
Rezoliucijos reikalą kreipėsi 
f kongresmaną James Roosevelt 
Los Angeles lietuvių veikėjai.
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Ingres- . "Apie beturty dktityty ben- 
reika- drechrbiavfaną: Planuojama pa- 

ir Esti- daryti keturių didžiųjų sutartį. 
nfTau- Pagal ją pasaulis bus padaly
ta. po- tas į įtakų sferas: Kinija gaus 

rytus; JV — Padriką; Anglija 
ir Rusija —- Europą ir Afri
ką Bet kadangi Anglija labiau
siai rūpinasi kolonijiniais rėi-

mo tisinį kardinolas atrašė pro 
mesteltoje, - kurios ištraukos 

___ _ __ dabar kartojamos anoje kriygo- 
ptetinėje je ir spaudoje.

phmts ėėl pasaulio likimo, dėl 
santykių su Sovietais ir kt 

Kardinolas SpeOmanas, kaip 
artimas prezidento draugas, 
1943 rugsėjo 2lankės Baituo- 
siuose Rūmuose, kalbėjosi su 
prenaentu valandą, Kitą rytą 
dar pusvalandį. To pasikalbėji- - .Dėl to susiprai

.--■-■■.y. I--.- v v ~___ __  vMm VM/tmitaekM- t į Amerika siekia griežtesnės
. Ar Amerika nemano duo- nusiginklavimo kontrolės. Ang

lį gulta Eetateuą kur maiste Kja tam yra priešinga.’Ji no- 
Mtata ticundėti ChtaHtevm? *ėtų kontrolės reikalavimus at-

Ne. Mm tandemo Tjmkijti, leisti, kad tik būtų sutartis pa- 
duodame kiek Jugoslavijai. So- 
tatai utatad neprašė ir, man

cans for Democratic Action”, 
kuris rengė sąskrytĘŠukiu —-■ 
“Pasisakymas už demokratiją*, 
se rengėja yra artunoje są-

M - L .ĘL... , jungoje su "League for Indus-
yku, kad savivaldybė aiškinasi nieko ne- skrenda 350 mylių aukštyje. Tai Democracy”__ liberalais,
“ttžptf*- galinti padaryti. visa “observatorija’

“Jausteji amerikiečiai už lais
vę” rengė New Yorke M. S. 
Garden “Sąskrydį pasauliui iš
laisvinti nuo kūuiuiiflsntf’. Bu
vo 18,000 dalyvių. Bilietai nuo 
1 iki 25 doL buvo išparduoti. 
Pagrindiniai kalbėtojai buvo 
Goldvvater iš Arizonos ir Tower 
iš Texas.

O Prancūzija? Ji visai atsk 
saite dalyvauti imnirterty koo 
ferendjoįe, netikėdama, kad 
yra ^prasmės derėtis, kada 
Chruščiovas spaudžia grasini
mais. Jos atstovas nedalyvaus 
ir nusiginklavimo konferenci
joje- Taigi bus ne aštuonioli
kos, o tik septyniolikos konfe
rencija. Nusiginklavimo klausi
mą realiai tegali spręsti — ma
no Prancūzija —- tik keturių 

.z- . . konferencija: Amerikos, Angli-
*7 *° rei* jos, Prancūzijos, Sovietų.

negalvojama. : 
ma, kad komi 
plis, bet ką m 
me padaryti? .

Maskvoje kovo 5 partijos buvo pernai. TaSeuVekaruo- prisivyti Amerikos dabartinę 0 Sovietuose 1962, jeigu butų
centro komiteto konferencijoje «• spodtiietei sako, kad net ir gamybą žemės ūkyje- Esą 1961 įvykdytas pląpas — pakelti ga-
Chruščiovas 6 valandų prašė- itip pakeliant, Šariatam tekty Amerikoj vienam asmeniui mė- mybą 46 procentais,*— vienam
Šime kalbėjo ^»e “rimtą para- d* !• «"«*¥ *» 9^ buvo pagaminta 160 svarų, asmeniui tektų 92.4 svarai-
jų” žemės ūkio septynerių tu- 
tų planui. Javų deitius penai 
buvo 10 proc. mažesnis nei pla
ne, o pieno ir mėsos 25 proc. 
mažiam. Dėl to Sovietuose - 

- sakė Chruščiovas -— mėsos
MZywl^aWBw Km0 TOKIm ”

___  •• jos lyderių ir “geriausias Va- 
MIMOS €IA IR EUROPOJE karų draugas Maskvoje”. Dėl

Aatakot rytnasp mirt Virgk b> su juo esą galima susitar- 
tetea iki N kovo 6-7 J^g*1 P5 ^>us spaudžiamas
tauto audras su vėjais iki 84 P^^ūg, jis gali būti nuvers- 

Bauges pakilo iki 25 pė- tas; tada su stalinistu ar Kan
du. • Bėdos oer normalu aukš- j°® komunistų politikos šali- 
h JL-. ir ninku-bus sunkiau susitarti; to-
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RELIGIOUS CANDLES OF EV»Y DESCRIPTION

Adolfo SCHRAGERIO

kad prrridentas nori turėti 
sau aiškią protestantų, žydų ir 
liberalų paramą bftūmiem rin
kimam o jų yra daugiau nei

ko, Vaičiūnaitės ir kt poezijas. 
Daug dėmesio busią skiriama 
komunistų revobudniam judė
jimui Lietuvoje- J. Paplauskas 
parašė apie partizanus (komu
nistų) karo metu. Moztmūnas

prezidentų pepulhnnnĮ Esą 
-Roosevelto užsienio politikai 
IMS pritarė 73 proc., Kęnne- 
dy užsienio politikai pritaria 
67 proc. Roosevelto vidaus po
litikai pritarė 49 proc., Kenne- 
dy vidaus politikai 72 proc. Pa
gal instituto diKfflenis opinija 
pasisako labiau už griežtesnės 
politikos reikalavimą prieš ko-

Vienas kunigas (Rev- Richard 
Portiką) The Tablet laikraštyje 
atkreipė dėmesį į galimą kito
kį galvojimą: Harvardas. da
vė jam (prafctentvd kitokį tai* 
tingumo dM^bė* supcataną, net 
mos gavom oominarijoc* . • -

Sovchoaų valdybos viršinin
kas B- Metaned priminė, kad 
Chruščiovas reikalavo mėsos ga
mybą pakelti iki 100-120 cn. 
ir pieno iki 900-1000 cn. nuo

[žurnalas. Prenumerata 
$5.00

— Amerikos 200 tariny iš
buvo atominėje slėptuvėje nuo 
vasario. 17 iki, kovo. 3. Buvo 
maitinami vienodu maištu po 
1500 kalorijų dienai. Slėptuvė; 
je Šatam* buvo tik nuo kūnų- 
Eksperimentas parodė, kad.at
laikyti žmogus lengvai galt

Karagandos srities viršinin
kas A Abiščev paskelbė Sovets- 
kaja Latvi atsišaukimą, kad 
vyktų savanoriai į Kazachstaną. 
Atsišaukime tvirtina: “Paskuti
niais metais pagal planingą per- 
keldinimą tik iš Lietuvos SS 
respublikos persikėlė pas mus 
nuolatiniam apsigyvenimui dau
giau kaip tūkstantis šeimų”.

-■ KIBK FMK8MV|# VRoVECVORfoS

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vasario 16 Haiti ambasado
rius dr. Louis Marš pasveikino 
lietuves atstovą raštu savo ir 
savo vyriausybės vardu ir pra
nešė, kad lietuvių tautai pa
gerbti tą dieną prie Haiti am
basados bus iškelta Haiti vė*

Kalifornijos respublikonų 
konferencija Nizoną išrinko 
kandidatu | gubernatorius. Ten 
buvo patvirtintas Njspoo siū
lymas pasmerkti Robert. Wekh
ir John Birdi Soviriy: Ntasnas 
net buvo reikalavęs, kad res- 
puhHkonąi pasitrauktų iš Bircb 
Sodely, kol jo priekyje yra 
Weldt

. Kokias knygas tais Somai
Leidybos direktorius J. če

kis pMmžkė kad numatoma iš
leisti Korsako “Literatūrų drau-

nai” mėsdšdavė iki 120 cn. 
Tačiau šovehorų mėsos vidurkis 
tesiekė 1961 tik 43 cn.

*' AvHiovs romanas ■
Pereitais metais išleistas J. 

Avižiaus rananas ^Į stiklinį kal
ną” palankiai vertinamas sovie
tinėje spaudoje. Jame varduo
ja Lietuvą iš trečio (taMtotmt- 
čio takų Jo pagrindam bėro- 
jus Žutautas svajejo būti ku
nigas, paskui mokytojas, pas-

gystė”, Venclovosv “Eį>ochos 
vėjas”, V. Rimkevičiaus pasa- 
kojimus “Kauno kronikas”, Mie
želaičio, Baltakio, Maldonio,

kyklą, ir tuos, kuriemokosi 
privatinėje. Citizehs for Edu- 
cational Freedom prezidentas 
teisininkas David LaDriere, 
kalbėdamas 20,006 tėvų vardu,

Lietuvos geriausi sovchozai 
“Kibartai”; “Priekulė”, “Ube- 
rSKs” 1961 — rašo Melamed 
— 'teįstengė pieno pagaminti 
76G-77O riįfc T) vidurkis sovcho- 
zuose bųvo 281 cn. pieno.

ManftfaiM kiaulių auginimo 
sovchozai “Kretingalė”, “Jašiū-

taos. tatis 
mo- ma^kMptata^tim kftausi-

. Kova einą ne tik frdwutine - 
piehrMvbet ir aMorcae wd&ty- į 
bėse. Vienur laižai geresnes 
poririjąs pavatinė mokytda, 
Pvz. nesenta Wiseonstn. guber
natorius pasirašė įstatymą, kadi 
autotamnia gota naudotis -'ir ■ "
vatinię atotaykię moidnito^ Bet

--.-tž '■ NL-JLa <■ -4, •• g^P •ųB-ąMI'.'e-e •

šoaias mekyidos, kkun ęiam bu* g 
♦y artimtatae, jei įą lankytų, 
O ten išlupę turi ieškotijau 
kitos susistokime priemonės 
privatinei savo mokyklai pae 
siekti- Dėl to ir tas keistas 
įstatymas buvo pavadintas pų 
staibelio įstatymu- .

Vietos protestantiškų bažny
čių taryba paskelbė, kad tą$ 
įstatymas priešingas konstitu
cijai ir toliau prieš jj kovos-..

Sovietuose teismas nuteisė 
sušaudyti Nikolai Kothar,'žino
mą kk$$ “lipatfkų karalių”. Jis 
tarėjo rteyje savo fabrikėlį

liet pasiuntinybės
Sausio 23 d. New Yorke į- 

vyfco Pabaltijo diptomatimų at
stovų JAV pasitarimas. Buvo 
pasikeista nuomonėmis apie 
tarptautinę padėtį ir einamai
siais reikalais.

atstovui sveikinimus tdegramo- 
mis, laiškais bei vizitinėmis 
kortelėmis atsiuntė JAV proto
kolo šefas ambasadorius Angier 
Biddle Duke, Airijos, Bolivijos, 
Kolumbijos ir Libano ambasa
doriai ir k.

Vasario 26 dr. A Bačkis at- 
StcĮvąvo Lietuvos pasiuntinybę 

^jungtiniaifje JAV Senato' ir At
stovų Rūmų posėdyje Ka^Ro- 
lyje; dalyvavo visas diplomati
nis korpusas, astronautui John 
Glenh garbei.

Vasario mėn. “Congresstonal 
Record” numeriuose pakartoti
nai buvo miiAna Lietuva ry
šium su Vasario 16 ir Katali
kų Bažnyčios Lietuvoje perse
kiojimu. Vasario 15 “C. R.” til
po daug'apie Lietuvą medžia
gos. Ten .tilpo ir preL M. Ke
mėšio ir kum. J. Vaško pasaky
tos Senate ir Atstovų Etatuo
se invokacijos. Ligšioi tftpo 
virš 60 atstovų ir virš 15 se
natorių kalbos- VHesmuese. “C. 
R.”x numeriuose tebetęstana 
spausdinti senatorių ir atsto
vų pareiškimai. .

Vasario 16 šventę, lietum

bu auritasatarių 
gomist Graftįjos, 
bijos, Fitiįūnų ir Ttiiado amba-

VNnonte medžiagos kostiumams^ psltsme Jr sufcneUms. Taig pat 
illkirtto maišyta* spalvoto* lovoms užtissaiai, vMnooto skaros ir 
tslUcjri GftčtaiiBiss ftttffts P®*

__ _ Mflyja Ūk k< Mjusia K spaudas preL 
P. M. Juro maMakaym DIDYSIS RAMYBtS ŠALTINIS, 3-diasis 
papHdytao naujomis maldomis bs» Utimi jomis Nidimas Maldaknyge 
tatai patraukli ir gera dovana vteeMsaaa progome Kaina SUN.

Dvi naujai Maiotoa knygos uZ S&00 —- SAULS KRYŽIUOSE, 
Leonardo Andriekaus, religinio turinio eUtratoių knyga virt 200 
pat ( paskirai kaštuoja toto); 2VAIGZDS VIRŠUM GIRIOS, AUs 
RStos romanas kuris vaizduoja —natos Lietuvos gyvenimą (kai
na SLOO). Utoiaakank aMdvi kartu tik S5X0. ;x

A. Laito 2ODYNA8 už pusę kainos (vietoj S1A00 — tik S7^S 
su persiuntimu). Lietuviškai - angliškas ir angliškai - lietuviškas. 
Virt 1250 pusk, gražiai {ristas. Yra tik ribotas skaičius. Naudinga 
dovana visiems ir visada.

Užsakymus aigsti:

DARBININKAS
no WmougMy Ave^ Brookiyo 21, N. Y.

skiria komjaunuolių veškta'Kau ' 
ne ir Raseiniuose^ taip pat «- ’ 
lėraš&is “Ant Dubysos kran- 1 
to” tam pačiam feikahH skiria t 
V. ftibnskaitė Sakesnės lieta- ' > 
vių literatūros, kurią žada iš- 1 
leisti, minėjo šiuos vardus — J 
Žratatės, Maironio, L -Giros, H 
Vienuolių Laucevičiaus, Varg
šo, o. rusų literatūros minėjo 
13'notorių.

Itatiižbs atstovas J. Rajec
kas dalyvavo Estų n^rftiauso- 
mybės paskelbimo minėjime 
Wasbingte0e vasario 18-

Lietuvos atstovas ir ponia O. 
Kejeckienė buvo pakviesti ir 
dalyvavo Grand Rapids diecezi
jos vyskupo augziliaro K. A 
Salatkos konsekracijoje ir jo 
pageriamo pietuose kovo 6,
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arkivyskupu. Jis yra parašęs 
gerų teologijos veikalų, vado
vauja belgų katalikų akcijai.

