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Demokratijos sutemos vėl pakibo viršum Argentinos

FRONDIZI prie* rinkimus.

Aiškinama — režimas, kuris nepajėgia atsiremti dirbančiyjy 
mase, nepajėgia atsispirti diktatūros pagundom į

Argentinos rinkimai kovo 18 
buvo staigmena: demokratinio 
prezidento Frondizi partija pra
laimėjo, buvusio diktatoriaus 
Perono šalininkai ' laimėjo. 
Frondizi parlamente turėjo 99 
vietas, dabar turės 76 — nors 
lieka didžiausia partija, bet jau 
neturi daugumos, kuriai reikia 
97. Be to, gubernatorių rinki
mus laimėjo daugiausia taip pat 
Perono šalininkai. Perono šali-

ninkai gavo trečdalį visų bal
sų.

Po rinkimų kariuomenės va
dovybė, kuri buvo pašalinusi 
Peroną, norėjo pašalinti dabar 
Frondizi. Tačiau Amerikos aiš
kus Įspėjimas, kad nusikreip
dama nuo demokratinio kelio, 
Argentina gali netekti Ameri
kos piniginės paramos, priver
tė kariuomenę daryti kompro
misą: Frondizi pasiliks, jot su-

NUSIGINKLAVIMAS IŠ VIETOS NEPAJUDA; AMERIKA 
TEBĖRA TVIRTA, NUOGĄSTAUJAMA

darys koalicinę karinių ir civi
linių asmenų vyriausybę ir im
sis griežto# akcijos prieš ko
munistus bei poronistus.

— Pratinantis Frondizi jau 
sutiko su liariuomenės reikala
vimu sudaryti koalicinę vyriau
sybę ir uždaryti peronistų par
tiją. Rinkimus, kur laimėjo Pe
rono šalininkai, panaikino.

— Argentinoje Perono sukur
tos profesinės sąjungos paskel
bė penktadieniui vienos die
nos streiką. Streikas liečia 3 
mil. darbininkų.

FRONDIZI po rinkimų.

užsienio kapitalo trauki-

Ženevoje nusiginklavimo 
konferencijoje neprieita jokios 
išvados. Neutralieji spaudžia, 
cad atominiai bandymai nebū- 
ų daromi. Tada prez. Kennedy 
urėtų atšaukti savo pažadą at- 
laujinti bandymus - balandžio 
mtroje pusėje, nieko už tai ne
gaudamas.

Diplomatai betgi gyvai lan- 
:o vieni kitus ir privačiai ta- 
iasi. Gromyko iškvietė į že- 
levą rytų Vokietijos užsienių 
eikalų min. Boltz. Įspūdis, kad w___ ___ ________s
ticiatyvos ima rodyti daugiau mėnulį bei kitas planetas. Ta

čiau tokį bendradarbiavimą da
rė priklausomą nuo nusiginkla
vimo.

Sovietai. Tai kelia šiokios to
kios vilties Vakaram, kad gal 
Sovietai siūlys bent mažus kom
promisus. Prezidentas Kennedy 
pareiškė, kad Amerikos delega
cija ir toliau pasiliks Ženevoje - 
Valst. sekr. Rusk numato grįž
ti antradienį.

Prezidentas Kennedy teigia
mai vertino, kad Chruščiovas 
kovo 21 sutiko bendradarbiauti 
su Amerika erdvių tyrimo dar
buose. Gal būt, rašė, bus gali
ma rengti ir bendrą kelionę į

UNGTINĖSE TAUTOSE

— Guatemala kovo 20 krei- 
ėsi į Saugumo Tarybą su skun- 
u prieš Kubą, kuri kurstė per- 
ersmą Guatemaloje. Kovo 19 
uatemaloje buvo pasikartoję 
aušės. kuriose sužeista 300- 
>0.
— Syrija kovo 20 skundė 
mgumo Tarybai Izraelį dėl 
(resijos. Susišaudymai tarp 
/rijos ir Izraelio vėl kartoj a-

DEL ANGLUOS
Amerika susirūpinus dėl 
Anglijos kelio
Kongreso narių eilėse reiškia

si susirūpinimas dėl Anglijos 
politikos nusiginklavimo kon
ferencijoje. Ministeris Home ko
vo 20 pareiškė, kad Anglija 
tenkinsis kontrolės miriimum. 
Ką tas minimam reiškia, nepa
aiškino- Bet tai yra priešinga 
Amerikos delegacijos aiškiam 
nusistatymui už kontrolę. Neu
tralieji Švedija ir Indija pasi
sakė už atominių bandymų mo
ratoriumą be jokios kontrolės, 
kol, eina _ pasikalbėjimai. Tai 
taip pat pasisakymas Maskvos 
linijos naudai.

VISUOMENE JŲ ŽYGIUS SEKE 
SU SIMPATIJA IR PARAMA

Ką darė rytu ir vidurio Eu
ropos kilimo amerikiečiai lais
vės ribom išplėsti pasaulyje

— Syriįa kovo 21 paskelbė, 
id naujose kovose su Izraelio 
ktuvais vienas Izraelio lėktu- 
is buvo nušautas ir nukrito 
rijos teritorijoje.

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

— Prezidentas Kennedy ko-
19 pareiškė, kad Okinawa 

los galės būti grąžintos Ja- 
nijai, kai tik saugumo reika- 

leis- Dabar ten Amerikos 
zė-
— Baltieji rūmai yra palan- 
s duoti maisto produktų Ku-

— Mr*. Kennedy kelionė fil- 
lojama. Resp. E. A- Ceder- 
rg kovo 21 protestavo, kad 
riausybė pasamdytam režisie- 
i moka savaitei po 1,000

— Washingtono eina slaptos 
•ybos tarp Olandijos ir In- 
lezijos dėl N. Guinejos.
— Castro paskelbė karo 
;mą 1200 belaisvių, kuriuos
paėmė invazijos dienom.

1960 atsilikusiem kraštam 
amos ar paskolų davė 8 bi- 
nus, Sovietai tik 178 imli
us.
— Ekatorina Furtseva, apti
lusia Chruščiovo patikėtinė, 
yr. tarybą (parlamentą) ne-
nkta. Ji dar palikta partijos
įtro komiteto pelitiniame 
riuje. Spėjama, kad bus pa
ntą ir iŠ kultūros ministe-

pyti
mu Į Argentiną — kasmet apie 
po 100 milijonų iš Amerikos ir 
Europos. Prezidento Kennedy 
“pažangos” programa dar po
rą mėnesių prieš rinkimus pa
žadėjo Argentinai 150 milijo
nų. Bet tie pažadai rinkikam 
nepadarė įspūdžio. Dėl to lai
koma, kad Frondizi pralaimėji
mas yra sykiu ir minėtos "pa
žangos" programos ir demokra-

- tinės santvarkos pralaimėjimas 
Argentinoje-

Argentina yra antra savo di
dumu lotynų Amerikos valsty
bė. Savo rinkimais ji nusisu
ko nuo demokratijos. Pirmoji 
savo didumu Brazilija yra nusi
sukus nuo Amerikos ir ėmėsi 

heutralio-

Kodėl pralaimėjo Frondizi
Frondizi buvo išrinktas pre

zidentu 1958 — po to, kai ka
riuomenė buvo pašalinusi dik
tatorių Peroną, valdžiusį Ar
gentiną 1946-55. Frondizi ne
pasisekimo minimos dvi prie
žastys. Viena, neturėjo savo 
aiškios valstybinės linijos — 
balansavo tarp komunistų bei 
peronistų iš vienos pusės ir ka
riuomenės griežtos linijos iš ki
tos- Perono šalininkai 1958 rin
kimuose buvo rėmę Frondizi, 
laikydami jį Perono šalininku.
Frondizi balansavo ir tarp Ame- Maskvai palankios 
rikos bei Castro Kubos. Punta ^ios” linkmės kaip ir Indija. Tai 

yra didelis rūpestis Amerikos 
politikos vairuotojam.

PREL. JONAS BALKONAS

so pasisakyti nei taip nei ne. 
Tik kariuomenės paspaustas 
paskui jau nutraukė diplomati
nius santykius su Kuba. Bet 
čia užsitraukė prieš save ir ko
munistų bei peronistų propa
gandą šūkiu:.. Frondizi išparda- 
inėja Argentiną “jankių im-

KONGRESAS IR DEPARTAMENTAS
Departamento taktika de-■ V 
rybose su Maskva.- giedri 
atmosfera. Maskvos takti-1 
ka: audros

Pavergtosios Europos Seimo ■ 
vadovybė komunikate pereitą 
kartą pranešė. norus
prašnekti apie rytų ir vidurio ■ \ '
Europos pavergtų tautų teises 
valstybės departamente ir Kon- 
grėsė suprato ir rodė jiem pri- 
tarimo- Kiek tai liečia Kongre- 
są, tą patvirtina naujas Con- 
gressional Record; kiek tai lie
čia valstybės 
anas C. Record 
gai.

Congressional
kovo 15 paskelbtas yra kon- 
gresmano Edward J. Derwins- 
kio kreipimasis Atstovų Rūmuo
se, kuriuo jis palaikė iš naujo 
kongresmano Flood rezoliuciją 
Įsteigti specialią komisiją pa
vergtųjų tautų reikalam- Primi
nęs, kad tai rezoliucijai respub
likonų politinis komitetas At
stovų Rūmuose jau pereitą pa
vasarį pritaręs, paprašė prijung
ti į C- R. laikraštininko Ralph 

’ de Toledano str., vardu “Vals
tybės departamentas ir paverg
tosios tautos”.

departamentą, 
kalba priešin-

Record 1962
KAPITOLIS; kuriame sakomi žo
džiai pavergtųjų reikalais.

Straipsny sakoma, kad jau 
esą per metus, kai abipartinė 
grupė parėmė rezoliuciją 211. 
Tačiau jos siūloma speciali ko
misija pasilieka tik svajonė, at
simušusi į valstybės sekreto
riaus Rusk pasipriešinimą. — 
Valstybės departamentas — ra
šo laikraštis — dar nenustojo 
drebėjęs dėl Kremliaus rūsty
bės, kai Kongresas nutarė Pa
vergtų Tautų Savaitę. Draugas 
Nikita Chruščiovas labai tai pa
ėmė Į širdį, ir valstybės de
partamentas davė suprasti, kad 
mūsų parama pavergtom tau
tom anapus uždangos yra ap
sunkinimas J. Valstybių diplo
matijai.

Amerikiečių. kilusių iš rytų 
bei vidurio Europos, konferen
cijoje jos prezidentas prel. Jo
nas Balkūnas kovo 10 pranešė 
apie organizacijos septintų gy
vavimo metų darbus. Iš prane
šimo matyti, kaip organizacijos 
vadovybė gyvai sekė politinius 
Įvykius ir gyvai j juos reaga
vo, kreipdamasi į vyriausybę ar 
sudarinėdama viešąją opiniją. 
Iš eilės pranešime nurodytų fak 
tų pakartojame keletą:

— Konferencija 1961 balan
džio 21 pasiuntė protestą prieš 
sprendimą išimti iš J. Tautų 
darbų tvarkos Vengrijos ir Ti
beto klausimus.
, — 1961 gegužės 26 prašė 
prezidentą Kennedy, kad Vie
nos pasimatyme su Chruščio
vu prezidentas pareikštų Churš- 
čiovui, jog santykiam sutvar
kyti tarp Amerikos ir Sovietų 
reikalinga grąžinti laisvę vidu
rio bei rytų Europai.

— Konferencija rėmė kon- 
gresmano Daniel J. Flood kovo 
8 rezoliuciją sudaryti specialų 
Kongreso komitetą pavergtų 
tautų reikalam- Rėmė Kuchelio 
— Lipscombo rezoliuciją, kad 
Baltijos valstybių laisvės klau
simas būtų iškeltas J. Tautose-

— Prisidėjo prie Pavergtų 
Tautų Savaitės minėjimų orga
nizavimo. Jos itin nervino 
Maskvą, 
opinija už reikalavimą grąžinti — Konferencija 
tautom laisvę. Gallupo institu- prieš komunistinės Kinijos pri-

— Rugsėjo 22 siuntė telegra
mą prezidentui, kad jis kalbo
je J- Tautose pasisakytų už tei
gę apsispręsti pavergtom tau
tom. Ir konferencija su pasi
tenkinimu sutiko prezidento to
je kalboje žodžius: "Nereikia 
ignoruoti fakto, kad laisvo ap
sisprendimo banga dar nėra pa
siekusi komunistinės imperijos,

tai oficialiai sakoma, priklauso
mi nuo valdžios, kurią atnešė 
svetimos valstybės kariuomenė, 
o ne nuo laisvę institucijų ... 
Svarstykime kolonializmą visu 
plotu ir taikykime laisvo apsi
sprendimo principą bei vykdy-

Jos itin nervino į****
kad Amerikoje kilo nrtulw <WyM '

pasisakė

tas rado, kad 72 procentai ame- ėmimą į Jungtines Tautas.
rikiečių tiki, jog pavergti kraš
tai pasisakytų prieš komunisti
nį režimą, jei turėtų laisvus 
balsavimus.

Pirmininkas prel. J. Balkū
nas reiškė viltį, kad naujiem 
aštuntiem metam darbai bus 
dar sustiprinti.

Argentina ir Amerikos

Amerikos spauda nustebinta 
•’rondizi pralaimėjimu tiek, kad 
teranda konkretaus siūlymo iš
eičiai. Pripažįsta, kad demokra- 
ija nepajėgė Įsistiprinti tiek, 
cad neviliotų diktatūra. Kiti 
įastebi gyvenimo ironiją, kad 
’erono diktatūrai kelią užkirs- 
j griebiasi kariuomenė savo 
diktatūrinėm priemonėm. Ame
rikoje jom nepritaria. Staats- 
Zeitung aiškiau padarė išva
dą dėl Amerikos pinigų “pažan
gos” programai:

"Tikros demokratijos ir drau
giškumo mes negalime pirkti; 
juos galime laimėti tik tada, kai 
pasirūpinsime, kad mūšy pini
gas tekėty no Į turtuoliy ir pi
nigingų aristokratę kišenes, bet

gaus, kuris duoda baltą".

Kita nepasisekimo priežastis 
- nesugebėjimas Įvykdyti rei
tingas socialines reformas ir 
itiesti ūkinį gyvenimą. Nuo- 
tinius nepriteklius mėgino lo-

pa-VALSTYB6S DEPARTAMENTAS, kuriame sprendžiami veiksmai 
vergtųjų reikalais.

Kai specialios komisijos klau
simas pereitą rugpiūčio mėn. 
atsidūrė darbų t’-arkos komite
te, Mr. Rusk rašė komiteto 
pirmininkui, kad “tai nebūtų 
naudinga”. Kodėl? — klausia 
laikraštininkas. Atsako valsty
bės sekretoriaus laiško žodžiais: 
Yra didžiausios svarbos — ra
šė Rusk, — kad mes imtumės 
visokių pasitarimų su sąjungi
ninkais ar derybų su Sovietų 
Sąjunga atmosferoje, kuri ge
riausiai tiktų priimtinam susi
pratimui. Tokiu atveju — aš 
manau, kad tokios komisijos su
darymas vargiai būtų pasiten
kinimo šaltiniu ir galėtų būti 
palaikytas pretekstu Sovietų 
Sąjungos veiksmam, kurie galė
tų paliesti dabartinę Berlyno 
krizę ...
Laikraštininkas parėmė Read- 

ers Digest mintį, kad paverg
tosios tautos galėtų būti Ame
rikos “slaptasis ginklas”. Jis sa
kosi 1959 buvęs Lenkijoje ir 
Sovietų Sąjungoje, kai buvo 
paskelbta Pavergtųjų Tautų Sa
vaitė- Jis matęs, kaip anapus 
uždangos buvo priimtas tas ma
žas Amerikos, gestas, o iš kitos 
pusės, kaip kiekviena proga 
Chruščiovas ėmėsi ją suniekin
ti; kaip sovietinė propaganda 
viduje stengiasi Įtikinti, kad J. 
Valstybės visus tuos pavergtuo
sius kraštus esą jau nurašę- 

Samprotavimus baigia pasta
ba, kad valstybės departamen
tas laikosi Įsitikinimo, jog tik 
jis vienas nusimano apie užsie
nio politiką; kad jo viena iš
imtinė teisė ją spręsti ir kad 
Kongresas tai diplomatiniai be
raščiai, kuriem nevalia kištis. 
Autorius mano, kad tai klaidin
ga mintis. Esą konstitucija ski
ria senatui tiesioginę atsakomy
bę ir Atstovų Rūmam netiesio
ginę kontrolę. — bet to nepai
soma. Mr. Rusk nori suvaidin
ti visą spektakli vienas, — bai
gia laikraštis.

Kas bus toliau su Alžiru?
Alžire pogrindinė gen. Sala- 

no armija sustiprino terorą 
prieš Prancūzijos vyriausybei 
ištikimus pareigūnus ir prieš 
musulmonus. Nuo paliaubų die
nos, kovo 19, bombom ir kt. 
ginklais jau suspėjo nužudyti 
apie 200.

Prezidentas de Gaulle paskel-

Kraštss, kuris be diktatūros 
noišsilaiko
Guatemaloje kovo 13 studen

tų ir darbininkų demonstraci
jos bei streikas prieš vyriau
sybę atsiėjo kelis šimtus sužeis
tų, Įsikišus kariuomenei. Kovo 
16 valdžią perėmė kariuomenė. 
Guatemala buvo pakliuvus Į ko
munistų diktatūrą. 1954 sukili-
mas, remiamas Amerikos, ko-

KOMUNISTINIUOS KRAŠTUOS

— Sovietuose valdžia nelei
do šiemet kepyklom pagaminti 
macų žydų išėjimo iš Egipto 
šventei. Pernai kelios kepyklos 
Maskvoje galėjo kepti.

— Stalinas neteko vietos 
Maskvos mauzolėjuje, tai jam 
stato paminklą Pekinge.

