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Ar Amerikos ultimatimas prispirs ChmšSovą derėtis dėl Laos?

ir neapdairiu faktą, kad tuo 
metu, kai Jungtinės Valstybės 
apsisprendė už debatus dėLAn-

os kiaušiniu buvo prieitas kovo 
20 Baltųjų Rūmų posėdyje. Vy
riausybė konstatavo, kad Sovie
tai tebegabena be pertraukos 
karinę pagalbą Laos komunis
tam sukilėliam ir kad preziden
to Kennedy įspėjimai nuo tos 
pagalbos Chruščiovo nesulaikė. 
Prezidentas Kennedy įsakęs 
duoti efektyvią pagalbą dabar
tinei Laos vyriausybei.

N. Y. Times vedamajame kal
ba apie Amerikos karinius da
linius kovoje prieš komunistų 
agresiją Laos.

Amerikos pozicija Laos fron
te sunki. Neduodama pagalbos, 
ji atiduos komunistų kontrolei 
ne tik Laos, bet ir Thailandą, 
ir Vietnamą, ir visą pietų rytų . V;<*prez: Johnsonas .spaudos 
Aziją. Amerikos įtaka Azijoje 
bus baigta.

Duodama pagalbą, Amerika 
rizikuoja įsivelti į karą, kuria
me Maskva turi patogesnes stra 
teginęs pozicijas.

Trečias kelias — kompromi
sai. Prezidento Kennedy vy
riausybė jų ėmėsi, siūlydama 
padaryti Laos neutralų, sudary-

Kennedy prieš klausimą: eiti Trumano ar Ėsenhowerio pramintu keliu?

ti* koalicinę vyriausybę su ko
munistų pripažįstamu buv. min. 
pirmininku Phouma. Derybos ir 
dabar tebeeina, bet Maskva ti
kisi paimti Laos tiesioginiu gin
kluotu smūgiu ir jai nebus rei
kalingas tarpininkas — koali
cinė su komunistais vyriausybė.

Amerika daro dar pastangas 
klausimą tirti: valstybės sekre
torius Rusk ketvirtadienį išvy
ko į Šeato konferenciją, ku
rioje pagrindinis klausimas bus 
Laos. Tačiau iš anksto žinia, 
kad Thailandas, Filipinai pasi
ryžę eiti su pagalba Laos, bet

Anglija ir Prancūzija siūlo A- 
merikai kapituliuoti.

Kennedy vyriausybė stovi 
prieš aštry klausimą: eiti keliu 
Trumano, kuris Korėjoje pasi-

GROMYKO ir

priešino, ar keliu J£isenhowerio 
kuris Vietname atsisakė eiti į kolonializmas net nebuvo mas- 
pagalbą? -

Laiko tyrimam ir sprendi
mam nedaug. Maskva remia ir 
skubina Laos komunistus, kad 
klausimas savaime išsispręstų
— visas Laos atsidurtų komu
nistų kontrolėje.

Emmet, Pavergtų Tautų Ameri
kos Bičiulių pirmininko. Laiške 
rašo dėl A. Stevensono bal
savimo už Angolos reikalų golos Saugumo Taryboje, Jung- 
svarstymą.

— Jei mes svarstome Ango
lą, rašo laiške, tai mes turime 
reikalauti, kad svarstomas bū
tų komunistinis kolonializmas 
ne tik Vengrijoje ir Tibete, bet 
ir Baltijos valstybėse, kur tas

kuotas, kaip tai buvo padaryta 
yengrijoje, kur iškamša Kada
ras tariasi kalbąs vengrų tau
tos vardu. Baltijos kraštai bu
vo atvirai aneksuoti, jų vyriau
sybės likviduotos ir didelė dalis 
jų gyventojų deportuoti.

tinės Valstybės pasiūlė išimti 
iš darbų tvarkos Vengrijos ir 
Tibeto klausimus, kad būtų iš
vengta “šaltojo karo dalykų".

Mes tikime, kad vadovaujant 
prezidentui Kennedy. Jungtinės 
Valstybės atsisakys vartoti dvi
gubus standartus kolonializmo 
klausimu Jungtinėse Tautose ir 
bet kur kitur ir kad New Yor- 
ko Timęs toki nusistatymą pa
rems.

AMERIKA NELEIS 
LAOS UŽIMTI

VICEPREZIDENTAS 
JOHNSONAS DĖL LAOS

konferencijoje kovo 22 pareiš
kė: padėtis Laos nėra aliarmi- 
nė, tačiau labai rimta; Ameri
ka neleis, kad iš užsienio re
miama mažuma užimtu Laos.

Specialus prezidento Kenne
dy pareiškimas buvo skirtas 
spaudos konferencijai kovo 23.

Ultimatumas ir kas toliau? , 
Tie Amerikos pareiškimai

- vertinami kaip Amerikos ulti
matumas Chruščiovui derėtis 
toliau dėl Laos neutralizavimo. 
Kovo 23 buvo paruoštas dar sy
kį ir Chruščiovui perduotas ne
utralizavimo planas. Pagal jį 
siūloma nutraukti Laos kovas, 
sustabdyti pagalbą iš užsienių 
ir atšaukti užsieniečius, įvesti 
tarptautinę kontrolės komisiją.

Prezidentas Kennedy vis dar 
tikisi, kad po naujo kreipimo
si į Chruščiovą Sovietai bus/ 

je. Sovietų atstovybė mėgino # priversti tartis dėl Laos neutra- 
užmesti meškerę lietuviam dai- Ūžavimo.

Bendradarbiavimo 
ženklai ir įvykiai

Sovietų atstovybėje prie J. 
Tautų vasario 24 buvo gerbia
mas amerikietis Rockwell Kent, 
kuris padovanojo savo darbų 
kolekciją Sovietų Sąjungai. A- 
merikoje m užėjai jų nepriėmė.

Pagal seną sovietinę tradici
ją, gausiai praktikuotą Lietuvo-

liniukam — išsiuntinėjo apie
dvidešimčiai pakvietimus į pri
ėmimą. Dalyvavo iš viso tik ke
li lietuviai, tarp jų tenka Įskai
tyti ir Komjaunimo Tiesos bu
vusį redaktorių A. Laurinčiuką 
ir komunistinės Laisvės kores
pondentą A. Zienių.

Anglija davė Sovietų šnipam po 25-15 m.

Jungtiniu Tautę posėdžiai bu
vo atnaujinti kovo 21. Per il
gą pertrauką nebuvo pasisekę 
Gromyko ir Stevensonui susi
tarti dėl darbų tvarkos. Posė
dyje pirmasis Gromyko atėjo 
su griežtais senais reikalavi
mais dėl Kongo:

— Gen. sekr. Hammarskjol
das atsakingas už Lumumbos 
nužudymą ir visą chaosą, turi; 
būti nušalintas. — Jungtinių 
Tautų kariuomenė iš Kongo ati
traukta, — Tshombe ir Mobu- 
tu turi būti suimti ir atiduoti 
teismui, — Turi būti pripažin
ta Gizengos vyriausybė.

Gromyko kaltino Jungtines 
Tautas neveiklumu ir jas paly
gino su Tautų Sąjunga, kuri 
nieko nepadarė, kai Etiopija 
šaukėsi pagalbos, Italijos Už
pulta ... Sulig tais žodžiais Ita- 

’ lijos atstovas iš vietos: O kaip 
buvo su Suomija?

A. Stevensonas įvertino Gro
myko kalbą kaip šaltojo karo 
gilinimą, bet ne Kongo klausi- 

- mo sprem&Mą; išvadino jo ar
gumentus ir reikalavimus ab
surdais ir pareiškė, kad Ameri- 

lyndon b. JOHNSON; Amen- Ka Hammarskjoldą rems, kad 
ka neįeis... su Jungtinių Tautų kariuome

nės iš Kongo atitraukimu ne
sutiks ir kad Kongo paties pa
stangas konsoliduotis rems.

M

PRINCAS SOUPHANOUVONG, bosas komunistų sukilėlių, jau 7 me
tai verda neramumus Laos.

PRINCAS SOUVANNA POUMA, pusbrolis Souphanouvong. buvęs 
min. pirmininkas, kurį pripažįsta komunistai. Gyvena Cambodia.

GENEROLAS PHOUMI N0SA.VAN, kuris prieš tris mėnesius nuver
tė Souvanna ir remia dabartinį min. pirm, princą Boun Oum.

NUSIVYLIMAS
Kennedy, Chruščiovo ir 

skaitytojo
N. Y. Times, kalbėdamas 

apie Baltųjų Rūmų posėdį dėl 
Laos. pranešė, kad prezidentas 
Kennedy buvo nusivylęs. Nusi
vylęs, kad pakartotiniai jo pa
reiškimai Maskvai apie susirū
pinimą dėl bendrų žygių Laos 
klausimui taikingai sutvarkyti 
nesusilaukė iš Sovietų palan
kios reakcijos.

Prezidento susirūpinimas bu
vo pareikštas kelis kartus — 
atstovo Thompsono pasikalbėji
me su Chruščiovu, paties pre
zidento spaudos konferencijo
je, valstybės sekretoriaus susi
tikime su Gromyko.

Prezidentas nusivylęs, kad į , 
jo žodžius nereagavo.

Nusivylęs buvo ir Chruščio
vas. Newsweek pranešimu, kai 
kovo 9 Thompsonas perdavė 
prezidento laišką Chruščiovui,

DEL ATOMŲ NENORI SUTARTIES?
Ženevoje kovo 21 atnaujin-- jo jų dar pasakyti, kai Sovie- . .

tos derybos dėl atominių ban- tų delegacijos pirmininkas Ca- tas atsiliepęs: Žodžiai, žodžiai, 
dymų uždraudimo. Amerikos ir rapkinas iškėlė nauja reikalą- ^auSiau negirdžiu kaip 
Anglijos delegacijos nuvyko su 
eile nuolaidų dėl kontrolės trijų taryba, kurioje būtų Va- 
vykdymo. Anksčiau Amerika karų, komunistų ir neutralių 
reikalavo, kad Sovietai leistųsi

A. Zienius komunistinėje 
Laisvėje ėmė rašyti panašiu bū
du kaip A. šalčius Vienybėje. 
Vienybėje pasakojo apie savo 
laišką Darbininkui ir pripasako
jo tokių dalykų, kurių aname 
laiške nebuvo. A. Zienius Lais
vėje pasakojo apie A. Lands
bergio laišką Darbininkui ir 
pridėjo taip pat dar ir to, ko 
nebuvo Landsbergio laiške.

Algimantas Šalčius ir Jurgis 
Mačiūnas atidarė New Yorke 
Madison Avenue galeriją. Ati
daryme kovo 12 dalyvavo apie 
80 asmenų. Tarp jų buvęs kom
jaunimo Tiesos redaktorius A. 
Laurinčiukas ir Sovietų prista
tytas JT tarnautojas Vai- 
gauskas. Laurinčiukui, nustebu
siam, kodėl lietuviai čia neat
silankė,-nors eilė buvo kviesti, 
buvę paaiškinta: jie nesilankys 
ten, kur sovietiniai pareigūnai 
lankysis.

Londone paskelbtas teismo 
sprendimas Sovietų šnipam, ku
rie šnipinėjo ir perdavinėjo į 
Maskvą žinias apie Anglijos po
vandeninius atominius laivus ir 
ginklus prieš povandeninius lai
vus. Pagrindinis kaltininkas, 
greičiausia Sovietų žvalgybos 
narys, nors dėjosi esąs Kana
dos pilietis Gordon R. Lonsda- 
le gavo 25 metus, du Ameri
kos piliečiai P. Kroger ir jo 
žmona — po £0 metų, anglai 
Houghton ir jo sužadėtinė Gee, 
buvę bazės tarnautojai, kurie 
žinias vogė, gavo po 15 metų. ]

Amerikiečiai Kroger, kol jie - 
buvo Amerikoje, palaikė ryšius 
su Sovietų žvalgybos puikiniu- gresmanų rastinėm skirti pa
ku Abelių, kuris buvo nuteis- pildomas sumas — kiekvienam

Kubos Azylio liga
Havanoje du Kubos polici

ninkai, kurie saugojo Urugva
jaus atstovybę, pasibeldė į at
stovybės duris ir paprašė azy
lio. Nenorėjo jų priimti, nes 
kas paskui saugos x atstovybę. 
Jie prikalbino, kad paskambin
tų į policijos nuovadą. Nuova
da atsiuntė kitus du policinin
kus atstovybės saugoti. Bet ir 
tie paprašė azylio. Nėra žinios, 
ar atsiuntė trečią porą.

kontroliuojami per metus 21 
kartą, dabar siūlė tik 19, o So
vietai anksčiau sutiko su trim 
kartais. Tokių technikinių nuo
laidų Vakarai nuvežė dar ki
tas šešias, kuriose Sovietai yra 
labiau privilegijuotoje padėtyje 
vykdant kontrolę. Tačiau nespė-

vim’ą: kontrolei turi vadovauti žodžius.
Kennedy leido gabenti į A- 

meriką Sibiro vergų gamybos 
atstovas. Tai jau tas pats rei- vėžien«; leido gabenti sovie‘i- 

nę propagandą (nors už tai nekalavimas, kuri Chruščiovas pa- , .
skelbė Jungtinėse Tautose. Sav0 le,tl,m0 Sabe,rt* » Sov,e- 

tus amerikines propagandos).
Po piano posėdžio vakafie- Bet Chruščiovo akyse tai dar 

čiai susidarė įspūdį, kad Mask- ne darbai. Jau bus jam dau- 
va nėra jau suinteresuota ato- giaw nei žodžiai, kai gaus La
minki bandymų draudimo su- os* Kongą. Berlyną, nors, jis 
tartim pareiškė, galutinai bus paten-

Prancūzija ir Alžiras oficialiai derėsis
Prancūzija ir Alžiras po po- Gaulle turi rimtus planus duoti 

ros savaičių pradės oficialias 
derybas. Jos bus Šveicarijoje. 
Lig šiol slaptos derybos paro
dė Alžiro sukilėliam, kad de

BALTUOSIUOS RCMUOS IR KAPITOLY

tas 30 metų.

kintas tik tada, kai visą pa
saulį kontroliuos komunizmas.

Nusivylęs gali būti ir tu Įvy
kiu stebėtojas. Nusivylęs, jei 
prezidentas tebetiki, kad žo
džiu ir “susirūpinimu” sulai
kys nuo agresijos bolševiką, 
kuris tepripažįsta tik vieną ar-

Alžirui laisvę.
Derybos, numatoma, truks il

gai, nes reikia sutarti daugel 
technikinių klausimų, kad nau
ja valstybė neatsidurtų tokioj gUmentą* — veiksmą, 
padėty kaip Kongas. Alžire da- Nusivylęs dar ir tuo. kad 
bar yra 9 mil. musulmonų ir tiesos žodžius jis turi išgirsti 
vienas milijonas europiečių. Al- melagio lūpų ... Ar ne pa- 
žiras suvartoja Prancūzijos eks- radoksas, kad kovo 21 Gromy- 
porto 20 proc. Tačiau pats pasakė tiesą apie Jungtinių 
Prancūzijos eksportas iš viso Tautų neveiklumą, apie jų vęn- 
yra nedidelis — 15 procentų gjmą ištiesti pagalbos ranką 
jos gamybos. Musulmonų meti
nės pajamos labai skirtingos: 
6 milijonai gyventojų tik 60 
dol. metam, 2.5 mil. po 200 dol 
1.5 mil. po 509-560 dol.. Bet 
Alžiras ne visiem gyventojam 
užtenka darbo — 300,000 mu
sulmonų dirba Prancūzijoj. Tai
gi kaip su Sahara. kaip su eu- bet jau dabar tegul išeina, nes 
ropiečių Alžire likimu, kaip su su jos atėjimu Kongo vargai

Atstovų Rūmai nutarė kon- priešamerikinei veiklai tirti 
pirmininkas, kovo 21 pasisakė 
prieš prezidento Kennedy Įsa- 

apie po 6,800 dol. Daugumas kymą leisti laisvai gabenti i- 
kongresmanų savo štabe turi 
po 8:9 žmones.

Kongresmanas .Walter prieš

Ameriką sovietinę propagandą. 
Tai nuodų pylimas i Amerikos 
visuomeninio gyvenimo gyslas. 
— kalbėjo kongresmanas ir pa
siūlė tą pat dieną projektą į- 
statymo tai propagandai sulai
kyti. 

Šen. Goldwater už lygybę 
Šen. Bany Go!dwater. Ari

zonos respublikonas, kovo 21 
sakė būti kandidatu į senatą pasisakė prieš federalinę pini- - _
1962. Jis pasirinko būti užsie- ginę parama pradinėm ir vidų- reikalingom jėgom administra- įy neramumai padidėjo. O padi-

Iš Amerikos pusės: ninių reikalų patarėju Time rinėm mokyklom. Tačiau jei to- ciJai- kaip su darbininkais aiži- dėjo dėl to. kad Jungtinės
Kennedy buvo paskatintas žurnale. kia parama bus duota, tai ji rieėiais Prancūzijoje — visi tie Tautos pripažino teisėta vy-

atšaukti draudimą Įvežti iš S- Taurink) komiteto pirminin- turi būti lygiai taikoma tiek k,ausmai 1x18 reikalingi ilgų de- riausybe Kasavubu. bet Jungti- 
. —. « « t- u; — ------- ’’ ”------ ------------ ' Morton traukiasi, no- viešosiom, tiek privatinėm mo- r-ybų
kūpąs yra 55 metų. Jis paskir- u argumentu, kad tai vergų ri ruoštis 1962 rinkimam i se- kvklom ' -------------------------------------
™ darbo gamyba. Valstybės sekr. naų. Vienas iš tvirtų kandi- Konflik,„ KwKlr„ ir BALTUOSIUOS ROMUOS

žiną, ar savo pažadus atšaukę. •” m,ros,° P*™“ Rusk, prezidento atsiklaustas, datų į jo vietų numatomas New _Jr™1 ” * Kon9r«“
♦ rugpiuty. paaiškinęs: vergų darbas dabar Yorko kongresmanas W. E. Ku5k

su vėžiena nesiejamas. Taigi Miller. Pirmininką rinks birže- 
bus leista, nors Aliaskos vėrie- lio mėn.