Efrsmas Fomi gimė 1889 va
sario 10 Milane, Italijoje. 1913 
liepos 6 įšvęstas kunigu, stu
dijavo Gregoriano ir Milano

Stabdomuoju veiksniu Alte 
yra ne lietuviškoji politika, o 
asmeninė. Yra susidaręs tradi
cinis vadinamųjų “keturių di
džiųjų” prezidiumas, nelinkęs 
daryti atmainų. Ypač aklai yra 
užsispyręs Alto sekretorius. Ko
dėl tokia padėtis susidarė, an* 
rodysime kitą kartą

Motyvai, kuriais tebesisten- 
giama naujas organizacijas ir 
asmenis nustumti nuo Alto su
dėties, yra labai įvairūs. Pra
džioje vis buvo argumentuoja
ma, kad Altas tėra Amerikos 
lietuvių piliečių organizacija. 
Tačiau jo skyriuose seniai bu
vo ir tebėra nepiliečių. Šian
dien naujų ateivių nepiliečių 
mažai jau yra belikę. Tačiau jie 
yra veikliausi naujose organi
zacijose ir bendruomenėje. Ben
druomenės balsavimai parodė, 
kad narių skaičiumi ji dabar 
gausesnė už kai kurias grupes, 
kurios nuo seno įeina į Alto 
sudėtį. Bet Alto priešiškumas 
tai organizacijai nėra išnykęs. 
Atsikalbama tuo, kad tai kul
tūrinė organizaciją kuriai po
litikos reikalai nepriklauso. Bet 
tokiom organizacijom yra ir 
susivienijimai- ’ Antra, Lietuvos 
vadovavimo reikalai yra toji 
politika, kuri tinka ir privalo
ma kiekvienam lietuviui, ko
kios organizacijos jisai bebūtų-

jas, buvo paimtas < 
Sv. Sosto tarnybon- 1923 dir
bo Kolumbijoj, nunciatūroj, o 
vėliau — Argentinos. 1931 su
grįžo Europotrjir buvo paskir
tas čekoslovakijon, vėliau 
Miuųchenan, paskui vėl Čeko
slovakijon popiežiaus represen- 
tantu. 1935 spalio 17 paskir
tas Giustinia&is titulariniu ar- 

is apašta- 
ijon, 1948

:tąM?192T. rugsėjo 4 įšvęstas ’ 
famigtt, aigrįžo Belgi jtm ir pro- 

Sdher-

ILDEBRANDO ANTONtUTTI 
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Naujieji ateiviai, kurių šia
me krašte po karo atsirado ar
ti 30,000, glaudėsi ir prie se
nųjų organizacijų ir kūrė sa
vas; taigi nepaliko visai neor
ganizuoti. Tačiau jų vaidmuo 
Amerikos Lietuvių Taryboje bu
vo ir liko nereikšmingas. Per 
senas organizacijas nedaug kas 
begali į Amerikos Lietuvių Ta
ryba patekti, naujų organizaci
jų nepriimama. Tas klausimas 
buvo iškeltas spaudoje ir Ame-, 
rikos lietuvių kongresuose, ku
riuos sušaukia Altas. Ypač ašt
riai buvo iškilęs kongrese Bos
tone 1958 birželio 27-28- Kon
greso išvakarėse Katalikų Fede-

Afto steighnosi metu jo su- ~racijos tarybos ptofrfrje bcyo g.
dėtis atitiko ano meto Ameri- svarstytas Jr * priimtas" nutari? vytknp
kos lietuviu surigrupavimą. maą siekti, xad Amerikos lietu- iggg 
Amerikos Lietuviu Tarvbą su- ”s"i . -. -™
darė keturios ideologinės —- 
politinės grupės ir dvi andrau- 
dos organizacijos. - vadinamos 
rorivieniiimais. Buvo sutarta, 
kad kiekviena ideologinė — oo
litinė grupė duoda do 7 savo 
atstovus, susivieniiimai — no 
3. Tuo būdu Amerikos Lietu
viu Taryba sudarė 34 atstovai: 
Kataliku Federaciios. Tautinės 
Sandaros, Socialdemokratų Są
jungos Tautinės Sąjungos. Su- 
sivieniiimo Lietuviu Ameriko
je ir Kataliku Amerikoje Su
sivienijimo. Abu susivienijimai, 
aoimdami dauguma tu pačių 
nariu, kurie priklauso ir ideo
loginėm organizacijom, pažiūrų 
įvairumui įtakos neturėjo ir ne
turi. Jų atstovai susilieja su pa
grindinėmis keturiomis grupė
mis. Nebuvo išvengta tam tik
ro pasikartojimo, bet buvo pa
brėžta platesnė organizuotos 
lietuvių visuomenės apimtis: Ne 
organizuotieji savo dalies nega
lėjo turėti ir šiandien jos ne- 
turi. Belieka jiem pritarti ar
ba laikytis nuošalyje- Tokion 
padėtis atsidūrė ir naujai at- 
,vykusieji.

vių-Tferyba būtų praplėsta di-
dėsniu atstovų skaMnmn — linki vikaru, buvo apaštafiiku m te4sai 
bent m n nuo nerrtenos pa-> saloje ir
grindinės grupės. Tačiau tasai 7m<int1j-
nutarimas nebuvo nė iškeltas 
visumos posėdy. Jisai išnyko 
kažkur užkulisiuose. Vėliau pa- 
sirodė, kad kitos grupės, ypač 
vadinamos kairiosios, tiek ma- 
žai beturi savo iškilesnių as- j . -' 
menų, kad jų nepakanka bend- . 
riem centram; vis kartojasi tie ,
patys asmenys.

Mykolas Brovvno, dominin
konas, gimė 1887 gegužės 6 
Grangemoklere Airijoje. 1903 
rugsėjo 14 įstojo. į domininko
nus, studijavo Angelicumo ir 
Fribourgo universitetuose. 1915 
- 1919 buvo studentų dominin
konų magistras- 1919 - 1932 
filosofijos profesorius Angeli
cumo universitete Romoje, 
1932 - 1951 ten pat dėstė teo
logiją, 1932 - 1941 to paties 
universiteto rektorius, 1951 - 
1955 magister sacri palatii, nuo 
1955 iki šiol domininkonų or
dino generolas. Šiuo metu dar 
yra Sancti Oficii ir seminari
jų ir. universitetų kongregaci
jų patarėjas ir Šv. Rašto stu
dijų bei centrinės visuotiniam 
susirinkimui paruošti komisijos 
narys ir Angelicumo universi
teto didysis kancleris.

Anzelmas Marija Albaroda, 
benediktinas, gimė 1892 vasa
rio 16 Barcelonoj,^ Ispanijoje. 
1915.'liepos 16 įšvęstas kuni
gu- Nuo 1936 Vatikano biblio
tekos prefektas, popiežiškos 
mokslų akademijos narys, šv. 
Apeigų kongregacijos konsulto
rius, istorinių ir meninių pa
minklų apsaugos komisijos na
rys, Italijos bažnytinių archyvų 
konsultorius. Jis yra apdovano
tas daugeliu akademinių titu
lų Italijos, Austrijos, Belgijos, 
Vokietijos ir JAV universite
tų. Yra parašęs nemaža istori
nių veikalų, liečiančių 15-to ir 
16-to a. benediktinus ir kai ku- Anzelmas Marija albareda

dįplomatinėn konų semtaarijoje. 1939 balan-* skirta titulariniu Isindos vys- 
dfio 16 išvestas kunigu. Po kar kupu ir Maniles augziliaru. Vė- 
ro studnavo bažnythre teisę ir Juru tapo Maniles — Briuselio 
gavo doktoratą iMpiežiškame šv. 
Antano pranciškonų universi
tete Romoje. Grįžęs į Peru, 
dėstė bažnytine teise Ocopos 
pranciškonų seminarijoje. Pas
kui buvo generalinės pranciš
konų delegatūros Pietų* Ameri
kai sekretorius, pranciškonų ge
nerolo'patarėjas ir Peru pran-' 
ciškonų nrovincijos provincijo
las. 1952 gegužės 18 paskirtas 
titulariniu Romos arkivyskupu 
ir Limos arkivyskupo koadiuto- 
rium, o po arkivyskupo mir
ties 1955 gegužės 7 pakeltas 
Limos arkivyskupu.

' Akaciius Cousm, bazilijonas, 
gimė'1897 liepos 31 Alepe, Sy- 
rijoje. 1911 įstojo i bazilijo
nų ordiną Alepe, studijavo grai
kų apeigų kolegijose ir Propa
ganda Fidei universitete Romo
je, kur įsigijo teologijos ir fi
losofijos doktoratus. 1920 gruo
džio 20 išvestas kunigu- Vė
liau^ dar įsigijo utriusųue juris 
džJrtaratą. Baigęs studijas, 
grižo/f : Libaną ir tapo ^avo 
ordinį Scholastinių studijų pre- 
fekto^jbr ordino generolo asis- 
tedtn.^929' praskirtas Rytų ap- 
ėigų Bažnyčios kanpnų teisės 
kodekso paruošimo komisijos 
nariu, 1931 defensos vinculi 
Sacrae Romanae Rotae teisme, 
1936 Rytų apeigų kongregaci
jos konsultorius- 1961 tos pa
čios kongregacijos, sekretorius-

Rautas Silva Hanriųuaz, sa
lezietis, gimė 1907 rugsėjo 27 
Talkoje, Čilėje. 1931 įstojo į 
saleziečius. Prieš stodamas į 
vienuolyną, jau buvo gavęs tei
sės doktoratą Filosofijos ir

kivyskupu ir j 
Hškn delegatu i 
rugsėjo 28 perkeltas nuncijum 
į Peru, 1953 gruodžio 14 pa
skirtas apaštališku delegatu 
Kanadai, o 1959 vasario 24 per
keltas apaštališku nuncijum 
Portugalijon.

HdebrąndM Antoniutti gimė 
1898 rugpjūčio 3 Nimis mies

telyje prie Udinės, Italijoj. Mo
kėsi popiežiškoje seminarijoje 
Romoje, 1920 gruodžio 5 įšvęs
tas kunigu- Vęliau įsigijčū teo
logijos doktoiUtą. Baigęr'stu
dijas, buvo I^i*ės vyskuposek- 
retorius ir sea^narijos profeso
rius. 1927 1 buvo pa
šauktas diploų^dinėn šv. Sosto 
tarnybon i^, ^skirtas apašta
liškos delegaįjįf'os Pekine sek- 
retorium, * luSr'perkeltas į Li
sabonos nundėtūrą. 1936 gegu
žės 19 pąskir^s Sannados Fri-t 
gijoje titulariniu arkivyskupu 
ir Albanijos " apaštališku dele
gatu. 1937 buvo incaricato 
di affari Salančmkoje, 1939 lie
pos 14 paskirtas apaštališku de
legatu Kanadai:! 1953 spalio 20 
pakeltas Madrido nuncijum. 
•Moka itališkai, * prancūziškai, 
antiškai, ispaniškai ir kinietiš-

DR. PETRAS MAČIULIS

TRYS ŪLTOIATDMAI

Derybos Kaune, Varšuvoje, Karaliaučiuje

Konfaenctjęs nutarimas tuo atžvilgiu Lietuvos ne-

Nuskardėjo dėl to, kad Tkutų Sąjungos sesijoje pe-

Tautų Sąjungos sesijoj J- POradrids pastatė tie-prie Lenkijos

prieš savo

drumstas, duodamas lenkam naujų argumentų jų 
propagandai. Nors jie patys, atrodo, gerai suprato, ' 
kad. tas nutarimas neturėjoJeisinio pagrindo,.tačiau 
juo

Karas ar taika?
Lietuviam 1927 metų rudenį apskundus Lenki

ją, kad ji Vilniaus krašte laužo savo pasižadėjimus

lutes teko eiti lietuvių komisijos sekretoriaus pareb* -' 
gas. • ' -

Kaunas savotiškai reagavo į derybas su lęn-' - > 
kais, smurtu užgrobusiais Lietuvos istorinę sostinę 
ir trečdalį jai priklausomų žemių, todėl neišvengta

Pirmosios komisijos posėdžiai įvyko Karaliaučių- 
je, kur susitiko abiejų kraštų užsienio reikalų nd- „ę 
nisteriai: A. Voldemaras ir Zaleski. Antrajai komi* 
sijai, posėdžiavusiai Varšuvoje, pirmininkavo dr. Do- 
vas Zaunius, gi trečioji komisija — praeities klau-

Hymanso projektas

(4)
Sulaužius Suvalkų sutarties nuostatus, ir neteisėtai 
užgrobus Vilnių bei kitas Lietuvos sritis, Lietuva jo- 
kių santykių su Lenkija nepalaikė. Neturint gi su 
Lietuva nė konsularinių ryšių, Lenkijai % nebuvo į- 
manoma pasinaudoti Nemuno žemupiu ir eventualiai 
Klaipėdos uostu. Dėl to lenkai ieškojo savo intere
sam atspirties pas prancūzus, kurių rankose laikinai 
Klaipėda atsidūrė. Jie buvo net pasiūlę kondominiu- 
mą Klaidėpos uoste, suprantama, aukštojo prancūzą 
komisaro Klaipėdos kraštui globoje.

Klaipėdos krašto gyventojai, aborigenai — lie
tuviai, nebuvo patenkinti prancūzo komisaro Petisnė 
vesta politika, Klaipėdoje. Petisnė buvo palikęs Klai
pėdos administracijoje senuosius, kaizerinius vokie
čius — atėjūnus, nesiskaitydamas su nauja padėti
mi nei su žmonių nuotaikomis. Klaipėdiečių lietuvių 
noras buvo suprantamas; jie siekė visą kraštą sugė
dinti su Lietuvos valstybe, kaip buvo numatyta ir 
Versalio sutartyje. Kada patyrė apie naujas, lenkų 
spendžiamas pinkles įsibrauti į Klaipėdos uostą, lie
tuviai sukilo ir po trumpo susirėmimo su prancūzų 
komisaro įgula, 1923 sausio 15 jau patys buvo kraš
to šeimininkai. Sukilimas truko tiktai keliolika va
landų. Jis, be abejo, nepatiko nei didiesiem ponams. 
Paryžiuje nei jų liaupsintojams lenkams.

