo
gaunamos. Kaina $5.00. Norin
ji—Walpole. 1. d4 Žf6 2.Žf3
tiems įsigyti dvi plokšteles, LIO
e6 3.e3 d5 4. Rd3 2bd7 5.2bd2
NE JODIS AT TOWN HALL ir
Rd66.e4 d:e 7.2:e4 2:Ž 8. R:
DAINUOJAME SU LIONE, abi
plokštelės už '$8.00. Didesniems
2 2f6 9. Rd3 0-0 10. 0-0 h6
kiekiams duodame nuolaidą. Pra
11- Ve2 Rd7 12. 2e5 c5 13.
šome siųsti užsakymus su čekiu:
d:c R:c5 14. Bdl Ve7 15- Rf4
Alex. Matbevvs, 256 Union Ave^
Brooklyn 11Ą'1M. Y.
Bad8 16. Vf3 Rc8 17.c3 g5 18.
RG3 Kgz7 19. h4Bh8 20.Rc2
b6- 21 Žc6 Rb7 22. b4 B®+
Knuomuajamas butas iš 5
23. B-B Ve8 24. V:Ž-|-!! K:V gražių kambarių su visais pa*
25-Re5 matas.
togumais.—Butas yri antrame
aukšte ir arti-lietuviškos Apreiškimo bažnyčios. Kreiptis
ST 2-9843.
— VHniaus p-bėse

^ŠACHMATAI
Vada K. Merkis

Bobby
Fischer, N.Y., dabar keliauja
po rytinę JAV dalį, duodamas
simultanus k* šachmatų pamo
kas. Vasario 20 žaidė Brandeis
universitete, Mass., vasario 23
Montrealy, sutraukęs ten 56
dalyvius. Penkiems pasisekė įveiktį didmeistrį (!), jų tarpe
buvo Ignas Žalys ir V. žižys,
kurie laimėjo po tašką- Kovo
2 žaidė Fitchburg, Mass. ir ko
vo 3 Hartford, Conn.
— Bostono tarpklubinėse ko
vo 6 lietuviai susitinka su Lincoln-Sylvenia
So.
Bostono
LPD-joje.
— Kanados apygardos šach
matų p-bės (pavienės), įvyko pr.
savaitgalį, vas. 29, kovo 1 To
ronte.
— New Yorko lietuviai pa
kviesti į Bostoną komandinėm
Rytų apygardos rungtynėm, ba
landžio-gegužės mėn.
— Massachusetts moksleivių
p-bės prasideda kovo 7, Cambridge YMCA. Bus tęsiamos ko
vo 14 ir 21.
— Garsus didmeistris

Tel. Vi 7 447?

ir pliusinių zuikučių uai-

Krautuvė yra

Vartuose Jankauskas nors ir
nebuvo be darbo, bet sunkes
nių šūvių nesulaukė. Gynimas,
pergyvenęs pirmą kelinį, vė
liau žaidė patenkinamai. Gerai
atrodė Remėza I, pradedąs ap
siprasti gyniko pozicijoje. Puo
lime aktyvus ir spartus Bud
reckas.
Šiuo laimėjimu Lietuvių At
letų Klubas Knickerbockerio
■taurės varžybose pasistūmėjo
vėl vienu ratu pirmyn. Toliau,
žinoma, konkurencija stiprės,
nors ir šį karta priešininko ne
taip jau prasto būta. Tokio di
delio pralaimėjimo jie tikrai
nenūsipelnė.
Jauniai žaidė pirmas ir tuo
pačiu paskutiniąsias jaunių tau
rės rungtynes, pralaimėdami
Hispanolai 1:7.
Šį sekmadienį mūsiškiai ke
liauja į Yonkers. kur jų laukia
sunki kova. Iš šio priešininko
pirmame rate laimėta 3:0. Da
bar Yonkers SC lentelėje pir
mauja. Nenorėdamas prarasti
savo padėties bei atsigriebti už
pralaimėjimą pirmame rate,
mūsiškiams gali užkurti
pirtį. Rungtynės bus Cook
Field 2:30 vai. Yonkers N.Y-,
Pradžia 2:30 vai- Jauniai žaidžia
su Bhie Star 12:30 vi.

