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Kankiniai turi nuplauti kruvinas Nikitos rankas
Maskvoje užsienio korespon

dentai buvo nustebinti, kada 
Izvestijos paskelbė laišką Wil- 
helmo Monterio, Latvijos už
sienių reikalų ministerio tuo 
metu, kada Sovietai okupavo 
1940 Latviją ir kitas Baltijos 
valstybes.

Laiške Munters sumini savo 
likimą.

Jis 1940 buvo suimtas, iš
vežtas i Voronežo kalėjimą nu
teistas 25 metam- Po 13 metų 
kalinimo jam pritaikyta amnes
tija. ir 1954 paleistas, bet įsa
kytas apsigyventi Vladimire, ne
toli Maskvos. Grįžti į Latviją 
jam buvo leista 1959, ir da
bar Rygoje jis dirba kaip ver
tėjas.

Munters laiške kalba apie 
deportacijas ir bolševiku tero
rą, sakydamas, kad tai buvo 
vykdoma “ypatingai žiauriom 
priemonėm". Esą ir 1944. kai 
vokiečių kariuomenė traukėsi 
iš Baltijos kraštų, spaudžiama 
sovietų, daugelis latvių, estų 
ir lietuviu pasitraukė ne tiek 
dėl skirtingos ideologijos, kiek 
dėl “bolševikų baimės”. Tačiau 
kurie pasiliko, nenukentėję, iš
skyrus kai kuriuos, kurie lai
kinai buvę suimti, kad išaiškin
tų jų veiklą vokiečių okupa
cijos metu. Visi tie, kurie bu
vo deportuoti neteisingai, esą 
gražinti.

Apie ateiti ir praeiti:
Tiesiogiai nesikreipdamas į 

tremtinius, kad jie grįžtų, Mun
ters sako, kad tie, kurie nori 
atstatyti Latvijoje “seną tvar
ką,” esą “akli”. Sumini, kad Vi-

Maskvos laikraštis paskelbė Latvijos buv. ministerio laišką
apie bolševiką terorą Baltijos valstybėse. Ko tuo siekiama?

artimųjų patarėjų bei vykdyto
jų pritarimo”. O kad dabarti
nis režimas atrodytų švarus, 
reikėjo suminėti, kad dabar pa
leisti. grąžinti ir tt-, nutylint, 
kad Chruščiovas buvo to pa-

DeGaulle pergale

DE GAULLE prie urnos.

ties Stalino įrankis.
Antra, dėmesio verta, kad 

laiškas paskelbtas tuojau po to, 
kai Amerikos atstovas atsisakė 
dalyvauti sovietinės parodos 
atidaryme, pademonstruoda
mas, jog Amerika nepripažįs
ta Baltijos valstybių aneksijos. 
Galima manyti, kad Maskva 
griebėsi Latvijos vyriausybės 
buvusio ministerio tam. kad pa
rodytų. jog pati Latvija to no
rėjo. žinodama, kad tik tokiu 
būdu tauta išliks, nebus įjung
ta i Vokietiją •.. Čia ir N.Y.

Times, kuris atpasakojo laišką, 
pastebėjo, kad Munters laiške 
buvo visai nutylėtas faktas apie 
Sovietų ir Vokietijos sutartį

Trečia, negali laiškas nemi
nėti egzilų. Tai rodo, kokis 
aštrus dieglys jie yra Mask
vos politikoje. Tačiau Mask
va neleido Munteriui pasisaky
ti tiesiai, kad esą “akli” tie, 
kurie nori atstatyti nepriklau
somą Latviją. Tai būtų nepo
puliaru. Dėl to laiške tesako
ma miglotais žodžiais — seną
ja tvarką.

VVILHELMS MUNTERS 
anais 1939 metais.

10 CENTŲ

VIENYBĖS MANIFESTACIJA. Šen. Dirksenas, resp. lyderis, balsavo su 
demokratų lyderiu Mansfieldu už prezidento Kennedy įgaliojimą skolinti 
J. Tautom 1OO mil. Dirksenas kalbėjo; Aš pasitikiu prezidentu, nes jis 
yra msu prezidentas.