— Jugoslavijos Tito numa-

bė, kad balandžio 8 bus tau
tos referendumas, kuriuo pre
zidentas nori gauti pilnus Įga
liojimus Alžiro sutartį vykdyti. 
Nors daugelis politikų tam prie
šingi, bet tautos daugumoje yra 
pritarimas de Gaulle. Jis tikisi, 
kad jam pritars 80 proc.

— Alžire prancūzų pogrin
dinė teroristinė armija buvo 
nustebinta, kad po paliaubų su 
alžiriečiais prancūzų policija 
ėmėsi kovoti su teroristais ir 
su jais jau susišaudė-

Praeinant tylom pro tuos 
aštrius žodžius, sustoti galima 
tik prie valstybės dep. čia kal
bamos taktikos: derybom su 
Maskva reikia geidrios atmos
feros .. - Priešingos taktikos 
imasi Maskva: derybom su Va
karais reikia sukelti audras su
perkūnijom -.. Katra vaisinges
nė — kalba faktai ir dabarti
nėse derybose Ženevoje.

munistus pašalino, Įvedė demo
kratinę santvarką. Bet kraštas 
priklauso prie tų, kurie vis ne
pajėgia demokratiškai tvarkytis.

tė naują “neutraliųjų” konfe-
renciją. Bet jam nepasisekė 
dar prikalbinti Nehru, o Bra
zilija ir Argentina pačios siū
losi.

— Popiežius Jonas XXIII ko
vo 22 įteikė raudonas beretes 
naujai paskirtiem kardinolam.

Antikomunistiniai sąjūdžiai 
jungiasi?
Radijo kalbėtojas kun. Billy

— Varšuvoje kilo skandalas 
dėl spekuliacijos. Suimtas užs. 
reikalų min. pareigias, kalti
namas dėl tarptautinės speku
liacijos. Gabeno auksą ir plati
ną iš Sovietų, narkotikus iš 
kom. Kinijos. Ryšium su skan
dalu diplomatai Vienoje ir Ro
moje atsisakė grįžti.

— Vokietijos profesorių gru
pė kreipėsi Į vyriausybę, kad 
studentų dvikovės būtų bau
džiamos.

Kuo nori nuraminti savo 
gyventoju*

James Hargis (Okla) paskelbė, Maskvos laikraštis “Raudono-
kad per 100 konservatyvių an
tikomunistinių sąjūdžių ar gru
pių kovo 20 tarėsi dėl bendra
darbiavimo.

ji žvaigždė” paskelbė, kad Ame
riką valdo prezidentas Kenne
dy su keliais milijonieriais, o 
liaudis tai badauja.
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Amerikos lietuvių sostines konsulas
Amerikos lietuvių, kaip žino

me, daugiausia yra Chicagoje. 
Ir visame laisvame pasaulyje 
nėra kito miesto, kuris lietu
viu gausa galėtų lygintis su 
Chicaga. Užtat ją dažnai pava
diname amerikine lietuvių sos
tine. Čia būna dažni didieji 
lietuvių suvažiavimai, kongre
sai, tautinės bei kultūrinės 
šventės- Chicagoje taip pat tel
kiasi dauguma centrinių lietu
vių organizacijų židinių- Visa 
tai lietuvišką judėjimą Chica
goje daro gyvą ir judrų. Kas 
nori jį pasekti, o juo labiau 
jame dalyvauti, laisvo savaitga
lio turi išsižadėti. Vis kur nors 
tenka būti. Ir tokiu uoliausiu 
dalyviu, pasirodo, yra ne kas 
kitas, kaip Lietuvos generali
nis konsulas dr. Petras Dauž- 
vardis.

Konsulas dr. Petras Dauž- 
vardis pereitą sekmadienį, ko
vo 18, atšventė jau 25 metus, 
kai yra Chicagoje. Prieš tai 11 
metų buvo vicekonsulu New 
Yorke. Tai antroji sukaktis — 
virš 35 mėtų konsularinės tar
nybos. Ryšium su šia antrąja 
sukaktimi, pereitais metais dr. 
P- Daužvardis buvo pakeltas į 
Lietuvos generalinius konsu- 
lUS. -- ’

Konsulu yra nepriklausomos 
valstybės atstovas, kuriam pa
vesta globoti ir ginti savo 
krašto piliečių teises ir inte
resus. čia priklauso parūpini- 
mas ir vizavimas dokumentų,
teisinis tvarkymas palikimo ir Amerikon vėl grįžo 1925 me- 
turto, derinimas prekybinių in- tų pabaigoje, paskirtas vicekon- 
teresų, kultūrinių ryšių ir k. šulu į New Yorką. Yra vedęs 
Savo padėtimi ir pareigom kon- Amerikos lietuvaitę Juzę Rauk- 
sulas yra ne tiktai dviejų kraš- tytę, kuri lietuviškajai visuo- tus mokėsi Petrapilio dvasinė- 
tų tarpininkas, bet ir atstovas menei taip pat gerai žinoma sa- je akademijoje, kurią baigė teo- 
bei globėjas savo krašto ben- vo šakota visuomenine veikla- logijos magistro laipsniu. Pir- 
druomenės kitame krašte. Darbininko redakcijai malo- mojo pasaulinio karo metu hu

nu gen. konsulą dr. P. Daužvar- vo šv. Petro bažnyčios Vilniu-
Dr. Petras Daužvardis, kaip dį sveikinti dar ir dėlto, kad je vikaras, ypač rūpinęsis pa- 

ir kiti nepriklausomos Lietu- jubiliatas kurį laiką yra dir- bėgėlių reikalais. Kuriantis Vil- 
vos diplomatinės bei konsulą- bęs Darbininko redakcijoje Bos- niuje lietuvių gimnazijai, buvo 

pakviestas jos kapelionu.

dien dirba nenormaliomis; są
lygomis. Lietuvoje tebetrun
kant svetimajai okupacijai, vie
nu atžvilgiu mūsų diplomatų 
veiklos sritis yra susiaurėjusi, 
o kitu — dar labiau išplitusi- 
Jiem tenka pareigos, kurių 
normaliu laiku nebūtų: tai ko
va už savo krašto nepriklauso
mybę- Antra, jiem taip pat ten
ka palaikyti daug glaudesnius 
ryšius su laisvojo pasaulio lie
tuviais — jų politine bei kul
tūrine koya. skirta Lietuvai va
duoti. Tokiomis sąlygomis ir 
generalinio konsulo dr. P. 
Daužvardžio darbas prašoka 
tuos rūpesčius, kurių kritu at
veju nebūtų. Dideli jo judru
mą visi lietuviai seka su ypa
tingu dėmesiu ir nepaprastai 
džiaugiasi sukaktuvininko ener
gijos ištekliais ir paslaugumu 
rasti laiko kone visiem dides- 
niem lietuvių sambūriam 
cągoje.

Jubiliatas labai trumpai 
gyvenęs Lietuvoje, bet
savo amžių ir triūsą yra pasky
ręs Lietuvai. Jis yra gimęs Lat
vijoje, lietuviškoje Alūkstos 
(Dūkštos) srityje, Bebrinės vals
čiuje, Pakamenčio sodyboje- 
Amerikon atvyko su tėvais, tu
rėdamas jau 19 metų. Aukštuo
sius teisės mokslus išėjo Val- 
paraiso, Washingtono ir Chica- 
gos universitetuose. Diplomati
nei tarnybai apie metus laiko 
ruošėsi Kaune, dirbdamas už
sienio reikalų ministerijoje.

Chi-
yra visa

Vilnią vokiečiam* užėmus 
1941 birželio mėn., li$ kitų me
tų ankstaus pavasario buvo ra
mu. Vokiečiai bolševikus buvo 
nusiviję iki Maskvos vartų. To
limesnį veržimąsi sulaikė žiema. 
Bolševikai šiek tiek apsitvarkė 
ir sustiprino savo pasipriešini- 
mą. Buvo taip pat jau paaiškė
ję, kad Hitlerio politikai rūpė
jo užimti svetimus kraštus be 
žmonių. Rusų kariai, kurie karo 
pradžioje ištisom kuopom pasi
duodavo vokiečių nelaisvėn, ne
gailestingom sąlygom buvo va
romi į kapines. Tai padėjo bol
ševikam rusų tautoje sukelti pa
triotizmą, o užfrontėje patelkti • 
partizanų. Pirmieji negeri vo
kiečiam ženklai pasirodė 1942 
pavasarį, nors vasarą jie prasi
veržė iki Kaukazo.

Po devynių mėnesių, kai bol
ševikai buvo iš Vilniaus išvy
ti, miestas vėl pajuto, kad ka
ro grėsmė nėra dar praėjusi. 
Mieste pasigirdo trenksmas ke
lių sprogusių bombų- Bolševi
kų lėktuvai prasiskverbė ligi 
Vilniaus ir pabėrė bombas, kur 
papuolė. Viena krito į šv. Mi
kalojaus klebonijos namus. Nie
kas to nelaukė. 1942 kovo 23

1 buvo užmuštas kun. Kristupas 
Čibiras, šv. Mikalojaus parapi
jos klebonas. Antrasis karas 
amžinai užgesino Vilniaus švie
są, įsiliepsnojusią po pirmojo 
pasaulinio karo-

PIRMASIS KAPELIONAS
Kun. Kristupą Čibirą pirmą

jį kartą išvydau Vilniaus lietu
vių gimnazijoje 1918 metų pa
vasari. laikydamas egzaminus į 
UI klasę. Iš pirmo žvilgsnio pa
traukė malonia šypsena ir tė
višku nuoširdumu. Aukštas, aki
niuotas. orus, bet visai nebau
gus. Toks įspūdis išliko visą lai
ką. besimokant apie trejus me
tus Vilnia js gimnazijoje. Aukš
tesnėse klasėse kurį laiką dės
tė prof- kun. Mečislovas Rei
nys, vėliau Vilniaus arkivysku
pas. Jiedu mokėsi toje pačioje 
Vilniaus kunigų seminarijoje.

Kun. Kristupas Čibiras Vil
niaus kunigų seminariją baigė 
1911 metais- Dar ketverius me-

Kun. Kristupo Čibiro žuvimo dvidešimtmetis
UOLA VERPETE

Vilniaus gimnazija anom die
nom priminė pavasario verpe
tą, kuris laužia ledus Jr viską 
(neša stipria jėga, bet ne
skaidriu dar vandeniu. Daug 
kas drumstėsi. Nors Lietuvos 
nepriklausomybė jau buvo pa
skelbta ir laimėtas Vokietijos 
pripažinimas (1918 kovo 23), 
bet vokiečiai besirengė Lietu
vos palikti ligi pat 1918 metų 
vėlaus rudens, kai karą visai 
pralaimėjo- Tada siūbtelėjo pir- 

. moji laikinė bolševikų banga, 
kurios priekyje ritosi Vincas 
Kapsukas. Po trijų mėnesių, 
1919 balandžio 19, bolševikai 
buvo Jšginti lenkų. Sulaukus 
kitos vasaros, 1920 liepos pra
džioje, lenkus vėl išstūmė bol
ševikai; jie buvo priversti Vil
nių užleisti Lietuvos kariuome
nei. Bet tų pačių metų rude
nį, 1919 spalio 9, lenkų klas
ta vėl Vilnių atėmė. Ir tokiu 
metu laikėsi pirmoji lietuvių 
gimnazija Vilniuje.

Mokiniai ir mokytojai keitė
si. čia ūžtelėdavo banga iš 
Rusijos pargrįžtančių bėglių, 
čia vėl praskysdavo- Vieni ėjo 
savanoriais ir Šiauliais — parti
zanais Lietuvos gintų, kiti mai
šėsi Į sukrią politiką, į mitin
gus. prieštaraudami maskvi- 
naniam ‘svieto lygintojam’, ar su 
jais dėdamiesi. Gimnaziją savo 
rankose tvirtai ir ramiai laikė 
direktorius Mykolas Biržiška, 
Vasario 16 signataras, ir kun.

šy. KRISTUPAS Viliniaus herbe.

Kristupas Čibiras su pastoves
niais mokytojais. Bet jų buvo 
įvairių ir įvairias tiesas pažer
davo — nuo ateizmo ligi ru
siškojo nihilizmo- Tik tvirtas 
lietuviškas nusistatymas buvo 
bendras.

Kristupo vardu krikštytas, 
mūsų kapelionas, it Vilniaus 
legendos šv. Kristupas ant sa
vo pečių nešė mums Dieviško
jo Kūdikio mokslą. Kad ir ap
imtas verpeto, lyg upės tėk
mės. laikėsi ramiai ir tvirtai. 
Į ginčus nesileido. Jis dėstė tai, 
kas yra amžina ir nemainu; kas 
paguodžia ir suramina; kas į- 
kvepia ištvermės laikytis bet 
kokiam verpete.
NEUŽGĘSOMAS ŽAIZDRAS

Nuo lenkų pasprukęs, atidžiai 
sekiau savo buvusio kapeliono

veiklą okupuotame. Vilniuje. 
Jis laikėsi tvirtai ir veikliai- 
Nuo 1924 buvo klebonas šv. 
Mikalojaus lietuvių bažnyčios, 
pramintos “lietuvių katedra’’, 

• kai gražioje istorinėje Vilniaus 
katedroje lietuviam teisės buvo 
paneigtos. Kovodamas dėl Vil
niaus, redagavo savaitraštį Vil
niaus Garsą. Dažnai uždarinė- 
jamas tas laikraštis keitė savo 
vardą, tad buvo pramintas “gar
su, kuris prabyla vis kitokiu 
balsu“. Bandė šaukti ir lenkiš
ku balsu — lenkų kalba leistuo
ju “Nasza Ziemia” (Mūsų že
mė). Bet nei tas vardas nei tas 
laikraštis lenkam nepatiko. 
Išėjo tik keli numeriai. Lietu
viam nederėjo sakyti, jog tai 
mūsų žemė . .

Tos istorinės lietuviškos že
mės labui dirbo kiek tik gale* 
jo, kad Detuviškoji sąmonė la
biau bustų, stiprėtų, kaitrumu 
degtų, lyg koks žaizdras. Kun. 
K. Čibiras buvo Vilniaus lietu
vių komiteto vicepirmininkas 
1926-27, ilgametis Ryto švieti- 

- mo draugijos ir Labdarybės pir
mininkas. “Rytas” steigė ir iš
laikė lietuviškas mokyklas ir 
jas gynė, organizavo kaimuose 
lietuviškas skaityklas, rūpinosi 
mokytojais. “Ryto” mokytojų 
seminarijos vedėjo pareigas ei
damas (1927). išgyveno jos už
darymą ir pats buvo trims mė
nesiams uždarytas Lukiškių ka
lėjime. Dvejus metus važinėjo 
iš Vilniaus Į Švenčionis

kle- 
Vil- 
dar 
Tai

(jis

rinės tarnybos vadovai, šian- tone.
HH«utn»ninfniuEL'

buvo kilęs iš to apskričio), kur 
mokytojavo lietuvių gimnazijo
je ir pirmininkavo Švenčionių 
“Rytui“- Prieš antrąjį pasauli
nį karą (1930-39) vėl dirbo Vil
niaus lietuvių gimnazijoje.

čia buvo pradėjęs kapeliono 
pareigas, čia ir baigė. Kai pir
maisiais metais kapelionaujant 
stigo vadovėlių, jis parašė Dog
matiką (1920), Liturgiką (1922). 
šiaip jau visą laiką rašė straips
nius Vilniaus lietuviškiem laik
raščiam.

PASKUTINIS PASIMATYMAS
- Vilnių vokiečiam užėmus 

1941 vasarą, dienos taip pat ne
buvo aiškios, veikimas suvar
žytas. Bet ir dabar lietuvių ka
talikų veikla spietėsi apie šv. 
Mikalojaus kleboniją- Prie 
bonijos buvo salė, kur 
niaus lietuviai rinkdavosi 
caristinės Rusijos laikais,
istorinė salė, bet jos dabar nė 
ra. Pastatyti nauji namai.

Vokiečių okupacijos metu ne
buvo saugu rinktis salėn di
desniam būriui. Buvome susi
rinkę kun. Kristupo Čibiro bu
te, klebonijoje, aptarti lietuviš
kųjų katalikiškos akcijos reika
lų. Gerai nepamenu, bomba pa
vėlavo viena ar dviem dienom, 
pataikydama ton pačion vieton 
ir tuo pačiu laiku ... Rasi, Die
vas buvo lėmęs, kad Kristupas 
savo gyvenimo tėkmę jau per
brido. Mes, kai kurie buvę jo 
mokiniai, dar likome. Po rašo
muoju stalu spėjęs susikūp
rinti arkivysk- Mečislovas Rei
nys buvo apverstas, bet išliko 
gyvas. Dievas, tur būt, norėjo 
apsaugoti nuo bolševikų bombų, 
kad jį dar išmėgintų savo kan
kinimais. Arkivysk. M. Reinys, 
paskirtas sufragonu Į Vilnių 
dar 1940, ligi tos dienos gy
veno šv. Mikalojaus parapijos 
klebonijoje, nes arkivysk. R- 
Jalbrzykovvskis savo pagelbinin- 
ko nepriėmė į vyskupijos rū
mus. Bet tą patį kovo mėne
sį tasai Vilniaus krašto lenkin
tojas vokiečių buvo ištremtas 
į Marijampolę.