Lietuva klaipėdiečių akciją rėmė, nes ir Lietu
vos interesai vertė galimai greičiau ir be jokių sve
timų patarėjų tvarkyti ekonominius to krašto rei
kalus. 1922 metų gale jau visas pasaulis Lietuvą bu

vo pripažinęs de jure. Pagrindinė Versalio taikos su
tarties sąlyga, kol Lietuva susitvarkys, jau buvo įvy-

> kęs faktas. Tačiau Ambasadorių Konferencija, nebe 
tam tikros lenkų-užkulisinės akcijos, Klaipėdos kraš
to perdavimą Lietuvai tebedelsė.

z Negarbingas akibrokštas

Lietuva jau seniai visokiais keliais ieškojo teisy
bės. Tuo reikalu buvo kreiptasi ir į Ambasadorių 
Konferenciją, mažesniajam siekiant teisinės tvarkos 
nustatymo prieš didesnįjį. Ir kokia ironijai Užuot su- 
draudus lenkus, sulaužiusius visas sutartis, juos pa
glostė, o lietuviam kirto negarbingą akibrokštą — 
už tai kad lietuviai netinkamai pasielgę su Klaipė
dos komisaru Petisnė. Mat, Ambasadorių Konferenci
ja, paveikta Klaipėdos sukilimo ir lenkų vestos prie
šiškos Lietuvai politikos, 1923 kovo 15 vienašališku 
nutarimu administracijos liniją paskelbė siena tarp 
Lietuvos ir Lenkijos ... Tuo būdu visi Tautų Sąjtm- „ ...
gos nutarimai ir visi teisiniai pagrindai buvo apvers- nenorėdama jokiais projektais okupuoto Vilniaus 

' ti viršum kojomis.
Ambasadorių Konferencija neturėjo nei teisės 

nei jokių įsipareigojimų nustatinėti sienos tarp vals
tybių. Tai pripažino ano meto žymieji tarptautinės 
teisės žinovai, kaip La Fur, La Pradelle, Mende- 
stam; yra jų viešai paskelbti dokumentai. Jiem ne
siryžo prieštarauti nei lenkų teisininkai. Antra, len- 

, kai nebuvo įvykdę Tautų Sąjungos nutarimo iš 
1922 metų pasitraukti iš Vilniaus ir jo srities. Tre
čia, ir Haagos tarptautinis tribunolas 1931 m. nera-

Dar prieš tą Vilniaus seimą, kuris labai jau pri
mena vėliau Baltijos valstybėse Sov. Rusijos praves
tus “liaudies seimus” *(19401, lietuviams ir lenkams 
susitarti buvo pasiūlytas Belgijos užsienio reikalų 
ministerio Paul Hymanso projektas. Jisai veikė kaip 
Tautų Sąjungos įgaliotinis ir. tarjrininkas. Pirmasis 
Hymanso projektas 1921 gegužės 20 numatė federa- 

, lirię Lietuvos valstybę iš autonominių Vilniaus ir Kau 
no ,kontonų. Federacijos sostinė — Vilnius, oficia
lios kalbos — lietuvių ir lenkų. Lietuva priėmė pro
jektą, kaip derybų bazę. Lenkija pareikalavo, kad į 
derybas būtų įsileisti Vilniaus krašto atstovai, ku
riuos būtų parinkusi okupacinė lenkų valdžia. Su 

-tuo nesutiko nė projekto autorius Hymans. Jis pa
taisė savąjį projektą 1821 rugsėjo 3. Lietuva taip 
pat priėmė, įnešdama kai kurių pataisų; Lenkija ta
da siūlė grįžti prie pirmojo projekto. Tautų Sąjun
gos Taryboje paaiškėjo, kad Lenkija išsisukinėja,

krašto išsižadėti. Tautų Sąjungos Taryba 1922 sausio 
13 posėdyje išreiškė apgailestavimą, kad derybos

dimo. Kai Ambamdorių .Konferencija 1923 kovo 15 
tokį viehašališką sprendimą padarė, tai jis priešta
ravo ir tam Tautų Sąjungos Tarybos nutarimui.

Lenkai Vilniaus krašte griebėsi represijų prieš 
lietuvius, kad lietuviškasis judėjimas silptų ir nebu

tuvos ministeriui pirmininkui prof. Augustinui Vol- - 
demarui kietą* klausimą: karas ar taika? Supranta- 
ma, kad Lietuvos atsakymas tegalėjo būti — taika. ’ 
Lenkija ir Lietuva buvo įsipareigojusios Tautų Są- J 
jungai nesigriebti nedraugiškų žygių ir palaikyti tai- 
kos stovi. Lietuvai rūpėjo ne karas, o teisybė. Bet 
tos teisvbės tol negalėjo rasti, kaip silpnesnis part- 
neris. Vienintelis Lietuvos ginklas tebuvo protes- 
tas: kol nėra teisybės, negali būti su Lenkija nė nor- 
malių santykių. .

Nevisiem buvo suprantamas toks Lietuvos nu- . 
sistatymas. Jei nėra karo padėties, tai gali būti ras- 
tas koks nors modus vivendi, juoba, kad Lenkijos' 
atstovas'Tautų Sąjungoje pareiškė, jog pripažįsta ir 
gerbia Lietuvos nepriklausomybę. Tautų Sąjungos 
Taryba rekomendavo pradėti pasitarimus, bet ir ne- pi-O 
vertė Lietuvos atsižadėti savo teisėtų reikalavimų. / 

Lietuviai sutiko derėtis, manydami, kad lenkai 
jau bus supratę, jog jie yra sudarę .nenormalią pa-/ . 
dėtį ir leisis į kokias nors nuolaidas. Buvo sutary 
tos trys komisijos: politinė, ekonominė bei susisiek -M 
kimo ir praeities' klausimų likvidavimo.

Lenkų komisijos pirmininku buvo p. Holowiro,> ^ 
lenkų užs. ric. min-jos direktorius, žinomas savo 
griežta politika Lenkijos mažumų atžvilgiu; jis vė
liau tragiškai žuvo Lwowe. Kiti lenkų komisijos na
riai daugumoje buvo kariftiai — ekspertai, 1929 
metų kovų su bolševikais dalyviai.

(Bot daugiau)
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Venckuvienė. Grupėje šoka: D.

J. SoUūn&s

a. Pranešimas turi būti už-

Lietuvos ministeris Prancūzi
joje ir V. Lozoraitienė Lietu-

gaunamos pensijos. __

J. Lapinskas Tournon mies
te vienoje darbovietėje išdirbo 
25 metus ir už sąžiningą dar
bą gavo mędalį, kurį įteikė Ar- 
deche departamento prefektas- 
Buvo suruošti iškilmingi pietūs,

JONAS SOLIO NAS, pažadėjęs 
Darbininkui rąžyti socialinio drau
dimo klausimais. Socialogijos 
mokslus baigi Urbanoje ir Detroi
te. Dabar dirba socialinis apsau
gos įstaigoje Baltimorėje, Md.

Vasario 16 d. 18 v„ 15 min. M- Dambrauskas po sunkios 
Paryžiaus radijas, perdavė į Lie- motociklo nelaimės yra likęs 
iuvą ministerrio S- Lozoraičio invalidu ir turi pragyventi iš 
ir bendruomenės tarybos pirmi
ninkės S. Jokubauskaitės - Pag
nier kalbas, taip pat Broniaus

bos pirmininke S, Jakubauskai- gausiai atsilankę vietos lietuviai Paryžiaus studentai. Dalis jau
te - Pagnier ir valdybos pirmi- ir Lietuvos draugai buvo ben- rūmo yra atvykę iš JAV ir Ka
niūkų kun. J. Petrošium.

Lietuvių kolonija Lietuvos 
nepriklausomybės šventę pami
nėjo iškilmingu susirinkimu, ku 
rį sukvietė lietuvių bendruome
nės valdyba vasario 18. Susi
rinkime, kurį atidarė valdybos 
pirmininkas kun- J. Petrošius, Jonušo lietuvišką muziką "Gau

džia trimitai”.

. _ r • nešimo vardas yra — Annųal •
singai nuskriaudė, sulaikydama Report of Earnįngs (From OA- 
vieną arba net keletą socialinio C 777). Apie šį pranešimą tu- 
draudimo mėnesinių čekių. Pen- rime įsidėmėti du dalykus: 
sininkai dažnai teisinasi, jog a. Pranešimas turi būti už- . 
jie užpildė visokiausias reika- pildytas iki balandžio 16 dieno-; 
lingas „blankas, pradėję gauti b. Pranešimas nieko bendro 
pensijas visiškai nedirbo ir vis 
tiek metų gale buvo sulaikyta 
dalis čekių. Kad vėl neatsitik
tų kokių neaiškumų, šiandien 
ir norime bent trumpai paaiš
kinti apie tam tikrų blankų už
pildymą. x . 1 ■'

s Pareiga ar popierizmas?

Vasario 16 PrancttzijojeK
A. Pagnier,'D. Paramskaitė, R.

v<» gartte ŽOdąJįs H. Dabiy, prozą. OnaftgnierskambinJ BąSį. M Donaldas A.,Jasai- Neretai mūsų socialinio dm- užpildyti specialų pranešim,
o taip Pat Paryžiaus lietunų ko- lorieplonu Debussy ir Moaarto tis, P. Klimas. P. Liutkus ir., pensininkai skundžiasi, apie savo'uždarUus. So pra- 

vos nepriklausomybės šventės lonija su bendruomenės tary- kūrinius. Užbaigiant šį vakarą, a. Mončys- Dauguma įų yra kad gjl juos val(Jžia neteil nešimo vardas _ • -
proga 16 gili ruošė Pa- Ras nirmininka fi .TrUnikan-drai. mtuciai ateita nlr a liAtnviai Vialic. ’;.»»» . . * z? T .. .
ryžiuje priėmimą 4 būrį atsi
lankė užsienio reikalų minis
terijos valdininkai, parlamento 
nariai ir senatoriai, mums drau
gingų kraštų diplomatai, gausūs 
politikai, profesoriai ir rašyto
jai. Svečių tarpe buto Estijos 
ir Latvijos ministeriai K. Pusta 
ir O- Groswald ir lenkų amba
sadorius K. Morawski su žmo
nomis, Paryžiaus arkidiocezijos ‘ 
atstovas, Europos Tarybos at
stovas, Prancūzijos radijo ir te
levizijos vadovybė, ANCE de
legacijos ir Laisvosios tarptau
tinės mokslų akademijos nariai- 
Priėmime dalyvavo pasiuntiny
bės patarėjas prof. J. Baltru
šaitis, pik. J. Lanskoronskis, 
pasiuntinybės sekretorius A. 
Liutkus su žmonomis ir Lietu-

S. Lozoraitis ir' garbės konsu
las H- Dubly. Po susirinkimo 
buvo meninė dalis, kurioje A- 
Mončiaus ir B. Venckuvienės 
vadovaujama lietuvių studentų 
bei studenčių grupė šoko liau
dies šokius. F. Pabilionytė, ku
ri taip pat buvo programos ve
dėja, ir Z. Mikšys skaitė Mai
ronio eilėraščius ir Vienuolio

E-'
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Maironio metai—lietuvių kultūros metai
PLB valdyba 1962 metus pa

skelbė Maironio metais- Didžio
jo mūsų poeto 100 metų su
kaktis verta tokios garbės. Pri
tardami LB iniciatyvai, Lietu
vių Rašytojų Draugijos vardu 
drįstame Maironio metus pava
dinti lietuvių kultūros metais- 
Prie minėjimų iškilmingumo 
pridėkime dabarties gyvenimo 
turinį ir pareigas savajai kul
tūrai.

Maironis yra ne tik didelis 
poetas, bet ir tautos prisikėli
mo vadas. Jis iškilmingai ir su 
giliu įsitikinimu skelbė kultū
rinės kovos šūkius ir idėjas: 
“Paimsme arklą, knygą, lyrą ir 
eisme Lietuvos keliu!”.

Maironio metais visa jėga 
atsigręžkime veidu į lietuvišką
ją kultūrą: dėmesys lietuviškai 
knygai, dailininko paveikslui, 
lietuviui kompozitoriui. Mūsų 
parengimai ir pramogos šiais
metais turėtų būti ypatingai gaitytė, Leonardas Žitkevičius

kruopštūs, ne tuščiaviduriai. 
Ypatingas dėmesys jaunimui. 
Jo įaugimas į lietuvišką kultū
rą tebūna’ mūsų visų gyvybi
nė pareiga.

LRD visur, kur tik galėda
ma, talkins Maironio pagerbi
mui ir kultūrinei veikiat Ta
čiau LB, kaip visus lietuvius 
jungianti kultūrinė visuomeni
nė organizacija, turėtų stoti 
Maironio metų kultūrinės veik
los priekyje, derinti vietose ki
tų organizacijų iniciatyvą, pla
nuoti kultūrinius šių metų dar
bus ir budėti, kad Maironio 
metai nepasiliktų tik eiliniais, 
nieku neatžymėtais metais. LR 
D vardu prašome JAV LB Cen
tro Valdybą įsteigti nuolatinę 
metinę lietuvių literatūros pre
miją.

LRD Vaidyba: Pranas Naujo
kaitis, Algirdas Landsbergis; 
Paulius Jurkus, Kotryna Gri-

mą į prancūzų kalbą. Išleidi
mu rūpinasi kun. J- Petrošius. 
Šiuo metu kun. A- Bačkis tę
sia mokslus pontifikalinėje aka
demijoje Romoje. Akademija 
paruošia diplomatinei tarnybai 
nunciatūrose. Kartu su juo stu
dijuoja ir kun. J. Balutis. Tai 
pirmieji lietuviai šioje akade
mijoje.

J. Grinius, 15 metų ištarna
vęs svetimšalių legione, prieš 
metus sugrįžo į Paryžių, kur 
dabar gyvena ir dirba-

Paryžiaus lietuvių tautinių 
šokių grupė mokosi šokių skulp
toriaus Martelio studijoje. Gru
pei vadovauja skulptorius A. 
Mončys, akordeonu groja B-

teikdamas pareiškimą socialinio 
draudimo pensijai gauti, tuo 
pačiu metu pasirašo ir pasiža
dėjimą, kad jis sutinka socia
liniam draudimui pranešti, jei 
vėl pradėtų -dirbti ir uždirb
tų virš 1200 dol. per metus. 
Visas vargas su tais mūsų pa-

Kun. A- Bačkis ruošia Sibi
ro tremties maldaknygės verti- kuriuose dalyvavo prefektas, 

" “ ■*’“ miesto burmistras.

S. Žilinskas tragiškai žuvo 
prieš Kalėdų šventes. ;

. į Romą rengiama maldinin
kų kelionė rugpjūčio 3-7. Ro
mon tuo laiku suvažiuoja įvai
rių tautybių „emigrantai. Pran
cūzijos lietuvių grupei vado- , . - -
vauja kun. J. Petrošius. Į Ro- rašais po įvairiais pasižadėji
mą išvyksta rugpiūčio '2? Šuva- mais, nes labai dažnai mes ne
davimo metu be bendrų visų paskaitome, ką pasirašome- Vė- 
tautybių manifestacijų lietu- —
viam bus priėmimas šv. Kazi
miero kolegijoje ir iškilmingas 
Maironio 100 metų sukakties 
minėjimas su menine programa.

neturi su valstybinių mokes
čių blankais (Income Tax Re- 
turas).

Gaila, kad daugelis dirban
čiųjų pensininkų galvoja, kad 
valstybinių mokesčių blankai 
yra vieninteliai blankai, ku
riuos būtina užpildyti- Reikia 
įsidėmėti, jog neužpHdęs pra
nešimo apie savo uždarbius, 
pensininkas gali prakasti eks
tra mėnesinį čekį kaip pabau
dą už pareigos neatlikimą.