TARP KRAŠTŲ YRA IR VIDURYS
Klausimai, kurie kaitino amerikiečius ir kuriem rastas 

apytikris vidurio sprendimas

ANGLIJOJE ALIARMAS DĖL KOMUNISTŲ GRĖSMĖS
Ar komunistų veikla iš vidaus 
yra pavojinga?

Anglijoje dideli įspūdį pa
darė parlamento komisijos ra
portas balandžio 5, kuris skel
bė. kad valstybės saugumui yra 
labai pavojingas komunistų in-

Prancūzija pritarė de Gaulle
Prancūzijoje balandžio 8 bal

savimas pritarė prezidento de 
Gaulle sutarčiai su Alžiru dau
giau kaip 90 proc. Iš viso bal
savimuose dalyvavo 64.87 pr-

Pogrindinė armija dar ir to
liau žudo mahometonus. Tačiau 
suimti vėl nauji teroristų va
dai.

sifiltravimas valdžios įstaigose 
ir profesinių sąjungų vadovy
bėse. Išvadas iš raporto tuo
jau pasidarė Scotland Yardo pa
daliniai. sustiprindami akciją 
prieš komunistų šnipinėjimą 
svetimų valstybių naudai.

Komisija buvo sudaryta prieš 
metus, kai iškilo George Blake 
byla. George Blake buvo užsie
nių reikalų ministerijos žvalgy
bos skyriaus tarnautojas ir šni
pinėjo sovietam. Jo nusikalti
mas buvo rastas toks didelis, 
kad. teismas skyrė jau 40 me
tų. Komisija visus metus rin
ko medžiagą. Jos duomenim nė
ra abejonių, nes komisijos prie
kyje buvo Cyril John Radclif-

fe. kurio autoritetas toje sri
tyje yra visuotinis.
AMERIKOJE KOMUNISTŲ 
TAIKINYS ŠIUO METU YRA 
SOBELL

Amerikos komunistai ir jų 
šalininkai, kovoja prieš Atsto
vų Rūmų ir Senato komisijas, 
tiriančias komunistų grėsmės 
klausimus, paskutiniu laiku su
telkė jėgas į vieną siaurą sritį— 
organizuoti propagandą už Mor
ton Sobell, atominį šnipą nu
teistą sykiu su Rosenbergais; 
jam skirta 30 metų. Sudarytas 
“tautinis komitetas padaryti tei
singumą Morton Sobell”, ku
riame aktyviausiai veikia nu
teistojo žmona Helene Sobell,
buvusi Washingtone komunistų

Vienas iš klausimų, kurie lai
komi kontroversiniais ir pasku
tiniu metu kaitino spaudą. Kon
gresą. yra Jungtinės Tautos. 
Skirtingos pažiūros į šią insti
tuciją ėmė kelti vaidus net 
tarp tos pačios spalvos drau
gu-

Prieš savaitę kritiškai apie 
J. Tautas buvo atsiliepęs de
mokratas Jacksonas, senato
rius. nuosaikus liberalas, auto
ritetingas. Prieš jo pareikštas 
mintis piestu stojo' demokratai 
liberalai Stevensonas ir Humph- 
rey. Stojo taip, kad N. Y. Times 
kolumnistas A. Krock pastebė
jo: jie ėmėsi Įprastinės takti
kos — iškreipti oponento min
tis, primesti jam tai. ko jis nė
ra sakęs, sudaryti tokiu būdu 
iškamšą ir ją partrenkti ant 
žemės... Rado reikalo įsijung
ti į šią diskusiją ir atsistoti 
Jacksono pusėje net demokratų

moraline jėga. Ji virsta vis dau
giau rinka, kurioje perkami 
parduodami balsai . . .

Tai susidūrimas tarp dogma
tikų ir realistų. Tame nuomo
nių susidūrime dingo jau JT 
“tabu"; daugumas pripažįsta, 
kad JT neatnešė nei taikos, 
nei laisvės, nei teisingumo, ir 
jom paremti Amerikos politikos 
negalima. Tačiau tegul sau gy
vuoja. tegul nemiršta, gal su- 
sveiks — ir tam senatas gana 
vieningai sutarė skirti JT 100 
mil. dol. paskolos. Tokis su
rastas “vidurio kelias”.