. KRISTUPAS TEBESTOVI
Kun. ,Kristupo Čibiro nėra 

jau dvidešimt metų Bet šv. Mi
kalojaus bažnyčios kiemelyje 
dabar stovi šv. Kristupo statu
la su Dieviškuoju Vaikeliu. Tai 
primena ne tiktai Vilniaus le
gendą, bet ir velioni, kuris tarp 
dviejų karo vėtrų ant savo pe
čių uoliai ir ištikimai nešė Tė 
vynės ir Dievo meilę. S. Suž.
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DR. PETRAS MAČIULIS

TRYS ULTIMATUMAI
(8)
Trumpos studijos rėmuose neįmanoma atpasa

koti viso; kas dėjosi mūsų santykiuose su lenkais, 
atstatant nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tuo 

klausimu dokumentinės medžiagos buvo tiek prisi
rinkę, kad Lietuvos užsienio reikalų ministerija iš
leido prancūzų kalba du stambius tomus dokumen
tų. lietusių Vilniaus klausimą. Pokario laikotarpyje 
yra dar pasirodę prisiminimų laikraščiuose bei žur
naluose ir išleistų atskirom knygom. Be to, naujų 
dokumentų paskelbė Vakarų sąjungininkai, perėmę 
Vokietijos reicho užsienių reikalų ministerijos archy
vą. Lietuviui istorikui būtų dėkinga tema, visą tą 
medžiagą peržiūrėjus, suglaustai išdėstyti Lietuvos 
santykius su Lenkija nepriklausomybės laikais. Bet 
ar šis klausimas dabar mums yra aktualus?

Nevienam gali kilti mintis, ar dera šiuo metu vėl 
viešai prabilti apie buvusius lietuvių — lenkų san
tykius nesenoje praeityje? Ar laikas dabar mūsų lie
tuviškai visuomenei priminti buvusius Lenkijos ir 
Lietuvos politinius ginčus, kurie anuomet truko apie 
20 metų ir baigėsi Lenkijos primestu Lietuvai ulti
matumu? Kai kas gali manyti, kad ypatingai šiuo 
sunkiu metu pirmoje eilėje mums turėtų rūpėti Lie
tuvos išlaisvinimas iš bolševikinės vergijos ir tik po 
to galima būtų svarstyti savo santykius su kitais kai
mynais, taigi ir su Lenkija. Bet reikia turėti galvo
je, kad Lenkija, primesdama mums diplomatinius 
santykius jėga, Vilniaus klausimo ultimatumu neiš
sprendė. Tai yra tikra. Bet ar taip galvoja ir lenkai? 
Ar yra šiandien lenkuose tuo klausimu kokių paki
timų? Kaip jie žiūri į ateities santykius su laisva 
Lietuva?

Yra vienokių ir kitokių nuomonių, kaip jų ne
trūko nė anuo nelemtu laikotarpiu. Skirtumas tėra 
tas, kad anuomet blaivesnis ir teisingesnis balsas 
Lenkijoje buvo užspaudžiamas oficialios politikos. 
Dabar pasigirsta laisvesnis žodis, kaip anksčiau mi
nėto lenkų karo attachė pulk. Leon Mitkewicz arba 
kun. Jozef Z. Majewski laiškas, atspaustas lenkų lei
džiamame Paryžiuje žurnale “Kultūra“ 1952 m. spa
lio lapkričio mėn., Nr. 61. Kun. J. Majewskis rašė 
tam lenkų žurnalui pasipiktinęs, kad lenkai savo 
kongrese Atlantic City, New Jersey, 1952 pasireiškė 
pretenzingomis rezoliucijomis susigrąžinti ukrainie
čių Lvovą ir lietuvių Vilnių. “Pagaliau buvo kalba 
apie Lenkijos sienas, — rašo kun. J. Majewskis, — 
ir tą būdingą pasisakymą mes čia pakartojame: ‘Rei
kalaujame vakaruose pripažinimo sienos Oderio ir 
Neissės - Lužickos, rytuose — pagal Rygos trakta
tą Unijos su Lvovu ir Vilnium, ir šiaurėje — visų 
Rytprūsių su Karaliaučiumi“ ...

Rašydamas tuo klausimu S. Sužiedėlis (Lietuva, 
1954, Nr. 6) pastebi: “Jei (lenkai) remtųsi tik da
bartimi, tai turėtų nebesiekti Vilniaus ir Lvovo; o 
jei remtųsi tik praeitimi, prieš karą buvusiomis Len
kijos sienomis, turėtų atsitraukti nuo Oderio ir Nei
sės”. Besiremiant drauge ir dabartimi ir praeitimi, 
nebelieka vietos logikai. “Remdamiesi vakaruose is
toriniais pagrindais, lenkai logikos neišlaiko, nes ry
tuose tuos pačius argumentus paneigia kitiems. Juk 
tuo metu,* kada lenkiškos giminės siekė Oderio, jų 
nebuvo prie Nemuno ar Neries ... Vakaruose slaviš
ka sąmonė ėmė blėsti dar viduramžiais, o 19-jo am
žiaus pabaigoje jos pėdsakų mažai buvo belikę. Tuo 
pačiu metu Vilniaus krašte lenkiškumas buvo tik 
paviršiumi nusėdęs apie miestus ir dvarvietes; visas 
kaimas buvo lietuviškas ir daugumoje vietų toks li
ko iki pat paskutiniųjų dienų ... Iš lenkų laikysenos 
praeityje ir dabar galima daryti tik vieną išvadą: 
jie neatsisako ir neatsisakys siekti didelės ir stip
rios valstybės, nevargindami savęs rūpečiu, kiek ji 
gali būti skaudi kitiems”.

Yra lenkų, kurie to negali suprasti, ir labai 
jautriai reaguoja, jei kas tik užsimena Vilnių, kaip 
Lietuvos miestą. Tarp tokių lenkų pasirodė esąs ir 
Kazimiera A. Abramowicz iš Chicagos, Jisai 1960 ko

vo 23 parašė atvirą laišką Chicagos dienraščiui “The 
Sun-Times”, reaguodamas į žurnalisto Tom Lembert 
įspūdžius iš Vilniaus. Tas žurnalistas 1960 vasario 21 
rašė, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė. Tie žodžiai 
ponui K. A. Abramovičiui nebuvo prie širdies. Jisai 
Tomo Lemberto reportažą pavadino “banaliu”, dar 
prikišęs, kad savo žinias ėmęs iš sovietinės enciklo
pedijos.

Pateikdamas savas žinias (apie jas nesakysime, 
kad ėmė iš lenkiškos enciklopedijos) K. A. Abramo
vičius nurodo, kad “Vilnius, lenkų miestas, savo die
nas kaip pagoniškos Lietuvos sostinė baigė 14-tame 
amžiuje, kada Jogaila buvo vainikuotas Lenkijos ka
raliumi”. Toliau rašo, kad lenkai daug pralieję krau
jo, gindami Vilnių nuo mongolų ir rusų; kad Vil
niaus architektūra, menas ir mokslas — tai lenkų 
tautos ir Lenkijos karalių nuopelnas; kad Vilniaus 
sritis yra buvusi “integralinė Lenkijos” dalis' ištisus 
šimtmečius; kad Vilniaus seimas 1922 nusprendęs 
sujungti su Lenkija ir tai patvirtinusi (sanctioned) 
Ambasadorių konferencija 1923 ir 1.1.

Būtų ilga ir bergždžia kalba į tuos “argumen
tus” išsamiai atsakyti. Trumpai į tą laišką esu atsi
liepęs “Drauge” 1960 kovo 30, norėdamas painfor
muoti lietuviškąją visuomenę. Ten esu pažymėjęs, 
kad K. A. Abramovičius nutylėjo, kad 1920 liepos 
12 sutartimi su Rusija Vilnius buvo Lietuvai pripa
žintas. Toji sutartis buvo ankstyvesnė už Lenkijos 
sutartį su bolševikais (Rygoje). Jei lenkai dabar no
ri savo rytinėm sienom remtis ta sutartimi, tai 
lietuviam priklauso pirmumo teisė. Be to, Rygos su
tartyje Lietuvos ir Lenkijos sienų klausimas buvo 
paliktas atviras. Nutylėjo K. A. Abramovičius ir su
laužytą Suvalkų sutartį, kuria Lenkija pripažino Vil
nių Lietuvai.

Kai užsimena apie “Vilniaus seimą” 1922, tai rei
kia pastebėti, kad tas seimas buvo toks, kaip “liau
dies seimas” Lietuvoje 1940. Taip pat pravartu prisi
minti, kad tuojau po to "želigowskinio seimo” Tau
tų Sąjungos karinė komisija pranešė: “Rinkimai bu
vo visiškoje kontrolėje suinteresuotos pusės, ir jie 
buvo pravesti, esant krašte karinei okupacijai” (žiūr. 
The Baltic States, paruošė The Royal Institute of 

International Affaires, London 1938, 91 p.). Tad apie 
tą Vilniaus krašto “žmonių valios pareiškimą” metas 
jau seniai liautis kalbėjus.

Yra taip pat netiesa, kad Ambasadorių konfe
rencija seimo nutarimą sankcijonavo. Ambasadorių 
konferencija 1923 tik pripažino demarkliniją (status 
quo) Lenkijos siena, nespręsdama paties Vilniaus 
klausimo. Kaip tasai “status quo” susidarė, gerai ži
nome. Todėl ir normalių Lietuvos santykių su Lenki
ja nebuvo iki ultimatumo. K. A. Abramovičius ne
užsimena, kad diplomatiniai ryšiai buvo užmegzti 
lenkų prievartos aktu.

Apie istorinius K. A. Abramovičiaus “argumen
tus” negali būti nė kalbos. Jisai čia visiškas nenu- 
simanėlis. Ne tiktai Vilniaus sritis, bet ir visa Di
džioji Lietuvos Kunigaikštystė nebuvo jokia “inte
gralinė Lenkijos dalis”. Abi valstybės ir po Liubli
no unijos (1569) buvo lygiateisės. Lietuva turėjo sa
vo atskirą vyriausybę ir sostinę — Vilniaus miestą. 
Tiktai 1791 gegužės 3 dienos konstitucijos projektu 
buvo norima Lietuvą paversti “integraline Lenkijos 
dalimi”, bet tai nepavyko. Abi valstybės buvo baig- 
tinai užgniaužtos didžiųjų kaimynų. Būtų labai įdo
mu, jei K. A. Abramovičius nurodytų, kur ir kada 
lenkai gynė Lietuvą nuo mongolų? Gal buvo visai 
priešingai? Lietuviai buvo atitraukiami nuo savo že
mių gynimo, kad lenkam padėtų gintis nuo totorių 
ir turkų.

Dėl lenkų nuopelnų Vilniaus kultūrai, gal pri
tiktų žinoti, ką rašo prof. Mykolas Biržiška: “Reikš
minga, jog per 200 metų akademijai (Vilniaus) vei
kiant, tik vienas jos profesorius tesusidomėjo lenkų 
kalba; tai buvo ... ispanas Soxo“ (Senasis Vilnius. 
1955, 11 p.). Nekartosime čia ir to, kad Vilniaus aka
demijos įkūrimas buvo nuopelnas ne Stepono Bato
ro. kuris buvo ir Didysis Lietuvos Kunigaikštis,, ne 
vien Lenkijos karalius, o Vilniaus vysk. V. Prota- 
sevičiaus ir Vilniaus jėzuitų. Kokie jie buvo lenkai, 
galima numanyti iš to. kad patys lenkų istorikai 
Lietuvos jėzuitam prikiša, jog jie trukdė “plisti iš 
Lenkijos Lietuvon lenku kalbai ir kultūrai” (M. Bir
žiška. Ibd. 11).

(Bus daugiau)



Patenon. N-I-

Gyvename laikus, kada ma
žos tautos visomis £galėmis ko* 
voja už savo egzistenciją ir 
nori būti pasaulio pripažintos. 
Jei tokios tautos, kaip Suomi
ja, Vengrija, Norvegija šian- dotas talentas yra nuostolis ne 
dien plačiai žinomos, tei ne tik 
dėl jų karžygiškumo- Didelė da
lis nuopelnų .tenka jų iškiliem 
menininkam, kaip Sibeiius, Ed. 
Grieg, Ibsen, Fr. List, Eug. Or- 
mandy ir kt Mažoji Graikija 
tebegyvena kapitalu, kurį su
krovė Aristotelis, Platonas, Ho
meras, Fidias ir k.

Kiekvienai, o ypač mažai tau
tai svarbu turėti asmenų, pra
siveržusių į tarptautinį pasaulį 
mokslo, meno, muito* ir ki
tose srityse- Jie laimi sau ir

pusės, koncertas iškelia muziko 
vardą, įgauna jį “įsipilietinti” 
muzikos pasaulyje.

pei, kurie jn pajėgūs s 
tinti RachmatŽnnff piano

savo tautai draugų, malonių 
simpatijų, nes parodo, kad tau-

tik jo savininkui, bet ir visai 
visuomenė, kurioje jis gyvena. 
Prarandama proga ją kdti, gar
sinti. Todėl talento išvystymas 
ir jo išgarsėjimas yra ne vien 
jo asmeniškas, bet ir visos vi-
suomenės reikalas. Menininko 
pareiga įtempti visas jėgas sa
vo talentą ugdyti, o visuome
nės — sudaryti tam reikiamas 
sąlygas.

šiuo atveju sukame į muzi
kos pasaulį, kreipiame žvilgs
nį į koncertų sales- Muzikas, 
siekdamas būti žinomu plates
niam pasauliui, turi dažniau

Nevy Yoricaa yra vienas di
džiausių centrų. Car-
negte Hali, Town Hali — tai 

kuriose konreHns ruošia 
ne tik šio krašto mmikm gar, 
senybės, bet ir viso pasaulio ži
nomiausi talentai, o lygiai taip 
pat ir bekylančios žvaigždės, 
norinčios susidaryti vardą; tai

“SILPNAME KŪNE”
' ‘ DR. P. MAČIULIS

lyg ir egzaminas, čia susiren
ka ne tik koncertų mėgėjai, 
bet ir geriausi žinovai bei kri
tikai. Bepradedąs viešumoje ro
dytis menininkas turi brangiai 
mokėti agentūroms, kurios jo 
koncertą suruošia- Tai vieninte
lis ir neišvengiamas kelias me

grafijos, o įdėtas, manding, vi
sai nereikalingas sąrašas kitų 
panašių dr. J. Prunskio knygų-

Pačiame tekste randame to
kias pavardes, k- a. T. Keil- 
lęn “Farewell to Fear”, Leon 
Bloy “Vargšė moteris”, Alban 
Stolz “Dievo lakštingala”, dr. 
F. Miller “Ligos palaima”, Ka
siau Karg “Mažoji paslaptis” 
ir tt. Kadangi, kaip minėjau, 
bibliografija nežymima, tai re
cenzentui sunku pasidaryti ki
tokią išvadą, kad brošiūra ne
sukompiliuota. Pagaliau, iš ci
tuojamų brošiūroje Onos Naszl 
užrašų galima susivokti, kad

1961 m- Immaculata spaus
tuvė gražiai išleido mažo ki
šeninio formato kun. dr. J. 
Prunskio surinktų daugelio 
žmonių pasisakymus, kaip krikš
čioniui derėtų priimti bei pakel
ti įvairių ligų sunkenybes, rin
kinį. Leidinys pavadintas “Silp
name kūne”.

Kalbamoji brošiūra dedikuo
jama a. a. gyd. Vlado Pruns
kio atminimui- Tik gaila, kad 
apie mirusį brolį šitoj brošiū
roj nepaduota plačiau biogra
finių žinių, neskaitant trumpu
čio velionies paskutinių gyveni
mo dienų aprašymo, kuris, ma
no supratimu, nevisai derinasi rinkinys nesukurtas, bet nura

šytas, tik nepažymint iš kurios 
knygos. .

Pats nebūdamas kalbininkas, 
nesugebėsiu nurodyti visų kal
bos nesklandumų, bet jų yra, 
ir gana apstu, kas parodo dr. 
J. Prunskį rašant paskubomis, 
nekreipiant dėmesio į tuos kal
bos nelygumus, kurie gerai 
knygai visai ne prie veido- O 
gal tie kalbos nesklandumai,

su minėtoj brošiūroj iškeliamo
mis mintimis. Na, bet čia jau 
ne recenzento reikalas.

Kiekvieno žmogaus paskuti
nės gyvenimo dienos esti sun
kios, vistiek, ar jis bus gyven- 
nęs 47 ar 57 ir daugiau metų. 
Tai suprantama. Atsitiktinai 
1958 metų viduvasarį man te
ko išgyventi dvi paskutines dr. 
Juozo Stasiūno gyvenimo savai
tes viename kambary, apie ką, kaip tik ir atsiranda iš svėti- 
jam mirus, buvo parašytas pla- mos kalbos skolintinių minčių 

nurašymo. Vertėjams tas neju
čiomis pasitaiko.

sirgo ta pačia vėžio liga, gerai Skaitytojas gali paklausti Te
nusimanydami, kad išsigelbėji- cenzentą, o kaip gi su brošiū- 
mo nebėra. Bet koks didelis ros “Silpname kūne” pačiu tu- 
skirtumas jų dvasinės nuotai- riniu?
kos: vienas nuolat nusiskun- Nesunkiai sergantiems, kurie 
džia savo likimu, gailisi trum- dar gali paskaityti, arba bepa- 
pai gyvenęs, nesuskubęs šei- gyjantiems iš sunkesnės ligos, 

kol dar tebėra prie lovos pri
rišti, pasiskaityti apie kitus, di
džiadvasius ligonius, labai bū
tų pravartu, užuot kokios ki
tos lektūros nusigriebus, nes 
brošiūroje parinkti pavyzdžiai 
gali būti priskirti prie tobulų 
ar beveik šventų sielų pavyz
džių.