Patalpos galerijai esą išnuo
motos pusei metų po 450 dol. 
mėnesiui. Buvo organizuojama, 
kad lietuviai dailininkai mokė
tų tam tikras sumas galerijai 
išlaikyti Eilė dailininkų, pa
klausti apie tai, pasisakė ar ne

Laisvė pranešė, kad išeisian
čiame žurnale Fluxus bendra
darbiaująs Jonas Mekas. Kelei
vis buvo pranešęs, kad kalbi
nami dar J. Repečka ir A. J. 
Greimas. Dirva pranešė, kad 
pastarieji du atsisakę.

TARP AMERIKOS IR 
MASKVOS

iš Maskvos pusės:
Chruščiovo diplomatai paska-

jis teisė snipus — vyriausias tinę Chruščiovą organizuoti ne vanijos demokratas, komisijos 
viršūnių, o tik “pusviršūnių” 1 1 - ■' —
pasikeitimą — Maskvoje turė- TARP RESPUBLIKONŲ 
tu atsilankyti viceprezidentas „ ...
Johnsonas, Amerikoje Mikoja- ’ Henry Cabot Lodge jr. atsi- 
nas.

Francis E. Walter, Pennsyl-

teisSjas Hubert Lister Parker.

NAUJAS PHILADELPHIJOS 
ARKIVYSKUPAS

Philadelphijoje kovo 22 bu
vo ingresas naujo arkivyskupo 
John J. KroU, kuris anksčiau 
buvo Clevelando vyskupo pa-

prieš agresorių?
Ar ne paradoksas, kad Gro

myko reikalavimas sutapo su 
Kongo vyriausybės pirmininko 
Ileo reikalavimu — tegul Jung
tinių Tautų kariuomenė pasi
traukia iš Kongo. Ji buvo pa
kviesta. sakė Ileo. kaip svečias.

vaduotojas. Naujasis arkivys- biro vėžienų. Ji buvo uždraus-

— Sovietai reikalauja, kad 
Hammarskjoldas būtų pakeistas 
trijų sekretoriatu, bet “neutra
liesiem” Gromyko yra kalbėjęs, 
kad jis sutiktų, jei Hammars
kjoldas būtų pakeistas kuriuo 
“neutraliuoju”.

nos gamintojai ir protestuoja.

Amerikos ir Maskvos santy- kapituliaciją ar lokalinio karo 
kiuose Sos dienos yra didelio veiksmus Laos fronte. Klausi- 
įtempimo ir derybų dienos. Jos mas rado didelio susirūpinimo
nulems pirmiausia Amerikos ir Amerikos spaudoje.

Mrs. Roosevelt Įteikė prezi-
Valstybės sekr. Rusk7 uždrau- dentui sąrašą moterų, kurios 

dė savo pareigūnam duoti Kon- turėtų būti paskirtos aukštom 
greso komisijai bet kokių in- pareigom. Sąrašas trijų lapų, 
formacijų apie užsienio pagal
bos skandalą Peru valstybėje.
Skandale įpintas tos pagalbos 
misijos šefas John R. Neale. 
Peru buvo skirta 3 mil.

Ir Amerikos komunistai savo 
pirmininku išsirinko moterį — 
Miss Elizabeth Gurley Flinn. 
71 metų, bet tikrasis bosas yra 
gen. sekretorius Gus Hali.

niu Tautų kariuomenė pasku
tiniu laiku bendradarbiauja su 
Gizenga ir kariauja su Kasavu- 
bu kariuomene.

Nusivylimas kyla tais Vaka
rais. kurie ano paradokso ne
nori matyti ir taisyti.

— Jugoslavijos Titą Kinijos 
komunistai apkaltino, kad kelio
nėje po Afriką jis norįs tarpi
ninkauti Amerikos politikai.
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LB TARYBOS RINKIMŲ REIKALU
LB Y?rko apygardos y., nariai: ątfv. Framk Alexis. 
l^ąprfą^; f*ąpas Dulevičius, Juozas Mė-
I. &. m. ftĮffiirtėv 13-14 bus jr.. Leonardas Šimkus,

Į Y LB m-siM Matąs Vąrneckas; 5. Bus ren-

Icaus, PflsMninfcų km. Būbielių 
v., šakių aps. Vėliau Sniečkai 
tą ūkį pardavė ir pirko kitą 
tame pat valsčiuje Būbielių km. 
Du J. Sniečkaus pusbroliai ir 
vienas brolvaikis buvo kunigai.

Marija ir Juozas Sniečkai 
buvo labai pamaldūs. Juozas 
Sniečkus. išlaikęs 6 kl. egzami
nus, iki savo mirties (1914 spa
lio 1) apie 30 metų buvo vals
čiaus viršaičiu. Mirė sulaukęs 
60 m., palaidotas Sintautose. 
Buvo žmonių nepaprastai my
limas, nes visiems padėdavo ir 
patardavo. Buvo taurus lietu
vis patriotas. Valsčiaus viršai
čiu buvo patvirtintas tik po 3- 

- čių rinkimų, kai gyventojai 
vienbalsiai ji išrinkdavo ir rusų 
“načelninkas” buvo priverstas 
patvirtinti. Turėjo gražią rašy
seną. Jo valsčiaus raštinė buvo 
tartum raštininkų mokykla. Jis 
parengė daug raštininkų ir sek
retorių. Užaugino 4 sūnus ir 
3 dukteris.

Vyriausioji duktė Cesė Snieč
kutė, ūkininkė, kaip ir tėvai 
nepaprastai pamaldi, pasitrau
kė su šeima į tremti, kurioje 
ir mirė. Jos vyras ir sūnus, ve
terinarijos technikas, su šeima 
—tremtyje, Europoje, o duktė 

Kazimiera (vieno pirmaujančių 
mūsų poetų žmona) su šeima 
— tremtyje. Amerikoje.

Sūnus Viktoras Sniečkus, bai
gęs Tartu universitetą, buvęs 
gusarų pulko veter. gydytojas 
(kapitonas), vėliau Kauno aps. 
veter. gydytojas, su šeima — 
tremtyje. Kanadoje.

Sūnus Juozas Sniečkus. Dot
nuvos akademijos auklėtinis, 
miškininkas. Lietuvos kariuo
menės savanoris - kūrėjas, su 
šeima tremtyje Amerikoje.

Duktė Kazimiera Sniečkutė, 
apygardos teismo tarnautoja. 

apyg ardos teismo sekretoriaus 
žmona — tremtyje. Jį su savo 
šeima traukėsi nuo bolševikų, 
nors jos vyras Pijus sirgo džio
vą. Vyras ir vienintelė dukrelė 
moksleivė Danutė amžinai ilgi
si Vokietijos kapinėse.

Taigi ir Antano Sniečkaus 
broliai — sesers su šeimomis, 
išskyrus vieną seserį našlę, pa
sitraukė į tremtį. Brolis Zigmas

M. SNIĘčKUVIENĖ Hanau stovykloje. Jos kair. sesers duktė G. Bū
gaite, deš. dukters Cesės dukrelė Kazytė. Kiti — sūnaus Juozo vaikai: Vy
tautas, Ramutė ir Gintautas.

Ar žinai, kas,diskriminuojamas?
gūsio tokiom aukštom pareigom 
kaip anie negrai.

— Amerikos katalikų mokyk
los atsieina metam apie 3 mi
lijardus. Jei šių mokyklų nebū
tų, tai jų vietoje turėtų būti 
didinamas mokyklų ir mokyto
jų skaičius viešosiose mokyk
lose. Tada 3 milijardai, kuriuos 
dabar sudeda katalikai, tektų 
sumokėti visiem Amerikos 
piliečiam — kiekvienai gal
vai tektų tada mokėti viršaus 
po .15 dol.

— Kennedy vyriausybė pa
skyrė aukštom pareigom šešis 
negrus. Tačiau negrų lyderis vis 
tiek kaltino vyriausybę, kad ji 
tebediskriminuoja negrus. į tai 
atsakydamas The Tablet skaity
tojas sako: jei kas turėtų pa
grindo kalbėti apie diskrimina
ciją vietas skirstant — tai ka
talikų grupė, nes katalikų bal
suotojų yra apie 20 mil.. o vy
riausybėje katalikas tėra tik vie
nas prezidento brolis, ir Ken
nedy nepaskyrė nė vieno ka
taliko ar katalikų kolegijas bai-

Antąpas buvo šeštasis Snieč
kų vaikas, tėvų labai mylėtas. 
Dar tebesant jam pradžios mo
kykloje. tėvas manęs išleisti jį 
į kunigus. Apie Antaną tėvas 
išsireik&davn: “Tai mūsų An
tanas Karosas”. Mat, Seinų.vys
kupas Antanas Karosas tuo lai
ku buvo labai populiarus. 

kelta į Vilnių, o 1915 vasarą 
— evakuota į Voronežą. Ten 
atsidūrė ir Sniečkų Juozas su 
Antanu, tada 11 metų berniu
ku. Antanas baigė Martyno Yčo 
gimnazijos 4 klases ir iš Rusi
jos grįžo su Juozu 1918. Tėvą 
buvo palaidoję dar prieš išvyk
dami į Rusiją, o našlė motina 
buvo beeinanti 55 metus. 1919 
sausio gale Antanas įstojo į 
pašto - telegrafo kursus Kau
ne. Juos baigė pirmuoju ir bu
vo paskirtas į Alytaus apskr. 
pašto - telegrafo linijų prižiūrė
toju. Jaunam vyrukui darbas 
nebuvo lengvas, nes telefono 
linijos ir stulpai po karo buvo 
dar labai blogame stovyje. To
kiomis aplinkybėmis suėjo į ry
šį su komunistiniu pogrindžiu, 
įsijungė į jo veiklą ir buvo 
areštuotas. Iki teismo paleistas, 
bet buvo policijos priežiūroje 
ir turėjo kartą savaitėje regis
truotis. Broliams nutarus, buvo 
rengiamas į gimnazijos VI kla
sę. Bet vieną vasaros dieną. 
1920 metais, dingo kaip į van
denį. Niekas iš jo artimiausių 
giminių ir šeimos narių nežino
jo, kur jis dingo. Vėliau tik pa
aiškėjo. kad šis jaunuolis, tie
ses savo tėvynėje Lietuvoje te
lefono linijas ir kasęs duobes, 
išvyko mokytis kasti tai pačiai 
Lietuvai duobę ir tiesti raudo
nos komunizmo vergijos kelią 
Lietuvai.

Išėjęs tuos “mokslus”, A. 
Sniečkus grįžo ir veikė po
grindyje, kol buvo sugautas ir 
teismo Nubaustas. Vėliau iškeis
tas su Sov. Rusija į lietuvius 
kalinius. Iš tenVėl slaptai grį
žo ir vėl buvo sugautas ir nu
baustas. Bolševikams okupavus 
Lietuvą, Paleckio aktu paleistas

Š. m? kovo 5 Lietuvoje bu
vo rinkimai į “rajonų, miestų,

«W»sias^ pū$| fevyųte 
nlmpunfti įrankis ir savanoriš
kas okupantui parsidavėlis.

A Sniečkaus motina, broliai 
ir giminės bandė jį atkreipti į 
gerą kelią, bet nė jų įtikinėji
mai, nė prašymai, nė motinos 
maldos šio užkietėjusįo komų- Jersey, New Yorko (rytinė da- 
nisto nepakeitė. Tikrieji jo pus
broliai, kaip ir masės kitų tau
riausių lietuvių, neišvengė Si
lūro taigų ir mirties, o beveik 
visa likusioji Sniečkų — Stan
kūnų giminė su senute A. 
Sniečkaus motina pasirinko sun
kią tremtį. Tuo jie nuoširdžiai 
parodė, kad Antanas Sniečkus 
yra nė tik lietuvių tautos, bet 
ir jų giminės nelaiminga nuo
bira. Jonas Jiesia

vyks rinkiminėmis apygardo
mis; 3. Rytų rinkiminė apygar
da, kuriai ir mes priklausome, 
susideda iš Delaware, Floridos, 
Georgįjos, Maryląndo, New 

lis iki linijos Senegos ežerų), 
N. Carolinos, Pennsylvanijos 
(rytinė dalis su Harrisburgu), S. 
Carolinos ir Virginijos valsty
bes, taip pat Virgin Islands su 
Puerto Ricos, Washingtonu D. 
C. ir Panamos zonomis. Apy
gardos būstinė — New Yorkas; 
4. Rytų rinkiminė apygarda 
yra LB CV patvirtinta tokio są
stato: pirm. Kostas Norvilą,> 19 . didatų siūlytojų vardai, pavar- 
Chestnut St, Brooklyn 8, N. ’

1$ LIETUVOS

Kodėl rinkimai Lietuvoje panaikinti1
Kunigai
Gautomis iš Lietuvos žinio- 

apylinkių ir gyvenviečių dar- mis, kun. Pranas Šniukšta yra 
bo žmonių deputatų tarybas”. Šančių klebonu ir kunigų se- 
Daug kur buvo surengti “or- minarijos profesorium, kun. Jo- 
ganizuoti vykimai į rinkimus”, nas Fabijanskas — Ugionių 
Tikslas — kad neliktų rinki
muose nedalyvavusių. Tačiau 
12-oje rinkiminių apygardų pa
statyti kandidatai nesurinko ab
soliutinės balsų daugumos, tai
gi nebuvo išrinkti. Jų tarpe 
vienos apylinkės rinkiminėje 
apygardoje rinkimai nepaskelb
ti “negaliojančiais”. Priežastis 
nepaskelbta. Kitoje rinkiminė
je apygardoje rinkimai iš viso 
neįvyko. Kurioje apygardoje— 
taip pat nepaskelbta.

Viso rinkimuose dalyvavo 1, 
826,139 asmens. Moterų “išrin 
ta” 37,35 proc.

klebonas, kun. P Staškūnas Ra
seinių klebonu, kan. Steponas 
Telksnys iš Kelmės perkeltas 
klebonu į Kauno šv. Antano 
parapiją, kun. Rapolas Pukys 
Betygalos parap. klebonu.

Mokyklos
Šalčininkų rajono mokyklose 

pernai neperėjo į kitą klasę 
daugiau kaip 600 mokinių. Pa
grindinė priežastis — moki
niam toli vaikščioti į mokyklą 
— po 5-10 km. Kai lyja, tai 
daugelis visai neateina. Jašiū
nų vidurinėje mokykloje šiais 
metais į internatą galėjo būti 
priimta tik 13 mokinių, kitiem 
40 teko atsakyti. Mokyklos di-

narys.
Kandidatus rytų rinkiminei ąpy 
gardai (adresas: Mr. K. Norvi
lą, 19 Chesnut St.. Brooklyn 
8, N. Y.) iki š. m. kovo 31 d. 
ne daugiau 7-nįų viename sąra
še gali siūlyti ne mažiau kaip 
10 rinkikų; 6. Kandidatų sąra
šas | LB tarybą sudaromas se
kančiai: a. nurodoma, kad tai 
yra kandidatų sąrašas JAV LB 
m-sios tarybos rinkimams, b. 
Įrašoma kandidato pavardė, var
das, amžius, profesija ir adre
sas, c. nurodoma apylinkė, ku
rios rinkikų sąraše kandidatas 
įtrauktas, d. pridedamas arba 
pažymimas kandidato sutikimas 
būti renkamu, e. duodami kan

dės ir adresai, paliudyti jų pa
čių parašais, f. nurodomas są
rašo įgaliotinis susižinojimo rei
kalu; 7. Kandidatų sąrašus nu
rodyta tvarka gali įteikti apy
gardos rinkimų komisijai iš vi
sų vietovių, nurodytų šio pra
nešimo 3-me punkte, jų skai
čius nėra ribotas; komisija iš 
visų pasiūlytų kandidatų sąra
šų, gautų iki š. m. kovo 31 d., 
sudaro bendrąjį kandidatų są
rašą, kuris patiekiamas rinki
kam alfabeto eile; 8. Balsuoda
mi rinkikai bendrajame kandi
datų sąraše atžymi tik 7 išrink
tus kandidatus ir tą sąrašą į- 
meta balsavimo patalpoj į urną 
arba pasiunčia rinkimų komisi
jai paštu; sąrašas su atžymė
tais daugiau kaip 
tais neužskaitomas; 
žymėti galima.

