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Estija, Latvija, Lietuva, Karaliaučius -‘vakarų regionas
Rygoje balandžio 11-12 buvo 

Estijos, Latvijos, Lietuvos ad
ministracijos pareigūnų konfe
rencija, kurioje iš Maskvos da
lyvavo Aleksei Adžubei, Chruš
čiovo žentas, kuris yra sykiu ir 
ideologinės komisijos narys. 
Nei jo nei kitų konferencijoje 
pasakytos kalbos nepaskelbtos. 
N.Y. Times korespondentas iš 
Maskvos rašė, kad konferencija 
buvo ideologinio pobūdžio. Ad
žubei turėjęs aiškinti pabaltie-

Respublikinių sieny vietoj kuriamos ūkines sienas, sumaišant tautybes, darant 
rūsy kalbą visy valstybine kalba ir stipriau prirašant prie Maskvos ideologijos

ferencijos laikraščiai prašneko 
labai“ panašios minties straips
niais: gyrė "tautų draugišku
mą", peikė "lokalizmą", t. y. 
rūpinimąsi atskirų kraštų reika
lais.

RUSIJA: Vėl edinaja, nedelimaja? 
LIETUVA: Vėl scvero zapadnij kraį?

Redakcijos paklaustas, kaip 
galima suprasti šitas “Vakarų 
ūkinio regiono” sukūrimas, vie
nas iš lietuvių diplomatų pa
reiškė:

— Sovietai vartoja taktiką 
nuolatinėm tariamom refor
mom sugriauti žmonių nusis
tojusį galvojimą ir pripratinti 
prie kitokio. Buvo jau susida
ręs epai vo j imas, kad Sovietų 
Sąjunga yra respublikų federa
cija, dabar turės galvoti, kad 
tai ūkinių regionų federacija. 
Nuo respublikų turės pamažu 
atprasti. Prie Lietuvos ūkio 
prijungimas Karaliaučiaus, ku
riame tėra išimtinai rusai, reiš
kia, kad Lietuvos ūkinio gyve
nimo klausimus svarstant te-

kinių sienų ir organizavimą 
ūkinių vienetų, kurie nesutam
pa su respublikinėm sienom- 
Antai sudarytas “energetinio 
ūkio regionas”, kuris apima Le
ningradą, Baltijos valstybes ir 
Karaliaučių. Jis pavadintas 
“šiaurės vakarų” regionu (kaip 
caro • laikais: severo zapadnyj 
kraij) su centru Leningrade. 
Čia kalbamas “vakarų ūkio re
gionas” savo teritoriniu plotu 
siauresnis už aną. Tačiau tiek 
vienas, tiek kitas yra tiesiogiai 
stipriau pririšamas prie Mask
vos. Ta pati tendencija yra ir 
kultūrinėje srityje. Pvz. Lietu
vos mokslų akademija padary
ta tik Maskvos mokslų akade
mijos dalim. ’ Universitetuose

galės būti vartojama tik rusų fakultetai numatyta paskirstyti 
kalba, ir taip bus pratinama — vieni Lietuvoje, kiti Rygoje

ar Leningrade. Tos visos refor
mos siekia 
ribas,
tokį nepriklausomumą, ir su
kurti vientisą monolitinę Mas
kvos imperiją.

Prieš dvi savaites panaši kon
ferencija buvo Vilniuje. Joje

i buvo svarstoma ūkinė progra
ma artimiausiem 20 metų va
dinimo “vakarų ūkinio regio
no” ribose. Vakarų ūkinis re-

■ gionas tai vienas iš 17 ūkinių 
regionų Sovietų Sąjungoje. Jį 
sudaro Estija, Latvija, Lietu- . 
va, ir prie Lietuvos ūkio dar 
priskirtas Karaliaučius, nors 
politiškai jis prijungtas tiesiai 
prie Maskvos.

Svarstant abidvi konferenci
jas drauge, atrodo, kad Mask
va susirūpinus centralizuoti ir 
ūkį ir ideologiją pagal Maskvos 
direktyvą

Laikraštis samprotauja, kad

dabartiniu metu ūkiniai sume- suskirstymo padaryti ir politinį 
timaf persvėrė politinius. Tai suskirstymą, kurio vaisius būtų: 
gali būti- Bet jei grįš prie poli- ..nebėga nei Estijos, nei Latvijos,

- • * * * nei Lietuvos, o yra tik Sovietų 
Sąjungos “Vakarų regionas”.

tinių 
bus

tai labai 
ūkinio

galvoti, kad rusų kalba yra 
valstybinė.

Vienas iš Lietuvos Laisvės
Komiteto narių:

— Pereiti metai rodė sustip
rėjus atsisakymą nuo respubli-

KOZLOVAS PRIEŠ NIKITĄ?
Apie Chruščiovo sunkumus 

namie tebekalbama. Jei anks
čiau'buvo tvirtinama, kad opo
zicijoje prieš Chruščiovą labiau
siai esąs teoretikas Michail Su- 
slovas, tai dabar tvirtinama, 
kad ne tiek Suslovas. kiek pa
ties Chruščiovo numatytas įpė
dinis Frol Kozlovas. Kozlovas 
esąs “konservatorių” atstovas. 
centro komitete prieš “libera
lą” Chruščiovą. Kozlovas įsiti
kinęs, kad Chruščiovas per to
li nuėjęs, vadžias atleisdamas 
ir tuo būdu norėdamas sus
tiprinti ūkinį gyvenimą. Ko?lo- 
vas įmanevravęs Chruščiovą, 
kad jis duotų žingsnį atgal ir 
suveržtų liberalizaciją. Kozlovas 
suorganizavęs ir tų abstrakti 
nių paveikslų rinkinį, kad 
Churščiovas pamatytų, į kur li- 
beralizacija veda.

CHRUŠČIOVAS INICIATYVĄ 
TEBERODO

APIE LAIVĄ— 
NIEKO NAUJO 
TIK GEDULAS

Thresher, balandžio 10 vir
tęs karstu 129 jūrininkam, ku
riuos prezidentas Kennedy pa
skelbė tautos herojais, tarp ki
tų povandeninių atominių lai
vų buvo kaip savo laiku Titani
kas. Tas 45 milijonų laivas bu
vo greitesnis ir panerti galėjo 
giliau nei bet kuris kitas.'Kiek,

THRESHER prieš kelionę j dugną.

nesakoma, tai karinė paslaptis; 
tebuvo pasakoma, kad ne ma
žiau kaip 400 pėdų po vande
niu, tačiau spaudoje buvo tvir
tinamą, kad. jo riba 1600 pė
dų-

VIENO Iš JŲ NEBCRA. Thresher kapitonas Harvey su šeima.

— Sovietų naujasis atstovas 
Fedorenko balandžio 16 kalti
no, kad Amerikos “neokolonis- 
tai” nori paimti Kongo kariuo
menę į savo rankas. Tokiais 
kaltinimais švaistosi Sovietų at
stovai tuo metu, kėi Amerikos 
vyriausybė su Sovietais elgia
si kuo švelniau.'

— Sovietų pianistas Vladi- 
mir Aškenazi, 25 metų, žydas, 
su žmona ir vaikais buvo išleis
ti į Londoną koncertuoti. IŠ 
ten pareiškė, kad į Rusiją ne
grįš. Veltui iš Maskvos, jo tėvas 
taip pat pianistas, skambino, 
kad grįžtų. Aškenazi kaip pia
nistas tiek pat garsus kaip 
1961 iš Paryžiaus negrįžęs bale- 
tininkas Nurejev. - •

— Maskva paskelbė balandžio
16, kad šių metų pabaigoje
Chniščiovas pakvietė atvykti PLIENAS IR VYRIAUSYBE 
Castro- Plieno kelios bendrovės nuta-

— Pietų Vietnamo preziden- rė pakelti plieno kainą. Prezi- 
tas Diem balandžio 17 paskel- dentas šiemet nereagavo taip 
bė atsišaukimą į partizanus, griežtai kaip pernai. Jo vietoj 
kad jie pasiduotų, žadėjo jiem iniciatyvos ėmėsi Kongresas, 
dovanoti, duoti darbo ir aprū- Šen. P. Douglas pasirūpino, kad 
pinti šeimas.

... Chruščiovas pasiekė to, kad 
į Kiniją nevažiuos, bet atva
žiuos į Maskvą kitą mėnesį Mao 
Tsetungo delegacija, nors be 
paties Mao Tsetungo. —Mask
voje balandžio 17 Chruščiovas 
šaukia komunistinio bloko ūki
nės pagalbos konferenciją, ku
ri turi suderinti ūkinį bendra
darbiavimą. — Kovoje prieš 
Vakarus iš naujo ėmėsi orga
nizuoti manifestacijas už tai
ką, už nusiginklavimą, prieš ato
minius bandymus. { Maskvos 
direktyvas atsiliepė Amerikos 
komunistai. Londone suorga
nizuota demonstracijos eisena 
iš visos Anglijos. Vokietijoje- 
per Velykas buvo taip pat apie 
30 demonstracijų.

ŽEME, TAIKA IR JONAS XXIII

ENTUZIAZMAS DEL ENCIKLIKOS -
Vatikano laikraštis įspėjo, 
kad spauda iškreipia en
ciklikos mintis apie santy-
kius su komunizmu

Velykų savaitę spauda dau
giausia kalbėjo apie popie
žiaus Jono XXIII encikliką “Pa- 

. cem ir terris”, kurios mintis 
papildė dar ir jo Velykinis svei
kinimas.

“Enciklika — rašė N. Y. Ti
mes buvo priekinio puslapio 
naujiena didžiojoj pasaulio da
ly. Ji buvo entuziastingai ver
tinama Europoj... J- Valsty
bėse ji buvo vertinama kaip 
‘pagaunanti’, ‘pranašiška’, ir 
‘meistriška’ ”. — Panašiai ir 
H. Tribūne: “Religinių ir tarp
grupinių vadų kaip Ir atskirų 
dvasininkų entuziazmo banga 
buvo pasveikinimas popiežiaus 
Jono XXIII enciklikai...”

Protestantai, žydai, ortodok
sai, mahometonai, liberalai, 
komunistai, baltieji ir juodieji 
surado gerų žodžių popiežiui 
už jo enciklikos žodžius.

Jo žuvimo priežastis neišaiš
kinta. Tėra spėjimas tarp dvie
jų galimybių: technikiniai trū
kumai ar žmogaus netobulu* 
mas, dėl kurio nebuvo atliktas 
kokis uždavinys. Spėjama taip 
pat, kad laivas jau buvo už
davinį gelmėje atlikęs ir darė 
pastangų pakilti, oru išstumda
mas iš kabinų vandenį, kuris 
buvo laivui balastas. Bet tuo 
metu nugirsti garsai 'leido gal
voti, kad laivas buvo sulaužy-

Gal kiek šviesos šiai paslap
čiai duos Trieste laivas, kuris 
gali nunerti iki 35,000 pėdų. 
Jis gabenamas iš San Diego. 
Tačiau jokios paslaptys negalės 
sumažinti skausmo, kuris pali
ko žuvusiųjų šeimom. O kai 
kurie atsisveikindami pasakę 
savo nujautimą: esanti paskuti
nė jų kelionė. i

Ar popiežiaus žodžiai buvo 
tokia gera sėkla, ar dirva tai 
sėklai buvo gerai paruošta, ar 
kas kitas buvo priežastis to
kiam entuziazmui? — Sėkla— 
nenauja. Tos pačios katalikų 
tikėjimo tiesos, kurias skelbė 
ir ankstesni popiežiai. Gal jos 
buvo labiau sušildytos širdies, 
kuri yra stovėjusi arčiau žmo
nių vargo ir kančios, pajutusi 
žmonėse giliau taikos ir geres
nio gyvenimo pasiilgimą. Gal 
veikė ir tai, kad sėklą skyrė ne 
tik savo Bažnyčios nariam, bet 
visiem “geros valios žmonėm”.

Pažymėtina betgi, kad dir
va, į kurią krito sėkla, yra ypa
tinga. Kiekvienas, kuris pasiro
dė imlus enciklikos tiesom, 
ėmė ne enciklikos minčių vi
sumą, o tik vieną kurią tiesą. 
Tą tiesą, kuriai jis jautrus, ku
ri jo interesui buvo, palanki. 
Afrikos tautos pvz. enciklikoje 
rado pasisakymą prieš kolonia
lizmą ir rasizmą; J. Tautų parei
gūnai rado enciklijoje paramą 
J- Tautų organizacijai, ir Jour
nal American jau net informa
vo apie galimus diplomatinius 
santykius tarp Vatikano ir J. 
Tautų; kitos religijos žmonės 
rado enciklikoje toleranciją, jų 
buvimo pripažinimą; komunis
tai rado pasisakymą prieš gin
klavimąsi u* atominius bandy
mus. Kiekvienas rado, kas jam

patinka, ir pasistengė neįžiū
rėti, kas galėtų nepatikti, kas 
kalbėtų prieš jo interesus ar 
dėtų jam kokių pareigų. Pvz. 
Times taikliai pastebėjo, kad 
komunistai kreipė dėmesį į po
piežiaus pasisakymus už nusi
ginklavimą ir atominių bandy
mų draudimą, bet nutylėjo apie 
popiežiaus reikalaujamas lais- 
\es ir asmens teisės. Panašiai 
ir J.T. gen. sekretorius žavėjo
si, kad enciklika remia jo or
ganizacijos autoritetą, bet ty
lėjo dėl tų žodžių, iš kurių ma
tyti, kad dabartinė organizaci
ja nėra priaugusi savo prisiim
tiem uždaviniam ir belieka po
piežiui tik linkėti, kad kada 
nors asmuo rastų joje globą 
savo teisėm.

Į ką dėmesį kreipė New Vor- 
ko spauda? — Times vedama
jame teigė, jog popiežiaus Jo
no XXI II pagrindinė mintis 
esanti ta, kad visuotinis žmo
niškumas, kuris jungia žmones 
ir visas tautas, yra svarbesnis 
už doktrinas ir rases, kurios 
jas skiria ... Labiausiai pagau
nantis popiežiaus demonstra
tyvus šauksmas apie žmonijos 
susipratimą yra atsiliepimas 
apie komunizmą. Dideli istori- 
niai sąjūdžiai — kalbėjo po
piežius — negali būti paprastu 
būdu sutapatinti su netikrais 
klaidingais filosofiniais moks
lais, iš kurių jie norėtų save 
kildinti, šie mokslai, apie ku
riuos kalbėdamas, popiežius tu
rėjo mintyje marksizmą-leni
nizmą, lieka tie patys, bet są
jūdžiai gali pasikeisti, susidū
rę su istorinėm sąlygom, šio 
kia pažiūra yra pasmerkimas 
ideologiniam fanatikam abiejo
se doktrinas skiriančios linijos 
pusėse, kurie atmeta protingą 
kompromisą ir tegalvoja apie 
savo oponento palaidojimą -.. 
Taip rašydamas, laikraštis į- 
žiūri, kad popiežius, priešingai, 
ragina abidvi puses tartis ir 
daryti nuolaidas.

Prie panašių' pastebėjimų, 
tik dar greižčiau sustojo ir 
Herald Tribūne. Esą popiežius 
skatino nusiginkluoti. Mes su 
Rusija, besiderėdami dėl nusi
ginklavimo, jau imam nustoti 
ir vilties. Bet popiežius tebeti
ki, kad žmogiškasis protas pa
ims viršų laikantis laiku neri
botos technikos — “susitikinėti 
ir derėtis” ... “Enciklikoje yra 
įglaustas priėmimas principo 
koegzistencijos tarp komunis
tinių ir antikomunistinių vals- 
tyvių.”

Nesunku pastebėti, kad šio
kiais samprotavimais laikraš
čiai tariasi radę enciklikoje pri
tarimą savo politikai santykiuo
se su komunistais...

TARP AMERIKOS POLITINIŲ RŪPESČIŲ ŠIANDIEN YRA SVARBIAUSI: —
— Vakarų diplomatai daro 

pastangų, kad Kennedy susitik
tų su de Gaulle santykiam iš
lyginti.

— Valstybės sek. pav. Bali, 
radijo pasikalbėjime pareiškė, 
kad Amerika neatmeta galimy
bės, jog reikės į Laosą siųsti 
kariuomenę.

— Loase balandžio 16 kovos 
su neutralistų kariuomene ko
munistam davė naujus laimėji
mus. N

— Kubos egzilų revoliucinei 
tarybai vyriausybė grasina nu
traukti parartą, o jos lig šiol 
gauna 2 mil. metam. Paneigė 
gandą, kad tarybos pirminin
kas Cordona bus deportuotas, 
jei jis viešai paskelbs savo 
memorandumą.

Azijoje: Komunistų agresija Gaulle nuo savo siekimo nę- 
Laose, kuri gresia palaidoti atsisakė, tik rodo palankų neu- 
Laoso neutralumą. Amerikai tralumą Amerikos Polaris pla- 
klausimas: ar reikės ten siųs- nui. J- Alsop aiškina, kad es
ti kariuomenę? . minis klausimas vienybei tarp

Nato narių yra atominių gink
lų valdymas: ar Amerika pasi
laikys monopolį, ar bus priim
tas Vokietijos siūlymas, kad 
sprendimai “daugiatautėje va
dovybėje” būtų balsų daugu
ma. Kitas dėl Europos gyvas

Europoje: Nato vienybė, ku
rios nėra, jei nedalyvauja 
Prancūzija. C.L. Sulzberger aiš
kina, kad Washingtone perdaug 
optimizmo po Rusk pasikalbėji
mo su de Gaulle. Iš esmės de

klausimas — Berlynas, dėl ku
rio senate atsirado defetisti- 
nių nuotaikų ir siūlymų.

Viduje: Didžiausias rūpestis 
dėl plieno kainų kėlimo, koki 
bus to kėlimo vaisiai —Kon
fliktas su Kubos egzilais, kuris 
sekamas ne tik Kubos, bet vi
sos lotynų Amerikos. — Taip 
pat Birminghame riaušės dėl 
negrų.

bu, kad jis susilaukė pritarimo 
daugumos lyderio Mansfieldo 
ir jo pavaduotojo 'Humphrey. 
Dar nuostabiau tur būt ir pa
čiam senatoriui, kad pritarimo 
jis susilaukė ir iš Sovietų Tas 
so agentūros, kuri aiškino*

komisijos ateinančią savaitę pra 
dėtų tirti, koki yra plieno ben- 
drovių pelnai

KONGRESE DEL BERLYNO

Gausių komentarų akivaizdo
je sunku net susivokti, kur yra 
enciklikos mintys, o kur aiš- 

* kintojai priskiria savas mintis 
enciklikai ir jas skelbią popie
žiaus autoritetu. Ossorvafore 
Romano rado reikalo įspėti, 
kad kai kuriuose kraštuose lai
kraščiai išaiškino encikliką kaip 
artėjimą komunizmo link. Vati
kano laikraštis pažymėjo, kad 
enciklika nereiškia sušvelnėjus 
Bažnyčios nusistatymą komu
nizmo atžvilgiu. "Tėra tiktai 
— ir tai svarbu — iškilmingas 
ir sykiu švelnus šauksmas pri
pažinti natūraliąsias žmogaus 
trim". Tai yra esminis encik
likos šauksmas, bet apie Jį ma
žiausiai aiškintojų kalbama.

vykdąs koegzistencijos su Cast
ro politiką. Valstybės depar
tamentas griežtai atkirto, kad 
Cardona iškraipo faktus ir kad 
departamentas neteis egzilam 
nustatinėti Amerikos politikos 
linijos su Kuba.

. . ,, „................. Adlai Stevensonas lygino
prisideda prie* jtam^K^pSaS Stevensonas žinodamas, Prezidentes Kennedy pa- 
P PI pos paša kaip fotynų Amerika seka Ku- tarė sustabdyti Mississippi vals-

tyvei federalinius pinigus, kol 
neduoda lygių teisių negram.

— Laose balandžio 14 abid
vi kovojančios pusės paskelbė 
paliaubas, bet dar balanddžio 
15 kovos tebevyko, kaip tai pri
pažino kontrolės komisija-

— Vokietijoje, rytinėje, par- 
dą. Adenaueris paskelbė pasi- tįjos. aekr- Ulbrichtas įspėjo 
trauksiąs spalio ar lapkričio dailininkus taip pat dėl abstrak- 
mėn. ’ tinio meno.