Trumpai, kiekvienas dirban-

mais, nes labai dažnai mes ne-

liau gi skundžiamės, kad nie
kis, mums nepasakė, kas dary
tina, jei pensininkas pradeda 
dirbti. _

Socialinio draudimo taisyk
lės sako, kad kiekvienas pen
sininkas, nesulaukęs 72 metų 
amžiaus, uždirbąs per metus 
virš 1200 dol., metų gale turi

MOTERŲ SĄJUNGOS NARIŲ VAJUS
Amerikos Lietuvių Romos 

Katalikių Moterų Sąjunga, vie
nintelė lietuvių katalikių pašal- 
pinė organizacija, paskelbė nau
jų narių vajų nuo vasario 1 
iki rugpiūčio 1-

Moterų Sąjunga yra įkurta 
1914 metais Chicagoje, III. Jos 
kūrėjos norėjo sujungti visas 
lietuves katalikes į vieną di
desnę organizaciją, kad orga
nizuotos galėtų daugiau nu
veikti. ,

Moterų Sąjungos tikslai įvi
rus: pašalpos skyriai teikia pa
šalpas ligoje, pomirtinės ir ap
draudos skyriai suteikia pinigi
nę paramą mirties atveju ir ap- 
švietos skyrius duoda progos 
pasireikšti švietimo ir sociali
nėje veikloje- Sąjunga turi 50 
kuopų, narių — arti 3,000. Jos 
turtas siekia 187,797,70. Sąjun
ga leidžia mėnesinį žurnalą — 
Moterų Dirvą.
Moterų Sąjunga daug nuvei
kė Lietuvos labui, padėjo iš
laikyti lietuviškas katalikiškas 
organizacijas, rėmė savas baž
nyčias, savo spaudą, įvairius 
mokslo ratelius, skelbė jauni
mui rašinių konkursus, teikė 
stipendijas. Sąjungietės daug 
veikia ir kitose draugijose-

Kad ši kilni organizacija gy
vuotų, reikia jai surasti nau
jų narių. Todėl Amerikos Lie
tuvių Moterų Sąjunga ir krei
piasi į visas lietuves katalikes, 
kad jos įsijungtų į Moterų Są
jungą. Į pašalpos, pomirtinės ir 
apdraudos skyrius priimamos 
nuo 16 iki 50 metų. Į apšvie- 
tos skyrių priimant, nežiūrima 
amžiaus. Moterų Sąjungos kuo
pų yra daugelyje lietuviškų ko
lonijų. Kur jų nėra, galima į- 
kurti, suradus dešimtį narių, į- 
rašant į pašalpos, pomirtinės 
ar apdraudos skyrius. Įstojimo 
mokesčio nėra. Daktarui už ap
žiūrėjimą, jei reikia, sąjunga 
sumoka 3 dol.

Kviečiamos visos , lietuvės į- 
sijungti į Moterų Sąjungos ei
les. Būdamos šios garbingos ir 
senos organizacijos narėmis, tu
rėsite daug progų prisidėti prie 
katalikiškos, lietuviškos ir kul
tūrinės veiklos- Kartu stiprin
site ir savas organizacijas.

Platesnių informacijų reika
lais prašoma kreiptis į mane 
— Elzbietą Paurazienę, 17403 
Mich., arba į centro raštinę — 
Viktoria Leone, 7155 So. Her- 
mitage Avė., Chicago 36, UI.

(Iš “Prancūzijos Lietuvių ži
nių’' biuletenio).

PIANISTAS ANDRIUS KUPREVIČIUS, kurio koncertas New Yorke bus balandžio 8, ir koncertui rengti 
komiteto sekretore Irena Vakselytč. " Nuotr. V. Maželio

DVI POROS BATŲ UŽ METU DARIJĄ KOLCHOZE
Stiprus, 

kolūkyje, 
gas valandas: nuo aušros iki 
sutemos- Mėnesio pabaigoj gau
na atlyginimą: tris rublius ir. 
60 svarų grūdų, kuriuos par
davęs gautų 7 rublius. Taigi 
dirba visą mėnesį už 10 rublių. 
Už tuos pinigus jis gali nupirk
ti žmonai vilnonę skarutę, at
siųstą iš JAV. Ji pas mus kai
nuoja 85 centus. Taigi, tas vy
ras uždirba per mėnesį tik 85 
centus arba vilnonę skarutę, ar
ba vieną metrą nylono, arba

nesenas vyras 
Dirba sunkiai

dirba 
ir il-

metu 
vada- 

Auko-

du pūrus bulvių. Melžėja turi 
tris kart kasdien per visą mė
nesį melžti karvę ir tada gaus
— vieną silkę.

Baudžiavos laikų nepamenu, 
protėviai gyveno “karališkam” 
kaime, bet nemanau, kad ir 
baudžiauninkui ponas mažiau 
atlygino, kaip dabar sovietai at
lygina kolūkio darbininkui.

Suprantama, kad prekių kai
nos yra beveik neįkandamos ei
liniam juodadarbiui, štai, bent 
dalis tų kainų doleriais: rugių 
100 sv. — 12 doL, bulvių — 
3,50, lašinių ar sviesto svaras
— 1,25, darbiniai batai (med- 
padžiai) — 10, išeiginiai batai
— apie 45, o rūbų eilutė arti 
šimto dolerių; tiek pat kainuo-

Elzbieta Paurazienė

----- BOSTONO-------  
MIŠRAUS CHORO 

KONCERTAS 
rengiamas skautų TAURO tunto, įvyks 

kovo 24 d., 7 vai. vak.
FRANKUN K. LANE SALftJE 

Jamaica Avė. ir Dexter Court kampas 
Įėjimas: $2.50 ir $2.00 

•ĮLIETAI GAUNAMI: 
Ginkų krautuvėje, Atletų klube, pas 
J. PalukonJ, skautus h- židinio narius

po 5 doL: S. Vaičiū- 
Lozoraitienė, P- Almi- 
Vameckas, K. Kubai- 
Klimas, A. Balčiūnas,

LINDEN, N. J.
Vasario 25 minėjimo 

surinkta aukų Lietuvos 
vimo reikalams 197 dol.
jo: po 10 dol.: dr. P- Jucaitis, 
kun. J. Pragulbickas, V. Tursa 
ir J. Liudvinaitis, K. Degutis— 
8 dol.; 
nas- A. 
nas, M. 
tis, M.
S- Ramonas, kun. P. Totoraitis, 
V. Adomavičius, K. šeštokas, 
B. §abeckienė, Al. Wrigley, Ju- 
raičiai, J. Kasauskas, V. Valan- 
tukevičius, G. Ceras, S. Meilus, 
A. Pilibaitis ir A- Yršus; V. Pe- 
tuchovas — 4; po 3 dol.: V. 
Prižgintas, B. Ašmontienė ir V. 
Plungienė. Kiti aukojo mažiau 
Alto skyriaus valdyba visiems 
aukojusiems nuoširdžiai dėko
ja. V. T.

KAS DAROSI, kai ilgai pirminin
kaujama po ta pačia skrybėle.

metų amžiaus, bet (uždirbąs 
virš 1200 doL per metus, tu- 
ri iki balandžio 16 užpildyti 
pranešimą apie savo uždarbius 
(Form OA-C 777). Toji forma 
yra gaunama kiekvienoje socia
linio draudimo įstaigoje.

Pastebėtina, kad labai dažnai 
tie pensininkai, kurie maždaug 
metų viduryje išeina į pensiją 
ir kurie prieš išeidami į pen
siją uždirbo virš 1200 dol., ne
užpildo reikiamo pranešimo. K 
dėl? Jie dažnai galvoja, kad to
ji 1200 dol. suma pradedama 

' skaičiuoti nuo to laiko, kada 
darbininkas išeina į pensiją. 
Visai ne- Visi uždarbiai turi 
būti įskaičiuojami nuo sausio 
1 d., nors dalis uždarbio ir bu
vo gauta prieš išėjimą į pensi
ją. Vadinas, nors pensininkas 
ir nebūtų nieko uždirbęs po 
to, kai išėjo į pensiją, tačiau 
jei jis nuo sausio 1 iki pasi
traukimo į pensiją uždirbo virš 
1200 dol., jis taip pat turi už
pildyti pranešimą apie savo me
tinius uždarbius. Tik tie dir
bantieji pensininkai, kurie yra 
per 72 metų amžiaus, gali už- 

' dirbti neribotą sumą ir jiem 
nereikia užpildyti jokių prane
šimų, nes jų uždarbiams tokių 
suvaržymų nėra.

Kiek prarasiu?
Dirbąs pensininkas kartais 

nori žinoti, kiek čekių jis pra
ras, jei uždirbs virš 1200 dol- 
Jokios nustatytos sumos nėra.

Vadovaujamasi paprasta taisyk
le: daugiau uždirbai — dau
giau bus sulaikyta čekių.

Kokią sumą pensijos darbi
ninkas praras, priklauso nuo 
uždarbio virš 1200 dol-

Atskaitymas apskaičiuojamas 
taip: už pirmuosius 300 dol. už
darbio (iki 1500 doL), pensinin
kui iš pensijos atskaitoma 150 
dol. Reiškia, jis už kiekvienus 
du uždirbtus dolerius praranda 
vieną dolerį-

Jei uždirbama virš 1500 dol., 
tada už kiekvieną dolerį, už
dirbtą virš 1500 dol., atskaito
ma vienas doleris.

Paimkime pavyzdį. Motiejus 
Busilas gauna 100 dol- per mė
nesį. Jis praeitais metais už
dirbo 1650 doL Jam buvo iš pen 
sijos atskaityta 300 dol. (už 
primuosius 300 dol. iki 1500 
dol. jis prarado 150 dol-, ir už 
150 dol. uždirbtų virš 1500 dol. 
jis prarado dar 150 dol-; viso 
—300 dol.).

Jei Busilas neužpildys laiku 
pranešimo iki š. m. balandžio 
16, tai už bausmę gali praras
ti dar vieną mėnesinį čekį.

Turiu pastebėti, kad už tuos 
mėnesius, kurių metu pensinin
kas visai- nedirbo, arba uždir
bo mažiau nei 100 dol., neat- 
skaitoma nieko. Taigi, jei pen
sininkas, per pirmuosius du 
mėnesius uždirbęs 2000 dol. 
nūo kovo-* mėnesio pradžios vi
sai nedirbo, tai jis praras tik 
du čekius: sausio ir vasario 
mėnesius.

Svarbiausia — laiku užpildy
ti pranešimus apie uždarbius 
tiems pensininkams, kurie už
dirba virš 1200 dol. ir dar nė
ra sulaukę 72 metų amžiaus.

IŠTESĖJOME daugiau kaip 100 
metų didindami dividendus

ja ir paltas-
Taigi, paprastas darbininkas 

turi prakaituoti kolūkyje visus 
metus, nieko nevalgyti, neger
ti, jokių rūbų nenešioti, tada 
metų gale už savo darbą galės 
nusipirkti dvi poras batų arba 
paltą, arba drabužių eilutę.

Žinia, to darbininko sveikatą 
tikrins sovietiniai daktarai, bet 
rimtesnei ligai jis vaistų neras 
jokoj vaistinėj, o jei ras, tai 
tiems vaistams nupirkti neuž
teks metų uždarbio.

Apsaugok Viešpatie, mus nuo 
šito raudono rojaus! Gervė

HAMILTON, ONT-

Išvyksta Steigvily šeima

Seni hamiltoniečiai prekybi
ninkai Antanas Steigvila su 
žmona, buv. mokytoja Domei
kaite, apleidžia Hamiltoną, ku
riame išgyveno daugiau kaip 
10 metų. Jie augina gražią lie
tuvišką šeimą iš 4 vaikučių. 
Steigvilai turėjo savo namus ir 
plačią mėsos prekybą 344 
Main St. Išsikelia į Gleen- 
mayer, Ont., kur daugiausia gy
vena tabako augintojai. Naujo
je vietoje Steigvilai atidarys 
universalinę krautuvę. Hamilto
ne jie buvo veiklūs visuomeni
ninkai, gerų lietuviškų darbų 
rėmėjai, susipratusi lietuviška 
šeima. Linkime naujoje vieto
je sėkmės.

Dividendai mokami nuo įdėjimo dienos 
Apskaičiuojama pilnais metų ketvirčiais

' dividendo plūs specialaus priedo tapomo
sioms sąskaitoms pastovioms daugiau kaip 
keturis metų ketvirčius. Dividendai apskaičiuo
jami metų ketvirčiais pradedant sausio 1, 1962, 
paremti nuolatiniu patenkinamu pelnu.

3%% normalaus
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KINGS COUNTY
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Narys — Federal Deposit Insurance Corporation
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PYramld 9-6100

Eastern Parkway Office:
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žus, Lietuva vėl bus laisva IS VISU
PATEBSON, N.J.

Po meninės dalies labai gra

bus laisva.kongresmanas Charles Jodson.

'?5Į

3

J

dijų pynę, o pabaigai vėl mer
gaičių kvartetas padainavo lie
tuviškų dainų. Patersoniečiai 
džiaugiasi, kad vietos jaunimas 
galėjo pavaduoti kviestinius

žiai ir nuoširdžiai pakalbėjo ronįja tikrai žus ir Lietuva vėl 
kongresmanas Charles - Joeison. bus laisva. Barb. Paei-

K W
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VYSK. K. SALATKA, Grand Rapids vyskupijos augziliaras, konsekruotas 
kovo 6.

LIETUVOS VYČIŲ VEIKIA
Newarko, N. J., Lietuvos vy

čių. 29 kuopa vasario 20 turė
jo susirinkimą šv. Jurgio salė
je. Maldą sukalbėjo vicepirmi
ninkas John Remeika.

Ieva Trečiokienė padarė pra
nešimą apie Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimą, 
kurį rengė ir globojo vyčių 29 
kuopa. Minėjimas gražiai pasi
sekė, sutraukė daug žmonių, 
paminėtas vietinėje amerikie-

Baltimores žinios .
Ateitininkai kovo 4 pagerbė 

šv. Kazimierą- Visi dalyvavo 
8:30 v. mišiose, kurias aukojo 
ir pamokslą pasakė jų dvasios 
vadas kun. K. Pugevičius. šv. 
Alfonso parapijos salėje įvyko 
susirinkimas su minėjimo pro
grama. Paskaitą skaitė archi
tektas Arvydas Barzdukas iš 
Washingtono.

Sodai ietės savo susirinkime 
kovo 4 aptarė ateities veiklą 
ir įvairiems parengimams su
darė komitetus.

Šv. Vardo draugijos vyrai sa
vo metinius pusryčius turės ko
vo 11, sekmadieni, po 8:30 v. 
mišių. Pusryčiai bus parapijos 
salėje- Juos paruošia sodalie- 
tės. Kalbą pasakys Fred Dew- 
berry.

Antanas Miliauskas - Miller, 
senos kartos lietuvis, ilgai gy
venęs Baltimorėje ir ilgą laiką 
turėjęs siuvyklą, šiomis dieno
mis po operacijos sveiksta sa
vo namuose.

.čių spaudoje — The Evening 
News ir Advocate, Newarko ar
kivyskupijos laikraštyje-

Jokūbas Stukas pranešė, kad 
šv. Patriko dieną, kovo 17, to
je pačioje sv. Jurgio salėje ren
giami pietūs. Pradžia 7 v. v. 
Įeinant aukojama 4 dol- Visas 
pelnas skiriamas lietuviško kry
žiaus statybai. Kryžiaus pašven
tinimas bus birželio 17. Bilie
tų galima gauti pas: Jokūbą 
Stuką — šio parengimo pirmi
ninką, Charles Sipailą, 281 
Gertrude St. ir Oną Yan- 
kauskas, 1495 Franklin St., abu 
iš Hillside, arba pas vyčių 29 
kuopos narius. Visi kviečiami 
kovo 17 dalyvauti pietuose ir 
tuo paremti gražų sumanymą 
— pastatyti lietuvišką kryžių.

