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KENNEDY10 METŲ PLANAS LOTYNŲ AMERIKAI

patys kraštai 
Įvykdyti pas

F. KENNEDY: Tikėjimų har
monija yra ir turi būti.

da į oficialų tų valstybių pri
pažinimą Sovietų Sąjungos dali
mi”.

Galimą aiškintis, kad diplo
matinio pripažinimo atšaukimas

Washingtoną kovo 13 pašto- Agentūra AP kovo 14 skelb- 
kė galutinis pranešimas, kad dama žinią apie Lietuvos ir Lat- 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at- , vijos diplomatinių atstovų pri- 
stovam yra atšauktas Brazili- pažinimo atšaukimą, pridėjo: 
jos vyriausybės pripažinimas. “Brazilijos šios dienos aktas ve-

Maskvos spaudimas: jūsų kav$ mes draugiškai pirksim 
bet ir jūs padarykit draugišką žingsnį — uždarykit tas 

šiokias ir tokias... Padarė.

XLVI NR. 20.

Baltijos valstybių atstovybės Brazilijoje jat uždarytos

Prez. Kennedy kovo 14 pa
skelbė planą, kuris per 10 me
tų padėtų lotynų Amerikos 
kraštam atsitiesti ant kojų — 
taip, kaip Europoje padėjo Mar- 
shallo planas. Planas numato 
600 mil. dol. Tačiau preziden
tas pabrėžė. kacj planas tik ta
da pagelbės, kai 
imsis pastangų

Kennedy apie Laos 
ir mokyklas

Prez. Kennedy spaudos kon
ferencijoje kovo 15 daugiausia 
buvo klausiamas dėl paramos 
privatinėm mokyklom. Jis at
sakė, kad siekia pirmiausia lai
mėti Kongreso pritarimą savo 
programai, o jau paskui Kon
greso bus reikalas svarstyti pa
skolą, kurios gali būti Įvairios 
formos, ir vyriausybė su Kon
gresu kooperuos. Prezidentas 
reiškė viltį, kad programos rei
kalas nepajudins esamos tikėji
mų harmonijos.

Kitais klausimais:

KARL J. ALTER. Cincinnati ar
kivyskupas. pareiškus Ameiikos 
vyskupų nusistatymą prieš diskri
minaciją Kennedy programoje.

save ūkines ir socialines refor
mas, kurios leistų gėrybėm nau
dotis visiem gyventojam, o ne 
vienai kuriai klasei. Labiausiai 
kalbėjo apie žemės reformą ir 
švietimą.

Priminė, kad lotynų Ameri
kos kraštai turi 195 mil. gy
ventojų. Bet jie gausiausiai au
ga ir 1990 visas Amerikos kon
tinentas turės 400 mil. Tačiau 
lotynų Amerikos kraštų gamy
bos vienam asmeniui tenka tik

PIETŲ AFRIKA PASITRAUKĖ
Pietų Afrikos valstybė kovo 

15 paskelbė, kad pasitraukia iš 
Anglijos valstybių sąjungos 
(Commonwealth). Tai buvo at
sakymas Į tos sąjungos narių 
kritiką Pietų Amerikos politikai 
laikytis rasių segregacijos.
NAUJA ŠNIPŲ AFERA?

Iš Amerikos lėktuvo RB-47 
paleistų lakūnų patirta, kad So
vietai jų lėktuvo jau laukė Ba- 
rents jūroje. Sovietai iš anksto 
žinojo RB-47 operacijos visas 
smulkmenas iš Brize Norton ba
zės Anglijoje, žinojo net kiek
vieno lakūno aprašymą.

----------r

už 280 dol.. tai yra mažiau 
kaip .viena;-devintadalis to, kas 
tenka vienam J. Valstybių as
meniui. Beraščių — pusė su
augusių, o.Viename krašte net 
iki 90 proc. Mokyklinio amžiaus 
vaikų pusė nesimokę.

Kennedy kalba labiausiai ne
patiko Castro — joje buvo pa
reikšta viltis, kad Kubos žmo
nės netrukus vėl gyvens demo
kratinėje santvarkoje. Su išdi
dumu atsiliepė ir- Brazilijos pre
zidentas — esą Brazilijai nerei
kalinga pagalba, jei ji duoda
ma kaip išmalda.

—Baltieji Rūmai kovo 13 
paskelbė, kad skirtas yra 1 mi
lijardas dol. statyti transporto 
lėktuvam, kurie skrenda po 
475 mylias per valandą. Tokių 
milžinų bus pagaminta apie 10 
Pirmieji 1964. .

— Amerika tebesvąrsto sku
bios karinės pagalbos reikalą 
Laos valstybei, kai Sovietai ne
nustoja pagalbą siuntę.

kad darbo savaitė būtų trum
pesnė nei 40 valandų; prezi
dentas nesirengia pasirodyti 
Jungtinėse Tautose; Laos neu
tralumą siekia sukliudyti maža 
grupė, remiama iš užsienių, dėl 
to Amerika turės paremti da
bartinę Laos vyriausybę; nusi
ginklavimo konferencija galės 
būti atkelta iš rugsėjo Į rug- 
piūtį: kariniai užsakymai pasuk
ti labiau smulkiosiom firmom 

.... — lig šiol jos gaudavo tik 16 
proc. užsakymų, dabar padidins 
dar 10 proc.

GRASINIMAI IR GALIMA IŠEITIS

Rockefellerio planas priim
tas be didelio pasipriešinimo 
New Yorko valstybės sena

tas kovo 9 patvirtino gub. 
Rockefellerio programą duoti 
valstybės studentam 300 dol. 
stipendiją, nepaisant, ar jie 
studijuoja valstybiniuose ar 
privatiniuose universitetuose.

Iš pradžių buvo didelė pro
testantų. žydų, N. Y. Time opo
zicija prieš stipendijų davimą 
studentam katalikų laikomuose 
universitetuose ir kolegijose. 
Baskui opozicijos atsisakyta. 
Balsuojant prieš pasisakė tik
3 respublikonai ir 4 demokra- KUR EINA DARBININKŲ 
tai. Jau porą savaičių spaudo- PINIGAI 
je buvo aiškinama, kad demo
kratai apsisprendę paremti gu- ______ ____  ______ ______
bernatoriaus projektą. Lėmęs . niam žurnalui, kuris dalinamas

Mokyklų klausimas tebegyvas 
visoje spaudoje ir Kongrese. 
Prezidento mokyklų paramos 
šalininkai ėmė baimintis, kad 
programa nesugriūtų. Prieš ją 
stoja tie, kurie iš viso prieši
nasi federalinės valdžios kiši- 
muisi į švietimo reikalus — lai
ko tai atskirų valstybių reikalu. 
Vyskupų pareiškimą, kad jie 
kovos prieš diskriminaciją, ku
ri yra Kennedy programoje, iš
siaiškino kaip galimą katalikų 
atsisakymą tą programą remti.

James Reston (NYT) ir W. 
Lippmann (NYKT) labiausiai 
ėmėsi kritikuoti vyskupų nusi
statymą kaip grėsmę Kennedy 
mokyklų programai, o W. Lipp- 
mann net grasinamai rašė apie 
galimą akciją prieš "klerikaliz
mą", jei bus sukliudytas pro
gramos priėmimas.

Kad sumažintų pavojus pre
zidento programai. Roman Pu- 
cinski. Illinois demokratas, su
galvojo savotišką paramą para
pinėm mokyklom — neimti 
valstybinių mokesčiu nuo sumų.

kurios sumokamos už mokinių 
mokslą privatinėse mokyklose. 
Kovo 14 jau buvo paskelbta, 
kad vyriausybės teisininkai iš
aiškinę, jog tokis mokesčių nu
ėmimas nieku nekliudo konsti
tucijos.

Tuo tarpu NCWC švietimo 
skyriaus direktorius Msgr. F.G. 
Hochwald senato komisijoje pa
reiškė vyskupų prašymą skirti 
paramą parapinėm mokyklom 
ilgalaikės paskolos forma. Kiti 
šaltiniai skelbė, kad tos pasko
los prašoma 350 mil. O kard. 
Spellmanas, kuris pirmasis sau
sio 17 kritikavo Kennedy pro
gramą, dabar kovo 13 vėl pa- 
kartojo, kad parama, iš kurios 
būtų išskirti privatinių ir pa
rapinių mokyklų vaikai, būtų 
didelė neteisybė.

Jungt. Tautom padavė naują
žaisliuką

JT žmogaus teisių komisija 
pereitos savaitės tris dienas 
ginčijosi dėl siūlymo paskelbti 
metus, skirtus “laisvei nuo prie-

Autosunkvežimių (Teamsters) 
unijoje pemai išleista mėnesi-

politinis momentas: kad atei-

dar formaliai nereiškia, jog Bra
zilijos vyriausybė tuo pačiu pri
pažino Baltijos valstybių įjun
gimą Į Sovietų Sąjungą. Tačiau 
tokia padėtis tegali turėti tik 
tiek praktinės reikšmės, kad 
atstovybių ir konsulatų bylos 
nebus perduotos Sovietam, kaip 
tai buvo padaryta* Švedijoje.

Lietuvos konsulatas Sao Pau
li veikė nuo 1929. Paskutinis 
konsulas ten buvo A. Polišaitis. 
Rio de Janeiro veikė Fr. Mei- 
eris nuo 1941 attachė, o nuo 
1951 Įgalioto ministerio titulu.

Lietuvos atstovybė dar liko 
Urguvajuje, o Konsulatai veikia 
ir Kolumbijoje.

Lietuvos diplomatinis postas 
Brazilijoje likviduotas. Belieka 
tą faktą palydėti trumpa apžval
ga priežasčių, kurios prie to 
privedė, ir veiklos, kurią pa
rodė lietuvių visuomenė anam 
diplomatiniam postui gelbėti.

Pirmas žinias apie Brazilijos 
prezidento Quadroš š. m. vasa
rio 4 dienos Įsakymą atšauk
ti Baltijos valstybių diplomatinį 
pripažinimą paskelbė vasario 5 
N. Y. Times. Žinia buvo pa
grindas lietuvių visuomenei su
siorientuoti, apsispręsti ir veik
ti.

Spauda pirmiausia aliarmavo 
padėtį.

Iš kitų laikraščių išsiskyrė 
raminamu tonu “Naujienos". 
Vasario 7 rašė: “Nereikia mum 
Amerikos lietuviams, perdaug 
jaudintis dėl to, kad Quadros 
padarė ‘kiaulystę’ lietuvių tau
tai. Svarbu, kad Lietuvos lais
vės reikalą nepaliautų rėmu- 
sios Jungtinės Valstybės”. O

JI Tautų nervų karą laimėjo Gromyko
Stevensonas spyrėsi prieš Maskvos planą

Jungtinės Tautos kovo 15 at
naujino posėdžius, pertrauktus 
visą savaitę. Per tą laiką Ste- 
vensonas ir Gromyko mėgino 
susitarti dėl darbų tvarkos. Ne
pasisekė Stevensonui išimti to
kių klausimų kaip nusiginkla
vimas. Gromyko reikalavo, kad 
JT šioje sesijoje būtų priimta 
procedūra, kaip nusiginklavimo 
klausimas turi būti svarstomas:

, pasakė prez. 
Kennedy, dirba pilnu tempu, kad 
pasiruoitų nusiginklavimo dery
bom, kurios prasidės rugpjūčio 1.

kovo 21. Jei jos per porą mė
nesių nebus sėkmingos, tai ave- 
jojama ir dėl visų kitų derybų.

ARTHUR H. DEAN, Amerikos 
atstovas, kovo 21 atnaujina dery
bas dė| atominiu bandymų uždrau
dimo.

vasario 17 paties Quadros api
būdinimą baigė žodžiais: “Kaip 
krikščionių demokratų partijos 
žmogus, J. Quadros, greičiau
sia, laikysis konservatyvios li
nijos, nors žodžiais ir gestais 
pataikaudamas kairiesiems". -

Išsiskyrė laikysena ir veiks
nių — Alto, iš vienos pusės, 
Vliko ir Pavergtų Europos Tau
tę seimo * Itotuvię delegacijos, 
iš antros.

Alto vykdomasis komitetas 
paskelbė vasario 7 posėdžio ko
munikatą, kuriame ramino, kad 
atstovybė dar neuždaryta, o 
“jeigu tokių pavojų iškiltų, Al
tas painformuos visuomenę ir 
duos sugestijų kaip Į tai rea
guoti”. Vasario 10 'dienos po
sėdžio komunikate pranešė, kad 
atstovybės Brazilijoje klausimas 
svarstytas, bet nei svarstymo 
išvadų nei sugestijų nepaskel
bė. O vasario 14 spaudoje pa
skelbtame Alto vykdomojo ko
miteto pranešime dėl Vasario 
16 minėjimo užsimenama apie 
atstovybės reikalą Brazilijoje 
tokiais žodžiais: “Kaip Ameri
kos piliečiai, mes neturime tei
sės kištis į svetimos valstybės 
politiką, bet turime budėti, kad 
Lietuvos laisvės reikalas nenu
kentėtų šioje šalyje”.

“Draugas” vedamajame kal
bėjo "priešingai nei Alto vykdo
masis komitetas: “Jokiu būdu 
negalime tylėti net ir tuo atve
ju, jei kuri kita valstybė pa
daro nepalankių Lietuvai žy
gių. Dėl Brazilijos prezidento 
akto akciją reikia pradėti ir 
vesti plačiu mastu”.

Vėliau aiškėjo, kad kai kurie 
Alto skyriai jau buvo gavę su
gestijas nesiimti jokių rezoliu
cijų dėl atstovybės Brazilijoje,

esą turi dalyvauti jau ne 10 
valstybių kaip anksčiau, bet 
penkiolika (penki iš “neutralių
jų”); esą Amerika turi priimti 
Indijos siūlytą rezoliuciją, kad 
derybos yra labai skubus rei
kalas.

Stevensonas rado, kad tai ne
priimtina. Amerika negali anks
čiau pasiruošti nusiginklavimo 
derybom kaip rugsėjo m. Ken
nedy pasiūlė Chruščiovui dery
bas rugsėjo 11. Chruščiovui ne
priimtinas tokis delsimas. Jis 
norėtų savo partijos konferen- . , . .. ....... f . 1. ..... vykdant aną nesikišimo nu-cijoje jau pasirodyti su laimėji
mais. Amerika linkus neoficia
liai ir Į kompromisus dėl “neu
traliųjų” — tik vietoj reikalau
jamų penkių sutiksianti su 
dviem (Indija ir Meksika).

•.. pagaliau sutiko
Stevensonas kovo 15 susita

rė su Gromyko dėl nusiginkla
vimo konferencijos — pradės 
ją rugpjūčio 1. Amerika buvo 
norėjusi tik rugsėjo mėn. Ant
ras Stevensono nusileidimas — 
sutiko, kad J. Tautų sesijoje 
būtų nustatyti nusiginklavimo 
konferencijos principai.

sistatymą.
Kitaip atsiliepė Vlikas. Va

sario 9 komunikate paragino 
lietuvius siųsti telegramas ir 
laiškus Brazilijos prezidentui, 
užsienių reikalų ministeriui.

Tokios pat akcijos ėmėsi ir 
Pavergtų Europos Taut. seimas 
šeši to seimo nariai (Lietuva, 
Latvija, Estija, Rumunija. Bul
garija, Vengrija) vasario 17 pa
siuntė telegramas, o vasario 21 
seimo pirmininkas ir ryšinin
kas su Jungt. Tautom lankėsi 
Brazilijos atstovybėje prie Jung
tinių Tautų.

Pačioje Brazilijoje lietuviai 
darė žygių jiem prieinamais ke
liais.

Buvo kilusi viltis, kad Brazi
lijoje bus galimas tokis kompro
misas kaip Vatikane.

Tikisi susitarsią dėl atomų draudimo
Prez. Kennedy pareiškė, kad 

Amerika viską padarys sutar
čiai dėl atominių bandymų drau
dimo. Derybos atnaujinamos metus 20 kartų, Sovietai siūlo 

kartą ar kelis. Numatoma, kad 
Amerika šioje srityje irgi darys 
kompromisą, to pat laukdama iš 
Sovietų.

Atomai ir opinija
Opinijos tyrimas rodo, kad 

41 proc. amerikiečių yra griež
tai priešingi bet kokiai sutar
čiai su Sovietais dėl atominių

IŠSIŠOKIMAS KAIP STEVENSONO, AR
OPINIJOS PRADŽIA UŽ DVI KINIJAS?

mu. Tada jau trečias žingsnis ginklų., 
— priimti i Jungtines Tautas 
ir komunistinę Kiniją.

Valstybės departamentas pa- 
aiškino nacionalinės Kinijos at
stovui, kad Mrs: Roosevelt pa
reiškimas nereiškia Amerikos 
nuomonės. Mrs. Roosevelt. tik 
paskirta į delegaciją prie Jung
tinių Tautų, tuojau pareiškė,

tarų ir diskriminacijos”. Ginči
josi dėl vardo: ar geriau vadin
ti laisvės metais nuo prietarų, 
ar nuo diskriminacijos ...

Tokius metus sugalvojo ir 
pasiūlė Indija, Pakistanas, Af-

unijos nariam, 960.000 dol. Ki- ganistanas. Grąžinti į sveiką 
nančiuose rinkimuose respub- tiem “socialinių santykių" rei- protą mėgino Anglijos atstovas 
likonai negalėtų sakyti, jog tai kalam išleista 307.000. News- Samuel Hore, primindamas, kad 
jų vienų nuopelnas. Argumen- Week patikrinęs rado, kad ana- žmonės prikaišioja Jungt Tau
tas labai svarus valstybėje, ku- žurnale daugiausia minimas tom, jog jos priima skambias nacionalinė Kinija negali 
rioje gyventojų katalikų yra vardas buvo ... James Hoffa.

PARTIJOS NARIAM {SAKĖ
— R. Nizonas pareiškė, kad EITI | BAŽNYČIĄ 

jis nebus kandidatas 1962 rin-

toks didelis procentas.
rezoliucijos frazes, bet nieko atstovauti visos Kinijos, 
neveikia. Afganistano atstovas 
tada paaiškino: jei mes vengsi- 

. ... . . . me šių frazių, mes turėsim su-Lenkijos komunistų partijos . , ,7. ., r .. ..4 stabdyti iš viso rezohucijų pri
ėmimą ir keliauti namo ...

Nuo tų naujų “frazių” balsa
vimo susilaikė Anglija, Pran
cūzija.

Pagrindinis nesutarimo punk
tas — kontrolė. Amerika rei- - . , .. . ... . ... .. Tačiau daug ka pasakė ki-kalauja teises kontroliuoti per . . _ ,,J r taip Brazilijoje surengtas Vasa

rio 16 minėjimas, į kuri atvyko 
eilė kitų valstybių atstovų, bet 
nei žodžiu nei raštu nepasi
skardeno Brazilijos vyriausybės 
atstovai.