DEL BERLYNO nimo’ bos įvykius, balandžio 15 Joty-
Claiborne Poli, R. I. {TAMPA TARP VYRI AUS Y- nų Amerikos atstovam aiškino, * 

kad Kubos laisvė bus atstatyta.
— Kanadoje Diefenbakeris 

sutiko tuojau perduoti valdžią 
rinkimus laimėjusiam Pearso- 
nui.

— Vokietijoje Adenauerio į-

-■ dem„ senate pasiūlė sprendimą BES IR KUBOS EGZILŲ 
Berlyno klausimu: tegul Vaka- Vyriausybei uždraudus Kū
rai* laisvai susisiekia su Berly- bos egzilam, gyvenantiem Ą- 

merikoje, puldinėti Castro, eg
zilų tarpe susijaudinimas gilėja. 
Egzilų vadas Jose Miro Cardo
na paskelbė kaltinimus prezi- pėdiniu partija parinko Erhar- 
dentui Kennedy, kad jis sulau
žęs jam duotus pažadus imtis 

tai pasiūlė, nenuostabu; nuėsta- naujos invazijos į Kubą; kad

nu ir tegul pripažįsta dvie Vo
kietijos vyriausybes. Senatorius 

, aiškino, kad nuo tokio pripa
žinimo Sovietai negaus nė vie- 

rjBu coliu daugiau teritorijos ar 
kontrolės. — Kad senatorius
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Tapkime Lietuvos
LIETUVIAI! žiaus Lietuvos Laisvės Knygne-

Kova už Lietuvos laisvę yra šiai ryžtasi tiesos ir šviesos žo- 
ilga, sunkį ir sudėtinga. Komu- dį apie pavergtąją Lietuvą neš- 
nistinės propagandos mašina ti laisvajam pasauliui, kad. ko-

: . : • • ; v* ■■ ’

laisves knygnešiais
dūnas, P. Bielinis, VL čyvas,

rokas, Edw. Bartkus, Ber. Braz
džionis, J. Švaistas-Balčiūnas, 
Br. Budriūnas, Alek. Dabšys, 

! J. Jodėte, P. Graužinienė, M 
C. Anužis, gen. J. Černius, Ver. Kiškis, V. Kazlauske, J. Koje-

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų ištaiga tato pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
Vtea Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
MfcvarkoSM rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy-

va už Lietuvos laisvę pasidary-
vietinis rusas bando įkalbėti tų vtsuoHni 
laisvajam pasauliui, kad lietu- AKTYVIAI 
va savanoriškai atsižadėjo lais- junkimės 
vės ir prisiėmė sovietinės ver
gijos pančius, ši sovietinio 
imperializmo melo ir iškraipy
mų propaganda skverbiasi į 
laisvojo pasaulio parlamentus, 
ministerijas, mokyklas, spaudą 
ir visus visuomeninius sluoks
nius.
ATMINKIME,

jog Lietuvos pavergėjas ru
sas meta milijonus melof pro- Knygnešiais” Sąjūdžio pradiniu- 
pagandai, kad nustelbtų paverg- ^ai- 
tųjų laisvės šauksmą ir paveik- > 
tų Vakarų pasaulio viešąją opi
niją.
ATREMKIME,

sovietinės propagandos sriau
tą tięsos žodžiu! Ir šio žodžio 
mums nestinga. Turime sveti
momis kalbomis vertingų lei
dinių apie Liętuvą, jos dabar- naitis, M. Babickienė dr. S. 
tinę padėtį, jos laisvės kovų Biežis, S. Braždys, Teod. Blin- 
heroizmą ir sovietinio okupanto strubas, dr. K. Bobelis, pulk, 
žiaurią priespaudą. Tačiau, kad 
šie leidiniai pasiektų laisvojo 
pasaulio , vyriausybių vyrus, 
kultūros ir religijos reprezen
tantus, ūkio bei politikos veikė
jus, universitetinį ir mokyklinį 
jaunimą, mes turime sukurti 
platų ir kovingą Lietuvos Lais
vės Knygnešių junginį, kuris 
pasirūpintų:

1. Lietuvos nepriklausomy
bės kovai naudingas knygas ga
limai plačiau paskleisti tarp 
svetimųjų,

2. Paremti Lietuvos laisvės 
kovai reikalingų leidinių leidi
mą.

Nešdami tiesos žodį apie Lie
tuvą. mes ne tik atsversime 
juo sovietinį melą, bet ir lai
mėsime Lietuvai ir jos laisvės 

' kovai draugų. -
XIX amžiaus lietuviai knygne

šiai nepaisydami didžių pavo
jų. nešė tiesos ir vilties žodį 
carų pavergtai Lietuvai. XX am-

Saukevičius, Pov, Skardis, Vik.

tu vos laisvės Knygnešių gre-’ Detroite Valdyba: Vyt. Kut- 
įas- Kova už Lietuvos laisvę tiis, <Rob. Boris, Ant. Mustei- 
nėra malonė, bet kiekvieno lie- tis, Mirga Mitchels, Jūr. Pe- 
tuvio šventa ir kieta pareiga, čiurienė, dr. VI. Bublys, dr.

Šiam dideliam ir kilniam už- Ad.
daviniui vykdyti Lietuvos Lais-
vės Knygnešių pradininkai rys.
kviečia talkon visus laisvuosius
lietuvius

“Tapkime Lietuvos Laisvės

Damušis, dr. Vyt. Majaus- 
Ant. Sukauskas, Ar. Ud- 
Nariai: raš. Vyt. Alantas,

Kndrotas, Ed. Martin, Raim. 
Madoms, J. ^Mikaila, VI. Mingė- 
la, FeL Motuzas, Alf. Nakas, 
Hž. Paurazienė, raš. M. Sims, 
kun. W. Stanevičius,, M. Šimo
nis, Vac. Urbonas, K. Veikutis.

Los Angelyje Valdyba: Dr. 
J. Jurkūnas, Alė Rūta-Arbienė, 
Edm. Arbas, J. Ąžuolaitis, Dr. 
A. Avižienis, J. Andrius. Na
riai: Dr. J.J. Bielskis, Vyt. .Bu-

Ptžiūra, D. PolikaitieMė, Vac. 
Prižgintas, K. Prišmantąs, A. 
P. Raulinaitis, kan. 
ponaitis, A. Skirius,

Ant Ste- 
Br. Stan-

P.S. Aukas siųsti “Tapkime 
Lietuvos Laisvės Knygnešiais” 
iždininkui šiuo adresu: J. Ber
tašius, 2642 West 15th Street, 
Chicago 8, UI.

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
«5 W. 45 Street, Ne* York 36, N. Y. • Tel. CIrele 5-7"*l

Chicagoje Valdyba: L. Pra
puolenis, inž. V. Adamkavičius, 
J. Bertąsias, L. Braždienė, Alg. 
Kaulėnas, Gr. Musteikienė, inž. 
V. Naudžius, Ig. Petrauskas, M. 
Purvinas, S. Radvilą, J. Skoni- 
bskas, Ant šantaras. Nariai: 
Prel Ig. Albavičius, Alg. Anta-

K. Dabulevičius, St. Daunys, 
gen. St. Dirmantas, dr. K. Drau
gelis, A. Dundulis, A. Dundzi- 
la, VI. Išganaitis, inž. J. Jurkū
nas, V. Kačinskas, adv. Alg. 
Kėželis, dr. P. Kisielius, Tėv. J. 
Kubilius, S.J., prel. M. Krupa
vičius, Vit. Litvinas, Alg. Lu
kas, Br. Macianskas, Prof. M. 
Mackevičius, Ad. Mickevičius, 
gen. Vi. Mieželis, gen. K. Mus
teikis, inž. K. Oželis, kun. J. 
Pauperas, Dr. K. Pemkus, J. 
Pronskus, kun. dr. J. Prunskis, 
K. Radvila, St. Rauckinas, dr.
A. Razma, pulk. A. Rėklaitis, 
raš. V. Ramonas, J. Rimašaus- 
kas, R. Rudys, Al. Rūgytė, Al. 
Siliūnas, Adv. R. Skipitis, J. 
Skorubskas, L. Stasiūnienė, R. 
Šliažas, Br. Shotas, Vai. Šim
kus, J. Tąlaląs, kun, Ans Tra- 
kis, St. Vainoras, J. Vaičiūnas, 
J. Valaitis. Dr. J. Valaitis, Alf. 
Valatkaitis, St. Virpšas, prof.
B. Vitkus, K. Žilėnas.

Clevelande Valdyba: A. Mi
kulskis. V. Rociūnas, J. Steni- 
pužis, Nariai: Aid. Augustina- 
vičienė, St. Barzdukas, P. Bal-

VASARIO 16 GIMNAZIJOS l-ji klase su aukotoju T. Gailiumi

ESI SUBRENDĘS—ŽINOKIS
Besibaigiant devynioliktam 

šimtmečiui, Rafijos karalius 
Umberto: I vizitavo Rusi
jos carą Mikalojų - 
Visa Maskva ruošėsi didžiosio
ms iškilmėms. Caras įsakė ka
talikų klebonui Italijos karalių 
pasitikti, pagerbti ir jam pamal
das atlaikyti 9 vai. ryte.

Sį caro įsakymą gavęs, vie
tos klebonas tuoj susirgo ir iš

HABEAS AETATEM'

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį............................. K • . . . Dicensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

—— GAVSJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškieme drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų intormacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue___ _______ AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street _______ CH
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue______ EV
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 *Sutter Avenue_______  Dl
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pieasant Street _________  CH
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue__
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadvvay
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue__
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue _
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ....
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road „.
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ___ ____ VI
• GRAND RAPIOS, Mich. — 606 Bridge St., N.W. __  GL
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ______  TO
• HARTFORD, Conn. —-------- * ------ ----
•-IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. ....
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ........
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., ____ __
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.
• LAKEWOOD, N. J. — 126 t 4th Street _________
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue___
• NEW HAVEN,r Conn. — 509 Congress Avė. .........
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street__________

| • PASSAIC, N. J. — 176 Market Street

• PITTSBURGH 3, Pa.
• SAN FRANCISCO, Calif.
• WATERBURY, Conn. —
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbūry Street
• VINELAND, NJ.

3- 2583
4- 4952
5- 8808 
9-6245 
2-1767

Tel. 268-0068 
__ TL 6-2674 
__ BR 8-6966 

5-2737 
1-1068 
1-5355

WA

7-7575 
132 Franklin Avė.; C H 6-4724 / 233 8030

— - - - - ES 2-4685
. Rl 3-0440
GR 6-2681 
AN 1-2994 
FO 3-8569 i 

. Bl 3-1797 
LO 2-1446 
MU 4-4619 
GR 2-6387 

PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. __  PO 5-5892
- 1015 E. Garson Street ___  HU 1-2750

— 2076 Sutter Street____ Fl 6-1571
6 John Street PL 6-6766
------------ _ SW 8-2868

W. Landi* Ave^ Greek Orthodox Club Bldg.

rijąs ir ten išprievartauja po
kalbius, fotografuojasi ir su
grįžę mums fotografijas skel
bia, išprievartautų kunigų lūpo
mis pasakoja apie tikybos lais
vę.,

Gaila mums Lietuvoj nieki
namų dvasiškių, dar gailiau nu
klydusių tautos vaikų. Anuomet 
Maskvos kat. kunigus prievar
tavo Italijos karalius su caro 
pagalba. Dabar savi' tautiečiai 

Birlcaraliūs atvyko į ^nierikon^^ųtyftfc t$ patį" su 
raudonųjų ukazais.

Greičiausiai, jie nei nepagal
voja, kad vykdo gudrią šėtoniš
ką politiką: padeda viešai^ de
monstruoti neva laisvą religi
ją, kuri valstybinėmis priemo
nėmis raunama su šaknimis iš 
kiekvieno lietuvio širdies. Pa
rodomi keli kunigai ar vysku
pijų valdytojai, o nutylima 
šimtai išžudytų, ištremtų kuni
gų, ir dar tai, kad Lietuva te
turi tik vieną ir tą patį ligonį 
vyskupą, einantį savo parei
gas.

Kodėl mūsų šaunieji Lietu
vos lankytojai neparveža 
mums atsako iš Raudono Dva
ro: kur yra Lietuvos vyskupai? 
Kodėl amerikonai keliauninkai 
neaplanko Lietuvos kalinių, ne
nusifotografuoja prie žuvusių 
vyskupų kapo? K.LJ.

tif Pats su kebais liudininkais, 
maršalkomis, lygiai devintą (ca
ro įsakytą) valandą prie dvie
jų žvakučių-skubiai atlaikė ge
dulingas trumpas mišias, kai 
Italijos karalius tuo laiku dar 
tik barzdą skutosi. Mat, dideli 
ponai anais laikais būtinai vė
lindavo Į bažnyčią, priversda
mi kunigą laukti.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

3-jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
II8-I25-I30 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.
KRAUTUVES ATVIROS KASDIjtJN IR SEKMADIENIAIS, 
IfiSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

8. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street 
Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

karaliai tada bttVb 'Atskirti nuo 
katalikų Bažnyčios, ekskomuni
kuoti (vitandi) už dideles skriau
das, padarytas šv. Sostui šv. 
Tėvas buvo įsakęs viso pasau
lio kunigams, kad nelaikytų pa
maldų Italijos karaliui, o jei 
jis netikėtai į mišias ateitų — 
privalu nuo altoriaus pasišalin
ti.

Maskvos klebonas pakliuvo į 
bėdą: laikysi pamaldas Italijos 
karaliui — nusikalsi šv. Tėvui, 
nelaikysi — caras ištrems į Si
birą.

Tuo laiku mano dėdė, kun. 
Marcelinas, buvo Maskvos kat. 
parapijos vikaras. Klebonui pa
sišalinus, turėjo eiti klebono 
pareigas. Nežinodamas kaip pa
sielgti, kreipėsi į vyskupą. Ke
lioms dienoms praslinkus, ga
vo atsakymą — telegramą: 
“Habeas aetatem” — Lietuviš
kai—esi subrendęs. Dar trum
piau: žinokis.

Kun. Marcelinas ilgai medi
tavo ir poteriavo. Pagaliau nu
tarė taip padaryti, kad ir avis

UŽ KĄ JIE KOLIOJASt
Maskvos “Izvestijų” dienraštis 

užsipuolė žinomąjį latvių vei
kėją išeivijoje. Vid. ir Rytų Eu
ropos kraštų socialistų unijos 
vicepirmininką ir Latvijos so
cialdemokratų partijos pirmi
ninką dr. Bruno Kalninį, jį pa
vadindamas “latviškųjų išdavi
kų vadeiva" Puolimas susietas 
su Švedijoje pasirodžiusia Rusi
jos istorija (švedų k.) ir Sovie
tų Sąjungos partijos bei val
džios santvarkos aprašymu. Dr. 
B. Kalninį dar puolė latvių ko
munistų laikraštis. Rygoje ir 
švedų komunistų organas “Ni- 
dak". Savo nuomonę apie va
dovėlį (jame yra ir Kalninio kraštuose 55 vyskupai nužudy- 
medžiaga) paskelbė dienraštis 
“Stockholms Tidningen". Vado
vėlis palankiai įvertintas šve
dų spaudos daugumos ir šve- Komunistai uždarė 334 katali

kų mokslo ir švietimo įstaigas, liktų sveika ir vilkas sotus. Už- 
31,779 bažnyčias ir virš 
katalikų spaudos organų. 
“Vaelis-Eesti”, Stockholm, 
45, E.)

dijoš universitetuose naudoja
mas kaip mokomoji priemonė. 
Dr. B. Kalninis buvo ir vokiečių 
nacių suimtas ir. drauge su lie
tuviais sėdėjo Stutthofo stovyk
loje prie Dancigo. (E.)

KRUVINOJI STATISTIKA
Romoje, šv. Tėvo Biblinis- 

me Institute atidaryta paroda, 
vaizduojanti Katalikų Bažny
čios persekiojimą komunisti
niuose kraštuose. Pabaltijo sky
riuje rodoma, kad Estijoje visi 
ten dirbę 11 katalikų kunigų ir 
vysk. E. Profiftlich buvo suim
ti ir dingo. Latvijoje iš 200 
katalikų bažnyčių liko tik 70, 
Lietuvoje virš 700 katalikų ku
nigų buvo deportuota ar nužy- 
dyta. Visuose komunistiniuose

ti, 109 suimti ir 90 pašalinti. 
Nuo komunistų Teroro žuvo per 
61,000 kunigų ir kitų dvasiškių.

400 draudė parapiečiams Italijos ka- 
(Iš paliaus lankymosi dieną ateiti 
nr. bažnyčion, nes caras bijąs, kad 

parapiečiai karaliaus nenudob-

bažnyčią,'jau buvo dešimta va
landa. Žinoma, tuo laiku nebu
vo jokių pamaldų. Karalius ne
galėjo pykti,: caras negalėjo vi
karo bausti. Įsakymas buvo į- 
vykdytas, pamaldos atlaikytos 
nustatytu laiku.

,Šį įvykį man dar vaikui pa
sakojo tėvas, kun. Marcelino 
brolis. Įvykio tikrumu neabe
joju. Tada mano dėdė pateko 
į bėdą dėl carų ir karalių pai- 
niojimosi į pamaldas, kurios 
jiems visai nerūpėjo, bet buvo 
reikalingos tik dėl žmonių a- 
kių. šiais laikais mūsų vargšai 
lietuviai, kunigai ir vyskupijų 
valdytojai, Lietuvoj išgyvena 
dar žiauresnį prievartavimą. 
Va, jie turi priimti, šypsotis, 
vaišinti ir net fotografuotis su 
komunistais arba jų draugais. 
Ypač skaudu matyti lietuvių 
kunigų prievartavimą, kurį at
lieka Amerikos lietuviai, nuvy
kę Lietuvon. Jie nelanko nei 
kunigų nei bažnyčių Ameriko
je. Priešingai, dažnai kovoja 
prieš Bažnyčią ir prieš patį 
Dievą čia, pas mus. Tačiau, nu
keliavę į pavergtą Lietuvą, su 
raudono slibino pagalba ir pa
lyda lenda į vyskupijų kancelia-

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. ¥. C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietines vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Prancūzija nori viceprezidento
Prancūzijoje numatomas kons

titucijos pakeitimas, norint įves 
ti viceprezidento instituciją. 
Juo minimas buvęs min. pir
mininkas Debrė. Jis tokiu, bū
du būtų de Gaulle vietininkas. 
Pagal dabartinę padėtį, jei de 
Gaulle mirtų ar būtų nužudy
tas. pareigas turėtų perimti se
nato pirmininkas ir per 50 die
nų būti rinkimai. Nusilpus par
tijų svoriui, manoma, tokiuose 
rinkimuose dabar vyrautų dar
bininkų unijų įtaka —komunis
tų, katalikų, socialistų: tai 
greičiausiai susidarytų du blo
kai — komunistų vadovaujami 
visi vadinami kairieji; ir kitas 
blokas — dešinieji, su kuriais
dėtųs karinės jėgos ir de Gaul
le šalininkai. DRUSKONIO ežero pakrantėje Lietuvoje.

Vergelis ar visas vergas?
Amerikos žydų 12 organiza

cijų surengė didelį transportą 
macų Sovietų Sąjungos žydam, 
kuriem ten macų nekepa. Ta
čiau lig šiol Sovietų valdžia ne
atsakė, ar leis. Manoma, kad 
ir neatsakys. Tik Sovietuose 
leidžiamas žydam laikraštis pa
skelbė savo redaktoriaus Aa- 
rono Vergelio pareiškimą, kad 
{Sovietuose žydai macom nesi
domi ir, kaip ir jis pats, Aaro- 
nas Vergelis komunistas ir ate
istas.

— W. Churchilliui balandžio 
9 prezidento Kennedy pasira
šytas garbės piliečio suteikimo 
aktas.

— Sovietų reketą, balandžio 
2 paleista į mėnulį, praėjo 
5300 mylių pro mėnulį ir nu
skrido į saulės sritį. Laikoma, 
kad šūvis nepasisekė, nes ra
keta turėjo švelniai nusileisti 
mėnulyje.

— Pasauly žydų dabar yra 
13 mil. Buvo 1939 16.4 mil. 
Amerikoje daugiausia — 5
mil., Izraely 2 mil.. Sovietuose 
2 mil., kitur viso 3 mit

— Amerikoje bedarbių skai
čius kovo mėn. sumažėjo iki 
5.6 prhc. Buvo 6.1. ~

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — .Geriausios rūšies 
tarnavimas paruošiant pa kietus į' Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

li
U
Kivvuiio viivhco oacuvs »• ;

s pigiausiomis kainomis. Specialus pa* j! 
etus i' Europa. Užeikite ir įsitikinsite! h

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. Į
200 Orcfiard St. Tel. AL 4-8319 New Yorl< 2. N. Y.