Patarimai ligoninis iš buvu
sių ligonių, kad žmogus dau
giau pasitikėtų Dievu ir nepa
mirštų maldos, yra labai gražūs. 
Ir mūsų dienų modernioji me
dicina labai palanki ligonio 
dvasinei nuotaikai — maldai, 
kadangi gera ligonio dvasinė 
būsena stipriau palaiko ligonį, 
negu kokie narkotikai.

tesnis nekrologas.
Vienas ir kitas medikai. Jie

Padėtis palengvėja ir keliai 
į platesnį muzikos pasaulį at
sidaro tik tada, kai tokie kon
certai pavyksta, kai visuomenė 
paremia, kai salė pilna klausy
toju. Tada nebereikia agentū
ros samdyti, bet pačios agentū
ros tokių menininkų ieško ir sa
va rizika jų koncertus ruošia. 
Pilna koncerto salė klausytojų 
apsaugo menininką znuo mate
rialinių nuostolių ir atkreipia 
dėmesį koncertams ruošti agen
tūrų-

Instrumentalinės muzikos sri
tyje lietuvių ištekliai labai kuk
lūs. Mes negalime pasigirti per
teklium talentų, galinčių prasi
veržti į “tarptautinius vande
nis” ir tuomi garsinti savo ir 
savo tautos vardą-

Vienas bene pajėgiausių mū
sų menininkų bus pianistas 
Andrius Kuprevičius. Jis dar 
1946 Ženevoje tarptautiniame 
pianistų konkurse iš 150 var
žovų pateko į geriausių 10-ties 
grupę ir gavo garbės diplomą. 
Yra koncertavęs Vokietijoje, 
Austrijoje, Šveicarijoje, Pietų 
Amerikoje ir JAV. Visur kriti
kų palankiai įvertintas, tik gal 
nevisuomet savo publikos pa
kankamai paremtas. Toje pačio
je Town Hali koncertavo du ka 
tus. Didžioji New Yorko spau
da (N Y. Times, N. Y. Herald 
Tribūne), kuri pagyras dalija 
labai šykščiai, pianistą Andrių 
Kuprevičių vertino labai palan-

žymus muzikos kritikas F. I 
P. (Perkins) rašė: "Abiejuose J 
koncertuose A Kuprevičius at-B 
skleidė technikos sklandumą B J 
(fluency), plačios apimties to-B ' 
nų spalvingumą ir didelį mi> B 
sikalumą” ... Be to, toje pa-B > 
čioje spaudoje visur buvo pa- B 
žymima, kad pianistas yra to-B 
tuvis, kad buvo išpildomi lie- B 
tuvių kompozitorių kūriniai ir ■ 
t.t. Tuo mes džiaugiamės, di- ■ 
džiuojamės ir tokiu būdu mū- I 
sų mažutės tautos vardas ke- ■ 
liamas. B I
Iš visuomenės abu kartu bu- B 

vo daugiau laukiama. Abu kon- B 
certai mūsų pianistui davė di- B 
delius nuostolius, kuriuos jis B Į 
ir dabar tebemoka iš kuklių sa- B 
vo pajamų. Gal dėl tos nepa- ■ 
kankamos lietuviškos visa ome- B 
nės paramos mes taip retai mū- B 
sų menininką New Yorke ma- I / 
tome — daugiau kaip per de- B 
šimt metų vos du kartu-

Grupė New Yorke gyvenam B 
čių muzikos mėgėjų paskatino. ' 
Andrių Kuprevičių neužsidaryti 
Clevelande. bet dažniau pasiro
dyti New Yorke. Pasitikėdamas, 
mūsų visuomene, balandžio 8 
ryžosi suruošti tieiįji piano 
koncertą New Yorke, Town 
Hali. Koncertą ruošia Columbia 
Artists agentūra, o lietuvių su
darytas specialus komitetas at
eina į talką. Sį kartą* visuome
nės susidomėjimas uideiis, gau
ta tam reikalui ir stambesnių 
aukų- Rengėjai tikisi, kad lietu
viškoji visuomenė į koncertą 
gausiai atsilankys ir parems ne 
tik patį menininką, bet ir sa
vos tautos interesus.

PIANISTAS ANDRIUS KUPREVIČIUS Nuotr. V. Maželio

Pirma moteris akademijoje

Prancūzų .akademija, kurioje 
yra 40 narių, pirma kartu per 
200 metų isteriją priimta nare 
korespondente moteris — Mar- 
guerite Perey, buvusi Curie 
bendradarbė, Ji 1939 išrado 
naują elementą francijų. Dabar 
ji yra Strasbourgo universitete. 
Dirbdama kambary, kuriame 
buvo sudėtas radijus, susigadi
no rankas-

Nauja Liet Bendruomenes institucija
Kovo 11 Chicagoje lygiagre

čiai su Kultūros Fondu ir švie
timo taryba įsteigtas naujas LB 
Centro valdybos padalinys — 
JAV LB Centro valdybos In
formacijos tarnyba.

CV sušaukė pasitariman da
lį Chicagoje esančių spaudos 
žmonių. Ne visi kviestieji atsi
liepė, bet kai kurie, nors stei- 
giamajan posėdin ir neatvyko, 
davė savo sutikimą i komisijos 
eiles įsijungti. Komisijos bran- 
duolį šudaroi-A. T Antanaitis, 
A. Baronas, VI. Būtėnas, kun. 
dr. A- Baltinis, J. Bubelis, St. 
Daunys, A. Kaulėnas, Vyt. Kas- Bendruomenės idėjos populia- 
niūnas. Z- Juškevičienė, J. Vai- 
deiys, Alb. Valentinas, J. Vai
čiūnas ir V. Zalatorius. Slaptu 
balsavimu buvo išrinkta pirmi
ninku Jonas Vaičiūnas, o sek

retorium — Vyt Zalatorius, 
čia baigęs žurnalistikos kursą 
universitete.

Susirinkimui pirmininkavęs 
CV pirmininkas Jonas Jasaitis 
priminė, jog panaši komisija 
sudaroma nebe pirmą kartą. 
Prieš Antrosios LB Tarybos rin
kimus buvo suorganizuota Ta
rybos komisija tiem rinkimam 
reklamuoti, o prie senosios Cen
tro valdybos veikė Informaci
jos Žinyba, informavimo ir in- 
formavimosi tikslais-

Ši tarnyba rūpinsis Lietuvių

|T Jonas Krukonis aukojo 70 
f dol-, kun. kleb. J. Kinta 30, 
t Fabijonas Zaranka 26 dol.
| ■ Po 25 dol.: Patersono Lietu- 
H vių Bendruomenės apylinkė, Pa- 
p tersono piliečių klubas, kun- V.

Demikis. Gediminas Klimas au- 
1 kojo 15 dol.
[ Po 10 dol.: Pabaltijo Mote- 

rų klubas, šv. Kazimiero para-
| pija, G- ir A. Sprainaičiai, M. 
L Latvienė, S. Jurkšaitis, J. Jurk- 
| šaitis,"'M. ir A. Gudoniai, J. 
j Jackūnas, G. ir V. Slepakovai, 
Į A- Bražinskas, Butkus, S. Au- 
į gulis, V. Augulis, E.ir J- Kon- 
I tautai, J. ir T. Tallat-Kelpšai, 
| A. Masionis, A. Rugys, A. Ru- 
I baževičius, J. Vaičkus, Antanas 
| Aidukas, J- ir A. Aidukai, J. 
I Urbonavičius, J. Tamašauskas, 
| A. ir I. Eitmanai, H. Schell.

į J. Kuzinevičius aukojo 8 dol- 
Po 6 dol-: J. Kalėda ir Pr.

Į Viliamas, J. Janušaitis aukojo 
I 5.50 dol.

Po 5 dol.: M. Balčietis, J. Ži- 
I liūs, P. Toleikis, Izabelė ir Juo

zas Jokubavičiai, A žičkus, J- 
Majauskienė, A. Gelažius, P. 
Tarnauskas, Abakanavičius, J. 
Keraitis, E. Ulinskienė, M.
J- Rugiai, V. Povilonis, Liau
gaudas, J. Sprainaitis, A Nei- 
boras, A- Kožukauskas, M. Se
nulis, A. ir J. Kepeniai, Mr. 
Mrs. Peter Lukewich, V. Mala- 
kas, V. Cižiūnas, K- Jankūnas, 
V. Laugalis, F. Misiūnas, J. Sa
baliauskas, J. Stankaitis, St. 
Stanaitis, VI. Stanaitis, Br. Sta
naitis, Iškeliūnai, A. Daškėnas, 
A. Vaičiūnas, S. Adomaitis, M. 
Šaulienė, V- Baltutis, F. Gružas, 
F. Žičkus, J. Valatka, M. Žal- 
nieriauskienė, K. Praleika, Mr. 
Mrs. Kulas, J- Stanaitis. 
Litvaitis aukojo 3 dol.

Kiti aukojo po mažiau- Viso 
surinkta 743.10 dol. Barb. Paež.

tarnybos — komisijos kaden
cija baigiasi su Centro valdy
bos kadencija.

Ihfonnacinė tarnyba plėsis, 
ieškos* daugiau bendradarbių 
ne tik Chicagoje, bet kitose lie
tuvių gyvenam, vietovės. No-

mos išauginti, kitas —- iki pas
kutinės valandos, kol prieš mir
tį nustojo sąmonės, nė vienu 
žodžiu nenusiskundė, net ir 
garsiau sudejuojant negirdėjau, 
kad ir sakėsi Tumasoniui, jog 
ir narkotikai nebepadeda .-•

Žmona jį lankė dienomis po 
kelias valandas, retkarčiais vie
nas kitas kolega gydytojas, kar
tą jo pusbrolis, tai ir viskas ...

Grįždamas prie brošiūros, 
taip žmogus ir nežinai, ar vi
sos tos surinktos mintys paim
tos iš vieno, dažnai minimo au
toriaus Nino Salvaneschi vei
kalo “Saber sufrir”, ar iš kelių 
panašių veikalų. Gaila, kad bro
šiūrėlės gale nepaduąta biblio-

Užsisakykite T. T. Pranciškonų
leidžiamus laikraščius - žurnalus

DARBININKAS išeina du kartus savaitėje. Prenume
rata metams $6.00. Naujiems skaitytojams tik 
$5-00.

Rašykit:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė.
Brooklyn 21, N. Y.

VARPELIS — religines patrijotines minties mėnesinis 
žurnalas. Prenumerata metams $2.00. Naujiems 
skaitytojams tik $14)0.

Rašykit:

AIDAI — mėnesinis literatūros žurnalas. Prenumerata
naujiems skaitytojams $5.00

Rašykit:
Aidai, 580 Buslnvick Ava, 
Brooklyn 21, N- Y,

PASKUTINIEJI žiemos malonumai. Nuotr. V. Maželio

Tinimu, mėgins pristatyti visai rimą sutraukti visas galimės 
lietuviškajai bendruomenei cen- jėgas lietuviškosios bendruo- 
trinių institucijų darbus, reika- menės vienybės, lietuvybės iš- 
lui esant, rūpinsis garsinti vie- laikymo ir kultūros kėlimo idė- 
ną ar kitą lietuviško gyveni- joms ryškinti.
mo pasireiškimą. Informacijos Tamybietis

IŠTESĖJOME daugiau kaip 100
mėty didindami dividendus

NAUJAI
PAKELTI 
IŠMOKĖJIMAI

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

M■ METUS
33/4% normalaus

Dividendai mokami nuo įdėjimo dienos 
Apskaičiuojama pilnais metų ketvirčiais

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK

A Mutual Bank “...kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!" 
Narys — Federal Dcposit Insurance Corporation

Eastern Parfcway Office: 
539 Easterrt Parksvay 

at Nostrand Avė. 
Brooklyn. N. Y. 

PReaident 3-7000

Broadway Office:

135 Broadway at Bcdford Avė. 
Brooklyn. N. Y.
STagg 2-6676

Mawapequa Office:
Hicksville Road and Jcrusalem Avcnue 
Prienais Holiday Park Shopping Center 

Massapeųua. N. Y.
PYramid 9-6100



Prie. Ouinsigmondo ežero 
lietuvių labdarybės draugija tu
ri gražų Maironio vardu paiką, 
kurį mėgsta Worcesterio lietu
viai, ypač jaunimas, nes yra 
daug vietos maudytis, sportuo- 
ti, mašinas pasistatyti. Ten bu- rūbams pašalėti, dvi virtuvės, 
vusios patalpos paseno > vi
siškai nesiderino su gražia ap
linka.

Draugijos vadovybė ir nariai 
nutarė šiemet būtinai pastaty- pradžioje. Šiuo laiku vykdomas 
ti naujas patalpas ir tuo at- pinigų telkimo vajus, nes drau- 
žymėti Maironio 100 matę gh gija neturi pakankamai savo

tas namo žtamininkui, spintelės

lėšų tokiai statybai įvykdyti. 
Draugija išleidžia bonus dešim
čiai metų su 4 proc. metimų 
procentų, kurie Imis apdrausti 
įkeičiant nekilnojamą turtą. Su
darytas platus vajaus komite
tas, kiniam vadovauja draugi-

Ado-
pos.

Statyba Jau pradėta. Numa-
mavičius, o talkina visa valdy
ba ir draugijos nariai- Komite-

Suaugusięįę klubas kovo 25, 
sekmadienį, dalyvauja 8:30 v. 
mišiose, bendrai eina prie ko
munijos šv. Alfonso bažnyčio
je. Po mišių Jono Lietuvninko 
(Lipton) gražiame restorane bus 
pusryčiai.

Sodalietės kovo 18 turėjo 
bingo žaidimus Viktoro ir Al- 
bertos Šalkauskų namuose. Pel
nas paskirtas dovanoms, ku
rias sodalietės išdalys prieš Ve
lykas, lankydamos senelių prie- 
prieglaudas.

Kryžiaus Keliai lietuvių kal
ba šv. Alfonso bažnyčioje ap
einami kiekvieną sekmadienį 4 
vai- popiet. Sodalietės dalyvaus 
Kryžiaus Keliuose kovo 25.

Studentę Sąjungos Baltimo- 
rės skyrius turėjo susirinkimą 
kovo 17 dr. Justino Kudirkos 
namuose. Paskaitą skaitė šv. 
Anonso parapijos vikaras kun. 
A- Dranginis — kodėl krikščio
nybė pasivėlavo ateiti Lietu
von.

Jautienos puota, surengta lie
tuvių posto 154, kovo 18 su
traukė labai daug žmonių iš į-

BALTIMORES ŽINIOS
vairių Baltimorės priemiesčių- 
Tai buvo jau 19 tokia jautie
nos puota, surengta rietuvių le
gionierių. Pelnas skiriamas lie
tuvių legiono namų statybai. 
Kai bus sutelkta reikalinga su
ma pinigų, bus pradėti statyti 
namai, kur postas galės ne tik 
posėdžiauti, bet ir rengti di
desnius parengimus.

Vincas ir Ieva Mačiai kovo 
25 mini vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį. Tą dieną šv. 
Alfonso bažnyčioje 10 vai. bus 
jų intencija mišios. Sukaktuvi
ninkai uoliai dalyvauja lietuviš
kose organizacijose ir parengi
muose-

Barbora Juozapaitienė (Joza) 
mirė kovo 13. Jos vyras mirė 
sausio mėn. Velionė sirguliavo. 
Ilgai gyveno Oldenton, netoli 
Camp Meade kariuomenės sto
vyklos. Sv. Alfonso bažnyčio
je penki kunigai aukojo gedu
lingas mišias kovo 17- Palai
dota Holy Redeemer kapinėse. 
Liko nuliūdusi sesuo Elzbieta 
Razaukienė ir jos duktė Elzbie
ta- Jonas Obelinis

Kazimiero parapijos klebonas 
kun. J. Bakanas. Numatyta 
kreiptis ne tik į draugijos na
rius, bet į visus lietuvius, kad 
padėtų šį gražų sumanymą įgy
vendinti.

Kovo 25 d. 4 vai. popiet šv. 
Kazimiero par. salėje rengiama 
nemokama vakarienė, į kurią 
komitetas kviečia visus lietu
vius atsilankyti, čia bus suteik
tos visos informacijos apie sta
tybą ir piniginį vajų. Taip pat 
bus priimamos aukos, pasko
los ir pasižadėjimai paremti 
statybos fondą- V. M*.

.v

MAIRONIO parko Worce«tery, Mas*^ nauja* statybos projektas.

BaltimoTės Balfo skyriaus 
veiklos metai baigėsi kovo mėn. 
Per pereitus metus mūsų sky
rius Įstengė 'surengti 3 vaka
rus, pravesti rūbų vajų, surink
ti Įvairių drabužių ir avaly
nės 1080 sv., pravesti pinigi
nę po namus rinkliavą ir pa
siųsti Balfo centrui 700 dol- 
Rinkliavai talkininkavo: G. Ra- 
džiuvienė surinkdama 41 dol., 
dr. E. Armąnienė ir A. Var- 
kus — 70 dol., St. Vitkauskas 
— 114 dol., Ad- Lažaitis su K. 
Stuikiu — 144 dol.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS RINKIMŲ DAVINIAI
Suvedus visus balsavimo dud- Ateitininkę Federacijos Vy- 

menis, konstatuota, kad viso 
šiuose rinkimuose balsavo 1110 
ateitininkų. Neužskaityta, kaip 
balsavimo taisyklėm neatitin
ką, 20 vokų; be to, 5 atsiun
tė neatžymėtas balsavimo lapus. 
Balsavimas buvo pravestas Ang- ■ 
rijoje, Australijoje, Brazilijoje, 
Italijoje, JAV, Kanadoje, Ko
lumbijoje, Prancūzijoje ir Vo
kietijoje.

Balsai už pasiūlytus išrinkti 
Visiems talkininkavusiems, kandidatus pasiskirstė taip:

aukojusiem ir supratusiem Bal
fo šalpos reikalingumą, nuošir
džiai dėkojama, ypač K. Stui- 
kiai ir A Varkui, kurie, nebū
dami vald. nariais, patys pasi
siūlė rinkliavos talkon, nepa- ; 
gailėdami savo mašinų bei lai
ko.

Balfo centro žiniomis iš te
rorizuojamos Lietuvos atbėgu
siųjų pasakojimais Balfo veik
la negali sustoti. Ji bus tęsia
ma ir šelpiami seneliai, ligoniai 
bei mažamečiai, kur jie bebū
tų.

Reikia, kad Balfo veikla bū
tų dar labiau organizuota, bū
tų ir daugiau pastovių narių, 
mokančių bent nedidelį metinį 
mokestį. Balfo centras prašo vi
sų susimokėti metinį 1 dol- mo
kestį.