Metinė Lietuvos vyčių komu
nija ir pusryčiai bus kovo 25, 
sekmadienį. Pusryčiai bus šv. 
Jurgio salėje. Tokiomis progo
mis vyčiai visada pasikviečia 
garsų kalbėtoją; šiemet kviečia
mas kun. David Pathe iš Sad- 
dle River, N- J.

Susirinkimas baigtas vyčių 
himnu ir maldą, kurią sukalbė
jo Peter Podgalsky, iždininkas.

šiais metais Patersono visuo
menė Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventę minėjo 
vasario 25- Ryte 10:30 vai. bu
vo pamaldos šv. Kazimiero baž
nyčioje. Mišias atnašavo ir pa
moksią pasakė kun. V. Demi- 
kis. Prašė visus melstis už ken
čiančią tėvynę ir brolius lietu
vius, prisiminti žuvusius už Lie- \ 
tuvos laisvę karius ir partiza
nus. Po pamąldų sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Popiet 3 vaL lietuvių pilie
čių klubo salėje iškilmingą su
sirinkimą pradėjo bendruome
nės apylinkės pirmininkas A. 
Rugys, pakvietęs A. Gudonį va
dovauti susirinkimui. Invokari- 
ją sukalbėjo kleb- kun. J. Kin
ta. Mirusieji už Lietuvos lais
vę pagerbti atsistojimu. Jų at
minimui Danguolė Masidnytė 
pianinu paskambino Avė Mari
ja. Mergaičių kvartetui vado
vaujant, sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai.

Konsulas Vytautas Stašins
kas savo žodyje priminė, kad 
lietuvio pareiga yra išlikti sa
vo tautai ištikimu ir kovoti už 
Lietuvos išlaisvinimą- Kas gali, 
prie tos kovos dedasi darbu. 
Kas negali darbu, teprisideda 
pinigine auka.

Po to Jane Adomaitytė per
skaitė Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo aktą.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
patersoniečiai kasmet suaukoja 
tiek, kad perviršija jiems nu
statytą kvotą. A. Masionis pra
šė ir šiais metais neatsilikti ir 
aukoti pagal savo sąžinę.

Ta proga pranešė, kad Jo
nas Krokonis paaukojo 70 dol. 
ir už 51 dol. nupirko 17 lietu
viškų knygų viešajai Paterso
no bibliotekai. Pereitais metais 
jis tai pačiai bibliotekai nupir
ko 12 knygų apie Lietuvą ang
lų kalba. Be to, piliečių klubo 
skaityklai užsakė laikraščių už 
32 dol. Tad jo auka siekia virš 
150 dol. Tai tylus, nesirekla- 
muojąs, bet savo tėvynę mylįs

lietuvis., Jo pavyzdžiu turėtų 
pasekti ne vienas mūsų tąutie- 
tis-

Salėje surinkta 705 dol- Gau
ta pereitą savaitę iš negalėju
sių minėjime dalyvauti 38 dol. 
Viso 743 doL

Vadovas Cižiūnas perskaitė

rezoliucijas: JAV prezidentui, 
Valst sekretoriui Dean Rusk, 
Jungtinių Tautų ambasadoriui 
A- Stevensonui ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai- Susirinkimas 
vienbalsiai jas priėmė. Tris pir- 
mąsas į anglų kalbą išvertė 
stud. Algis Šaulys.

Meninę dali šiais metais at
liko vietos jaunimas. Meninę 
programą pravedė D. Masiony- 
tė. Mergaičių kvartetas — Jo
nė Adomaitytė, Dalia Auguly
tė, Irena Bražinskaitė ir Vita 
Tallat-Kelpšaitė padainavo 6 
dainas. Jonas Stankaitis akor
deonu pagrojo lietuviškų melo-

PITTSBURGH, PA-

Svarbus pranešimas visuome
nei __ r

Prieš kiek laiko buvo nu
traukta katalikų radijo valan
dėlė Allegheny County. Visa 
apylinkė pasigedo šios progra
mos. Ilgai ieškota radijo sto
ties ir laiko, kad būtų patogu 
klausytis visiems lietuviams.

Turiu pranešti, kad radijo 
stotis jau gauta. Sutartį su sto
tim pasirašė Šv. Izidoriaus, 
Braddock, Pa-, parapijos klebo
nas kun. A- Sušinskas. Radijo 
stotis yra WED0 banga 810, 
McKeesport, Pa.

Programa prasidės balandžio 
1, sekmadienį, 1:30 vaL popiet, 
ir bus girdima kiekvieną sek
madienį tuo laiku. Vadinsis lie
tuvių katalikų valanda.

Visi lietuviai prašomi pasi
klausyti programos ir ją parem
ti.

ROCHESTER, N.Y.
Teisininkų Sofijos ir Juozo 

Draugelių sūnus Vaidevutis šio
mis dienomis baigė New Yor- 
ke Columbia universitetą ir ga
vo magistro laipsnį iš mecha
nikos inžinerijos- Jis gimė 1937 
Lietuvoje. 1944 bolševikams 
okupuojant Lietuvą, su tėvais

atsidūrė Vokietijoje, o 1951 at-

Jis pastebėjo, kad rusiškasis 
komunizmas giriasi suradęs 
naująjį gyvenimo būdą. Bet 
vergija — tai nieko naujo. Ji 
buvo visais laikais vienodai 
žiauri- Dėl to komunizmas vis 
daugiau ir daugiau pradeda pa- 
šaulį nustatyti prieš save. Lie
tuvoje pavergti žmonės težino, 
kad kovojama už jų laisvę. Ti-

Jautienos kepsnio vakarienę 
ruošia lietuvių postas 154 kovo 
18 toje pačioje vietoje, kur 
ir kiekvienais metais, — Town 
Hali ir Eastern Avė- Kurie pla
nuoja dalyvauti šiame parengi
me, prašome bilietus iš anksto 
Įsigyti.

Klebono laiškas praeitą sa
vaitę išsiuntinėtas visiem pa- 
rapiečiam. Laiške prel. L. Men- 
deiis supažindina su gavėnios 
pamaldų tvarka ir prašo para- 
piečius gausiai dalyvauti tose 
pamaldose ir šventai 
gavėnią.

Pranas Dubinskas, 
kartos lietuvis ir ilgai
Baltimorėje, mirė kovo 2. Ge
dulingos mišios buvo aukoja
mos už jo sielą šv. Alfonso baž
nyčioje kovo 6. Palaidotas Ho- 
ly Redeemer kapinėse.

praleisti

senos 
gyvenęs

Jonas Obelinis

Laurence Harvey 
apie anglus

Filmų aktorius Laurence Har
vey New York Herald Tribūne 
korespondentui pasakojo apie 
save: “Esu gimęs Lietuvoje ir 
ten gyvenau, kol mano tėvai 
išvyko į Pietų Afriką. Iš ten 
nukeliavau Anglijon, kur mano 
baisiam nustebimui negalėjau 
gauti darbo, nes mano tėvai 
nebuvo britų piliečiai. Londo
ne tegalėjau būti tik 12 mėne
sių ir kiekvieną kartą, 'kai vy
kau toliau nei trisdešimt mylių, 
turėjau pranešti policijai. Tai 
buvo baisus jausmas- Tada grį
žau Pietų Afrikon, su tėvais 
priėmiau britų pilietybę. Kada 
turėjau tą nykų popierį, jau 
mane traktavo karališkai“.

INŽ. VAIDEVUTIS DRAUGELIS

Laurence Harvey yra gimęs 
1928 spalio 1 Joniškyje. Jo tik
ra pavardė — Laurynas Skin
kys. Afrikoje keleris metus mo
kėsi architektūros, bet vėliau 
metė ir įstojo kariuomenėn. Bai 
gė Londono karališkąją dramos 
meno akademiją, dirbo Man- 
chesterio teatre, kur jį pastebė
jo fiĮmų bendrovės agentai- 
1948 vaidino pirmame savo fil
me.

KAS NORĖTŲ
įsigyti musę poetę eilėraščię 

knygas:

Poezija, J. Aisčio’, 420 ps., 
kietais viršeliais, 6 dol-; Sau
lė kryžiuose, L. Andriekaus, 
208 ps., didelio formato, 3 dol.; 
Veidrodis jūros dugne, V- 
Bogutaitės 60 puslapių, 2 doL 
Vidudienio sodai, Br. Brazdžio
nio, 126 ps., 4 dol., Šventieji 
akmenys, F. Kiršos, 112 ps., 
2 dol., Mėlynas sniegas, H. Na- 
gys, 88 ps.,~2 dol.; Atidari lan
gai, S. Santvaro, 167 ps., di
delio formato, 3 dol-, Marijos 
žemė ir Aušros žvaigždė, A- Ty- 
ruolio, abi po 1 dol. Taip pat 
gaunama ir kitų autorių gra
žioji literatūra.

Darbininkas, 910 Wilioughby 
Ava., Brooklyn 21, N. Y.

kyklą baigė Crown Point, Ind., 
Rochesteryje baigė aukštesnią
ją mokyklą ir technologijos ins- 
titulą Bachelor of Science laips- 

„ niu. 1960 Įstojo į New Yorko 
Columbia universitetą, kur pasi
žymėjo mokslo pažangumu, ga
vo stipendiją ir šiemet vasario 
mėn. sėkmingai baigė.

Inž. V. Draugelis studijuoda
mas nenutraukė ryšio su lietu
viškomis organizacijomis, ypač 
su skautais.

Kovo 4 per Rochesterio lie
tuvių radijo valandėlę gražiai 
pasveikino jį LB skyriaus val
dyba, skautų draugovė ir lietu
vių studentų valdyba. '

Nors jo tėveliams teko per
gyventi sunkius tremtinio kry
žiaus kelius, bet jie nepalūžo. 
Sukaupę visą energiją ir ryž
tą, rūpinosi, kad sūnus pasiek
tų ne tik aukštojo mokslo 
laipsnio, bet kad ir taptų geru, 
pavyzdingu lietuviu. Tikslą pa
siekė. Garbė tėvams!

Inž. V. Draugelis yra 
kviestas dirbti Rochesterio 
noje technikos įmonėje-
Rochesteriečiai lietuviai svei
kina jaunąjį inž- V. Draugelį 
ir linki geriausio pasisekimo 
naujose pareigose, tikėdamiesi, 
kad jis dabar pilnai įsijungs į 
lietuviškos veiklos talką ir pa
dės bręstančiam jaunimui dirb
ti.

KALBA A. MASIONIS

M N ĖJIMO dalyviai. Nuotr. A. šaulio

MERGAIČIŲ KVARTETAS.

SVEIKINA konsulas V. Stašinskas.
■M H

pa- 
vie-

LOS ANGELES, CALIF.
Kovo 17, 7 vaL vak. lietuvių 

namuose (4415 Santa Monica 
Blvd.) lietuvių kultūros klubas 
rengia viešą muzikės Giedrės 
Gudauskienės paskaitą “Lietu
vių liaudies dainos ir jų įtaka

— Ateitininkę Sendraugių 
Sąjungos C-V. ir kontr- kom. 
rinkimai korespondenciniu btU 
du vykdomi nuo kovo 1 iki ge
gužės 31. Rinkimuose dalyvauk, 
ja viso pasaulio ateitininkai | 
sendraugiai.

— Braddock, Pa., šv. Izido
riaus lietuvių parapijos salė
je (706 Talbot St.), kovo 11 d. j 
3 vai. popiet šaukiamas Katali- 
kų Federacijos apskrities su- j? 
sirinkimas. Apylinkės organiza- 
cijos prašomos atsiųsti savo at- j| 
stovus. Kviečiami ir atskiri as- 
menys — lietuviai katalikai. gfj 

/Bus aptariami Pittsburgho apy- 5?
linkės lietuvių katalikų akcijos 
reikalai. ' '

— Bendruomenės Centro
Valdyba Chicagoje ruošia išsa- * 
mią informaciją apie lietuvių 
delegacijos priėmimą Baltuose 
Rūmuose. Paliečiamas audien
cijos gavimo klausimas, dele
gacijos sudarymas ir priėmimo 
eiga. Pranešimas bus išsiunti
nėtas bendruomenės tarybos 
nariam, apygardų ir apylinkių 
valdybom, spaudai ir organiza
cijom, kurių valdybos tokios 
informacijos paprašys.

— Lietuvos laisvinimo reika
lam, kaip praneša Alto sekre
torius, nuo sausio 1 iki vasa
rio 18 gauta Alto Centre 3,270, 
60 dol. Didžiausios sumos yra 
Alto skyriaus Rochesteryje — 
1000 dol., Miami — 650, Ke- 
noshoje — 373, Waterbury — 
200. Prel. L. Mendelis, surin
kęs Baltimores lietuvių bažny
čioje 200 dol., rašo: “Štai vai
siai Lietuvos Išlaisvinimui, ’ su
rinkti bažnyčioje per du sek
madienius- Sveikinu. Linkiu vi
so gero”-
— Van Horn, Texas, Lietu
vos nepriklausomybės šventė 
buvo atšvęsta vasario 22 baž
nyčioje ir parapijos salėje. Pa
rapijos klebonu yra kun. Rai
mondas KLumbis. Mišias auko
jo iš Chicagos atvykęs vysk- 
V. Brizgys. Dalyvavo vietos 
vysk. Sidney M. Metzger ir die
cezijos kancleris Rt. Rev. Msgr. 
Hugh Quinn, kuris pasakė nuo
širdų pamokslą apie lietuvių 
tautos kančias. Parapijos salė
je buvo pietūs, Į kuriuos susi
rinko visi apylinkės lietuviai 
kunigai: Stasys Aleksiejus (De- 
ming, N. M.), Justinas Klum- 
bis (Hatch), Kazys Petrauskas 
(Central), Antanas Bertašius 
(Fort Davis), Jonas Burkus (Ker- 
mit), Jonas Juodeika (Canutil- 
lo), Pranas Jakubaitis (EI Pa
so), Domas Lengvinas (Colujn- 
bus, N- M ), Simonas Barčaitis 
(Deming) ir Vincas čižauskas 
(EI Paso). EI Paso diecezijos 
laikraštis “The Southwest 
Catholic Register” (kovo 2) šil
tai aprašė tą Lietuvos minėji
mą New Mexico valstybėje.

— JAV ir Kanados tautinių 
šokių šventė bus 1963 vasarą. 
Prašoma iš anksto registruo
tis, kad galima būtų pradėti 
vykdyti šventės organizacinius 
darbus ir palaikyti ryšį su gru- i 
pių vadovais. Rašyti Chicagos J 
apygardos valdybos vicepirmi- ® 
ninkui St. i
69 St-, Chicago 29, UI.