0:0:010 0:0:0?

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Recoids)

$ 5.00 
10.00 
10.00

....4.00

Ar žinai tą šalį, 13 liet, dainų Romos Mastienės ...................
A. šabaniausko dainų-šokių 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00) .... 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00).... ......
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4:50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų . ........
Pavergto* tėvynė* dainos, ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro .............. . ...........
S. Barku* radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožė* ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muziko*......
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet. patrioL maršų 
LieL dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
AHce Stepben* liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo 86.00) 
Čiurlionio ansam. Me* padainuosim, 16 lieL dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių šokių rinkiny* (14 šokių) .............. . ......... .................
žirginėliai, MontreMio liet, dramos vaikams pasaka ............
Lithuanian, 2-speed record course .. ............................. ...........
Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. Cerienės 
Milžino paunksmė (Montrealio liet, dramos teatr.) 3 plokš*. 
Liet, dainų, šokių; polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai

Tėvynei aukojam—14 Dainavos ansamb. dainų (stereo 6.00) 
A. Stephenš, Iš rūtų šalelė*, 7 kalėd. giesmė* ir 10 liet, damų
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Lapės ir varnos šnekalas
Lapė yra simbolis klastos. 

Anie tai įvairiose tautose yra 
dauf* pasakų, žmonės yra pas
tebėję to gyvulėlio gudravima. 
kai reikia maisto susirasti. Vie
na pasaka porina, kaip lapė 
gudruolė nrigavo vėplą varną. 
Ta kranklė kažkur nudžiovė 
gabalą sūrio. Nutūpė medyje 
lesti, o nuo žemės pasigirdo la
pės maldavimas duoti ir jai to 
skanėsto. Kiek beprašė, kiek 
be’oio nieko nepešė. Tada ėmė 
girti varnos balsą. Ta sukran
kė. ir sūris iš snaporiškrito.

Pasakos nėra sekamos tik vai
kam. Jos moko andairumo su
augusius. Moko ilga gyveni
mo patirtimi ir aplinkos ste
bėjimu. net ir gyvulių pasau
lio. Mat ir žmonėse yra lapių 
gudrumo ir varnų vėplumo. 
Yra prigavikų ir prigaunamuiu. 
Prigaunamas Įvairiais būdais, 
vienas iš jų yra lapės šnekalas, 
ieškant negudrių varnų.

Bolševikinėje vilniškėje “Tie
soje” (kovo 27) paskelbta to
kia “tiesa”: -Man patiko, kad 
visi su manimi buvo atviri, nuo
širdūs ... Tai man buvo gal
kiek netikėta ... Inturisto ats
tovai man maloniai patarnavo. 
Amerikos piliečiams galiojo to
kios pat taisyklės, kaip Tary
bų Sąjungos piliečiams Ameri
koje.. .. Butai daug pigesni ne
gu Amerikoje ... Butų krizės 
priežastis nėra gėdinga —juk 
ii atsirado todėl, kad smarkiai 
išaugo miestai ir miesteliai..

šis šnekalas yra Antano Vo
syliaus iš Los Angeles, lankiu
sio Lietuvą. Sakosi, iš tėvynės 
buvęs išblokštas karo audros 
beveik prieš dvidešimt metų. 
Nevisi, kuriuos karo viesulas 
išbloškė iš Lietuvos, bėgo nuo 
bolševikų siaubo. Ne visi per

20 metu išlaikė ir tvirtą dva
sią nesileisti “maloniam” In- 
turisto patarnavimui. Už tą pa
tarnavimą apmokama lapės šne
kalu.

Konkrečių faktu tame šneka
le stinga: kokia tėviškė lanky
ta, kiek ilgai joje būta, be pa
lydovų ar su “sargais”, ką žmo
nės “atvirai” kalbėjo... Nepa
aiškinta. ką reiškia “beveik” 
tokios pat taisyklės Amerikos 
piliečiams. Lietuvoje žmonės 
pasakojo: jis beveik žado ne
teko, o anam — nieko. Tai di
delis skirtumas. Taip pat yra 
skirtumas, kiek už butą moka
ma ir kiek uždirbama Sovieti- 
joie ir Amerikoje. Jei keliau
tojas dar prisimena Nepriklau
soma Lietuvą, tai turėtų žino
ti. jog miestai ir miesteliai la
biausiai išaugo per 20 metų 
laisvoje Lietuvoje, bet kamša
ties nebuvo. Dabar butus yra 
užsėdę maskoliai iš Rusijos.

Varnų negudrių veltui ieš
koma tokiomis pasakomis, kaip 
“man buvo netikėta” ... Kas 
gali būti netikėta, jei žmonės 
sutinka' žmoniškai savo tautos 
svečią arba per 20 metų pa
siekia kiek pažangos. Tokiais 
dalykais niekas niekur nesiste
bi, nes jie yra natūralūs. Jeigu 
tai primygtinai pabrėžiama, tai 
yra kažkas netvarkoje su vi
su tuo “atvirumu”. Norima i- 
kalbėti. ko nėra, kaip varnai.. 
“dangiška balsą”

Tas balsas ir pragydo: “No
rint nenutautėti, reikia palai
kyti kultūrinius ryšius su tė
vyne Lietuva”. Kad tai būtų 
tik kultūriniai ryšiai ir grynai 
lietuviški’ Deja, ta “kultūra” 
yra pamušta bolševikiniu bei 
rusišku pamušalu ir dar su po
litiniu padažu. Ji žaloja lietu
vių tautos dvasia, o čia sakoma: 
norint nenutautėti... Nuo ka
da rusinimas patapo lietuvybės 
palaikymu?

Vienas iš didžiausių įvykių 
buvo dalyvavimas 17 nakatali- 
ky krikščionių konfesijų atsto
vų. E viso (su Krikšč. Vieny
bės Sekretoriato svečiais) bu
vo 40. Po Rytų schizmos ir Re
formacijos nė viename Bažny
čios susirinkime nebuvo nieko • 
panašaus. Tai yra istorinis Į- 
vykis, kurio pasėkų dar negali
ma pramatyti. Bet jau yra 
ženklas, kad krikščionių vieny
bei* atmosfera* darosi palankes
nė.

Susirinkimo svečiai stebėto
jai posėdžiuose užėmė ištisą 
tribūną, šalia prezidiumo, prie
šais kardinolus. Taigi pasodin
ti garbingoje vietoje, kaip sve
čiams pridera. Jų pakvietimas, 
jų traktavimas bei parodytas 
jiems pasitikėjimas yra . daug 
naudingesnis Bažnyčių vieny
bei, negu šimtai apologetinių ir 
poleminių traktatų išsklaidymui 
nepasitikėjimo, kuris tarpkon- 
fesiniuose santykiuose iki šiol 
daugiau svėrė, negu proto ar
gumentai. '

Nuostatai, kurie tvarko ste
bėtojų 'dalyvavimą yra daug 
daugiau jiems palankūs, negu 
buvo tikėtasi. Iš karto buvo 
projektas juos Įsileisti tik Į 
viešuosius posėdžius. Iš tikrų
jų- jie gali dalyvauti visuose 
darbo posėdžiuose, kurie yra

Vatikano susirinkimo paraštėje (10)

uždari, nebent būtų nutarta po- kiekvieną asmeniškai, popie- 
sėdį daryti be jų. Tačiau nega- žius užkalbino ir paprašė sės
li kalbėti, dalyvauti diskusijo- tis. Pats atsisėdo ne į paruoš- 
se, nė balsuoti. Jei turi kokių tą sostą, o Į paprastą kėdę prie- 
pastabų, sumanymų, pasiūlymų, 
gali visa tai raštu Įteikti prezi
diumui ar Krikšč. Vienybės 
Sekretoriatui. Norėdami, gali 
dalyvauti ir atskirų komisijų 
darbo posėdžiuose stebėtojų 
teisėmis. Jie gali pranešinėti 
apie Susirinkimo eigą ir dar
bus savajai bažnytinei vyriau
sybei, kuri juos pasiuntė, ta
čiau ir jie, kaip ir visi daly
viai, turi laikyti paslaptį prieš pati ir Atpirkėją Jėzų Kristų, 
kitus asmenis. Tiesioginis jų 
ryšys su Susirinkimu yra per 
Krikšč. Vienybės Sekretoriatą, 
kuris yra Įpareigotas daryti vi
sa, kad stebėtojai galėtų leng
vai visus darbus sekti (jų dauge
lis nemoka lotynų kalbos). Tam 
reikalui Krikšč. Vienybės Sek
retoriato pirmininkas kard. Bea 
kas savaitė darydavo su jais pa
sikalbėjimus, duodavo paaiški
nimų, atsakydavo į rūpimus 
klausimus.

Vos tik suvažiavus i Romą, 
po iškilmingo atidarymo, spa
lių 13 pop. Jonas XXIII pri
ėmė juos specialioje audiencijo
je. Kardinolui Bea pristačius

šais visus, tuo pabrėždamas su
sitikimo neoficialumą, šeimy- 
nyškumą. Kard. Bea paskaitė 
prancūziškai 
mą:..

“Šventasis 
vedėju Jūsų 
teigto Krikščionių Vienybės Sek 
retoriato, kurio tikslas palai
kyti ryšius su visais, kurie iš
pažįsta tikėjimą į mūsų Vieš-

tokį pasveikini-

Tėve, būdamas
’šventenybės Įs-

čionių vienybę, kurios Vieš
pats savo kančios ir mirties iš
vakarėse prašė savo Tėvo karš
ta malda.

Kad vienybės troškimas yra 
gyvas ir veiklus tose bendruo
menėse, kurios su krikščioniš
ka meile atsiuntė savo stebėto
jus, tai ypačiai Įrodo šios die
nos apsilankymas pas Jūsų 
šventenybę. Mes visi meldžia-

mės, kad šie brangūs pirmieji 
daigai, ateityje su krikščioniš
ka meile ugdomi, galėtų lai
mingai plėtotis, augti ir atneš
ti laukiamų vaisių, kas taip rū
pi Jūsų šventenybei. Priimki
te, šventasis Tėve, maloniai 
šiuos mūsų jausmus ir troški
mus, kaip lygiai ir mūsų visų 
padėką už visą, ką Jūsų Šven
tenybė šiais mėtais padarėte, 
kad Įvyktų mūsų Viešpaties 
troškimas matyti visus vieny
bėje”. (B- d.)

ir su meile padėti jiems sekti 
Susirinkimo darbus, galiu su 
džiaugsmu pristatyti Jūsų Šven
tenybei toki žymų skaičių pa
skirtų stebėtojų ir Sekretoria
to svečių, mūsų brolių Kristu
je. Jų dalyvavimas aiškiai rodo, 
koks didelis yra jų noras pa
žinti iš arti Romos Katalikų 
Bažnyčią, jos mokslą, jos gy
venimo būdą, jos hierarkišką 
santvarką ir jos nuoširdų bei 
veiklų apaštališkąjį uolumą sie
lų naudai. Šis tiesioginis paži
nimas yra pirmasis žingsnis i 
suartėjimą ir susilietimą, kas, 
kaip Jūsų šventenybė kartą pa
sakė, yra Įžanga i visų krikš-
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STEBĖTOJAI susirinkimo garbės vietoje.

RUSŲ ORTODOKSŲ atstovai: iš Maskvos — Vitaly Borovoy (d.) 
ir iš Jeruzalės Kotliarov.

Apie Kauno jaunimo laisvalaikius
A. Gulbinskienė, Sov. Litva 

redakcijos narys, Nr. 69 atkrei
pė dėmesį į Kauno jaunimo 
laisvalaikius:

“Poilsio vakaras. Kaip tai
syklė — tik šokiai. Nėra nei* 
žaidimų nei atrakciono. Gerai, 
tegul bus jau šokiai. Bet ir šo
kiai esti visoki. Vieni duoda pa
sitenkinimo šokantiem ir džiu
gina aki žiūrintiem kiti yra ne
malonus reginys, kada jauni 
žmonės kraiposi, kratosi daro

nevykusius judesius, žeminan
čius žmogaus vertę. Klausimas, 
kodėl jaunimas nemėgsta bali
nių šokių (išskyrus, žinoma, 
valsą)”

“Kavinės. Jų mieste kele
tas. Bet vietos, kur pažaistam 
šaškėm ar šachmatais, paskai
tytum laikrašti ir sykiu kavos 
puoduką išgertum — nerasi. 
Daugumoje mūsų kavinių geria 
vyną, patalpa pilna dūmų de
besų ir vyno tvaiko.”

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(20)
(5) Kolonizacija. — Jau ne tik pasipelnymo, bet 

ir politiniais sumetimais nuo 1942 rugsėjo mėn. im
ta grąžinti iš Vokietijos. Į Lietuvą vokiečius, kurie 
1941 pradžioje buvo išrepatriavę Į Vokietiją. Grą
žino tik vokiečius. Lietuvius, kurie dėl bolševikų bai
mės buvo repatriavę. iš Vokietijos neišleido. Grą
žinami vokiečiai turėjo atgauti ne tik savo buvu
sius ūkius. Generalinio komisaro sprendimu, jiem tu
rėjo dar tekti ūkiai lenkų, kurie priklausė aktyviam 
lenkų elementui, o taip pat rusų ir žydų. Teisę spręs
ti. kas yra lenkas, gavo srities komisarai. Galėjo 
srities komisaras lietuvius pavadinti lenkais ir į jų 
ūkius Įkraustyti vokiečius. Tokių atsitikimu buvo 
Mariamoolės, Vilkaviškio, Kauno, Kėdainių. Šiaulių, 
Biržų. Tauragės. Šakių apskrityse, kur žemė geriau
sia. O tokius iš ūkių iškeltus asmenis siuntė dau
giausia į Vilniaus kraštą, į lenkų ūkius. Galima su
prasti. kokia tai buvo ne tik žmonėm skriauda, bet 
ir vienos tautybės kurstymas prieš kitą. Kai bolše

vikai kurstė vieną klasę prieš kitą, taip nacių ad
ministracija vieną tautybę prieš kitą.

Kaip ta polonizacija buvo vykdoma, pogrindinė 
spauda skelbė toki sudramatintą vaizdą: “Į numato
mus kolonizuoti ūkius atvyksta vokiečių žandarai ir 
ten apsigyvena. Jie prižiūri, kad ūkio savininkas ar 
įmoninkas iš ūkio nieko neišneštų. Po to atvežamas 
vokietis kolonistas.’ Su juo drauge atvyksta ir vokie
čių komisija. Minėtoji komisija išvarorųą ūkininką 
ištardo ir surašo visą turtą. Išvaromama kartais lei
džiama pasiimti drabužius, baldus ir T5 kg. maisto. 
Visa kita turi palikti kolonistui. Kolonistai kaip 
‘naujakuriai ir vokiškumo pionieriai' atleidžiami nuo 

pyliavų ir mokesčių, gauna pilną miestų gyventojų 
vokiečių maisto davinį, aprūpinami sėklomis, maši
nomis ir kitomis gėrybėmis. Tam reikalui Kaune yra 
Įsteigta ‘Ein — und Verkaufsgenossenschaft m.b. H. 
Ji yra visiškoj kolonizacijos štabo žinioje. Naujieji 
kolonistai taip pat aprūpinami ginklais, jie turi rink
ti žinias -apie vietos gyventojus, jų nuotaikas, prie
volių išpildymą ir daryti kitus pranešinėjimus” (N. 
Lietuva 1943.VI.1).

Tegul toki epizodai nebuvo masinis reiškinys. 
Tačiau kelių įvykių užtenka gandam ir gyventojų 
nuotaikai-. • -

(6) Pyliavos. — Žemės ūkis, kuriame ūkininkai 
buvo palikti tik valdytojais, ne savininkais, buvo 
apdėtas karo duoklėm. Kiek tų duoklių, pyliavų iš
reikalavo, gali iliustruoti maža statistika, sudaryta 
pyliavų surinkimo Įstaigos. Jos duomenim, nuo 1941
birželio 22 iki 1944 sausio 1

Javą: tonos Litai
Kviečiai 41,706 8,716,647.21
Rugiai 300,835 48,133,627.20
Miežiai 46.205 7.392,774.40
Avižos 116,675 16.917,805.11
Mišinys 4.099 655.903.04
Grikiai • 1,91.5 438,418.06
Žirniai 16,162 3.846,643.58
Kiti ankštiniai 18,470 3.232,198.72
Bulvės 411,812 19,728.590.30
Šienas . 85,495 5.444,562.84
šiaudai 90,904 3,636,179.48

Mėsos vienetai tonos Litai
Kiaulės 371.132 38,293 35,229.527.80
Raguočiai 351,240 98,549 40,799,288.07
Veršiai 233.561 11.759 5,444,562.84
Avys 152,550 5.305 2,864.947.86
Arkliai (mėsai) 3.533 731,403.04
Vištos :1,241,794 2.092 3.414,933.50
Žąsys 75.933 329 451,801.35
■Antys 70,538 152 211,591.99
Kalakutai 75.983 290 486.291.20
Pienas ir H. produktai: 
Pienas kg. 569,040,060 68^84,807.20

Kiaušiniai 93,881,422 8,073,802.29

Linai 
sėmenys klgr.

13,037,207 4,015,459.76

Linai 
pluoštas

7,472,503 10,835,129.35

Vilnos kg. 916.000 2,775,480.00

Medus 65,155 153,972.00

Per tą laiką paimta už 302,459,465.09 aukso 
litais. įskaitant, ką vokiečiai buvo radę 1941 sandė
liuose (9,040,000 lt.). Skaičius tegali gyviau kalbėti 
prisiminus, kad nepriklausomos Lietuvos laikais vi
sas valstybės metinis biudžetas buvo 300-350 mil. 
litų. Lietuvių buvo skaičiuojama, kad per 3 okupa
cijos metus vokiečiai Lietuvos ūkiui buvo padarę 
nuostolių už 5,575 mil., bolševikai per vieneris metus 
už 2,000 mil. aukso litų.

(7) Gyventojų diskriminacija. — Rūpestingai 
naudodamiesi sau Lietuvos ūkiu, vokiečiai neparodė 
jokio rūpestingumo vietos gyventojais. Nors sandė
liuose prekių buvo tiek, kad Lietuvai būtų užtekę 
keleriem metam, bet ūkininkai negalėjo gauti, veik 
jokių ūkiui reikalingų padargų ir prekių. Jie turė
jo verstis “autarkiniu” ūkiu — savo gamyba arba 
spekuliuoti. Dar blogiau buvo miestų gyventojam. 
Dėl prekių “surašymo”, kurio metu turėjo dingti iš 
sandėlių patys vertingieji daiktai, prekyba pvz. Vil
niuje 3-4 mėnesius neveikė. Miestas su dideliu vargu 
tuo metu vos gaudavo duonos. Gyventojam įvestos 
maisto ir kitų reikmenų kortelės buvo žymiai ma
žesnės nekaip vokiečiam. Duona buvo tik juoda. Bal
tą lietuviai tematė vitrinose su užrašu: “Nur fuer 
die Deutsche”. Tas išskyrimas “fuer die Deutsche” 
ypatingai erzino. Ir su piktu džiaugsmu sklido pasa
kojimas, kaip vieną rytą Kaune rado užrašą prie 
karstų parduotuvės — “Nur fuer die Deutsche”. Kor
telėse buvo įrašytas pienas vaikam, sviestas, mėsa, 
miltai, cukrus, -druska, vaikam marmeladas. Praktiš
kai betgi nebuvo galima gauti to, kas kortelėse buvo 
sužymėta. Sviesto buvo vasaros mėnesiais. Pieno vi
sai ne. Vaikam iki trejų metų buvo skiriama pieno, 
bet jo negaudavo ištisom savaitėm. Daržovių jokių. 
Gydytojų apskaitymu, visas kortelės maistas buvo 

mažiau kaip 1000 kalorijų. Tai užteko žmogui vege
tuoti, bet tik ne darbui. O negaunantiem dar ir kor
telėse Įrašyto davinio, susidarė jau bado racionas.