LB New Yorko

7 kandida- 
mažiau at-

Apygardos 
Valdyba

rektorius, pavarde Viškiakov, 
kaltina, kad kolchozas neatve
ža vaikų. Kolchozo direktorius 
yra Kiselev.
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susirinkime New Yorke Sausio * - * * *
7, kaip buvo rašyta vienybė- singiau informuojamas, nes tai risasi su dabart. kova už laisvę 
je (sausio 24), dr. Alfred E. & J
Senn "davė pašnekesį apie sa»

Užsienyje
priminė paties maršalo J. Pil-

krečios ekonominės reikšmės. 
Vilnių lenkam okupavus, buvo 
padaryta didelė Lietuvai ūki
nė žala. Nukirstos kelios gele
žinkelio šakos, užstotas tiesio-

Katalikai ir spauda
Katalikišku laikraščiu šiame 

krašte dažnai suprantamas tik
tai toks, kuriame rašoma gry
nai religiniais klausimais arba 
labai jau artimai susijusiais su 
katalikų bažnyčių, parapijų, 
vienuolynų, organizacijų ir mo
kyklų veikimu. Bendri politi
niai, visuomeniniai ir kultūri
niai klausimai dažniausiai ap
lenkiami. Tokia informacija pa
liekama laikraščiam, kurie ne
laikomi katalikiškais, bet kurių 
nebūtų galima pavadinti ir dn- 
tikatalikiškais, išskyrus vieną 
antrą šališką arba ir piktą pa
reiškimą.

Tie bendriniai laikraščiai 
JAV katalikų yra plačiai skai
tomi, nes savųjų neturi. Skaito
mi ir tokie, kurie aiškiai kenks
mingi tikėjimui ir dorai. Tai 
paliekama atskiro kataliko sąži
nei, bet nevisi yra tiek sąmo
ningi ir jautrūs, kad pasisau
gotų. Galima drąsiai tvirtinti, 
kad daugumas apsipranta ir vi
sai nekelia klausimo: ar tokį 
laikraštį skaityti moralu ar ne
moralu? Apsunkus sąžinei, ma
noma, jog tai atėjo iš kur ki
tur, ne iš spaudos.

Yra įsivyravusi vieša nuomo
nė, kad betkuris laikraštis skai
tytinas, jei leidžiamas. Kokia 
nors akcija būtų laikoma spau
dos laisvės varžymu. Prieš ne
ribotą spaudos laisvę, kaip pa
laidą žmogaus veiksmą, pasisa
kė popiežius Jonas XXIII, rei
kalaudamas iŠ spaudos žmonių 
moralinio atsakingumo. Kai 
spaudos laisvė padaroma stabu, 
prieš jį neturi sulinkti katali
kų keliat

*

leidžiamu diecezijos ar kurios 
vienuolyno kongregacijos, Eu
ropoje vadinama tiesiog religi
niu. Jie vieni katalikų nepaten
kina, ir negali patenkinti, nes 
religinis gyvenimas bei veiki
mas turi išsiplėsti į. visą visuo
menę.

Ispanijos vysk. P. Cantero, 
atidarydamas katalikų žurnalis
tų mokyklą kaip spaudos ko
misijos pirmininkas, neseniai 
kalbėjo: “Katalikų spauda turi 
atlikti bendrus ir specialius už
davinius. Nuo visos kitos spau
dos ji skirtinga tiktai savo dva
sia. Ji negali apsiriboti tiktai 
religiniais klausimais, o turi at
siliepti į visus aktualius reika
lus. Spauda, kuri negyvena da
bartimi. kuri jos neatspindi, ne
duoda atsakymo į dabarties 
problemas, tokia spauda yra pa
smerkta nepasisekimui”.

*
Lietuviai Amerikoje yra tuo 

laimingi, kad jie turi savo laik
raščius saviem reikalam, kurie 
kitiem nerūpi ir niekada nerū
pės. Tai mūsų reikalas.

Katalikai yra dar tuo laimin
gesni, kad jie turi lietuviškus 
grynai religinius laikraščius, 
kurių išeina nemažai, ir bend
ruosius, kurie nuo kitos lietu
viškos spaudos tesiskiria savo 
dvasia. Visai pagal vysk. P. Can 
tero mintį. Vadinasi, nesame 
atsilikę nuo laiko ir gyvenimo. 
Pasirūpinkime ir toliau ištver
ti.

Lietuvos gyvenimo"• Toliau pa
stebėta, . kad prelegentas yra 
gimęs Amerikoje, nelaikąs sa
vęs lietuviu, nors jo motina 
lietuvė, yra autorius anglų kal
ba knygos “Lietuva tarp dvie
jų karų”..

Kad ir nebuvus tame susirin
kime, tektų manyti, jog prof. 
dr. A. E. Senn pasakojo apie 
Nepriklausomą Lietuvą ne savo 
įspūdžius, o savo studijų ži
nias, nes Nepriklausomos Lie
tuvos nėra matęs. Jo knygą 

' taip pat netikslu vadinti “Lie
tuva tarp dviejų karų”, kadan
gi ji angliškai pavadinta “The 
Emergence of Modern Lithua- 
nia” (Naujosios Lietuvos iški
limas) ir neapima viso laiko
tarpio nuo 1918 iki 1940 me
tų. Korespondentas, matyti, ne 
visa bus gerai supratęs. Bet 
tiek to! Svarbesnis yra to pa
šnekesio atpasakojimas, kiek 
jis lietė Vilnių. Vienybėje, 
tarp kitko, taip parašyta:

"Vilnius turėjo daugiau na
cionalistinės, psichologinės 
reikšmės lietuvių tautai, negu 
kenkiUčios ekonominės arba 
politinės reikšmės. Taigi, atsi
rado toks fanatiškumas Vil
niaus klausimu, kad kiekvie
nas pradžios mokyklos mokinys 
dainavo apie žygi j Vilnių, ir 
kiekviena politinė partija žadė
jo tęsti kovą, nors ir nesitikė
jo laimėti. Anot dr. Senn., ta 
ilgai užtrukusi kova dėl Vil
niaus buvo žalinga ne tik lietu
viams, bet ir visai vakarų Eu
ropai”.

i Ir vėl tenka suabejoti, ar 
j tiksliai buvo atpasakoti dr. A. 

Seimo žodžiai. Žinome, kad dr. 
. ‘A. E. Senn ir jo tėvas prof.

' A. Senn, ilgai dirbęs Lietuvos 
universitete Kaune ir vedęs lie- 

i tuvaitę. yra nuoširdūs lietuvių 
» tautos bičiuliai. Tėvas prof. A.

je knygoje ir yra kai kurių 
netikslumų, patekusių iš nau
jausių bolševikinių šaltinių, £et 
knyga yra nemažas indėlis į 
lituanistiką.

Nesinorėtų manyti, kad tos 
knygos autorius nebūtų orien
tavęsis ir Vilniaus klausimu. 
Galimas daiktas, kad jo pašne
kesio mintys yra netiksliai at
pasakotos. Bet kai Vienybė ne
pridėjo nė žodelio tuo klausi
mu, nenurodė nei kas rašė, de
ra atkreipti dėmesį, kad mūsų 
jaunimas, kuris Nepriklauso
mos Lietuvos jau nebeprisime
na, nebūtų klaidingai informuo
jamas.

VILNIUS 
POLITINIU ATŽVILGIU

Vilnius niekada nebuvo lie
tuviam “fanatiškumo” klausi
mas, įkaitintas kokių ten nacio
nalistinių, psichologinių nuotai
kų. Tai buvo Lietuvos gyvy
bės klausimas. Lenkų siekimas 
užimti ne tiktai Vilnių, bet ir 
visą Lietuvą, buvo perdaug 
aiškus. Lietuvos prez. Antanas 
Smetona tai pabrėžė dar 1936 
kovo 24:

nei daug sau laimėjusi, per ią 
toli išplėtusi savo sienų, no
rėjo pasiimti iš Lietuvos ir tai. 
kas jai buvo likę".

Dėl vieno tik Vilniaus nei 
J. Pilsudskis nei gen. L Želi
govskis nebūtų kėlę tarptauti
nio konflikto. Kad tasai kon
fliktas buvo pasidaręs ir Va
karų Europai žalingas, tai jos 
kaltė. Neužsistojo silpnesnio
jo, nors pradžioje Tautų Są
jungoje, o vėliau Haagos . tarp
tautiniame tribunole Lietuvos 
byla buvo pripažinta teisinga. 
Juk ir dabar pasitaiko, Itąd 
silpnesniųjų ir, mažesniųjų tei
sybė paaukojama didesniųjų in
teresam. Kova dažnai atrodo ne
prasminga, be vilties laimėti, 
bet kas nekovoja, nieko ir ne
laimi.

Kauno universiteto rėkto? 
rius prof. M. Roemeris, len
kiškoje kultūroje užaugęs, vals
tybinės teisės dėstytojas, 1936 
kovo 1 studentam kalbėjo, kad 
Lietuva negali nusilenkti jė
gai, nes "tuo būdu pasiduotų 
svetimai malonei; tai būtų vals
tybės abdikacija". Rektorius

"Nugalėtieji, kuria nepasi
duoda, bus nugalėtojai".

Prof. M. Roemeris pastebė
jo: “šie žodžiai, jei ne aukso 
raidėmis išrašytini, tai bent 
žmogaus širdyje laikytini”.

Vilnius buvo politinis bei 
kultūrinis Lietuvos centras iš 
žilos senovės, tegu vėliau ir 
aplenkintas, bet iš. visų šonų 
apgaubtas grynai lietuviškų že
mių ir žmonių (Švenčionių ir 
Varėnos apylinkėse iki 100 
proc.). Vilniuje buvo paskelbta 
ir Lietuvos nepriklausomybė. 
Lietuvių tauta negalėjo dėl Vil
niaus nekovoti ar išsižadėti ir 
niekada to nepadarys. Tai nė
ra joks fanatizmas.

VILNIUS 
EKONOMINIU ATŽVILGIU
Nėra teisinga tezė: jeigu kas 

ekonomiškai neapsimoka, tai ir 
nereikšminga. Tautos ir valsty
bės taip pat negyvena viena 
tik duona, ir lengva ranka ki
tiem nedalina nei savo dyku
mų nei sniegynų. Visa terito
rija turi savo reikšmės..

Nėra teisinga ir tezė, 
Vilnius Lietuvai neturėjo

kad 
kon-

Darbininkas rūpinasi ištverti 
savo misijoje, kurią jisai vykdo 
jau penktą dešimtį metų. Sten- Senn dabar dirba Pennsylvani- 
giasi plačiu žvilgsniu apimti vi- jos universitete, kur jo pastan-

Europoje katalikai yra kiek 
geresnėje padėtyje. Daugumoje 
Europos kraštų leidžiami stam
būs katalikų dienraščiai ir sa
vaitraščiai. Jie apima gausią in
formaciją ir visus gyvenimo 
klausimus. Tai, kas Amerikoje 
laikoma katalikišku laikraščiu,

sa, kas tiktai gali ir turi rūpė
ti lietuviui ir katalikui. Bet to
kiam laikraščiui reikalinga ir 
plataus pritarimo, didesnio bū
rio skaitytojų ir rėmėjų. Pa
remkite Darbininko administra
cijos skelbiamąjį vajų! Tuo pa
čiu paremsite katalikišką ir lie
tuvišką spaudą.

gomis įvestos baltų kalbų stu
dijos, yra parašęs angliškai lie
tuvių k. apibūdinimą “The Lith- 
uanian Language” (išleista Lie
tuvių Kultūros Instituto 1942), 
visa eilę kitų lituanistinių stu
dijų. Sūnus dr, A. E. Senn yra 
parašęs minėtą Naujosios Lie
tuvos kilimo studiją, domėda- IŠ

Rusija (transportas ėjo per Lat
viją), atkirstas Vilniui natūra
lus išėjimas į Baltijos' marias.

Tuo' klausimu Nepriklauso
mos Lietuvos laikais buvo daug 
rašyta. Minėtame savo žodyje 
prezidentas A. Smetona paste
bėjo:

"Vilniaus bylai ginti lietuviai 
turi pakankamai stiprių istori
nių, etnografinių ir ekonomi
nių argumentų".

Prof. Albinas Rimka, dės
tęs ekonomijos mokslus Kau
no ir paskui Vilniaus univer
sitete, 1936 birželio 1 rašė 
“Mūsų Vilniaus” savaitraštyje 
(ir jo paties pabraukta):

"Ar tai nėra į dangų šau
kiantis balsas, kad Vilnius tu
ri ieškoti javų ir kitų maisto 
produktų pas ūkininkus atstu
muose už 400-700 km., kai 
švenčioniškiai, uteniškiai, kai- 
šiadoriškiai ir kt. artimųjų ra
jonų ūkininkai, atstume 25 li
gi 70 km., neturi kur savo 
ūkio perteklių dėti ir priversti 
juos gabenti taip pat už 400- 
700 kilometrų arba toliau? ... 
Dabartinė Vilniaus padėtis 
skaudžiai pažeidžia ir Vilniaus 
gyventojų reikalus, nemaža 
nuostolių daro Laisvos Lietuvos 
ūkiui ir, be to, gula nelengva 
našta Lenkijos finansam. Vil
nius, sujungtas su natūraline 
baze betarpiškais ekonominiais 
ryšiais, pasitarnautų ne tik Lie
tuvos ir Lenkijos tautos šū
kiams, bet palengvintų ir Vil
niaus žmonių vis, gyvenimą".

Tuos žodžius galima . būtų 
paversti išvada: taigi, Lietuva 
turėjo užmegzti su Lenkija dip
lomatinius bei prekybinius ry
šius, jei gailėjosi savo ir Vil
niaus krašto žmonių. O kas 
Lietuvos gailėjosi? Kodėl ne
teisybės nešalino pats kaltinin
kas? Kodėl nusilenkimo ir pa
sidavimo reikalaujama tiktai iš 
nuskriaustojo? Ir kodėl tik nu
skriaustasis vadinamas ir nacio
nalistu ir fanatiku? Rodos, ir 
šiandien su tokia “teisybe” pa
saulyje nesutinkame, tai kam 
šaipytis iŠ Nepriklausomos Lie
tuvos politikų, kurie vedė tei
singą ir garbingą kovą ir ku
rioje dalyvavo be jokios išim
ties visos mokyklos ir visos par
tijos. S. Suž.matosi

’ sų ponu vadindavo, nors jis gy- Dės galo.

bos. Mes, maži dykaduoniai, ne
kviečiami sulėkėm į ten ir iš 
tolo, krapštinėdami nosis, žiop
sojom į žvėris ir į ponus. O 
ponai jau sėdėjo ratuose ir ren
gės važiuoti. Mano tėvas neto
li ant skiedryno dirbo akėčias 
ir taip pat buvo beeinąs pasi
žiūrėtų, bet beeidamas išgirdo, 
kad girininkas pradeda skųsti 
ponui sodiečius už ganyklas, ir 
išsigandęs užsiglaudė už darži-

— Lėk paupėn pažiūrėk, ar
gi iš tiesų piemens pono miš
ke galvijus gano?

Pasispardydamas nulėkiau su 
draugais ir radau galvijus kuo 
ramiausiai besiganančius savo
se lankose, o piemenis kerėp
lą mušančius. Sugrįžęs namo, 
visa papasakojau tėvui. Nieko 
neatsakė, tik galvą palingavo.

Bet motina, išgirdusi, kad 
piemenys nekalti, priekalne 
balsu, tarė:

— Ar nesakiau? koks ponas, 
toks tarnas, — tik priekabių 
ieško.

— Nepyk, motin, geras mū
sų ponas, — atsakė tėvas ir,

ir, tur būt, matydamas, kad ne- kaip visados, liūdnai, tyliai nu- 
begalės išsisukti, išlindo iš už 
daržinės, nusiėmė už šimto 
žingsnių kepurę ir, visai susi
lenkęs, išsigandęs ir nelaimin
gas. puolė ponui rankos bučiuo
tų. Ponas nesavu balsu pradė
jo šaukti ant tėvo, kad jį ir

Dabar gimtasai mano sodžius 
stovi ant kalnelio, netoli Šven
tosios, — plikumoj, po kurią 
vėjas smėlį nešioja; tik iš žie
mių šalies tęsiasi nuo jo toli 
miškai, jr iš šonų' kur-ne-kur 
išmėtyti nedideli jauni pušyne- Gal ir turėjo tiesą jį taip va- Tėvas, išgirdęs, kad jį mini, 
liai. O dar nelabai seniai, ma- dinti, nes ilgus metus ponas 
no atminime, visas šitas sodžius varžė mūsų sodžiaus žmones 
miškuose paskendęs niūksojo, dėl ganyklų ir miško. Saugoti 
Už tų miškų, pačiu Šventosios miškui buvo pristatytas girinin- 
pakrąščhi, tarp išmėtytų liūnų, kas, kuris visai prie sodžiaus 
tęsėsi skarotais ąžuolais apau- dideliuos apgriuvusiuos na- 
gusios puikios žmonių pievos, muos, pačioj pamiškėj, gyveno.
lankomis vadinamos. Pievos ir Dažnai tasai girininkas mėgda- . . ..._____r______ j_, ____~
dabar tebėra tokios gražios vo skųsti mus ponui, ir mano visą sodžių ubagais paleisiąs. motina nors niekados blogo žo- 
kaip pirma; bet miškų, kurie tėvui, kuo arčiausia gyvenan- Pabalusiom lūpom ir drebančia dįjo ant ponų nepasakydavo, 
aplink buvo jas juosta apjuo- čiam, dažniausiai tekdavo iš- širdimi žiūrėjau į tą reginį ir bet ir malonės didelės neturė- 
sę, jau seniai nebėra. Išnyko klausyti pono grūmojimų.