Tauriam lietuviui, Vliko pirmininkui

AfA

Dr. ANTANUI TRIMAKUI
mirus, jo šeimai, giminėms ir artimiesiems gilią užuojau

tą reiškia

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

— Dabartinė lietuviu kalbos
žodynai. Apie 45,00J žodžių, re

daguotas prof. J. Balčikonio re
dakcinės komisijos. Kietais vir
šeliais, gražiai įrišta, 990 pusi.,
kaina $12.00. Kas nori gražiai
lietuviškai kalbėti, labai įsigyti
nas leidinys, gaunamas Darbi
ninko administracijos spaudos
kioskeVisi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami
bet ką ateikite pas mūs ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininiuš apsiaustus. Salikus
(stols). Galite pabrinkti iš didelės
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio,
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos
CHefsea 2-1079 •

CHfefsea 2-0535

ALEX DMANT
FURCO.
RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI
150 WEST 28tti STREET
NEW YORK, N. Y.
Room 402

Mūsų mielam Kolegai

Dr. JULIUI KAUPUI

Parengtai New Yorke
Kovo 8 — Kaziuko mugė Ap

reiškimo parapijos salėje. Ren
gia New Yorko skautės.
Kovo 8 — Donelaičio minė
jimas Camegie Endowment sa
lėje. Rengia ALB New Yorko
apygardos valdyba.
Kovo 14-15 — Algimanto Kezk) SJ. foto kurinių paroda
Apreaškšno parapijos salėje.
Rengia ALB New Yorko apylin
ke.
Kovo 15 — Literatūro vaka
ras Apreiškimo parapijos salė
je. Rengia New Yorko ateitininkai sendraugiai. ,
Balandžio 4 — Korp. NeoLithuania balius.
Balandžio 5 — L- Moterų
Atstovybės New Yorko klubo
rengiamas Velykų stalas ir pa
skaita Camegie Endowment
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 — šeštadiėninės Maironio vardo mokyklos
vaikų kaukių vakaras Apreiški
mo parapijos salėje.
Balandžio 25 — Brooklyno
vaidintojų grupė stato A Kai
rio “Diagnozę” Apreiškimo pa
rapijos salėje.
Balandžio 25-6—-Tradicinė iš
vyka į Washington, D.C., kurią
organizuoja Darbininko admi
nistracija.
Balandžio 26 — Putnamo se
selių globotinių statomos Lie
tuviškos vestuvės apreiškimo
parapijos salėjde. Rengia Rė
mėjų Komitetas New Yorke.
Gegužės 2 — “Sekminių Vai
nikas”, vaidinamas L. Vyčių
41 kuopos, koncertas ir šokiai.
Rengia V.J. Atsimainymo par.
choras tos par. salėje.

Gegužės 17 — Moterų Vie
nybės jubilėjinis balius Grana
da viešbučio salėje, Brooklyne.

Birželio 28 —
metinis piknikas.
’

-

-

.

•

ną DALIĄ KAUPIENĘ, sūnų ALGĮ ir duktrą JŪRATĘ.

NEW YORKO SANTAROS - SVIESOS
FEDERACIJA

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

36-38-40 STAGG ST.

.< .

BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas STagg 2-5938

WIHTER GARDEH TAVERN

Ine.
VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.
1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaiea Avė., Wofodhaven 24,!‘N. Y.
e
Tel. VI 9-5077
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
•
Tel. STagę 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
— We take all orders special price for VVeddings and Parties —
Horoe-Made JBologna

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.
322 UNION AVĖ
BROOKLYN 11. N. Y.
Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

WHTTE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ.

WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519
SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Darl»ninko

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

.