Manufaktūros ir verpalinių medžiagų gyvento
jam tedavė tik specialiais srities komisarų leidimais. 
Šiaip verpalinių medžiagų gyventojų reikalam bu
vo skiriami toki kontingentai, kad norint visiem gy
ventojam juos padalyti, kiekvienam būtų tekę po 6- 
8 punktus. O už 8 punktus buvo galima gauti vyriš
kas kojines, moteriškos jau reikalavo 12. Kostiumui 
reikėjo 80 punktų. Vadinas,’ tik per 10 metų galėjai 
gauti kostiumą pagal normalius punktus!

Tai jau buvo aiški diskriminacija, palyginti su 
vokiečiais civiliniais asmenim.

(8, Gyventojų savisaugos priemonė — speku
liacija. — Dėl bado raciono ir aprūpinimo apskri
tai daug sykių buvo kreiptasi žodžiais ir memoran
dumais, pradedant jau nuo LAF memorandumo 
1941 rugsėjo 20. Viskas buvo veltui. Tada iniciaty
vos gintis nuo bado ėmėsi patys gyventojai. Dauge
lis miesto gyventojų turėjo giminių ir pažįstamų 
kaime. Kaimas pradėjo šelpti miestą siuntinukais. 
Ypačiai, kada organizuotai imtasi šelpimo darbo; ka
da kreipėsi Į kaimą vyskupai aplinkraščiais ir po
grindine spauda. Prisidėjo dar spekuliantai, kurie kai
muose supirkinėjo maistą ir gabeno j miestus. Juo
kais šios rūšies spekuliantai buvo vadinami naujai
siais knygnešiais — iš analogijos su 1864-1904 me
tais, kada kontrabandininkai aprūpindavo gyvento
jus knyga. Maisto spekuliantus gaudė, baudė, bet 
spekuliacijos panaikinti negalėjo. Ji klestėjo, kaip 
dabar tebeklesti visoje * Sovietų Sąjungoje, nes jos 
reikalavo pati žmųnių egzistencija. Spekuliacija kles
tėjo beveik atvirai. Užteko nueiti į rinkas, kad spe
kuliaciniu būdu gautum, pradedant nuo baltų bul- 
kučių ir baigiant ištisais bekonais. Lietuviai polici
ninkai, kurie eidavo rinkos tikrinti, žiūrėdavo pro 
pirštus. Vokiečiai gaudydavo spekuliaciją ne tiek no- 
rėdamai ją panaikinti, kiek pasipelnyti Generalinio 
komisaro atstovai griaudė kalbas ir straipsnius prieš 
spekuliaciją ir vaišinosi suspekuliuotom gėrybėm. Ne 
vienas iš civilfervaltungo treuhaenderių patys orga
nizavo spekuliaciją iš įmonių, kuriom jie vadovavo.

(Bus daugiau)
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Visos šios penkios rezoliu-

Los Angele*, CaHf. — Pa
baltijo kraštų laisvinimo reika
las pajudintas' penkiomis, nau
jai įneštomis rezoliucijomis 
JAV-bių Kongrese. Jau turime 
dvidešimt penkias rezoliucijas!

parodė Cezaris Surdokas iš Bal- 
timore, Md. Jis, dr. Elena Ar- 
manienė ir adv; Tomas Gray- 
Grajauskas buvo specialiai nu
vykę į Washingtoną ir aplan
kė abu senatorius ir visus kon- 
gresmanus. Jų pastangos jau 
davė puikių rezultatų: jau po
ra Maryland valstybės kongres- 
manų įnešė naujas rezoliucijas 
Kongresmano Edward A. Gar
inate (D. Md.) rezoliucija įre
gistruota šiuo numeriu — H. 
Con. Re*. 126, o kongresmano 
Clarence D. Long (D.-Md.) įneš
tai rezoliucijai duotas šis eilės

so lietuvių parapijos klebonas, 
Julius šilgalis ir latvių bei estų 
atstovai. Vizito proga jie įtei
kė senatoriams ir kongresma- 
nams Sibiro lietuvaičių tremti
nių maldaknygę ir knygą — 
“Lithuania — Land of He- 
roes”.

Kongresmenai Morse (R.-M***), 
Garmėte (D-Md.), Burke M.- 
Ma**.), Long (D.-Md.) ir Tupper 
(IL-Maine) savo naujai įnešto 
mis rezoHudiomts reikalauja 
Lietuvai pilnu laisvės ir nepri
klausomybės.Rezoliucijos H. Con. Re*. 

127 autoriumi yra kongresma- 
nas F. Bradford Morse (R. - 
Mass.), Atstovų Rūmų užsienio 
reikalų komisijos narys. Rezo
liucijos įnešimo reikalu į jį 
kreipėsi kun. Kleb. Jonas Jut- 
kevičius iš Athol, Mass., šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
klebonas ir žymus Lietuvos vy
čių organizacijos veikėjas. Kon- 
gresmanas Morse buvo įnešęs 
tuo pačiu klausimu rezoliuci
ją ir praėjusiame . Kongrese 
(87th Congress). Kongresmano 
James A. Burke (D.-Mass.) re
zoliucijai duotas šis eilės nu
meris — H. Con. Re*. 128.

Maino valstybe garsėja tė
vų pranciškonų vedama lietu
vių gimnazija (high school). Tė
vai pranciškonai skiria nepa
prastai didelį dėmesį ir Lietu
vos laisvės bylai. Tėvas Jurgis 
Gailiušis, O.F.M., šv. Kazimiero 
provincijos pranciškonų pro
vincijolas, buvo kreipęsis nau
jos rezoliucijos įnešimo reika
lu į kongresmaną Stanley R. 
Tupper (R.-Maine). Šis kongres- 
manas rezoliuciją įnešė ir tai 
rezoliucijai duotas eilės nume
ris — H. Con. Res. 132.

Rezoliucijos įnešimo reikalu į 
šį kongresmaną buvo kreipęsis 
dr. Bronius Baškys iš Boston,

numeris — H. Con. Re*. 130. 
Be minėtų trijų Baltimorės lie
tuvių veikėjų, laiškus kong-

cijos yra labai artimos savo tu
riniu senatoriaus Tom Kuchel, 
kongresmano Glen Lipscomb

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA Kennebunkporte, Me. Ten šj pavasari vykdomos naujos staty
bos. statoma sporto salė ir bendrabutis.

IAM UI., *,<*•*>
—a m— 11 i >--------

Sv. Antano gimnazijai 

remti būrelis
WORCESTER, MASS.

Kovo 24 gražiai praėjo šv. 
Antano gimnazijos rėmėjų I- 
mo skyriaus susirinkimas. , į- 
stojo apie 40 naujų rėmėjų.

šiuo metu visas skyriaus dė
mesys yra sutelktas į artėjan
tį gimnazijos koncertą, kuris 
bus gegužės 26 3 v. popiet Mai
ronio parko salėje.

Berniukų choras šiemet yra- 
gerai pasiruošęs, programoje 
turi lietuvių liaudies ir lietuvių 
kompozitorių dainų. Skudučių 
orkestras pagros: Rugučius, Pa
mylėjau vakar, Tyliai tyliai Ne
munėlis teka ir Piemenėlio pa
saką. Gal ne vienas pirmą kar
tą išgirs lietuvių vieną iš se
niausių instrumentų — skudu- 
dį.

Nepraleiskite šio koncerto. 
Bilietus galima gauti Maironio 
parke.

— Rėmėjas.

Mass.
Nepaprastos iniciatyvos nau

jų rezoliucijų įnešimo reikale

resmanams naujų rezoliucijų 
reikalu buvo pasirašę taip pat 
prel. L.J. Mendelis, šv. Alfon-

Kalifornijos lietuvių almanachas
LOS ANGELES, CALIF.

Centro nuosavybėje yra Lie
tuvių Namai, kuriuose be gy
venamųjų butų yra salė susi
rinkimams ir mažesniems pa
rengimams, valgykla, skautų 
būklas ir biblioteka. Centras 
laiko plačiai atvėręs durys lietu
viškų organizacijų kultūriniam 
parengimam, jokio pelno sau iš 
to neieškodamas.

Susirinkime buvo išklausyti 
senosios valdybos ir revizijos 
komisijos' pranešimai, iš kurių 
paaiškėjo, kad jai pavyko nu
mažinti skolas, įrengti virš sa
lės dar vieną, butą, uždengti 
salės pastato naują stogą ir 
baigti apyskaitinius metus su 
1,056.69 dol. pelno.

Išrinkta naujoji direktorių 
taryba, kuri pasiskirstė parei
gomis taip: pirm. A. Dabšys, 
vicepirm. A Skirius ir E. Stir- 
bienė, sekr. J. Andrius, ižd. T. 
Grikinas, direktoriai: A. Mar
kevičius ir C. Norkus. E. M.

Išėjo iš spaudos, Kalifornijos 
Lietuvių Almanachas”. Tai 133 
pusi, kišeninio formato knyge
lė, paruošta A.F. Skiriaus, iš
leista Los Angeles Lietuvių Pre
kybos Rūmų, spaudė Lietuvių 
Dienų spaustuvė.

Almanache yra trys dalys: 
alfabetinis Pietinės ir šiaurinės 
Kalifornijos lietuvių (turinčių 
savo telefoną) sąrašas; visos’ 
Kalifornijos lietuvių prekybi
ninkų, pramoninkų ir profesio
nalų sugrupuotas sąrašas (tik 
norinčių šiame almanache da
lyvauti). Kalifornijoje veikian
čių organizacijų, klubų, kultū
rinių, religinių įstaigų var
dai, adresai, valdybos ir trum
pa jų istorija (kada ir kas įstei
gė).

Sąrašuose nerasite tik kele- 
tos organizacijų kurios yra pa
sivadinusios “apšviestos”, “li
teratūros”, “kultūros” ir dar
bininkų vardais, tačiau nieko 
bendro nei su tais vardais, nei 
su lietuviais neturi...” E.M.

Meno paroda. Dailininkų Vik
toro Petravičiaus ir Juozo Pau- 
tieniaus kūrinių paroda atida
roma balandžio 20, šeštadienį 
10 v.r. Lietuvių Namų salėje, 
4423 Santa Monica Blvd. Ofi
cialus parodos atidarymas bal. 
21 d., sekmadienį 1 v. p.p. pa
roda tęsis ištisą savaitę. Užda
roma bal 27 d., šeštadienį. Ti
kimasi, kad šioji, kaip ir kitos 
čia ruoštos meno parodos sut
rauks nemažą būrį meno gerbė
jų ir turės gražų pasisekimą.

Lietuviu Dienų žurnalo me
tinis koncertas-balius rengia
mas balandžio 20 d. 7 vaL vak. 
ukrainiečių salėje, 4315 Melro- 
se Avė. Pirmą kartą Los An
geles lietuviams dainuos Justi
na Motiekaitienė, mezzo-sopra
nas ir neseniai persikėlęs iš Ve- 
hecuelos tenoras Antanas Pa
vasaris. Po koncerto vaišės ir 
šokiai, grojant populiariam čia 
Mykolo Krafto orkestrui.

įsteigti Los Angeles Lietu
vių Prekybos Rūmai (Lithua> 
nian Chamber of Commerce of 
Los Angeles). L.A.L. Prekybos 
Rūmų steig. susirinkimas įvy
ko kovo 27 d. Pirmąją valdy
bą sudaro: pirm. P.V. Rauli- 
naitis, sekr. A.F. Skirius, ižd. 
F. Valuškis, vicepirm. L. Kam 
čauskas ir F. Keršis, koresp. J. 
Andrius, juriskonsultas A. Che- 
ledin. Direktoriai: J. Kutra, 
C. Luksis, H. Mockus ir A. Ha- 
gentornas.

Kovo 31 Kalifornijos Lietu
vių Bendruomenės Centras tu
rėjo savo akcininkų metinį su
sirinkimą. 

ir kitų senatorių bei kongres- 
manų jau seniau įneštoms re
zoliucijoms.

Visi šie penki legislatoriai, 
pilnai įsijungę į Lietuvos lais
vės kovą, verti mūsų padėkos. 
Parašykime jiems visiems po 
laiškutį. Laiškai adresuotini: 
The Honorable (kongresmano 
vardas ir pavardė), House Of
fice Building, Washington 25, 
D.C. IT.

JAV POLITIKA DĖL BALTI
JOS KRAŠTŲ NESIKEIČIA

Chicago, III. Ryšium su žur
nalistų Allen-Scott balandžio? 
paskelbtais gandais dėl taria
mų JAV vyriausybės užsimoji
mų suvaržyti ne tik Kubos, bet 
visų ekzilų veiklą dėl jų kraš
tų nepriklausomybės atkovoji- 
jo, ALT pirmininkas ir ALT 
biuras padarė pirmuosius žy
gius šiai padėčiai ištirti.

Dabar galima pranešti, kad 
JAV Valstybės departamentą 
kontaktavus ne viena, bet ke
liomis priemonėmis, sužinota, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos atžvilgiu JAV vyriausybės 
nusistatymas nėra pasikeitęs ir 
gandai dėl egzilų veiklos suvar
žymo neturi pagrindo.

ALT Biuras
Chicago, 1963 balanddžio 12 d.

LEUKEMIJA- KRAUJO
Leukemijos yra dviejų rū

šių: ūminė, arba aštrioji, ir 
chroninė. Ūminė yra pati pa
vojingiausia. Ja dažniausiai su
serga vaikai ir dažnai už kelių 
savaičių miršta.

Šios ligos priežastis yra ne
normalus augimas nesubrendu
sių baltųjų kraujo kūnelių — 
leukocitų, kurie užtvindo krau
jo sistemą, kepenis, blužnį, 
limfines liaukas. Kaulų smege- 
nys-baltųjų kraujo kūnelių, fab
rikas — pilnas šių kraujo ne
subrendusių dalelių.

Normaliai pas žmogų baltų
jų kraujo kūnelių viename ku
biniame milimetre yra apie 
8,000, gi susirgus leukemija, jų 

skaičius padidėja iki 25,000, 
50,000, 100,000 ir daugiau.

Ūminė leukemija prasideda
staiga. Pradeda krėsti šaltis, 
pakyla temperatūra, pasireiškia 
bendras negalavimas, skaus
mai visame kūne, kartais gerk
lės įdegimas. Po kelių dienų pa
sireiškia blogybinės mažakrau
jystės siptonąai — kraujo išsi
liejimai burnoje, papurstą dan
tų smegenys, kartais pasirodo 
dvokiančios opelės, kraujavimas 
iš nosies, inkstų, žarnų, odoje, 
smegenyse. Padidėja kepenys, 
blužnis, limfinės liaukos.

Didėjant mažakraujystei, li
gonis silpsta ir paskui miršta. 
Kartais ligos eiga yra lėtesnė 
ir turi palinkimo sustoti, ypač 
dabar, vartojant šiai ligai mo
dernius vaistus.
Ūminės leukemijos gydymas

Gydymui naudojami naujau
si cheminiai vaistai: b merkap- 
to-purinas veikia iš lėto, bet 
duoda patenkinamus rezulta
tus per kelias savaites. Meto- 
treksatas ir Aminopcerinas žy
miai stipresni ir nupdingesni, 
bet jų veikimd rezultatai žy
miai ryškesni.

Be to, prie ūminės leukemi
jos naudojami kortizono prepa
ratai gana didelėse dozose. Jų 
veikimas teigiamas, ir kartais 
per vieną antrą parą gaunamas 
laikinas ligos pagerėjimas. Ži
noma. reikalui esant, daromi

DĖMESIO VERTA LIETUVIŲ FONDO 
VAJAUS TALKA •

Liet. Bendruomenės Roches- 
terio. N.Y., apylinkė pavyzdin
gu rūpestingumu yra išvysčiu
si plačią L.F. lėšų telkimo ak
ciją Užtat ir vajaus pasėkos 
nuostabiai sėkmingos. Be jau 
anksčiau atsiųstų stambesnių 
sumų, vėl minėtini šie asmenų 
įnašai, gauti per LF. vajaus 
komitetą Rochesteryje: Kun. 
Pranas Valiukevičius 500.00 
dol., inž. Paulius ir ponia Šla
peliai 200 dol. Po šimtą dole
rių įnešė: Bronius ir Juzė Kro- 
kiai, Petronėlė Kaunienė, Vin
cas ir Elena Vasiliauskai, Juo-

DR. A. GRIGAITIS

kraujo perpylimai, duodami į- 
vairūs vaistai, kurie stiprina 
organizmą bei kraują.

Chroninė leukemija
Chroninės leukemijos pra

džia nėra staigi. Liga prasideda 
iš lėto. Pradžioje pasireiškia 
bendras sveikatos nusilpimas, 
mažakraujystės simptomai, iš
balintas veide, svorio kritimas, 
kraujo išsiliejimas odoje, gana 
dažni skausmai kairėje pusėje 
po krūtine, skausmai krūtinkau
ly, šonkauliuose, nugarkaulyje. 
Padidėja blužnis, padidėja lim
finės liaukos (ypač kaklo); pa
tinsta kepenys.

VISUOMENĖS VEIKĖJAS VINCAS BLAVECKAS
Nuo šių metų sausio 1 dėl 

susilpnėjusios sveikatos ilgame
tis LRKSA 41-sios kuopos sek
retorius Vincas Blaveckas pasi
traukė iš pareigų. Jis išbuvo 
sekretoriaus pareigose 22rjus 
metus. Kadangi V. Blaveckas 
savo visuomenine veikla yra 
pasireiškęs ir kitose organiza
cijose, tad šia proga, nors dėl 
tam tikrų aplinkybių ir pavė
luotai, verta kiek arčiau su 
juo susipažinti.

V. Blaveckas yra gimęs 1886 
sausio 28 Bakalauriškių km., 
Dusmenų parapijoje, Trakų ap- 
skr. Jo tėvas Vincentas buvęs 
Bitautonių dvaro užvaizdas. Jau
nasis Vincukas, kiek prasimoks- 
linęs, kurį laiką dirbo Vil
niaus geležinkelio stotyje. 1905 
revoliucinių sąjūdžių ir nera
mumų metais atvyko į šį kraš
tą ir pradžioje apsistojo Lo- 
vvelyje pas savo dėdę Simą 
Blavecką. Ketverius metus pa
dirbęs audykloje 1909 atvyko 
į Worcesterį ir 41 metus išdir
bo Wiman-Gordono bendrovėje. 
1952 išėjo į pensiją.

Gyvendamas Worcesteryje 
sitraukė į visuomeninę lietuvių 
veiklą. V. Blaveckas yrą bu
vęs LRK Susivienijimo 41 kuo
pos pirmininku penkerius me
tus, prieš užimdamas sekreto- 

zas ir Juzė Sedlickai, Petras ir 
Julija Druseikiai, Jonas ir Ali
na Zurai, Antanas Ragelis, Pet
ras ir ponia Norkeliūnai, Alek 
sas ir Agnė Bareznevičiai.

Savo pasižadėjimus 
tieji dalimis įnešė: Juozas ir 
Marytė Stankai 50 dol., Joana 
Dubickienė 50 dol., 
ras ir Kotrina Sabaliai 40 dol., 
Vytautas ir Izabelė Zmuidzi- 
nai 21 dol. Kazimieras Saulevi- 
čius 10 dol., Dr. Antanas ir 
Danguolė Klimai 5 dol., Juozas 
ir Valė Jurkai 5 dol

VĖŽYS
Baltųjų kraujo kūnelių kie

kis gali pakilti iki 20,000, 60, 
000, 100,000, o kartais net 
iki milijono.

Senesnio amžiaus žmonėse ši 
liga gali neduoti aiškių simpto
mų. Liga atrandama pripuola
mai, tiriant kraują, kai yra rei
kalas. Ligos eiga gali būti įvai
ri, bet visuomet liga turi pa
linkimą progresuoti. Liga bai
giasi mirtimi. Vaikai gali nu
tęsti kelis mėnesius, suaugusie
ji net iki 3 metų. Aprašomi 
reti atvejai, kada liga užsitę
sia iki 8-15 metų. Pratęsimui 
turi didelės reikšmės ligos su
stabdymas, atitinkamas gydy
mas.

VVORCESTER, MASS.

riaus pareigas; 15 metų yra 
buvęs šv. Juozapo Darbininkų 
D-jos Worcesterio kuopos sek-’ 
retoriumi ir visą laiką uolus 
Darbininko skaitytojas. Penke
rius metus buvo šv. Kazimiero 
parapijos kolektorius.

V. Blaveckas yra didelis blai
vininkas IF savo laiku daug pa
sidarbavęs blaivybės idėjai 

skleisti. Pilnųjų blaivininkų

PIRMOJI BITELĖ pirmuose pavasario Žieduose.