N<*aiiu »*• augę užmirštame, kun tik - tik .... ... . .... tikimo ...dar plasta musų omeneje, kaip 
tolimas viliojamas paveikslas. Atvažiavo kartą ponas mūsų 

sodžiun savo miškuose medžio
tų, atvažiąvo su daugybe sve
čių, ir nemaža prišaudė tą die
ną stirnų, kiškių ir paukščių. 
Visa šitoji žvėriena gulėjo ant

Tie dideli puikūs miškai bu
vo “mūsų” pono ...

— Pašaukt man kurį norsveno toli nuo mūsų — už dvie
jų mylių. Paskum supratau, kad mužiką! — suriko iš vežimo su- 
jam tai mano tėvai baudžiavą pykęs ponas, 
nešė, ir todėl tėvas, senu pa
pratimu, mūsų ponu jį vadino.

Girininkas pasakė, kad čia 
pat yra mano tėvas.

sijuokė.

— Gana jau, gana, — ne
kantriai atkirto motina, — ar 
užmiršai, kaip vargino žmones? 
Atmeni lazdą? ...

Turiu pasakyti, kad mano

mačiau, kokiuo džiaugsmu nu- davo. Dažnai atsimindavo se- 
švito girininko veidas ir kaip 
svečiai buvo vieni pasigailėji
mo, kiti paniekinimo pilni. Pa
rėkavęs ir neklausydamas tė
vo pasiaiškinimų, ponas sudro
žė arkliam ir nudardėjo ...

Tėvas pastovėjo kokį laiką
be kepurės, paskum pasišaukė . tina, bet darydavo taip pat ne
manė ir, visas sujaudintas, dre- drąsiai ir taip liūdnai visados

nuosius laikus ir atsitikimus, 
kuriuos mums pasakodavo, ir 
jos balse visados skambėdavo 
apmaudo styga už nuoskaudas, 
kurias žmonės po ponais išken
tėjo. Tėvas visados kaip ir mė
gindavo užstoti ponus prieš mo-

Nesijuokit, kad pasakiau: mū
sų. Ir aš seniau nesuprasdavau, 
kodėl tą poną mano tėvas mū- pačio kelio prie girininko tro- bedamas iš apmaudo, paliepė: nusijuokdavo, kad jo žodžiuo-

se daugiau galima buvo maty
ti pasijuokimo nekaip tiesos ir 
įsitikinimo.

Bet motiną tie tėvo užtari
mai kartais erzindavo ir jinai 
dažnai primindąvo:

— Gana, jau gana, tėvai! ...

Ar atmeni lazdą?

Tėvas nieko neatsakydavo, 
nusijuokdavo tik liūdnai ir, pa
ėmęs knygą, pradėdavo visiems 
balsu skaityti Kristaus gyveni
mą.

Ilgai negalėjau suprasti, apie 
kokią tai lazdą motina minė
davo tėvui ir kodėl tėvas, už
stodamas ponus, visados taip 
liūdnai nusijuokdavo. Bet kar
tą jis pats mums apie tai pa
pasakojo.

Kartu su minėtuoju mūsų po
no girininku gyveno tuos pa
čiuos namuos Dumbrauckas. 
Buvo tai senas, aukštas žmo
gus, jau visai žilas ir vienai 
vienas — be šeimynos. Vedęs 
jis niekada nebuvo, sūnų ta
čiau jau paaugusį turėjo. Bet 
tasai sūnus gyveno kažin kur 
Rusijos gilumoj ir pas tėvą la
bai retai prisilankydavo. Saky
davo, kad Dumbrauckas kitados 
buvęs labai turtingas, bet visus 
savo dvarus kortomis pralošęs. 
Kiek tam buvo teisybės, sun
ku atspėti; tiek tik yra žinoma, 
kad mano tėvo atminime jis bu
vo pas mūsų poną prievaizda. 
Baudžiavai išnykus, Dumbrauc

kas nustojo vietos ir kažin ko
dėl dabar apsigyveno mūsų so
džiuj — pas girininką. Ilgus 
metus jis Čionai nesijudinda
mas išbuvo; beveik niekur ne
išeidavo, amžinai savo kambarė
ly: arba vaikščiodavo, arba sė
dėdavo už staliuko, — prie pa
čio lango. Mes, maži vaikai, 
matydami iš tolo už lango jo 
žilą galvą, visados kuone ant 
vienos vietos, žiūrėdavom į jį 
kaip į kokią ypatingą, mums 
nesuprantamą ir nelabai gerą 
žmogystą ir bijodavom prie jos 
prisiartinti.

Gal Dumbrauckas būtų ir nu
miręs tame savo lizde pas gi
rininką, jeigu ne pašalinės ap
linkybės.

Reikia pasakyt, kad mūsų po
no galybė ir turtai vis ėjo ma
žyn. Gražius miškus aplink mū
sų sodžių per keletą metų iy- 
dai išpirko, žmonės iškirto, su
vežė paupėn ir sieliais išgrū
do Šventąja toliau. Liko vieni 
lydimai, šakomis užversti. Ka
žin koks mūsų sodžiaus juok
darys vieną kaitrią vasaros die
ną vežė iš paupės per lydimus 
vežimą šieno ir įsigeidė pypkę 
užsidegti; bedegdamas pypkę, 
uždegė ir įdžiūvusias šakas. 
Vienu akies mirksniu kilo lieps
na, ir visi lydimai išpleškėjo... 
Būtų kartu ir visas sodžius su
pleškėjęs, jegu nebūtų subėgę 
žmonės su šakėm ir grėbliais. 
Po dviejų valandų prie sodžiaus

gulėjo plati lyguma, pajuoda
vusi, degėsiais pakvipusi: ją 
paskui sodžius už pačius niek
niekius iš pono atpirko.

Tokiu būdu su miškais kar
tu pasibaigė ir pono galybė; jo 
grūmojimų sodžius daugiau ne- 
bebijojo. Girininkas jau buvo 
nebereikalingas. Kaip tyčia, ir 
namai, kuriuose gyveno, visai 
baigė griūti: pro lubas varvėjo 
vanduo, pro sienas švilpavo vė
jas ... Ir vieną gražią dieną 
girininkas išnyko iš mūsų akių. 
Dumbrauckas irgi turėjo kraus
tytis. Nežinau; ar jis kreipėsi 
į mano tėvą, ar tėvai pasiūlė, 
tik Dumbrauckas apsigyveno 
mūsų seklyčioj, kokiomis sąly
gomis apsigyveno — nežinau. 
Tik atgabeno į mus mažą sta
liuką, keletą knygų ir karvę 
— daugiau nieko.

Ir vėl ištisas dienas pradėjo 
Dumbrauckas vaikščioti po sek
lyčią iš vieno galo kitan arba 
sėdinėti už staliuko prie lango. 
Išgyveno jisai pas mus dvejus 
metus ir — man visai netikė
tai — paliko mano mokytoju. 
Padavė man rankosna didžiau
sią lenkišką knygą, atsistojo 
prie manęs ir liepė skaityti: 
jisai visą dieną stovėjo, aš vi
są dieną skaičiau. Ir taip visą 
vasarą ir žiemą. Sunku būdavo 
man su ta lenkiškąja kalba: bu
vau šveplas ir daugelio žodžių 
visai negalėjau ištarti.

(bus daugiau)
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CYPRESS CATERER8

887 Cypresa Avė.
Brooklyn, N. Y.

HY 7-5100

NICHOLAS PATRELLA

MO 8-0235

DORIA CONSTRUCTION CO., Ine.

WARNER WOVEN LABEL, INC.

MU 4-6564

VA 6-1250

WH 8-6305

FRIDĄ Y AGENCY

CH 7-6644AS 8-9813

TR 6-3000 AR 8-1234-LY 2-7511

THE COCHRAN MJERIT MOTORS. INC.

YO 5-8900
FA 4-6094

BOWL1NG RECREATION

f
AL 5-8188

SE 2-3653

75 Spring St. 
Paterson N. J.
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258 Kingą Highway 
Brooklyn, N. Y.

500 E. 35 St. 
Paterson, N. J.
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EDGEPARK ROOFING 
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19 RockweU Ptace

UL 8-9670

708 Oki Gorilas Avė 
Neptūne, n. J.

PR 4-1916
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MELODY LANES

461 37 Street 
Brooklyn, N. Y.

HY 9-3848

MODERN DRIVETOAYS

471 W. WUliams St. 
Portchester, N. Y. 

WE 9-1785

DAVID K. TUTTLE CO. INC.

161 Remsen St. 
Brooklyn, N. Y

MA 4-5712

CIULLA MOTOR SERVICE

20 Tarrytown Road 
White Plains, N. Y.

WA 9-2992

DORIA CONSTRUCTION CO.

206 Jefferson Avė.

Valhalla, N. Y.

WH 8-0994

GLENWOOD WINE and LIQUO

371 Warburton Avė.

Yonkers, N. Y.

YO 5-0340

RUDY S SERVICE STATION

417 Mamaroneck Avė. 
White Plains, N. Y.

WH 8-9098

GULICK HENDERSON

40-46 Lawrence St.

IN 3-1250

FLAGSHIP COLOMBO TRADING

2175 Hyland Blvd.

States Island, N. Y.

EL 1-4100

10 Depot Plaza

White Plains. N. Y.

VVH 9-2307

STEINWA Y LODGE

18-34 Steinwav Street

HOWARD HOLMES, INC.

234 Tarrytown Rd.

C. HELBRUCK CO. INC.

3320 Hutchinson Avė.

UNITED CONSTRUCTION CO.

305 W. 53rd SL 
New York City

CI 6-3196

STELLA D ORO RESTAURANT

5806 Broadway

New York City

VALENTINE W. HAAG

North Country Road

SE 6-0335

MARATHON
FOURTH AVĖ. CORP.

6401 — 4 Avė. 
Brooklyn. N. Y 

GE 9-9542

NETO MIDTOOOD LANES, INC.

1860 h'latbuah Avė.
Brooiuyn, N. Y.

DE 8-9660

~ COVELLI S 
SUPER SKRViCE STATION

425 Vanderbi^L, Avė. 
ScapteuMi, c>. Y

. ArtC WKOUGMT IKON CKAr'i's

1471 Myrtle Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

GL 6-6000

TOM S RESTAURANT

3599 East Tremont Avė.
Bronx, N. Y.

TA 2-9143

BOULEVARD FUEL OIL CO.

5864 First Avė. 
Paterson, N. J.

MU 4-6000

AMERIGO’S RESTAURANT

3587 E. Tremont Avė. 
Bronx, N. Y.

TA 2-8772

SAUS AUTO SERVICE

L. I. Avė and 27 Street 
Wyandanch. L L, N. Y.

MI 3-9209

MERRICK SCRAP IRON 
AND METAL CORP.

633 Merrick Road 
Lynbrook, L L, N. Y.

LY 9-0738

TWINS LNN

85 Division Avė.

JU 1-9809

ED’S TROPICAL AQUARTUM 
AND TACKLE

2 Scranton Avė.

LO 1-7273

ARTURO’S PIZZA 
AND RESTAURANT

97 Lake SL 
East TOhite Plains, N. Y.

WH 8-9836

COMMACK BOWL — MOR

Jericho Turnpike

FO 8-8700

INTER — County

MOTOR COACH INC.

241 Deer Park Avė.

MO 1-6363

ATLANTIC INTERIORS. INC.

997 FlatbuA Avė.
Brooklyn. N. Y.

BU 2-3144

STAPELTON AND SCHNEIDER

74-17 Northern Blvd. 
Jačkson Htgs, L L N..Y.

HI 66500

JEROME BOILER SERVICE

1771 Jerome Avė.

JOSEPH RAIA AND SONS

38 Pouch Terrace

GI 7-6873

TO ALL
HIGHWAY FLORIST |

TOC^THC PU*USH»S ANO THE ENTIRE STAFf, EKTEND BLEMEO AND JOVOU8 EASTER 
GNEETINOS TD ALL OF MHl READER8 • ALL OF OUR AOVERTISERS AND ALL OF OUR 
FRIENM. — IN THESE GREETINGS WE ARE JOINED BY THE FOLLOWING BUSINESS MEN 
ANO W0MEN WH0 OEINCATE-THE FOLLOWING VERSE AS A SFECIAL EASTER ME9SAGE TO 
ALL OUR RĖADER8

“EASTER PRAYER FOR PEACE”

AS THE GLORY OF EASTER
BLESSES THE EAKl'H

MAY WE FULLY PaKIAKE OF
ITS HEAVENLY VvOKlri

MAY WE CONTINUE TO ASK
IN EVERY PRAYEK

THAT THE WHOLE WIDE WORLD
WILL ONE DAY SMAKE

A LASTING PEACE AMONG ALL 
MANKIND

LEAVING FEAR AND DISTRUST 
FAR BEHIND.

SO ON BENDED KNEES LETS
CONTINUE TO PRAY

ASK1NG ALMIGHTY GOD IN HIS
INFINITE WAY

TO BANISH THE SHADOWS OF 
WORLD-WIDE GLOOM

AND UNLOCK WORLD-WIDE PEACE
TO PERMANENTLY BLOOM

Bob Philips — Author

CH ART J K. REIKERTS 
NASSAU RECREATION

296 Nassau Road 
Roosevelt, L. L,.N. Y.

FR 8-9382

NASSAU SUFFOLK

PROPANE GAS CORP.

BOB PITCHIE S BOA.T YARD
Middle, Country Road

BETHPAG& TRANSMISSION

CENTER

3roadway and S. Oyster Bay Rd.į

168 West Avė. 
Patchogue, L. L, N. Y.

Smithtown, L. L, N. Y. BETHPAGE, L. I., N. Y.

GR 5-1600 AN 5-3100 OV 1-5210
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DELANO CATERERS, INC.

108 West 43 St 
New York Cty

BR 9-2487

MC DONNELL'S RESTAURANT

8205 Northern Blvd 
Jaekson Htgs, L L, N. Y.

HA 9-8767

PASCACK SHEET METAL

WORK, INC.
Lake Drive

NO 4-2632

BROOKS OD NETO BRUNSWICK

337 George St
New Brunswick, N. J.

CH 7-1719

KAMP FIRE
EQUIPMENT SERVICE

432 Main Street 
Paterson, N. J.

LA 5-0147

RODMAN FLORISTS, INC.

43 Cdnway Avė.
Brooklyn, N. T.

GL 5-1818

BELLMORE FURNITURE CORP.

184 Nassau Avė. 
Brooklyn, N. Y.

EV 3-1818

ANFUSO BROTHERS, INC

861 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

GL 2-6300

CLASSICAL IRON W0RKS, INC.

236 Johnson Avė. 
Brooklyn, N. T.

EV 6-4182

IRA M. GOLDSMFTH and Son, Jnc.
60 Flatbush Avė. 
Brooklyn, N. T.

TE 5-1334

IMPERIAL FLORIST

2090 Ftatburii Avė. 
Brooklyn, N. Y.

ES 7-3040

JOHN ROUKIS, INC

56-09 Myrtle Are.

VA 1-1800

ISLAND OIL CO. Ine

45 Intersection St.

HEMPSTEAĄ, L. L, N. Y.

PI 6-9650

TEBBI ANH SHOPS

105 Malu SL

IV 9-2141

MASTIC LIQUOR STORE

Montauk Highway

MASTIC, L. I., N. Y.

AT 1-8424

CABLS HAIR STYLISTS

2841 Jerusalem Avė.

WANTAGH, L. 1, N. Y.

SU 5-7399

SURFSIDE POOLS

:%WASHINGTON CONCRETE Corp.<

EMPIRE STATE BUILDING

New York City

CH 4-6782

•HUNTINGTON DIET FOODS Ine

8 Elm St.

fcUNGUNGTON, L L, N. Y.

HA 1-3474

MARTA

RESTAURANT AND BAR

75 Washington Place

NEW YORK CITY

GR 3-9077

D. E. BURNER AND FUEL Corp

82 Chestnut St.

ROCKVILLE CENTER, L. L, N. Y.

RO 6-4553

LU-ROCK LUMBER CORP.

322 W. Montauk Highvay

LINDENHURST, L. I., N. Y.

JU 4-1115

HARRAN

TRANSPORTATION CO. IN.

1417 Jerusalem Avė.

EAST MEADOW,, L. L, N. Y.

IV 9-4299

’FRANK L. LYONS AND SONS I

Middle Country Road

WEIHS IRON WORRS

1512 3tiHwell Are.

Bronx. N. Y.

TA 9-3588

PIERRE FLORIST 
416 Broadway

EV 4-0864 '

STANDARD FURNITURE
FACTORIES, INC.

17 McKibben St. 
Brooklyn. N. Y. 

EV 7-9074

16 Birch SL 
ML Vėrnon, N. Y.

TOM SMITH — FLORIST

374 Livingston St. 
Brooklyn, N. Y.

206 Jefferson Avė. 
Valhalla, N. Y.

TR 5-3971 WH 8-0994

BUSSIE BROTHERS

960 Rogers Avė. 
Brooklyn, N. Y.

BU 4-2988

HOLLYWOOD TERRACE

7725 NewJJtrecht Avė. 
Brooklyn, N. Y.

CL 9-9090

PILGRIM LAUNDRY

1102 Prospect Avė. 
Brooklyn, N. Y.

SO 8-4567

TEHERAN RESTAURANT

45 W. 44 St. 
New York City

MU 2-6588

DE FEO CADILLAC CORP.