Numatomus parengimus pra
nešti: S. Dzikui, 89-17 97 Str.
Woodhaven, VI 7-511X

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

KVIETIMAS
mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusius — žmo

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki
12% ir konservatyviai į trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus "mortgage”, namus ir Lt Progai pasitaikius. nedidelė ka
pitalo dalis'yra investuojama ir j Akcijų Biržą, šiuo metu vienos
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. ši kaina liūs pakelta.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELI0NAS, 100-21 89th Avė., Richmond Rili N.Y.; HI 1-6799
arba
A. VEDECKAS, 83 Morgan St, Stamford. Conn. — TeL 325-0897
Darbo valaMMb: ŠMdadienials 6 - 9 vai. všk.; šeŠtadtenilfs 9 - 4 VaL

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
{vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis
padarys —

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

Tel. HYacint 7-4677

PUIKI PROGA —

Artinasi Prisikėlimo šventė — Velykos!
Suteikite džiaugsmo savo šeimai, draugam bei pažjstamicm: . . .

Dovanokite

LIETUVOS KANKLES

Brangiam vyrui ir tėvui

registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —
108 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.
Tel.:
TA 7-8518
*
PL 3-6628

Kasdien nuo 9 . iki' 9 vaL; šeštadieniais iki 6 va! popiet

Galima gauti lokoladmių

Pradėjus kiečiau žaisti abi
pusės padarė eilę pražangų.
Priteisiama bauda mūsų nau
dai. Tokiems reikalams specia
listas Vasiliauskas pasiuntė kaj muolį po virpėtu, ir jau 4:l.'*Sekė gražus Budrecko šūvis su
galva. Priešininkas nesugriebė
šlapio kamuolio ir 5:1 mūsų
naudai. Pagaliau rungtynės bai
gė Klivečkos 6:1. Žadvydas ge
rai padavė.
Klampi aikštė sunkino žais
ti abiem pusėm. Priešininkas—
pietų amerikiečiai
pasirodė
temperamentingi. Gaila, kad
-kai kurie mūsų jaunesni žaidi■kai savo karštumu bandė jiem
prilygti. Savai komandai tuo jo
kios naudos nedaroma-

Juozas Audėnas

pasimovusi Velykoms

PARDUODAMA

Tik pradėjus, Klivečka gra
žiu šūviu pasiekė 2:1. Taip pir
mas jauniausio LAK žaidiko įvartis pirmoje komandoje. Vėl
tas pats Klivečka laimėjo 3:1.

Diplomuota* ekonomistą*

,i,

JOSEPH ANDRUSIS — RmI Estete — Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
inveatacijos.

KRAUTUVE

In BiurilRh write to
BQX F fY —ROOM 8M
U WE8T *8 ST. - N. Y. C.

,

- HAVEN REALTY -

GINK V

CUSTODIAN

Dr. ANTANUI TRIMAKUI

Pirmutinė pasaulyje kanklių muzikos plokštelė. įgrota Clcvciar<l<>
Ot. Vysk. M. Valančiaus mokyklos kanklių ansamblio, vadovaujamo
Onos Mikulskienės. - Keturiolika grynai lietuviškų melodiją?
Užsakymus, kartu su money order- ar čekiu siųskite:

mirus, nuoširdžiai užjaučiame giliam liūdesy žmoną
Jadvygą Trimakienę ir sūnus .— Kanutą ir Gediminą

Cecilija ir Petras MAČIULIAI

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 RENWOOD AVENUE, EUCLID. OHIO. 44119
----------------

STEREO $4.95

KAINA:
NOSO $3 95

į

darbininkas

1964 m., kovo 6 d., nr. 1J.

tm

DARBININKAS
Redaltdįa „......................
Administracija ...............
Spaustuvė .................
Vienuolynas .................

naujienos^
rengia
mas ateitininkų sendraugių,
bus kovo 15, sekmadienį, 4 v.
popiet Apreiškimo parapijos
salėje. Programoje dalyvauja
rašytojai: 0- Audronė-Balčiūnienė, K. Grigaitytė-Graudienė,
A. Gustaitis iš Bostono, A. šešplaukis, V. Volertas iš Philadelphijos, St. Zobarskas, L. Žit
kevičius. Donelaičio “Metų” iš
traukas skaitys aktorius Vytau
tas Valiukas iš Nėw Haven,
Conn., kitų kūrybą deklamuos
Irena Veblaitienė ir aktorius
Algis Žemaitaitis iš Waterburio
Conn. Literatūros vakaras se
niai bėra buvęs New Yorke.
Gyvas rašytojų žodis turėtų vi
sus sudominti.
Literatūros vakaras,