Gydymas
Pastaruoju metu šios ligos 

gydymas yra žymiai pažengęs 
pirmyn: ligos progresavimas 
gali būti sulėtintas arba laiki
nai sustabdytas.

Prie chroninės leukemijos 
vartojamas viso kūno arba lo
kalinis x-ray spindulių gydy
mas, ypač prie padidintos bluž
nies. Kaip anksčiau, taip ir da
bar vartojami arseniko prepa
ratai, kepenų dieta arba kepe
nų prepartų injekcijos, vitami
nai, geležies preparatai gerai 
veikia kraujo sąstatą, kraujo 
perpylimas. Be to, vartojamas 
radijoaktyvus fosforas, uretha- 
nas, nitrogen mustard ir kiti 
chemikalai.

centro valdybos raštininku bu
vo 25 metus ir ilgą laika bu
vo vietos blaivininkų 
raštininku ir iždininku. Iš 50 
bususių blaivininkų kuopų be
veik visos yra sunykusios, bet 
Worcestery, palyginti, dar ne
blogai veikia. Tai daug darbo 
buvo įdėta ir V. Blavecko.

Šiemet sausio 28 V. Blavec- 
kui suėjo 77-neri metai. Tenka 
jam palinkėti sveikatos ir il
giausių metų. Pr.



PĄRMIHINKAS

Reikia mūsų talkos
Rezoliucijų reikalas judinamas

Los Angeles, CeKf. — Viso Kongresmenas Rudino (D. N. vienas iš didžiųjų Lietuvos rei-
krašto lietuvių, latvių, estų ir J.) reikalauja Atstovų Rūmų už- kalų gynėjas Washingtone. Jam
kitų amerikiečių laiškai plau- sienio reikalų konusijoc pirmi*
kia didele banga į Washingto- ninką Morgan (D.-Penn.) (tra
ną, kuriuose yra prašomi rezo- dėti apklausinėjimą rezoliucijų
liucijų autoriai ir kiti senato- 

* riai bei kongresmanai imtis 
Žygių už skubų rezoliucijų prą- 
vedimą JAV-bių Kongrese Pa
baltijo kraštų laisvinimo reika
lu.*

Kongresmanas Peter W. Ro
dino (D.-N.J.), rezoliucijos H. 
Con. Res. 96 autorius, 1963 ba
landžio 11 d. parašė Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų komisi
jos pirm, kongresmanui Tho
mas E. Morgan (D.-Penn.) laiš
ką, ragindamas duoti rezoliuci
joms eigą. Štai kelios svarbes- tion is to the many relati- 
nės ištraukos iš kongresmano 
Rodino laiško kongresmanui 
Morgan:

“... We memorialize the In- 
dependence Days of these na- 
tions each year in the House, 
so that the world may know of 
our respect for the integrity 
and courage of these short-li- 
ved republics. Mūsų akcija rezoliucijų reikalu

“I believe, however, that we Kongresmanas Rodino yra

dėti apklausinėjimą rezoliucijų 
reikalu

must do more than make a 
few speeches on the Floor one 
day in the year. The action 
that we can take is embodied 
in my House Concurrent Re- 
solution 96, which was refer- 
red to your Committee on Feb- 
ruary 14.

"From the reaction I have 
had from all parts of the na- 
tion, I know how important 
the enactment of this legisla-

ves or descendants of the Bal- 
tic people, and to all who ad- 
mire their indomitably brave 
spirit.

“I . therefore respectfully 
urge your scheduling hearings 
on this and similar legislation 
as promptly as your schedule 
will allow...”

senatoriams, kurie yra pilnai 
įsijungę į Pabaltijo kraštų lais
vės kovą, reikia mūsų talkos. 
Juos turime padrąsinti savo 
laiškais; mes patys turim 
kreiptis laiškais ir telegramo
mis į Senato ir Atstovų Rū
mų užsienio reikalų komisijų 
pirmininkus (senatorių J. Wil- 
liam Fulbright ir kongresma- 
ną Thomas E. Morgan), kad jie 
skubiai duotų eigą visoms re
zoliucijoms. Savo trumpuose 
laiškučiuose prašyti ir vieno 
ir kito, kad jie pradėtų apklau
sinėjimus (. .1 respectfully urge 
your scheduling hearings on re- 
solutions that call for freedom 
for Lithuania, Latvia, and Es- 
tonia as promptly as your 
schedule will allow ...). Visi 
geros valios lietuviai prašomi 
parašyti po laiškutį savo abiem 
senatoriams ir savo kongres
manui, kad jie iš savo pusės 

' paspaustų kongresmaną Mor
gan ir senatorių Fulbright. IT.

CHICAGOS Lietuvos vyčių choras su dirigentu F. S;rolia (pirmoje eilėje septintas iš kairės). Nuotr. V. 
Noreikos.

LIETUVOS VYČIAI IŠLEIDO PLOKŠTELĘ
Dlinois-Indianos apskričio Lie

tuvos vyčiai, atžymėdami savo 
organizacijos 50 metų sukak
tį, išleido ilgo grojimo plokš
telę “Težydi vėliai Lietuva”.

Chicagos apylinkėse yra apie
400 vyčių, kurie aktyviai vei
kia, puoselėdami lietuviškas 
tradicijas, rašydami laiškus 
Lietuvos laisvinimo reikalais.
Jų choras buvo suorganizuotas

IŠ KULTŪROS FONDO VEIKLOS

1915 metais. Jam vadovavo į 
vairūs muzikai. Vėliau choro 
veikla apsilpo ir visai iširo. Cho
rą • per naują suorganizavo 
1960 ir jam iki šiol vadovauja 
muzikas Faustas Strolia. Cho
ras jau dainavo Clevelande, De
troite ir, suprantama, bent ke
letą kartų pasirodė Chicagoje. 
Šiemet jubiliejiniame seime 
Bostone jis taip pat koncer
tuoja.

Chorui akompanuoja pianis
tas John Byanskas, solo gieda

Ann Marie Kassel ir Albinas 
Rudzevičius.

Plokštelė pagaminta Conti
nental Record Co. of New 
York. Prie jos pasirodymo la
bai daug prisidėjo Jokūbas J. 
Stukas, Lietuvos vyčių kultū
ros reikalams pirmininkas. Ap
lanką nupiešė dail. Jonas Su
bačius.

Plokštelės platinimu ir infor
macija rūpinasi Loretta Kassel, 
4049 S. Rockwell St., Chica
go, 29, Illinois.

Į IŠ VISUR
— Aleksandra Pilsudskienė 

mirė Londone, sulaukusi 80 me
tų. Ji buvo Lenkijos maršalo 
Juozo Pilsudskio žmona. Pil
sudskis, kuris Lietuvai padarė 
didelę skriaudą, sulaužydamas 
Suvalkų sutartį ir užgrobdamas 
Vilnių, buvo, kilęs iš Žemaiti
jos bajorų Gineičių. Jis mirė 
1935 Varšuvoje. Vokiečiam 
1939 užpuolus Lenkiją, Alek
sandra Pilsudskienė su dviem 
vaikais buvo priglausta Lietu
voje, paskui išvyko į užsienį.

— Kongresmanas F. Brad- 
ford Morse (R.-Mass.) rašo kun. 
kleb. Jonui Jutkevičiui iš At- 
hol, Mass.: “.. .Savo rezoliuci
ją (H. Con. Res. 163), kurią bu
vau įnešęs praėjusiame kong
rese Lietuvos laisvinimo reika
lu, įnešiu iš naujo dar prieš 
Velykų šventes” ... Kongres
manas Morsė yra Atstovų Rū
mų užsienio reikalų komisijos 
narys.

— Kun. Jonas J. šernas, šv- 
Onos parapijos klebonas Jer
sey City, N.J., birželio 2 šven
čia savo kunigystės 25 metų 
sukaktį. Padėkos mišios bus 12 
vai. šv. Onos lietuvių parapijos 
bažnyčioje Jersey City, N.J. Pa
mokslą sakys tėvas T. žiūraitis, 

1 O.P. Pagerbimo pietūs bus Sop- 
hie’s Greenville Gardens, 128

POSĖDŽIAVO ALTO VALDYBA
rikiečių ir užsieniečių visuome
nei šiais metais liepos mėn. 
vykstančioje Chicagoje tarp
tautinėje parodoje, Lietuvos ge-

Balandžio 5 Chicagoje ALT 
biuro patalpose įvyko regulia
rus mėnesinis ALT valdybos 
posėdis.

Jame apsvarstyta eilė klau- neralinio konsulo dr. P. Dauž- 
mų, liečiančių bendrosios vei
klos reikalus ir padaryti atitin
kami nutarimai specialiais klau
simais.

Nutarta išleisti specialų lei
dinėlį apie pavergtą Lietuvą ir 
jos dabartinę būklę. Leidinys
bus platinamas plačiajai ame- rio mokestį.

vardžio organizuotame pavilio- 
ne.

Patvirtinti ALT atstovai 
“Conference of Central 
Eastern European descent”
ganizaciją N. Yorke ir nutarta 
sumokėti tos organizacijos na

I 
ir 

or-

kyklai du vadovėlius IV ir VII 
skyriui. Taip pat Kultūros Fon
das numato išleisti mokslini 
veikalą apie Lietuvą anglų kal
ba.

Fondo lėšas sudaro įvairios 
aukos. Daug aukų sudeda Lie
tuvių Gydytojų Draugija, pa
aukodama tūkstantines. Taip 
pat Fondui 900 dol. įnašą da
vė Lietuvių Fondo valdyba. Su
mą sudarė nuošimčiai iš įneštų 
Fondo pinigų.

Paskutinėmis dienomis ir 
anksčiau Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Fondui aukojo: 
M. Rėklaitis — 25 dol., L.B. 
Philadelphijos apylinkės valdy
ba — 50 dol., dr. L.A. Dirda 
5 dol, dr. J.J. Plikaitis 10.75 
dol., Beverly Shorės* lietuvių

Trečiojo ordino vadų studijų dienos.
Birželio 28-30 d., St. Mary’s 

Retreat House. Lemont, 111. 
(netoli Chicagos) ruošiamos an
glų kalba tretininkų vadų stu
dijų dienos. Birželio 28 d. 8 
v.v. bus pirmoji paskaita, po 
kurios eis Šv. Rašto vigilijos 
valanda. Vakarienė 6:30 v.

Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros Fondas praeitais metais 
išleido populiarų VI skyriaus 
vadovėlį “Ten kur Nemunas 
banguoja”.

Šiais metais išleido antrąja 
laida V. Petravičiaus iliustruo
tą pasaką “Gulbė karaliaus pa
ti”.

Fondo didžiausias rūpestis 
yra išleisti V. Biržiškos pareng
tą “Aleksandryną”. Pirmasis 
tomas atspausdintas kiek anks
čiau, II tomas bus baigtas šių 
metų birželio-liepos mėnesiais,

Gegužės 28 nutarta sušauk- in tomas taip pat atiduotas 
— Prel. Mykolas Krupavi- ti Washington, D-C., bendro- spaustuvei ir jau pradėtas rink

aus Ateitininkų šalpos Fondui jo pabaltiečių komiteto posėdį ti.
prisiuntė 66-00 dol., kaip meti- tų kraštų rūpimiems klausimam Šiais metais Kultūros Fon- 
nį nario mokestį (po 3.00 dol. spręsti ir ta proga atsilankyti das yra suplanavęs išleisti la- 
metams) iki 1985 metų pabai- Valstybės departamente su ati- bai reikalingus lituanistinei mo- 
gos. kada didžiai gerbiamam tinkamais . klausimais, liečian-  klubas 100 dol. dr. P- Jonikas

• " 100 dol., J. Vaineikis — 10
dol., kun. J. Pragulbickas 5 *dl. 
kun. A. Steponaitis 10 dol.

Už visas aukas Kultūros 
Fondo valdyba nuoširdžiai dė
koja. Kultūros Fondo pirminin
ku yra kun. St. šantaras, 819 
North 16 Avė., Melrose Park, 
III., iždininku Jonas Bertašius, 
2642 West 15th St., Chicago 8, 
III. ir LB Centro Valdybos iž
dininku Zigmas Dailidka, 5921 
So. Fairfield Avė., Chicago 
29, Dl.

prelatui sueis 100 metų amžiaus čiais pavergtus Baltijos kraš- 
AŠF Valdyba prelatui yra la- tus. Taip pat dalyvauti “Voice 

of America” 12 metų sukakties 
paminėjime ir išsiaiškinti dėl 
tolimesnės programos pabaltie- reportažu “Behind Our Anti- 

Exile Policy” apie keičiamą 
JAV politiką Baltijos kraštų 
atžvilgiu, ALT yaldyba tuojau 
ėmėsi tą klausimą aiškintis ir 
padarė atitinkamus žygius ir, 
jei bus reikalinga, ALT darys 
viską, kad Lietuvos klausimai 
būtų teigiamai sprendžiami.

ALT Biuras

Studijų dienomis paskaitos ir 
diskusijos bus šiomis temomis: 
Trečiojo Ordino misija mūsų 
dienose, tretininkų socialinės 
pareigos, enciklika “Motina ir 
Mokytoja”, Trečiojo Ordino 
vadovų atsakomybė ir parei
gos; Trečiasis Ordinas ir šei
ma; Įvairių profesijų kongrega
cijos; Trečiojo Ordino ir rasių 
klausimas; tretininkų veikla 
misijose..

bai nuoširdžiai dėkinga.
Į Lietuvių Fondo pilnatei

sių narių eilę įsijungė šie as
menys. įnešę fondo sąskaiton 
po šimtą dolerių: Antanas ir 
Bronė Jucėnai, Midletown, 
Conn., Antanas ir Uršulė Žit- 
kai, Hartford, Conn., Valerijo
nas ir Leokadija Puodžiūnai, 
Melrose Park, m., Ignas Kaz
lauskas. Jackson Heights, N. 
Y., ir Vytautas Abromaitis 
Richmond Hill, N.Y.

Ryšium su pasirodžiusiu Chi- 
cagos Sunday American dien
raštyje balandžio 7 Allen-Scott

Studijų dienos baigsis birže
lio 30, sekmadienį. 1:30 v. 
konferencija ir palaiminimu.

Registracija ir išlaikymas stu
dijų metu — $23.00. Registruo
tis pas: Rev. Philip Marųuard, 
O.F.M,, Third Order Central 
Office, 29, So. La Šalie St., Chi
cago 3, III. Susisiekimas nėra 
sunkus. Iš Chicagos Greyhound 
autobusų stoties kas valandą 
eina Blue Bird autobusas į Le- 
mont, III. ir sustoja prie St. 
Mary’s Retreat House, 1400 
Main Rd.

Jaunųjų tretininkų vadovėm 
seselėms kambariai numatyti 
netoli rekolekcijų narnų esan
čiame seserų vienuolyne. Studi
jų dienose gali dalyvauti mote
rys ir vyrai. Angliškai kalban
tieji tretininkai-ės lietuviai, 
ypač tarybų nariai, skatinami 
dalyvauti šiose studijų dienose.

Tretininkų Šv. Kazimiero pro
vincijos vadovybė

cių kalbomis.
Nutarta sukviesti balandžio 

19-21 Chicagoje laisvinimo 
veiksnių — Vliko ir Lietuv. 
Laisv. Komiteto pasitarimą įvai
riems organizaciniams klausi
mams aptarti ir pasidalyti nuo
monėmis tarptautinės politi
kos klausimais kiek liečia pa
vergtos Lietuvos būklę. Chicago, 1963 balandžio 8

“RŪTOS” ANSAMBLIO

Šeštadienį, balandžio 27, 1963

Uždaros rekolekcijos
Birželio 21-23 Nekalto Prasi

dėjimo seserų vienuolyne Put- 
nam, Conn., ruošiamos Trečio
jo Ordino narių moterų ir Šv. 
Pranciškaus mylėtojų uždaros 
rekolekcijos ir studijų dienos.

Rekolekcijas 
nas praves T. 
kys, O.F.M.

Rekolekcijos
Šv. Pranciškaus
vės bus taip pat supažindina
mos su Trečiojo Ordino tiks
lais, veikla ir organizacija.

Rekolekcijos prasidės birže
lio 21 8 v.v. Tą pačią dieną 
4 v. įvyksta Trečiojo Ordino 
kongregacijų pirmininkių ir Ta
rybos narių pirmasis posėdis.

Rekolekcijos baigsis
23, sekmadienį, 5 v. Paskutinio- 
je rekolekcijų ir studijų dieno
je gali dalyvauti ir vyrai treti
ninkai. Rekolekcijų ir studijų 
dienų auka yra $15.00.

Visais rekolekcijų ir studijų 
dienų reikalais prašome kreip
tis: Rev. Justin Vaškys, O.F. 
M., Greene Ma. (Tel- 946.55Į1 
or Sister Superior. Immaculate 

i Conception Convent, RFD
Putnam, Conn. (Tcl. WA 
5828).

LIETUVIŲ LAISVES SALEJE
269 2nd STREET. ELIZABETH, N. J.

PROGRAMĄ IŠPILDO:

Vyrų ir mišrus choras su solistais — 
Edna Mėck, Florence Schirm
ir Lindu Stuku

Koncertui vadovauja:

dirig.
O Algirdas Kačenauskas

Pradžia — 7:30 vai. vak.

Po koncerto ŠOKIAI GROJANT TUNE TOPPERS ORKESTRUI
• Bilietai i* anksto gaunami pas ansamblio choristus bei visus narius- už $1.50 o

Prie jėjimo aukojama S2.00

ir studijų die-
Justinas Vaš-

bus vedamos 
dvasioje. Daly-

2,
8-

Kostas Januška

PAVASARI New York© parke. Nuotr. V. Matelio

Danforth Avė., Jersey City, N. 
J., 3 v. popiet.

— Prof. Vosilijus Sezemanas 
mirė kovo 30 Vilniuje. Buvo 
gimęs 1884 gegužės 30 Vi- 
borge. Mokslus gilinęs visoje ei
lėje universitetų. 1923 buvo pa
kviestas į Lietuvos universitetą 
dėstyti filosofijos. 1928 buvo 
pakeltas ordinariniu profeso- 

' rium. Antrame bolševikmetyję 
buvo kelis metus ištremtas į Si
birą, iš kurio grįžo į Vilnių. 
Yra paskelbęs visą eilę filosofi- 

> jos mokslo veikalų. Palaidotas 
balandžio 2 Karių kapinėse 
Vilniuje.

— Sao Paulo ateitininkai 
(Brazilijoj) kovo 31 aplankė dr. 
Eliziejų Draugelį pasveikinti jį 

■ 15 metų amžiaus sukakties pro
ga. Dr. Eliziejus Draugelis yra 
vienas iš ateitininkijos kūrėjų. 
Nežiūrint jo nejauno amžiaus, 

1 yra dar labai gyvas ir judrus, 
susirinkusius labai maloniai pri
ėmė. papasakojo daug smulk
menų iš pirmųjų ateitininkijos 

' gyvenimo dienų. Atsisveikinda
mas prašė, kad jaunimas jo ne- 

' pamirštų ir dažniau apsilanky
tų.

— Berniukų vasaros stovyk
lą Alpių kalnuose rengia Tėvai 
saleziečiai, kurie Italijoje turi 
savo gimnaziją. Stovyklos lai
kas nuo liepos 15 iki rugpjū
čio 20. Vasarvietėje pragyvenk 
mo išlaidas padengs stovyklos 
vedėjai, lietuviai saleziečiai. Jau 
nimui reikės susimokėti tik ke
lionės išlaidas. Priimami ber
niukai nuo 10 iki 14 metų.

— Švedijoje, Lundo univer
sitete, yra dėstoma lietuvių kal
ba. Dėsto Aldona Balandaitė- 
Brohland.

— Sao Paulo (Brazilijoje) at
eitininkai kviečia JAV -ateitinin
kus praleisti atostogas pas juos. 
Jie norėtų visa laiką su sve
čiu kalbėti lietuviškai, nes jis 
nemokės portugališkai, o jie ne
moka angliškai. Tokiu būdu jie 
praktiškai daug išmoktų lietu
viškai. Kas norėtų atosto
gas praleisti Sao Paulo ateiti
ninkų tarpe, prašome rašyti ad
resu: Irena Simonytė. 4118 
Caixa Postai, Sao Paulo Brazil.