1245 Central Park Avė.
Yonkers, N. Y.

YO 3-6300

TEDDY’S RESTAURANT

219 West Broadway 
New York City

WO 6-2180

LIBORIO RESTAURANT

150 West 47 SL 
New York- City

. JU 2-6188

STORM WINDOWS, INC.

440 Walnut SL 
Yonkers, N. Y.

— Manufacturers of Aluminum 
Storm Windows, Storm Doors, 
Jalousies, Tub Enclosures, ete.

YO 8-5577 
!®®®®®®®s®

AVENUEX BAKERY 
AND P AŠTRY SHOP

320 Avenue X 
Brooklyn, N. Y.

DE 6-1944

AMBASSADOR LIQUORS

144 East 86 St. 
New York City

PORTCHESTER 
WATER WORKS. INC

25 Willett Avė. 
Portchester, N, Y.

WE 9-3500

CITY HALL 
BOVVLING CENTER, INC.

23 Park Row 
New York City 

CO 7-3663

MANZI RESTAURANT

283 Riverside Avė. 
Yonkers, N. Y.

YO 9-6622

JOHN SANDOR

46 Bank SL 
White Plains, N. Y.

WH 8-9009

575 Sayre Avė. 
Perth Amboy. N. J.

BROOKLEA FARM AND 
CONVALESCENT HOME

King Street 
Portchester, N. Y.

WE 9-0333

V AND J 
AUTO BODY WORKS

344 Central Avė. 
Wiūte Plains, N. Y.

i 
t

SCHOOL OF NURSING ‘

St. John's Riverside HospitaI 
65 Ashburton Avė. Ž

Yonkers, N. Y. x
GR 6-2600 f.

WEST STEEL PRODUCTS. INC

551 S. Columbus Avė. 
ML Vernon. N. Y.

MO 8-6699

ASTORIA MANOR

2522 Astoria Blvd. 
Astoria, L I.. N. Y.

AS 8-7066

DANIELL’S FLORIST

427 5th Avė.
Brooklyn, N. Y.

SO 8-4441

CITY SALES ROOMS

108 Lawrence SL 
Brooklyn. N. Y.

TR 5-0912

135 Edgepark Road 
White Plains. N Y.

WH 8-2856

THE LANTERN BAR 
AND RESTAURANT

57 Garrfen Street 
PaKMic. N. J. 

GR 3-9747

MID CITY LANES

41st and 8 A ve. 
New York City

WI 7-1829

A f 
š
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DĖKOJA UŽ AUKAS LIETUVOS LAISVINIMUI
Hartfordo Alto Valdyba dė

koja visiems aukojusiems Lie
tuvos laisvinimo akcijai Nepri
klausomybės minėjime vasario 
12. Aukojo:

Po 25 dol.: kun. B. Benese- 
vich ir Liet. Piliečių klubas; po 
22 dol.: Džiubinskai; po 15 dol. 
Mrs. Aukštikalnis, dr. J. Z. Gai- 
lun ir J. L. Giedraitis; po 10 
dol.: J. Asevičius. A. Bakšys, 
Baltrukoniai, J. Bytautas, B. 
Dapkus, Dragūnevičiai, P. Gai- 
liūnas, A. Giedraitis, Kirkučiai, 
Kriščiokaičiai, teisėjas F. Mon- 
chun, Navikai, Norkai, T. T. 
Sereikai, Sinionaičiai, J. Šilaika, 
A. Ustjanauskas, Žitkai; po 7 
dol.: A. Jucėnai (taip pat vo-

kus), P. Polekauskas ir Pr. 
Stankus; po 6 dol.: J. Berno
tas ir Hartfordo skaučių paukš
tyčių skiltis; po 5 dol.: Alek- 
sandravičiai, J. Bakštys, V. Bal
čiūnai. M. Barolis, A. Blažu- 
kas, Banevičiai. F. Bočiūnas. 
Braadžioniai, Buškevičius. Dai- 
lidaitė, H. Dapkus, J. Dapkai, 
Alg. Dragūnevičius. St. Dres- 
lius, St. Drevinskas. Adelė Gai- 
liūnienė, J. Guntuliai. Janu
šauskai, B. Kriščiūnai, Kuprevi- 
čiai. Kruzinauskai, Kutaitienė, 
Lapinskas, J. Leonavičiai, Liau
kai, Luckai, Manikai. Mąslaus- 
kai, Medoniai, A. Mockai, Vcl 
Nenortai, J. Osuchas. M. Palu 
bys. Papieviai, Alb. Petkaičiai
J. Petkaičiai. Petravičiai, Alg 
Pilvelis. J. Rėklaitis, N. Rūkai 
tė, I. Ruseckienė, Saliamonai 

. Simanauskai, Z. Strazdai. A 
Šerkšnai. J. Šimanskis. Pr. špa 
kauskai. šliogeriai, Tamošių 
nas. Ema Tijūnėlis, Kazys Ti 
jūnėlis. Vyt Zdaniai; po 2.5( 
dol.: Vyt. Gailiūnas, po 2 dol. 
P. Alijošius. Vcl. Balčiūnas

reikalam. Kongregacijos virsi- J. Banioniai. Bavinskas, čiam 
pė, D. Draugelienė. Dvarion 
M. 
tė, Jurkevičius, A.
K.

WATERBURY, CONN.

Pobūvis seselių reikalu

Kovo 26, sekmadienį. 3 vai. 
popiet lietuvių par. senosios 
mokyklos šv. Vardo patalpose 
bus pobūvis Nekalto Marijos
Prasidėjimo Sesero vienuolyno

ninkė M. Augusta padarys 
pranešimą apie projektuojamus 
seneliam ir ligoniam namus bei 
naują stovyklavietę mergaitėm 
ir paaiškins apie kongregaci
jos užsimojimus tarnauti lietu
viam. Dar bus rodomi spalvo
ti filmai iš praeitų metų mer
gaičių stovyklos. Pobūvyje bus 
aptarti ir vietos rėmėjų reika
lai. J vienuolyno rėmėjų centro 
valdybą iš Waterburio Įeina M. 
Karinauskienė. Viktoras Vait
kus. A. Žemaitaitienė. Watėrbu- 
rio bei apylinkių lietuviai ma
loniai kviečiami dalyvauti. (Kr.)

Gnižinskienė,

ffiTUVIU BAŽNYČIAI
Verbų pamatai jau kyla. Jei oras ne*

sekmadienis; kovo 26, bu&.ts-v 
tarinė diena vietos lietuvių gy
venime. Popiet 2 vai. 30: min. 
bus iškilmingai prakasta žemė 
naujos mūrinės šv. Kazimiero 
bažnyčios pamatam. Naujoje 
bažnyčioje bus 400 sėdimų vie
tų.- Bokšte bus lietuviškų moty
vų kryžius. Bažnyčios projektą 
pagamino architektas Nekrošius 
iš Paramus, N. J. Jis dirba 
Seymour A. Seiler firmoje. Yra 
čia gimęs senosios kartos lie
tuvių sūnus. Jo tėvo brolis Po
vilas Nekrošius buvo Lietuvos 
aviacijos kapitonas, miręs lėk
tuvo avarijoje Kaune. Kadaise, 
viešėdamas Amerikoj, buvo no
rėjęs skristi per Atlantą (prieš 
Vaitkaus skridimą), bet jo 
resnybė neleido.

Pamatų prakasimo proga 
renkamos aukos vokeliais^ 
vai turėtų pasirūpinti, kad
keliai būtų Įteikti ir jų vaikų 
vardu: kai mes mirsime, o baž
nyčia stovės, jie atsimins, kad 
prisidėdami nors ir kuklia au
ka padėjo šią bažnyčią pasta
tyti.

Naujoji bažnyčia atsieis apie 
135,000 dol., o fonde tėra tik 
36,643.94 dol. Parapiečiai turė
tų pasiskubinti aukoti

Lietuvių klubo naujos salės

vv-

bus 
Tė- 
vo-

— Amerika nuo 1900 priau
go 103 mil. gyventojų arba 135 
proc. Daugiausia priaugo Kali
fornija, New Yorkas ir Texas.

Kalvaitis. J. Kodis. E. Kra 
sauskienė. I. Krasauskas, K 
Kulvinskas. Atty. L. M azotas, 
J. Merkis. F. Moncevičius. A. 
Našlėnas. J. O. Morkūnai, A. 
Pateckas (jis atliko ir spaudos 
darbus veltui), I. Petniūnas, 
Carl Petrone. M. Petrauskas. 
Petruškevičius. K. Radikas. Ra
kauskas. Alg. Simonaitis. Ska- 
rinavičius. S. Tomkus ir Vytė- 
nai. Taip pat aukojo ilga eilė 
asmenų po mažiau. Viso surink
ta 733.50 dol.

Atskirai priklauso padėka pa
rapijos klebonui. Šv. Trejybės 
mokyklos vadovybei, jaunie
siems vyčiams, choro dalyviam

PUIKI DOVANA BET KURIA PROGA!

galite gauti: "Darbininkas" 910 VVilloughby Avė. J. Ginkim.
Grand St.. Brooklyn ir L. A. P. Klubo Spaudos Kioskas. 280 Union 
Avė.. Brooklyn. J. Vaičaitis. 559 W. Broodway So. Boston. S. Min- 
kus. 502 Kast Broedway So. Boston. Mass.. A. Sabalis. 32 Simpson 
Rd.. Rochester 17, N. Y.

Plokštelę Niekto ABC Recorda P. JURGAITIS. 7403 South 
Weeten Avė., Chicago 30. Illinois
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Plokštelės kaina $6.00

ir vadovam J. Petkaičiui ir J. 
Kodžiui. tautinių šokių šokė
joms ir visiems kuo nors pri- 
sidėjusiems prie minėjimo pa
sisekimo.

Hartfordo ALT vaidyba

suniuays, tai vietos ir apynn- 
. Irių lietuviai už dviejų - trijų 

mėnesių turės gražią salę su 
moderniška, virtuve, mažesne 
sale ir kt. įrengimais.

Dvioįų savaičių laikotarpyje 
mirė 3 senesnio amžiaus lietu
viai: Albina Cernėlienė, Adol
fas Drobnis (abu senieji atei
viai) ir Viktorija Naruševičie-

i — naujoji ateivi. 
Ona SprainaitiMė

IŠ VISUR
nelė, Masioniai —seneliai. Naš
lės Onos Sprainaitienės duk
ters dukrelė Marija Ona Kru- 
yff kovo 17 sulaukė dukrelės 
Patricijos - Onos, o Aleksan
dros ir Antano Masionių vyr. 
duktė Teresė Gečienė Philadel- 
phijoje susilaukė taip pat duk
relės. Jurg. Ežer.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
NEWARK, N. J.

New Yorko ir New Jersey 
Lietuvos vyčių apskrities me
tinė bendra komunija ir pusry
čiai buvo kovo 5 Newarke. Tai 
buvo šv. Kazimiero šventė. Pa
lydėti karo veteranų, vyčiai or
ganizuotai nužygiavo į bažny
čią, kur kun. P. Totoraitis au
kojo mišias ir pasakė pritaikin
tą pamokslą. Prieš mišias su
giedota Amerikos himnas, po 
mišių — Marija. Marija, vyčių 
ir Lietuvos himnai. Mišių me
tu giedojo šv. Cecilijos choras, 
vad. K. Bagdono, vargonais 
grojo Alg. Kačanauskas.

Po pamaldų veteranai vyčius 
palydėjo i šv. Jurgio salę, kur 
buvo pusryčiai. Vadovavo 29 
kuopos vicepirm. Jonas Remei-

HARTFORDE Vasario 16 minint. Nuotr.

Ramovėnai turėjo svarbų su
sirinkimą sekmadieni, kovo 12. 
lietuvių svetainės kambariuose. 
Aptarta ateities veikla. Gaila, 
kad narių dalyvavo mažokai. 
Išdalinti ramovėnų ženkliukai, 
kuriuos bus galima dėvėti prie 
švarko atlapo.

Gilią užuojautą pareiškia šv. 
Alfonso klebonas prel. L. Men- 
delis ir parapijos kunigai Anas
tazijai Barčiauskienei, kuri ne
teko savo vyro Petro ir dvie
jų sūnų — Juozo ir Vincen- 
tuko. Penki kunigai aukojo ge- 

už jų sielas šv. 
Alfonso bažnyčioje kovo 16. 
Palaidoti Baltimorės National 
kapinėse.

Kun. A. Gražulis, marijonas, 
kovo 15 svečiavosi šv. Alfon
so klebonijoje pas savo pusbro-

1Į kun. A. Drangini. Iš čia ki
tą dieną išvyko Į Philadelphiją. 
Kun. A. Gražulis lanko Įvairias 
kolonijas, ieškodamas pašauki
mų į marijonų vienuolyną.

Suaugusiųjų Jaunimo klubo 
bendra komunija buvo kovo 19 
per 8:30 mišias. Po mišių tu
rėjo pusryčius Stafford Hotel. 
Garbės kalbėtojas Pranas Du- 
binskas Įdomiai kalbėjo apie 
mūsų jaunimą ir jų veiklą. Klu
bo kitas parengimas — bingo 
party — bus balandžio 15.

Didžiąją savaitę parapijos ku
nigai kviečia visus gausiai daly
vauti Įvairiose pamaldose ir to
kiu būdu iškilmingai baigti ga
vėnios laiką. Ragina visus da
lyvauti šeštadienio nakties pa
maldose. kurios baigiasi mišio- 
mis ir giesme Aleliuja.

paveikslas ir

šv. Kazimiero šventę Lietu
vos vyčiai paminėjo kovo 5. 
Pamaldose dalyvavo organizuo
tai su JAV ir Lietuvos vėlia
vom. Bažnyčioje tom pamaldom 
buvo išstatytas šv. Kazimiero 

gėlėm.
Pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. T. Narbutas. Bendruose 
pusryčiuose dalyvavo nemaža. 
E. Sliūžienė paskaitė apie šv. 
Kazimiero kilmę, Anna Sinke- 
witz angliškai padeklamavo šv. 
Kazimiero “Omni die dic Ma- 
riae".

Gavėnios pamaldos šv. Kry
žiaus bažnyčioje lietuviškai: 
trečiadieniais - Graudūs verks-
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keliai, sekmadieniais — supli
kacijos. Gieda lietuviškai ir tie, 
kurie kalbos nemoka. Pamaldos 
mėgstamos.

40 valandų atlaidai buvo ko
vo 12-14 4- Pamokslus sakė 
kun. dr. Jurgis Navys. MIC. Ap
silankė svečių ir iš toliau — 
kun. dr. Antanas Deksnys iš 
East St. Louis. III., kun. dr. 
Ignas Urbonas 
kun. Fabijonas 
cagos.

Arch. Jonas
planus šv. Kryžiaus bažnyčios 
atnaujinimui, o gal ir naujos 
bažnyčios 
kės. kad

— Kryžiaus brangus.

iš Gary.
Kireilis iš

Mulokas

mai, penktadieniais

Ind.
Chi-

daro

statymui, jei paaiš- 
atnaujinimas per 

(A.)

Elizabeth, N. J. Literatūros 
vakare rengia Amerikos Lietu
vių Bendruomenės Ne\v Jersey 
apygardos valdyba kovo 26 d. 
5 vai. vak. lietuvių laisvės sa
lėje. Savo kūrinius skaitys lie
tuvių poetai ir rašytojai. Pra
šomi visi ko gausiausiai daly
vauti. Auka 1 dol.

— Norwood, Mass. Aukoto
jų Lietuvos laisvės reikalam 
sąraše (kovo 17) buvo praleis
tas Povilas Tyla ir Jonas Sta- 
šunskas, aukoję po 4 dol.

Sodalietės gausiai dalyvavo 
Kryžiaus Keliuose sekmadieni, 
kovo 19. šv. Alfonso bažnyčio
je. Verbų sekmadieni aplankys 
lietuvius senelius ir seneles su 
Įvairiomis dovanomis senelių 
prieglaudose, ligoninėse ir na
muose.

Lietuvių postas 154 iškilmin
gai minės Amerikos legionie
rių organizacijos sukakti sek
madieni. kovo 26. Jie turi pa
ruošę Įdomią programą, kurio
je dalyvaus Marylando ir Balti- 
morės miesto pareigūnai. Minė
jimas prasidės 3 vai. popiet 
lietuvių Amerikos atletų klube. 
Washington Blvd. Miesto pa
reigūnai Įteiks lietuvių postui 
naujas vėliavas. Programą pra
dės invokacija miesto kapelio
nas kun. A. Dranginis. Visi na
riai ir jų draugai kviečiami da
lyvauti.

Baltimorės Balfo skyriaus 
metinis, susirinkimas bus sek
madieni. kovo 26. 3 vai. popiet 
lietuvių svetainės kambariuose. 
Valdyba ragina visus gausiai 
dalyvauti. Bus padaryta praė
jusių metų apyskaita ir išrink
ta nauja valdyba.

Vincas GabrilevičT. us (Gab- 
riel) staiga mirė kovo 16 savo 
namuose. Gedulingos mišios bu
vo aukotos už jo Sielą šv. Al
fonso bažnyčioje kovo 20 d. 
Palaidotas Holy Regeemer kapi
nėse. Jonas Obelinis

ka. Sveikino kuopos pirm. Char
les Strolis. apskrities pirm. Lar- 
ry Janonis, prel. Ig Kelmelis, 
kun. P. Totoraitis Svečiu kal- 
bėjotu buvo Neil J. Duffy iš 
N. J. mokesčių skyriaus. Jam 
Peter Podgalsky įteikė šv. Kris
toforo medali, o kun. P. Toto
raitis 29 kuopai padovanojo šv. 
Kazimiero paveikslą. Atžymėji- 
mai Įteikti Gloria Mack iš 
Bayonnes ir Albin Jauks iš Ne
tvarko už gražią veiklą vyčiuo
se. Baigiamąją maldą sukalbė
jo prel. Ig. Kelmelis.