Dėl Amerikos lietuvių akci
jos atstovybės likimo reikalu 
“T. žiburiuose” buvo iškeltas 
nusistebėjimas:

kodėl kitaip dabar žiūrima 
dėl Lietuvos atstovybės liki
mo Brazilijoje, nei prieš metus 
buvo žiūrima į atstovybės tiki*

Amerika ir Sovietai drauge 
Saugumo Taryboje kovo 15

■ “— Amerika balsavo drauge su So-
— Prekybos sekr. Hodge ko- vietais ir Azijos - Afrikos vals-

vo 12 kalbėjo, kad ūkiniai sun- tybėm už rezoliuciją, kad būtų 
kūmai pasiekė “dugną” ir lauk- ištirtas Portugalijos Angolos ne- 
tina atsigavimo. Jis pasisakė už ramumų reikalas. Tačiau, rezo- 
prekybos didinimą su komunis- liucija buvo atmesta, nes už ją 

skelbia betgi, kad “niais kraštais' kiek Iai neken’ buv0 uk 5 balsai- ° reikėi° ’•
„ . j. . b . kia saugumui.Kennedy vyriausybe jau trau- 
kiasi nuo Eisenhowerio politi
kos Kinijos klausimu. Ji pasi
sako už dvi Kini jas, kaip siūlė 
Bowles. Jei pasiseks pasikeisti 
korespondentais (o Kinija jau 
rodo ženklų, trauktis nuo anks
tesnio griežto atsisakymo), tai 
Amerika imsis antro žingsnio—

mą Vatikane?
Taip, dėl atstovybės Vatika

ne buvo visuotinis sujudimas 
ir ginčas kilo tik dėl to: kalbė
ti ramiau ar pikčiau; dėl atsto
vybės Brazilijoje visuomenė be 
ginčo šakojosi: vieni paragin-

— Amerikos kultūros cent
ras Guinejoje, kur jis laikė bib
lioteką, turėjo anglų kalbos kur
sus ir rodė Amerikos gyvenimo 
filmas, kovo 9 uždarytas Guine- 
jos valdžios reikalavimu. Valsty
bės departamentas neturi žinių,

ti reagavo, kiti taip pat para- 
ginti tylėjo.

Priežastis, kurios pažadino 
prezidentą Quadrps likviduoti 
Baltijos valstybių atstovavimą, 
tiksliai išreiškė “Lietuvių Die
nų” minimas V. Sidzikausko

- kūnuose į Kalifornijos guber- patikimiem nariam Įsakyta ei- 
natorius. Jis imasi iniciatyvos ti į bažnyčią pamaldų metu. Jie 
sustiprinti partiją labiausiai turi pranešinėti, ką kunigas kal- 
tarp jaunimo, darbininkų, prie- bėjo ir ką kalbasi žmonės prie 
miesčių gyventojų. Versis prak- bažnyčios. Įsakyta taip pat in- 
tika Los Angeles advokatų įstai- filtruotis tarp tikinčiųjų. Lenki- 
8°ie- jos kunigai savo ruožtu Įspėjo Jungtines Tautas, kad dėl jų

— Maroką dėl gausių lietų tikinčiuosius, kad būtų atsar- apsileidimo palaikyti tvarką Ki- paveikti nacionalinę Kiniją, o _ _
ištiko badas. Kovo 14 paprašė gūs su nepažįstamais bažnyčių vu provincijoje turėjo pabėgti taip pat Peipingą, kad jie su- 8,121,000 automobilių. Amen- visų gyventojų. Nuo 1950 pri- džiausiojo Amerikos laikraščio
skubios pagalbos iš Amerikos, lankytojais. 2,000 europiečių. tiktų su dviejų Kiidjų sprendi- koje 74 milijonai. augo 3.8 mil.

— Bolgija kovo 14 apkaltino

— Castro kovo 14 grasino 
paskelbsiąs egzilinę vyriausybę 
Puerto Rico. o taip pat h- ki
tom lotynų Amerikos valsty
bėm. kurios eina prieš Castro.

— Sovietai kovo 9 paleido
5 tonų satelitą su šunim. Į že- at taip pat uždarytas ir Sovietų, 
mę buvo nuleistas laimingai.

— Vokietijoje yra šiuo metu čjuota 18,971,381. Tai 10.5 pasakė man vienas žymus di
- Amerikoj* negrų poškai-

bendradarbis".



unąriMnai voHdai. tirti buvo 
maskuota. . Ir

Komunistai nėjo savvFvardū, 
bet dėjosi į specialias organiza
cijas — New York Council to • 
Abolish the Cdmmitteę > .. 
Youth to Abolish the Commit- 
tee .. * Iš vardo neatrodė jos 
komunistinės. Rado pritarimo 
N. Y. Times dienraščio ir ke
leto kongresmanų, kurių prię- 
kyje Kalifornijos demokratas 
James Roosevelt. Su juo dėjo
si Thomas L Ashley, Ohio. 
Edith Green, Oregon, Robert 
W. Kastenmeier., Wisconrih, 
Barratt O’Hara, Illinois. Wil- 
liam F. Ryan, New York.

Atakoje prieš komisiją šio 
ir lotoki jos priešininkai laikė
si trejopos taktkos:

— Save pristatė kaip komu
nizmo ir kitokios subversijos 
priešininkus, kaip Amerikos ir 
jos laisvių gynėjus, kaip pra
matančius toliau už kitus kon- 
gresmanus ir amerikiečius.

— Komisiją ir jos narius pri
statė kaip laisvių varžytojus ir 
Amerikos pagrindų griovėjus, 
pavojingesnius už komunistus. 
“Sis komitetas yra daug pavo
jingesnis Amerikai už daugelį 
tų. kuriuos jis tiria”, kalbėjo 
kong. James Roosevelt. Jų pa
vojaus Kongresas dar nematąs, 
bet jį matą jau keturi iš devy
nių vyriausiojo teismo teisėjų.

Amerikoj* rungtynės už komunizmą ir prieš g taboina 
ežtrioe. P^glr utiniu laiku labiausiai buvė susitartą dŪ 
kongresinės komisijas priešamerikinnl yfildaitirti. Dėmesio 
verti, kas yra H* kovotojai, kokiais žūki sis ir metodais ji* 
kovoja, kokis pagaliau rezultatas. '

rėjo sudaryt įspūdį, kad “Ame
rika reikalauja” panaikinti ko- 

- misiją ar bent atimti jai veikti 
pinigus. ,

— Komisijos tiriamuosius pri
statė kaip nukentėjusius, ne
gailestingos komisijos ir jos 
žiaurių metodų aukas, prana
šesnius amerikiečius už komisi
jos narius, kurie kėsinasi į tų 
pranašių amerikiečių laisves.

Kongresm. Roosevelt nuėjo 
dar toliau. Kaip komisijos pir
mininkas Philadelphijos demo- * darbo užsieninio priešo naudai, 
kratas F. Walter atkreipė dė
mesį. Roosevelt apie buvusius 
komunistus ir dabar komunizmo 
atsisakiusius kalbėjo komunis-

tų partijos vartojamais žodžiais, 
— vadino juos “renegatais”. 
Pagal žodyną renegatas — sa
kė Walter — reiškia išdaviką, 
išverstkailį. “Daugumas ameri- 
kiečių džiaugiasi, kai komunis
tas nusisuka nuo komunizmo ir 
tampa vėl lojaliu amerikiečiu, 
atsisakydamas nuo išdavikiško

Bet taip nedaro Kalifornijos 
džentelmenas ...”

Reklamos laikraščiuose, de
monstracijos prie Kapitelio tu-

ir jų draugų, kongresmano ger- ; 
bėjų, apie 4,000 ir rengėjai kai- ; 
bėjo, kad turėję atsakyti kitiem j 
6,000 .dėl vietų stokos.

Pagerbimą rengė “Young 
Americąns for Freedom” orga- < 
nizacija. Ji susikūrė tik prieš į 
7 mėnesius Sharon, Conn. Pir
moj konferencijoje dalyvavo 
100 atstovų iš 24 valstybių. Da
bar ji turi jau 21,000 narių iš 
115 kolegijų. Ji apima tiek de
mokratus, ,tiek ir respublikonus 
ir virsta tarp kita ko ir pasi
priešinimu prieš komunizmo į- 
taką Amerikos gyvenime.

~ Rungtynės eina toliau Ame
rikos plote. Jei lietuviai jose 
tik netiesiogiai įsipina, tai me
todai, šūkiai ir lietuviškame 
rungtynį plote yra tie patys. 
Tai labiausiai buvo matyti 
spaudos rungtynėse dėl vadina
mo “kultūrinio bendradarbia
vimo".

PRAŠNEKO, KAD RINKIMAI 
NETEISTO

Sovietai kbvo 11 paskelbė, 
kad 9 respublikose panaikinti 
18 apylinkių rinkimai į vietos 
organus, nes prasilenkta su tai
syklėm. Daugumas Rusijos res
publikoje. vienas Lietuvoje ir 
vienas Kirgizijoje. Rinkimai bus 
pakartoti. Taip pat bus pakar
toti 209 vietose rinkimai į ki
tus organus, nes kandidatai ne
gavę reikiamos daugumos, šiaip

Betgi išlaisvinimo idėja nėra mirusi
Vyriausybės mesta išlaisvin - 

mo idėja buvo sukompromituo
ta tos pačios vyriausybės ven
gimu imtis žygių jai vykdyti; 
buvo pašiepta kaip fantazija to 
meto opozicijos. Dėl to dabarti
nė vyriausybė išlaisvinimo žo
džio vengia. Tačiau jis daros 
gyvas pačioje amerikiečių vi
suomenėje. kuri domisi viešuo
ju gyvenimu. Iš viršūnių nusi
leido į mases. Antai Queens 
apskrities katalikų karo vete
ranų organizacija kreipėsi savo 
rezoliucijose į Kongresą su pa
skatinimu:

— Padaryti žygių, kad būtų 
aišku, jog eventualus išlaisvi
nimas visų tautų, kurios yra 
pavergtų komunistų imperijo
je, o sykiu ir atitinkama pa
rama principui tautinio apsi
sprendimo laisvų rinkimų bei 
slapto balsavimo keliu yra tvir
ta ir nepakeičiama mūsų tauti
nės politikos dalis.

Dėmesio vertos ir kitos re
zoliucijos. nes jos pirštu pri- lizmas. Ęųstancę Seligman

Skelbia rinkimų davinius Kaip ” įkišamai rodo į amerikiečių ma- donosioš Kinijos įkalbineji
ir anksčiau: balsavo 100 pro- tomas silpnąsias Amerikos gy- ir Cyrus Eaton mūsų FBI
centų, kandidatai gavo 99 proc. vehimo puses ir jos tvirtoves; lyginimas su Hitlerio gesti

— Pritarti ir skatinti de:

rodo konkrečias organizacijas, 
kurios paremia Amerikos dva
sios stiprybę, ir tas organizaci
jas. kurios savo idėjom Ame
rikos stiprybę ardo. Rezoliuci
jose skatinama:

— Sudaryti bendrą atstovu 
rūmų ir senato komisiją, ku« 
patikrintų Jungtiniu Valstybi 
užsieninės informacijos progr 
mą ir pasirūpintų, kad duoi 
maximum tiesos visom laisvo 
pasaulio tautom ir padidini 
viltis'komunistų pavergtiem nr 
li jonam.

— Pritarti veiklai atstoi 
rūmų komisijos, kuri tiria prie 
amerikinę veiklą, o taip p 
pasveikinti J. Edgar Hoove 
už FBI pastangas prieš subve 
siją-

— Pasmerkti Foreign Po 
cy Association ir jos naudo, 
mąsi veikla “neamerikinio ei 
mento” kaip Henry Steel Coi 
mager relativizmas. Vera N 
chels Dean "prosovietinis soči

. Ida esanti Amerikos viešoji opi
nija.

Kurie tokia “opinija” buvo 
patikėję, tiem nelauktas buvo 
Atst. Rūmuose balsavimas kovo 
1a už komisijai skirtą biudže
tą pasisakė 412. prieš 6. Taigi 
ta “Amerika reikalauja” buvo 
demaskuota: ji tereiškė tik 1.5 
proc. Anerikos atstovų (Dėl to 
komunistai laisvo balsavimo? 
taip nemėgsta!).. .

Komunistu ir jų rėmėjų pra
laimėjimas nesumažino jų verž
lumo ir atkaklumo. Jų veržlu
mas pažadino ir pasipriešinimą 
tarp Amerikos jaunimo.

Antai, kovo 3 buvo pager
biamas komisijos priešameriki- 
nei veiklai tirti pirmin. Phi
ladelphijos demokratas F. Wal- 
ter. Ta proga “jaunieji ameri- 
kiečiai”, komunistuojantis jau
nimas. surengė vėl protesto de- Castro, iki jis atėjo į valdžią, 
mon^t raciją prieš komisijos pir
mininką. Žygiavo apie 150. Tuo 
metu salėje buvo kito jaunimo

— Kubos karo teismas kovo 
10 nuteisė sušaudyti amerikie
tį maj. W. A Morgan, padėju
si sukilėliam prieš Castro.Anks
čiau jis buvo kovotojas už

Amerikos pilietybės buvo atsi
sakęs 1959. Sprendimas įvyk
dytas. :

CHRUŠČIOVO argumentai naujam prezidentui.

ties punktų programą, kad ta 
ta būtų informuota apie kom 
nizmo siekimus bei metodi 
padrąsintas krikščioniškų 
principų vykdymas ir aktyv 
dalyvavimas viešuose reikak 
se.

— Pasmerkti veiklą Ame 
can Civil Liberties Union, 1 
ri siekia, iškreipti Kalėdų pr; 
mę. ir kt.

KAIP IR KADA ATSIRADO KAUNE PERKŪNO NAMAS?

Patarnaujame daugiau kaip 100 mėty

PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI —A B A PER METUS

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau (3’4%

31/2%
PER 1----

metų ketvirčiais dviems metams 
normalaus ir V»% specialaus priedo)

ar

* NORMALUS DIVIDENDAS 
METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINOS BANK 
A MUTUAL BANK'

. kur. jūsų pinigai tarnauja tik jums!" 
BROOKLYN, New York

Brodwav Office: 
135 BROADWAY at Bedford Avė 

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

Pirmadieniais —

Eastern Parim-ay Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo t v, ryto iki 3 k popiet 

Plrmad vakarai*. mw> 5 iki 8 v nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakaro 
STaM 2-6676

Aiduose Nr. 2 dr. Povilas 
Rėklaitis plačiai ir labai kruopš
čiai svarstė, kas buvo tas Kau
ne visų dėmesį traukęs Perkū
no namas ir kada jis atsirado.

Ar tai Perkūno šventykla?
Devynioliktojo amžiaus pra

džioje, romantikų laikais, tas 
namas buvo vadinamas “Perkū
no šventykla” ir laikomas lie
tuvių senosios religijos namų 
liekana.

“Kada atsirado Perkūno 
šventyklos vardas. ... iš 11-to 
amžiaus literatūros negalima 
tiksliai nustatyti. Vargiai šį 
vardą sukūrė liaudis. Greičiau 
tokį pavadinimą galėjo išgalvo
ti jėzuitų kolegijos profesoriai 
18-tam a., kurių rajone šis se
novinių formų pastatas stovėjo, 
ir kuriame jėzuitai jau tada bu
vo įrengę savo mokyklos kla
ses. Kadangi faktinai tik jėzui
tai galutinai įvedė krikščionybę 
Lietuvos liaudyje, kad tuomet 
jie kiekvieną mažiau supranta
mą ar keisčiau atrodantį iš se
novės užsilikusi reiškinį ar daik
tą mokiniams ir šiaip žmo
nėms populiariai aiškino pago
nybe. Bet 18-to a. pabaigoje, 
prasidėjus romantiniam susiža
vėjimui Lietuvos praeitimi;- šis 
pusiau anekdotinis ‘Perkūno 
šventyklos' vardas pasklido pla
čiau ir pateko literatūron. Prie-

SPAUDA

galėjusi, beveik visi vėlesni au
toriai, pradedant Balinskiu, ra
šę apie mūsų pastatą, kaip mi
nėta, pabrėžė pagonių šventyk
los buvimo gotiškos formos na
me absurdiškumą. Dėl to 20- 
tam a. nustota pastatą vadinti 
šventykla, o įsigalėjo paprastes
nis “Perkūno Namo" vardas, 
kuris ir šiandien galioja”.

Kas jis buvo ię kada atsirado?
“Po pirmojo Didžiojo karo 

istorinėje literatūroje pasirodė 
naujas vardas mūsų gotiškajam 
namui: Hanzos kontora". Pla
čiai svarstęs vokiečių pirklių 
kolonijas svetimuose kraštuose, 
jų teises, apsigyvenimo būdus.

Member Federal Deponit Insurance Corporation

gaUte gauti: “Darbininkas’* 910 Willoughby Avė. J. Ginkus, 
Grand St., Brooklyn ir L. A. P. Klubo Spaudos Kioskas, 280 Union 
Avė.. Brooklyn. J. Vaičaitis. 559 W. Broodway So. Boston, S. Min
kąs, 502 Rast Broadway So. Boston, Mass.. A. Sabalis, 32 Simpson 
Rd.. Rochester 17. N. Y. ,

Plokštelę įleido ABC Records P. JURGAITIS, 7403 South 
Westen -Avė., Chicago 36, Illinois

Plokštelės kaina $6.00

IŠ LIETUVOS

Kas sutrukdo normalią darbo eigą
Šiauliuose veikia trikotažo 

fabrikas “Verpstas”. Per eilę 
metų gamino laiku, šiemet sau
sio planas atliktas tik 90 pro
centų. Kodėl taip atsitiko, ko
dėl atsiliko su darbais, aiškina 
eilė darbininkių Sovetskaja Lit- 
va laikraštyje vasario 23.

Fabrikui reikėjo gauti iš fon
do vilnonės žaliavos 13,400 
kg. Tebuvo paskirta 5,500. Bet 
ir tie tebuvo pristatyti sausio 
28. Medvilnės siūlus anksčiau 
gaudavo iš Klaipėdos “Triny
čio”. Dabar kažkodėl nuspren
dė pristatyti iš Smolensko. Su- 
kliūva ir su mašinom. E Mask
vos buvo gautos 25 mašinos, 
bet ne visos sukomplektuotos, 
dėl to dirbti galima tik su 12. 
Mezgamųjų adatų tegauta tik 
25 proc. to,, kas buvo užsaky
ta, o užsieninėm mašinom vi
sai negauta.

— Vilniuje atidaryta nauja 
purvų gydykla prie geležinke
lių ambulatorijos. Purvus gabe
na iš Birštono. Personalas to-

kiom pavardėm: gydytoja A Ki- 
riušina, medicinos seserys — 
V asilių k ir Berkovič.

— Lietuvos eksponatai buvo 
nugabenti į Maskvos tarptauti
nę parodą. E Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių ir kt. nugabenti 280 
drabužių pavyzdžių. Buvo labai 
vertinami.

—Lietuvos gaminiai vasa
rio 20 nugabenti ir į Leipzi- 
go parodą; iš Vilniaus trans
formatoriai, elektriniai virintu- 
vai, Šiaulių dviračiai, Klaipė
dos magnitolos, gintaro dirbi
niai ir kt.