MARGUČIŲ PARODA
Miunchene. Vokietijoje. Lud- 

vvigsfeldo priemiestyje, kur gy
vena nemaža tremtinių, buvo 
surengta tarptautinė margučių 
paroda. Su velykiniais margu
čiais ir kitais tautiniais papro
čiais pasirodė įvairios tautos, 
jų tarpe ir lietuviai. Didelį pa
sišokimą turėjo lietuviški mar
gučiai. jų nuotrauka drauge su 
lietuviška lėle buvo įdėta di
džiausiam Bavarijos laikraštyje. 
Paroda uždaryta balandžio 12.



šio.

tų sutvarkyti žaidynių rengė-

Vedėjas

Vedėjas

M.-.KEESPOR’

Sekmadieni

M’Owarr1 7-417fi

3?1 Ro5inwoed Rrf.

PROGRAMOS

WKOX. Framšngharn. Mass. 
Sekmadten?a:s 8-9 vai. ryte

VVATERBURY. CONN.

WWCO — banga 1?m mOO kr

III.
400 Kine.: F M 102 7

S t e p. Mintus 
wi VN — 1360 kilo-vcles 

Sekm?d;eniais-nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

4 —

LEDUS IŠNEŠUS. Nuotr. v. Maželio.

WATERBURIO SPORTO KLUBAS
Paskutiniu metu atrodė, kad 

Waterburio sporto klubas Gin
taras baigia savo dienas. Pri
slėgė ji finansiniai rūpesčiai, 
ypač po kelionės Chicagon. kur 
dalyvavo žaidynėse. Be šiaip 
slegiančių išlaidų krepšininkai 
rungtynių metu buvo apvogti 
nusirengimo kambaryje. Nuos
tolių padaryta apie 100 dol. Nei

Buvo padarytos pastangos 
Gintarą ne tik atgaivinti, bet ir 
pastatyti ant tvirtesnių kojų. 
Tam pagrindo yra. Jau sudary
ta jauniu komanda, kuriai va
dovauta Bronius Maurutis. Jau
nučių komandą organizuoja Vy
tautas Petruškevičius.

Finansiniais reikalais 
Faskas. nei rungtynių rengėjai ypač rūpinasi. Romas Igaunis. Ir 
nesiteikė i tai atkreipti dėme- šiais metais jo pasišventimo 

dėka, atrodo, bus Įgalintą ke- 
Ateityje tokius dalykus ture- li°nė Į Clevelandą.

jai. Turėdami iš žaidynių pel
no. turėtų apmokėti nuostolius.

-

BOSTON. MASS.
VndAias

JONAS J. ROMANAS. Sr.
WM!|_ - 1430 ki’. Medfnrd. Mass.

Sekmadieniais nuo H iki 12 vid.

AM-bangomis 1*90 kilociklų
F M bang. 105.7 megacikfų

1963 m., balandžio 17 d./ Nr. 29

DARBININKU PAREMTI AUKOJO

Iki š;ol stipriau finansiniai 
rėmė Waterburio Bendruome
nė. ypač dr. P. Vileišis. Gin
taro reikalams dar talkina Vla
das Vaškelis ir Gediminas švel- 
nys.

Gintaro krepšininkai šiais 
metais turėjo ketverias rungty
nes. iš kuriu trejas laimėjo, o 
vienas pralaimėjo.

Prieš Ansonios Traveling A- 
gency komandą laimėjo 97-85. 
Tašku Įmetė Jasinskas 21, švel- 
nvs 19. Purei 18, Adsima 14, 
Siriela 14. Barėnas 7, Rajeckas 
4.

Po '6 dol. V. Grabousky, New 
Haven, Conn. 4 doL Kun. St. 

. Yla, Putnam, Conn, Rt. Rev. 
Msgr. Dr. LJ. Mendelis, Bal
timore, Md. P. Davidonis, Mil- 
ford, Conn., J. Spackauskas, 
Chicago, Hl., S. Jakutis, So. 
Boston, Mass., C: Daukantas, 
Cambridge, Mass., J. Franckus, 
Methuen, Mass., JL Kuneac, 
Brome,N.Y., A^. (Joeldneris,
M. D. Flushing, W.Y.» B. Milu- 
Skužinskas, No. Bellmore, N. 
Y. V. Adams, M.D. Akron, O- 
hio. V.> Arnastauskaitė, Cleve- 
land. Ohio., B.K. Stankus, Ne- 
wark, N.J. A. Diškenas, May- 
wood, N.J. J. Burdulis, U.’ša- 

‘ sis, P. Samulėnas, A. Sinus,
Brooklyn, N.Y.

3 dol. M. Cižauskaitė; Brook
lyn, N.Y. A- Mardosas, Brons,
N. Y., H Petniūnas, Richmond' 
Hill, N.Y., H. Miklas, A. Wens- 
ky, Great Neck. N.Y. J.J. Griš- 
kauskienė, Cheshire. Conn. K. 
Silvinskas, Phila. Pa.

2 dol. S. Kamaitis. J šaltis,
M. Masionienė, Brooklyn, N.Y. 
B. Bieliukas, J. Matyckas, E. 
Milukas. A. Sutkus, A. Trainis, 
Richmond Hill, N.Y., E. Pelė- 
kaitė. Rochester, N.Y. J. Telks
nys. Hreat Neck, N.Y. J. Ol
šauskas, Amsterdam, N.Y. K. 
Karečka, Jamaica N.Y., V. Yan- 
kauskas, Yonkers. N.Y. E. Tre
čiokienė, Orange. N.J., J. Kun-

' gys, Newark, N.J., M. Baronas, 
Elizabeth, N.J., T. Staugaitis, 
Newark. N.J.. A.J. Aleksis. O 
Baltrušaitis. Waterbury, Conn 
R. Žukas, New 
B. Kondratas, 
Conn.

1.50 dol. J.
Petraška, Brooklyn, N.Y.. 
Laitušis, Orange. N.J. 1 dol. 
V. Gureckas, A. Konce, J. 
Orentas, T. Pusnikas, U. Šarkie- 
nė, J. šeštokas, J. Terebeiza,
V. Ubrazas, B. Urbon, Brook
lyn, N.Y. M. Balčiūnas, E. Gru- 
dzinkas, A. Povilaitis, Woodha- 
ven, N.Y., M. Kazlauskas, A. 
Liužėnas. P.: Valašynas, Ams- 
terdam, N.Y’, 0. Buivydienė,
W. Labutis, Yonkers, N.Y. K. 
Pachesa, Elmhurst, N.Y. V. 
Radzevičius, Endicott, N.Y. J. 
Bartash, Rochester, N.Y, Kun 
J. Ruokis, Little Falls, N.Y- S. 
Ramoška, Hempstead, N N. 
Kun. Dr. V. Bartuška, Bronx,
N. Y. Kun. A. Petraitis, Sche- 
neetady. N.Y.. Kun. P. Jonai
tis, Albany, N. Y., S. Mali
nauskas, Greenport, N.Y- C. 
Prapuolenis, White Plains, N. 
Y.. J. Skobeika, Kew Gardens, 
N.Y., J. Bortkevičienė, Jamai
ca. N.Y., J. Černius, Maspeth. 
N.Y., J. Pažemėnas. ^ueens Vil- 
lage, N.Y. A. McKay, Scotia,

N.Y., V- Povilauskas, Astoria„ 
N.Y. A. Staniel, Maplewood, N. 
J., D. Gecevičius, Paterson, N. 
J., K. Kazlauskas, J. Petkus, V. 
Vaškys, Baltimore, Md., F. P. 
Baltakis. San Diego, Calif., S. 
Tiknis. Yucaipa, Califl, b-1. vel
tas, Pittsburgh, Pa., M.P. Sta- 
nionis. Midland, Pa., L. Kra- 
jauskas. A. Panuškis, Chicago, 
III., P. Ofrossimow, Washing- 
ton, D.C., F. Klonius, Raymond, 
Wash., • V. Blauzdžiūnas, F.J. 
Gudskis, J. Šiupienius, Waterbu- 
ry, Conn. J. Sniečkus, Wol- 
cott, Conn. V Lileiha, Groton, 
Conn., J. Lazdauskas, Bridge- 
port, Conn., S. Butan, Torrig- 
ton, Conn., J.R. Vaišnys. New 
Haven. Conn. K. Jakutis, Strat- 
ford, Conn.

REAL ĖST ATE

FOR SALE House in Massapenua. 
Snlit. 3 hedrooins. 2 *4 baths. fire- 
place. utility room. garden. eat in 
kitehen, full basement. landseaped. 
many extras. St. Martin’s Parish 
nearbv. Principais only $23.000. — 
Call PY 8-8834 — Mrs. HANLEY.

BELLEROSE Our Lady of Snovvs 
Parish. 2 bedroom home. Brick and 
shin?ie. covered patio. nevv gas heat. 
finis hed basement. many extras; — 
con/enient location. principais only 
$19.000. ovvner. Mušt be seen to ap- 
preciate. Phone 516 FI 3-6440

HOTELS

London, Conn. 
Q uaker Hill,

Išganaitis, E.
J.

Prieš New Yorko atletus lai
mėta 107:63.

Skaudžiai pralaimėta tradi
ciniame Waterburio YMCA Gol- 

vad. kun. Aif. Sušinskas ^edal turnvre. Pralaimė-
706 Talbot Avė.. Bradock, Pa. " .. . .
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.p. tos pirmos rungtynes pnes 

Towngtono Alfanos 65-64. De- 
dešimt sekundžių iki rungty
nių pabaigos vesta 1 tašku. Pa
imtos minutės metu žaidikas 
Adzima nuėjo atsigerti. Dar 
jam nesugrižus. teisėjas sušvil
pė. Kamuolys paduotas ne
dengtam žaidiui prie krepšio. 
Kaltas žaidikas. dar labiau va
dovas. kuris pasimetė šių rung
tynių metu.

Prieš Ansonios YMCA ko- ! 
mandą laimėta 89-84. Taškus į- « 
metė Siriela 21, Purei 20, Ja- ; 
sinskas 18. Adzima 18, §vel- ! 
nys 12. f

DETROIT. MICH.
WJ! R, 1400 bantra 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure. Oetroit 27, Mich.

BRoadvvay 3-2224 
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HARTeoiD, CONN. 
WPOP 1410 k!c.

v i č i M S

zal. diena

335 Titan St.. pn?Mrf»»nhia 47. Pa

Komandoje, kuri vyksta Į 
Clevelandą, jau nežais Kryža- 
nauskac. J’S jau metė žaidęs 
krepšini. Iš vykstančių Svel- 
nys yra žaidęs 5 kartus (S. A- 
merikos lietuvių žaidynėse), Si
riela 3 kartus, Jasinkas 2 kar
tus, Adzima 1 kartą, Garsys 3 
kartus H kart už Worcesterio 

vp( rjaukių komandą). Stanevičius 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka- 2 kartus, 
rudkos pirmadieniais 7-8 vai. vak

*ekm.id — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

R a r c u s 
fermos rrd»»o programos 

Radijo stotis WOPA, Oak Park,

Žiūrovas

MALDAKNYGE

DIDYSIS
RAMYBES
ŠALTINIS

PREL. PR- JURO
Pataisytas II* leidimas

Išleido Tėvai Pranciškonai
640 pusi. Kaina 4 dol. Labai 
patranKli. «inka kaip dovana 
visok.omis rrogomi*. Gauna
ma pas knvgų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21. N. Y.

Enjoy your stav at 2 delightful Ho
tels vvhen coming to the New York 
area. The inviting Rockledge Manor 
Hotel. 35 VVellesiev Avė., Yonkers, 
N. Y., 914-YO 3-6100: and the Wind- 
ham Hotel. 5 Hudson St.. Yonkers. 
N. Y., 914 YO 9-4569. Reasonable 
rates. Your Comfort—our Concern.

RESTAURANTS

STELLA D’ORO Italian Cuisine — 
"A Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge, Dinner & Supper 
& la Carte. Party facilitres. — 5806 
Broadvvav. near 238th St.. N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Pree narking on our own lot. Clo«ed 
Mondavs Call Kl 3-2245

Karl’s Mariners Inn. Lunch - Dinner 
Sea Food - Lobsters - Steaks - Chops 
For reservations call AN 1-9756: if 
no ansvver. AN 1-8111. Bayvievv Av. 
A- James St.. Northport (turo North 
on 25-Ai. Northport on the Harbor. 
KARL’S Mariners. Inn — Lunch or 
Dine whėrė cuisine & scenery e-cell.

H. W. MALĖ - FEMALE

NURSES (Regis+ered)
87 bed - N*»wlv renovated Hosoital. 
115 miles North of San Francisco. 
near Lak® Tahoe - R^no - Transpor
tation. Expenses advanced - can- 
ceiled after 120 davs emolovment - 
$400 month - 40 hour week - siek 
leave holidavs - Blue Cross - Life 
Insurance - 2 weeks vacation. Write 
or wir*: RTTTH KTNNF.Y (R. N.)

RIDEOUT HOSPITAL 
MARYSVILLE, CALIFORfjįlA

Enalish speaking-Part time 10 to 
2:30-5 days—Lunch only. uniform 
supplied — Executive dining room. 
experienced.

Apply
THE BANK OF NEW YORK 

52 William Street
(near Wall str. — 3rd. Floor)

NURSES — REGISTEREO General 
Dutv - 40 hours per vveek - Retire- 
ment plan - Sočiai Security plan - 
Siek leave - Holiday pay. etc. Paid 
vacations after 1 year emOlovment. 
Salary scalė $394 to $465. Accredited 
105 bed general hospital. located 90 
mi. north of Sacramento on Hwy. 
99W. Town 5000 population. fine 
hunting. fishing. boating etc. area. 
Contact Mrs. H. Rogers — Oir. of 
Nurses. Willows Glen County, Wil- 
lows, Calif.; Tel. Wellington 4-3351

INTERNATION CORP. expanding. 
Can place 3 young ladies or men. 
single. free to travel. assist field 
manager in interesting interviewing 
work. Above average earnings for 
ambitious people. No experience 
needed. free company training. all 
transportation paid. For detaiLs call 
Bourghardt — CI 7-5590. Ext. 11C

OISPLAY

Ist & 2nd MORTGAGES 
Any Type of Financing 

From Purchases to Re Financing 
Liberal Loans 

M ode on Your Tcnns 
• TE 7-1979

BERT Auto Glau Dedame stiklines 
plokštes ir stiklus automobiliams. 
Taisome hidraulinius ir elektrinius 
langus Darome raktus. Sutvarko
me ••Convertible” stogus. Darbas 
sąžiningas, patarnavimas skubus. 
Kreiptis telefonu HY 6-9460 — 115 
Nevv Lots Avė.. B’klyn. at Powell St.

INTERNATIONAL NEWSPAPER 
PAPER PRINTING CO. 
FOR THE FINEST TN 

NEWSPAPER PRINTING 
CALL 

OR 3-1830
The Junioer Ręst Home. 211 Lake 
Shore Rd.. Lake Ronkonkoma. L.I. 
Call 516 JU 8-2282. “Puikūs namai 
senesnio amžiaus svečiams”. Vaiz
das tiesiog i gražųjį Ronkonkoma 
ežerą. 24 vai. priežiūra. Nebrangios 
ratos. Kunigas atneša komuniją 
mėnesio paskutiniais penktadieniais

NEW BONAPARTE
1613 Avė M (Next to Elm Theatre) 

DEwey 6-6880
Have You Tried Ralph Sorrentino’s 
famous Italian Cuisine ? “VVhere the 
Stars meet" A la Carte - Dinners - 
Cocktails - Parties accommodated.

JACK STROELLS BAKERY Wed- 
ding and Birthday Cakes decorated 
while vou wait. Ice cream cakes & 
specialties. “Everv mouthful full of 
gualitv” Phone orders our soecialty 
TYrone 2-1433 — 3434*,į E. Tre- 
mont Avė., corner Bmckner Blvd., 
Bronx. N. Y.

BROVVN S SOUARE DEAL
Body Specialists. Painting, Insur
ance work. Collision work — at its 
verv best. Your satisfaction our only 
concern. All vvork guaranteed. rea
sonable prices. We live up to our 
name Brown’s Sguare Oeale. 303 W. 
119th St.. Manhattan; UN 4-8943.

Martin’s Auto Glass šame dav Ser
vice. auto glass installed while you 
wait. eurved vvindshields. regulators 
- doorhandles - locksprings - keys 
made while you vvait. Prices every- 
body can afford. work guaranteed. 
3531 Boston Rd. near Ėastchester 
Avė., Bronx; Call OL 2-8481.

FISCHER GLASS CO. (near Man
hattan Bridge) downtown Brooklyn 
Glass for every purpose: homes - 
cars - commercial - g’azing - ęnir- 

. rors - tabletops; auto glass installed
- mirrors resilvered. Call TR 5-7906 
Reasonable Prices — Fast Service. 
60 Flatbush Avė., Ext. B’klyn, N.Y.

SPECIAL DISCOUNTS 
"For Brides To Be”

Wedding and Favors; 10 personai 
Memo pads $3.25. lįuality printing 
of every description (phone orders 
accepted) PALMERI PRINTING. 
1305 38th Street, Brooklyn, N. Y.

Call U L 3-2064

Headųuarters for Surgical and Siek 
Room Supplies, Levittovvn surgical 
supplies (Les & Meta Smith regi- 
stered fittersl. Sales, rentals: wheel 
chairs, hospital beds, walkers, com- 
modes. canes, cast boots, cervical 
collars. erutehes. J. J. Smith Phar- 
macy, 2950 Hempstead Tpke. Levit- 
town, PE1-2990. — Open 7 days.

CANDID WEDDING PHOTOS 
P. W.. TROSTORFF 

Phone HO 4-3548 
Reasonable Prices

Black & White - Color. — Special 
consideration to Religious Groups.

LAKEHURST LODGE
Lake Ronkonkoma, Long Island — 
161 Lake Shore Road. The Finest 
in Retirement Homes. We have the 
finest of facilities. This will be your 
home avvay from home. Weeklv rate 
$35 and up. — Dial 516 JU 8-5543
EGG FARM — over 17 aeres, Vine- 
land, N.J. 1 mi. from center of town 
Capacity 10.000 chickens, automatic 
feeders. graders. washėrs, brooder 
houses; modem 3 bedrm house plūs 
additional 3 rm cottage. improve- 
ments, top condition. Suitable for 2 
families. >3 of Cost. Philip Joseph. 
475 FDR Dr. Nevv York; OR 7-5565

0LErS FISH MARKET
Fresh Fish and Sea Food 

Norse Import.
Fish pudding - Fish cakes 

Fish balls
Call TE 6-9444 — Ask for OLE 

7512 3rd Avenue. Brooklyn

WiHTER GARDEN TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MAOISON STREET 
BROOKLYN 27. N. V. 

<Ridgewoodi 
Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietus. Pir- 
mos rūšie* lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ

Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografija? Jums 
geromis sąlygomis padarys

422 Menahon Sfreei, Ridgewood, Brootlyn; N. T 
Tel. HYacin+ 7-4677

3-1477

REPU BLIU
Liquor Store, Ine.

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

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

HIU REAL
X A tNSURANO;

JAMA1CA AVĖ.
21, N. Y,

SMMM

namų, sklypų, apartamentų 
čia galite visokeriopai apsidrausti;

čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių 
ir tai. žemiausiomis kainomis.
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas į

86-16 JAMAICA AVĖ. VVoodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519 Į

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam į

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti į

ANTI9UE AUTO SERVICE

Shell Gasj 27<

1950Resealed - Parts and Labor (most carsl

JA 6-9026

Salėje gali tilpti 100 dalyviu

336 East 86th Su N. Y. C
Tarp 2-os ir 1-os Avenue • TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai vakaro 
Antradieniais ir *c*tadicniais 9 iki 6 vai. vak.

L
D

ir įsitikinti kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis, tai kam eiti pas svetimuosius.