Kęstutis

buvo

Čerkeliūnas

išvykęs į dr. Juliaus Kaupo lai
dotuves, kurios buvo kovo 5
Detroite. Mich.
Prof. K. Kašto paminklui au

kas New Yorke renka ateitinin
kų sendraugių skyriaus valdy
baPasaulinės

parodos

Proga

išleidžiama informacinis leidinelis anglų kalba apie Lietuva. Taip pat ruošiamas atskiras komiteto leidinys, pritaiky
tas dainų ir šokių šventei.
Lietuviškas kryžius bus pa
statytas pasaulinės
parodos
aikštėje. Kryžių daro arch. J.
Mulokas ir V. Šimkus Chicagoje. Jame bus įrašyta: “Žuvusiem dėl Lietuvos laisvės”. Kry
žiaus statybos ir transporto iš
laidoms padengti renkamos au
kos. Chicagoje F. Daukaus va
dovaujama radijo valandėlė surinkio 1300 dol- Lietuvos vyčiai
nori surinkti 4000 dol. Kviečia
mi ir kiti prisidėti savo auka
prie lietuviško kryžiaus staty
bos. Aukas siųsti iždininkui A.
Šetikui, 84-11 101 St , Richmond Hill 18, N.Y. arba įteik
ti vietos vyčių kuopai.
"Krikštynų“ vakaras

Ryšium su naujai išleidžiama
ilgo grojimo lietuviška plokšte
le, New Yorko vyrų oktetas
“Lietuvos Atsiminimų” radijo
vedėjui prof. J. Stukui talki
nant, rengia naujos plokštelės
sutikimo — “krikštynas”, ba
landžio 11, šeštadieni, 8 v.v.
“Club 880” jaukioje salėje (880
Jamaica Avė., Woodhaven, N.
Y.). Meninę programą atliks
New Yorko vyrų oktetas vad.
Al. Mrozinskui. šokiams gros
Edvardo Radionovo lietuviškas
orkestras iš Hartfordo. Svečiai
bus vaišinami skaniais valgiais,
alučiu, vaisvandeniais, ledais
ištisą vakarą už 5.00 dol. Re
zervacijoms skambinti Vytau
tui Alksniniui, TU 6-5695 (code 212), arba J. Stukui: WA 63325 (code 201).

j
f

GL
GL
GL
GL

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

Kristijono Donelaičio minė
jimas bus šį sekmadienį, kovo

KRISTIJONO
DONELAIČIO 4U0V GIMIMO

Paskaitą skaitys

Antanas Vaičiulaitis
Donelaičio kūrybą deklamuoja

Henrikas Kačinskas
Pianinu skambina

Julija Rajauskaitė-Sušienė

<9

l

Minėjimą rengia ir visus kviečia
ALB New Yorlco apygardos valdyba

Jadvyga
Tumavičienė, nebodama savo
senyvo amžiaus, asmeniškai
apvažiavo 10 Bostono ir apy
linkės radijo stočių ir visose
išrūpino keletą minučių pra
nešimui ir paaiškinimui apie
Lietuva. Taip pat išrūpino te
levizijos stoties (5 kanalo) suti
kimą parodyti Vasario 16 mi
nėjimą Thomas Parko mokyk
loje, bet sniego pūga sutrukdė.
Bostono lietuviai Jadvygai Tumavičienei yra labai dėkingi.
Vasario 16 minint,

LIETUVOS KOMITETO PASAULINEI PARODAI Jaunimo sekcija studijuoja planus. Vidury sekcijos pir
mininkas Algis Burreckis Nuotr. G. Peniko.