— Vilniuje ir Kaune vasa
rio 23 buvo minimos Sovietų 
armijos 43 metinės.

— Teofilis Tilvytis pasiskar
deno su protestais dėl Lumum- 
bos. Pasirodė, jis esąs pirmi
ninkas komiteto “taikai ginti”. 
Nuo pereitų metų spalio į tą 
komitetą labiausiai buvo trau
kiami menininkai ir mokslinin-

Svarbu tiem, kas turi turto Lenkijoj
Lenkijos vyriausybė pagal 

sutartį su JAV pasižadėjo su
mokėti už nacionalizuotą JAV 
piliečių turtą. Pretenzijas rei
kia pareikšti iki š. m. rugsėjo 
30. Valst. departamento pra
nešimu, 19,500 privačių asme-. priklausė JAV piliečiui ir kad 
nų bei bendrovių yra nustoję

savo turto Lenkijoje. Už tą tur
tą Lenkijos vyriausybė pasiža
dėjo sumokėti 40 mil. dolerių 
per 20 metų. .

Pretenzijos turi įrodyti, kad 
turtas, kada jis buvo atimtas.

autorius sustoja prie tokių Vo
kietijos pirklių Kaune.

“Apie 1400 Kaune įsikūrę ir 
jau seniau miesto pilietybę įsi
giję pirkliai buvo pajėgūs ir tu
rėjo norą statytis namus puoš
niau. kaip tai buvo daroma 
puošniau kaip Danzige.

“Architektūriniu požiūriu 
Perkūno Namas turi visus šiau
rinės vakarų Europos vėlyvo
sios gotikos bei renesanso lai
kų gyvenamojo namo požymius. 
Perkūno Namas yra 2-jų aukš
tų ir pailgo plano. Būdinga. 
kad jis stovi savo siauruoju ga
lu atsuktas į gatvę, šis siaura
sis galas turi reprezentacinio 
fasado požymius ir baigias

(nukelta į 3 psl.)

jis buvo atimtas prieš sutar
ties pasirašymą, prieš 1960 lie
pos 16.

Kas turi teisėtų pretenzijų 
Į savo turtą ar skolą, turi kuo

— Lenkijos užsienių reik, 
min. Rapackis Vienoje kalbėjo, 
kad pagerės santykiai tarp Len
kijos ir Amerikos. Priminė, kad greičiau kreiptis į: Foreign 
Kennedy pažadėjo atiduoti Len
kijos fondus, kurie yra Ameri
koje. Amerikoje vis tebemano
ma, kad parėmus Lenkiją pini
gais, ji bus atitraukta nuo Mas
kvos, nors faktai lig šiol prie
šingai kalba: stiprinamas artė
jimas Į Maskvą, laisvių varžy
mas.

Claims Settlement Commission 
of the United States, Washing- 
ton 25, D. C.

— Amerika nuo kovo 10 su
stabdė gyvulių, viščiukų, kiau
šinių eksportą į Kubą. Mėne
siui tas eksportas siekė 1,800, 
000 dol.

ČIA LIETUVIAI PERKA

VOKIŠKUS Hi-Fi ir TV
PIETŲ AMERIKA IR CASTRO

Jurigt. Valstybės rengėsi im
tis kolektyvinių sankcijų prieš 
Castro. Tyrė Amerikos Valsty
bių Organizacijos kitų narių 
nuotaikas. Rezultatai toki:

— šešios lotynų Amerikos 
valstybės yra nutraukusios san
tykius su Castro. dvi yra išva
riusios Castro atstovus. Tačiau 
iš tų 8 tik 3 tvirtai paremia 
Jungt. Valstybių politiką prieš 
Castro 
DEMONSTRACIJA PRIEŠ TA,

CASTRUI

Prie J. Tautų kovo 11 buvo 
demonstracija prieš Castro. Ji 
nužygiavo paskui prie N. Y. 
Times, protestuodama labiau
siai prieš Matthews, vieną iš 
dienraščio redaktorių, per ku
rio propagandą Castro “gavo 
darbą Kuboje” — buvo iškeltas 
i diktatorius.

— Vienuolika valstybių yra 
priešinga bet kokiai akcijai 
prieš Castro. Tarp jų didžiosios 
— Brazilija, Argentina. Meksi
ka. v

Didžiausias pasirinkimas New Yorke

BLAUPVNKT

Parduoda ir patarnauja-vokiečių išmokyti specialistai

ERDVIOJ PATALPOJ IŠSTATYTA PARODAI IR PASIRINKIMUI

Jūs pamatysite ir pasiklausysite 80 įvairių modelių pas

SYLVERN GERMAN
1574 3rd Avė. (86 St.), New Yorfc 28,

Hi-Fi CENTER
M. Y. T«L TR 6-6653šingai susidariusiai nuomonei. KURIS PARŪPINO 

kuri 19-1 o a. pradžioje buvo įsi- DARBĄ
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DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

Amerikos lietuviai
Amerikos lietuviai turi labai 

didelių nuopelnų lietuviškajai 
spaudai. Lietuvių laikraščiai ir 
knygos buvo pradėta leisti dar 
tada, kai Lietuvą slėgė Rusijos 
caristinė priespauda, draudė lie
tuvišką rašto žodį ir už jį bau
dė katorga Sibire. Laisvoje A- ‘ 
menkoje buvo laisvė žodžiui ir 
raštui Buvo leidžiama daug 
lietuviškų laikraščių ir knygų. 
Jos siekė taip pat rusų paverg
tą Lietuvą ir prisidėjo prie ko
vos už lietuvių tautos' laisvę.

ir mūsą spauda 
pavergtos Lietuvos, kaip sava
sis. Yra tik keli komunistų iš
gamų leidžiami, kurie teisina ir 
gina kruvinąjį terorą Lietuvoje. 
Doram lietuviui su jais nepa
keliui.

Lietuvos

PAKBINIMKĄS

JMūsų priešai - tai rašai bolševikai ir darbo rutina
Kovo 4 Lietuvių Fronto bi

čiuliai surengė diskusijas, ku
rioms įvedamąjį pranešimą pa
darė Alena Devenienė, nupasa
kodama Alto,. Vliko ir Balfo 
struktūrą ir jų veiklos kelius 
bei priemones. Bet daugeliui 
tai jau buvo žinoma.

Amerikos Lietuvię Taryba 
sudaryta ideologinių grupių su
sitarimo pagrindu kovai už Lie
tuvos laisvę. Tam reikalui lė
šas telkia aukų pavidalu, daž
niausiai per Vasario 16 minėji
mus. Alto iniciatyva nukentė
jusioms dėl Lietuvos okupaci
jos lietuviams, šelpti sroviniais 
pagrindais sudarytas Bendrasis 
Amerikos Lietuvię šalpos Fon
das. Altas bendradarbiauja su 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetu ir jį finansiškai remia.

Los Angeles liet, diskusijos Alto, Vliko, Balfo reikalais

Alto prezidiumas, budėdamas 
dėl Lietuvos laisvės, periodiš
kai lankosi Washingtone, kad 
išgautų pareiškimus, iš kurių 
būtų matoma, jog JAV vyriau
sybė nuo ankstesnio savo de
klaruoto nusistatymo Lietuvos Lietuvos laisvinimui: suorgani- 
teisinės padėties atžvilgiu ne- 
nukrypo. Pažindami ten reika
lingus asmenis, žino kelius, kur 
prieiti prie atitinkamų valsty
bės departamento pareigūnų. 
Kai kas dėl to ir kitų dalykų 
Altui daro priekaištų. Bet ir į- 
sijungus į Tarybą naujiem žmo
nėm kokių nors ypatingų veik
los projektų neparuošiama.

Baltas ilgus metus sėkmin
gai tęsia šalpos darbą. Tik pas
kutiniu metu pakeitus statutą

Iš tikrųjų mūsų atliekamas kul
tūrinis darbas irgi turi politinį 
atspalvį, ir net šalpa. Tebevei
kiąs Lietuvos diplomatinis kor
pusas vienas nepajėgia išvys
tyti reikalingos akcijos ir daž
nai pagalbon šaukiasi visuo
menės paramos. Iš paminėtų or
ganizacijų, ypač Vliko darbuo
tojų, yra daug reikalaujama. 
Tačiau “kova dėl Lietuvos 
yra visuotinė ir* bendromis 
jėgomis atkakliai tęstiną, ta

nios Lietuvos gyventojam, kur ■ rint prieš akis jos išlaisvinimo 
tik yra proga, keliamas Lietu
vos laisvės reikalas.

A. Daveniana pasisakė prieš 
-tuos, kurie mano, kad politi
nis darbas, kaip nusibodęs, tu
rėtų būti pakeistas kultūriniu.

ir atleidus varžtus, paleidžiant 
į direktorių tarybą ir nesrovi- 
nius žmones, pajusta kai kurių 
nesklandumų.

Vlikas, turėdamas šaknis 
krašte, atlieka svarbų darbą

duotas radijo sto&ų sekimo 
tinklas Vakarų Vokietijoje; lei
džiami svetimomis kalbomis 
informaciniai biuleteniai; iš 
Madrido, Vatikano ir Romos 
radijo stočių perduodamos ži-

Lietuvoje, deja, laisvė neil
gam išliko. Po šviesaus, bet 
trumpo Nepriklausomybės lai
kotarpio, vėl aptemo. Tie pa
tys rusai, tik bolševikų vardu, 
grįžo su Sibiro katorga ir kru
vina priespauda. Lietuviškas 
raštas, tiesa, nedraudžiamas, 
bet jis nėra laisvos lietuviškos 
dvasios. Rašoma lietuviškai, bet 
kada skaitai, prasiveržia sveti
mas balsas ir svetima mintis. 
Lietuvišku žodžiu kalba rusas 
bolševikas ir žudikas, sutrypęs 
krašto laisvę ir žmonių laimę. 
Nėra spaudos laisvės kolonizuo
toje Lietuvoje.

Lietuviam Amerikoje dabar 
yra didelis uždavinys ir šventa 
pareiga išlaikyti patriotišką ir 
kovingąją savo spaudą. Patrio
tiška ji reikalinga lietuviškai 
dvasiai palaikyti ir stiprinti. 
Kovingoji reikalinga tęsti ne- 
atlaidžiai kovai su
priešu ligi galutinės pergalės. 
Atėjo pergalė po caristinio re
žimo, ateis ir po bolševikinio. 
Lietuvai išsivaduoti daug padė
jo Amerikos lietuviai tada, turi 
padėti ir dabar. Dabar reikia 
dar daugiau aukotis ir dirbti, 
nes pavojus lietuvių tautos gy
vybei dar didesnis. Kiekvienas 
lietuvis dabar reikalingas tai 
kovai. Kiekvienas lietuviškojo 
laikraščio skaitytojas ton ko
von jungiasi. Kiekvieną naują 
skaitytoją nuoširdžiai sveikina
me.

lt BALFO susirinkimo New -Yorke. Iš k. j d.: E. čekienš, kun. V. Dabušis, R. Budrienė, V. Butkys, dr. 
O. Labanauskaite, J. Grigienė ir gen. kon. J. Budrys. „Nuotr. V. Maželio.

klausomybės, yra sveikintinas, 
nes tuo pagerbti nusipelnę Bal
tui asmenys, tuo tarpu kai ku
rie srovių deleguoti direktoriai 
buvę tik kaip statistai (Ig. Me
džiukas).

Alto Centras turėtų būti 
sudarytas iš įtakingų* asmenų, 
turinčių ryšius su JAV vado
vaujančių politinių partijų žmo
nėmis (J. Andrius).

Permažai kontakto tarp Alto 
centro ir skyrių. Negaunama 
laiku tikslių instrukcijų, nepa
kankamai yra propagandos 
spaudoje (J. Juodelė).

Jei kas taisytina, tai labai 
atsargiai, palaipsniui, kad ne
pakenkus visai organizacinei 
sistemai. (V. Kazlauskas).

L. Valiukas atkreipė dėmesį 
ir nurodė kelius lietuviškai in
formacijai amerikiečių spaudo
je-

Dar pasisakė pageidavimų ar 
paklausimų formoje J. Motiejū
nas, P. A. Raulinaitis, dr. P. 
Pamataitis’. Diskusijų moderato
rium buvo archit. E. Arbas.

Ig. M.

Laisvę savo spaudai tebeturi
me Amerikoje ir kituose dar 
kraštuose šiapus spygliuotos 
sienos. Amerikoje daugiausia 
išleidžiama lietuviškų laikraščių 
ir knygų. Lietuviški laikraščiai 
čia yra patys seniausi, be per
traukos išsilaikę po 50 ir dau
giau metų. Tai yra didelis Ame
rikos lietuvių nuopelnas. Rodo 
jų patriotizmą, ištvermę, pasi
aukojimą, nes savo laikraščiam 
ištaikyti, kai yra tokia gausa 
įvairių angliškų laikraščių, rei
kia aukos ir tautinio susiprati
mo. Gerai suprantama, kad joks 
kitas laikraštis neduos to, ką 
gali ir duoda lietuviški mūsų

Darbininkas jau baigia penk
tąją dešimtį. Persklaisčius jo 
lapus nuo pat pradžios, niekur 
nerasime nė mažiausio susvy
ravimo dėl lietuvių tautos Ne
priklausomybės. Labai aiškiai ją 
gynė 1917-1918 metais, kai ki
ti lietuvių laikraščiai dar pasvy
ruodavo: autonomija ar nepri
klausomybė? Gina Įvirtai ir 
dabar, kartais susilaukdamas ir 
priekaištų: per smarkiai, girdi, 
puola norinčius su Lietuvos 
okupantu bendrauti bent kultū
rinėje plotmėje. Kategoriškai 
sakome: Ne! Jokio plyšio tota
linėje kovoje!

Kokiom žiniom Lietuvoje šviečia apie Vatikaną ir religiją

viziją”, — tokiais žodžiais bai
gė savo pranešimą Alena De- 
venienė.

Pranešimas sukėlė gyvę dis
kusiją. Paliestais klausimais pa
sisakė eilė asmenų. Nepama
tuotai Alto prezidiumo žmonės 
giriasi, jog jie pažįstą valsty
bės departamento pareigūnus. 
Alto vadovybėje jau 20 metų 
tie patys žmonės, o departa
mento pareigūnai jau pasikei
tė keletą kartų. Iš viso Alto 
prezidiumo sudėtis turėtų gero
kai pasikeisti, nes šiuo metu 
neatitinka organizuotos visuo
menės struktūrai. Keistas vaid
muo Tautinės Sąjungos atsto
vo Alte. Šios sąjungos skyriai 
daro atskirus Vasario 16 die
nos minėjimus ir surinktas to
kių minėjimų metu aukas nu
kreipia kitur, o ne į Alto iž
dą (J. Kojelis).

Alto priešai — tai rusai bol
ševikai ir darbo rutina, kuri 
visiems nusibodusi. Ieškotina 
naujų kelių bei metodų, neven
giant net ir avantiūrizmo, kaip 
kadaise darydavo J. Gabrys, 
skleisdamas Lietuvos nepriklau
somybės propagandą vak. Eu
ropos spaudoje. Reikia Altą re
formuoti, kaip seną namą tai
syti. Dėl nepakankamos centro 
veiklos kyla partizaninis veiki
mas periferijose. Politika yra 
menas. Joje turi įsijungti spe- Kaime buvo daugiau panašių 
cialistai, ne vien mėgėjai. (J. 
Gliaudą).

Tarp institucijų, besirūpinan
čių Lietuvos laisvinimo darbu, 
dažnai matomas paralelizmas ir 
lėšų neproduktyvus panaudoji
mas. Sėkmingesniam darbui tu
rėtų būti veikla tiksliai suderin
ta ir visuomenė reikale teisin
gai . informuojama. Dabar kar
tais matome net prieštaravimų. 
Balfo atliekamas šalpai lėšų 
telkimo darbas neturėtų būti 
partinio atspalvio ir statuto pa
keitimas, išskiriant dalį direk-

Perkūno Namas
(atkelta iš 2 psl.) 

puošniu vėlyvosios gotikos sti
liaus pinjonu, kuris šiek tiek 
sužalotas, bet visumoje išlikęs 
iki mūsų dienų ... šitokio tipo 
namai su atsuktu siauruoju ga
lu į gatvę ir dekoratyvišk'u pin
jonu, būdingi šiaurės Prancū
zijos, Flamų, Olandijos ir šiau
rės Vokietijos miestams, sutin
kami taip pat vidurio Vokieti
joje ir Baltijos jūros uostų 
miestuose”.

“Iš visų suminėtų faktų rei
kia daryti išvadą, kad Perkūno 
Namas buvo pastatytas turtin
gam pirkliui - kapitalistui, tu
rėjusiam ryšių su tolimais han- 
zos miestais apie 1498 — 
1530 m. Neturime žinių, ar

kalauja švęsti savaitės septin
tą dieną — subatą. Tuo rem
damiesi, Izraelio teologai nuta
rė: mėnulio dienos eigoje su
batą reikia švęsti du kartu...”

Kad taip informuotų juokų 
laikraštis, juoktumeis iš sąmo
jo. Kad taip informuoja toks 
M. Remišauskas, kuris prie sa
vo pavardės pasisako, kad jis 
esąs Kauno politechnikos ins
tituto dėstytojas, tenka reikšti 
Lietuvos aukštajai mokykla ir 
jos studentam užuojautą, kad

tų gyventojus krikštytų”.
“Vienas , baptistų dvasinin

kas jau susiėjo JA V gauti pa
tentą statyti pirmą bažnyčią 
mėnulyje, ir išimtinę teisę žuvi
ninkyste verstis mėnulio jūro
se ... Mūsų laikais, kai žemė
je pavergtos kolonialinės tau
tos trauko vergijos pančius, 
kapitalistam belieka pasitikėti 
tik planetiniu kolonializmu”.

“Izraelyje mokyti rabjnai la
bai ilga svarstė, ką reiks da-

Įdomu paskaityti žodžius, ku- i 
riais Lietuvoje nori “šviesti” 
žmones apie Vatikaną ir religi
ją. Antai, Sovetskaja Litva va
sario 22 “informuoja”, kad ry
šium su satelitų siuntimu Ro- : 
moję Vatikano mokslų akade
mijos “mokyti teologai” svars
tą, kaip žiūrėti, jei kokia eks
pedicija Marse ar kitoje plane
toje suras “galvojančias būty
bes”. “Po ilgų ginčų — infor
muoja laikraštis — buvo nu
tarta į pirmą kosminę ekspe- i . .

_ __________________ _________________ r_______  diciją įjungti misijonierių, ku- Tyti tikinčiajam žydui mėnuly- 
laikraščiai. Ir joks kitas laik- minist racijos skelbiamu_vajumi! ris pasiektose planetose pla- je, kur diena lygi keturiolikai vietoj mokslininkų jiem šviesti
raštis neužsistos ir negins taip (žiūrėk 7 psl.). tintų Dievo žodį ir šių. plane- žemės dienų, žydų religija rei- pakviesti juokdariai. -

Pasiūlyk Darbininką užsisaky
ti kiliam* Supažindink su ad-

raštis neužsistos ir negins taip (žiūrėk 7 psl.).

pastatų. Išlikusių gotiškųjų na
mų tarpe Perkūno Namas Kau
ne išsiskiria savo pinjonų puoš
numu. šio pinjono ornamentika, 
kartu su šv. Onos bažnyčios 
Vilniuje fasadais, sudaro atski
rą Lietuvos vėlyvosios gotikos 
paminklų formų kilmės proble
mą, reikalingą atskiros studijos. 
Iš anksto galime pasakyti, kad 
šių formų pavyzdžių reikia ieš
koti vakarų Europoje, Flandri
jos gotikoje. Danzigo kai kurių 
Vėlyvosios gotikos pastatų meis
trai bus sėmę iš tų pačių šal-

AR ŽODIS BUS 
IŠTESĖTAS?