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt - Repaired and Installed

Guaranteed for 12 Monthsor 12,000 Miles 
FREE PICK UP and DELIVERY 

888Bonded - Lining Any Standard U.S. Cars

BRAKES REL’NED 
Parts and Labor 

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt, Repaired and Resealed

REBUILT TRANSMISSIONS from
Parts and Labor

-------- - Rebuilt Units Installed —
107-56 New York Blvd., Jamaica, N. Y

WOERNER «. NELSON, Ine. 
MOVING and RIGGlhG 
Dismantiing — Erecting 

Kelly Press Service
380 Canal Street. Nevv York Cit v 

WA 5-1930

Adolfo SCHRAGERIO

SCHALLER&WEBER
! Augščiausios kokybės produktai
Į • Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai- 
■ riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — Įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
o

| New Yorke — 1854 2nd Avenue — TR t-3847
5 <Tnrp 85 - 86-g-viU>
l Ridgeirodde — 58-54 Myrtle Avė. — VA 1-7888
' Altarijoje U-U Steinw*y 94. — AS 4-8218

Hempsteade — 318 Front Street —' TV 3-5548 
Flashinge — 41-86 Main Street — Hl 5-2552 
Jacksan Heights — 82-18 37th Avenoe u

— DE 5-1154

B
A

D
A



DAftBININKAS

DISPLAY

— Petrosianas jau pirmauja. Var-
DISPLAY

The Proof is in the Taste. Oraer

perty. FuU
4

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STOREMAin 2-7521-6784
FA1RVIEW P ARK HOMESITES

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo .

Telefonas: Vlrginia 3-3544Savininkas VACY8 8TEPONIS

INGS

niku, Petrosianas penktoj partijoj 
pasiekė laimėjimo ir išlygino pa-

At Southold Long laland, 5 min- 
ues to Bay or Sound, near Vlllage 
Churches, School. Ideal for Sum- 
mer or Year Rdund. The answer to 
your Retirement Dreams. For more

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALES PARENGIMAMS 
£R SUSIRINKIMAMS — VELTUI

duets — Delicious Pastries. Cakes, 
. Bread, Etc. for all occasions. “Dėt 

us serve you with the Fineut” — 
28-15 Ditmars. Blvd., Astoria, L. L 
Phone Orders Call — RA 8-5612.

balantttio 12 Darbininką.): 41. Kf? 
Bal 42. Be6 Rd8 43. Bd6+ Kc8 44. 
Ke8Rc7 45. Bc6Bdl 46.2g5Bd8+ 
47. KI7 Bd7+ 48. Kg8 ir juodieji 
pasidavė, šeštoji partija baigėsi re-

KeUonių biuras lėktuvais Ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų. automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Inoome Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vaL; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Ava.. Woodhaven 21. N. Y. • Td. VI 7-4477

168-55 L&FFEKTS BLVD. RICHMOND HILU N. Y.FRED ABUGEL
1X6-7811

. YOU* AD

JMCfttSui Joaeph Andruals - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE - Insurance

— HAVEN REALTY —

from —
LA GULI PASTRY SHOP

SPORTAS
XIII Žaidynės
šį savaitgalį Clevelande, O 

hio, pravedamos š. Amerikos ir 
Kanados lietuvių krepšinio ir 
tinklinio varžybos- Komandų 
laukiama iš Chicagos, Toronto, 
Hamiltono, Detroito, Clevelan- 
do, New Yorko ir kitur. Vyrų 
grupės krepšinyje Waterburio 
Gintaras bandys ginti meiste
rio titulą, kurį jau treji metai 
iš eilės turi. Praeitais metais 
nedalyvavęs varžybose Brook
lyno Lietuvių Atletų Klubas, 
šį kartą, siunčia komandą, ku
rioje daugiausia tie patys seni 
veidai. Atletai į Clevelandą iš
vyksta penktadienio vakare 7 
v. iš klubo patalpų; numatyta 
šios sudėties: Kuryla, Vyšnius, 
Radžius, Kastas, Marozas, Dauk
ša, Bitėnas, Gintautas.

Futbolas
Pereitą savaitgalį lygos vado

vybė pasigailėjo ir mūsiškių 
pirmenybių rungtynes Yonkers 
Velykų dieną atšaukė. Užtat 
LAK turėjo žaisti pereitą tre
čiadienį vakare prie šviesų, kur 
pirmenybių rungtynėse pralai
mėjo Bavarian SC 1:3 (0:2). Tu
rėdami eilę sužeistų žaidfln}, 
mūsiškiai į aikštę išėjo šios su
dėties: Jankauskas; Vainius,: 
Mileris; Kerekes, Kulys, Re-Š 
mėza H; Bileris, Trampas, Kli-1 
večka, Budraitis, Nagy. Neįpra-1 
tę prie aikštės apšvietimo, mū-l 
siškiai rungtynes pralaimėjo if« 
sužaidė gana prastai. Kamuolys^ 
ėjo visur — į užribį, į orą, bet? 
tik ne pas savąjį žaidiką. Esant? 
pasekmei 0:3 (visi tris įvarčiai^ 
nereikalingi) mūsų garbės įvartį 
pasiekė kairysis saugas Remė-« 
za H.

šeštadienį jaunučiai su Gin-^ 
liana FC baigė 1:1. ’

Mūsų aikštės t.y. Bushwick' 
futbolo sezonas pasibaigė, taip- 
kad likusias rungtynes mūsis-< 

' kiai turės žaisti svetimose aikš-; 
tėse. Šį sekmadienį LAK žai-< 
džia pas White ’^lainš 3 val.<

A. VENDITTI
SAND and GRAVEL

948 Linden Avenue 
Westbury, L. I. N. Y. 
Call 516 EO 3-2320

Happy and Joyous Easter 
To All Our Friends and Customers

kė Botvininką ir persvėrė pasekmę 
savo naudai 4-3. Aštuntoji nutrauk
ta su nekuria Petrošiano persvara, 
tačiau prie įvairiaspalvių rikių. 
Septintoji partija buvo sukovota ši
taip (baltieji — Petrošiano): 1. c4 
g6 2.Žf3Rg7 3.2c3e5 4.g32e7 5. 
Rg20-0 6.d4e:d 7.2:d4Žbc6 8.2:2 
2:2 9.0-0d6 10. Rd2 Rg4 11. h3 Re6 
12. b3 Vd7 13. Kh2 Bae8 14. Bei f5 
15.2d5Kh8 16. Re3Rg8 17. Vd2 2d8 
18. Bfdl2e6 19.2f4 2:2 20. R:f4Vc8 
21. h4 Be7 22. Rf3 Rf7 23. Va5 Re8 
24. c5d5 25. Rd6!!Vd7 26. R:e7 V:e7 
27. B:d5f4 28. Vd2Rc6 29. Bd3Rb5

Rezervinės pradeda 1:15.
Atletas

DISPLAY

CONSTRUCTION CO.

General Contractors 
Home Alterations 

1 Family converted to 2 Family 
GR 9-4070 

112-15 Farmers Blvd, Hollis

DRESS SUIT RENTALS 
— Men’s Formai Clothes — 

Of the better kind for Rent & Sale
for all occasions

A. T. HARRIS CORP.
425 Lexington Avė., NYC (2nd Fl.) 

(Chock Full of Nuts Bldg.) 
MU 2-6325

SCHOOLS

PART TIME TUTORING
ALL ELEMENTARY AND HIGH 
SCHOOL SUBJECTS FOR FULL- 
TIME ELEMENTARY AND HIGH 
SCHOOL. — GILBERT SCHOOL, 
341 Bridge St., B’klyn. UL 8-8825.

Near AU Subways and Buses

Mūsų mielam Bičiuliui

Happy and Joyous Easter 
To All Our Friends and Customers

CYPRESS CATERERS 
887 Cypress Avenue 

Ridgewood, L. I. N. Y.
Call HY 7-5100

534 ELISON PLACE

*o;q;o;o*o;c;o;oXo;o;o;c'o;o;oHoIo;o;o;o;c^

Happy and Joyous Easter 
To Ali Our Friends and Customers

Paterson, New Jersey

201 SH 2-8770

VVONDER BREAD

CONTINENTAL BAKING 
CO.

Happy and Joyous Easter 
To All Our Friends and Customers 

OLD DUTCH FARMS 
Cash & Carry Milk Depot 

1881 Flatbush Avenue 
Brooklyn,. N. Y. 

CL 8-2808

Happy and Joyous Easter 
To All Our Friends and Customers 

RUDY - MIKE - FRANK
VIGNOLA 

TRUCKMEN & RIGGERS 
3902 Eighth Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Call

36. Kf2Rc6 37. R:Rb:c6 
38. Bc4 Ke5 39. Ba4 Ba8 40. Ba6 Kd5 
41. b4 Kc4 42. a3 Kb5 43. Ba5+ Kc4 
44. Ke3a6 45. Kf4 Kd5 46. Kg5 Be8 
47. B:a6 B:a2 48. Ba7 Be54- 49. Kf4 
Be7 50. Bb7 Ke6 51.a4Kd7 52. Bb8 
ir juodieji pasidavė.

— Tautvąišui nepavyko šių metų 
Chicagos p-bėše. Trečiame rate jis 
netikėtai suklupo prieš Leopoldį, 
kurį paprastai jis nesunkiai sudo
rodavo, padarė dar keletą remizų ir 
atsidūrė atokiau nuo laimėtojų. 
Mūsų meistras Povilas Tautvaišas 
surinko 5įa tš. iš 8. Pirmenybės 
buvo gausios (124 dalyviai!) ir stip
rios savo sudėtimi. Be Tautvaišo 
dalyvavo dar 8 meistrai, kurie “nu
plaukė” draug su juo. Pirmą vietą 
pasidalino triese: Formanek, Buer- 
ger ir dar vienas. Iš lietuvių: Šal
kauskas ių Ramas pririnko po 4 
tš., o Vladas Karpuška 3% tš.

— Ignas Žalys iš Montrealio, 1960 
Golden Knights koresp. turnyre 
puikiai varosi, turėdamas 14-0. Be
liko 4 partijos. Dr. G. Katz, buv. 
Bostono ir Massachusetto meistras, 
kuris rungiasi su žaliu to turnyro 
baigmėje, pasisako, kad netrukus 
turės pasiduoti žaliui.

— Rytų apygardos komandinės 
šachmatų p-bės įvyks šeštadienį, 
birželio 8 d., So. Bostono Lietuvių 
Pil. D-jos patalpose. Čia susitiks 
amžini varžovai: Brooklyno LAK ir 
So. Bostono LPD šachmatininkai. 
Bostono inžinieriai apygardinėm p- 
bėm paskyrė pereinamąją dovaną.

— Gediminas Šveikauskas iš N. 
Yorko ir jo brolis Deopoldas iš N.

MAINST, SOUTHOLD, L. L

516 SO 5-3663

Bring your Cars A Tračia to “Her-

’ TR 1-3310
For Fast Efficient Service

šio skyriaus vedėją, So. Bostone. 
Aplankė jį taipogi ponia čerekienė 
iš Stamford, Conn. Eilučių autorius 
taria jiems nuoširdų ačiū už prie- 
teliškumą.

— Vilniaus miesto p-bes laimėjo

DISPLAY
RAY’S Italian Bake Shop American 
and Italian Style Wedding & Birth- 
day cakes, pastries, cookies, bread 
rolls, whipped cream cakes. butter 
cream and ice cream cakes. Open 
Sundays. Borowide delivery. Call: 
ST 8-9179, 304 5th Avenue (cor. 
2nd Street) Brooklyn, N. Y.

“A Blessed Easter To All” 
Corrtemporary Christian Art Center 

(formeriy Beuron)
Gifts of Distinction — reasonably

statues. — BU 8-8187.
1053 Letfngton Avė., N.Y.C. 21. NY

When in New York it’s the Wolcott 
Hotel 4 W. 31st St, NYC, near Penn 
Sta., Macy’s, Gimbel’s, St. Francis 
of AsšsL Singles from $5. doubles 
from $7, all private baths. kitehens, 
TV’s available if desired. Special 
consideration to religious groups. 
Centraliy located. Call LA 4-7800.

PETRUI ULĖNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą velionies žmonai Magdalenai

L’lėnienci ir kitiems šeimos nariams.

Antenas ir Antanina Benderiai

AtA
PETRUI ULĖNUI

mirus, skausme ir nuliūdime likusiai šeimai: žmonai Magdutci, 
mielam draugui sūnui Jonui, dukrelei Birutei Klioricnei, jų šei-
moms ir giminėms reiškiame nuoširdžią užimjautą ir kartu 
liūdime.

Dalyvavo meistras Vistaneckis ir 
kiti.

DISPLAY

A Happy Easter To All from — 
SKANDI A Imported Foods From 
All Nations. “You ask for It, we 
have It” Imported beer from every 
country. 244 Flatbush Avė., Brook-

NE 8-1077

C 4 H Automatic Transmission — 
Repaired, adjusted, overhauled, dy- 
naflow, hydromatic, povverglide etc. 
Oil seals repaired, Tonjue Flite and 
Convertors. bands, linkage adjusted 
Šame day Service, work guaranteed 
Tel.: PI 6-8290, 256 East Jericho 
Tpke, Mineola. L. I.

BIG - A - SPORTS CENTER

BOWLING - FOOTBALL 
GUNS - TROPHIES

Guns repaired. Discounts to schools. 
clubs, groups. — 1440 WUliams- 
bridge Rd., Brome, N. Y.

TA 3-8242

CONTRACTING WORK 
OUR SPECIALTY

Painting, Plastering, Small Jobs 
Plumbing

Ali Work Done at Reasonable Rates 
Ali Work Guaranteed

Call UL 5-5666 ask for Mr. MOORE

For Better Wedding and 
Week-End Dancing

TUXEDO BALLROOM
Offers the Finest

Call Fred — RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue

New York City

20 Years Experience

JOHN P. GREENE

repaired; vvipers, keys, tocka. Fast 
service—reliable. 72 Bushwick Avė. 
Brooklyn, N. N. Call EV 8-1992-3.

ARTIFICIAL HUMAN ĖYES 
Custom and Stock 

Prosthetic A Surgical Supplies 
East Forham Road, Bronx, N. Y.

Washing M ach i ne 4. T. V. Service 
We repai? all makes, all vvork done 
at reasonable rates—all work guar- 
atneed. Call ES 2-9568 or CO 6-8252 
2416 Mermaid Avė., Brooklyn, N. Y.

Ask for Mr. FRANK

COLONIAL PEŠT CONTROL CO.
INSECTS - RODENTS

Residential - Commerci&l, Monthly 
Accounts — Guaranteed Work; 24 
Hour Service.

‘Termites Our Specialty” 
PE 1-6655 (N) JU 6-7171 (8) 

516 AT 6-9321 — TW 4-2013

BAURLEY AUTO RENTAI. Corp.

DANCING IS FUN at 
La MARTINIOUE CLUB

Music by Chic Momson. Cocktail 
Lounge, Restaurant. Ladies invited. 
Adm. Fri. Sun. $1.55; Sat. Evs. $1.75 
tax incl. Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

Auto Leasing by the Year 
Auto Rentals by the Day 

You will Ūke the way we do busi- 
ness. (All Makes). Call TA 4-5900 
2265 E. Tremont Avė., Brome, N. Y.

ALL CAŠH — in 24 HOURS

NEW LOCATION
JAMES V. MANGANO 

Jasman Watch Co.
Diamonds - Watches - Jewelry 
76 W. 47th Street, Manhat tan 

(near 6th Avė.) 
Cl 6-1860

ANY HOUSE
ANY CONDITION 

Top Prices Paid 
Call the CRAZYIRISHMAN 

MR. GAFFNEY 
OL 7-4222 _

FREDA MONSOUR
MODERN ECECTROLYSIS — Hair 
removed forever ąuiekly, medically 
approved; free consultation. Hours 
by appointment. — Call BE 8-3400, 
entrance through B. Senter Jeweler, 
427 86th St<, Bayridge, Brooklyn.

Richmond Hill - Queens LIBERTY 
ART PHOTO STUDIO Photos for 
aU Occasions. Commercial - Photo- 
stat - Framing. Daily from 9 to 9, 
Wed. 9 to 6:30, Sunday 11 to 5:30. 
125-11 Liberty Avė., Richmond Hill 

Frank. Erba — Vlrignia 3-3605

. MORŠČUęW PCRK STORE

Namų gamybos dešros ir rūkytos 
mėsos. Geriausios kokybės mėsos,

“BRIDES TO BE” Wedding invi- 
tations and Announcements at a 
saving and free informals. Also en- 
graved Personai and Business sta- 
tionery at short notice. Call or write 
to see samples D'AMATO PRINT- 
ING SERVICE 206 7th St, Brook
lyn, N. Y. TeL SO 8-9842.

58-44 Catalpa Avenue 
Ridgevzood 27, N. Y.

?VA 1-1040

ARC ORNAMENTAL Iron Works
We do work anywhere in 5 Boros.

Ornamentai Iron Work

Room Dividers 
Honest Prices—Work Guaranteed 

General Repairwork
For Free Estimates Call ES 6-3311 
1649 McDonald Avė. Brooklyn, N.Y.

The MOUNT PLEASANT CATH- 
OLIC CLUB. Rev. Daniel L. Shan- 
non, OP, Moderator Dance Every 
Fri. Night. Adm. $2.50; 9:30 p.m. 
Al Prine & his Society Orch. - Phil 
Guar & his Latin Rhythm.

HOTEL COMMODORE
42nd St. & Lezington Avė, N. Y. C.

CUT-RITE IMPROVEMENTS 
COMPANY

Finished basements, plumbing. alter- 
ations. plastering and paperhanging 
porch enclosed interior and exterior

Painting Fully Insured
Special consideration to religious 

groups. Call CY 4,1102 ask for 
Vinne x

MOVING EXPRESS 
699 Amsterdam Avenue 

New York City 
LOCAL MOVING 

Fas Reliable Service 
MO 6-8191 — ask for Mr. Rangel

1111 Avenue O, Brooklyn 
ES 6-8820 

Religious articles - Missals 
Greeting cards - gifts 

Amsco and Barron Books 
School Supplies

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA lt ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8ftV.

86-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
, buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooklyn Ii, N.Y. • Tel. STagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato Į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

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

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST

Puikiausia vekHka virtuve: pietSe^vakarleit*

206 Erat Mtfi Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.

TeL RE 4-4428

SONORA ELECTRONIC CORP.
Serving all Boros — Fast, Reliable, 
Courteous. Service and Repairs on: 
Tapė Recorders - Record Players - 
Audio Vlsual Service. All work

Boat Trailers — No down payment, 
Low as $12 per mo. 706-2500 Ibs, 
14 - 25' boats. Complete line of ac- 
cessories for .all make boats. Boat 
trailers, hubs, vvheela, bearings, rol- 
lers, winches, tires, Custom Car 
hitehings. Just call 516 AN 5-3722 
TURNPIKE BOAT SALES, INC.

Irena ir Bronius Garunksciai 
Birute ir Vytautas Ignai

Vedėjas: Helmut Vollmer & 
KASDIEN KONCERTAI““ < vai popiet

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Tel. Vlrginia 6-1800

Naujai atidarytas

|f
H 0 L Y L I G H T

McDERMOTT BUS CORP. Irtkotc

problem skiri. You’ve tried the Ręst 
now get the Best — ST 3-8817 — 
NE 8-8076, ask for CLARA GRAY.

veltui — F.TJ3.

Eet 1907
Rooflng of Every Deacription 
Skylights - Ltaderv - Gvtten

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

For Sale

JAMES J. HOLT A SON, Ine.

Telepbone MAIn 2-7730

BERNICE’S BE AUTI RAMA
550 Nostrand Avė, Brooklyn, N. Y. 
Get a Mircle Hair Weave that can

ST. JOHN’S CEMETERY 
4 interments, perpetual care included 

price $10,500 (value $25,000) 
Call Mr. T
C A 6-8806

“BRIDES TO BE” Ariola's Pastry 
Shops 2 Stores to serve you. We 
specialize in Wedding Cakes and 
the finest Italian cookies, pastries;

“Butter Makes The Differęnce” 
Phone orders accepted. We deliver. 
1218 Liberty Av., B’klyn AP 7-9600 
143 Rockaway Av. B’klyn EV 5-9814

STEFAND FUNERAL HOME 
Emil Stefano - Director 
Estabiished since 1929 

575 Vanderbilt Avė, Bklyn, N. T. 
(Formeriy of 176 Gold St) 

NE 8-3600____
Air Conditioned Chapels 

in all Communities

KOLSCH’S INN 
(formeriy Gerstl’s Tavern) 

65-02 Myrtle Avė. (Cypress Hills 
St.) Glendale, IxL LSvenbržu ontap 
- German Cuisine. Private hall for 
meetings, banųuets, weddings, etc. 

WUfred Kdlsch, prop.
(Please mention this Ad)

Hi-R M^oodwoHung Ccnfractors 
Reconstruction and RemodelHn^ of 
basement, kitehen, den, tmthroom; 
construction of wings. Estimates 
free. Easy terms throu^i the FHA. 
All work guaranteed. Call days and 
evenings VI 5-6566, TMn OTUrarke.