Po pietų buvo susirinkimas, 
kuri malda pradėjo apskrities 
dvasios vadas kun. V. Karale- 
vičius. Perskaityti praeito susi
rinkimo protokolai, padalyta 
valdybos narių pranešimai.

Jonas Nekrošis pranešė, kad 
jaunųjų vyčių susirinkimas bus 
balandžio 30 šv. Mykolo liet, 
parapijos salėje Bayonnėje. 15 
E. 23 St. Helen Shields iš Phi- 
ladelphijos vadovaus visai pro
gramai. jai padės 67 kuopos 
nariai: dvasios vadas kun. P. 
Žemeikis. Gloria Mack ir Mar
tin Rusgi. apskriti atstovaus 
Elena ir John Nekrošis.

Apskrities susirinkimas nu
balsavo auka paremti jaunųjų 
suvažiavimą. FrankJancius per
skaitė praeito centro valdybos 
posėdžio protokolą. AJ. Budrec- 
kas pranešė apie lituanistinius 
kursus Fordhamo universitete, 
kun. V. Karalevičius papasako
jo apie šv. Kazimierą, Larry 
Janonis pranešė apie kegliauto- 
jų banketą balandžio 22 šv. Jur
gio salėje, pikniką, kuris bus 
liepos 23 Bayonnėje. Trečias 
vyčių laipsnis suteiktas. Mrs. 
ir Mrs. C. Strolis. Mary Bal- 
chiunas. Charles Sipaila. Joan 
Yankauskas. Walter Kranovvski 

. ir Jack S. Stukas. Pirmas ir 
antras laipsnis bus suteikti vė
liau. Prisiminti malda miręs 
Walter Chinik iš Pittsburgho. 
buvęs centro valdybos pirmi
ninkas. ir tuo metu sirgęs, vė
liau nfiręs. Stanley Pocius. Bai
giamąją maldą sukalbėjo prel. 
Ig. Kelmelis. F. V.

ROCHESTER, N. Y.

Praeitą savaitgalį Įvykusi 
dail. Juozo Pautieniaus darbų 
paroda praėjo su nelauktu pa
sisekimu. Parodą šv. Jurgio liet, 
parapijos salėje globojo para
pijos klebonas kun. Pranas Va
liukevičius ir vietos bendruo
menės valdyba. Paveikslų bu
vo išstatyta 37. iš kurių 12 
parduota. Kaina buvo 100 iki 
400 dol. Rochesteriečiams pati
ko Juozo, Pautieniaus paveiks
luose ramūs vakarai ir saulė
leidžiai. primeną tėviškės pa
upius. Parodą aplankė apie 700 
asmenų.

Petras Norkeliūnas po sėk
mingos operacijos jau gydosi 
namie. Šio veiklaus visuome
nininko pasigedo visi Rocheste- 
rio lietuviai, nes be jo asme
ninio dalyvavimo joks vietos 
veikimas neapsieina. Jis ir Al
to - Balfo skyr. pirmininkas 
nuo pat šių organizacijų Įsistei- 
gimo ir šv. Jurgio kareivio 
draugystės 25 metai pirminin
kas.

Veronika Zlotkienė kovo 19 
savo artimųjų tarpe atšven
tė 61 gimtadieni. Ilgiausių me
tų.

Bendruomenės susirinkimas 
bus kovo 26 parapijos salėje. 
J tą metini susirinkimą kviečia
mi visi Rochesterio ir apylin
kės lietuviai.

Darbininką galima užsisakyti 
(kaip ir kitus liet, laikraščius) 
šv. Jurgio liet, parapijos žemu
tinėje salėje sekmadieniais Lie
tuvių Spaudos Kioske. Sb.

GRIENFiELD, MASS.

Šv. Onos draugija balandžio 
Robert E. Pray Hali. 31 Fe-9

deral St.. rengia margučių pie
tus. Pradžia 1 vai. Kviečiame 
visus atsilankyti ir linksmai 
praleisti laiką. Nepamirškite at
sinešti margučių. Už gražiau- 
sius margučius skiriamos trys 
dovanos. Kviečia visus komite
tas.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

ŠVENTESE gerai nuotaikai jūsų namuose pasinaudo
kite puikiausiu lenkišku skanėsiu, tikru importuotu 
lenkišku kumpiu įvairiose formuose.

• NEPALYGINAMAI SKANUS
• EKONOMIŠKAS
• NEPERRIEBUS, MINKŠTAS IR SULTINGAS

Dabar importuotas lenkiškas kumpis galima gauti ma
žais kiekiais 2, 3. 4. 5 svarų: dklesnioms šeimoms skar
dinėse 7, 3. 9 svarų. *

VISUR REIKALAUKITE KUMPIO IŠ LENKIJOS 
skaniausio mėsos gaminio iš senojo pasaulio

Tikrasis ruknos

Geriausiai

apie 1961 metę įvykius nu* 
si manysi, jeigu DARBI* 
N I N K Ą skaitysi.

ATALAMTA.KRAKUS.TAU.POM
•PROOUCT OF POLANO"



Chicagiikio skaitytojo įspūdžiai
¥

Jau ne kartą esu savo re* 
portažuose minėjęs, kad kiek* 
vieno “Darbininko” numerio 
laukiu ir jį su įdomumu skai
tau. Ypač pirmuosius tris pus
lapius, kūrybos priedą ir “O 
ko ko” humoro skyrių. Džiau
giuosi, kai ir savo reportažus 
randu be klaidų atspausdintus. 
Beje, paskutinio, apie Dainų 
Šventę, nebegalėjau atpažinti.

3-7291

NURSING HOME

VALLEY STREAM NURSING ■ HOME 
• 392 vV<>®t Merrick Road 

Valley Stream L. I
Chronlc'a — Invalid'a — Elderly People 

REASONABLE PRICES
"In the Country — a Step from City" 

Licensed by New York City 
Dept. of Hospital.

. VA 5-9443

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone, 
kurios atstovybėje yra didžiausias įvairių 
medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.

Už atstovybės sąžiningą ir pigų patarna
vimą yra gauta daug*padėkos laiškų.

Bet štai tame rimtame laik
raštyje pasitaiko ir humoro. 
Antai, prieš porą savaičių vyr. 
red. paskelbė vedamąjį apie 
Dainų šventę. Ten jis rašė, kad 
pirmoji JAV ir Kanados lietu
vių Dainų šventė įvyko 1954 
m. Chicagoje ir ją rengė Lietu
vių Bendruomenė. Kurie šven
tę rengė ir joje dalyvavo, pui
kiai prisimena, kad šventė. Įvy
ko ne 1954, bet 1956, m. Čhi- 
cagoje. Jei Aukštoji Išeivijos 
Lietuvių Hierarchija taip liepia 
skelbti, kad I-ją Dainų šventę 
rengė LB, nusilenkiu jos va
liai. Bet mano, kaip buvusio 
tos šventės propagandos vado
vo. krikščioniškoji sąžinė, at
sakinga prieš Aukščiausiąjį, dik
tuoja ką kitą ...

SCARBOROUGH HALL 
Revolūtionary Road 
Scarborough. N. Y.

23 Beautifull Acres — Over I-ooking the 
Hnds«->n

PRIVATE ROOMS or SIUTĘS
Espect Care — Reasonable Prives 

Licensed by New York City • 
Dept. of Hospital.

Wl 1-1535

i Norite geros—meniškos fotografijos
| PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų. norite atnaujinti seną 'fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

DAINAVIEČIŲ SUKAKTUVINIS KONCERTAS

Dar kita “Darbininko” žinia. 
Aprašant komp. K. V. Banai
čio vardines, paminėta, kad 
komp. K. V. Banaičio operą 
“Jūratė ir Kastytis” šiuo metu 
rengiasi statyti Chicagos vyrų 
choras. Tai tikrai netiesa. Juk 
opera dar nėra orkestruota. 0 
tai didelis darbas. Kad Chica
gos vyrų choras pirmasis su
sirūpino naująja K. V. Banai
čio opera, kad jo iniciatyva 
Chicagoje buvo įsteigtas ir da
bar gyvai veikia tos operos 
fondas, vadovaujamas Marijos 
Rudienės, yra tikri faktai. To 
fondo pirmasis uždavinys išleis
ti operos klavirą. Tam lėšos 
baigiamos surinkti ir tikėkim, 
kad neužilgo ne viena pasaulio 
biblioteka ir muzikos žmonės 
turės vieną iš didžiausių trem
ties lietuvių kompozitorių mu
zikinių dovanų — K. V. Ba
naičio operos “Jūratė ir Kasty
tis” —> klavirą. Išleidus klavi
rą. tikėkim, bus pajudintas or- 
kestracijos klausimas, o tada 
dar reiks sutelkti keliolikos 
tūkstančių dolerių fondą bran
giam operos pastatymui. Kad 
tai už kelių metų Chicagos vy
rų choras pajėgs padaryti, ste
bėdamas jų valią ir užsispyri
mą. pilnai tikiu. Kaip būtų pui
ku, jei New Yorko, Bostono ir 
ir kitų ryt. miestų lietuviai ga
lėtų stipriau paremti “Jūratės 
ir Kastyčio” operos fondą.

Laikykis “Darbininke” ir su
rask tuos 309 naujų skaityto
jų. kurie tau reikalingi. Kaip 
ka'd pernai, taip ir šiemet pasi
stengsiu ir aš paieškoti naujų 
prenumeratorių. - ,

VI. Ramojus

Dainavos meno ansamblis, 
kurio muzikos garsų klausėsi 
šimtai tūkstančių lietuvių, vo1 
kiečių, amerikiečių ir kitų tau
tybių. mini penkiolikos metų 
sukaktį. Iš Vokietijos, Hanau 
stovyklos. 1950 atvyko į Chica- 
gą apie 25 dainaviečiai ir pra
tęsė savo darbą, pasitelkę nau
jų narių. Šiuo metu stropiai 
rengiasi sukaktuviniam koncer
tui balandžio 9 Marijos mokyk
loje. Repetuoja net 3 kartus 
savaitėje, kadangi visa progra
ma bus nauja.

RESTAURANT

SHANTUNG RESTAURANT MING’S
Serving 

Chinese and American Food 
Tray Our Esotic House Spėriai 

12 Courae Dinner For 2 
Banųuėt Style

C<vktail Lounge — Private Parties 
Special Consideration to Religious 

Groups
44 GREAT NECK ROAD 

GREAT NECK. L I. 
H U 7-6070

NORTH SHORE STEAK HOUSE
"Famious For Steaks" 

Ala Ca: te Only 
Coctail Loung'1 --

YOUR HOST X CHIFE 
HERMAS X LUISE 

Closed Tuesday
Spėriai Considaration to Religious

Groups 
611 NORTHEN BLvd

Great Neck, U. I. HU 2-3133

WOLKERT’S HALU
Cunimunion Breakfast - Ali Cocial & 

Business funrfions 
accommodating 20 500

3 Private Rooms

33 - 11 27th St. Long Island City. L. I. 
Reasonable Prices ST 4-4596

The Country Club Restaurant
318 Lake Vili? Road

Great Nack L. I. N. Y.
FEATURING

Country Club Dinning at Comfactable 
Piices Lancheoti — Dinner & Coektails 

Private Parties AccmnmodaV-d 
Special Consideration giv.-n to 

Religious groups
Call- David Huschle For

ACCOMODATIONS '
HU 7-7800

SUMMER RESORTS

R O CK V I E W HOUSE

U.S. Highway (Near Port Jervis) 
— 206. Montague, N. J. — 5 mi
nutes walk to Catholic church. 
Tennis - Golf • Swimminq - dan- 
cing - Excellent food. Write for 
brochure "L” or phone Charles 
or Louise Reinhart — Montague

3-2263

Patarnaujame daugiau kaip 100 mėty

3% .
jS PER METUS

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau <3*2%

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir ^4% specialaus priedo)

31/2%
PER M

<1/Ą 70 NORMALUS DIVIDENDAS
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite. rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

. kur Jūsų pinigai tarnauja tik jum*!’ 
BROOKLYN, New York

Eastern Parktvay Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
n no 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Plrmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
PResident 3-7000

Brodway Office:
135 BROADWAY at Bedford Avė 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto Iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais —
nuo 9 v rvto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-5(76

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Dekoracijas piešė dail. . V. 
Petravičius, sceniniais efektais 
rūpinosi A. Rūkas, chorą mo
ko Steponas Sodeika ir A. Šim
kus, kuriem talkininkauja F. 
Strolia. Be choro dainų pasiro
dys ir solistai — D. Stankai- 
tytė, A Brazis, J. Vaznelis. 
Dalį programos išpildys ansam
blio tautinių šokių grupė. Kon
certui bilietai jau gaunami 
“Skalsos” krautuvėje, “Royal 
Blue” krautuvėje (Brighton) ir 
“Dainos” parduotuvėje (Bridge- 
port).

Dainavos ansamblyje dar yra 
trys jo pirmūnai — E. Kra- . 
sauskienė, A. Smilgevičius ir A. 
Stočkus, o šeši dainuoja nuo 
pirmų dienų Amerikoje — B.

Bemaravičius. R. Radauskas, 
P. Kantauskas, V. Radys, V. 
Žeronas ir J. Paštukas. J. Paš- 
tukas ir V. Radys yra ansam
blio valdybos ilgamečiai nariai, 
gi V. Radys yra dabartinis pir
mininkas.

Ansamblis ribojasi tik lietu
vių muzikos — dainų populia
rinimu ir religiniais koncertais. 
Yra koncertavęs visose dides
nėse JAV ir Kanados lietuvių 
kolonijose. Dainavos koncertai 
buvo Carnegie Hali New Yor- 
ke, Opera House ir Orchestra 
Hali Chicagoje ir kitur.

COLLEGE NURSING HOME 
NO STEPS ! !

Sprcious Waterfront Terracea 
Overlooking Long Island Sound 

One Level Ranch Home - 15 Minutes 
froni -Manhattan - Completely Fireproof
• Non Sectarian • Recreational The ra py
• Individual Diets • 24. Hour Nursing 
Service * Audio-visual Patient to Nurse

Physiotherapv Facilities on Premisas 
INDEPENDENCE 1-5000 

Licensed by New York City 
Dept. of Hospital.

119-15 27th. Avenue Flushing N.Y.

vest HILL
Henry W. Lloyd. M.D. Director 

Senile and Chronic Patients 
Ideal for the Care of Elderly People 

Approximately 10 Acres 
Staffed by Over 100 Nurses 

Suporvised Recreation Facilities 
Licensed by New York City

Dept. of Hospital. 
For Information Call 

Kl 9-8440
Fiėldstone Rd. & W. 25 2nd. St.

NURSES Registered

CONVALESC. dOMES

OVERLOOK RĘST HOME
Maple & Lakeview Avė. Andover, 
N.J. ELDERLY <t INFIRM 50 mi. 
N .Y .C. Nursing care, Tray service. 
S35 & '$45. Home atmcsphere; Cath- 
olics welcome. Call State 6-5311 N J

CHILDREN BOARDED

DAY CARE

Nors dainaviečių eilės kas 
metai retėja, bet gretas papil
do nauji žmonės, kurie tęsia 
pradėtąjį darbą. Yra smagu 
matyti, kad į ansamblį įsijun
gia nauji žmonės, jau subren
dę Amerikoje, ir kol jų atsi
jas, ansamblis gyvuos. Nese
niai į ansamblį įstojo iš oku
puotos Lietuvos atvykusi Aud
ronė Sedleckaitė.

Manau, jog Dainavos ansam
blis, sulaukęs 15 metų sukak
ties, yra užsitarnavęs visų lie
tuvių paramos. Edv. š.

and Licensed Practicals
75 Eed General. Fullv Accredited 

Hospital Located Approximatly 40 
Milės North of Albanv in a Winter

Summer Recreation Area. there 
are many people of Lithuanian 

descent here

a.

Write: Director of Nurses 
Mary Mc Clelian Hospital 

Cambridge, New York

HOTELS

FLANDERS
St. Jame? Place — Atlantic City — N.Y. 

500 Feet From St. Nicholas Church
Opening on March 25th

WELCOME MĖMBERS
National Catholic Educational ASSN. 

60 Yeara of Good Innkeoping
Y.«ab^lle & Arthur — Yon — Innk«>|>< rs

422 jdenahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. 
Tel. HYacint 1-Abll

HOLYLIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street . . - . . . . Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-7118

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY
Į 110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

for Children $20 Week — in Private 
Heme — Loving Care

— Catholics Welcome —

REAL ESTATE

HOUSES WANTĘD
Ali Botos

GOOD PRICES JPAID
PR 1-9160

Ii

BUILDERS

EAST COAST ATTIC & Basement 
Co„ lnc._ — Specializing in finished 
basements — 4 beautiful showrooms 
in Nėw York area with full s'ze 
model rooms. Get our estimate! Ask 
for Mr. “L”. Mineola. 214 E. Jericho 
Tpke. Pioneer 7-4330: North Linden- 
hurst, Albanv Avė. off Rt. 109. Tel. 
TUrner 4-3075.