M
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y
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Pagerbė savanorį kūrėją

Rochesterio V. S-gos Ramovė 
skyriaus valdyba kovo 4 gra
žiai pagerbė Lietuvos kariuo
menės savanorį Kazimierą Na
ką. Mat, tą dieną buvo ne tik 
jo vardadienis, bet ir gražaus 
amžiaus sukaktis — 65 metai. 
Pirmiausiai jis buvo pagerbtas 
ir pasveikintas per lietuvių ra

dijo valandėlę, prisimenant Lie
tuvos kūrimo metus ir eitus jo 
sunkius kelius kovoje su bolše
vikais Daugpilio fronte, vėliau 
Seinų, Širvintų, Giedraičių ba
ruose prieš lenkus. Vakare pul
kininkas Pr. Saladžius su kitais 
valdybos nariais įteikė jam Lie
tuvos vytį ir gražų adresą, ku
riame tarp kitko pažymėta: 
“Jūs gyvenote mūsų kariuome
nės dainos dvasia — Ei, Lietu
vos kareivėliai, niekad nedejuo
ja. Visad greiti, visad links
mai sau dainas dainuoja“ ...

Dzūkas

į mūsų kompozitorių kūrybą”. 
Savo paskaitą prelegentė pa
iliustruos pianinu, plokštelė
mis ir dainavimu. Prelegentė, 
neseniai apsigyvenusi Santa 
Monica, netoli Los Angeles, 
muzikos mokėsi Kauno konser
vatorijoje ir Chicagos Roose- 
velto universitete, kur gavo ba- 
kalaurės laipsnį. Parašė nema
žai savų kompozicijų: sonata 
fortepionui, variacijos liaudies 
dainų temomis ir k._

Po paskaitos bus diskusijos 
ir paklausimai. Taip pat bus įį 
trumpas pranešimas kultūros 
klubo veiklos reikalu; populia
rioji lietuviškos knygos loteri
ja (mecenatas V. Prižgintas); 
kavutė. Pakvietimai siunčiami 
tiems, kas davė klubui savo 
adresą. Kviečiami visi, besido- 
mį klubo veikla. K- K. Valdyba

vaiuyuvb vrcepuuu' 
Šiaučiūnui,’ 2511 
icago 29, UI. Z

SRUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALĖS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adreut: 40 E. 26th S«.„ N.Y.C^ N.

Tel.: MU 3-2928
Savininkas VACYS STEPONIS



į“ — Išmetė, kaip Vileišį iš de-

‘ Pakliuvo, kaip Varnas į 
delegaciją. - ' J
~ Pažadėjo, kaip Alto sek-

ĮkVDfiO SĄSKAITOS 

vųstriold.,1960
NUOMMČlijS NUO

Ar ne® kartais Alto sek
retorius, kad taip niršti?

— Ąr nebūsi tik socialisti- 
hdo laikraščio redaktorius, kad 
taip spraudiesi arčiau preziden-

5: — Ar “donosai" Baltam Bu
tui yra propaganda už Lietu-

'Sušukimai:
. Aš tvarkausi laisvai, ne

priklausomai ir demokratiškai, 
> ir savo nuomonės jūs man ne- 
primesit!

< ~ Nėra kitos tiesos, tiktai 
; Alto sekretoriaus.

• — O visdMto sudieu, Alte, 
/aš jau nebealtininkas!
1 (Tai. atliepas socialistų su
jaukto Pfetrapibo šerno 1917, 
kada neapsikentęs kun. J. Tu
mas - Vaižgantas sušuko: “Ir 

' Vis dėlto sudieu, Piliečiai Vei
kėjai, aš — nebe politikas!”).

Išgirdau, kad Ėlęna Janufido- 
nė jau 50 metų gyvena Stougb- 
tone. Nuvykau aplankyti, pa- sitikęs žmogus bdvo mano švor 
kalbėti apie senus laikus. gėris, mano sesers vyras!

Radau sugrjžusius iš darbo, ' ?‘mku^IeSnį“
benilsinaus prie teleririjes. nugnuro nuo marro pe&ų.,Su- 
šeūnininkas m^iau šnekus, tad riufom Metate. Įtao šuo- 
su šeimininke įsitraukiau į kai- «erB 
bas * Mass. Nuvykom ten'ieskoti pa-.

stovesnio darbo. Jis turėjo sku- paaugęs^ pradėjo mokytis ski ai- 
biai

tfe. Girdžiu, kaip važiuoja grei
toji pagalba. Pagalvojau, . gal 
gaisras, gal kas skęsta. Važiuo
ju ir aš- Sūnaus sunkvežimis 
apvirtęs, visi jie apversti smė
lio maišais. Sūnus tik tris šon
kaulius įlaužęs.

Sūnus turėjo “pramuštą, gal
vą” visokiom naujenybėm. Kiek

1«|WHM’b$TO$ 3 KNYGOS Už 5.00 DOL

ŠUO 
$150

j-.' SEAL ESTATE
Sėst Isilp f Įriėž. nuo Montauk Hwy 
naujų mažu namų grunė bus pasta
tyta gražioj E. Isilp sekcijoj, K ak
ro medžiais apaugę plotai.. seniau 
jsikūrusioj .aplinkoj. Patogiai priei
namos krautuvės, mokykla ir baž
nyčia, iki St. Marv*s parap. tik du 
blokai. 8 kamb. 1% vonios. 2 gara
žai, $19.990. 30 m. tasimokėti. Na- 

v mų modeliai: važiuoti iki Islip Avė..
-J ptet. iki Montank Hwy, Tuomet 1 
'rytus iki SuffMk Lane, sekite J AB 
Home ženklus. Koctr. GR 7-4663.

RELIGIOUS ARTra.ES

^RELIGIOUS GlFTS -over 3000 va- 
- rieties of religious articles. Comrau- 

idon ‘Breakfast souvenirs. Mlssals. 
-Statuarv, Memorial ChaHce and O- 
boria; Rosaries rechained, repairyd, 
repiated. Come in and k»k around. 
MuHer’e ReHgtoue Artfcles — Ėst 
1852. 27 Warren St, New York 8. 
TeL BA 7-8717.

BUSS. OPORTUNITY

Jamalca. L.l„ PuBd proga Seimai. 
DELIČATESSEN labai geroje vie
toje Oucens. Sekmad. uždaryta, mo
derniai {rengta. $1.200 pajamų per 
savaitę. Adelės galimybės plėstis, 
ideali vieta vedus’-U porai; maža 
nuoma plūs trijų kambarių butas. 
TeL: JA 3-5152.

HELP W. FSMALE
Wpman aeeded te take -care of 2 
cMIdren 5 days a week from 9-7 

MuM.be ever 40 yrs. Light 
rhousehold duties expected. Family 
: ttves in Manhattan; no sleeping- 
room. In suinmer family leaves for 
vacatlon in the country. References 
from .earUer employers necessary. 
Pbone: PL 8-2860.

DISPLAY
’STELLA tFORG ItaNan Culaine — 
*A Fabulous Roman Palace Setting’ 
Corktail Loungė. Dtnner A Supoer 
A la Carte. Party fadUties. — 5806 
Broudvray, near 238th SU, N. Y. C.

. Dtoers Club - American Ebcpress 
Free parking on our own lot. Ctosed 
Monday. CaU_________  Kt 8-2245

UNCLAIMED CARPETS 
AB Thorougiųy Clėaned For Our 

Spocial Sale - Grand Opening 
44ew Carpeta, 8huwroom Samples, 
Mffl ende. Purehaued from Bank- 
rupt Btoekz — Fantastto Bavtngo. 
CLOVER CARPET CLEANING Co. 

am 3rd Avenue. Bronx. N. V.
(Bet 168a*d 164 Sts.)

TeL CY 2-388$. Open 9 am to 6 pm.

WHSS & KATZ, INC.
tirt (NKHAftD 8T«. N. Y, C. TeL Gk 7-11JW; -

DĮDMiMV IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIM AS AUDINIŲ
■ vyrų Ir Moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ AudiniaĮ Bėgliškos ir vietinės vilnos. Šilko, roedvflnte.

BnCEVtnUR |

• Mas savo patalpas, kad galėtume geriau
petamaMi ftBjoBtML Prašome uMti ir pasttiūrM!

— Gimiau dvare, nors ir ne
su dvarininkė, — pasakojo šei
mininkė. — Tai buvo 1890 rug
pjūčio 15. Greit netekau moti
nos- Tai gyvenimas nebuvo ro
žėmis klotas.. Paaugus pradėjau 
tarnauti. Už dvejų metų dar
bą gavau vbs 16 rublių- Per 
daug nekaltinu, nes ir tas, ku
riam tarnavau, daug ko netu
rėjo.

Kaimynai pradėjo kalbėti 
apie aukso šalį Ameriką. Evy- 
kmrfr aš .1912 metais. Bet man 
M šalis pradžioje buvo ašarų 
ir vargo šalis. Nėmokėjau kal
bos. Iš New Yorko važiavau 
į Stoughtoną- Privažiuoju Taun- 
ton. Lipa žmonės iš traukinio. 
Lipu ir aš. Maniau, gal negerai 
perskaičiau Stoughton — Toun- 
ton. Bet žmonės išsiskirstė, ir 
aš viena pasilikau stotyje. Taip 
ir pradėjau verkti. Priėjęs tarr 
nautojas pradėjo raminti, bet 
aš jo kalbos nesupratau, paro
džiau jam tik bilietą.

Netrukus atėjb kitas trauki
nys, aš vėl įsėdau ir važiavau. 
| Stoughtoną. Išlipau- Niekas 
manęs nepasitiko. Tarnautojas 
pradėjo dairytis, kas galėtų su
sikalbėti su manim. Pamatęs 
vieną žmogų pakvietė- šis nė 
žodžio nesakęs, paėmė mano 
lagaminus ir nuėjo. Aš paskui.

Seniau Stoughtonas nebuvo 
toks didelis, kaip dabar. Išėjus 
iŠ stoties, tuoj prasidėjo kru- Iriau buvo surasti tmta 
mai. Na, manau, tai prapuoliau. * ------
Bet jis krūmus praėjo ir įvedė 
į didelį trijų aukštų namą- Vėl 
išsigandau. Pristatė mane šei
mininkei, kurios nesupratau, ką negrąžino- 
man sakė. Jonas buvo rimtas vyras- Jau

Išėjome ieškoti darbo. Kaimy- turėjo susitaupęs tris tūkstan- 
nystėje už kokių dviejų trijų čius dolerių. Mes susituokėm 
namų pamačiau «ivo draugę.- 1914 gegužės 21 ir tuoj pradė- 
Tai buvo džiaugsmas. Nė pati jom statyti namus Spring St 
nepajuta i, kaip peršokau tvo- Kai rengėmės įeiti į namus, na
rą-ir puoliau į jos glėbį. Suti- mai užsidegė. Gal tai buvo ne- 
kau pirmą žmogų, su kuriuo su- atsargumas, o' gal pavydas, 
sikalbėsiu. Ir pasikalbėjom ir Anais laikais nebuvo taip gerų 
sužinojau, kad mane stotyje pa- ugniagesių mašinų, taip iš mu

sų namelio beveik nieko nelikto. 
Ir vėl vargome, statėme- Atsi
rado sūnus.

Kai jis buvo kokių, ketvertų bininką sinksčiau fi kitų gra- 
metų, palikdavau vieną, o pati davau, dabar pati irteirUriau, 
eidavau | darbą. Sūnus pradė- \ nes Darbininke yja daugiau M- 
jo žaisti su kaimynų vadais, nh| ii Stoughtono.
įkišo pirštus j kažkokią maži- Ji premnnenioja ir Uetavtų 
ną, pasuko ir taip jam nukirto EndMopediją. Seniau į Stough- 
kairės rankos porą pirštelių, toną ateidavo M egHfflapiiP 
Kiek buvo vargo, nemigo nak- riai. Dabar dauguma išyalMjo, 
tų! vienas pavargo , ir

Paaugęs sūnus, dar neturĄ jo, gi Ekbteta Jauuftieni yn 
damas nei pilnų šešlotikos mo* į utytUntaM senaaiiba kteteš 
nją ihubm ttiią su&KtBnni. ran prenumuvyB
kį su draugais Mvyko man^ peifiją.

pristatyti

yra padėjusi tremtiniam, 
išsiuntusi daug Dar
ir dabar turi padėkos laiškus 
iš Mykolo, Vadovo,- Viktoro 
Biržiškų, Dumblių, J. Butėno, 
Pulgto Andriuštojr kitų. Yra 
atsikvietusi iš tremties net "ke
letą gausių šeimų ir padėjusi 
jiems įsikurti.

Palinkėkime dar gražių me- 
teiių abiem Jautiškam — toliau 
remti vargstantį lietuvį bei pa
laikyti savąją spaudą.

M. Kas

- Newait« N.). '
Vasario .16 minėjimo proga ► 

Lietuvos laisvinimo reikalam !• 
aušojo: , I

Simonas Kontrimas 50 doL, ! 
kun- Petras Totoraitis, Juozas ! 
Kralikauskas, Petras ir'. Adelė ! 
Kazanauskai — po 25 d<d-, Jo- r 
kubas Stukas su šeima 2Q doL, *

BIBY818 SMOtAS -i- Dr. P. Gaidamavičians __ 
RUrNAMt ItKlS — l>r. J. Phmakto------------ _

■ GlVM — T. Angelaičio -----
Gaunamos;

JlfMAOHATLJR- F.D. i Putnam, Connectta*, ir 
DAtaStNimp edta^st., 810 WiUoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

........ ..........................
Norite g«<»—meniškos fotografijos

FOBTRETO, SfflMO6, VAIKŲ
(vairių pnfl vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotaikų; norite atnaujinti senų fotografiją? Jums 
geromis ųUgotmia padarys /

" rYT. MAŽELIS
422 Menahen Street, Rtdgewood, BrooHyn. N. Y. 

Tet HYacint 74677

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jaoatea Avenue

Pasilikau viena svetimam mies
te be kalbos, be draugų. Išgir
dau lietuviškai kalbant. Ir jie 
mane pastebėjo, nes mano dra
bužiai buvo ne amerikoniškos 
mados, bet “krajavi”. Atsirado 
gerų žmonių, kurie padėjo su
rasti darbą ir butą. Pasilikau 
Cantone. Tas sudarė daug rū
pesčio mano švogeriui-

Būdama Stoughtone, jau bu
vau sutikusį Jonelį. Jis buvo 
iš tos- pačios parapijos. Jis pra
dėjo manimi rūpintis, kvietė at
gal į Stoughtoną, surado geres
nį darbą. Žinoma, ilgai prašy
ti nereikėjo. Grįžau. Kiek sun-

no buvusi šeimininkė išmetė 
mano daiktus stačiai į kiemą. 
Man gailėjosi. atsivežto pagal
vio. Jį pasilaikė sau ir man

tu- Tai"buvo laikas, kai Da
rius ir Girėnas rengėsi skristi 
į Lietuvą. Rinko pinigus savo 
kelionei ir visur platino skridi
mo mintį. Ir sūnus susižavėjo 
ta mintimi. Skraidė ir jis, ir 
mane porą kartų lėktuvu pa
skraidė. Kartą, kažkur Rbode 
Island, šoko jis su dviem pa
rašiutais. Vienas parašiutas ne
atsidarė, o kitam nebebuvo lai
ko- Sūnus įkrito į pelkės, iki 
juosmens Įsmuko į maurus, su
sitrenkė galvą, susižalojo kojos___________
riešus. Kiek teko pergyvenfi, įg dot >aM^ta 
dabar sunkė net papasakoti. '

Užauginom dū sūnus ir duk
rą. Visi vede. Vyresnysis yta 
Anglijoje, serga. Nei aplankyti, 
nei padėti negaliu, atsiduso

ta Pramenė, preL L Kelmelis, L 
K. ir G. Trečiokai, V. |r L Di- 
lis —- po 10 doL Po j’5 d<&: 
Vincent ir A^ses Borty, Ą. ir 
A. Juškevičius, Pranas ^Vaškas, 
Mr. Veadas, M. Brovę, Jonas 
Giraitis, J. Nausėdas, Juozas ir 
Ona Cbepufis, V- ir A. Joku- 
baitis, Mr. and Mrs. Karch, Mrs. 
R. Neal Owens, M. Pavalkis, 
Mr. ir Mrs. J. Remeikai; H- Žu
kauskas, K Gegužis, Kfbys *ir 
Jufija Stroiiai, K. ža^auskąs, 
K. čiurlys, J. Sadauskas, Bal
trušaičių šeima, J.<'Bmzas, J. 
Ambrazaitis, O. Grigalavičius, 
Jarušauskas, Ona Burneikienė, 
Simonas, ir Ona Goodžiai, Ai- 
binas ir Jieya Trečiokai; Vla
das KteunĄ į

lQti aukojo po mažiau. Viso 
surinkta 488 doL fi^udų buvo

Visiems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū.