Negeras, sako, mūsų tėvelis: 
mus palikti ruošiasi.

Įkniubus į pagalvę ant lo
vos gulėjo Elena. Krūpčiojo 
margo chalato pridengti pečiai: 
verkė Elena net pasikūkčioda
ma.

— Kas gi tau, Elyte? — Sta
sio delnas nusileido ant žmo
nos galvos. — Gal ta nelabo
ji migrena ir vėl į galvą įsi-

netesėti? — dar bando įrodi-

Perspausdiname ii "Tarybi
nio Mokytojo" (1960 gegužės 
19, nr. 40) apsakymėlį, kuris 
vaizdžiai parodo, kaip rašyto
jas kolonizuotojo Lietuvoje yra 
pajungtas pavergėjam. Jis tar
nauja komunistę partijos pro
pagandai ir skatina eiti į kol
chozus darbam, kai žmonės ver
žiasi iš kolchocę verguos į 
miestą, kur daugiau galimybię 
ir kiek daugiau laisvės. Nusi- 
šypsai paskaitęs ir tai, kas ra
šoma apie duoto žodžio tesėji
mą. Ką reiškia diotas žodis pa- 
Tvwii ooisfviKinir uktwv|w tik 
karčiai paviiaipoma iš tokię 
bolševildnię moralę. Bet parti
niai rašytojėliai rašo. Ką gi da
rys nerašę? Gyventi reikia ir 
tarnauti reikia, kaip užguitam 
šuneliui. Pasiskaitykime pavyz
džiui tą amsėjimą A.

Pakimba saulė ant Gelvonių 
miško pušų, ir ateina vakaras. 
Mėgsta mokytojas Lingis tuos 
pavasario vakarus, žiūrėk, ir 
pagauni save svajojantį: ranko
se laikraštis, tyliai liejasi pri

slopinto radijo melodijos gar
sai o mintys jau laksto, toli, 
toli. Kaip gera glostyti dukre
lės garbanas, ilsintis po darbo 
dienos. Pasakoji jai apie vil
ką, baltą mešką, žąsiną mo
liūgą, o Vidutės akyse visas 
pasakų pasaulis. Jos ir šypso
si. ir juokiasi, ir piktinasi, jei 
tik primiršta tėvelis tolesnes 
raganos išdaigas. Parėjo Lin
gis namo, apkabino dukrelę 
ir, atsisėdęs ant sofos, pasiruo
šė skaityti laikraštį.

— Žiūrėk, mes ne vieni, — 
tvykstelėjo džiaugsminga min
tis. Iš pirmojo laikraščio pus
lapio žvelgė į Stasį džiaugsmin
gos ir viskam pasiruošusios Dar
bėnų abiturientų akys. — Taip, 
mes ne vieni. 0 Įdek dar to
kių bus ...

Lingis akimirkai atitraukė 
žvilgsnį nuo laikraščio, nes mie
gamajame pasigirdo prislopin
ta rauda.

— Mamytė verkia, — timp
telėjo už rankovės dukrelė. —

metė?
— Ne kolūkio brigadininkui 

migreną išgydyti, — pro verks
mus atsiliepė Elena ir, paėmu
si už rankos dukrelę, staigiu 
judesiu pritraukė prie savęs. 
— Kaip dar tau negėda su 
dukrelė kalbėti, juk ir ją, 
turbūt, ruošiesi ant traktoriaus 
pasodinti.

Elena liovėsi kukčiojusi ir, 
šluostydama nosine užverktas 
akis, pirmą kartą per visą va
karą kreipėsi į vyrą.

— Taip ir žinok: eisi dirbti 
į kolūkį — pasiimu Vidutę ir 
važiuoju į Kauną. Ten mama 
nuomininkus laiko, rublį kitą 
uždirba, padės ir man. O kol-* 
ūkio melžėja tai jau manęs ne
padarysi, nelauk!

— Bet Ele, niekas tavęs ir 
nesiruošia melžėja daryti. Kol
ūkyje yra ambulatorija, galėsi 
ir ten žmones gydyti. Suprask, 
mieloji, aš juk daviau žodį, 
prieš šimtus Žmonių įsipareigo
jau vykti į kolūkį kartu su sa
vo mokiniais. Ar tu žinai, ką 
reiškia duoti žodį ir paskui jo

nėti Stasys.
— Nusispjauti man į tavo žo

dį. Jei vienas kvailys šoka 
strimgalviais nuo tilto į upę, 
tai ir kiti turi šokti iš paskos? 
O aš ne tokia: aš tik noriu 
tave sulaikyti, kol dar nevėlu. 
Didelis čia dalykas, kad pri- 
tauškei nesąmonių iš tribūnos. 
Išduosim poliklinikos pažymėji
mą, kad esi silpnos sveikatos, 
negali dirbti sunkaus darbo— 
štai tau ir puikiausias pasitei
sinimas.

— Nutilk! — Stasio delnas 
atsitrenkia į ąžuolinę stalo len
tą. Kaip norėtųsi dabar užmirš
ti viską ir vėl išeiti su abitu
rientais pasivaikščioti į laukus. 
Tvanku darosi Stasiui šiame 
ankštame kambaryje. Atidaro 
jis langą ir godžiai traukia pa
vasario kvepiančio oro gurkš
nius.

— O pamiškėje dabar pilna 
žibučių, — kažkodėl ateina į 
galvą mintis. Ir prisimena Sta
sys, kai prieš kelias savaites 
išėjo jis su abiturientais pra
leisti sekmadienio popietę pa
miškėje.

Keliai keleliai. Kaip malonu 
eiti jais saulėtą pavasario die
ną. Rodosi, kojų žmogus po 
savimi nejunti. Į kišenę šaliką 
ir pirštines, šalin nuo galvos 
žieminę kepurę! Lai glamonė
ja saulė apnuogintą veidą ir 
kaklą ir glosto mus iš pietų at-

tum, o nuovargio jokio .«.. Tik
štai traukia mokinius mėlyn
akės žibutės. Pabiro, pasklido 
vienuoliktokai po šlaitą. Gaila 
skirtis su šiais vaikais klasės 
vadovui. O skirtis teks: dar 
mėnuo, kitas, ir liks tik prisi
minimai apie kartu praleistus 
septynerius metus. Septyneri* 
metai, o prabėgo jie kaip sep
tynios dienos. Ir mokytojas,

* prisėdęs ant pagriovio, išsi
traukė iš švarko kišenės nuo
trauką, darytą prieš septyne
rius metus. Žvilgsnis nejučio
mis krypsta į pabirusį po pie
vą jaunimo atžalyną, vėl grįžta 
prie nuotraukos, ir lygina, ly
gina. Na, ir išaugo, išbujojo 
mano vaucal Pačiame nuo

traukos kamputyje patenkintas 
šypsosi Edvardas. Didžiausia jo 
pramoga prieš septynerius me
tus buvo vamalizdžius medžiuo
se naikinti. Įkops, būdavo, pra
muštgalvis į pačią medžio vir
šūnę ir krankia prikimusiu var
nos balsu. O Danutei sunkiau
sia buvo atsiskirti su lėle. Iš
sitrauks per pertrauką lėlę, pa
sidės ant suolo ir pina jai ka
sas. Išaugo Edvardas į aukštą, 
stuomeningą jaunuolį, vaikišką 
balselį pakeitė sodrus barito
nas. Mokyklos krepšinio koman
dos kapitonas. Gi Danutei jos 
rankų galėtų pavydėti bet ku
ri mergaitė: ir dailiai siuvinė
ja, ir piešia, ir mamai fermo
je padeda.

lėkęs vėjo gūsis. Eitum ir ei- (bus daugiau)

torių, nežiūrint jų partinės pri- tinių”.

KOLCHOZE vattft KaHiedsrlg anrttnMjc.



------ “ZLTffiS! Kas nors Ir kur nors tau vis dar gali suteikti pagalbą
Mano tikslas yra padėti žmonėms atgauti sveikatą natūraliu būdu. Daug kartą vienas apsilankymas mano office buv<x sprendžiamas posūkis 

ligonio gyvenime ir atidarė jam kėlią į sveikatą. SVEIKATA YRA BRANGIAUSIAS JŪSŲ TURTAS SAUGOKIT JĄ LABAI RŪPESTINGAI
Čia yra eilė laisvai duotų ligonių liudijimų, kurie reiškia savo dėkingumą

BENDRAS NUSILPIMAS
Ve ką noriu pranešti savo tau-

pas daug daktarų, bet nieko nepa
dėjo. Pagaliau kreipiausi į dr. Mil- 
ler. šiandien esu tokia sveika, jog

šaukti, ka<^ eitų gydytis pas dr. 
Miller. Man trūksta žodžių padė
koti už tai dr. Miller.

‘ »
Viešai jam reiškiu padėką ir ra

ginu visus, kurie sergate, kreiptis į 
jį. Būsite man dėkingi už gerą pa
tarimą.

Tegul jam Dievas padeda.

ROZALIJA KOWALSKA

Newark, N J.

VISA SEIMĄ SĖKMINGAI PAGYDYTA
Tai retas atsitikimas, kad visa šešių as

menų šeima tiek daug manim pasitikėjo, 
kad visi šeši dėl įvairių negalavimų krei
pėsi į mase ir aš . savo natūraliu gydymo 
būdu visus pagydžiau. Dėl profesijos eti
nių priežasčių nenoriū išvardinti visų tos 
šeimos narių ligas, tačiau mano kabinete 
yra jų išsamus padėkos laiškas, kurį kiek
vienas besidomįs gali patikrinti.

“Aš rašau šį laišką Jums norėdamas pa
reikšti didžiausią padėką už taip puikų 
manęs ir mano šeimos pagydymą, kuris 
mums visiems taip buvo geras, kad mes 
visi be operacijų ir be jokių vaistų pagijo- 
me ir jaučiamės pilnai sveiki. Tiesiog ne
įmanoma Jums, dr. Miller, tinkamai atsidė
koti, kad Jūs taip greitai mane, mano žmo
ną pagydėte. Reiškiu didžiausią pagarbą 
ir padėką." OSCAR STILLER
Newark, N. J.

SCIATICA (IŠUA) ,
šį laišką rašau norėdamas pra

nešti ligoniam, ką gero Dr. Milleris 
, man padarė.

Gana ilgą laiką man skaudėjo 
nugarą ir jaučia labai opius skaus
mus kairėje kojoje.

Daug gydytojų, į kuriuos pasto
viai kreipiausi patarimo ir pagal
bos, neįstengė tų skausmų pašalin
ti. kad nepasikartotų.

Dr. Milleris iš Newarko, pažinęs 
tikrą tų skausmų priežastį, savo na
tūraliu gydymo metodu pasiekė vi
siško mano pasveikimo. Dabar ne
bejaučiu jokio skausmo nei nugaro
je nei kojoje.

Norėčiau, kad mano laiškas pa
siektų tuos, kurie kenčia panašius 

■ skausmus, kaip aš kentėjau, kad 
Dr. Milleris galėtų ir jiem padėti, 
kaip padėjo man.

LUCCIANO PALMUCCI
Nevvark. Nevv Jersey

♦

Brangus Dr. Milleri, \

Aš jaučiu mano pareigą parašyti Tamstai ir padėkoti, kad pagelbė- 
jote man atgauti sveikatą.

Nuo rugsėjo mėnesio 1949 metų, kai atvykau į Ameriką, mane vargino 
nuolatiniai ir aštrūs galvos skausmai. Dėl jų aš ne tik negalėjau ieškoti 
darbo, bet net negalėjau atlikti namų ruošos.

Aš kreipiausi į daktarą, kuris yra plačiai žinomas. Jis pasakė, kad 
mano negalavimo priežastis buvo nauja aplinkuma. Jis gydė mane 4 me
tus, bet be pasėkų. Tikrumoj aš jaučiausi blogiau.

Vieną dieną, skaitydama lenkų dienraštį “Nowy Swiat”, aš pamačiau 
atvirą laišką p. Leokadijos Pudans, is Long Island, N. Y., rašytą Dr. 
Milleriui. Paskaičius apie jos pagijimą, aš nutariau kreiptis į Tamstą.

Mane ištyrinėjęs ir peršvietęs X spinduliais. Tamsta man pasakei, 
kad priežastis mano skausmų buvo mano stubure ir, be to, ne viskas 
buvo tvarkoje su viduriais nuo tų vaistų, kuriuos ėmiau anksčiau.

Dabar aš dėkoju už tą nuostabų būdą, kuriuo Tamsta mane gydei, Daktare Milleri. Po mėnesio 

Tamstos priežiūroje, aš jaučiuos dabar visai gerai. Aš nuoširdžiai patariu kiekvienam, kuris nesijaučia 

gerai arba serga, kreiptis pagalbos į Dr. MiUerį, Nevvarke. N. J.

Williamsport. Pa.OTYLIA TURZANSKA

Brangus Dr. Miller,

Per šešis mėnesius kankinausi vi
durių negalavimais. Aplamai, mano 
sveikata buvo menkoka ir dėl to 
buvau nustojęs 10 svarų svorio. At
virai kalbant, mano sveikata buvo 
gerokai pašlijusi, tačiau nenustojau 
vilties, bet nežiūrint to, turėjau pa
sitraukti iš savo darbo. Nors mane 
tuomet gydė net trys gydytojai, pa
sveikti negalėjau.

Pagaliau vienas mano prietelis 
rekomendavo man Dr. Millerio na
tūralų gydymą, bet atvirai kalbant 
nemaniau, kad tas man pagelbėtų, 
bet, ieškodamas pagalbos, nutariau 
neatidėliojant kreiptis. į Dr. MiUerį 
ir po poros savaičių gydymo, jau
čiausi kaip kitas žmogus.

Aš jaučiu savo pareigą rekomen
duoti Dr. Millerio nepaprastą gydy
mo metodą savo prieteliams. kurie 
norėtų informacijų apie jo natūra
lius gydymo metodus.

Su pagarba,
K. SOTOS 

New York 16, N. Y.

Ilgai džaiugiausi sveikata, nuolatos dirbdamas savo ūkyje. Bet 1945 

m. staiga susilpnėjau. pradėjo skaudėti kojos. Susitrukdė darbas, tad 

buvau priverstas ieškoti pagalbos. Kaimyninio miestelio gydytojai pareiškė.

rėjo, net priešingai — negalėjau

Kadangi Tamsta grąžinai man 

sveikatą, ir man prasidėjo naujas 

gyvenimas, aš jaučiu pareigą Tams

tai pareikšti savo dėkingumą šiuo 

laišku. Aš kentėjau nuo skausmų 

visame kūne, j'pač kojose, per dau

gelį metų. Daug daktarų nieko man 

nepadėjo, ir pagaliau aš kreipiausi 

į jus pagalbos. Tuojau po pirmo 

apsilankymo aš galėjau geriau 

vaikščioti ir skausmai dingo. Dak

tare Milleri, aš siūlau, kad Tamsta 

paskelbtum mano laišką kartu su 

mano nuotrauka, taip kad ir kiti 

sergantieji žmonės gautų pagalbos.

Nuoširdžiai Jūsų,

W.SCHEFFEL 
i

Lawrence, Mass.

kad tai artritizmas ir prirašė vaistų. Vėliau pasiuntė pas specialistą 

j New Yorką. Sis paguldė mane savo klinikoje, iš kurios išėjęs, vėliau 

visus 1946 m. važinėdavau pas jį į New Yorką. Deja, niekas nepage

1960 sausio 12 
Gerbiamas Pone Dr. Miller:

Ilgą laiką kenčiat baisius reumatizmo sopulius. Tie skausmai diena 

iš dienos stiprėjo. Aš sunkiai begalėjau pavaikščioti ir namie apsiruošti. 
Kai niekas jau negelbėjo,'beviltiškoje padėtyje pasinaudojau Dr. Millerio 

praktikos geradarybe. Kadangi Dr. Milleris savuoju gydymo metodu su
teikė man neįkainuojamą pagalbą, tai šiuo žodžius rašau niekieno net 
neraginama, kad nuoširdžiai padėkočiu Dr. Milleriui ir atkreipčiau kitų 
dėmesį, jog nėra reikalo bepasmiškai kentėti, nes su tikru pasitikėjimu 

gali kreiptis J Dr. Millėrį.

Gerbiamajam Daktarui peikianti didžią padėką ir pagarbą

‘ Mrs. M. ZAYKOWSKA

644 18th Avenue, Irvington, N. J.

1960 sausio 5 
Gerbiamas Pone Dr. Miller:

Mano laiško tikslas nėra tiktai išreikšti gilią padėką Dr. Milleriui. 
(bet ir apskelbti žinią sunkiai sergantiems kad yra viltis atgauti sveikatą 
be vaistų ir operacijos. Ilgą laiką kenčiau aštrius skausmus pečiuos, gal
voje ir nervų; tie skausmai buvo priežastimi daugelio nemigo naktų. 
Mano viltis, kad skausmai praeis, vis mažėjo, ir pagaliau aš ėmiau pra
rasti kantrybę. Kreipiausi į dugelį gydytojų, bet nė vienas negalėjo man 
padėti net ir geriausiais vaistais. Radęs laikraštyje Dr. Millerio pranešimą, 
visą savo viltį ir pasitikėjimą nukreipiau į jį.

Gerai mane ištyręs ir peršvietęs Rentgeno spinduliais, nustatė mano 
sopulių diagnozę. Jau po dviejų savaičių, dėka Dr. Millerio pastangų ir 
natūralaus gydymo, pasijutau žymiai geriau ir galėjau vėl užmigti, o po 
kelių savaičių buvau visai išgydytas ir pasveikęs.

Mielas Skaitytojau, tuo padėkos laišku Dr. Milleriui norėčiau jį pri
statyti visiem kenčiantiem.

Su gilia padėka ir didžia pagarba
JOHANN ARMER

83 Central Avenue. New Brunsulck, N. J.

1960 sausio 17 
Didžiai Gerbiamas Pone Daktare:

Iš gilios širdies noriu Tamstai nuoširdžiai padėkoti už stebuklingą ir 
sėkmingą pagydymą, kuris buvo pasiektas Jūsų praktika. Ilgus metus 
kentėjau dėl skausmingų tulžies akmenų. Gydė mane Ukrainoje, paskui 
Vokietijoje. Gydytojai man patarė operaciją tiem akmenim pašalinti. Labai 
tos operacijos bijodama, o taip pat ir dėl kitų priežasčių, nesiryžau. Vėliau 
mane pasiekė pranešimas apie Tamstos gydymo būdą ir tai, kad daug 
kam padėjote be vaistų ir operacijų. Gali man Tamsta patikėti, kad jau
čiuos labai laiminga, jog galėjau operacijos išvengti. Mano gi kentėjimai 
jau taip ilgai tvėrė; kad nebuvo galima delsti diena iš dienos. Vis dėlto 
mielai pasidaviau 7 mėnesių trukusiam gydymui, nepaisydama nei vargi
nusios kelionės iš Philadelphijos į Newarką nei išlaidų, nes greitai pajutau 
sveikatos pagerėjimą, o šiandien galiu iš naujo, kaip kitada, namie šei
mininkauti ir džiaugtis gyvenimu.