VLIKO PIRMININKO DR. A. TRIMAKO LAIDOTUVĖS
Atsisveikinimui vadovavo St.
Velionis dr. A. Trimakas, Vil
ko pirmininkas, buvo pašarvo Lūšys. Viso pasakyta 17 atsis
tas St. Aromiskio laidojimo Į- veikinimo kalbų. Iš lietuvių V.
staigoje prie Apreiškimo para Sidzikauskas atsisveikino Liet.
pijos bažnyčios. Visas dienas Laisvės Komiteto vardu, J. Ra
gausiai lankė lietuviška visuo jeckas — Lietuvos atstovas
menė- Ypač daug atsilankė šeš Washingtone, Lietuvos vardu
Juozas Audėnas — Vliko.
tadienį ir sekmadienį.
pa
Oficialus atsisveikinimas bu Taip pat dalyvavo ir
vo kovo 1, sekmadienį, 6 v. v. vergtų tautų atstovai. Iš jų at
žmonių prisirinko tiek daug, sisveikinimo kalbas pasakė: Pa
kad kiti, negalėdami tilpti vergtų Tautų Seimo pirminin
kas Luett, Latvių Laisvės Ko
koplyčioje, turėjo grįžti atgal.
miteto pirm. Vilis Masens ir
Boleslov Biega — lenkų dele
N.Y.
ateitininkai
sendrau
gacijos ir Pavergtų Tautų poli
giai, pagerbdami a.a. prof. drtinės komisijos vardu.
A. Trimaką, vietoje gėlių prie
Koplyčion buvo sunešta daug
jo kapo paaukojo 20 dol. Tau gėlių, paaukota daug mišių.
tos Fondui — Lietuvos laisvi
A a- dr. A. Trimakas palai
nimo reikalams.
LB Tarybos rinkimam, kurie dotas kovo 2,^ pirmadienį, iš
bus gegužės mėn. sudaryk
New Yorko ir New Jersey ap
gardom rinkimų komisija, į k
rią įeina Kostas Norvilą, Ant
nas Maceika, Jurgis Kiaunė, A
tanas Mačionis ir Valdemar
Astrauskas. Komisijos adrese
K. Norvilą. 19 Chesnut S
Brooklyn 8, N.Y.

Apreiškimo parapijos bažny
čios. Žmonių buvo prisirinkę
artipilnė bažnyčia. Gedulingas
mišias aukojo brolė-nas kun. K.
Trimakas, S.J., asistavo kun.
V. Dabušis ir kun- V. Piktur
na. Po pamaldų ilga mašinų
vilkstinė karsta nulydėjo Į šv.
Karolio kapines.

Pranckevičienė atvy
ko iš Lenkijos j New Yorką ir
apsigyveno pas savo dukterį ir
žentą Ivoną ir Vytautą Benelius. Atvykimui visas reikalin
gas garantijas sudarė Dr. Henrikas Lukaševidus, kuriam Al
dona Pranckevičienė yra pus
seserė. Ji yra gimusi ir augusi
Lietuvoje ir tik po karo pate
kusi į Lenkiją
Aldona

Šiluvos koplyčios įrengimui
viena bostonietė paaukojo 600
dol Auką įteikė per Bostono
komiteto skyriaus pirmininką
kun. J. Klimą.
šv. Petro lietuvių bažnyčiai

naują albą padovanojo Ona
Baer savo vyro velionies Alber
to atminimui.
Kaziuko mugė, rengiama Bos
tono skautų, bus sekmadieni,
kovo 8, liet, piliečių klubo saĮėję. Pradžia 11:30 vai. ryto,
Tėvų komitetas pavaišins svečius skaniais pietumis, už kuriuos teks mokėti 1 dol. Popiet
3:30 vai bus “Raudonkepurai
tės” vaidinimas vaikam. Mugė
je galima bus nusipirkti skau
tų pagamintų darbų, audinių ir
prof. Igno Končiaus drožinių.

84-14 Jamaica Avenue
Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Hlcltory 1-5220

TAISO TELEVIZIJAS

JONAS ŽILINSKAS
(>2’( E. Sixtli St.. So Boston

Tel. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

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

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notarv Public
660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORHJS
Balsamuotojas
231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkway station)
WOODHAVEN. N. V.