Kovo 25 d. 3 vai. popiet Lie
tuvių svetainės patalpose šau
kiamas Balfo skyriaus metinis 
susirinkimas. Bus renkama nau
ja valdyba, todėl prašoma atsi
lankyti. Daugumas dėl įvairių 

pareiškia, kad jie ne
galės susirinkime dalyvauti, bet 
savo dvasia visą laiką jame bus. 
Ačiū ir už tai. bet dar būtų 
geriau, jei nurodytume, kurio
je salėje ir vietoje tokios dva
sios sėdės — mes rezervuosi
me vietas.

I. Kandidatas Į Ateitininkų 
Federacijos vadus dr. Stasys 
A. Bačkis gavo 975 balsus.

II. Kandidatai Į AF Valdybą 
gavo balsų: Arvydas Barzdukas 
— 791, kun. V. Dabušis —

Socialinis draudimas

riausios Rinkimę Komisijos 
Praneši mas

734, Pranas Grušas — 381, An
tanas Sužiedėlis — 944, Jonas 
šoliūnas — 564, Vladas Vilia
mas — 513, Juozas Vitėnas — 
439, Vytautas Vygantas — 850-

m. Kandidatai į Kontrolės 
Komisijos pirmininkus balsų ga
vo: Bronius Radzivanas — 457, 
Leonardas Valiukas — 584.

IV. Kandidatai Į Kontrolės 
Komisijos narius gavo balsų: 
Julius Jodelė — 774, Juozas 
Kojelis — 692, Antanas Saba
lis — 526.

Suvedant šiuos rinkimų duo
menis, buvo gautas dr- St- Bač-

AR MANO PENSIJA PADIDĖS?
Darbininko redakcija, paskel

busi. kad Jonas šoliūnas ben
dradarbiaus socialinio draudi
mo klausimais, gavo iš vieno sa
vo skaitytojo Ant. R. laišką, 
kuriame jis klausia keleto klau- simas apie viešosios gerovės 
simų, susijusių su socialiniu (Sočiai Welfare) pašalpą? Jei- 
draudima. Kartu Ant- R. laiš
ke rašo: “Nuoširdžiausiai no
riu padėkoti Jonui Soliūnui už 
tą kilnų darbą patarnauti se
neliams, kurie jau noksta ir bai
gia savo dienas. Jie dauguma 
nemoka angliškai, neskaito ang 
liškų laikraščių- Kai lietuviški 
laikraščiai tais klausimais rašys, 
tai bus didelė dovana sene
liams”.

Klausimai ir atsakymai gal 
padės ir kitiems šioje srityje 
geriau susivokti ir geriau su
tvarkyti savo socialinio draudi
mo reikalus.

DARBININKO METINIS
KONCERTAS

skiriamas MAIRONIO SUKAKČIAI PAMINĖTI

BALANDŽIO 1, SEKMADIENĮ
ŠV. TOMO PARAPIJOS NAUJOJE SALEJE,

JAMAICA AVĖ. ir 88 STREET kampas, WOODHAVEN, N. Y.

PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Apreiškimo parap. choras, vad. VL. BALTRUŠAIČIO 
Solistai: STASYS LIEPAS ir DAIVA MONGIRDAITĖ 
Aktorius LEONAS KARMAZINAS 
Akompanuoja kompoz. JERONIMAS KAČINSKAS

Bilietai i« 15* U 3J8
ii

nesinę pensiją. Tačiau iš jūsų 
klausimo man atrodo, kad jūs 
socialinio draudimo pensiją jau 
gaunate. Jūs klausiate apie pa
šalpą. Man atrodo, kad tai klau-

kio raštas rašytas 1962 kovo 
15 d., kuriame jis praneša, kad 
jam yra atsiradę neįveikiamų 
kliūčių perimti Ateitininkų Fe
deracijos Vado pareigas. Dr. 
S. Bačkio raštas jungiamas prie 
protokolo.

Jokių skundų nei rinkimų 
eigos metu, nei rinkimams pasi
baigus rinkimų taisyklėse nu
statytu laiku Vyriausia Rinki
mų Komisija negavo. Todėl Vy
riausia Rinkimų Komisija lai
ko, kad rinkimai yra įsiteisėję. 
Tad. Vyr. Rinkimų Komisija 
skelbia, kad į naują Ateitinin
kę Federacijos Valdybą yra iš
rinkti: dr- Antanas Sužiedėlis, 
dr. Vytautas Vygantas, inž. Ar
vydas Barzdukas, kun. Viktoras 
Dabušis ir Jonas šoliūnas. Kan
didatais tieka: dr- Vladas Vilia
mas, Juozas Vitėnas ir Pranas 
Grušas-

Kontrolės Komisijos pirmi
ninku išrinktas Leonardas Va
liukas, kandidatu lieka dr. Bro
nius Radzivanas. Kontrolės Ko
misijos nariais išrinkti: inž, Ju
lius Jodelė ir Juozas Kojelis, 
kandidatu lieka inž. Antanas 
Sabalis.

— Vysk. K. .A. Salatkos, 
Grand Rapids diecezijos augzi
liaro, konsekracijos proga, “Vy
ties” žurnalas (kovo mėn.) pa
skyrė visą titulinį puslapį pir
mojo amerikiečio lietuvio at
vaizdui ir angliškai plačiai ap
rašė jo gyvenimą ir veiklą.

— Kazys Jonaitis, vaistinin
kas, gyvenąs dabar Chicagoje, 
yra sulaukęs 70 metų. Kilęs 
iš Sūduvos, Padvarių km-, Vil
kaviškio apskr. Amerikoje gyve
na nuo 1913 metų. Yra dirbęs 
Bostone “Darbininko” spaustu
vėje. Buvo taip pat Lietuvos 
vyčių pirmininkas ir “Vyties” 
žurnalo redaktorius. Vaistinin
ko mokslus išėjo Amerikoje- 
Lietuviškai spaudai yra parašęs 
nemažą pluoštą eilėraščių, pa
sirašinėdamas Žilvyčio slapy
vardžiu-

— Kun. A. Sabaliauskas, vie
nuolis salezietis, lankęsis misi
jų reikalais Venezueloje, yra 
grįžęs. Dabar veda rekolekci
jas Connecticut valstybės lie
tuvių parapijose. Pastoviai gy
vena Cedar Lake, Ind.

— Vokietijos lietuvių studen
tų valdybą sudaro pirm. Teisu
tis Vykintas, sekr. Ona Herma- 
naitė ir ižd. Vincas Bartusevi
čius. Valdybos būstinė yra 
Miunchene. Ateinančią vasarą 
Vokietijoje ruošiama studentų 
studijų savaitė.

— Europos lietuvių jaunimo 
suvažiavimas ateinančią vasarą 
šaukiamas Anglijoje, Londone.

— Pusk- W. Raslavičius, ku
rio tėvai gyvena Chicagoje, 19 
metų, tarnaująs marinuose, lai
mėjo šaudymo pirmenybes ma
rinų trečioje divizijoje, Okina- 
vos saloje. Savo divizijai jis da
bar atstovaus šaudymo rungty
nėse Havajų salose, kur susi
tinka geriausi armijos ir laivy
no šauliai.

— Londone, Anglijoje, pir
moji rietuvių bažnyčia atida
ryta 1902 kovo 30, o dabarti-

• nė šv. Kazimiero bažnyčia pa-
• šventinta 1912 kovo 10 Lon

dono lietuviai šiais metais mi-

gu taip, tai dėl tokios pašalpos Vyriausia Rinkimų Komisija 
reikia kreiptis į vietinę tos ge- nuoširdžiai dėkoja visoms kraš- 
rovės įstaigą, nes socialinis tų rinkimų komisijoms už dar-
draudimas nemoka jokių pridė- bą bei pasiaukojimą pravedant 
tinių pašalpų, o moka tik re- rinkimus, o taip pat ir kitiems 

vienetams bei atskiriems atėi-

1. Mano sūnus tarnauja Ame
rikos kariuomenėje. Jis man 
rašo, kad tėvas, išėjęs j pensi
ją ar neuždirbąs daugiau kaip 
1200 dol. gali gauti iš valdžios 
pašalpą. Aš šiais 1962 metais 
uždirbu tik 85 dol. į mėnesį. 
Ar aš galėčiau gauti pašalpą?
Aš gaunu pensuos 81 dolerj. 
Mano žmona 51 metę visai ne
dirba. Jei gaučiau, tai kur tuo 
reikalu kreiptis ir gauti tinka
mus popierius užpildyti?

2. Jei išėjęs į pensiją per 
metus uždirbčiau 1200 dol-, ar 
mano pensija padidės?

3. Vis randu laikraštyje, kad 
šiais metais senoliai gaus papil
domus priedus, ar jie dirba, ar 
nedirba. Jei taip, tai kur tuo 
reikalu reikia kreiptis?

Ant. R-, Jackson Hgts, N. Y.

Atsakymas Ant- R.
1. Teisinga, kad kiekvienas, 

darbininkas, sulaukęs pensinin
ko amžiaus ir neuždirbąs virš 
1200 dol. per metus, turi teisę 
gauti socialinio draudimo mė

guliarias pensijas.
Kai jūsų žmona yra tik 51 

metų ir neturi mažamečių, iki 
18 metų amžiaus vaikų, tai ji 
dabar negali gauti žmonos pen
sijos. Kai ji sulauks bent ‘62 
metų, tai tada galės paduoti 
pareiškimą žmonos pensijai 
gauti-

2. Gaila, kad nepažymėjot, 
kiek metų esate, todėl nesu vi
sai tikras, ar jūsų pensija pa
didėtų, jei uždirbtumėt kasmet 
po 1200 dol. Atrodo, kad ji 
nepadidėtų, jei dabar jūsų gau
namoji pensija nėra sumažin
ta, bet ją pradėjote gauti bū
dami 65 metų amžiaus-

Beje, turiu pastebėti: jei no
rite, kad jūsų pensija būtų per
skaičiuota, reikia uždirbti bent 
vieną centą virš 1200 dol., nes 
kitaip veikiančios taisyklės ne
leidžia- pensijos perskaičiuoti. 
Šitoji taisyklė liečia tik tuos 
darbininkus, kurie jau yra pra
dėję gauti pensijas ir paduoda 
pareiškimą naujam pensijos 
perskaičiavimui.

3. Asmeniškai apie jokius
naujus socialinio draudimo pen
sijų priedų išmokėjimus nesu 
girdėjęs- Galbūt tai liečia tuus, 
kurie gauna gerbūvio (wclfare) 
pašalpas, tačiau socialinis drau
dimas nenumato jokių pensijų 
pakėlimo. Jei toks pakėlimas 
ateityje būtų, tai apie jį visi (
pensininkai bus painformuoti.

Jonės šoliūnas

tininkams vienokiu ar kitokiu

ni tas abi sukaktis-
— Dr. Tadas Palionis, dzū

kas, baigęs veterinarijos moks
lus Vokietijoje, ligi šiol dirbęs 
Milwaukee, nukeltas į Green 
Bay, Wisc., kur vadovaus fede
ralinės priežiūros skyriui, ku
riam priklauso keliolika tos 
srities specialistų. Amerikon 
yra atvykęs prieš 11 metų. Su 
žmona Gaile augina dvi duktė-

būdu pagelbėjusiems pravesti 
rinkimus.

Ateitininkę Federacijos 
Vyriausia Rinkimu Komisija

NEWARK, N. J.

Newarko lietuvių draugijos 
rengia masinį susirinkimą ba
landžio 5, ketvirtad, 8 v.v. šv. 
Jurgio d-jos salėje, Newark,.N\ 
J. Bus pagerbtas miesto tary
bos narys Philip E. Gordon. 
Jo tėvai yra gimę Lietuvoje. 
Jis visuomet dalyvauja lietuviš
kose iškilmėse ir remia lietu
viškus reikalus, daug yra pasi
darbavęs. Newarko lietuviai no
ri jį pagerbti ir jam pagelbėti, 
kad vėl būtų išrinktas į miesto 
tarybą trečiam terminui.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti susirinkime- Bus progra
ma, užkandžiai, gėrimai. Viskas 
nemokamai. Kviečia draugijų 
rengimo komitetas.

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė. 

Woodhaven 21, N.Y. 

Tel: Hlckory 1-5228

Elona Marijošiūtė - Vaiš-
nienė kovo 7-8 išlaikė prancū
zų literatūros daktaratui egza
minus Yale universitete.

YUcon8-83IO 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental Delicatessen 
George. Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis 

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

I
 Klausydami trumpom bangom 
sužinosite kas dedasi jūsų tėvy
nėj. Mūsų aparatais girdėsite vi
sų Europą. MES GARANTUO
JAME. Didžiausias Ncw Yorke 
pasirinkimas VOKIŠKŲ HI-FI.

Radijo aparaty

TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 

NORDMENDE 
GRUNDIG 

į LOEWE

SABA
| Hi-Fi ir Magnetofon
I Parduoda ir patarnauja patyrę 

. vokiečių specialistai.
SYLVERNSTORES

} 1574 3rd Avė. (88th St.)
J Tel. AT 9-6677
i Tik neseniai atvežtas naujas 
» BRAU N AM. FM. SW ir su 
I plokštelių perdavimu $189.00



NEW BRITAM, CONN- MSPLAY

NEŠA INVESTAVIMO
Mokami nuo vasario

VALANDOS

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street .... TeL LAfayette 3-1038 
PLENTY OF FREE PARKING

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO
Dividendai mokami sausio ir

PIRMAD. ir KETVIRTAD. .
ANTRAD. ir PENKTAD..........  _ r r-
šESTAD. 9 v. r. iki 12 . v. d.; Trečiad. uždaryta.

CRANE
SAVINOS AND ~------------—

LOAN ASSOCIATION

OAft&lNiMKAS .1962 m*, kovo 23 <L« no. 21.
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Kovo 11 skautės surengė di
dėle šventę šv- Andriejaus pa- 
rapijos svetainėje, sutraukda- 
mos virš 600 žmonių. Tai buvo 
Šv. Kazimiero minėjimas ir mu
gė. Viena salės dalis buvo skau
čių pieštais lietuviškais ir skau
tiškais simboliais dekoruota. Ki
ta pusė — užkandinė — buvo 

^papuošta tautinėm vėliavėlėm, 
^o visi stalai buvo baltai dengti 
įu raudonų rožių vazelėm. Į- 
^einant skautės pasitiko kiekvie
ną. prisesdamos vyrams ivairia- 

"sDalves širdeles, o moterims — 
lėlytes. Gražus būrys skautų ir 
^skaučių išsirikiavo vidury salės 
'su savo vadais. Atraportavo 70 
-skaučių ir 34 skautai. Suvažia- 
fve buvo iš Hartfordo. New Ha- 
»veno, Waterburio ir New Bri- 
-taino. Po iškilmingos tradici
nės skautiškos dalies sekė pat
riotinis Gražinos Marijošiūtės 
žodis, nerpintas keliais eilėraš- 

' čiais. Už širdies stveria, kai gir- 
^di jaunas lūpas sakant ...“mes 
;čia gvvi. mes čia gyvi!”, kai 
7 stengiasi suprasti tėvų laime, 
^kada jie buvo tėvynėje laisvi, 
kai pagaliau jaunimas ryžtasi 
kovoti, kad broliai ir sesės vėl 

j būtų laisvi. Malonu girdėti iš 
jaunų lūpų pasididžiavimą, kad 
* turime savo šventąjį, raginimą 
tuo džiaugtis ir iškilmingai jo 
šventę švęsti-

Skautai iš visų vietovių tu
pėjo darbelių parodėles, išsky
stus New Britaino skautes, ku
rios turėjo specialiai pintų krep- 

žšelių, lietuviškais raštais deko- 
' ruotų lėkščių ir dėžučių.

Hartfordo ir New Britaino 
motinos turėjo puikių užkan
džių stalą, ypač puošnių tortų, 

’ raguolių, ir kitokių skanumynų- 
Kai žmonių buvo tokia daugy- 

; bė. kas pas mus labai neįpras
ta. tai viskas per porą valandų 

’ buvo išparduota. .
Mugės metu labai gražiai pa

sirodė Įvairios vietovės, su tau
tiniais šokiais. Visi šokiai buvo 

1 griausmingai nuploti. bet di-

H i •

AUTO UNOERCOATING, 
Ali Cars Uundercoated. $1- 3!i-> 
Protect from rust guaranteed. SAV 
-VVAY. 1332 Atlantic Avė., mear 
Nostrand). IN 7-2300: 1175 Coney 
Isle Avė. (nr. Avė. B.. GE 4-4125>.

PAUL J. MILLER
Home Improvements. Alum, combi- 
nalion windows. doors. jalousies, 
a.vvnings. ėarpentry. repairs. roof- 
ing, leaders. gutters.

. 494 Fairfield Avė., Ridgewood 
Bus. GI 4-3410 Res. GI 4-5011

BRIDALS 
AT 

WHOLE$ALE PRICES 
DIRECT FROM 

MANUFACTURER TO YOU 
A' Complete line of the Jatest 
designs and fabries available. 

CVSTOM FITTED 
NO CHARGE FOR ALTERATTON 

Savings ran-e up to $80.00 
BY APPOINTMENT ONLY 

Wl 7-0216 
Charming Bridal Gowns 

28 XV. 38th Street llth Floor

EARN MONEY '
for your Parish. Schooi or Club. ,
Sėli highest ąuality flavorings. i
Air sanitizers & Fumiture polish.
Ali on consignement. Highest ,
cash profits offered anywhere.
C. DEL PRETE, 32 Cooper St., į
Bergenfieid, N. J.; DU 5-7935 į

SĄSKAITOS
ld.» 1960
NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
liepos mėn. 1d,

. 9 v. r. iki 8 p.p.
9 v. r. iki 5 p.p.

Te!.: APplega+e 7-0349 Sav. V. ZE.LENIS

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

AMERIKON” i
NORWOOD, MASS.