Rašau tai be jokio raginimo ar prašymo, o tik norėdama, kad ir kiti 
kenčiantieji galėtų pasinaudoti Dr. Millerio paslauga ir nusikratyti ne
reikalingų skausmų.

Mrs. KATERYNA MUELLER
3406 Kirwood Rd., N.E., Philadelphia, Pa.

Iš Mnfiea dėkoju Dr. Joaeph Mil
teliui už tą sUbukUngą RMą, ku
riuo jis mane pagydė. Atvažiavus j

New Yorką, aš gavau sunkų darbą. 
Kiek padirbėjus, susižeidžiau nuga
rą ir turėjau darbą mesti. Aš buvau 
pas daug daktarų. Vienas sakė, kad 
mane reiks operuoti. Kitas gydė nuo 
pūslės uždegimo, bet vietoj jaustis 
geriau, aš blogėjau. Pagaliau pri
ėjo prie to, kad negalėjau nei mie
goti, nei valgyti, nei vaikščioti ir 
kentėjau baisius skausmus. Aš ne
tekau vilties kada nors pagyti. Ma
no vyras pamatė Tamstos skelbimą 
lenkų laikrašty "Nowy Swiat” ir, 
nors aš nenorėja”. įkalbėjo kreiptis 
į. Tamstą. Peršvietus mane X spin
duliais ir ištyrinėjus, buvau gydo
ma apie'mėnesį. Dabar aš jaučiuosi 
100 procentų geriau ir vėl dirbu.

Dėkodama už grąžintą sveikatą, 
aš siunčiu savo nuotrauką, kurią 
galite naudoti vietai, kad kiū ligo
niai pasektų mano pavyzdį ir kreip
tųsi į Dr. MillerJ-

LEOKADIJA PUDANS

Long Island (3ty, N. Y.

vaikščioti, tad vežiojo mane veži

mėlyje. 1947 m. vėl buvau grąžintas 

į ligoninę, kurioje gydžiausi 5 mėn. 

Bet mano sveikata blogėjo. Paga

liau mane šeima vėl atsiėmė naino, 

kur laukiau tik Aukščiausiojo pasi

gailėjimo.

1948 metų pradžioje vienos bičiu

lės patariami atvežė mane sūnus 

pas dr. Miller. Jis mane patikrino 

ir suteikė vilties gyventi. Jo klau
sydamas. jau vasario mėn. pradėjau 

vaikščioti, pasiremdamas ramsčiais, 
o po poros mėnesių ir jų nebereikė
jo. Lygiagrečiai pranyko ir skaus
mai. Vasarą jau dirbau ūkyje.

Visa širdimi dėkoju daktarui ir 

siunčiu tris savo fotografijas, kurias 

prašau paskelbti.

LORENZO JANY

Noriu šia proga Jums pareikšti 

mano padėką už suteiktą man vėl 

galimybę gyventi.

Turėjau daug įvairių skausmų 

nugaroje, kurie privertė mane atsi

sakyti darbo. Vieną dieną išgirdau 

apie Jus ir Jūsų natūralius gydymo 

metodus. Po šešių sėkmingų vizitų 

aš įsitikinau, kad visa tai ką gir

dėjau buvo tiesa, šiandien aš esu 

visų 100% sveikas.

Čia pridedu mano nuotrauką su 

šiuo laišku. Jūs galite jį paskelbti 

bet kuriame laikraštyje ar žurnale, 

kad kiti žmonės galėtų pasinaudoti 

ir sugrąžintumėte jiems sveikatą.

Nuoširdžiai Jums dėkingas.

E. CRUZ

Nebark 3. N. J.

Frenchtovm, N. J.

1960 vasario 13

Gerbiamas Pone Dr. Miller:

šiuo laišku noriu išreikšti Tamstai padėką už stebuklingą gydymą, 
kuris grąžino man sveikatą.

Daug metų naudojausi įvairia mediciniška pagalba, deja, be jokių 
teigiamų pasekmių. Kad nusikratyčaiu baisių galvos skausmų ir dažno 
apsilpimo. sutikau su pečių operacija, kuri vos nesibaigė mano mirtimi. 
Mano ilgų kentėjimų istorijoje posūkio diena buvo metų pabaigoje mane 
pasiekęs Tamstos sieninis kalendorius, kuraime radau šiuos žodžius: 
“Niekada nepraraskite yitties; visada atsiras kas nors ir kur nors, kas 
galės padėti.” Jau po trumpo gydymo pajutau ryškų sveikatos pagerėjimą. 
Už didžią paslaugą būsiu dėkingas Dr. Milleriui iki savo amžiaus galo 
ir karštai jį rekomenduoju kitiem ligoniam.

Su nuoširdžia pagarba

IZYOOR CANTOR
Bronx 57, New York

Buvau kreipęsis į daug gydytojų, bet niekas neįstengė palengvinu 

mano skausmu ir pagydyti mano nugarkaulio, inkstų ir pairusių nervų. 

Naktimis neužmigdavau, o atsikeldavau dar labiau pavargęs. Esu šian

dien dėkingas Aukščiausiam ir dr. Miller, nes atgavau sveikatą ir jau

čiuosi lyg naujai užgimęs. Todėl visiems patariu kreiptis į Dr. Miller. 

nes tikiu, kad jis ir jiems padės.

GEORGE LIZAK

New Brunsulck. N. J.

Neįnpnoųie paskelbti visų tų mano pacientų laiškų, kuriuose reiškiama padėka už mano globų ir gerus gydymo rezultatus, tie laiškai rašyti vyrų ir ; moterų, kurie kentėjo įvairiausius skausmus: įvairius skilvio negalavimus, 

reumatizmų, krutinės ir kryžiaus, rankų, kojų ir galvos skausmus, širdies, akių ir ausų nusilpimų, skundėsi aukštu kraujo spaudimu, cukrine liga, geltlige, inkstų ir pūslės, taip pat ir visokiais kitokiais negalavimais.

Besidomintieji gali tuos laiškus pamatyti mano raštinėje. Ten yra jų patvirtinti originalai.

DR. JOSEPH MILLER, IM. P hC.’" BROAD STREET, kampas MARKET STREET, NEWARK. NJ„- TeL MItchell 24773 

Saukiant B NevrYotko 2>1 — MI247t3. Fritariiaa valandų 9i3RIH 701: MkMdtenlab te taMMdiMiabS IM 12 uritarta.



M■>»

ranka; po 3 doL: G. Barton, J.

liet.

fon-

Žvalgas

E. Kuodienė, V. 
M. Vitkauskas; 
A. Dulkienė. A.

ryto 9 vai. lietuvių bažnyčioje 
kun. A. Klimas aukojo mišias

lentinas, D. Razulevičius, Iz. 
Vasiliauskienė, A. Novickas, 
V. Meškoms, F. Kručas, O. Pie-

dol.: V. Kamantauskas, A Pe
čiulienė, tęva Tvaskienė, J. 
Svidras, M. Konstaitis, F. Liut-

suruoštas vasario 26 ALR Ka
talikų Federacijos ir Alto sky-

' kė pamokslą. Popiet 4 vai. pa
rapijos salėje minėjimo progra
mą pradėjo J. L Kudirka, pra
vedė — Bronius Kovas, invo- kevičius, D. Čiubotienė, B. De- 
kaciją atkalbėjo kleb. kun. F. 
Norbutas, Amerikos himną su
giedojo J. Dabrowney ir M. 
Kneižytė, akomponuojant muz. 
V. Kamantauskui. Apie Lietu
vą kalbėjo kleb. kun. F. E. Nor
butas, kun. A Klimas ir kun.
J. švagždys iš Brockton, Mass. 
Pagrindinę kalbą pasakė kun. 
V. Martinius iš Providence, R. 
I. Priimtos atitinkamos rezo
liucijos. Meninę programą iš
pildė šv. Jurgio par. vaikučiai, 
vadovaujant mokyt, vienuolėm. 
Vaikai lietuviškai padainavo, 
padeklamavo ir pašoko. Aukų 
surinkta ir Altui įteikta 210 
dol. Aukojo: A. ir B. Kovai 
— 12 dol., kun. F. E. Norbu
tas, F. Jaras, K. Šimėnas, — 
po 10 dol., J. ir S. Duobai — 
8 dol.; po 5 dol.: kun. J. Kli
mas, kun. J. Švagždys, A. Tu
mas. B. Davis, A. Venckus, J.

nisovas, V. J. Kudirka, L. Už- 
davinienė. Po 1 dol.: J. Aviži
nis, A. Repšys, V. Šemeklis, A. 
Viškelis, A. Gregien, A Ep- 
pich, S. Jasionis, J. Purinas. 
K. Rakauskienė, B. Adomaitie
nė, S. Akunevičienė, U. Maino- 
nienė, P. Kudirka, O. Červo- 
kienė, J. Versiackas, K. Ka- 
sauskienė, D. Banienė, V. Ši- 
mėnaitė, G. Pazniokas, J. Smil
gius, A. Kavolynas, A. Kava
liauskas, E. Dirsienė. T. Jačie- 
nė, E. Pakarklienė, A. Stadal- 
nikienė, E. Andriuliūnienė, J. 
Baužienė, A. Prevelis, J. Balutis, 
K. Kved, S. Aliukonis. P. Rama
nauskas, R. Vėtą. A. Jakštienė, 
K. Minkevičienė, M. Mailienė, 
O. Padukienė, 
Grinkevičius, 
po 50 centų: 
Palevičienė.

BALTIMORES ŽINIOS
Sergančiu mūsų lietuvių, tiek 

iš senos, tiek ir iš naujos kar
tos, yra nemaža. Mūsų seno
ji karta nyksta. Metas po me-

dovanomis ir pasveikinimais. Po 
Velykų balandžio mėn. turės 
Bingo žaidimus.

Amerikos legionieriai kovo

“lš PENKIŲ STULPŲ” vaidinimo. New Yorke. Dešinėje J. Boley, labai gerai įvertintas New Yorko 
spaudos, kaip sukūręs meistrišką tardytojo tipą; k. — Philips Abbot, vaidinęs Antaną, partizanų 
vadą. Nuotr. V. Maželio. ■ x '

tų lietuvių skaičius mažėja Bal- 
timorėje. Turėtume savuosius 
ligonis aplankyti ir tokiu būdu 
truputį palengvinti jų sunkias 
gyvenimo valandas.

CYO jaunimas šv. Alfonso 
bažnyčioje ėjo Kryžiaus Kelius 
penktadienio vakare, kovo 10. 
Viri raginami dalyvauti šven
tose Valandose, kurios bus į- 
vairiose bažnyčiose Sekmadienį, 
kovo 19.

Suaugusiųjų jaunimo klubą? 
ruošia pusryčius sekmadieni.

16 mini savo įsikūrimo sukak
tį. Organizacija įkurta 1917 ko- 
o 17, 18 ir 19 Paryžiuje, da
bar turi per 3 mil. narių. Mū
sų lietuviai veteranai turės ypa
tingą minėjimą Liet. Amerikos 
Atletų Klube kovo 26. Progra
ma prasidės 3 vai., dalyvaus 
Marylando valst. ir Baltimorės 
miesto pareigūnai.

Vincas Pnaninskas,

IŠ DRAUGIJŲ IR PARAPIJOS VEIKLOS WATERBURY

Vincas Pcaninskas, senos 
kaitos lietuvis, po ilgos ir sun
kios ligos mirė kovo 4 savo 

kovo IS SUfford viešbutyje. įbninarao Alberto namuose 
Belair kelio rajone. Trys kuni-Nariai dalyvauja mišiose 8:30 

šv. Alfonso bažnyčioje ir po 
mišių pusryčiuose. Ben Dubins- 
kas, žymus veteranų ir Balti
morės arkivysk.. jaunimo veikė
jas. iras garbės kalbėtojas.

Lietuvių posto 154 legionie
riai ruošia linksmą pobūvį, ku
ris bus sekmadienį, kovo 19 
Town Hali, Eastern Avė. Pa
rengimas prasidės 1 vai. ir tę
sis iki 6 vai. Jų suruošti “Bull 
Roast"-labai populiarūs ir su
traukia daug žmonių.

Sodalietės paskutiniame savo 
posėdyje sekmadienį, kovo 5. 
aptarė ateities veiklą. Sekma
dienį, kovo 19, jos susirinks 
šv. Alfonso bažnyčion 4 vai. 
popiet Kryžiaus Keliams, o ko
vo 26 jos aplankys lietuvius 
senelius ir seneles įvairiose 
miesto prieglaudose, ligoninė-

gai aukojo gedulingas mišias 
už jo vėlę šv. Alfonso bažny
čioje kovo 8. Palaidotas Holy 
įRędeemer kapinėse. Velionis 
per visą savo gyvenimą Balti- 
morėje rėmė lietuvišką veiklą. 
Liko nuliūdęs giminaitis Alber-

Rbchester, N. Y.
Neseniai išleistoje šv. Jur

gio lietuvių parapijos apyskai
toje skaitome, kad 1960 me
tais piniginė metų apyskaita 
buvo suvesta 52,336.90 Sausio 
1. 1961. kasoje buvo likę sta- 
kais ir pinigais 1Q,862.23 Tarp 
kitų įplaukų, -bingo ir bazaras 
davę pelno 11.160.20.

Vasario 12 įvykusiame Lie- 
tuvos nepriklausomybės minė
jime viso aukų buvo surinkta 
771 dol. Stambiausią auką pa
klojo Kazys šaulevičius — 50 
dol.. nuoširdus lietuvis pensi
ninkas.

Plačiai žinomas veikėjas P. 
Norkeliūnas kovo 5 išvyko į 
ligoninę pasitikrinti sveikatos 
(Park Avė. Hospital). Ligoninė
je mano užtrukti porą savaičių. 
Spalio 10 šiais metais P. Nor- 
keliūhui sueina 65 metai.

Sofijos šipailienės sveikata 
po truputį taisosi ir neužilgo 
mano grįžti į namus. Zigmas 
ir Sofija Šipailai prieš Kalė
das susilaukė antrojo sūnaus. 
Augina dvi dukras ir du sūnus. 
Vyriausias sūnus mokosi 
pranciškonų gimnazijoje.
Vieno milijono dolerių
do idėja labai gyva ir Roches- 
tery. Tik esą gaila, kad vis 
dar nieko konkrečiai nedaro
ma. nesigirdėti nieko apie fon
do įstatus ir kitus su juo susi
jusius formalumus. Daugelis 
pritaria idėjai, kad fondas bū
tų visiškai nepriklausomas. Vy
riausias jo vykdomasis organas 
— tai jį sudariusieji, griežtai 
prisilaiką nustatytų įstatų.

— Dr. Bronius T. Dirmeikis, 
50 metų, mirė Chicagoje ko
vo 13. Buvo gimęs Kražiuose, 
teisių mokslus baigęs Kauno 
universitete, studijavęs dar 
Šveicarijoje. Austrijoje ir Pa
ryžiuje. Nepriklausomoje Lietu- 

. voje profesoriavo Klaipėdos 
prekybos institute ir Vilniaus 
universitete, buvo paskutiniuo
ju •‘Lietuvos Aido" redaktorium 
ir advokatu Kaune. Paskutiniu 
laiku Chicagoje redagavo “Mar
gutį” ir vadovavo radijo pro
gramai. Drauge su V. Rasteniu 
yra parašę “Lietuva tironų pan
čiuose”.

— Hartford, Conn., kovo 19. 
d. 1:00 vai. popiet šv. Trejy
bės par. salėje bus LDS susi
rinkimas. Visi nariai prašomi 
atsilankyti. Galima bus užsimo 
keti už Darbininką. Prenume
rata priima LDS kuopos sekr. 
A. J. Pateckis.
— Philadelphia, Pa. Philadel- 

phijos LB šeštadieninės mokyk, 
tėvų komitetas kovo. 19. sek
madienį. 3 vai. popiet šv. An
driejaus par. salėje rengia lie
tuviškų garsinių filmų (Lietu 
va — Europos nugalėtoja ir 
Tremties Mokyklai demonstra
vimą. Filmai buvo su nemažu 
pasisekimu rodyti keliose lietu
vių kolonijose ir gražiais Lie
tuvos reginiais bei sportiniu 
varžybų vaizdais įdomūs tiek 
jaunimui tiek vyresniesiems^ 
kurie ten pamatys nevieną pa
žįstamą veidą, gal net save pa-
tį. Po filmų demonstravimo 
veiks geras bufetas, tad bus 
galima jaukiai praleisti pava
karę. pasidalinant filmų įspū
džiais. o drauge ir atšvenčiant 
Juozines. Įėjimas suaugusiems 
1 dol., moksleiviams 50 et. P.P.

— Lietuvos vyčių centro val
dybos posėdis bus kovo 18. 
šeštadienį. 2 vai. popiet Roose 
velt viešbutyje. Pittsburgh, Pa. 
Dalyvauja centro valdybos ir i- 
vairių komisijų nariai. Pasibai
gus centro valdybos posėdžiui, 
ten pat 7:30 vai. vak. bus ju- 
bilėjinės komisijos posėdis.

Pirmininkas R. Boris kviečia 
visus dalyvauti, nes bus svars
tomi svarbūs L. vyčių reika
lai: Vyties žurnalas, metinis sei
mas Clevelande, lėšų telkimas 
vyčių istorijos fondui. Daugiau
sia bus kalbama apie vyčių 50 
metų sukaktį, kaip ją Įspūdin
giau ir iškilmingiau paminėti. 
Sukaktis bus 1963. Laiko nėra 
daug, o darbo jau dabar nema
ža.

Marcelė Andrikytė,
Spaudos Komisijos narė

Petras Kraįeris, senosios kar
tos veiklus lietuvis, ilgus me
tus ėjęs šv. Jurgio liet, parap. 
patikėtinio pareigas, prieš dvi 
savaites mirė. A. S.

choras.'sodalietės. CYO. Lietu
vos ir Amerikos skautai ir 
skautės, skudučių benas, spor
to rateliai ir lituanistikos mo
kyklos lankytojai.

Veikėjų daug ' — korespon
dentu trūksta
Visos minėtos draugijų val

dybos nuolat rengia įvairius 
pobūvius, bet “Darbininke” 
apie jų veiklą tai retai kas 
tenka matyti. Gal kas manytų, 
kad čia trūksta raštingų žmo
nių? Ogi ne! Jų yra tarp se
niau atvykusių ir Amerikoje 
gimusių. O ką jau kalbėti apie 
vėliau atvykusius? Sekmadienį, 
po paskutinių mišių, jei šven- 

♦ toriuje mestum kamuolį, tai vis 
pataikytum į daktarą, teisėją, 
miškininką, inžinierių, karinin
ką. artistą. Jie visi, rodos, 
mokslus ėjo ir lengvai galėtų 
bent apie savo draugijų veiklą 
į “Darbininką” žinučių retkar
čiais pasiųsti.