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

THEODORE WOLIHNIN,
INC.
E. JOSEPH ZEBROWSKI

Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition

Lietuvos Išlaisvinimo Taut
Fondui paaukojo 25 dol. ir i

prašė mišias už vėlę dr. A
tano Trimako, Vliko pirmini
ko. Pasaulio Lietuvių Katalik
Velykų margučių stalą —
Organizacijų Sąjungos VaM
balių ruošia Apreiškimo para
pijos Moterų Sąjungos 29 kuo ba.
Kat- Moterų S-gos 24 ki
pa. Kviečiama
v. ateiti 1 , vai.
. po- pos susirinkimas šaukiamas k
Piet balandžio e. Atvelykyje.
vo 8 po 8 v. mišių Angelų E
Katalikių Moterų Sąjungos ralienės parapijos salėje.
29 kuopos susirinkimas bus
Tėv. Liudvikas Vėželis, 1
Apreiškimo parapijos salėje ko F. M-, Kerėjos misijonierii
vo 8. sekmadieni, tuojau po sakys pamokslus 40 valandų <
pamaldųlaiduose šv. Kazimiero liet, f
rapijoje Patersone. Atlaid
Parduodama: East New Yor prasideda kovo 8, baigiasi k
ke sekcijoje parduodamas 6 vo 10 d. iškilmingomis miši
šeimų namas labai prieinama mis. procesija 7:30 v.v.
kainaKun. Vytauto Demikio mir
Suintereruoti gali kreiptis ties metinių proga (mirė praei
EV 5-4394.
tais metais kovo 3) kovo 7 šv:
Kazimiero bažnyčioje Paterso
ne bus gedulingos pamaldos
Paminklas Kalvarijos kapinė
se šventinamas 2 v. popiet.
METŲ

kovo 8. sekmadienį, 5 vai. popiet, Camegie Endowment
salėje. 345 East 46 St.. Manhattene (netoli Jungt. Tautų)

f9

Religinis koncertas Įvyks Pal
mių sekmadienį, kovo 22. 2v.
popiet Cambridge. Mass., lietu
vių Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje Programą atliks parapi
jos choras ir solistai — Stasė
Daugėlienė, Jurgis Lisauskas ir
Harris Poor. Vytenis Vasyliūnas gros solo vargonais Kon
certas užtruks vieną valandą.

montuoti. Dabar sudėtos tera
šo medžiagos grindys ir nauji
ąžuoliniai suolai. Bažnyčios vi
dus atrodo gražiai ir įspūdin
gai-

8 d. Camegie Endovvment salė
je, 345 East 46 St., Manhattan
ne. Pradžia 5 v. popiet. Paskai
tą apie Donelaičio kūrybą skai
tys rašytojas Antanas Vaičiu
laitis, Aidų redaktorius, iš Washingtono. Donelaičio Metų iš
traukas skaitys aktorius Henri
kas Kačinskas, taip pat iš Washingtono. Pianu skambins
Julija Rajauskaitė-Sušienė.
Aldonos Kepalaitės, pianistės
koncertas bus šį šeštadienį, ko
vo 7 d. 5:15 v. popiet Town
Hali salėje. Programoje Mendelssohno, Schuberto, Beeson,
Chopin kūriniaiKaziuko mugė, rengiama
skautų, bus kovo 8 Apreiškimo
parapijos salėje. Mugės atida
rymas 1:15 v. popiet. Meninė
programa 3 v- popiet.
Skautų šventė vyksta šį sek
madienį kovo 8. Rengia Nerin
gos ir Tauro tuntai. Pamaldos
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je 11 v., 12:15 šv. Kazimiero
šventės iškilminga sueiga Ap
reiškimo parapijos salėje.
P. Varnauskui, kuris turėtų
gyventi Brooklyne, redakcijoje
gautas laiškas iš Lietuvos. Pra
šoma atsiliepti ir laišką atsiim
ti.
Balto vakaras bus! Jokios
abejonės' Kovo 21, šeštadienį
prieš Verbas. Svabų salėje 7
vai. vakare bus vaidinamas Kazin..-Binkio “Atžalynas”. Vai
dins svečiai iš Hamiltono, Ka
nados
Naują savo vėliavą šventins
Angelų Karalienės parapijos
Amžinojo Rožančiaus draugija,
kuriai ilgus metus vadovauja
Ona Sijevičienė- Iškilmės su
mišiom. bendra komunija ir
pusryčiai bus kovo 22. Verbų
sekmadienį. Mišios 8 vai. ryte.