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

The ApothecaryBE A

of zeal

WHITE HORSE TAVERN
DARBININKUI PAREMTI AUKOJOINFANT of PRAGUE Baras - restoranas

BROWNE’S PRANAS BRUCAS. savininkas

19631962
SCHOOLS Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviamTOURSI’ILGR IMAGE Salėje gali tilpti 100 dalyviu

<

JOHN ORM/KN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

NEBŪK ŽILASTHE OCEAN CLUB

Ideal

Tcl.: EV 4-4952
Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

S

CHICAGOJE kovo 11 buvo suvaidintas O. Augienės parašytas vaidinimas “Kalėdos”. Režisavo Z. Visockie- 
nė. Kairėje žmogeliai, dėžinėje — lėlės. Nuotr. Z. Degučio.

INSURANCE - REAL ESTATE

Sav. Emanuel L. Rosengard, B.S., Reg. Pharm.
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v. (išskyrus šventadienius ir sekmadienius)

“JURGIS KURAITIS VAŽIUOJA

Day & Evening Sessions 
Individual Instruction 
Enter Any Mondąy ■

ROCHESTER FLOOR WAXING

Scraoing Service 
3355

Plokštelių albumai gaunami: 
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 WiDoughby Avė.

370 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y.

CARMELITE PRIEST
Man of prayer
Man
Man of Mary

Write to:
Rev. Vocational Director

55 Demarest Avė.
Englevvood. N. J.

Richmond Hill 18. N V j

COSMOS PARCELS EXPRESS C0. !

sielius — Amsterdam. N. Y.,

; ; 86-16 JAMAICA AVĖ. IVoodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

nd'Jitlon-ji fnr».rmntwm writ.
Tim -thv Jos ph. F M.S.
Murd Br.»nx 66 N

Conducted by the
Marist Brothers of the Schools

Brooklyn 21, N. Y. |

IV 3-9280 
LY 9-6805 
MO 6-7180

Baltimore 5, Md.

Agnės Shirf
623 N. Collington Are.
ORleans 5-5981

154)0 |
4.50 f

?:s ronsid-: a -’o.u given to 
Reiigious Institulions.

Jamaica RE 9-4046
149-18 Jamaica Avenue

Hempstead
Lynbroo!-:
Bay Shorc

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės
< 
<

I

13 Days — Mexico City — Tuesday. April 17 - 29th.

11 Days — Miami Beach, Fla. — Friday. June 15-25th.

17 Days — Califomia — Sept. 20 thru October 7th.

9

Higher Prices for Groups!

r.

1 Day — Ven. Bishop Neumann. Philadelphia — Sun
day. Sept. 9th.

10 Days — Si. Anr.e De Beaupre — Friday, July 20th 
- July 29th.

10 Days — St. Anne De Beaupre — Friday. May llth 
- May 20th.

WRI7E or PHONE FOR OUR BEAUTIFUL BROCHURE3 
YOU WILL LOVE IT!

Švenčių proga dovanos su kiekvienu pirkiniu
Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 
TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt” Radio - Stereo aparatams. 

Prekės garantuotos

9 Days — Puerto Rico & Virgin Islands — Oct. 13th 
— Cruise.

Generally Only ONE Course Selection for AIU 
fnconventence of eating at regimented time.

14 Days — Puerto Rico & Virgin Islands — Oct. 13th 
— Plane.

Lietuvos vyčiu 27 kuopa ko
vo 4 iškilmingai paminėjo šv. 
Kazimiero šventę, šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje 9 v. kun. 
A. Klimas aukojo mišias ir pa
sakė pritaikytą pamokslą. Vy
čiai ėjo bendrai prie komuni
jos.

Parapijos svetainėje 4 v. po
piet vyčiai suvaidino vaizdeli 
iš Lietuvos gyvenimo — Jur
gis Kuraitis važiuoja Amerikon.

Vaidino B. Kovas, K. Pered- 
nienė. J- Makaitis. E. A. Ku- 
dirkaitė, J. Martišius. G. Duo
baitė. J- Adukonis ir A. Vai
tonis. Kanklėmis skambino S. 
Makaitytė. akordeonu grojo St- 
Drost. kelias dainas sudainavo 
M. Kneižytė ir Dabrowney. 
Akomponavo muz. V. Kaman
tauskas. Lietuviškus šokius šo
ko: A. Jessick. M. Jessick, E. 
Kazulytė. N. Lyons, K. Lyons, 
M. Tarnaitė, S- Purinaitė, J. 
Rukštelytė ir E. Yankavitch.

Veikaliuka parašė kun- A. 
Klimas, režisavo ir vadovavo 
Zita Zarankaitė. Darbu daug 

zuotas. be Įprastinių ištęsimų prisidėjo vietos seselės vienuo- 
ir visų nesklandumų. Mama lės- Po vaidinimo buvo dešre

lių vakarienė, kuriai parengti

tižiausio dėmesio susilaukė Wa- 
terburio sužadėtinės, šlaman
čios baltuose rūbuose, šokan
čios Sadutę.

Buvo reto malonumo pobūvis, 
kuris buvo labai gerai organi-

talkininkavo sodalietės ir kitos 
moterys. Vaidinime ir vakarie
nėje dalyvavo kleb. kun. F. 
E. Norbutas ir apie 250 žmo
nių. Gauta pelno 202,65 dol. 
Visas pelnas paskirtas parapi
jai. Programai vadovavo kun. 
A. Klimas ir vyčių kuopos pir
mininkas P. Žukas- Visiem vai
dintojam, šeimininkėm ir ki
tiem, prisidėjusiem prie šio pa
rengimo, nuoširdžiai dėkojame.

Misijos šv. Jurgio parapijo
je prasidės balandžio 1. Jos už
sitęs dvi savaites. Pirmą sa
vaitę bus lietuvių kalba, antrą 
— anglų kalba- Kleb. kun- F. 
E. Norbutas ragina visus da
lyvauti misijose ir tuo pradėti 
parapijos 50 metų sukakti.

- „ Žvalgas

RAIŠE JUNDS
for Schools - Scouts - Organlzauons 
- Auxiliartes - Mothers Clubs, Etc. 
No Risk - No Investment. Write for 
Free Information Sal Pinciotto - 
105-28 - 133rd St.. Richmond Hill 
19. N. Y.; Tel.: JAmaica 9-3396.

HIGH SCHOOL 
GRADUATES
TRAIN FOR .

SECRETARIAL POSITIONS 
AT

Father Joe C.SS.R. 

173 East 3rd Street 

ORegon 3-4224

4

5

O

10

1 Day — Washington. D. C. — Sunday, April Ist. 1962

9 E>ays — New Orleans and Mardi Gras — Feb. 21st 
March Ist. 1963.

Ali Transportation: By Train, Plane or Luxury Liner 
Buses Are Used for Transfers and Sightseeing 

Most Meals Are' Purposely Omitted:

Long Experience Is Our Prudent Teacher

Po 1 dol.: S. K. Lukas, G. Bilvaišas. J. Gražulis, A. Bai-
Stančaitis. A. Bartkus. A. Kaz- ka, A. J. Namaksy. J. Venc-
lauskas, S. Sirutis — Brooklyn, kus — So. Boston. Mass., L.
N. Y.. O- BruČas. J. Dailyda, Jarmalavičienė. F Kukauskas.
P. Rozevičius, J. Ceilius, S. Zo- J. Treinavičius, Ch. Grigas, V.
barskas, J. Liogys — Woodha- Duoba — Brockton. Mass. H.
ven; J- Černius, S. Trojanas A. Plekavičius. S. Mileik'a. M.

Lt. T. A. Michalski. APO New 
York. A. Kairys, Forest Hills.
M. Stelmok. Franklin Sųuare,
N. Y-, O. Zabarauskas. Jamai-
ca, N. Y.. Z. Šipaila, Roches- 
ter. N, Y., J. A- Skobeika, Rich
mond, Hill, A. Kulpanas, B.

Palaimienė — Cambridge, Mass- 
A. Anužis. P. Aikšnoras — Wor 
cester, J. Stepanowich, Lowell, 
Mass., R. Axtin, Methuen. A. 
F. Kovai. Peabody. A. Armi
nas, T. M- Grybowski. A. Pie
tarienė — Kearny, N. J.

Nuoširdžiai dėkoja
Darbininko Administracija

< VVetzel - Wllliam.«. Ine. Lesseei
Ocean Blvd. & Wayne Avė-, Atlantic Beach, L. I.

Family Club — Now Accefrting Reservation for 1962 Season
Beautiful New Modern Swimming Pool

Only a Limited Number of Cabins and Čabanas Now Available: 
Open fbr Inspeetion Daily. Including Satnrdays and Sundays.

Write.or Phone for full particulars— Mrs. Mildred Wood, Soc. Secty.
CE 9-4682 ČE 9-9719

, LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
1 Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptus 

ir turime visus gatavus vaistus. — Jei reik vaistų — 
r eikit Į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broadvvay, 
1 tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020.

ROOM AND BOARD *
Queens and Long Island . £ 

I
Cheerful. comfortable rooms. Elder- > 
ly men. Tray or table Service. Bcd J 
patient acceptable. Rėa.sonable rates > 

. k
IL 8-7485 I

^Florai Herb” yra nuo
stabi priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų aLstatoma natūrali
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai taupa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už didelę 8 oz. bonką. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
Dept. A: P.O. Box 305, Clinton, Ihd.

ILGO GRCHMO UET. PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

20 operų ariju, A. Dičutė-Trečiokieflė (3 plokštelės) ........... 12.00
A. Sabaniausko dainų-šokių 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00 10.00 
3 plokštelės su 40 įvairiu polkų (1 pi. su 12 polkų $44»i 10.00
Dainuojame su Rūta, Rūtos-ansamblio 17 dainų (ster. $6.00) 5.00
Dainos M Lietuvos. L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet dainų ........
Pavergtos tėvynės dainos ir tokiai, J. Stukat: 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir tokiai, Monitor Co. 16 dainų h* šokių 
Lietuvitkos dainos. Bostono liet, mitraus choro 17 dainų .... 
S. Bdrkus radijo vak. dainuota. 10 dainų Ir 10 ka4*d. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 tokių muzikos..........

Š Lietuvitki martai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet patrioL maršų 
$ Liet, daibu ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokšteliu po 

AHce Steptiens lieL kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
'f Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet dainų (st. $7.50) 
•5 Ar pameni... V. Stankus. 10. šokių muzika (atereo $7.00) 
9. Tautiniu šokiu rinkinys <14 tokių) ------- --------------------- -—
į žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ..........
į? Lithuanian. 2-speed record course .— —......................... .
* Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas  .....................
x Milžino paunksmė, B. Sruogos^ Montrealio liet, dramos to- 
® atro vaidinimas, 3 plokttellų albumas................ . .........
® LieL dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai: Co- 

lonial Co. .......................................... .. ......

i
i ■ . 5.00 

8.00 
4.50 
4.50
s.no 
6.00 
7X0 
5.00 
5.00 
6.50
6.00 ’S.
5.00
5.00 f 
3.00 f 
1.00 s

TACONIC LODGE
COLD SPRING-ON-HUOSON. N. Y. 
Boys 7 to M • 8 weeks S35O

July 1 - Aug. 25 — Education Pronram 
l'icntr-d in thr Hutist-n Highland.o 

only 60 N T.C. Ta<>on>< IzwIk«-
off<-rs> a w*-ll-r*nmd*'d projrram of .tpiri- 
tual. int.-Ilortual, & phy.>«i<>al
Tho Lodgp foatųroj* an eduesrtion pro- 
gram vith daily c!a:ws m n-adinc. ma- 
th-matand laTOtmc. «mdy.
h-t.'ly staff'-d by Mariai Broljicr?. For 

Brothrr 
M tam.

Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.

Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.
Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntini.
Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, -skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.
Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

■ Dirbama kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito laiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

Važiuojant subway: CANARSIE Line — išlipti Lorimer stotyje, 
JAMAICA Line — Hewes stotyje. CROSSTOWN Line — Metro
politan St. — Lengva gauti vietų automobiliams pastatyti.



SPORTAS DISPLAY

SokmadUnį futbolas
Šį savaitgalį' pirmenybių 

rungtynėse matysime visas pen
kias savo futbolo komandas. 
Pirmoji seniorų komanda turės 
ypač sunkų uždavinį. Priešinin
kas Stanford United SC stovi 
lentelės viršūnėje ir turi gali
mybės užkopti aukštesnėn ly- 
gon- Mūsiškiai pirmame rate, 
žaisdami nepilnos sudėties, pra
laimėjo 0:4- šį kartą LAK žais 1 

namie. Atrodo, lengvai nepasi
duos. Rungtynės bus mūsų 
aikštėje — Bushwick stadione, 
Putnam ir Irving Avės, sankry
žoje, Ridgewoode. Pirmosios 
komandos pradeda 2:30, o re
zervinės 12:45- Jauniai ten pat 
11:15 priešininku turi Austria 
FC.

šeštadienį mūsų jauniausieji 
turi pirmenybių rungtynes su 
German - Hungarians SC. Mū
siškiai žaidžia 2 vai., o jau
nučiai — 3 vaL Metropolitam 
Ovai, Maspeth, L. L 
Yonkers SC : LAK IK) (1:0)

Visai nepelnytai mūsų pirmo
ji komanda pereitą sekmadienį 
prarado abu pirmenybių taškus 
Yonkers SC. Mūsiškiai, nors ir 
žaisdami nepilnos sudėties, bu
vo verti bent lygiųjų. LAK 
kartą žaidė tokios sudėties: 
Jankauskas; Margaitis, Mileris 
(Vainius II; Daukša, Remėza H, 
Mizara; Kerekes, Budraitis, Kli- 
večka, Remėza L, O’Hara (Be- 
leckis).

Priešininkas jau 19 minutė
je pasiekė įvarčio, kai staiga 
prieš mūsų vartus atsirado Mi- 
zaros nedengtas žaidikas. Po 
to mūsiškai visą laiką spaudė. 
LAK ofenyva truko visą ant
rą kėlinį. Priešininko vartų ap
gulime dalyvavo ir mūsų šoni
niai saugai, bet neturėdami gė
ry kraštinių žaidikų negalėjo 
prasimušti- Beje, kelis kartus 
mūsiškiai nerado tuščių vartų, o 
ir teisėjas nešvilpė keletos aiš
kių baudinių- Gynyboje po il- 

igesnės pertraiioš, malomai iu- 

'Stebino, deja tik vieną kėlinį 
težaides veteranas Mileris. Mar

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES, SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 26th Sw, N.Y.C„ N.Y. 

TeL: MU 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONU

DISPLAY
BRUCKHEIMER

MUSIC SALES
Big Discounts on New and U sėd 
ACCORDIONS, GUITARS, TRUM- 
PETS, Etc. Famous Name Brands: 
Kay - Harmony - Gretch - Martin, 
etc. 705 Grand SL, Brooklyn, N. Y. 
14th SL Subway 2 blocks, Grand 

. St. & Metropolitan Avenue Busses 
pass our door. Come in look around 
— you‘11 save money. Open daily 
9 to 5 P. M................. ST 2-3438

CAMEO PHOTO SERVICE
“BRIDES TO BE”

• Studio & Candid Weddings
• 3 - Dimension. in Color
Call AS 8-4680 for Appointments, 

ask for Mr. Karieta
25-37 Steinvvay St., Astoria, Queens

Altention Darbininkas Readers
A SPECIAL FORt YOU 

Reg. 
$199 
$249 
$ 69 
$ 30

Sale 
$144 
$189 
$ 49 
$ 19

Bedrooms incL mirror 
Livingrooms 3 pcs. 
Breakfast 5 pc. sets 
Tables end & cocktail 
The above—3 rms of new fumiture
incl. box spring & inner spring mat- 
tress $519. A tremendous saving.

Free delivery Easy Terms 
A large selection in other fumiture 

Ali prices and all styles 
HARRIS of Astoria. Ine. / 

32-62 Steinvvay St., Astoria, N. Y.
AS 8-4343 • AS 8-4754

Hrs: 9:30 am to 9:30 pm Mon.—Sat.

Roofing A Siding — ANDREW J. 
HILLERY Construction Co. 1337 E. 
57th St.. Brooklyn, N.Y. Roofing, 
Siding. Waterproofing, Leaders & 
Gutters. Picture windows. Ali work 
guaranteed. Easy terms. — Call: 

RN 3-2288 or CL 2-8288 
Meet the Girls for

gaitis šį kartą buvo silpnesnis. 
Puolime jau pirmose minutėse 
be priešininko kaltės susižei-
dus O’Harai, beliko tik vidurio
trejukė.

Priešžaismyje rezervinė, vos 
devynių vyrų, narsiai kovės, 
net grasindama laimėti. Pabai
goje vis tik mūsiškiai turėjo 
nusileisti 1:3 (0:1).

BRUNCH & BOWLING
at REGO PARK Lanes

The exercise will work vvonders for 
your figure... and it’s so wonder- 
fully relaxing, too!

FREE B0WLING CLINIC . 
FREE PARKING 
MODERN LANES

Rego Park Lanes
96-42 Oueens Boulevard

Kazys Škėma puikiai pasirodė 
CBass Ctty atviroje p-bėse sausio 
pabaigoj Totedo, Ohto. Jose buvo 
117 dalyvių! Laimėtoju gana neti
kėtai išėjo jaunas studentas iš Det
roito. Finegold, sukoręs 5-0 taškų! 
Antrų vietų pasidalino pustaškiu 
atsilikę dr. Poshel, Petrison ir Ka
sys Škėma iš Detroito, visi trys su
rinko po 454 tš.

Makaitis, Leonavičius baigmėje. 
Massachusetto moksleivių p-bėse 
kovo 17 d., pasirodė 57 dalyviai. { 
baigmines varžybas iš jų pateko du 
So. Bostono lietuvių piliečių drau
gijos šachmatininkai - JmmnnMai • 
Algis Makaitis ir Algirdas Leonavi
čius. Jaunučių grupėje rungėsi Kęs
tutis Bakaitis, Algio brolis, bet j 
baigmę nepateko. Baigminės varžy
bos įvyks kovo 24 ir 31 <Ld., Cam- 
brtdge YMCA

N. Yorko Times pagal Tasso pra
nešimus skelbia, kad Pal Benko, 
JAV didmeisteris, laimėjo peržaidi- 
mo rungtynes ir įkeltas šeštuoju iš 
tarpzoninių į pasaulio kandidatų p - 
bes. Išeitų, kad vengras P. Benko 
Stockholme tūrėjo papildomas rung
tynes su šeštos vietos pretendentu 
jugoslavu Gligoričiu ir jas laimėjo.