Bet iš dalies reikia tikrai pa
sidžiaugti mūsų naujai atvyku
sių inteligėntų veikla ir laiky
sena. Paprastai sekmadienį po 
sumos taisyklinga lietuvių kal
ba pasikalbėję ir bendromis 
mintimis pasidalinę, vieni sku
ba pas Vaitkų į “Spaudą” kny
gų. laikraščių bei plokštelių įsi
gyti. o kiti eina pas Gurecką 
“pundelių” į Lietuvą siųsti ir 
vėliau daugelis Staškevičiaus 
kepykloje “lietuviškų barankų" 
bei kitokių saldumynų nusipir
kę, traukia “džianstryčiu" na
mučių link.

Tuom tarpu užteks. Tikiu, 
kad kiti ir kitos apie šv. Juo
zapo parapijos šakotą veiklą ir 
kleboną kun. A. E. Gradecką 

.bei jo pagelbininkus — jau
nus. gabius ir energingus vi
karus kun. A. Karalių, kun. P. 
Sabulį ir kun. VI. Vičą—vėliau 
pasiųs "Darbininkui" Įdomesnių 
ir naujesnių žinių. A. J.

daugiausia priklauso naujai at
vykusios moterys, bet jų sim
patingai veiklai padeda ir Ame
rikoje gimusios. Susirinkimai 
būna ne vieši, pagal reikalą.

Vyru Klubai
Lietuvių nepriklausomam po

litiniam klubui pirmininkauja 
Juozas černauskas. o lietuvių 
piliečių klubui A. Dzimidas. 
Abiem priklauso apie 1500 na
rių. abiejų drauge kapitalas sie
kia apie 300.000 dol. vertės. 
Nariam išmokama ligoje pašal
pa ir pomirtinė. Savo veiklą 
kasmet apvainikuoja metiniais 
banketais.

B a I f a s
Bendro A. ^Lietuvių šalpos* 

Fondo skyrius, vadovaujant J. 
Muraškai ir kitiems, šalpos dar
bą atlieka tikrai pagirtinai.

Lietuvos Laisvinimo veikla
Waterburio L. Taryba, vado

vaujant J. Trečiokui ir šiemet 
sėkmingai surengė Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą. Nuo
sekliai kalbėjo “Senovės lietu
vių pinigų” knygos autorius J. 
K. Karys ir vietinis veikėjas 
Tomas Matas. Meninę dalį atli
ko vyrų kvartetas — J. Brazaus
kas. J. Muraška. K. Seliokas ir 
Ed. Stulginskas. mokyklos cho
ras ir jaunų šokėjų grupė. Ko
vai už Lietuvos laisvę surink
ta apie 1.000 dol.

Kultūros Centras
VVaterburio Bendruomenės 

apylinkė, vadovaujant dr. Pet
rui Vileišiui, atlieka tikrai sėk
mingai lietuviškos kultūros dar
bą. Laukiant šių naujų metų, 
vadovaujant M. Kiemaičiui. Va
liulienei. K. Seliokui ir k., po
būvis buvo vienas iš gražiau
siai pavykusių.

Jaunimo Draugijėlės
sėkmingai veikia ir nemažas 

skaičius priaugančio jaunimo 
jose dalyvauja. Yra mokyklos

(Tąsa iš praėjusio nr.).
Parapijos Rėmėju Motery 

Draugija įsteigta klebono kun. 
A. E. Gradecko 1960 m. Pra
eitais metais iš parengimo Fa- 
shion Show ir kitokių pobūvių 
ši nauja draugija parapijos nau
dai įteikė virš 1.500 dol. Šiais 
metais žada tam pačiam tiks
lui dar daugiau pasidarbuoti. 
Valdyba: Vera Greblauskas. 
Malvina Lasky. Adele Dubaus
kas. Catherine Roman. Anna 
Kenausis. Adele Bart, Isabeile 
Orintas. Joan Stasiūnas. Stepha- 
nie Miklinevich. Anna Mikai- 
tis. Adele Liutkus ir Regina 
Stadalnik. Susirinkimai būna 
antrą mėnesio antradienį.

Motery Klubas
įsteigtas 1955 m. Narių 21. 

Ši moterų draugija ypatingai 
pasižymi estetiškai gražaus ūpo 
pobūviais, gausiai remia Lietu
vos laisvinimo, mokslo, kultū
ros ir šalpos įstaigas. Siunčia 
“pundelius” į Lietuvą ir kitas

šalis. Valdyba: 
A. Gilienė, V. 
A. Madeikienė. 
G. Saulaitieną.

J. Gaižutienė. 
Liaudinskienė. 
O. Pesienė ir 
Šiam klubui

liūdusi žmona Marijona, nuliū
dę sūneliai Jonas ir Tomas.

Jonas Obelinis

50 METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ PROGA

PROGRAMOJE :

PO PROGRAMOS UŽKANDŽIAI SU KAVA

knistas ANDRIUS KUPREVIČIUS 

Dr. KOSTAS OSTRAUSKAS 

ALEXIS RANNIT

Jokūbas Antanas Andreliū- 
nas po sunkios ligos mirė ko
vo 9 Sinai ligoninėje. Velio
nis buvo kun. K. Pugevičiaus 
giminaitis. Trys kunigai auko
jo mišias už jo vėlę šv. Alfon
so bažnyčioje kovo 13. Palai
dotas Glen Haven kapinėse. Li
ko nuliūdęs sūnus Liudvikas.

Jonas Kašinskas (Kasini stai
ga mirė širdies priepuoliu ko
vo 8. Gedulingos mišios auko
tos už jo vėlę šv. Antano baž
nyčioje kovo 13. Palaidotas Bo

se ir namuose su velykinėmis ly Redeemer kapinėse. Liko nu

Našliu a, N. II.
Šv. Kazimiero par. bažnyčio

je kun. Ji Budzeika. MIC. pa
kviestas iš Chicagos, visą pra
eitą savaitę gražiai pravedė mi-; 
sijas. Misijos buvo noriai žmo
nių lankomos. Užbaigtos sek
madienį. kovo 5.

Parapijos vikaras kun. Adol
fas Vainauskas po sunkios ope
racijos jau išėjo iš ligoninės 
ir sveiksta namie. Pastaruoju 
metu jau pradėjo eiti savo pa
reigas bažnyčioje.

Vasario 16 minėjimo proga 
kun. A. Vainauskas aukojo mi
šias už kenčiančią Lietuvą. Ini
ciatorių grupė parinko aukų 
Lietuvos vadavimo reikalam. 
Amerikos Lietuvių Tarybai pa
siųsta 28.50 dol. P.S.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

ŠEŠTADIENĮ, KOVO 25, 1961, rengiamas vakaras

ČIURLIONIO PASAULIS

Vakaras įvyksta CARNEGIE ENDOWMENT SALĖJE. U. N. Plaza Ir 46th Street

Bilietus iš anksto galima Įsigyti skambinant LA 8-2231 N. Valaitienei
Pradžia 6 vai. vakare įėjimas 3.00 dol.

Rengi* šviesos ir Santaros Filisterių New Yorko Skyrius, globoja Baltas

Mirus

STASIUI POCIUI

nuožirdžiai užjaučiame liūdinčią žmoną Oną. dukrą 
Gertrūdą, sūnų Robertą bei jų šeimas, ir kitus jo artimuo
sius

šeštoku šeima

ŠVENTOSE gerai nuotaikai jūsų namuose pasinaudo
kite puikiausiu lenkišku skanėsiu, tikru importuotu 
lenkišku kumpiu Įvairiose formuose.

• NEPALYGINAMAI SKANUS
• EKONOMIŠKAS
• NEPERRIEBUS, MINKŠTAS IR SULTINGAS

Dabar importuotas lenkiškas kumpis galima gauti ma
žais kiekiais 2. 3. 4. 5 svarų; didesnioms šeimoms skar
dinėse 7. 8. 9 svarų.

VISUR REIKALAUKITE KUMPIO IŠ LENKIJOS 
skaniausio mėsos gaminio iš senojo pasaulio

Tikrasis mi'sos gaminys iŠ Lenkijos Um
/ 8FNMiMrwv^ jr .iStis,

ATAUNTA. KRAKUS. TAU. POM
-PROOUCT OF POLANO”



DISPLAY

SCARBOROŪGH HALL

i
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ORCHESTRAS

LOU ANTHONY

LILY PO N D

NURSING HOME REFUSE REMOVED

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica AvenueREAL ESTATE

Tel. VIrginia 6-1800HOUSES WANTĖD
Ali Boros

GOOD PRICES PAID

PR 1-9160

BUILDERSCONVALESC. KOMES

NESTLEDOWN

IIAVEN REALTY
Tel. DAvis 4-4649

FROZEN FOODS
SUMMER RESORTS

R O C K vi E W H O U S E

ROBERT EMMETT TIRRELL, ING

Spiritual care of patients 
provided for

Licensed by New York City 
Dept. of Hospital.

Revolutionary Road
Searborough. N. Y.

23 Beautifull Acn-s — Over Looking the 
Hudson

PRIVATE ROOMS or SUITES
Expect Care — Reasonable Prices 

Licensed by New York City
Dept. of Hospital.

150 Lily Pond Avė.
Arrochar, Staten Island. N. Y., 

YU 1-5300

lėtuos kain. 
be banko 
Kalbama

CONVALESCENT HOSPITAL Ine. 
CHRONICS & CONVALESCENTS

Registered Nurses in Attendance
59 Courtland Avė.. Stamford, Conn. 

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

DARBININKAS

LOS ANGELES, CALIF. ‘

PHTSBURGH, PA

A.a. kun. J. Vaičaitis

AUGUST MOON RESTAURANT

WOLKERT*S

' IEŠKOMAS LIUDININKAS &

Prices

The Country Club Restaurant
318 Lake Ville Road

OUTFITTERS TO THE SISTERHOOD

89 CHAMBERS STREET

New York 1, N. Y.

COMPLETE POSTULANT SUPPLIES

%

HOTELS

Kreipkitės:

CATHOLIC MOTHER

ARTHRITIS

Communion Breakfast • - AH Cocial 
Business functions 

accommodating 20 — 500 
3 Private Rooms

For the finest ttalian-American 
Cuisine 7

MASCHIO
RESTAURANT < COCKTAIL 

LOUNGE
123 Ridge Rd. Lyndhurst, N. J.
Rt. No. 17 — GEneva 8-9491

Private Rooms, Large and Small 
Suitable any funettan 

Accommodatton up to 350. Rte. 9 
off Highland Avė. (30 mi.) Manh. 
Tarrytown. N. Y. MEdford 1-3030.

196-51 — »5tb

Two uiters • Club Bags • Trunks • Gifts for reiigious

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

J i 84-17 JAMAICA

tė pareigom: pirm. J. Motiejū
nas, vicepirm.A. Skirtus, se
kret K. Prišmantas, iždin. K. 
Liaudanskas, J. Petronis — pa
rengimų vadovas, O. Razutienė,
— jaunimo ir L. Karanauskas
— kultūros reikalam narys. Į

TAPPAN HILL
Beautiful estate 4 view of Hudaon.

NURSING HOME

VALLEY STREAM NURSING HOME
392 West Merrick Road 

Valley Stream l— I 
Oironic's — Invalld's — Elderty People

reasonablb prices -
“In the Country — a Step Irom City” 

Licensed by New York City 
Dept. of Hospital.

VA 5-9443

i TO PLACE, 
YOUK AD

.* CANCEL OR CHANGE 
CaH LO 3-7291

Nauja LB apylinkę valdyba
Vasario 16 liet, namų sve

tainėje Įvyko Lietuvių Bendruo
menės apylinkės metinis susi
rinkimas, kuriame praėjusių 
metų veiklą referavo pirm. J. 
.Motiejūnas. Be visos eilės dar
bų, apylinkės valdyba buvo su- apygardos suvažiavimą atstovais 
ruošusi Įspūdingą Lietuvių die
ną, kurioje dalyvavo du JĄV 
kongresmanai ir keletas kitų 
valdžios pareigūnų, Naujų me
tų sutikimą, sutraukusį keletą 
šimtų dalyvių, ir kaukių balių, 
kurio pusė pelno paskirta li
tuanistinei mokyklai. Į apylin
kės valdybą išrinkti pasiskirs-

išrinkti: L. Valiukas, A. Skirtus, 
L Medžiukas, J. Ąžuolaitis ir 
V. Varnas. Į susirinkimą atsi
lankęs buv. Dirvos redaktorius 
K. S. Karpius perdavė Cleve- 
lando lietuvių sveikinimus. Su
sirinkimui pirmininkavo L. Va
liukas, sekret. L. žįlevičiūtė.

AMPAX ALUMINIUM SALES CO.
Aliuminijo Alcoa specialistai 

Langai prieš audru, turėklai, dur. 
gyvenantiem namam. Įstaigom, preky
bos įmonėm, tvoros ir .arteliai. 
Įstaiga veikia 24 vai,, 7 
lengvas išsitnokėjimo sąlygos 
trejiem metam be procentu, 
ir vokiškai.

1685 Selwyn Avė.. Bronx.

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

Už atstovybės sąžiningų, ir pigų patarna
vimą yra gauta daug padėkos laiškų.

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovą

DAUGIRDĄ
Brooklyn 11, N. Y.

EV 4-1232

JONĄ

337 Union Avė.
Tel. EV 7-4940

Aukos Vasario 16 minėjime
Lietuvos laisvinimo reika

lam aukojo: Lietuvių piliečių 
klubas. Lietuvių Vaizbos Bu-

tas, Lietuvių ūkio klubas — 
Country Club — po 25 dol.; 
Justinas ir Romualdas Veitai 
— 20 dol., Lietuvos vyčių kuo
pa — 15 dol., Lietuvių klubas 
Duųuesne. Pa, SLA kuopa, Lie
tuvių Mokslo D-ja, S. Bakanas. 
kun. A. Sušinskas. D. Petrai 
tis iš Homestead, Pa., A. Tam 
kevičius, D. Kalėda, kun. W 
C. Karaveckas, Vytautas Jucius 
S. Jurgaitis — po 10 dol. A 
tanas Žaliaduonis — 7 dol. Pc 
5 dol.: Lietuvių klubas Home 
stead. Pa., W. Količius, jr. Lie 
tuvių Pašalpinė D-ja, . McKees 
Rocks. Pa.. Pov. Dargis, Vincas 

nors jau silpnoka jo sveikata ^aU^S’ Ožaitis, L. Kairys, 
buvo jau keleri metai. Palaido
tas Griškabūdžio šventoriuje 
prie varpinės nuo kryžiaus pu
sės, prie šv. Teresėlės statu
los. Laidotuvėse dalyvavo 38 
kunigai. Velionis buvo ne tik 
geras kunigas, bet ir patarė
jas žmonėms visais reikalais. 
Jis buvo poeto Prano Vaičai
čio brolis. Turėjo taip pat poe
tinių gabumų ir savo gražiais 
pamokslais žavėdavo žmones.

Bronius K.

WHYTE’S Fulton Street
145 Fulton St. — CO 7-2233. Open 
11 A.M. - 9 P.M.; Closed Sat. & Sun. 
Dinner - Luncheon a la Carte. For 
the Discriminating, The Finest in 
Food served in an atmosphere of 
chamt and dignity. — Uptown 344 
West 57th St. — JO 6-7900. Open 
Daily Noan - 10 P.M.: Closed Sun.

Darbininko nr. 14 buvo pa
skelbta trumpa žinutė apie 
kun. Juozo Vaičaičio mirti. Čia 
paduodu daugiau smulkesnių 
žinių.

Kun. Juozas Vaičaitis, apie 
77 metų, kilęs iš Santakų kai
mo, Sintautų par., buvęs ilga
metis Griškabūdžio klebonas, 
mirė staiga š. m. vasario 7,

Automobilio nelaimėje 1960 
balandžio 9 d., apie 2 vai. ry
te, Meeker Avė. ir Noble St 
sankryžoje, Newark, N. J., Ni- 
cholas Ledkovvsky buvo sunkiai 
sužeistas. Nelaimės liudininku 
buvo jaunas, apie 21 metų, lie
tuvis vyrukas, blondinas, kuris 
pašaukė policiją ir greitosios 
pagalbos automobili; globojęs 
sužeistąjį, iki atvyko policija. 
Policija jo pavardės nei adre
so neužsirašė. Advokatas Rod- 
man C. Herman. 744 Broad St.. 
Newark. N. J. (tel. Mitchell 2- 
1593) labai prašo minimą liu
dininką pranešti jam savo pa
vardę ir adresą. Nelaimės ištik
tasis už tai bus labai dėkin
gas. (Skelb.)

Mrs. Zuzana Raudonis, kun.
V. Skripkus, E. Mikužiūtė, B. 
Lapeika, S. Starta, B. Žokas. 
A. Vaičiulis. J. Grigą, V. Saka
lauskas, J. Jucys, S. Aleliūnas, 
V. Masiliūnas, B. Bražinskas, 
J. Dėdinas, J. Skimundris, Ta- 
orų šeima, P. Gremba, J. Je- 
reminas, Puzinkevičius, 
sinas, Alex Krapas. Po 
— Chubas, J. Alekants, 
kevičius; po 2 dol. — 
lis. Bimba, Bosas, J. Žogelis, 
Mrs. Lesutis, Lukšis, L. Bugdi- 
nas, A. Muzzy, A. Triška, Se
nulis, Petkevičiai, Alb. Onaitis, 
Abelas, V. Pikūnas, V. Mozūrai- 
tis, M. Sakalauskas, J. Rudzans- 
kas. Kiti aukojo po mažiau. Su
rinkta 504.85 dol. Koresp.

D. 2a- 
3 dol.

J. Pas- 
Mačiu-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvių Dienos, vasario nr. 

Rašo: dr. J. Eretas — Nesi
keičiantis Lietuvos ir lietuvio 
idealas, pasikalbėjimas su dr. 
A. Trimaku, L. Šimučiu, V. Si
dzikausku Lietuvos klausimais, 
pasikalbėjimas su J. Kajecku. 
Australijos lietuvių bendruo
menės dienos ir kt.

Prisikėlimo parapijos Toron
te 1960 metų apžvalga, spaus
dinta spaustuvėje, iliustruota. 
126 pusi.

SHANTUNG RESTAURANT MIN’G'S 
Serving

Chinese and American Food 
Tray Our Exotic House Special 

12 Course Dinner For 2 
Banquet Style

Cocktni] I»unge —. Private Parties 
Special' Consideration to Reiigious 

Groups 
44 GREAT NECK ROAD 

GREAT NECK. L. I. 
HU 7-6070

COLLEGE NURSING HOME 
NO STEPS : :

Specious Waterfront Terraces 
Ovrrlooking l.ong Island S-amd 

On— I^vel Ranch Home - 15 Minutes 
from Manh»ttxn Compi-tely Fir-ptx>of
* N«»r S-ctarian * Recreat tonai Th-rapy
• Individual Dieta • 24 Hour Nursing 
Service • Audio-visual Patiem to Nurse

Physiotherapy Facilities on Premises 
INDEPENDENCE 1-5000

Licensed by New York City 
Dept. of Hospital.