Ieva TmCMdeoš

TeL Vlrginia 6-1000
• ..t:

PRANAS BRUCAS. savininkas
. I ■- . .. . 1 -

86-16 JjUmCA iVB. WssiWisvrsi M, N. T. TeL VIrginia 6-8519

SaK vftrtutv&n, mttdrinkimam ir kitiem pobūviam .
Salėje gali tapti 100 dalyvių

DABAR MS GAVITE AFLANKVTI »*a arthnvMta. Lietuvoje. 

Mūsų Įstaiga taip pat sutvarko- pramogines ir biznio keliones j 
Msus Soriėų Sąjungos valdomus kražtus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt Smulkesniems informacijoms ra*y- 
ktte/skanhtakrte daugiausia patyrusiam kelionių biurui J R. Europą 
Mes paMMte Jums atilgabentt savo gimines i* Sovietų SąjMfos

— Matau, skaitote daug laik
raščių.; Kas įpratino skaityti?

— Mano amžiuje lietuviškų 
mokyklų nebuvo, —pasakojo 
toliau šesmininkė- ~ Btmm 
pradėjusi lankyti cerkvinę mo
kyklą, bet mano dėdė, pamatęs 
besirengiančią pamoimn, sakor 
“Esi lietuvaitė, tari išmokti lie- 
tuviškai skaityti, » rusiškai”. 
Jis parodė lietuviškas raides. 
Vėliau pati prarilavinau. Turė
jau didelį norą sužinoti, kaip 
viskas atsirado- SkaMtm KrieL- 
vį, Dnmgą, Tėvynę, Dirvą. Dar-

WILUAM J. DRAKE 
MASONAS

PaskuMu Amtinj JOsą draugams Ir’ gfndntaos | bet karią 
SSSR (H| . Ltcemed by VneehpoaBtotr
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS

GAV8JAS NIEKO NEMOKA — ,
Visuose atag skyriuose jas raatte <KM| pa atrinkimą jut Magų 
mdbetttUKU Ir t j i iii f i mi drabužiams ir tuo sutaupysite net per
kant kžtr. J*s gaMte gauti Ir kUoktų reikmenų tinkamų stamti- 
niaras pkita nei bet kur kftur. DM papildomu informad ju ir n«no- 
karnų ĮutamUMų rntykfte ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• ATMi,»aA !— 81881. Hsuasiit Street------------------------------CM 8-8S«.
• noftis 1te» MaBu. — 271 Stararmut Aseėue .------------ Ll S-1787

. • nUFMta W *L V. SS2 P maus e Avenue -------------TL 84874
• 8R8MŪYBI11, R. Y. 170 UMeo Avenue -- ---------EV 4-8862
• 8R0MLYM 7, 88. Y. — 800 Suttsr Avenue ............ OI 5-6808
• CMICAto ĘX UI- — 22X9 w. Cttfoaee Avenue ........... BR 8SN6
• CMKAte < 18. - Ott Sk HaMeaO Street-------- - WA BteF
• CLCVtLAOOO IK OMU — Mtaraty Seed . ........  TO 1-1888
• MTMMaRilMf -— 7S8B tneMte* Avenue_______ VI 1-6W6
• ORAM fcAPIBfe Muk. - 888 BrM«e 8U N.W........ GL S4M8

■ -—• T0 7.wm
CM 84194 

880 Bu. AtfasMe Blvd. _ AN MBH
4tk Street ------ FO 818668

■ tnd Avenue---------------------------- AU 44486
Avenue----------- Bf S-WW

,   — » JĮty Street  —;—„ LO B-M48 
įlą j, MMa otreut____________ BNJ 44618

X m Starta* Street ____________ GW »4W
KiA m ąr. omu* Avė.__ wa mm
It n 18W< Ceruen Street___ HU 14786
IML UBBE tettar. Street _____ Fl 6-16H

ARTra.ES


Atletas

DAINUOJAME SU ROTA
hour

30 Old

HAVEN REALTY

Automobile 
distinetion., 
tions, Uphoi

titulą. Prie Šito dar galima pridur
ti, kad Tohišas 1945 ir 1947 ra: da
lyvavo T. Lietuvos p-bėse. Vienose 
baigė antruoju po Mikėno ir kitose 
ketvirtuoju po Mikėno, Bronšteinų,

LEVITTOWN HOME IMPROVE-

vai. vak. angliškai ir 7:30 vai 
Vak. Raigsie IrąMą
18 <L 3 vaL~ popiet Misijas 
ves kun. dr- Juozas Vaškas, 
Mic. . .

Jeigu abejojate, paprašykite pamėgtoimuL Jūrų 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt «p 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir gmsntaa krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot MICHKžAN FARM S8RL koris 
paliko visą mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jvns ra
minti tik' pati geriausią sūrį.

Coadt Werk of 
L Rody aftera- 
Gęiliston Work-

RIEHM PLUMBING CORP. Ėst. 
60 Yrs. Complete Emergency Ser
vice, Plumbing and Hearing Work. 
Complete Alterations and Jobbing. 
Approved Con Edison dealer. Rea- 
sonabfe rates, fast Service, aU work 
fully guaranteed. Call ME.5-?70& 
838 Courtland Avė., Brome, N. Y.

J0ėS WA6HEB SERVICE — 24 
Hour Boro Wlde Service. ESpert 
Reperis on all makes of Washing 
Machines. Special consideration to 
811 Uthuanian customers. AH work

Bsh A Arithmetmc. Reyal 634 8th 
Avė (41 St) WI 7-5777 — 422 7th 
Avė (33 8t) A 249 W. 43 SL NYC.

Pereito savaitgalio rmų^ynea 
priešininkas atšaukė šeštadie
nį. Yonkers SC vadovų nuo
mone, Pelton Ovalas yra pana
šesnis į čiuožyklą, neguį fut
bolo aikštę- Beje, LAK veikla 
šį kartą nesiribojo tik vakari
niais šokiais. Jauniai sekmadie-

Solve Your Oil Burner Problems. 
Distributors of Cities Service Fuel 
OIL . 24 hour Service. — LA 8-0320 

736-31 Springfield Blvd. 
SpringfieM Ganiem, 13

Galime gauti įvairiansfos rūšies amerikiečių ir liupurtao* 
tų gėrimą. Didžiaurias pasirinktinai degtinės ir vynat' 

usmoas blvd. bkshgnt * 
TriefaMszVIrgteia 34SU

; Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Tiktai teetvirtadtaat ir penktadienį 
KOVO S ir S d, d.

.. - "SOUND OF LIFE”

NEUFELD AGENCY, Ine. — 4518 
Bteedvap (cor. 46lhBL>Lotag to- 
tand City, »¥. > AU Typoe ef Fe- 
derat and State fnoeme. Taxes pre- 
pared here. Mon., We<L, Fri. 10 am 
to8pm; Sat. 10 to 2 pm. 'e General 
Insurance A Life. Real Katate. No- 
tary PnbBc. — CaH AS 8-8888

HAIR COLORING A STYUNG 
Open Friday Evening 

15B Knolls Crescent, Brome, N. Y. 
Call Kl 6-5704

Long
EXeter 2-1

lot Store,

RELIABLE CATERING SERVICE 
for Weddings - Shovrers - Office 
Parties - Home receptions - Con»- 
munfon breakfasts - aU sodai funk- 
ttons. Buffets for all occasions; bot 
and cold Hors, Doeuvres, WMdfa*

' Let 
. OUIETHEET 

OIL BURNER CO, INC.

MANUF.
5 pc. bet
9 pc. din: .
5 pc. bdrnC It. Prov. orig. 3699 now 
3399. Many fine buys for every 
room — Lst come first to save!

Oueena Furnitūra Super Market 
41-01 B’way, Astoria — RA 6-3355

Hi-Fi ilgo grojimo plokštelė, 
įdainuota “Rūtos” lietuvių tau
tinio radio ansamblio su orkes
tru. Diriguoja Alg. Kačanaus- 
kas. Įdainuota 17 liaudies dai
nų: Plaukia Nemunėlis, Subatos 
vakarėlį, Gražių dainelių, Bu
vo gera gaspadinė, Pfer girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių, 
Šalta žiemužė, Per StausuBų

: ■ .--.y' - .■ •

re nt ų ve Y
M^>«& Ą W. Y; M. TW-M087

lygtate ir jta .Mtą laimėjęs p-bes. 
Dabar gi stovis UAs: Schlosser i< 
Wttt po 9 tik, Saųm ir Marikai po 
B%; Baikovičtas baigė grupėje su 
734. ti • ‘

Didmeisteris A Tolu* — lietuvis! 
Vladas Mikėnas sava knygoj “35 
metai prie Šachmatų lentos“ rado: 
“Grįžau į Maskvą.. Tuo metu laiki
nai dirbau Tar. Lietuvos atstovy
bėje (liečia 1943 m. pradžią K. M.) 
Vieną dieną, sėdėdamas prie ata
skaitinių knygų, išgirdau pažįsta
mą balsą: “Jaunesnysis leitenantas 
Aleksandras Tolušas, lietuviškųjų 
junginių karys.” Atsigręžiau — gi 
žiūriu, priešais mane Tolušas ka
riška uniforma. Apsikabinome. Pa
sirodo — Tolušas lietuvis... Drau
giškai pasikalbėjome,” 4163 psl.>.

"Tarybinė šachmatų Mokykla” 
apie Tolušą pateikia tokių žinių: 
Aleksandras Kazimirovičius Tolu
tes, 3- 1910 m. (Ar nebus Alek
sandras, sūnus Kazimiero, Tohišas, 
giminė žinomai Lietuvoje Toliušių 
pavardei? K. M.). 1946 ir 1947 m. 
Tolušas laimėjo Leningrado p-bes. 
1947 m. pasižymėjo XV TSRS p- 
bėse. 1950 metais gavo tarptautinio 
meistro titulą. 1953 m. Bukarešte 
laimėjo didelį tarptautinį turnyrą, 
priešaky Smysimfa, Fetrosiano, Bo- 

Ūlytėle, Vilniau*? kalneliai. Pra- leslavskio, Szabo, Spasskio, Barcza 

gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa-

j*•;

BLANCHE FISHER, 152 West 
58th Street; Telephone: PL 7-9177. 

Ėst. 40 Tears.

Cambridge “Y” patalpose. Užbaiga 
kitą šeštadienį teir pat. Praeitas 
Massachuaetto moksleivių p-bes lai
mėjo Algis Makaitis iš Norvroodo, 
So. Bostono lietuvių šachmatų klu
bo narys. Prieš keletą metų moks
leivių p-bėse pasižymėjo Gediminas 
Kuodis, Saulius Vaičaitis, E. Spi- 
rauskas. Ir šiuokart- kviečiame ir 
raginame moksleivius lietuvius da
lyvauti šiose p-bėse. Nėra jokių 
mokesčių už dalyvavimą. Kas turi, 
prašomas atsinešti savo šachmatus. 
Informuotis pas K. Merkį, telefonu 
AN 8-128E m

Amerikietis B. Fischer, Stock- 
holme, užtikrintai pirmauja. Jis tu
ri 15-4 tš., Geller ir Petrosian (abu 
Sovietų) po 13-6, Filip 12%, Gligo- 
rič, Korčhoj, Portisch po 12, Benko 
iš JAV 11%, Stein (Sov.) 11 tš. 
Beliko trys ratai. Pirmenybės pasi
baigs kovo 8 dieną.'

Brooklyno LAK komanda kovo 2 
nuvySb pas N. Y; estdb draugiškom 
važžjAom«lSunktoje 1tera|e- susiti
kimas baigėsi lygiomis. 5%-5%. I 
galą estai vedė vieno taško skirtu
mu, tačiau Šukio sudarytas neiš
vengiamas matas privertė, estą 
Paala pasiduoti, tuo pačiu išlygin
damas padėtį. Po tašką taip pat 
pelnė Šveikauskas, Trojanas, Žile
vičius ir Sakalas, o Adomaitis pusę 
taško. Pažymėtina, kad Šukio lai
mėjimas taip pat atnešė jam asme
ninį tašką Balti jod" pirmenybių len
telėje, susitarus abiem varžovam iš 
anksto įskaityti jų partiją.

Partija iš Montrealio atvirųjų 
p-bių. Baltieji: H. Matthai, juodieji 
— Ignas Žalys. Partija šieiliška.

1. e4 c5 2.2c3 2c6 3. g3g6 4. Rg2 
Rg7 5.d3d6 6.f4f5 7.2f3žh6 8.0-0 
0-0 9.KhlRdT 10.Re32d4 11.Vd2 
Rc6 12.Baele6 lXžg5Vd7 14.Zdl 
žg4 15. c32:e3 16. Ž:e3Žb5 17. e:f 
g:f! 18.R:e6b:c6 19.2c2Bae8 20. 
a42c7 21.d4c:d 22.c:dh6 23.2f3 
205 24.Va5Bb8 25.b4Bb6 26.2d2 
Bfb8 27.2c4B6b7 28.BblRf6 29. b5 
c:b5 30.a:bB:b5 3LB:b5B:b5 32. 
Va6Re7 33-Bąl2c7 34. Va2Vc6+ 
35.Kgla6 36.24e3Rf6 37.BdlKg7 
3&Vc4Vb6 39.Kg2VW+ 40.Kh3 
d5 4LVa4Vc6 42.g4f:g+ 43. Ž:g4 
Ve8 44l2^6K:16 4&2e3Vh5+ 46. 
Kg3Ve2 47.Va3Kf7 48-Bcl2e8 49. 
2g4Bb2. čia baltieji peržengė laiko 
ribą. '

kiau, Pasėjau linelius, Daug, 
daug danelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis, Kai aš turėjau kai
me mergelę. Išleido “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo direktorius 
Jokūbas J. Stukas per Reguest 
Records, Ine. Hokštdės karna 
5 doL Gaunama Darbininko ad-

Beeton Sunday Globė, kovo 4 d. 
šachmatai skyriuj įvardina naujai 
išrinktą M.S.CA. vadovybę: adv. 
H. Dondis—p-kas, Kazys Meritis-;- 
vice p-kas, W. Drew—sekretorius, 
R. Goodspeed—varžybų direktorius. 
Suminėtas Algis Makaitis, baigęs 
lygiomis tarpt meistro R. Wein- 
steino simultane..