FROZEN FOODS

MUNICIPAL BEEF CO., INC.
15-15 — 12žhd St, , 

College Point. L. I.
Catering to Home Freezers. 
Ali Meats eut to Youriildng 

Ask for Free Consiltation 
Daily Nassau — Stiffolk Del tveriąs 

Established 1913 
4 Month Payment Plan 

Full Guarentee 
Spėriai Consideration to 

Religious Institutions 
PI 1-8844

ORCHESTRAS

LOU ANTHONY

His Trumpet and Orchestra
— Music for everv occasion —

Spėriais for Proms 
Phone or write: Lou Anthony

>11-19 48TH Avė., Bayside. N.

HA 8-0012

DISPLAY

AMPAX ALUMINIUM SALES CO. 
Alitiminijo Alcoa specialistai

sy v- m
bos įmonėm, tvoros ir .arteliai, 
įstaiga veikia 24 vn' ž-rr . kri'r ^s 
lengMtr išsimokėjimo snlyg ’S be banko 
tretiem metam b- prof-ntų. Kalbama 
ir vokiškai.

1685 Selwyn Avė.. 8ronx. N. Y.

MEETING ROOMS

available for
Friday Evenings, Saturdays, 

Sundays

Accomodating 10-200
Ask for Mrs. Ross MU 3-8399

i

■3-

Įsteigta 1889

FALKIRK HOSPITAL
CENTRAL VALIETY, N. Y. 

Telephon: Highland Mills, N. Y.
VV Abash 8-2256

Joseph

HAVEN REALTY

Čia yra jums geriausia vieta, pačioje pietinio New Yorko valstybės 
širdyje. Individuali priežiūra pacientams, ypač turintiems aštrių 
chroniškų sveikatos problemų.
Dvi mylios į šiaurę nuo Harriman. išvažiavimas #16 iš New York 
Thnnvay. 50 mylių nuo New Yorko miesto.
Narys N.A.P.P.H. Gerai įvertinta Board of American Association 
centrinės inspekcijos įstaigos. Taip pat priklauso Joint Commission 
oh Accreditation of Hospitals.

T. W. Neumann jun., M. D.
Direktor _

Corelia B. Wilbur
Klinische Leiterin

OUTFITTERS TO THE SISTERHOOD

ROBERT EMMETT TIRRELL, INC.
89 CHAMBERS STREET

New York 7, N. Y. VVOrth 2-1032

COMPLETE POSTULANT SUPPLIES
Dresses — Undervvear — I.uggage. Trunks, etc.

FOR THE PRIEST OR SEMINARIAN BLACK LUGGAGE | '

Gifts for religious '/Two suiters • Club Bags • Trunks

;AR JUS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000.000 automobilių savininkų
! moka daugiau, negu reikalinga.
[ Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.
j Jūs esate kvalifikuotas:

i Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

;!

K r e i p. k i t « s:

ALBERT F. PETERŠ (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

NAMU ADRESAS
196-53 — 95tli Street Ozone Park 17. N. Y.

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

S & G MEAT MARKET
buvusi _

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
349 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — TeL Stagg 2-4329

p

Sav. V. ZELENISTel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas R.CA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
< Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

Sali vestuvėm*. Ir kito
kiom* pramogoms. Be to, 
duodami, polaidotuvinlal 
pietūs. Pirmos rūSies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.



DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

IIDEUSPASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, aytomtam, suknelėm ir kt.
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MERCURY Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J.

Skyrių veda JONYNĄ ST8TENR

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į —

LIETUVĄ. UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis p»«irinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų kHjentais

Afidara nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vaL popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.

Krautuvė: 75 East 7th Street e Tel. OR 4-3930
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių, klijentų visoje Amerikoje

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. J.
Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9-50 už pilnų eilute

Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
vilnonės skaros ir šalikai

Geriamos rūšies pigmasiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietūs į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE
PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP,
200 OBCHAED STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsą įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BLREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N.Y. • TeL Clrcle 5-7711

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

; Rb7 V:V 29. B:V Bcl+ 30.

Paskubina jūsų 
SSSR dalį.

Licensed by Intourist <
siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kurią < 

<
<

SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS — I
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA — J

Kf2 a5 31. Ke2 Bc2-h 32.Kdl 
Bc7 33. Re4 Kg7 34; g4 Kf6 
35. h4 h6 36. Kd2 Ke7 37.Rbl 
f5 38. g:f g:f 39. e4 e5 40. 
B:2 a:B 41. ei Bc4 ir balti pa
sidavė.

> Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
£ moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per-
> kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti-
> niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų rašykite 
F arba aplankykite juins artimiausią skyrių:

• NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avenue
• BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wil»on Avė.
• ROCHESTER, N. Y, 583 Hudoon Avenue
• LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th Street
• PATERSON 1, N.J„ 99 Main Street
• NEW HAVEN, Conn, 6 Day Street
• PITTSBURG 3, Pa., 1015 E. Carson Street — Tel.; HU 1-2750
• WORCESTER, Mas*, 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868
• HAMTRAMCK, Mich^ 9350 Joa. Campah — Tel.: TR 3-1666
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
• CHICAGO 22, III., 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: 8R 8-8966
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
• 8AN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N.J., 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035
• WATERBURY, Conn„ 6 Johh Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRANO RAPIOS, Mich, 414 Scrfbner Avė, N.W. — GL 8-2256
• PASSAIC, NL 176 Market St. — Tel.: SR 2-6387
• OETROIT, Midi, 6440 Mldiigan Avenue — Tel.: TA 5-8050
• VINELANDį N. J, West Landi Avenue, Greek Orthodox Bldg.

Skyrius atiduytaa penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais
• JERSEY CITY, N. J, 75 Bright St. ir kampas Jersey Avenue

15-16, Toronte, bus šachmatų 
varžybos. Galės p*.f
2 komandas nuo kiekvienos 
apygardos. Rytų apygardą, grei
čiausia, atstovaus So. Bostono 
LP. D-jos šachmatų klubas 
ir Brooklyno LAK.

Bocten Sunday Globė kovo 
19 rašė apie So. Bostono lietu
vių šachmatų klubo laimėjimą 
prieš Brooklyno lietuvius 4:1. 
Globė pastebėjo, kad svečiai 
nedaug gavo už savo vargus 
ir tolimą kelionę, pabrėžė pa-JT

" grėdui įvykdytą jaunių turny
rą ir suminėjo laimėtojus

N. Yorko lietuvių inžinierių 
taurė, skirta Rytų apygardos 
nugalėtojui, antrukart pateko 
į So. Bostono L. P. D. Šach
matininkų rankas. Pirmosios , 
rungtynės įvyko 1958 New Yor
ke. Bostonas tada laimėjo san
tykiu 3:2. G. Šveikauskas įvei
kė Staknį, K. Merkis — V. 
Kulpavičių, Starinskas — Šu
kį. A. Keturakis pralaimėjo 
Paškevičiui ir R. Karosas — 
Galminui. Antrąsias šios taurės 
rungtynes kovo 11 laimėjo vėl 
Bostonas santykiu 4:1.

Lietuvių žaidynėse N. Yorke 
1960 So. Bostono LŠK rungė
si su - Brooklyno LAK. Laimė- 
mėjo Bostonas santykiu 3^: 
IVš, gaudamas N. Y. inžinie
rių taurę.

; Tada žaidė:. G. Šveikauskas, 
J. Vilkas, K. Merkis, T. Bullo- 
ckas ir L. Šveikauskas prieš 
LAK vyrus: Staknį, Šukį, Kul
pavičių, Vilpišauską ir Trojaną.

Šiemet Rytų apygardos p-bė- 
se (kovo 11) iš Bostono daly
vavo 21 šachmatininkas, įskai- 

> tant 11 jaunių.
Kazys Škėma dąlyvauja Mi- 

’ chigano komandoje. NPCL p- 
bėse. Pr. metais žaidė šeštoj 
lentoj, surinko 4:1 taškų, šie
met paskirtas į trečią lentą.

Hartfordo Grandies šachma
tininkai (vadovas Algimantas 
Gedraitis, tel. CH 6-1336) ne
trukus numato susitikti sū Wor- 
cesterio šachmatininkais (LSK 
pirm. G. Janulevičius, 24 No. 
Ashland St.) Worcestery. Kas 
norėtų prisidėti, prašomas 
kreiptis nurodytais adresais.

M. Tali — Botvinniko mat- 
čas prasidėjo Maskvoj. Pirmą 
partiją laimėjo Botvinnikas, ki
ta atidėta su Tali persvara.

Partija iš Motor City turny
ro, Detroite, 1960 m. Balti; R. 

' Mekus, juodi — Kazys Škė
ma.

1. d4 d5 2. c4 d:c 3. Žf3 
Žf6 4. e3 e6 5. R:c4 a6 6. 0-0 
B5 7. Rb3 Rb7 8. Ve2 c5 9. 
d:c R:c5 10. Žc3 Žbd7 11. Bdl 
Vc7 12. a3 (M) 13. Rc2 Bfd8 
14. h3 Že5 15. Žd4 Žc4 16. b4 R 
a7 17. a4 Bac8 18. a:b5 Ž:e3 
19. R:Ž V:Ž 20. Zc6 R:Ž 21. 
b:RR:R 22. f:r B:B + 23. B:B 
V:c6 24. Vd3 g6 25. Bd2 Žd5 
26. Vd4 Vc3 27. Re4 2:b4 28.

3A Aku aaasBtfai įvarčius 
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Jaunių pirmenybių rungty
nės su Stade Breton, pasiekus 
1JL, dėl Uogos aikštės nutrauk
tos. šeštadienį mažučiai drau
giškas rungtynes pralaimėjo 
German - Hungarians 0:4, o 
jaunučiai 2:3.

Šį sekmadienį seniorų 
komandos žaidžia taurės varžy
bų rungtynes. Pirmoji keliau
ja į Loąg fctand, kur prieši
ninku yra vietinės lygos atsto
vai Grumman. Rezervinė 10 v. 
Metropolitam Ovai, Maspeth, 
susitinka su BW Gottsches B 
vienetu. Jauniai tari pirmeny
bių rungtynes pas Kollsmann 
SC. šeštadienį 2 vaL mažučiai 
žaidžia pirmenybių rungtynes 
su Eintracht SC, o jaunučiai

D. DAMBRAUSKAITĖ, Neries klu
bo Chicagoje jauna tenisininkė. Iš 
leidimo “LSK Neris” (1961).

SPORTAS
Bavarian SC : LAK 1:5 (1^1
Sekmadienį pirmoji komanda 

nors ir turėjo sunkumų su su
dėtimi, nelauktai aukštu san
tykiu šlapioje ir purvinoje Col- 
lege Pointo aikštėje įveikė Ba
varian SC 5:1. Mūsiškiai: Na- 
ronis; Vaitkevičius, Stanaitis; 
Bileckis, Kulys, Kerekes; Belec
kas, Broner, Klivečka, Remėza, 
Mockus. Iš tokio sąstato ir di
džiausi optimistai negalėjo lauk 
ti pergalės, tuo tarpu prieši
ninkui teko tik Vaitkevičiaus 
savižudis įvartis. Mūsų kapita
lą sukrovė Klivečka, pasiekęs 
tris įvarčius, o kitus du bava
rai įsimušė patys. Gynyboje 
lengvai tvarkėsi Kulys ir Sta
naitis. Veiklus buvo Remėza. 
Klivečkos pasiekti trys įvarčiai 
patys kalba už jį. Pridėję var
tuose šį kartą Naronį bei Vait
kevičių gynyboje, ir turėsime 
visus aktyvistus šalia statistų. 
Pergalė mūsiškius, pakėlė len
telėje viena vieta aukštyn. LAK 
dabar yra penktoje vietoje, su
rinkusi iš 15 rungtynių 18 tš. 
ir pasiekusi 50:43 įvarčių san
tykį? ; i * '

Priešžaismyje rezervinė, šį 
kartą pilnos sudėties, turėjo 
nusileisti Bavarian rezervui

tu Juniper Valley Park, Middle ! 
Village, L L

, Krepšinis
Kovo 23 LAK komanda pir

menybių rungtynių neturėjo, 
nes portorikiečių Q 5 vienetas 
taškus atidavė be kovos. Tuo 
būdu mūsiškiai gavo teisę da
lyvauti baigminiuose žaidimuo
se. Antradienį, kovo 28, bus 
pirmojo rato rungtynės su 
Court Cafe, bet tai padėties 
nekeičia.

Lauko tenisas
Penktadienį LAK oficialiai į- 

steigė lauko teniso sekciją Va
dovu išrinktas Algirdas Biru
tis, pakeitęs krepšinio kamuo
lį į teniso raketę. Norintieji 
dalyvauti šio baltojo sporto; 
veikloje gali kreiptis pas sek-1 
cijos sekretorių — Saulių Arū
ną adresu — 86-04 94 Avė., 
Woodhaven, N.Y. Tel. VI 7- 
6336. Vasaros metu sekcija nu
mato eilę turnyrų bei varžybų, 
kurių vedėju yra Vytautas Sal
dantis, žinomas mūsų senesnių
jų laikų tenisininkas.

Atletas

NEVĖLUOKITE
užpildyti mokesčių (taksų) 
pranešimus. Paskutinė diena 
yra balandžio - April 15, bet 
paskutinės dienos laukti ne
reikia. - - -
D. KUNGA, 337 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. T.
Telf. 4-1232

ARTHRITIS
Research at SPEARS has opened 
the door to health for thousands of 
sufferers who had been led to be- 
lieve there was no help for their 
arthritic and rheumatic agonies. 
If YOU are interested in the treat- 
ment that has released so many 
from the bondage of pain and in
validiem. write for our free litera-

ARTHRITIC 
HATO

Spears Chiropractic Hospital
DepL DK - 4 Denver 20, Colorado

VISUS KVIEČIAME TALKON
Nėra jokia paslaptis, kad lietuvių laikraščiai sunkiai 

besiverčia ir kiekvienais metais netenka senų skaitytojų. 
Naujų nedaug beatsiranda, nes mūsų jaunimas vis daugiau 
nupranta nuo lietuviško žodžio. Galima jį išlaikyti tik ben
drom pastangom. Ir reikia išlaikyti, nes kitaip nebūtume 
verti savo tautos.

Spauda turi didelės reikšmės lietuviškumui palaikyti, 
tai reikia, kad ir ji būtų palaikoma. Kai senųjų skaitytojų 
gretos retėja, turėtų jas papildyti naujos. Kitaip laikraščiai 
nebeišlaikys, o drauge susilpnės ir visas mūsų lietuviškas
darbas.

DARBININKO administracija, kuri visaip stengiasi, kad 
laikraštį išlaikytų ir jo nebrangitų, negali to,padaryti viena. 
Ji prašo visy talkos. Prašo jai padėti dvejopu būdu: laiku 
atsilyginti oi laikraštį ir patelkti haujy skaitytojų. Atsily
ginimas sumažina nereikalingas paraginimų išlaidas. Nauji 
skaitytojai' atsveria senus mirųrius skaitytojus. Pernai to 
išlyginftno buvo pasiekta. Turime vilties, kad bendra mūsų 
talka padės tai padaryti ir šiemet.
. Nuo kovo 9 iki balandžio 9 — ligi DARBININKO vaka

ro New Yorke — labai prašytume įsijungti į DARBININKO 
platinimą Tuo meta DARBININKO administracija daro di
delę nuolaidą naujiem skaitytojam. Km užsisako visiem

AL 4-5456 
Dl 54808

Tel.
Tel.
Tel. HY 1-5290
Tel. LO 2-5941

Tel.: FO 3-8569
Tel.: MU 4-4619
TeL: LO 2-1446

gos, moka 4 doL Kas užsisakytu ligi 1962 metę pabaigos,

Kviečiame ta nuolaida pasinaudoti: užsisakyti, pasiūly-
ti kitam aite užsakyti dovanų. Būtų labai malonu, jei 
DARKNINKO vakare, kai bus minima dešimties metų jo 
leidimo Brooklyne sukaktis, galėtume pranešti, jog DAR
BININKAS tebeauga skaičiumi. Prašome ir laukiame visų 
talkos!

DARBININKO Administracija 
910 Wiltooghby Avenve 
Brooklyn 21, .Hew York

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

.•< W

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas dagtinės ir vyną. 
103-55 LEFFERTS RLVD. RICHMCND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai (

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

Telefonas: STagg 2-5938

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

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

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO 
krautuve

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

PAUL’S RESTAURANT
LIQUOBS — BEEB — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais ir sekmadieniais

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VTŠNIAUSKAS

31 Spring St, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

Lfcpiofr Store, Ine.
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. T.

TeL: EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, 

Manager 

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAHMHTJVIŲ DIREKTORIUS

1113 ML Vernon St Phfladelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

.K ARLOHA5
FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New Britam, Conn.
TeLBA9-H8l

. CARROL FUNERAL HOME, Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJ AS

PL 4-6757

74 Providence Street

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph I. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britai*, Con. 

Tel: BA 9-2242 — 94336
Aptaniauja NEW BRTTAIN, WATKRBURY ir HARTFORD, Conn.



Maironio šeštadieninės mo
kyklos tėvų susirinkimas šau
kiamas kovo 26, 12 v. Apreiš
kimo parapijos salėje. 'Darbo
tvarkėje — mirusios mokyto
jos Angelės Zupkienės paliki
mo klausimas.

Dr. A. Kučas iš Scranton, 
Pa., apmokėjo Darbininko pre
numeratą Bostono miesto bi
bliotekai.