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

S U N S E T 
DOMESTIC EMPLOYMENT 

AGENCY 
5124 5th Avenue 

JOJIMAS U 52 GATVRS 
Aukštai apmokamos tarnybos. Visokiu 

rūšių naminiai patarnavimai 
Brooklvn — New York Long Island 

OLGA OLSEN 
GE 9-6505 — GE 9-6506

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

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

MAŽELIS

NORTH SHORE STEAK HO.USE 
Famioūs For Steaks" 

Ala Ca:t- Only 
Coctail Lounge — 

YOUR HOST X CHIFE 
HERMAN X LUISE 

Closed Tuesday
Special Considaration to Reiigious 

Groups 
611 NORTHEN BLvd

Great Neck. L. I. HU 2-3133

WEST HILL
Henry V7. Lloyd. M. D. Director 

Senile and Chronic Patients 
Ideal for the Care of Elderly People 

Approximately 10 Acres 
Staffed by Over 100 Nursee 

Supervised R-creation Facilities 
Licensed by New York City

Dept. of Hospital. 
For Information Call

KI 9 £4^*0
Fieldstono Rd. & W. 25 2nd. St.

MEETING ROOMS 
available for

Friday Evenings, Saturdays, 
Sundays

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

His Trumpe t and Orchestra
— Music for every occasion — 

Spėriais for Proms
Phone or ivrite: Lcu Anthony 

211-19 48TH Avė.. Bayside, 
HA 8-0012

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
TeL HYacint 7-4677

THE SWAN CLUB 
•’The Outstanding Eating Place 

on The North Shore" 
Restaurant and Cafe 

Luncheon — Dinner — Supper 
Dinner Music Nightly — 

Dancing Every Friday & Sunday Night 
(Frank & Lee Branglio) 

Closed Monday — Special Consideration 
to Reiigious Institutions 

Shore Road 
Gletru-ood Landing N. Y. 

MA 1-1640

2112 Northen BLvd 
MANHASSET. L. I.. N. Y. 

Mandarin and Cantonese 
COOKING - 

Ra re Exotic Atmospherv 
Coctail Lounge — Exotic Drinkes 

Ali Credit Cards Honored 
FREE PARKING 

MA 7 7778

Home for Convalescents, 
Chronics and the Aged

• New, Rench-type, Fireproof
Building

• Complete Nursing Care
• Planned Recreation, Television
• Cheerful Atmospbere
• Comfortable, modern rooms
• Air Conditioning optional

Cellars, Atticks, Yeards Cfeaned 
Building Contractor’s Refuse 

Removed
Special Consideration given to 

Reiigious Institutions
LEONARO CARTING COMPANY

30-51 85th St. Jackson Hts. 
HA 4-3795

FEATURING
Country Club Dinning at Comfactabk 

Prices Lancheon — Dinner & Coektails 
Private Parties Accommodated 
Special Consideration given to 

Reiigious groups »
CaH David Huschle For 

ACCOMODATIONS 
HU 7-7800

CHILDREN BOARDED

A ITORMAU Research at SPEARS has opened AF™"'J,C 
MW*° the door to health for thousands of 

sufferers who had been led to be- 
lieve there was no help for their 
arthritie and rhetimafic agonies. 
If YOU are interested in the treat- 
ment that has released so many, 

1 from the-bondage of pain and in
validiem. write for our free litera- 
ture; and see your local chiropractor-.

Spears Chiropractic Hospital
Dept. DK - 4 Denver 20, Coiorado

WILLIAM RUECK'S 
New Hyde Park JNN 

Famious for Wedding Receptions 
Banąuets — Club Dinners — Parties 

Showers — Large & Small Private 
Dinning Rooms - Conmunion Breakfests 

Lunch & Dinner Servened Daily 
214 Jericho Tumpike 

New Hyde Park. L. I.

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

3-2263

VILLE ELENA ITALIAN 
RESTAURANT

Italian American Cuisine 
Cocktail Lounge 

Facilities For. Small Parties
Orders To Take Out /

Special Consideration Given 
To Reiigious Groups 

Closed Mondays
New Hyde Park, 1635 Hillside avė.

PRimrose 5-9806

WAYNE WONG'S
Chinese Restaurant 

Mandarin Dinners served at all 
hours. Excellent Cantonese and 

American Cuisine. Orders to take 
out. Parties accommodated 15-175. 

Air conditioned cocktail lounge.
11:30 A.M. — 11 P. M. Dailv and 

Sun. 11:30 - 1:30 A. &. Šat.
Special eonsideratien given to 

Reiigious Groups 
1532 Union Tpke. New Hyde Park 
(Lake Success Shopping Center) 

FL 2-2900

FLANDERS
St. JameF hac* — ,Atl»«Uc City — N.Y.

500 F.'-'t Frnm St. Nicholas Church 
Op-ning on i^arrh 25th 

WETXX>ME MEMBZR5 
National Catholic EdnratloMl ASSN.

60 Ycan« of Gctod Innkecping 
Y ar Arthur — Ton — Innk>*p>rz

Will Care For 
CHILDREN TN PRIVATE HOME 

(Astoria L. S. N. Y.i 
Rcr.sonabl- Prives 

Exc. ||ent Ore 
A6 9-4119

MOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ’ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGiOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street.......................... Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

!

J Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

EAST COAST ATT1C 4 Basement 
Co„ Ine. — Speclalizing in finished 
basements — 4 beautiful shovvrooms 
in New York aręa vvith full s ze 
model rooms. Get our estimate! Ask 
for Mr. "L”. Mineola. 214 E. Jericho 
Tpke. Pioneer 7-4330: North Linden- 
hurst, Albany Avė. off Rt. 109, Tel. 
TUrner 4-3075.

MUNICIPAL BEEF CO.. INC. 
15-15 — 122nd St.

Coilegė Polnt. L. I. 
Catering to Home Fre-zers. 
AU M-ats eut to Yourliking 

A..«k for Free Consiltation
Daily Nassau — Suffolk Deltveries 

Established' 1913
4 Month Payment Plan 

Full Guarent-e
Special Consideration to 

Reiigious Institutions 
PI 1-8844

VVOrth 2-1032

Dresses — Underwear — Luggage. Trunka, etc.

FOR THE PRIEST OR SEMINARIAN BLACK LL’GGAGE

AR JCS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.
Jūs esate kvalifikuotas:

Richmond Hill 18, N. Y.

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY ■ REAL ESTATE -Insurance

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddlngs and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — Tel. Stagg 2-4329

Sav. V. ZELENISTel.: APplegate 7-0349

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

NAUDOKITĖS PROGA!
Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
405^ nuolaidos vokiškiems Blaupuhkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams
Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko

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

VINTER CARDEN TAVERN, INC.
Dideliam apdraudos sutaupymni, geresnei savo apsaugai 

ir greitesniam patarnavimui, 
reikalaujant nuostolių atlyginimo.

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

AVĖ. WOOOHAVEN 21, N. Y. į
Tel. VI 3-1477 7 •

NAMU ADRESAS 
Street Ozone Park 17, N. Y. !

Sali vestuvėms. Ir krto- 
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinial 
pietūs. Pirmos rūSies lie
tuviukas maistas prieina
momis kainomis.

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgėwood) 

Tel EVergreen 2-6440



36-38*40 STAGG ST.
MERCIJRY Parcel & Trading Co.

943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N.

Skyrių veda JONYNĄ šISIENft

Phone: ELizabeth 4-7608

WEISS& KATZ, INC.

■<

yra įdainavusi naują Uetuviškų

j. ;

<

<

► 
►

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

IR MAŽMENŲ

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eitatėm, apsiaustam, suknelėm ir kt

*

JUOZO m IZABELĖS MISIŪNŲ

RArs uquor store

Siuntiniai į —

LIETUVĄ, UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

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

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

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

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.
Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930

■ <

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

SIUNTINIAM SI LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABR1CS .
1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J.

Telefonas: Elizabeth 4-1711

bocker taurės .varžybose mūsiš
kiai pasistūmėjo vienu ratu pir
myn, įveikę Pier Frassotti 4:1 
(2:1). Ir vėl būta sunkumų su 
sudėtimi — Jankauskas; Vait
kevičius, Remėza; Stanaitis, Ku
lys, Mizara; Rafoss, Kerekes 
(Vainius), Klivečka, Butrimas, 
Mileris. Priešininkas pasirodė 
su greita ir techniškai neblo
ga komanda. Vietomis prasiverž 
davo itališkas temperamentas; 
net ir teisėjui teko nukentėti. 
LAK žaidė taktiškai teisingai 
ir laimėjo vertai. Vartuose Jan
kauskas, pirmą kartą žaidęs pir
moje komandoje, nors ir netu
rėjo daug darbo, bet buvo ra
mus ir užtikrintas?. Kulys vėl 
grįžta į normalią formą. Puo
lime vėl silpnas Rafoss, o Ke
rekes grynas nesusipratimas. 
Beje, italų garbės įvartis buvo 
mūsų gynimo savižudis. Pirma
me kėlinyje Klivečka ir Butri
mas pataiko, o antrame kėliny
je likusius du laimi Klivečka; 
vieną po neišnaudoto baudinio.

Jauniai, Pfaelzer SC nesugau- 
džius pilnos komandos, gavo 
tš. pasekme 6:0. Žaista drau
giškos rungtynės. Mūsiškiai at
skaitė priešininkui 12:0. Mažu
čiai nežaidė, o jaunučiai praki
šo draugiškas rungtynes Ein- 
tracht SC 0:8.

šeštadienį mažučiai ir jaunu
čiai turi draugiškas rungtynes 
su German - Hungarian SC 1:30 
vai. ir 2:30 vai., Middle Vil- 
lagę, L. I. Sekmadienį jauniai 
žaidžia pirmenybių rungtynes 
pas Stade Breton. Pirmoji ir 
/ezeilvinė keliauja į College 
Point L. I., kur žais su Bava- 
rian SC 12:45 vai. ir 2:30 vai.

pirmenybes laimėjo So. Bosto
no Li^. Pfl- Dr-jos šachmati
ninkai. Nugriebė visas pirmą
sias vietas. P-bės įvyko šešta
dieni, kovo Iii L. P. D-jos ža
lėje. Pirmoji komanda įveikė 
Brooklyno LAK, santykiu 4-1. 
Ged. Šveikauskas —- Edv. Stak- 
nys 1:0, J. Vilkas — A. Saka
las l:0j P. Kontautas — S. Tro
janas 0:1, A Makaitis — J^Vil-

— A. Vasiliauskas 1:0. Antroji 
bostoniškių komanda (Stariifs- 
kas, Keturakis, R. Karosas, Kaz
lauskas, A Ivaška) liko be ko
vos, nes New Yorko vyrai ne
atvyko.

Jaunių grupėje: 1. Alg. Leo
navičius 4:0, 2-3 Ramūnas Gir-

163-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILU N. Y 
Telefonas: VIrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams toriai

DALIA ir ATKERTAS RADŽIŪNAS, sav.

BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

Mūsų kainos vysų drabužiams prasideda nuo ta-50 už pilną eilutę 

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

t , VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ AIOTMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PATENKINTI

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

TeL : AL 4-8319

► 
►

*

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo* artimuosius Lietuvoje.

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

, Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

i COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. ¥. • Tel Orele 5-TH1

<

VELYKOS ARTĖJA
Siųsti Velykoms dovanų siuntinį draugams ir giminėms 

į visas USSR dalis yra lengva ir patikima per

oCOSMOS PAR 
CORPORATION

Cosmos turi daug metų patyrimą ir tūkstančius patenkintų klijentų 

Siuntiniai apdrausti — Pristatymas garantuotas 
Gavėjas nieko nemoka

; • NEW YORK 3, N.Y, 39 - 2nd Avenue
» • BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: OI 5-880B
► • BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wil»0n Avė. — Tel. HY 1-5290
t • ROCHESTER, N. Y, 583 Hudson Avenue — Tel. LO 2-59*1
► • LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.; FO 3-8569
t • PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619
» • NEW HAVEN, Conn, 6 Day Street — Te U: LO 2-1440
► e PITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Carson štreet — Tel.: HU 1-2750
b o WORCESTER, Masa, 174 Mlllbury Street — Td.: SW 8-2869
► • HAMTRAMCK, Mtoh, 9350 Jok Campan — Tel.: TR 3-1666
t o CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
» o CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6996

• ? o CHICAGO 29, III, 2439 W. «9th Street —■ Tel.: WA 5-2737
► o SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Td.: Fl 6-1571
► o NEWARK 3, N. J, 428 Springfldd Avenue — Td.: Bl 3-1797
J o PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Are, — Td. WA 2-4035
► o WATERBURY, Conn, 6 John Street — Td.: PLaza 9-6766
► o GRAND RAPIDS, Mfch, 414 Scribner Avė, N.W. — GL 8-2256
► o PASSAIC, NJ, 176 Market SL — Td.: SR 2-6387
► o DETAOIT, Mieh, 6440 Mlohlgan Avenue — Td.: TA S-80SB
* o VINELANO, N. J, We«t Landa Avenue, Greek OtUkMok BMtf.

"MANO 
f LIETUVOS

PRISIMINIMAI”
(My Uthuanian Memories) 

Kaina $4.98
Antrąją mažą (angliškai) —

"Christmas Carols"
Shepherd Boy and Sleeping Child 

Kaina 98<
Išleistos MiU Marlboro Co. 

Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida

Alex Mathevvs—256 Union Avė., 
Brooklyn 11, N.Y.; Jack J.Stukas 
— 1264 White St., Hilinde, NJ.; 
Juozas Ginkus — 495 Grand SU 
Brooklyn 11, N.Y.; Darbininkas 
—910 Willoughby Avė., Brook
lyn 21, N .Y.; Spaudos Kioskas — 
280 Union Avė. Brooklyn 11, N.Y.

— Velykinei dovanai labai 
tinka lietuviška plokštelė So- 
phie Barčus radijo “Vakaruški
ninkės dainuoja”. Vienoje 
plokštelėje, nedūžtamoje, yra 
3 velykinės giesmės, 7 kalėdi
nės ir 10 liaudies dainų. Kai
nuoja $4.95; persiuntimas 50 
et. Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

Latvių Rakte : LAK 112:65'
LAK .krepšinio komanda per

eitą šeštadienį gavo pylos iš 
New Yorko latvių rinktinės. 
Latviai, kaip spėta, bandė sa
vo komandą pabaltiečių pirme
nybėm. Buvo susirinkę visus 
turimus kolegijų žaidikus. Mū
siškiai pasirodė be Kurylos, Le- 
piko, Kilbausko. Latviai aiš
kiai pranešė ūgiu, tai teko jiem 
nusileisti ir po krepšiu. Vis dėl
to pirmame ketvirtyje pasekmė 
buvo lygi. Deja, sunkiai susi
žeidžia Vyšnius ir turi apleisti 
aikštę. Neilgai trukus jį paseka 
Sirusas. Iš mūsiškių lieka pen
ki — Bačanskas I ir H, Dauk
ša, Jankauskas, Gintautas. At

letams skaudžiausia, kad į To
ronto žaidynes turės vykti be 
Vyšniaus.

Lepikas šį šeštadienį palieka 
viengungių luomą. Sutuoktuvių 
proga jį sveikina visa krepši
nio komanda. Liepos 1 numa
tomos Bačansko II vestuvės.

Ketvirtadieni, kovo 23, mū
siškiai žaidžia YMCA lygos 
rungtynes su Q 5, 7:30 vai. v.
" Pavykęs literatūros vakaras

Pirmasis literatūros vakaras 
Lietuvių Atletų Klube praėjo su 
pasisekimu. Publika maloniai 
priėmė savo kūrybą skaičiusius 
L Žitkevičių, Rutenį, Kisielių 
ir kitus.

Skoningi šrimpsy užkandžiai

Tastee Shrimp Cocktail and 
Cocktail Sause,. Newark, N. J., 
gamintojai įvedė naujenybę — 
pasirinko labai gražius Parfait 
ir Pilseno alaus stiklus jų pui
kiems produktams įpakuoti. Fir
mos prezidentai pr Epštein ma
no, kad jų produktas yra la
bai geras; pagerinti tegalima 
tik jo įpakavimą ir patiekimą. 
Todėl mūsų produktų vartoto
jams patiekiame kaip nemoka
mą priedą gražius įpakavimo 
stiklus^ (Sklb.)

tš. Toliau Bichnevičius ir 
Juozas Venckus.

Jaunučių grupėj: 1. Kęstutis 
Girnius 5:0, 2. Jonas Daugir
das 4:1, 3. Jurgis Vileniškis 
2’4 tš., Tomas Žičkus IV2, L Ei
tas ir V. Adomavičius po 1 tš. 
Laimėtojams buvo įteiktos do
vanos. Jas išdalino dr. A. Ka
počius ir K. Merkys. Bostono 
šachmatininkams jau antrąkart 
atitenka N. Y. inžinierių tau
rė. Į p-bes atsilankė MSCA 
vadovybės nariai: G. Nute, J. 
Burgess, R. Tirrell, dr. G. Katz, 
kurie buvo rengėjų draug su 
p-bių dalyviais pavaišinti.

P-bės buvo užbaigtos žaibo 
turnyru (10 sek. ėjimas). Da
lyvavo 16, įskaitant svečius 
amerikiečius ir G. Janulevičių 
iš Worcesterio. Čia 1 — 2 vie
tas pasidalino vietos jaunuolis 
Algis Makaitis su New Yorko 
vyrais J. Vilpišausku ir E. Stak- 
niu, visi trys surinkę po 4-1 
tš.

► PETRO LISAUSKO
krautuve

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma i namus nemokamai

i WHITE HORSE TAVERN

baras - restoranas

<
< 
<
<

<

PRANAS BRUCAS, savininkas

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

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

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

Kanados apygardos p-bes lai
mėjo Aušros šachmatininkai, 
įveikę Hamiltono Kovą 4:1 ir 
Vytį 5:0, pastariesiems neatvy
kus. Kovas sudorojo Vytį 5:0.

Chess Review kovo nr. deda 
Postai Chess Rating’o užbaigą 
ir žaidikų sąrašą. 9-ju įvardin
tas Ignas Žalys jš Montrealio 
su 1742 tš. Ratingas apima apie 
4000 Amerikos šachmatininkų.

Ispanija įveikė Šveicariją 5:5 
ir 7:3. Pomar įveikė Keller V/2 
I2 pirmoj lentoj ir Perez-Bhen- 
dą antroj lentoj, ta pačia pa
sekme.

M. Tali— M. Botviniko mat- 
čo, dabar vykstančio Maskvoje, 
teisėjai: švedas G. Stahlberg ir 
anglas H. Golombek.

PAUL’S RESTAURANT
UQUOES — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

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

Atletas

Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius mūsų skyrius: 
Licensed by Intourist

4

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VE3TTy-

TM. Mū 3-2928

• ■

e JER8EY CITY, N. J, 75 Brtgtit 81 Ir kampa* Jersey Avenue
► z.