Massachusetto moksleivių šach
matų p-bės prasidės kovo 17 dieną,

rių pereinamosios dovanos, kurią 
dukart yra Minėję 9x Bostono ke
turių pffiečh}. Aohig^es šąchmati- 
utakai. . ,

tonas Žalys, pirmavęs Moatrealio 
atvirose p-bėse, paaimttnfam rata 

ų žaidė taurės varžybose. Į»ei- ?**»«*.»* 

kė čekoslovakus 4:2.

Pets for the CMkfren and the whole 
Family. FREĘ DOG BED. Food 
wtth every Pup! CoBies 355, Draht- 
haarterries 3K, Toy Fooc Terriers 
330, Ilachstainde 345, dtsch. Schfrr 
ferhunde 350, Toy Poodles 3100, 
Miniaturepudel3100. TeL RA 9-9831. 
45-10 46th Street, Sumryside, N. Y.

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvyMa, nanų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, lncome Ttt 
užpiMymaa. Mutual Funds — Pinigų investaeijoa • Kasdien UBO 
9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vai
87-09 Jamaica Ave^ Woo&bv«r 21, N. T. TeL VI7-4fŽ7

Are You Moriną? — Be V» RnL 
Serving aD Bdšospast M paars. Re- 
Uabte, fast serrice, reasonabte. As
sociated with Polo Storafle Wac»» 
house. All types of storage, pBefc- 
iag, erating, ždpptag. Pagjrjdj^š 
anytime • anywhere. CBS TRZ-dBtt 
Weat End Movint A Btorags Ca, 
KM AmKuartam ASB,

(PSuflIvan tfoodcraft Co, Work 
done in afi bėros: atties, besements 
finisfeed, cusL caUnets, bars, doors 
& pėeture wtndows installed. Com- 
Įdete bathroom A kttdmn moderai- 
zation. AU types accoustical cefl- 
ings. Free estimates; work guaran- 
teed. Cafl TIM HA 9-0137; 63-04 
Broadnay, Woodride, N. Y.

Certified by Queens County

CAMP RO-JO Berkshire Mts, HUlo- 
<fole, N.Y. For Boys A Girta, 6-16. 
210 aerea Western ritfing fsatured. 
A horse for every camper; trail 
ridės, all sports; swimxning pool; 
wood tore, fanu antinais. For infior- 
mation, Mr. A Mka. Wm. X Reo«ey, 
dir^ 251 Woodworth Av. YO 0-7299.

Kitcben, Basement, Attic, Remodel- 
ing, Pkunžring, Plastering, Painting, 
THe, Cement Work — Anyvrhere, 
AU work guaranteed. Free esti- 
mates. Rudoipb Smith, Contractor.

Call: LU7-2594 — TR 84239

FRANK J. MeCANN

"First Ciass Work” 
PAINTING and DECORATING 

COTOTRACTOK 
Work Fully Guaranteed 

115-13 lltfc Avenue^ Ozone Park, 
L.L Call VI 3-6294

Mk PMapact Street^ Hydt Park, Haas.
GB0B4& GAUNAS 

1469 Caoitt, DetrMK Mleh. -
SIANLEt METRICK

MM W, 47th Street, CMeagat HL '■
JOBM SptDKMA

Htt M AMmt* »-
AIXANSTKWABT

Stounrsem Ctanrąace of Roor Sam- 
ptae. Over 309 ttepiagr Rooms of 
modenų Pneth and BaHan furni
tūra. Spėriai dtanenta to Darbinin- 
kas'Keądm GAV WOOO FURNI
TŪRA ^MLLERfEB, te, 35 West 
33rd Street, New ,%ek City; TeL:

WEDOING tnvftationa and. An- 
nouncements. A complete Hnė. Ask 
about our <Dscount to Darbininkas 
readers. FRANK I2PRE, PMfng. 
179 ęast 8Rh SL (near 3rd Avė.) 
New York 28, N.Y. CaB 8 A 2-7379.

J* v’*‘

MON1OUE 
BEAUTY SALON

Featuring the finest in

Call: ' ’
. ,.7,

• buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĄ 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVAMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
. We take all orders special prieš for Weddings and Partine 
346 Grand Street, Breekfrn H, N.Y. — TeL Stagg 3r4X»

Sėkmingas vakaras

Pereitų šeštadienio šokių va
karas Atletų Klube -praėjo ge
roje nuotaikoje. Valso šokimo 
konkursą laimėjo rezervinės 
futbolininkas Kerekes sii žmo
na. Polką geriausiai sušoko 
Prapuolenytė ir Jalinskas, o 
tango — Dailydaitė ir Penikas-

VICTOB ABECŪNAS 
351 Park Street, New Brttata, Gama. 

JONAS JAKUBAUSKAS
^4 N. DsmIbub Street, BaMiatore, Md. TeL LiBgweeS 4-SCŽ.

MBClSLOVis KAVALIAUSKAS
TeL lyte Park 3-M7S

tynęs su West N. Y. Jauniai ~ J 
11:15 .Clancys Field, CoU^ė 
Potat, į. L iaMfia

-iuų rungtynes su Kollsmaim



-&■ ■S!

«Pte- bažnyčioje 
gav^)s <nwtu pamaldos tas: 
trečiadieniais 7:30 v- v. ir sek- Jereey. Taip pat nsefird&d dė- 

Koja 
iSenei, MatuseviSetaU Galens- (©*- 
ki;; visoms padavėjoms. *

Taip pat dėkoja liete Yorko 
ir Nete Jersey apskrifio vy
čiams: apskričio Urmininkui 
Larry Janoniui, ateitininkams 
ir skautams, ypač . dėkojame 
Juozui Boley, kuris vadovavo 
pusryfiams. Po pusryčių tavo 
pasilinksminimo programa- Tau
tinių šokių grupė pašoko kele
tą šokių, pianinu paskambino 
Carolyn Nagin, Irena ir Mari
ja Sandanavičiūtės padeklama
vo eilių, Grace Kulikauskas ir 
Tony Mažeika pašoko polką.

(C*roli)

madieniais 3 v. popiet. Grau
dūs veiksmai, pamokslas ir pa
laiminimas Svč. Sdkramentią 
penktadieniais 7:30 ’v, v. Kry
žiaus Keliai it palaiminimas 
švč. Sakramentu.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O. 
F. M. ateitininkų sendraugių 
susirinkime vasario 24 skaitė 
paskaitą apie Bažnyčios visuo
tinus susirinkimus. Diskusijose 
dar kartą prisimintas Ateitinįn- 
kų Sendraugių Sąjungos suva
žiavimas Chicagoje. Susirinki
mui pirmininkavo dr- A. Liu- 
levičius, sekretoriavo R. Alins- 
kienė. Po susirinkimo buvo ka
vutė.

bėjailigoje & - Cte* Rarf 
naitės 16 vyk-
dydand velionės paskutinę vin* 
lią per kun. P. Totoraitį- per
siuntė šv. Kazimiero kolegijai 
Romoje 4000 dol. jos pomirti
nio palikimo.

. EtHiiala AkŪMvUfaa*^ 75 
metų, gyvenusi Brooklyne, mi
rė kovo 5 cL Pašarvota šalins- 
kų laidotuvių koplyčioje Wood- 
havene. Laidojama šv. Jono ka
pinėse iš Apreiškimo bažnyčios 
kovo 8 d. 10 vaL ryte- Paliko 
liūdinčius 3 sūnus ir 6 duk
ras, 30 anūkų ir 15 proamikų.

[ž~ - M vardų, kaip Sov. Rusijės da- 
rrPvT 1)0 P3”*?®0 <<Dar* 

» BRį bininke” tuoj dingo iš lietuvio 
rBr . vedamos įstaigos lango. Taip ir 

7n-iiikiiWrikn ' reikia! Kam čia rusų okupan-
koncertas bus Jordan M1 sa- tams laižytis, fr paflame Bosto- 
lėją kovo 17. Bilietai parduo- no mieste vienas lietuvis, pana- 
dami Onos Ivaškienės krautu- X žemėlapįpastebėjęs, užėjo

ir ta. Prie. Jįį džiaugsmo* ’ nialouumo 
su ranka ffiįėtev,;

Staiga aš išgirdau tik balsą 
' t griežtą:

— Eilė tava atėjo jau: 
prašau ... į karstą!

Maspetho lietuviu įdubo pa- 
gelbinė moterų draugija kovo 
14, trečiadieni, 8 vai- vak. šau
kia susirinkimą klubo patalpo-

Ramūtė Liucija Matulaitytė, 
tautinių šokių ansamblio vedė
jos J. Matulaitienės duktė, kon
kursiniuose egzaminuose gavo 
New York Regents stipendiją..

Pianistės Aldonos Kėpalaįtęs debiutas
AMonoc Kepalkftte piano Jūstė yat JAfjiffl 

koniertas, jos pirmasis debiu- turi gerai išlavintą techniką, 
tas Carnegie Recital Hali, ko- tobulai valdo klaviatūrą. Pro- 
vo 4 popietėje sutraukė pilną gramai pasirinkti kūriniai bu- 
salę publikos, daugumoje lie- vo išpildyti geru įgudimų, bū- 
tuviškos. Kai tokie koncertai dingu pianistei judrumu ir pa- 
ne taip jau 'gausiai lankomi, kankama jėga. Didesnių reika- 
pianistei buvo parodytas gra- pavimų klausytojai gal, kiek 
žus mostas- Pertraukos metu pasigedo gilesnės jausminėsin- 
apdo vanota rožių puokštėm. 
Pabaigoje neatlaidūs plojimai 
privertė du kartus grįžti ir pa
skambinti virš programos. Pro
gramoje buvo šešios Brahmso 
kompozicijos iš Op. 118, Mo
carto sonata D. Major, K. 576, 
Sam Ewellio "Pagarba Mollie- 
nri” (Hommage a Molliere), Ka
rau Andrė Corningo Allegro, 
Fugue ir Finale ir Chopino so
nata B. Major, Opus 56. Pro
gramoje pasigesta bent vieno 
lietuvių kompozitorių kurinio.

Mirusieji. Po gedulingų šv- 
____ ________________ _______ Petro bažnyčioje pamaldų p# 
vėje* pas J. Vaičaitį ir Minkų į krautuvę paaiškinti. Krautuvės laidoti:
gėMų krautuvėje. - . * ——--

Laievūs Varpas paskelbė sa
vo parėjimų šių metų kalen
dorių. Pirmasis parengimas 
bus balandžio 1, antrasis — 
birželio mėn. ir tretysis spa
lio mėn. - J ' „ 

. •.■0 5.
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tuntai kovo 11 ruošia Kaziuko 
mugę liet

savimnkas bežiūrint suprato ir 
aiškintojo akivaizdoje tokį že
mėlapį iš lango išėmė ir su
glamžė. Mat, krautuvininkas sa
kėsi Pabaltijo tragedijos neži
nojęs-

ečm draugijos 
dėdama 12 v. 

Pr. Virmaus-

terpretadjos- .
Abu didieji New Yorko laik

raščiai nepraėjo tylomis pro .tą 
pirmąjį pianistės Aldonos Ke- 
palaitės debiutą. Herald Tri
būne* pastebėjo, kad pianistė 
A. Kepalaitė turi techninio 
miklumo ir dvasinės jėgos. New 
York Times taip pat pabrėžė 
sugebėjimą pagrindinai valdyti 
klaviatūrą, gerą techninę ir mu
zikinę jėgą, kiek pasigesdamas 
vietomis lankstesnio įvairumo 
(musical swing). Herald Tri-

Koncertas buvo publikos pri- tane dar pastebėjo, kad yra 
imtas su dideliu dėmėsiu ir pa- gimusi Lietuvoje ir į šį kraštą 
sitenkinimu- Jautei, kad pi*- atvykusi prieš 12 metų.

’ Uršulė įGervįatetnė kovo 8 
atšventė savo amžiaus 80 m. 
sukaktį. Sukaktuvininkės inten
cija tą dieną šv. Petro para
pijos bažnyčioje buvo šv. Mi
šios, kuriose dalyvavo pati ju
biliatė. V. Gervinienė užaugino 
perikias dukteris ir tris sūnus-
' Aštuonianytis, lietuvių tauti
nis šokis su gražia dainos me
lodija, sukurtas komp. J- šve
do ir Onos Ivaškienės gerai 
scenai paruoštas 8 poroms šok- 
ti, Vasario 16 minėjime buvo 
visų džiaugsmas- šokį lydėjo 
moterų choro dainuojama dai
na. Akomponavo kompoz. J. 
Kačinskas, smuikavo R. Budrei- 
ka. Tas šokis Amerikjoe pir
mą kartą atliktas. Dabar Onos 
Ivaškienės šokėjų sambūris jį 
šoks, balandžio pradžioje moky
tojų kolegijos N. Anglijos liau- 
cties šokių šventėje

Ignas VriirdMrfr, namų O* 
tytojas, sunki< susirgo ir iš-

Remontuos liet piliečių klu
bo bufeto patalpą. Kasdien su
sirenkančių senųjų lietuvių sta
liukai- bus ten, kur ūgi. šiol 
šokdavo, o pačią salę pritaikys 
šokiams, nors Hutas turi net 
dvi dideles sales antrame te. 
trečiame aukšte. Tad turės net 
tris šokių sales.

Skaudi pamoka. Bostono lie
tuvių bendruomenės skyrius 
turėjo apyskaitinį susirinkimą 
naujai valdybai rinkti. Bet te
atėjo 7 žmonės, ir naujos val
dybos rinkimas savaime dar to
liau. atidėtas- Kokia išeitis? Vie
nintelė, kad reikia iš anksto 
susidaryti darbų tvarką kartu 
su visais nariais ir, kad ir pa
mažu, vykdyti, neŠkrypstant iŠ 
Bendruomenės (bartos.

Ona Ramanauskienė (vasario 
2) 73 Velionė gyveno 573 E. 
2nd St. Nuliūdime paliko dvi 
dukteris ir sūnų.

Jonas Šidlauskas (vasario 3) 
70 m- Velionjs gyveno 769 Co- 
lumbia Rd., Dorcbester, Mass. 
Nuliūdime paliko tris dukteris.

Vincentas Vitunskas (vasario 
12) 79 m. Velionis gyveno 288 
Athens St Nuliūdime paliko 
žmoną, dukterį , te . tris sūnusc,

Juozas Alaseyidtus (vasario 
17) 73 m. Velionis gyveno 6 
Park Lane, Jamaica Plain, Mas 
Nuliūdime paliko žmoną, tris 
dukteris, sūnų'ir seserį.

Marijona švagždienė (vasario 
19) 59 m. Velionė gyveno 50 
Emmeline St, N- Randolph, 
Mass. Nuliūdime paliko vyrą, 
sūnų, motiną ir seserį.

Sofija Korienė (vasario 23) 
73 m. Velionė gyveno 29 Mer- 
cer St. Nuliūdime paliko dukte
rį ir sūnų.

Visi palaidoti N- Kalvarijos 
kapinėse. ,
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