Ateitininkus moksleivius,stu
dentus ir sendraugius bendrai 
Velykinei komunijai dvasios va
dai kviečia Verbų sekmadienį, 
kovo 26, 11 vai. per sumą į 
Apreiškimo par. bažnyčią. Po 
sumos parapijos salėje bus ko
munijos pusryčiai.

Nauja skautu vadovybė

Brooklyno berniukų skautų 
tunto tuntininku paskirtas Juo
zas Bružinskas, o mergaičių 
tuntininke Rima Bružinskienė. 
J. R. Bružinskų Šeima prieš 
metus yra atvykus iš Anglijos.

New Yorko Alto skyrius po
sėdžiavo kovo 15. Padaryti pra
nešimai apie Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą. Galuti
nai dar sąskaitos nesuvestos, 
nes aukų dar plaukia. Dabar 
jau surinkta per 1700 dol. E 
jų 1500 dol. tuoj[ pasiunčiama 
Alto centrui. Po 50 dol. paskir
ta signatarams — prel. K. šau
liui, prof. M. Biržiškai, prof. 
St. Kairiui. Gegužės mėn. pra
džioje nutarta dalyvauti lojalur 
mo parade. (PJAA)

20 metų tos radijo valandos 
sukakčiai bus balandžio 30 
Webster Hali salėje, New Yor
ke. Programai išpildyti atvyks 
iš Chicagos Alice Stephens mer
gaičių ansamblis. Dalyvaus ir 
Rūtos ansamblis, vadovaujamas 
muz. A. Kačanausko. Pradžia 
4 vai. popiet Po programos 
bus šokiai. Rezervuotos vietos 
— 4 dol., kitos 3 dol. Radijo 
valandos direktorius Jokūbas 
Stukas maloniai kviečia visus 
atsilankyti. Išvakarėse, balan
džio 29, Robert Treat viešbuty
je, Newarke, bus iškilmingas 
banketas ir šokiai. Pradžia 7 
vai. vak. Bilietų kaina 7 doL

Išnuomojamas kambarys su 
pilnu apstatymu (furnished 
room) Williamsburgo sekcijoje 
pigia kaina. Kreiptis: E. Dome, 
414 So. 5th St., Brooklyn 11, 
N. Y. ’

Išnuomojamas baldais apsta
tytas kambarys (furnished
room) su apšildymu ir kitais 
patogumais prie Jamaica lini
jos. Pageidaujama vyresnio am
žiaus vyras. Kieme yra vieta 
automobiliui. Kreiptis: JA 6- 
6973.

ANDRIUS KUPREVIČIUS

Sueinant dvejiems metams nuo mano mylimos žmonos
a. a. Aldonos Marijos Bernotaitės - Stasinskienės 

mirties, gedulingos šv. mišios už Jos vėlę bus atnašauja
mos trečiadieny, kovo 29 d., 8:15 vai. ryto, ir šeštadieny, 
balandžio 8 d., 9 vai ryto, Vilniaus Aušros Vartų bažny
čioje, 568 Broome Street, New Yorke.

Uėdiitb vyną Vytautas Stašinskas

Sekmadienį, 12:30 v. Apreiški
mo parapijos salėje parodos glo

bėjas daiL

KAZIMIERAS ŽOROMSKIS

VYTAUTAS VEBELIONAS

Tax Counselor & Public Accountant 
praneša naują savo telefoną’:

HI — 1-6799
100-21 89 Avė Richmond Hill, N. Y.

Priėmimo valandos
Treč. Ket Penk. 6 vak. — 9 vak.
fiešt 9 ryt—4 vak.

Balfo reikalų vedėju kun. L 1 
Jankam. Buvo užsukę: J. Gros* M 
das (vaidinęs teismo pirminio- j 
ką), AL Gladauskas (advokato | 
gynėjo rolėje), Gin. šfleikaitė | 
(Elenos), V. Ražauskas (Kosto) | 
ir k. Be kitko, svečiam tavoj 
pademonstruota elektroninė j 
mašiną, daranti klišes, kurių J 
vieną čia matome iš jų “Neži- ■; 
nomosios” spektaklio.

Lietuvos Atsiminimę radijo 
koncertas ir balius paminėti

DETROITO dramos sambūris po vaidinimo. Dešinėje kun. L. Jankus sveikina režisierę Z. Mrkšnienę. Skautės 
vaidintojus apdalina, gėlėmis. Nuotr. V. Maželio

“NEŽINOMOJI” BALTINIAME BROOKLYNO VAKARE
Juozapinių išvakarėse, kovo 

18, erdvi Franklino K. Lane 
aukštesniosios mokyklos salė 
pilna prigūžėjo žiūrovų. Kai ku
rie truputį vėlavosi. Kun. L. 
Jankus, Balfo reikalų vedėjas, 
teisingai pastebėjo: Detroito 
dramos sambūris iš toliau ap
lenkė Brooklyno lietuvius iš 
arčiau. Svečiai scenoje jau lau
kia. Valandėlė dar buvo už
traukta, kol uždanga pakilo. Bu
vo pasveikinti ir gėlėmis apda
linti visi Juozai ir Juzės. Bal
fo centras, tur būt, turėjo gal
voje, kad už sveikinimus pa
prastai atsidėkojama ... Vaidi
nimas taip pat buvo Balfo nau
dai. Svečius pasikvietė Balfo 
100-sis skyrius, kuriam šiemet 
vadovauja aktorius Vitalis Žu
kauskas. E Detroito vaidinto
jai važiavo traukiniu 13 valan
dų. Tai jau auka!

Uždangai pakilus, pro žiūro
vų akis ir jausmus prabėgo 4 
veiksmai prancūzo A. Bissono

Kun. A Pupšys, užsisakyda
mas Darbininką, apmokėjo pre
numeratą dar S. Skibiniauskui 
ir karo invalidui A. Donauskui 
— Darbininko skaitytojams An
glijoje.

Pianistas Andrius Kuprevi
čius skambins M. K. Čiurlio
nio minėjime kovo 25 Came- 
gie Endowment salėje (46 St., 
NYC). Paskaitą skaitys dr. K. 
Ostrauskas. Apie M. K. Čiur
lionį kaip dailininką kalbės A. 
Rannitas. Minėjimą vardu 
“Čiurlionio Pasaulis” ruošia 
šviesos ir Santaros filisterių 
New Yorko skyrius. Globoja 
Baltas. Pradžia 6 vai. vak., į- 
ėjimas 3 dol. Po programos bus 
užkandžiai su kava. Bilietus iš 
anksto galima įsigyti paskam
binus N. Valaitienei telefonu 
LA 8-2231. 

STUDENTŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS

New Yorko skyrius kviečia visus aplankyti

kovo 25, šeštadienį, nuo II iki 5 v. 

kovo 26, sekmadienį, nuo 12 iki 5

APREIŠKIMO PARAFUOS ŠALfiJE, 
N. 5th ir Havemeyer St, Brooklyn, N. Y.

Parduoda ir patarnauja vokiečių Išmokyti specialistai

PAŽINKIME ĮVERTINKIME ERDVIOJ PATALPOJ-IMTATYTA PARODAI IR PASIRINKIMUI 
Jūs pamatysite ir pasiklausysite 80 įvairių modelių pas

MOŠŲ JAUNUOSIUS TALENTUS SYLVERN GERMAN Hi-R CENTER 
1574 3fU Avė. (M SL), N«w York 2S, N. V. Tel. TR I-M53

dramos “Nežinomoji”. Turinio, 
tur būt, nereikia pasakoti, nes 
visi matė ir žino; o kas dar 
nežino, tegu pasižiūri, pasikvie
tęs Detroito dramos sambūrį 
pas save. Matys motinos ir tė
vo dramą, kuri prasideda jau
name jų amžiuje: jauna motina 
kryptelėja iš kelio ir iš namų, 
jaunas tėvas užsispyręs neat
leidžia ir pavaro. Po 20 metiį 
netikėtai susitinka teisme. “Ne
žinomoji” už žmogžudystę iš
teisinama, bet teismo salėje ir 
miršta, iškankinta gyvenimo, 
meilės savo vaikui ir tardymo. 
Sūnus, gina motiną nežinoda
mas, kas ji yra. Tai ir viskas-

• /

Tą “viską” Detroito dramos 
ansamblis, sustatytas scenon į- 
gudusios aktorės ir režisierės 
Z. Arlauskaitės - Mikšienės,, at
liko be didesnių spragų. Vie
nur kitur būta “žaliavos”. Ge
riausia savo sunkioje rolėje bu
vo R. Lisauskaitė — tikra nelai
minga motina, daug kam išs
paudusi ašarą. Jos sūnus 
Raimondas (Al. Gladauskas) ne
mokėjo scenoje mylėtis, bet 
pasakė labai gerą ginamąją 
kalbą. Tėvas Ričardas Mon- 
tandas (St. Geldauskas) ge
resnis buvo į pabaigą, ne-

LAISVES VARPO VAJUS
Visos šioje apylinkėje vei

kiančios lietuvių radijo progra
mos yra privačios. Tik Laisvės 
Varpas suorganizuotas visuome
niniais pagrindais. Jis turi sa
vo narius, valdybą, kontrolės 
komisiją, narių susirinkimus. 
Šiuo metu vykdomas naujų na
rių vajus. Norima įtraukti vi
sas visuomenines ir kultūrines 
organizacijas, o taip pat pro
fesionalus ir biznierius. Tam 
tikslui išsiųsta daug laiškų, 

gu pradžioje, šeimininkė Ro
žė (Ir. Laurinavičienė) buvo 
tikra aristokratų tarnaitė — 
Šeimininkė. Neblogai pavyko V. 
Žebertavičiui atvaizduoti mies
to berną — vagišių, o Al. Pė- 
siui sukčių Pėriserą. Ir kiti sa
vo rolės apvaldė. Visų buvo 
aiški ir ryški dikcija. .

Vaidinimui užsibaigus, akto
rius Vitalis Žukauskas pasvei
kino režisierę Z. Mikšienę, išdu
busią scenos meno srityje jau 
virš 50 metų. Buvo įteikta do
vanų ir sveikinimų laiškais bei 
telegramomis. Kun. L. Jankus 
padėkojo svečiam iš Detroito 
ir žiūrovam iš Brooklyno. (b.)

A. Tarutis, ilgametis Darbi
ninko skaitytojas, gyvenąs 
Richmond Hill, N. Y., buvo su
negalavęs akimis, bet po dr. V. 
Avižonio sėkmingos operacijos, 
jau sveiksta ir gali paskaityti. 
Savo žmonos mirties metinių 
proga užprašė gedulingas mi
šias pranciškonų koplyčioje ko
vo 24, penktadienį. V. Tarutis 
visada mielai paremia Darbi
ninką, Varpelį, kitą lietuvišką 
spaudą. Didesne auka yra padė
jęs išleisti T. Angelaičio kny
gą “Kaip mes išlikome gyvi”.

nuolat raginama per progra
mas. Į vajų jau atsiliepė dr. 
B. Matulionis, Amerikos Liet. 
Tarybos Bostone skyrius ir k. 
Nario teisės suteikiamos kiek
vienam, kuris įmoka 50 dol. į- 
stojimo įnašo ir moka po 10 
dol. metam. Visi nariai turi ly
gias teisės. Metiniame susirinki
me kovo 26 galės dalyvauti 
sprendžiamu balsu visi, kurie 
ligi tos dienos įsijungs nusta
tytais įnašais.

STOUGHTONO ŽINIOS

Zigmas Žebrauskas (sulenkė* 
jęs lietuvis) kovo 8 staiga mi
rė širdies liga, sulaukęs vos 
58 metų. Buvo miesto aseso
rius, dalyvavo ir įvairiuose ki
tuose darbuose, priklausė K. 
of Columbus, šv. Vardo draugi
jai, tavo geras katalikas. Pali
ko žmona Mary MacCormick - 
Žebrauskienę ir dvi dukrelės: 
Mary ir Helen.

John Dembrowski, aukščiau 
minėto Žebrausko sesers sūnus, 
gyvenęs 542 School St., ir ke
letas kitų tavo paminėti “bn 
Deanslist” Stonehill College, N. 
Easton, Mass. M. Kas

ČIA LIETUVIAI PERKA

VOKIŠKUS Hi-Fi ir TV
BLAUPUNKT 
TELEFUNKEN 
NORDMENDE 
GRUNDIG 
LOEWE 
8ABA

ŽINIOS

Pamaldos Dktt. Savaitėje. _
Trečiadienį, kovo 29 d. 9 vai. 

ryte mokyklos vaikų išpažintis. 
7:30 vai. vak. šv. Mišios. Ket
virtadienį, kovo 30 d. 9 vai. 
ryte Mišios ir mokyklos vaikų 
komunija. 7:30 vak vak. mišios 
ir Didžiojo ketvirtadienio pa
maldos bei procesija, švč. Sa
kramentas adoruojamas per vi
są naktį. Penktadienį, kovo 31 
d. 9 vai. ryte pamaldos vai
kams ir Šv. Sakramento adora
cija. 3 vai. popiet Kryžiaus ke
liai, 7:30 vai. vak. penktadie
nio iškilmingos pamaldos. Rink
liava šv. žemei, švč. Sakramen
to adoracija, šeštadienį, balan
džio 1 d. 5 vai. ryte Švč.. Sa
kramentas išstatomas visai die
nai. 9 vai. ryte pamaldos vai
kams. švč. Sakramento adora
cija. 7:30 vai. vak. ugnies, van
dens, žvakės šventinimas, mi
šios. Sekmadienį, balandžio 2 
d. 6 vai. ryte Prisikėlimas, pro
cesija, mišios ir pamokslas. Ki
tos mišios 8, 9, 10 ir 11:30 vai. 
ryte. Salėje 8 ir 9 vai. ryte.

Skautės kovo 26 šv. Petro 
par. salėje rengia rankdarbių, 
gėlių ir pyragėlių išpardavimą 
— Kaziuko mugę. Pradžia 8 vai. 
ryte, užbaiga 12:30 vai. popiet.

Tautvydas Šležas kovo 20 ry
te motociklu - Scooter vyko į 
namus, bet motociklui paslydus 
išvirto ir pateko po ratais iš 
priekio atvažiuojančiai mašinai 
ir buvo užmuštas. Tautvydas 
Šležas buvo kariuomenės vete
ranas ir dabartiniu metu mo
kėsi Bostone Northeastern uni
versitete.

Skautininku sueiga įvyko ko
vo 18, Treinių bute. Pašneke
sį pravedė Aid. Grinienė apie 
vaikų namus Bostone. Skauti- 
ninkės dar aptarė skaučių veik
lą Bostone ir Atlanto rajone.

Kultūros įdubo susirinkimas 
bus kovo 25 d. 7:30 vai. vak. 
Tarptautinio Instituto patalpo
se. Programoje paskaita: Lietu
vos pasipriešinimas pirmajai 
rusų invazijai į Pabaltį. šiuo su
sirinkimu bus paminėta 400 m. 
sukaktis, kai Livonija prijung
ta Lietuvai.

CAMBRIDGE, MASS.

Palmių sekmadienį, kovo 26 
d. 3 vai. lietuvių Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje, 432 Wind- 
sor St., statoma Dubois orato
rija “Septyni Kristaus žodžiai”. 
Dalyvauja parapijos choras, so
listai Stasys Liepas, Daiva Mon- 
girdaitė, Jurgis Lisauskas. Var
gonais gros Vytenis M. Vasy- 
liūnas. Visam pastatymui vado
vauja Izidorius Vasyliūnas. Be
ne pats stipriausias Naujoje 
Anglijoje solistų sąstatas žada 
labai įspūdingą religinį koncer
tą. Visi Bostono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami nepraleisti 
progos pasiklausyti reto pasta
tymo. ;

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ UGŲ SPECIALISTAS
VA pradėjo praktika

144 Kont SU. Brooklyn 22. N. T. 
(DCD GG Line Green Point stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:30 
-7:00 rak.: SektadfeniaH 10-12 diena-

DARBININKO 
K 0 N C E R TAS

Balandžio 9
A T V E L Y KY 

WEBSTER HALL 
119 E. 11th Street

Programoje:
. Solistai —

STASYS BARAS
M. KRIPKAUSKIENE

Muz. A. MROZINSKAS
Šokiam groja 

JOE THOMAS orkestras

Pradžia 5 vai. popiet

Bilietai gaunami:
Ginkų krautuvėje, Liet, pilie
čių klube, Jokūbaičio gėrimų 
krautuvėje, Lisauskų krautu
vėje, J. Andriušio įstaigoje, 
pas Jalinskus, J. Pašukonį, J. 

' Gerdvilienę, Sandanavičienę, 
E. Kašetienę, O. Sijevičienę, 
O. Panetauskienę, William J. 
D rakė įstaigoje, P. Urbonavi
čienę, Albert F. Peters ap- 
d ra ūdos įstaigoje, Darbininko 
administracijoje. Bilietų kai
nos: $3.00, 52.50; Balkone — 
82.00; studentam ir atėjusiem 
į Šokius — 52,00.

Maloniai visus kviečiame

T. T. Pranciškonai

VAITKUS
FUNERAL HOME

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK, N .Y.

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamica Avė.
, Woodhaven 21, N.Y;
TeL: Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsainuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalu Vedėjas

«6O GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84*02 JAMAICA AVĖ.
<prie Forest Parinray Statioa)

WOODHAVTN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TM. VbgM* 7-U99