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

74 Providence Street

KARLOMAS

Liquor Store, Ine.,
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 

TeL: EV 7-2089 
JURGIS J. JOKŪBAITIS, 

Manager 
Didėlis pasirinkimas 

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

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt. Vernon St Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New Britam, Conn.
Tel. BA 9-1181

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
loseph J. & Johanna H. Dirsa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME



*

DARBIRINICAS
“T

m
veiklos, plačiau sustojama ties'

SO. BOSTON, MASS.

pa-

mas ženklų katalogas. Reda-' 
guoja K. Motuzas,' 107-33, 117 
St., Richmond Kili 19, N. Y.

Ir- 
mi-

Kas norėtų skalbtis Darbininke 
prašomas skambinti: 

GLenmore 5-7281

gom ir pristatymu į vietą iž 
ONOS IVASKIENftS

BA1DQ KRAimiVES

*—■

metiniS'Susirinkimas šaukiamas 
balandžio 9, Atvelykio sekma
dienį, 12 vai; Apreiškimo pa
rapijos salėje. Programoje nu
matyti pranešimai, naujos val- 

' dybos rinkimai ir kt. Solidaru
mo mokestį siųsti iždininkui V. 
Padvariečiui, 24Ten Eyck St 
Brooklyn 6, N. Y. Bus galima

- atsilyginti ir susirinkime.

Angelų Karalienės par. baž
nyčioje 40 vai. atlaidai ir mi
sijos prasideda sekmadienį, ko
vo 19 d., 11 vai., per sumą. 
Keturiasdešimt valandų atlaidai 
baigiasi kovo 21, antradienį, 
7:30 vai. vakare, o misijos — 
Verbų sekmadienį. Misijų mi
šios bus kasdien 9 vai. ryte, 
pamokslai 7:30 vai. vak. Misi
jas veda Tėvas Gabrielius, 
sijonistas.

Jonas Genys, gyv. 322 
ving Avė., Brooklyn, N. Y.,

’ rė vasario 15 savo namuose. 
Palaidotas iš Maspetho V. J. 
Atsimainymo bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Liūdinčius paliko 
žmoną Pauliną, sūnus Joną ir 
Antaną su šeimomis, anūkus 
Patricia. Ch^istine ir Glenn. bro
lį Jokūbą, gyv. Granby, Conn. 
Buvo nuoširdus katalikas ir uo
lus V. J. Atsimainymo parapi
jos rėmėjas. Už jo vėlę mišios 
bus aukojamos kovo 17, penk
tadieni. 9:30 vai. ryte Apreiš
kimo par. bažnyčioje.

Antanina Sešplaukienė, dr. 
Alfonso šešplaukio - Tyruolio, 
Columbia universiteto profesd- 
riaus motina, mirė vasario 22

leido savo biuletenio va 
numerį, kuriame aprašoma 
knfinis draugijos snsinn1rimasx

kovo 18 d. 4 v. popiet Angelų I 
Karalienės par. salėje rengia I 
laimėjimų vakarą ir nuoširdfiai d 
kviečia atsilankyti ne tik drau- j 
gijos nares, bet ir svečius. J

Petras ir Antanina Andriu- j 
šiai, gyvenę JAV 1913-25 m., 3 
yra gavę leidimus iš Maskvos | 
atvykti j New Yorką. šiomis | 
dienomis turėtų pasiekti Ame- I 
riką, kur jų laukia sūnus Juo- I 
zas Andriušis, turįs Haven Real- I 
ty Įstaigą Woodhavene, N. Y. | 
Antanina Poškiutė-Andriušienė 
yra gimusi Worcester, Mass.

Dr. K. Jurgėtos knyga apie 
Žalgirio kautynes anglų kalba 
jau atspausdinta ir išsiųsta lei
dėjams — Lietuvių karių Ra
movei. Knyga gausiai iliustruo
ta, 104 psl., kaina 2 dol. 
Spaudė pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne.

Aidų žurnalo kovo mėn. nu- * 
meris baigiamas spausdinti šią 
savaitę ir kitą savaitę bus siun
tinėjamas skaitytojams.

Iš Lietuvos kovo 12 atskri- . 
do Petras Gureckas pas savo 
žmoną Mariją ir sūnų Algiman
tą. Keletą dienų buvo sustojęs 
pas sūnų Brooklyne, išvyko į 
Waterbury, Conn., kur gyvena 
jo žmona. Pasitikti buvo atvy
kęs ir kun. dr. F. Gureckas iš 
Chicagos.

Moterų Vienybės 27-tas me- 
Lietuvoje. Už jos vėlę mišios ruošiamas balandžio
bus aukojamos Apreiškimo par. g šeštadienį, 8:30 vai, vakare 
bažnyčioje kovo 18, šeštadipių, Kflights of Columbus salėje, 
10:30 vai. ryte. Jamaica Avė., Brooklyn,

Margučių vakarą rengia New
Yorko skautam remti komite- kestras. Įėjimas 2 dol.
tas Apreiškimo par. salėje ba-- 
landžio 8, 7 vai. vak. Neringos 
ir Tauro tunto skautai suvai
dins vaizdelį, pasirodys su dai-

Gerai įsidemekiin!

xunos__l
skambinti. Viši bus išėję ...

ALGIS PESYS — Perisero rolčje “Nežinomojoje”

Bus išėję žiūrėti paslapties. 
Žinote, kad niekas taip žmo
nių netraukia, kaip paslaptis. 
Net pro rakto skylutes žiūri, 
kad pamatytų, sužinotų. Daug 
žmonių tik dėl to netiki, kad 
tikėjime yra ir paslapčių. Kaip 
tai? Aš turiu aiškiai žinoti, ma
tyti, paliesti.

Balfo vakaro galima bus ligi 
soties žiūrėti ir sužinoti, kas 
yra toji paslaptinga "Nežino
moji", kurią vaidins Detroito 
dramos sambūris. Dėl to Didžia
jame New Yorke ir visoje pla
čioje apylinkėje nė vieno lietu
vio nebus namie. Jei turite ir 
kokių asmeniškų reikalų (ap
tarti pertraukos metu savo kai
mynų paslaptis), bus galima tai 
padaryti tiktai Balfo vakare (b.)

Zarasų krašto lietuvių suvažiavimas
Šie metai zarasiečiams yra rėdamas dėmesy minėtas tris 

sukaktis, nutarė šia proga za
rasiečių suvažiavimą sušaukti 
šiais metais gegužės 28 (ilgas 
savaitgalis). Suvažiavimas įvyks 
lietuvių atletų klubo patalpose, 
1332 Halsey St, Brooklyn, N.

labai reikšmingi ir verti atitin
kamo paminėjimo. Lygiai prieš 
40 metų buvo išleista pirmoji 
Zarasų progimnazijos abiturien
tų laida, lygiai prieš 30 metų 
— pirmoji Zarasų aukštesnio
sios komercinės mokyklos abitu
rientų laida. Be to, šiemet su
kanka 35 metai ir nuo pirmo
sios bei vienintelės Zarasų mo
kytojų kursų laidos.

Pirmojo zarasiečių suvažiavi
mo, įvykusio New Yorke 1957
gegužės 18, buvo pageidauta po Dėl smulkesnių suvažiavimo in- 

N. Y. Gros Gene Mitchko or- keleto metų vėl suruošti pana- formacijų kreiptis į komisijos 
narį T. Slapšį, 10143 114th St., 
Richmond Kili . 19, N. Y. tel. 
VI 6-6711. Tiems zarasiečiams, 
kurių adresus komisija turi, su-

DtMESKM
Kas neturi kur ramiai leis

ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
j Old Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę, čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo' gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 1O0 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113.

Jv. Petro bažnyčioje 40 va
landų švč. Sakramento adora
cija bus kovo 17,18 ir. 19. Pra
dedami kovo 17 d. 8 vai. ryte 
mišiomis ir procesija. Vakarais 
iškilmingi mišparai 7:30. Atlai
dai užbaigiami kovo 19, 3 vai. 
popiet

Pagerbė kun. A. Kneižį. Šv. 
Petro parapijos CYO ir beno 
tėvai kovo 12 liet, piliečių klu
bo salėje suruošė kun. A. Knei- 
žiui pagerbimo vakarienę. At
silankė visi parapijos kunigai 
ir virš 200 parapijos jaunimo, 
su savo tėveliais. Vakarienės 
metu CYO benas davė įdomų 
beno koncertą. Sveikinimo kai- , 
bas pasakė T. Druzdis, W. Ca- 
sey, A. Kleponis, kun. J. žu- 
romskis, kun. J. Svirskas, prel. 
Pr. Virmauskis. Užbaigiamąją 
kalbą pasakė kun. A. Kneižys, 
kuris padėkojo jo atliktojo dar
bo talkininkams ir šios vakarie
nės rengėjams.

— Dr. J. Pažines iš Phila- 
delphijos išvyko į Bostoną, kur 
rūpinsis spausdinimų Lietu
vių Enciklopedijos XXIII tomo.

Parapijos choras pradėjo in
tensyviai ruoštis įrekordavimui 

. trijų lotyniškų ir dviejų angliš
kų motetų. Bus įrekorduoti: Re
gina CoeŪ — A. Lotti, O Sac- 
rum Cor Jesu — J. Schwei- 
tzer, Exaltabo te, Domine — 
J. Gaubo, O Holy Name ir Oh 
Mary We Hail Thee — W. Card. 
O’Connel. Užsakė švenč. Jėsaus 
Širdies draugija. Bus išsiųsta į 
katalikiškai akcijai prieinamus 
kraštus. Kitus bažnytinius kūri
nius įrekorduoti yra dar pa
kviesta Bostono kolegija, šv. 
Kryžiaus kolegija, Fairfield uni
versitetas ir Our Lady of Pre- 
sentation parapijos choras. Į- 
rekorduojama bus balandžio 30 
d. 1:3: vai. popiet Eddison 
Bldg., Boylston St.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
maldų palaidoti: Ona Mickevi
čienė (kovo 4X, 79: m. Velionė 
gyveno 391 W. 4th St Nuliū
dime- paliko dvi dukteris, pen
kis sūnus ir brolį. Palaidota N. 
Kalvarijos kapinėse. Karolis Ar- 
bažiauskas (kovo 8) 70 m. Ve- 
lionis gyveno 1 Webb Park. Pa
laidotas Naujos Kalvarijos kapi
nėse. Julius Jasonis (kovo 13) 
69 m. Velionis gyveno 85 Post 
Island St Quincy, Mass. Nuliū- 
difne paliko tris sūnus ir sese-

Palaidotas šv. Benedikto ka
pinėse.

Linden, N. J.
Vasario 27 lietuvių laisvės 

salėje K- Moterų S-gos 53 kuo
pa ir tos kuopos moterų cho
ras surengė Jonui ir Marijo
nai čižaūskams auksinių vedy
bų sukakties proga pagerbtu- 
ves su sveikinimais, iškilmin
gais pietumis ir dovanomis. P. 
M. čižauskienė buvo to choro 
vedėja eilę metų. Iškilmes pra
dedant, preL M. Kemežis, Eli- 
zabetho lietuvių klebonas, at
kalbėjo invokaciją, vėliau pa
sakė sveikinimo kalbą, apdova
nodamas brangiais rožančiais. 
Svočia buvo Z. Zubkienė, svo
tas J. Plungis. Pagerbtuvėm 
vadovavo Jokūbas J. Stukas iš 
Hillside, N. J. Buvo nemažai 
sveikinimų, kurių tarpe komp. 
J. Žilevičius apibūdino čižaus- 
kų muzikinę veiklą JAV lietu
vių kolonijose, J. Liudvinaitis, 
M. Martin, choro organizatorė 
Šukienę, Elizabetho kuopos pir
mininkė J. Bunienė, graborius 
D Budreckis ir eilė kitų. Ne
mažai įteikta dovanų,, sveikini
mų laiškais ir telegramomis. 
Nors buvo pirmadienio vidudie
nis, kviestinių svečių buvo per 

______ ______ 60. čižauskai 1911 vasario 27 
važiavimo informacijos neužilgo buvo sutuokti kun. A. Kąupo 

šv. Kryžiaus bažnyčioje Mt 
Carmel, Pa. Dabar gyvena Eli- 
zabethe. J. R-w

šiam suvažiavimui ruošti su
daryta speciali komisija, į ku
rią įeina V. Butkys, M. Kąreč- 
kienė, Markevičienė, P. Mate- 
kūnas, P. Paprockas, T. Slap- 
šys, C. Šultienė ir J. Šileikis.

šų suvažiavimą. Zarasiečių ry
šiams palaikyti, komitetas, tu- 

AUKOS DARBININKUI ----------------------------------------------

galima gauti butui moderniški 
baidai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNIJURE CO.

366 West Broadway, 
8a. Boston 27, Mas*.
Off. Tel.: AN 8-4618 

Re*.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

FUNERAL HOME
197 VVEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK, N .Y.

WILLIAM J. DRAKE

DRAGŪNAS

nomis ir žaidimais. Programai 
vadovaus akt. Vytautas Kido- 
lis. Palaikant senus papročius, . 
bus prisiminta ir margučiai. 
Premijuos gražiausius margu
čius dovanėlėmis. Po progra
mos šokiai, grojant geram or
kestrui. Veiks skanių užkan
džių bufetas ir turtinga loteri
ja. Visuomenė kviečiama gau
siai atsilankyti ir savo dalyva
vimu paremti mūsų jaunimą.

— $v. Petro ir Povilo lietu
vių par. Elizabethe, N. J., pra
džios mokyklos mergaičių krep-

Maldos Apaštalavimo Draugi- DEŠIMTIES METŲ 
ja (Angelų Karalienės parapi
jos) per Oną Panetauskienę, il
gametę pirmininkę, Darbininko 
palaikymui įteikė 10 dol.

Kazimieras Baltrušaitis
Kennebunkport, Maine,

iš 
savo 

vardinių proga prisiuntė Dar
bininkui 10 doL aukų. Ilgame
tis Darbininko skaitytojas, ne 
tik aukomis, bet ir darbu pri
sideda prie Darbininko.palaiky
mo.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja I 
. Darbininko Administracija

mirties sukaktį prisimenant, 
gedulingos pamaldos už a a. 
kun. J. Sitavičių, bus Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje ko
vo 24 d. 9 vai. iš ryto. Ve
lionis buvo Žemaičių vyskupi
jos vicekancleris ir gimnazijos 
direktorius, rūpinosi stebuklin
guoju Dievo Motinos paveikslo 
pargabenimu iš Rusijos Į Pa
žaislį.

bus išsiuntinėtos asmeniškai.

Suvažiavimui Ruošti 
Komisija

MIRĖ UOLI SPAUDOS PLATINTOJA

ADVOKATAS

84 - 14 Jamica Avė.

Woodhaven 21, N. Y.

TeL: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Ieškoma 3 kambarių viengun- 
šinio komanda laimėjo pirmą giui su maudyne ir virtuve. Ra- 
vietą New Jersey Union Coun- Syti: A. Kaupas, 201 York St 
ty pirmenybėse. Brooklyn, 1, N. Y.

VYTAUTAS VEBELIŪNAS
Tax Counselor & Public Accountant 

praneša naują savo telefoną:

100-21 89 Avė
HI — 1-6799

Richmond Hill, N. Y.

Treč. Ket Penk.
Priėmimo valandos

6 vak.-—9 vak.
A. A. K U N. J. SITAVICIUS

už Juozo Simon ir auginančią 
du sūnus, ir Eleną, ištekėjusią 
už Juozo Saro ir auginančią du 
sūnus ir dukrą. Palaidota su 
iškilmingomis pamaldomis iš 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 
Mt Aubum kapinėse šalia sa
vo vyro. Lietuvoje paliko trys

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADUO VALANDA

TeL EVergreen 74335

Stephen Aromiskis
(AEMAKAUSKAS)

1961 m. kovo 18 d. 7 vai. vak. įvyksta RALFO vakaras
DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS VAIDINA

NEŽINOMOJI- - •

Aleks. Biseon 4 veiksmų Šeimos, dramą

Režisuoja: Z. ARLAUSKAM * BDKSIENR

Cambridge, Mass. Kovo 3 mi
rė Amilija Luzakienė - Jurkaus- 
kaitė, sulaukusi 70 metų. Bu
vo kilusi iš Lietuvos, Pimpiš- 
kių par. Į šį kraštą atvyko 
1904 ir apsistojo Lawrence, 
vėliau ištekėjo už Petro Luzec- 
ko ir apsigyveno Cambridge,
kur ir išgyveno iki mirties. Be- % seserys ir daug gimimų. Jomis 
veik visą savo gyvenimą išbu- rūpinosi ir gelbėjo, kuo galėjo, 
vo biznyje su savo vyru a. a. ’______ ___ -
Petru, mirusiu prieš penkeris ramybę gražiose Mt Auburn 
metus. Aktyviai dalyvavo abie
juose lietuvių klubuose ir sū
nų bei dukterų draugijoje. Bu
vo uoli lietuvių spaudos platin
toja ir rėmėja. Dosniai auko
davo Lietuvos laisvinimo rei
kalam. Taip pat uoliai rėmė 
Lietuvos pranciškonus Ameriko
je ir jų neužmiršo savo testa
mente. Paliko nuliūdime dvi 
dukras: dr. Pauliną, ištekėjusią

Tesuteikia Visagalis jai šventą

kapinėse.

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
VH pnMfe fektta 

M4 Kent St. Brookfes C. N. T. 
(IND GG Uoe Orees Mat stotis)

- v»Jt.s Itttedl'join JC-ie Aen*.

FRANKUN K. LAME HIGH SCHOOL
auditOuum,

Jamaica Avė. ir Deorter Court kampas. Važiuoti: 
BMT Jamaica Line traukiniu iki ELDERTB Lene 
stoties (nuo stoties 1 blokas). Automobiliams 
vietos yra.

BILIETAI: $3.00, $2.50 ir vaikams $1.00. Gauna
mi: pas platintojus, Balfo Centre ir prie įėjimo.

WHIL 1430 kfl. Medford,

Sekmadiea. nuo 11 iki 12 vid.
laisves Karpas

ved. P. VSGnis
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 

AM baigomis 1190 kflociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš WK0X, Framingham, Mass.

RADIJO PROGRAMA

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

WL0A — 1550 kfl. Braddock,

UTHUANMN MELODIES

WJLB— 1400 kfl., Detroft,

Seftad. nuo 5 iki 5.30 popiet.
Lietuvos Atsiminimų

RADIJO VALANDA
Direktorius

Jokčbeą J. Stukas 
WEVD > 1330 Wl. 97,9 mg. FM

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

FUNERAL HOME
H. P. BALLAS — Directorios 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalų VedCjM

680 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

231 BE3MP0RD AVĖ. 
Brooidya. N. Y.

J. B. SHALINS
* Šalinsiąs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prte Foreat Parlnray Statioa) 

WOOOHAV8N, N. Y, 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

TeL Virsią 7-4499