Boston S. Globė, kovo 18 d. pami7 
nėjo So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos šachmatų klubo išvykų į 
New~ Yorką. balandžio 7 d. rungty
nėms dėl N. Y. lietuvių inžinierių 
dovanos.

Chess Review, kovo nr. talpina 
Montrealio miesto p-bių dalyvių 
lentos nuotraukų. Joje aiškiai iš
skaitomos lietuvių pavardės: Žalys, 
Judzentavičius.

Partija iš visasąjunginių koman
dinių rungtynių 1958 m., Vilniuje, 
kuriose Lietuvos meisteris Vladas 
Mikėnas žaibiškai sudorojo did- 
meisterį Taimanovą iš Leningrado. 
Baltieji: Taimanov, juodi — V. Mi
kėnas. Tarašo gynybos partija.

1. d4d5 2. c4e6 3.2c3c5 4.c:d5» 
5. 2f3 2c6 6. Rf4 2f6 7. Bacl-'Rg4!^ 
8. Vb3 c :d4! 9. Žbl Rb4 + 10. Rd2
R:d2+ 11.2:d2 0-0! 12. V:b7Bab8! 
13. Va64 2b4 14. Va4 Ve75 15. Kdl 
Bfc8 16. B:c8-i-Bb:c8e 17.2f:d4 
2d3!? 18.2c6 2:b2-r 19. KelVc5 ir 
baltieji pasidavė.

t Izoliuotas pėstininkas d5 nėra 
silpnas, nes juodieji sugeba išvys
tyti figūras, tačiau mažiausias ne
tikslumas gali iš karto lemti par
tijų.
t Geriau buvo žaisti 7. e3.
i Geriausias atsakymas, nes pul

dami pėstininkų d4, juodieji perima 
iniciatyvą.

4.Sudėti ginklus reikėtų ir po 13. 
V:c6Bc8.

s Gresia 15— 2d3 4-
« Iškeitę aktyviausią baltųjų fi

gūrą—bokštą—juodieji greit laimi.
i Gresia 18... Bei — matas!
Mar dėl Plata, garsusis P. Ame

rikos šachmatų turnyras prasidėjo 
kovo 21 d. ir truks iki balandžioŠ. 
Dalyvių skaičiuje minimi: Tai, Bot- 
vinnik (Sov.), B. Fischer (JAV), 
Uncikėr (V.Vok.), Pachman (ček.), 
Szabo (Vengr.), Donner (Oland.), 
Penrose (Angį.), ir P. Amerikos — 
Panno, Najdorf, Balbochan ir kt.

UNCLAIMED CARPETS
U Thorcnghbr Ctoaned For Our

nr. 63rd Drive IL 9-5555
REAL ESTATE

DISPLAY

MAPLE RĘST HOME
Ruth * George Sehnaderbeek — 
Oemen and ZMrectors. — “Happy 
Barnu for Būnant Tears.** Where 
the aged. handfcapped enjoy' X 
hour care, comėort pleasant atmo- 
aphere. Special iBėts. Dizdng room. 
tray Service. Reasonable. 61 Roae- 
stone Ava. WmL Sayvilie, LX, J(.Y.

516 LT 9-4840

CLOVEft CAJtPET CLEANtNG Co.
3883 Bronaę N. Y.

1 (BetMS and 164 Sts.)
Tel CY 2-3880. Open 9 am to * pm.

MURPHY
GENERAL MOTORS 

BOSLKBS * BUBMSRS 
■FAireTjeaa htititor

BRIDES TO BE
“The Proof i« in the Taste** 

Order your Wedding Cake and 
Cookie Trays from —

The La GuK Pastry Shop 
The finest in Jthlian baked Pro
ducts. Delictoos Pastries, Cakes, 
Breafl. Spedalizing in Wedding 
Cakes. Let us serve you. 29-15 
Ditmars BttcL Astoria, L. L 

RA. 8-5612

During Lent, your FRESH DE- 
LISC1OUS FEŠft try us for ąuality 
and convince yourself. The taste 
telis the whole story.

TERMINAI SEA FOOD MARKET 
Opp. Macy s — 89-53 - 165th Street, 
Jamaica, L.V — JAmaica 6-9399.

Fresh Fish Received Daily

Italian - American PASTRY SHOP 
Čakes for all Occasions: Wedding 
Cakes, Birthday Cakes, Ice Cream 
Cakes, Decorative Cookie Trays, 
Italian minature pastries. Telephone 
orders welcome. 520 Metropolitan 
Bklyn, EV 4-2631 • 7017 Bt. Ha- 
milton Parkway Billy TE 6-1844.

Are You Moving? — Se Us First. 
Serving all Boros past 50 years. Re- 
liable, rast service, reasonable. As
sociated with Polo Storage Ware- 
house. All types of storage, pack- 
ing, erating, shipping. Day or night 
anytime - anyvvnere. Call TR 7-0219 
We$t End Moving & Storage Co., 
409 Amsterdam Avė., N. Y. C.

VVEDOING Invitations and An- 
nouncements. A complete line. Ask 
about our disc'Oūnt to Darbininkas 
readers. FRANK LEPRE, Printing. 
179 East 87th St. (near 3rd Avė.) 
New York 28, N. Y. Call S A 2-7379.

RELIABLE CATERING SERVICE 
for Weddings - Showers - Office 
Parties - Home receptions - Com- 
munion breakfasts - all sočiai funk- 
tions. Buffets for all occasions; hot 
and cold Horsį Doeuvres,* Wedding 
cakes. Waiters & barmen supplied.

Call AD 4-2356
Cut out this Ad and Save

REpuMic 04180 EDgewood 3-5100

BRIDES-TO-BE —Be Sare to Call 
RICHY*8 Catering Service. EVer- 
green 3-3984. For the finest i* ca
tering oervice, for your. vedding — 
most importam occarion in your 
iifetime; parties, showers. and all 
occasions. Riehy*s Catering Service. 
1049-1053 Manhattan Avė.. Brook
lyn 22, N. Y. ____________  EV 3-3984

GAL BAKERY

“Bakery of the Ballplayers” 
Specializing in BIRTHDAY, WED- 
DING, ICE CREAM CAKES. One 
of the oldest and largest New York 
bakeries. — 66 East 161st Street. 
,Bronx, N.Y. (nr. Yankee Stadium) 

MO 9-1943

GENERAL CONTRACTING

Kitehen, Basement, Attic, Remodel- 
ing, Plumbing, Plastering, Painting, 
Tile, Cement Work — Anywhere. 
All work guaranteed. Free esti- 
mates. Rudolph Smith, Contractor.

Call: LU7-2594 — TR 8-8239

O’SuIlivan Woodcraft Co., Work 
done in all boros: atties, basements 
finished, cusL cabinets, bars, doors 
& picture windows installed. Com
plete bathroom & kitehen moderni- 
zation. All types accoustical ceil- 
ings. Free estimates; work guaran
teed. Call TIM HA 9-0137; 63-04 
Broadway, Woodside, N. Y.

Certified by Queens County

JOSEPH RUTKOSKI

Complete Stock of Choice Wines & 
Liųuors — Domestic and Imported. 
Chilled Wines & Champagnes. We 
Deliver — 2484 Merrick Road, Bell- 
more, L. L For Fast Service: SU 
5-2644. Weddings - Parties - All 
Occasions.

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sldjrpų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 

blankai užpildomi.

» •<

| LaetuviSkų produktų: ;
l DUONOS, ŠORIŲ. DEŠRŲ. SKILANDŽIŲ ;

PETRO LISAUSKO
krautuvė

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma i namus nemokamai

R E P U B L I C
Liguor Store, Ine.,

322 Union Avė. Brooklyn U, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

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

S & G MEAT MARKET

Iš tolimesnių taurės varžybų 
iškrito jauniai. Mūsiškiai, pras
tai žaisdami, pralaimėjo Blue 
Star 1:2 (0:2). šeštadienį drau
giškuose susitikimuose jaunu
čiai pralaimėjo Stade Breton 
0:3, mažučiai baigė su DSC 
Brooklyn 2:0. Atletas

ITALIAN - AMERICAN
CATERING - DEUCACIES

Famous Overstuffed Sandwi- 
ches - Artistic Cold Cut Plat- 
ters - Tempting Salads - Large 
or Small Parties accomodated 
- Prompt Delivery Service - 
We handle all details

KING COLD-CUT INC.
FA 4-0002-3 — 4387 White 
Plains Rd. (bet. 237 and 238 
Sts. Bronx, N. Y.

SUNNYVVOOD HOMES 
NEW 2 FAMILY PLŪS 

See M odei House 
49th Street at 47th Avė.

2 Blocks to IRT, Bliss St. Station 
EX 2-9616; Evenings — ES 2-8365

FOR BETTER WEDDINGS AND 
WEEK-END DANCING

TUXEDO BALLROOM

Offers The Finest 
Call Fred — RE4-7335

210 E. 86th Street & 3rd Avenue

LEVITTOWN HOME IMPROVE- 

MENTS, Ine.—General Contractors 

Atties, Basėments, Extensions; Cus- 

tomBuilding.A Alterations, 24,hour 

Electrical service, plumbing service. 

30 Old Country Road, Hicksville, 

L. L; Nassau - Suffolk - Queens 

counties — call WE 8-5700.

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėja* 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

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

BUSS. OPORTUNITY

Stapleton — Staten Island. N.Y. 
Well established S. Island Luncheo- 
nette. Excellent opportunity for Fa
mily or Couple. 6 days short hours 
7 a.m. to 5 p.m. Eguipped with soft 
Ice Cream machine. Owner has oth- 
er interests. Price $15.000. 1 Hock 
new housing project. Ąct fast. Good 
living assufed. Call — GI 8-2125.

Rego Park — Queens. Wonderful 
opportunity for Couple, Delicatess- 
en; gourmet shop & catering. Scha- 
ler & Weber meat, imported pro- 
duets and candies. Reasonable rent. 
Good income for right party. On 
doctors orders owner has to enter 
hospital for major operation. Act 
fast. Mustbeseen. Call TW 7-6060.

H. W. MALĖ

LIFE INSURANCE SALES 
PRUDENTIAL

Sueinant trims metams nuo 

mano mylimos žmonos 

a. a.

AMorss Marijos 
et--|L»—

mirties, gedulingos pamal

dos už jos vėlę bus laikomos 

šeštadienį, kovo 3I dieną, 

8:00 valandą ryto, Vilniaus 

Aušros Varty bažnyčioje — 

568 Broome St., New York.

East Islip į piet. nuo Montauk Hwy 
naujų mažų namų grupė bus pasta
tyta gražioj E. Islip sekcijoj, H ak
ro medžiais apaugę plotai, seniau 
įsikūrusioj aplinkoj. Patogiai priei
namos krautuvės, mokykla ir baž
nyčia. iki St. Mary’s parap. tik du 
blokai. 8 kamb. vonios, 2 gara
žai, $19,990. 30 m. išsimokėti. Na
mų modeliai: važiuoti iki Islip Avė., 
į piet. iki Montauk Hwy. tuomet į 
rytus iki Suffolk Lane, sekite J * B 
Home ženklus. Kontr. GE 7-4663.

NEUFELD AGENCY, Ine. — 4519 
Broadvvay (cor. 46th St.) Long Is- 
land City, N.Y. • All Types of Fe- 
deral and Stąte Income Taxes pre- 
pared here. Mon., Wed., Fri. 10 am 
to 8pm; Sat. 10 to 2 pm. • General 
Insurance & Life. Real Estate. No- 
tary Public. — Call AS 8-8888

RIEHM PLUMBING CORP. Ėst. 
60 Yrs. Complete Emergency Ser
vice, Plumbing and Heating Work. 
Complete Alterations and Jobbing. 
Approved Con Edison dealer. Rea
sonable rates, fast service. all work 
fully guaranteed. Call M E 5-2706. 
838 Courtland Avė., Bronx, N. Y.

$400 to $600
3 Year Training Program 

All Welfare Benefits
PLaza 5-2800 — Mr. Brazier

Liūdintis vyras

Vytautas Stašinskas

ONAI X1A-NUŠONIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Antaną Janušonį, 

sūnus advokatą J. Iwošką ir kun. Alfonsą Janušonį, visus 

Janušonių ir Iwoškų gimines ir artimuosius.

BARBORA GAZUCiV/EArB
su šeima

Do You Want to Learn English in 
a Šhort Time —Completely new 
Method. Private Lessons $2.50. — 
BLANCHE FISHER, 152 West 
58th Street; Telephone: PL 7-9177. 

Ėst. 40 Years.

Business School. ADULTS 17 to 70. 
Begin now. Pick your days & hours 
10:30 to 9. Qualify yourself in IBM 
Teletype, Switchboard, Shorthand, 
Comptometry, Typing, Bookkeep- 
ing, Filing, Clerical Stenotype, Eng
lish & Arithmethic. Royal 634 8th 
Avė (41 St.) WI 7-5777 — 422 7th 
Avė (33 St.) & 249 W. 42 St. NYC.

FRANK J. McCANN 
“First Class Work”

PAINTING and DECORATING 
CONTRACTOR

Westchester, S. Yonkers. Mother * 
Daughter, 21* story Colonial, 6 bed- 
rooms, 3 baths, kitehen & kitehen- 
ette, large pore h & center hall, se- 
parate entrance. Good for large fa- 
mily. SL Dennis par. & par. school; 
publ. schools & shopping near. Good 
resid. near City line. Price $32,500, 
$5000 cash, balance terms. Owner.

YO 8-4028

CHJROPRACTOR for a sincere & 
practical approach to health

GEORGE A. POLU, D. C.

Chiropractor
1051 Lexington Avė. (75 St.) N. Y.

TeC: VU 8-8340

Work Fully Guaranteed 
115-13 llth Avenue, Ozone Park, 
L.I. Call VI 3-5294

JOHN ESPOSITO
MEMORIALS

Williston Park, L. I. Legal 2 family 
vrith $135 income plūs 6 room Ist 
floor apartment vacant for the 
owner. 60x100 plot. Convenient lo- 
cation. St. Aiden’s Paristi. Many 
extras. Asking $23,900. Excellent 
condition. Mušt see to appreciate. 
Owner. WAlnut 2-4257.

JOE’S WASHER SERVICE — 24 
Hour Boro Wide Service. Expert 
Repairs on all makes of Washing 
Machines. Spedal consideration to 
all Lithuanian customers. Ali work 
guaranteed. Fast service. Call us 
with confidence. Ade for JOE TR 
1-5530 (if no answer — UL 4-4792) 
1308 43rd Street, Brooklyn, N. Y.

DISPLAY

Future Bride PHOTO STUDIOS 
Candid Wedding Albums - Color - 
Black * VVhite - 3 Dimensional - 
Slides - Movies. Arrangements for 
Honeymoon Ftovvers, Invitations. 
Limousines, etc. — DE 1-6606. 

JOS. GARAFOLO
7225 New Utrecht Avė., Brooklyn.

Showroom Clearance of Floor Sam- 
ples. Over 100 Display Rooms of 
modern, French and Italian fumi- 
ture. Spedal discounts to Darbinin
kas Readers. GAY WOOD FURN1- 
TURE GALLERIE8, Ine^ 35 West 
33rd Street, New York City; TeL: 

BR 9-0911

Sliding Door WARDRGBES
Ali Kinds — Ali Sizes 
Ali Wood 6 x8'x25" 

Frce Delivery and InstallaUon 
$59

Visit Our Showroom —
Ali Models on Display

Bring Your Measurements
STAR CARPENTRY CO

HY 9-8291
363 7th Avė. Bklyn (bet. 10* 11 Sts.) 
Thurs. 9-9: Sat. 9-6 • 9 am. - 7 p.m.

CAMP RO-JO Berkshire Mts, Hills- 
dale, N.Y. For Boys A Girta. 6-16. 
210 aeres. VVestern riding ffeatured. 
A horee for every camper; trail 
ridės, all sports; swimming pool; 
wood tore, farm antanals. For Infor
mation. Mr. * Mra. Wm. J. Rooney, 
dir- 251 Woodworth Av. YO 9-7299.

STELLA DORO Italian Cuteine — 
•A Fabulous Roman Palace Setting’ 
Cocktail Lounge. Dinner * Supper 
A la Carte. Party fadlities. — 5806 
Broadway. near 238th St.. N, T. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Monday. Call —-------------  Kl 8-2245

87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven 21, N. Y. Tek VI7-4477

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investadjos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILL» N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Near SL Charles Cemetery — 1250 
North Weliwood Avė., Pinelavvn. 
L L; CHapel 9-2921. N. Y. City dis
play 58-25 Brown Place, Maspeth 
78, N.Y. — NEw Town 9-1220.

JAY UPHOLSTERING CO. Spe
cial discounts to Darbininkas read
ers. For March only: on Upholster- 
ing and Slip covers made to order? • 
Workmanship guaranteed; also on ; 
Remodelling and Repairing ask for ! 
Sal Serota. Call today ES 7-9259. |Į 
1228 Flatbush Avė., near Ditmas į

SPECIAL DISCOUNTS MONTH 
of March to Darbininkas Readers 
on all custom made Blinds. Winttow 
shades, Radiator enclosures, Fold- 
ing doors. Burglar-proof metai win- 
dow gates; Venetian bttnd supplies: 
Tapęs, Cord, Slats, Etc. Call today. 
ask for Mr. Peari — GL 5-3017.

Laundro Bfind Company
1009 Broadway, Brooklyn

ZEST CLEANERS. INC.
Specializing 

in Cleamng and Preserving 
WEDDING GOWNS 

All work done on premises 
Box Storage Expert Tailoring 
Plenty free parking and do your 
shopping at Drive-in Shopping Cen
ter. Tel. FA 4-8567. Cut this Ad 
out and Save. 1215 East 233rd Si., 

Bronx. N. Y.