CaR OL 1-1021

guaranteed. Call HY 7-4160, 261
Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

McCARTHY PAINTER

Floor Scraplng A Refinisbing 
Shellacking Fabton Floors, stained 
to any color, Floor laid. Special 
consideration to ReHgious Group®.

Call 8T 9-2065 — ask for RA Y 
1297 Atlantic Aye.. Brooklyn, N.Y.

INSIDE PAINTING ONLY 
AR Work done at Reasonable Rates 

All Work Guaranteed

86-15 JAMAICA AVENUE
TeL Vlrginia 9-3112

WOODHAVEN 21, N. T.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Richmond Hill 18, N. Y

TOM CASSIDY PAINTER 
Ali work done at reasonable 
rates — All work done by an 
Expert. We guarantee all our 
work. Call UL 6-9156.

nos parapijom, mokyklom, reHgin. 
draugijom. "Camp work — 24 bour 
service"; Užsakykite U aakato. Di
deli. naujoviški autobusui, atnrgOs 
ir patyrę vairuotojai. Tel. R E 9-4146 
77-42 160th Street, Flushing, L. I.

GROŽIO SALIO 
"RŪTA" 

ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir Lt 
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 

Woodhaven 21, N.Y.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 

B. KUČINSKAS, sav.
280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N.Y.

(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118

Viešbutis NIDA, prie Atlanfo, atdaras visus metus
Aabary Park, N. J. • 7*toa ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788

Svarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

_________________________________ P. h- C. MAČIULIAI, savininkai
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8 / ‘ > 7 ' - ' , OAftBININKAS 1W3 m., balandžio 17 d., 29

DAR
m vom Yorko draugovės i_____

šaukiamas balandžio 19, 
tadienį, 7:30 vai. vakare, 
ges Silvijos Gedvilytės 
107-15 116th Str., 
Hill, N. Y. Kalbės dr. Vyt 
gantas Nepaprastosios AF 
ferencijos temomis.

Ateitininku sendraugių 1 
Yorko skyriaus susirinkimas 
vyks balandžio 19, ]—’ 
nį, 8 vai. vakare, / 

.parapijos salėje. C__ 
metu bus svarstomi Nepapras
tosios AF konferencijos m” 
lai, o religinė sekcija yra 
ruošusi diskusijas tema: ‘Lie
tuviškoji parapija ir ateitinin
kai’. Visi nariai maloniai L.l_ 
čiami dalyvauti.

Albinas—Gražiūnas ir Emili
ja čekienė bus pagrindiniai 
pranešėjai paskutiniame šįo se
zono seminare, kur bus nagri
nėjama “Spaudos reikšmė Lie
tuvos laisvinimui”. Seminaras, 
rengiamas New Yorko krikščio
nių demokratų, įvyks balan
džio 28, sekmadienį, 4 v. popiet 
Atletų Klubo salėje, Brookly
ne.

Inžinierius Bronius Garunkš- 
tis, gyv. 16 Oakwood St., Je
richo, L.I., N.Y., nuo š.m. ba
landžio 1 d. pakviestas didžiu
lės austrų firmos “Austroplan” 
viceprezidentu. Bronius Gar- 
unkštis inžinerijos mokslus bai
gė Vokietijoje, šiuo metu bai
gia ruoštis magistro laipsnio 
egzaminams biznio administra
cijoje. Šiomis dienomis yra iš- 

Taūro ir Neringos tuntų šv. vykęs tarnybos reikalais į Mek- 
Jurgio skautų globėjo šventės 
iškilminga sueiga įvyks balan- 
džio 20, šeštadienį. Visi skau-‘ 
tai ir skautės renkasi 12:30 į

Dr. Antanas Kučas, Scran- 
tono universiteto profesorius, 
Velykų atostogų metu lankėsi 
New Yorke. Ta proga Dargi- 
ninko redakcijoje buvo pasita
rimas Amerikos lietuvių katali
kų istorijos reikalu. Pasitarime 
dar dalyvavo prel J. Končius, 
Tėv. Viktoras, Gidžiūnas ir 
Darbininko redaktorius Š. Su
žiedėlis. Pasitarta dėl pirmojo 
tomo apimties ir temų. Pirmą
jį tomą redaguoja dr. A- Ku
čas. Amerikos lietuvių katali
ku istorijos išleidimui kun. J. 
Karalius, šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos klebonas Shenandoah, 
Pa., yra jau įnešęs 3000 dol. 
Leidimu rūpinasi Kunigų Vie
nybės primininkasvpre. Pr- Ju
ras.

Karaliaus Mindaugo 700 me
tų mirties minėjimas įvyks bir
želio 8, Waldorf Astoria vieš
butyje. ateitininkų nepaprastos 
konferencijos metu. Programai 
ištraukas iš Vinco Krėvės dra
mos “Mindaugo mirtis” ruošia 
dramos aktorius Juozas Daubė- 
nas, kuris dėsto dramos meną 
Amerikos dramos akademijoje 
New Yorke. Taip pat dalyvaus 
solistas J. Vaznelis iš Chicagos.

Vaclovui Sidzikauskui, Lietu
vos Laisvės Komiteto, pirmi
ninkui, ilgameūiui nepriklau
somos Lietuvos diplomatui ba
landžio 10 Suėjo 70 metų-

PABALTIJO MOTERŲ TARYBA: iš k. j d. Mali Jurma — e estė, pirmininkė, Eliją Druva — latvių de
legatė, Galia Žilionienė — lietuvių delegatė, Ligija Bieliukienė — L.M.A. Pirmininkė. Nuotr. Bruno Rozitis

priepuolio ir staiga vietoje mi
rė. Palaidotas balandžio 8 iš šv. 
Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone. Paliko liūdinčius žmo
ną ir sūnų, kuris šiais metais 
gegužyje jau yra numatęs apsi- 
vęsti.

Studentai ateitininkai rengia 
jaunų menininkų koncertą ba
landžio 28 d. 3:30 va. New 
England Conservatory of Mu- 
sic Recital Hali, kampas Hun- 
tington ir Gainsboro gatvių 
(Tas pats įėjimas į Jordan. 
Hali). Dalyvaus pianistė Mary
tė Gailiušytė iš Clevelando, 
smuikininkė Brigita Pumpoly- 
tė iš Philadelphijos ir solistė- 
Birutė Bogutaitė iš Baltimorės. 
Prie piano Vytenis Vasyliūnas.

Šv. Petro parapijos banke
tas įvyks gegužės 26 d. Šiam 
parengimui pirmininkaują kun. 
Jonas Žuromskis. Parapijos nuo
latiniai darbuotojai mielai eina 
dirbti šiam reikalui, nes žino, 
kad parapiją reikia palaikyti. 
Jau eilė profesionalų atsiliepė 
į kvietimus ir prisiuntė savo 
auką tam reikalui.

Bostono Vyčiai, kuriems pir
mininkauja J. Ulevičius, labai 
ruošiasi jubiliejiniam seimui. 
Tuo reikalu aplankė guberna
torių ir Mass. senato pirminin
ką.

Metropolitan operos spektak- 
. liai prasidės balandžio 21 d. 
Music Hali patalpose.

Komp. Juliaus Gaidelio dvi 
kantatos bus išpildytos. Bos
tono lietuvių mišraus choro 
metiniame koncerte gegužės 5, 

salė- 
solis-

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 * 14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: HIckory 1-5220

—. -

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental DeBcatessen
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue
(kampas 86th Street) 
New York 28, N. Y.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

SimtEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsaoiuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg -2-5043
Matthew P. Baltas
F r N E R A L H O M F
Moderni koplyčia - Air conditioned 

ALBIN J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie For«»at Parkway Station) 

VVOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyje: veikia ventiliacija 

Tel. Vlrginfa 7-4499

THEODORE WOUNMIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181
/

CARROL 
Funeral Home

Ine. 
PETRAS KARALIUS 

savininkas
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MASS. 

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dleng Ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia 9er- 
menims dykai. Aptarnauja Cran- 
bridge ir Bostono kolonijas Sa
miausiomis kainomis. Kainos toa 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale tsnktta? T«4. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME

IŠ PABALTIJO MOTERŲ VEIKLOS
Pabaltijo Moterų Taryba ko

vo 31 gražiai ir nuotaikingai 
paminėjo savo organizacijos 
veiklos 16 metų sukaktį. Iškil
mės įvyko estų namų salėj, da
lyvaujant gausiam būriui sve
čių.

P. M. T. pirmininkė Eliją 
Druva (latvė) papasakojo apie 
Tarybos 1962-1963 m. nuveik
tus darbus ir savo pareigas 
perdavė Mali Jurmai (estei). 
Ligija Bieliukienė, kuri eina Ge
neral Federation of Women’s 
Clubs valdyboj tautybių patarė
jos pareigas, kalbėjo tos orga
nizacijos pirmininkės Dexter 
O. Arnold vardu, nušviesdama 
tos organizacijos užbrėžtus tiks
lus ir veiklą.

Po jos kalbėjo P.M.T. dele
gatė prie A.C.E.N. Juta Kur- 
man. Pranešimus apie estų, lat
vių ir lietuvių klubų 1962-1963

mų buvo sugiedoti Pabaltijo 
valstybių himnai ir atlikta me
ninė programa. Jaukias vaišes 
svečiams šiemet suruošė latvių 
delegacija prie P.M.T.

Galios žilionienės išsamų 
pranešimą apie Lietuvių Mote
rų Atstovvbės ir jos klubų tiks
lus bei veiklą “Amerikos Bal
so” atstovas A. Petrutis įrašė 
į magnetofono 
Tą pranešimą 
Žilionytė. Taip 
no juosteles
Lietuvių Moterų Atstovybės vi
cepirmininkės ir L.M.A. New 
Yorko Klubo pirmininkės Vin
cės Jonuškaitės - Leskaitienės 
kalba.

Visa 
ruožtu
ruota į juosteles “Amerikos 
Balso estų skyriaus atstovo.

ŽINIOS__ e

juosteles. 
perskaitė Eglė 
pat magnetofo- 
buvo įrašyta

EKSKURSIJA
______ ____ Pavasario pirmoji ekskursi- 

Apreiškimo parapijos patalpas. ia i Niagara Falls, Kanadoje, 
ir Buffalo garsią stebuklais Ma
rijos šventovę išvyksta birže
lio 15-16. Informacijų reikalais metų veiklą padarė Juta Kur- 
kreiptis į Darbininko adminis- man, Olga Gulbis ir Galia 2i- 

Moferų Sąjungos 29 kuopos traciją, 910 Willoughby Avė., lionienė, Lietuvių Moterų At- 
iškilmingi pietūs rengiami ba- Brooklyn 21, N.Y., Tel. GL 5 stovybės delegacijos prie P. 
landžio 21, Atvelykio sekmadie- 7281, vakarais GL 5-7068.

Juozas Kaributas, iš Los An
geles, per Velykų šventes bu
vo atvykęs į New Yorką'

nį. 4 vai. popiet Apreiškimo 
parapijos salėje. Nuotaikingą 
pavasarinę programą išpildys 
Marijos Pečkauskaitės kuopos 
moksleiviai ateitininkai.

MEŠKA IR MEŠKIUKAS po
puliari ir mėgstama lietuvių va
sarvietė prie Atlanto. Cape Cod, 
Mass., pavasariui atėjus, jau 
pradėjo pasiruošimus ateinan
čiam vasaros sezonui. Remon
tuojama, dažoma — viskas sve
čių patogumui. Numatoma gy
vas sezonas šią vasarą. Gali
ma jau užsisakyti vietas ir re- 
zervioti kambarių šeimoms 
ir pavieniems asmenims. Sezo
nas pradedamas birželio 15 d., 
iki sezono pradžios vasarojimo 
reikalais kreiptis adresu: S.M. 
Lūšys, 88-01 104th St., Rich
mond Hill 18, N.Y. Telef. Vir- 
ginia 9-1193.

iškilmių programą savo 
taip pat buvo įregist-

M.T. pirmininkė. Po praneši- 4

Sarmata lįsti ponui į akis
bužių siuntinį, bet sandėliai 
smarkiai tuštėja. Paštui vien 
šiemet jau išmokėjo už per
siuntimą kelių šimtų siuntinių 
virš 4000 dol.

New Yorko lietuviai labai 
prašomi papildyti Balfo dra
bužių sandėlius (105 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y.). Balfas

Taip rašo lietuvė Balfui (A- 
merikos lietuviui). Ji yra “iš 
Kubilių pavieto”, 60 metų se
nutė, ištekėjusi už lietuvio į 
Seinus. “Ale kas iš to, — rašo 
Ieva, kad mano vyras nemato 
ant akių. Vis tai padarė tie ne
laimingi karai”.

Prie savo graudaus prašymo 
ji prideda ir oficialų aklumo 
pažymėjimą su keliais valdžios 
antspaudais.

Ji sakosi gaunanti kelis gra
šius iš Globos skyriaus, betgi 
iš to gyventi ir apsirengti nė
ra kaip. Ieva dejuoja, kad ne
turi drabužių ne tik į bažnyčią 
nueiti, bet ir į “ulyčią” išeiti.

Balfas jau pasiuntė Ievai dra-

Išnuomojami Richmond Hill 
rajone pirmam aukšte naujai 
išdekoruoti 2 kambariai, 
tuvė ir vonia. Skambinti: 
6-3464.

vir-
GL

Išnuomojamas gražus penkių 
kambarių butas Clevaland St., 
Brooklyne. Teirautis telef.: TA 
7-9681.

1963 m. gegužės 4 d.

PAVASARIO BALIUS
puošnioj SWAN CLUB restorano saleje 
Glenwood Landing, L. L 
vakariene—8:30 vai.
gros J. Thomas orkestras
įėjimo kaina $10.00 asmeniui

Stalams užsisakyti prašom skambinti
N. Valaitienei LA 8-2231

Rengėjai: 
Šviesos - Santaros 
Filisteriy

• N. Y. Skyrius

Alto skyrius ragina visus lie
tuvius rašyti laiškus ambasa
doriui Šori Coulibaly, chair- 
man Special Committee of 24 
United Nations ir M. Mohmoud 
Mestiri, chairmaij Subcommit- 
tee of Petitions Special Com
mittee of 24 United Nations, 
New York, N.Y. Reikia padė
koti, kad jie kovojo už kolo
nijų panaikinimą Azijoj ir Af
rikoj ir kad taip pat vestų ko
vą ir prieš naujas kolonijas 
Europoje, kurias susikūrė bol
ševikai.

Adolfas Dilba, teisininkas ______  ______
pirmininkaudamas Tautinės S- yĮįų klubo salėje” 
gos Bostono skyriaus susirin
kimui, buvo ištiktas širdies

POVILAS IR JULIJA BERNOTAI

Aukštesniosios mokyklos 
je„ Thomas Park. Keturi 
tai atliks solo partijas.

Stepono ir Valentinos Min- 
kų vadovaujama radijo valan
dėlė balandžio 21, per Atvely
kį, rengia metinę talentų po
pietę So. Bostono lietuvių pi- 

, trečiame 
aukšte. Salė atidaroma 3 v., 
programa prasidės 4 v. popiet. 
Bus šokių varšybos, bus duo
damos dovanos už gražiausiai 
išmargintus margučius. Bus ro
domas filmas — “Paminklinis 
kryžius”. Filmas su. komenta
rais ir muzika, vaizduoja lie
tuvių kryžiaus pastatymo ir pa
šventinimo iškilmes New Ha- 
vene. Taip pat bus rodomas 
spalvotas filmas iš radijo prog
ramos pikniko Romuvos parke. 
Pabaigoje — tautiniai šokiai, š 
Minkų vadovaujama radijo pro
grama yra viena iš seniausių N. 
Anglijoje, ji veikia 29 metus.

Pabaltijo Lietuvių Moterų 
Bostono klubas kovo 31 susi
rinkime išrinko naują valdybą, 
kuri pasiskirstė pareigomis 
taip: pirmininkė L. Čepienė, 
vicepirm. A. Vakauzienė, sek
retorė E. žižniauskienė, iždi
ninkė M. Lendraitienė, reikalų 
vedėja bei korespondentė — 
J. Lapšienė. Naujoji valdyba 
savo pirmame posėdyje balan
džio 7 nustatė veikimo gaires 
visiems metams. Numatyta ypa-

Povilo ir Julijos Bernotu sukaktis
mas. Po mišių 2 vai: parapi
jos salėje maždaug 150 svečių, 
giminės, ir parapiečiai susirinks 
perduoti savo linkėjimus su
kaktuvininkam.
Bernotai Amerikon atvyko 

1907-1908 metais ir apsigyve
no Bayonnėje. Kun. J. Šėdvy- 
dis sutuokė 1913 metais. Užau
gino tris dukteris —Pauliną, tingo dėmesio kreipti į maža

mečių vaikų pramogas, mė
ginant rengti tokių pramogų 
didžiųjų tautinių bei religinių 
švenčių dienomis Velykų šven
čių proga iš esamų klubo ižde 
pinigų nutartą paskirti 25 dol. 
Vasario 16 gimnazijai ir 25 dol. 
Vokietijoje Gautingo senatori- 
joje esantiems lietuviams džio
vininkams.

Bostono Balfo skyrius šau
kia visuotinį narių susirinkimą 
balandžio 24 7:30 v.v. Liet. Pi
liečių klube. Bus padaryta meti
niai pranešimai, taip pat pra
nešimai iš Balfo seimo ir di-

Pevilas ir Julija Bernotai, 
ilgamečiai pafapiečiai šv. My
kolo lietuvių parapijos Bayon- 
ne, N.J., sekmadienį, balan
džio 21, švęs savo 50 metų ve
dybinio gyvenimo jubiliejų. Tą 
dieną, klebonas kun dr. Jonas 
A. Starkus aukos šv. mišias jų 
intencija 10:30 vai. ryte, bus 
atnaujinti vedybiniai prižadai ir 
suteiktas šv. Tėvo palaimini-

Stephen Bredes, Jr
ADVOKATAS 

37 Sberidan Avenue 
BrooklyD 8, N. Y.

TeL APplegate 7-7083

C. A. VOKET- 
Vokietaitis

ADVOKATAS 
41 — 40 74tb SL

Jackaon Heighta, N. T.

TeL NEwton 9-6620

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

Zuzanną ir Oną.
Povilas Bernotas, 74 metų 

yra pensininkas Standard Oil 
Co. nuo 1951 m. Ilgai buvo 
Amerikos lietuvių piliečių klu
bo pirmininkas, priklausė susi
vienijimui ir šv. Petro ir Po
vilo Draugijai. Julija Bernotie
nė, 70 metų, yra pirmininkė 
šv. Onos, Draugijos, priklausė 
Rožančiaus Draugijai.

Abu uoliai darbuojasi visiem 
parapijos reikalam, yra Darbi- 
rinko rėmėjai ir skaitytojaL Pa
rapiečiai, bei giminės ir pažys
tami linki daug daug sveikatos
ir Dievo palaimos. (BJ.) rektorių suvažiavimo New Yor-

ke balandžio 20. Balfo valdyba 
kviečia visus lietuvius dalyvau
ti susirinkime ir tuo ^ūdu^pa- 
remti mum taip svarbią bend
rąją lietuvių Šalpą.

Povilas šleivi*, ilgametis Dar
bininko skaitytojas, gyv. Cam- 
bridge, Mass., jau kelinti me
tai sunkiai serga. Jam ampu
tuota koja. Jį nuoširdžiai globo
ja Monika Šneiderienė, didelė 
parapijos ir lietuviškų vienuoli
jų rėmėja.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė, prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgevvood, tel. VA 1-2613 
Kau atidarė: Penktadieniai* 6 vai. p p.

Aeatadienlai* iki filmo* pabaiso* 
Tr's’ladienlaf* — 1J vai. dienos.
Penktadienį, balandžio 19 d. iki 
Trečiadienio, balandžio 24, 1963

Linksma, spalvota filmą —
“DER JUNGFRAUENKRIEG” 

Vaidina:
R. Carl. M. Rehl, A. Dahlen ir kt. 

Priedin? filmą:
"Die Prinzerain von St. Wolfgang” 

Ir rasjausla Vokietijos aavalt. aptvaiga

546 Esat 8roadway 
So. Boston, Mara.

Priešais miesto teismo rūmus 
o

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai U- 
pikieme kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubio 
Funeral Director

Telefonas: 268 - 5185