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

Ahgelų Karalienės parapijos
bažnyčia jau baigiama visai re

SUKAKTIES MINĖJIMAS

g
f
I

IIMOS— ■ art

MILIAM LDRAKE

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

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME
Ine.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
IŠ BOSTONO

Šių metų vasario 25 “Darbi
ninko” 14 nr. Bostono žinių
skyriuje, aprašant Vasario 16
dienos minėjimą, praleista pa
minėti Lietuvių Veteranų Są
jungos Ramovės Bostono sky
riaus vėliava,, kuri dalyvavo
NEWARK, NJ.
drauge
su J.A.V. Legiono Ste
Novena prie šv. Juozapo ir
misijos šv. Trejybės bažnyčio pono Dariaus 317 Posto, atei
je prasidės kovo 11 ir baigsis tininkų ir skautų organizacijų
kovo 19. Novenos pamaldos vėliavomis pamaldų metu švbus 3 kartus dienoje. 5:15 min. Petro lietuvių parapijos bažny
popiet ir 7 vai. vak. angliškai čioje ir vėliau Thomas Parko
ir 7:30 v. lietuviškai. Noveną ir aukštesnės mokyklos salėje.
misijas praves kun. Petras Re Bostono Alto skyriaus valdy
meika, marijonas- Visus para- bos sekretorius paprašė raštu
piečius kviečiame misijose gau ir telefonu garbės sargybą su
siai dalyvauti ir pasinaudoti vėliava ir pamaldose ir vėliau
Dievo teikiamomis malonėmis. minėjime dalyvauti, nežiūrint
Prvi- Ig. Kelmelis tikrai labai nepalankaus oro ir
Klebonas kelio vėliavai atvežti Bostonan;
reikėjo padaryti apie 40 mylių.
WAGNER THEATER
Norėčiau tikėti, kad minėto ap
110 Wyckoff Ave^ prie DeKatb Avė.
rašymo autorius šį praleidimą
Broeklyn-Ridgevvood, tel. VA 1-2613
Kasa atMara: Pna***dteni*ls 6 vai. p p
padarė be blogos valios. Iš sa
•Hrtadlenials 1M fllmos pabaigos.
vo pusės maloniai prašau “Dar
Trečiadieniai* — ’2 vai. dienos.
Penktadienj, keve 6 d. — iki
bininko” redaktoriaus šį ma
Trečiadienio, kovo 11
1964
no patikslinimą artimiausiame
Filmą pilna apmojau* ir ritmo —
MDIE BEINE VON DOLORES”
numeryje patalpinti.
Vaidina:

NERINGOS tunto adjutante Ramunė Vilkutaitytč ir vvr. sk. Aldona
šileikyte prie užbaigtų Kaziuko mugei lietuviškų audinių. Nuotr. G. Peniko.

Adoma* Tumo*
L.V3. Ramovė* Bootono |
Skyriau* Valdybe* Pirmin.

PETRAS KARALIUS, sav.
Laidotuvių direktorius
ir balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.
PL 4-6757
PL 4-1165

New Yorlco NERINGOS ir TAURO, tuntai

VAITKUS
FUNERAL HOME

rengia

SKADTISKĄ ŠVENTĘ
Kovo mėn. 8 d

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir balsamnotojas

Cambridge. Mass.
NOYARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

APREIŠKIMO PARAPIJOS PATALPOSE

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

11:00 vai. pamaldos Apreiškimo bažnyčioje

Tunty iškilminga sueiga
Kaziuko muge
Menine programa
KVIEČIAMI ATSILANKYTI VISI

FUNERAL HOME
546 East Broadway
So. Boston, Mas*.

PrieSais miesto teismo rūmus
Rftpcstingni patarnaujame Ti
suose reikaluose, atydžiai 14pildonie kiekvieną pageidavi
mą. Jtfs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki
visų smulkmenų
laidojimo
reikaluose.
Joseph C. LuMn
Funeral lineetor

Telefonas: 268-5185