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BBOOKLYN 6, N. T.

Telefonas: STagg 2-5938

WENTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS

1883 MADFSON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

(Rldgevvood)

8aH vestuvėms, Ir kito
kioms pramogoms, Bo to, 
duodami polaidotvvlnlal 
pietūs. Pirmos rūšies lle- 
tuvIMcae maistas pristato 
momls kainomis.



kuopą Patersone.

r

AF Tarybos L--- 
nį, kovo 24. Taps 
lankyti Marijos 
moksleivių ateitininkųKun. Jonas Kidykas, S- J., 

Ateitininkų Federacijos dvasios. 
vadas, atvyksta iš Chicagos da
lyvauti AF Tarybos ir valdybos 
posėdžiuose šeštadienį, kovo
24; sekmadienį Angelų Kara- aš Myk. Cibo, gegužės 1 Ajk 
lienės bažnyčioje, ateitininkų, reiškimo’ par. sąlėje statys 
šventės proga aukos mišias 11 
vai. ir pasakys pamokslą.

Kunigy Vienybės New Yorko
— New Jersey provincijos na
rių susirinkimas šaukiamas ko
vo 29, ketvirtadienį, 3 vaL po
piet, tėvų pranciškonų namuo
se Brooklyne. Susirinkimo pro
gramoje nutatyta svarstyti lie
tuvių religinio kongreso reika
lai, velykinės pamaldos lietuvių 
bažnyčiose, kaip pravesti pašau
kimų mėnesį, maldos vajus už 
Lietuvą ir kt-

Dainavos stovyklai paremti 
New Yorke platinamos laimė
jimų knygutės. Jos buvo išda
lintos geradariams. Kas dar ne
sugrąžino knygučių šaknelių, 
prašomas paskubėti ir grąžin
ti jaunimo stovyklos globos 
komitetui New Yorke.

Hilde Krahl, Oliver Grimm. Susan- 
ne v. Almassy. E. Beer. H. Koerber 

Priedinė filmą:
“Die Zuericber Verlobung”

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

WAGNER THEATER

Rimas Žukauskas, baigęs Co- 
lumbijos universitete New Yor
ke architektūrą ir atitarnavęs 
kariuomenėje, pradėjo dirbti 
John Graham architektų ben
drovėje, kuri yra suprojektavu
si Space Needle.
Lietuviškos dainos ir šokiai, 
nauja Hi Fi ilgo grojimo plokš
telė su lietuvišku A. Jezavito 
orkestru, su aktorių K. Vasi
liausko ir V. Žukausko teks
tais, dainuoja A. Nyvienė ir O. 
Miliauskaitė. Plokštelės kaįna 
4,50 dol. Plokštelėje yra 12 da
lykų: noriu miego, bernų šokis, 
polka, kaip gi gražus, šalta žie
mužė, klumpakojis, polka, ei 
DP. Bridgeporto polka, pas 
darželį trys mergelės, dzūkų 
polka, valsas, per Atlantą.

lankų vėjas”. Dainais ruošia M. 
Cibas, režisuoja Vitalis Žukaus
kas, dalyvauja J. Matulaitienės 
vadovaujama tautinių šokių gru
pė-

Apreiškimo per. bažnyčios 
tituliniai atlaidai — Švč. M. 
Marijos Apsireiškimo šventė 
bus kovo 26, pirmadienį. Mišios 
prie išstatyto Svč. Sakramen
to 8 vai. ryte. Mišparai, pa
mokslas ir palaiminimas 7:30 
vai. vak.

Dali- Albino Elskaus kūrinių 
paroda rengiama balandžio 7 
ir 8 dienomis Apreiškimo par. 
salėje. Rengia LB New Yorko 
apygarda. Parodoje bus išsta
tyta aliejinės tapybos ir pieši
nių, viso apie 40 paveikslų.

Sporto žurnalo š. m. pirmas 
numeris jau suredaguotas ir ki
tą savaitę bus atspausdintas ir 
išsiuntinėtas skaitytojams- Re
daguoja Kęstutis čerkeliūnas, 
leidžia Faskas.

Aidų žurnalo kovo mėnesio 
numeris jau atspausdintas ir 
šią savaitę išsiuntinėjamas skai
tytojams.

Vytautas šliupas, Skautų S- 
gos Filisterių centro valdybos 
pirmininkas, darbo reikalais 
skrisdamas iš Chicagos į Libe
riją, kovo 16 d- buvo sustojęs 
New Yorke ir tarėsi su vietos 
FSS vadovais.

i Henrikas Miklas iš Great 
; Neck, N. Y., įeina į Lietuvių 

Bendruomenės New Yorko Apy
gardos valdybą, ne dr. K. Kri- 

_ .. ... _. . , „ viekas, kaip Darbininke buvoTrys ilgo grojimo Hi Fi plokš- ,- Tk -i i r» i * anksčiau pranešta, teles uz 10 dol. Perkant atski-
rai, viena 4 dol. Vienoj plokš- Toronto vyry kvartetas, vad. 
telėj su orkestru įgrota 12 pol- muziko St. Gailevičiaus, New 
kų- Rašyti: Darbininkas, 910 Yorke koncertuoja gegužės 5,

■

fli-» kovo 23 <L, no. 2!

Užtrauksim naują giesmę, broliai Dfį C77) 1/
įais priespaudos laikais Mai- Kačinskas; jis akomponuos cho- LcL/m / t// T ’

ŽINIOS
Anais priespaudos 

ronis savo poezija jaudino lie
tuviškas širdis, kvietė visus į 
bendrą darbą, į naują giesmę.

Norėdamas atžymėti Mairo
nio šimto metų gimimo sukak
tį, Darbininkas rengia iškilmin
gą tam koncertą. Į taiką atėjo 
Apreiškimo parapijos choras, 
kuris, vadovaujamas Vlado Bal
trušaičio, dainuos dainas su
kurtas Maironio eilėm.

Iš Bostono atvyksta solistai: 
Daiva Mongirdaitė ir Stasys 
Liepas. Ir jie solo dainuos Mai
ronio eilėraščiam sukurtas dai
nas. Taip pat iš Bostono at
vyksta kompozitorius Jeronimas

Pabaltijo Motery Taryba ko
vo 31 švenčia savo 15 metų 
sukaktį- Darbo posėdis bus 10 
v. r. Baltų Laisvės namuose, 
13! E. 70th St., N. Y. Tą pa
čią (Keną 4 vai popiet įvyks 
iškilmingas posėdis Carnegie 
Endpwment, 345 E. 46 St., Nęw 
York. City. Be kitų pirmą kar
tą lietuvėms kalbės Dexter O- 
Arnold, GFWC vicepirmininkė. 
Balandžio 1 d., 11 vai. Baltų

rui.ir solistams.
Gražiosios Maironio poezijos 

perteiks aktorius Leonas Kar
mazinas, kuris New Yorke už
sirekomendavo gražiai sukur
tais savo vaidmenimis.

Pradžioje bus trumpas įva
das, kuris primins svarbesniuo
sius Maironio gyvenimo mo
mentus ir jo sukurtus veika- 
lus-

Sol. Daiva Mongirdaitė, kuri 
balandžio 1 dainuos New Yor
ke Darbininko koncerte Mairo
niui paminėti, balandžio 22, Ve- 
lykose, yra pakviesta ir sutiko 
dainuoti Bostono skautų vaka
rę. Vakaru ruošia lapinai savo 
10 metų gyvavimo proga. Pra
džia 7 vai. vak.

Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
koncertas įvyko kovo 17 Jor- 
dan salėje. Programoje buvo 

’ John Bavicchi kūriniai. Kompo
zitorius yra neramus žmogus- 
Gimęs Bostone 1922, studija
vo, inžineriją Mass. Institute of 
Technology, Newarko inžineri
jos kolegijoje ir Cornell uni
versitete. Karo metu tarnavo 

. leitenantu Amerikos laivyne.
Po karo dvejus metus dirbo 

■ kaip inžinierius. Vėliau įstojo 
į Naujosios Anglijos konserva
toriją. kurią baigė 1952- Po to 
studijas dar 3 metus gilino Har
varde. Dabar jis yra labai ak
tyvus muzikos gyvenime, daug 
kuria. Smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas šiam koncertui pa
rinko gana modernią programą 
ir ją labai gerai išpildė. Žmo
nių į koncertą atsilankė viduti
niškai, nemaža dalis buvo ir 
nelietuvių.

Kultūros klubo susirinkimas 
įvyks kovo 24 d. 7:30 v. v. 
Tarptautinio Instituto patalpo
se. 190 Beacon St., Bostone. 
Susirinkimas skiriamas dr. Juo
zo Girniaus knygos “Tauta ir 
tautinė ištikimybė” diskusijom. 
Moderatorium bus dr. J. Gim
butas, diskusijų dalyviai: raš- 
A. Gustaitis, studentė Nijolė 
Makaitytė, stud. Al. Mučinskas, 
rašyt. St- Santvaras ir red. J. 
Sonda.

RADIJO PROGRAMOS
#

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Vedėjas 
JONAS J. ROMANAS. Sr. 

WHIL - 1430 kil. Medford. Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid. 

Vedėjas

LAISVĖS VARPAS 
P. VIŠČINIS 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kllociklų 
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WKOX, Framingham. Mass.

#

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 
RADIJO PROGRAMA 

Vedėjas 
STEP. MINKUS 

Boston. Mass.
WLYN —1360 kilocycles 

Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

Edmundas Ketvirtis šiemet 
buvo šv. Patriko dienos parado 
maršalas. Jis paradą priėmė 
ties lietuvių klubu, kuriam šiais 
metais pirmininkauja. .

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

PRĖL. PR. JURO

Pataisytas 1(1 leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 4 dol. Labai 
patrauKli, anka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —-

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

Koncertas bus gražioje ir 
naujoje salėje — buvusiam 
Roosevelto kino teatre, kurį 
nupirko, pertvarkė ir atremon
tavo šalimais esanti šv. Tomo 
parapija. Salė yra Jamaica Avė. 
ir 88 St. kampe, Woodhavene, 
kur dabar gyvena daug lietu
vių. Jiems bus lengviausia pa
siekti. Taip pat laukiama sve
čių ir iš tolimesnių vietų. Lau
kiame ir kviečiame prisidėti 
prie didžiojo^ tautinio atgimi
mo poeto pagerbimo, kad ben
drom jėgom ir sutartinai už
trauktume — naują giesmę-

Giri' Clubs of America ski
ria premiją mergaitei už geriau
sią rašinį: kas yra geras pilie
tis. Šiais metais geriausiu ra
šiniu buvo pripažintas Marijos 
Gemellaro rašinys. Marija Ge- 
mellaro yra Biagio Gemellaro 
ir Onos Klimaitės - Gemellaro 
duktė, kuri 1958 baigė šv. Pet
ro parapinę mokyklą ir dabar 
lanko kardinolo Cushingo var
do aukštesnę mokyklą. Guber
natorius Volpe, sveikindamas 
Mariją, savo kalboje pasidžiau
gė, kad jos laimėjimas yra kar-. vienuolyno rėmėjai kovo 25 d- 
tu didelė garbė ir Mass. vals- 5 vai. popiet parapijos salėje 
tybei. rodys religinį filmą. Po to bus

, šeimyniška arbatėlė. Pelnas ski- 
ysk. as J- Rl^y ko- namas seselių vienuolyno rei- 

vo 31 d. 2 vai- popiet šv. Pet- kalams H 
ro parapijos bažnyčioje suteiks

Ateitininkę sendraugių susi- - LAIDOJIMO DIREKTORIAI 
rinkime kovo 25, 5 vai. popiet 
kalbės Salomėja Narkeliūnaitė 
ir rodys savo filmą iš Lietuvos. 
Susirinkimas vyksta Civų na
muose, 291 K St., So. Bostone.

Salomėja Narkeliūnaitė rodys 
savo filmą šv- Petro parapijos 
salėje po bažnyčia kovo 25 d. 
3 vai. popiet. Parengimo pel
nas skiriamas Putnamo seselių 
išlaikomos mergaičių stovyklos 
pastatų statybai.

Nekalto Prasidėjimo seselių

Bilietai į Darbininko kon
certą gaunami: pas Jalinskus 

_ ir J. Andriulį Woodhavene, J.
Laisvės namuose vyks Lietuvių Ginkaus ir J. Jokūbaičio krau- , ___________
Moterų Atstovybės klubų atsto- tuvėse' Brooklyne, pas 0. Sije- Sutvirtinimo Sakramentą. Pasi- 40 valandų Švč. Sakramento 

Willoughby Avė., Brooklyn 21, šeštadienį, Webster Manor sa- vių suvažiavimas. Narės kvie- viČienę, 0. Panetaūskienę, P.
N. Y. Įėję. Kvartetą pakvietė Akade- pamos dalyvauti- Plaktonienę, Sandanavičienę, J.

1 . Terebeizienę, V- Zabloskienę,
- Jaunimo teismą rengia LB Kubilienę, V. Dėdinienę, Rajec- 
New .Yorko apygarda kovo 31, kienę, Domienę, Parzal, P. Ur- 
šeštadienį, 7 v. v. Apreiškimo bonavičienę ir Darbininko ad- 
parapijos salėje. Vyr. teisėju ministracijoj. Bilietų kainos: 3 
bus V. Rastenis, teisėjai — D- 
Bulgaraitė ir Vyt. Radzivanas, 
advokatas — V. Vygantas, pro
kuroras A. Budreckis. Įėjimas 
nemokamas.

Įėję. Kvartetą pakvietė Akade
minio Skautų Sąjūdžio New 
Yorko skyrius.

110 Wyckoff Ave^ nrie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood. tel. VA 1-2613 
Kasa atidarai Penktadieniais 6 vai. p p.

Šeštadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 
Penktadienį, kovo 23, iki — 
Trečiadienio, kovo 28, 1962 

muzikalinė spalvota filmą pilna 
nuoširdaus juoko ir džiaugsmo

MWENN DIE GLOCKEN 
HELL ERKLINGEN”

Vaidina:
W. Birgel. E. Schueirs, T. Reno. A.
Rosar. Vienos berniukų choras. 

Priedinė filmą: 
“Wenn der vveisse Flieder 

wieder blueht”
Ir naujausia VoHe'"jos savait apžvalga

Išnuomojamas butas iš 3 
kambarių ir vonios su centr. 
šildymu East New Yorke, prie 
gero susisiekimo prieinama kai
na. Kreiptis telefonu VI 6-0941.

Išnuomojamas gražus, švie
sus kambarys su baldais. Kreip
tis: Mrs. J- Jakavinis, 395 Suy- 
dam St., Brooklyn 37, N. Y.

dol., 2 dol. ir studentams 1.50 
dol-

Kviečiame bilietus įsigyti iš 
anksto, kad būtų galima kon
certą punktualiai pradėti-

ruošimo pratybos bus kovo 25 adoracija bus balandžio 6, 7 ir 
d., 3 vai. popiet parapijos baž
nyčioje.

Kazio Merkio, šachmatininko, 
pagerbimas rengiamas kovo 25 
piliečių klube So. Bostone- Pa
gerbimą rengia pati piliečių 
draugija.

Parapijos vakarienė bus ba
landžio 29 Piliečių Klube So. 
Bostone.

8. Atlaidai pradedami balandžio 
6 d. 8 vai. ryte mišiomis ir 
procesija. Vakarais iškilmingi 
mišparai 7:30 vai- vak. Atlai
dų metu pamokslus sakys pran
ciškonas kun. Justinas Vaškys. 
Kasdien prie išstatyto švč. Sa
kramento adoruos parapijos mi
šių patarnautojai. Atlaidai už
baigiami balandžio 8 d. 3 vai. 
popiet.

86fh CASINO THEATRE
210 East 86th St • REgent 4-0257
New York, N.Y. BU 8-0561

Penktadienį, kovo 23, iki — 
Ketvirtadienio, kovo 29, 1962

Pirmą kartą New Yorke filmą pa
gal Hans Grimm novelę

"MEIN VATER 
DER SCHAUSPIELER”

? K ’ £ 'į t. i. -
r

MM ;

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARM AKAUSKAS)

Grabo rios-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOL ITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Mątthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. BALLAS — Directorfus 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

281 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

INC.

GRamercy 5-1437

Juozas Audėnas, ekonomis
tas. geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St., Brooklyn 8, N. 
Y. Tel. TA 7- 9518.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-92 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkvray Station)

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th SL, New York 9, N.Y.

THEODORE WOUNNIN,

F U NĖRA L H O M E

BOSTONO mMrus choras, vadovaujamas komp. J. Gaidelio, konocrt uoja New Yorke kovo 24.

New York, N. Y.

Tel. RE 4-4428

FYT. MAŽELIS Vedėjas: Helmut Vollmer 
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. popiet 
Puikiausia vokiška virtuvą: pletūs-vakarlenė 

Užkandžiai U nuosavos virtuvės
422 Mrahan Street, Ridęevood, Brooklyn, N. Y. 

TeL HYecbf 7-4677

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Ave.>

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikalo žauklto: Tol. TR G44S4

Paieškomas Pranas Juknis, 
kuris pirma gyveno Brooklyne 
ar New Yorko valstybėje- Jis 
pats arba kiti apie jį žinantie
ji prašomi rašyti jo broliui ad
resu: Mr. Zigmantas Juknis, 
R. F. D. 1, Ontonagon, Mich.

Skautų TAURO tunto rengiamas

KONCERTAS
Programoje dalyvauja:

Bostono Choras va d. muz. J. Gaidelio 
Sol. Benediktas Povilavičius (baritonas)

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

Jamaica Avė. ir Dexter Court kampas 
{ėjimas: $2.50 Ir $2.00; skautams — $1.00 

Vaikams nemokamai.

Bilietai gaunami pas platintojus ir koncerto 
dieną salėje.

Norite geros—meniškos fotografijos |
trolrtą progų