★

Antras klausimas, sukėlęs aš
tresnius vaidus, tai komunistų, 
ekstremistų pavojai- Pakeltas 
pernai šen. Fulbrighto memo
randume, dabar buvo pakaitin
tas kelių įvykių, ir kilo kon
fliktas tarp “liberalų” ir “deši
niųjų”. Iš naujo kaitino Tėvo

lis Masens, kuris yra latvių eg
zilų lyderis Pavergtų Europos 
Tautų Seime, buvęs jo sekre
torius ir paskui Baltijos bei 
Vakarų departamento direkto
rius. Prisimindamas praeitį. 
1939 derybas Maskvoje dėl "ne
puolimo” sutarties. Munters tą 
praeitį teisina: esą mes žino
jom. kad tai yra vienintelis ke
lias užtikrinti latvių tautos iš
likimą. taiką, išgelbėti nuo į- 
jungimo i Vokietiją.

Ko tuo norėjo?
Žinant, kad sovietinė spau

da nieko neskelbia dėl smalsu
mo, o tik turėdama tam tikrus 
politinius tikslus, klausimas:

ko Maskva norėjo pavesda
ma Munteriui tokį laišką rašy
ti?

Maskva negali jokiu būdu 
ištrinti iš Baltijos kraštų gy
ventojų atminties okupanto te
roro. Belieka tada pripažinti 
teroro faktą, tik atsakomybe už 
terorą reikia nukreipti nuo da
bartinių režimo žmonių Stali
nui, Berijai, ir kitiem, kurie 
jau yra Iškeikti. Munterio laiš
ke tai buvo padaryta. Jis su
minėjo, kad teroras buvo vyk
domas “ne be Stalino ir jo

TOKIA YRA ŽODŽIO LAISVĖ TITO KRAŠTE
Jugoslavijoje birželio 7 poli

cija atsilankė į rašytojo Milo- 
van Djilas namus, padarė kra
ta. liepė sergančiam rašytojui 
keltis ir rengtis ir ji išsigabe
no Suėmimo priežastis — Ame
rikos laikraščiai pranešė, kad 
Amerikoje leidykla rengiasi iš
leisti Djilas naują knygą — jo 
“pasikalbėjimus su Stalinu". 
Jugoslavijos valdžia padarė žy
gių ir leidykloje, kad knyga 
nepasirodytų. Leidėjas paskel
bė. kad knyga atidedama neri
botam laikui-
Milovan Djilas artimas Tito 
draugas, jo režime buvęs žmo
gus Nr. 2. Tada jis buvo ka
ringas komunistas, kovotojas 
Ispanijos kare. Tuo metu, kai 
1948 Tito nutraukė santykius 
su Maskva. Djilas buvo vyriau
sias Tito propagandistas. Santy
kiai tarp Djilas ir Tito nutrū
ko 1953. Djilas apkaltino ko
munizmą. kad komunizmas toli
na nuo demokratijos ir neveda 
net į socializmą. Titas 1954 iš
metė Djilą iš valdžios. Naujas

žingsnis buvo, kai N.Y. Times 
paskelbė pasikalbėjimą su Dji
las. Tada Tito skyrė jam pus
antrų metų kalėjimo. Buvo su
imtas iš naujo 1956. kai jo 
straipsnis pasirodė Amerikos 
antikomunistiniame laikrašty 
Nevv Leader. kur Djilas pliekė 
Chruščiovą už Vengrijos skan-

MILOVA DJILAS

dinimą kraujuose. Buvo nuteis
tas 3 metus. Kalėjime jis pa
rašė knygą “Naujoji klasė”, ku
rioje parodyta, kaip komunis
tų vadai virto išrinktaisiais ma
sei išnaudoti- Knyga slaptai at
sidūrė Amerikoje ir buvo pa
skelbta. Už tai Djilas gavo pa
pildomai 9 metus. Bet pernai 
iš kalėjimo buvo paleistas są
lyga. kad nesiimtų politinės 
veiklos-

Naujosios- knygos. Pasikal
bėjimų su Stalinu, kai kurios 
mintys jau išplaukė spaudoje. 
Pagal jas. šaltasis karas tai 
Stalino išradimas jau 1944; 
Stalinas kalbėjo, kad per 15
- 20 metų Sovietai atsigaus nuo 
karo ir imsis kito; Stalinas api
būdino ir savo sąjungininkus
— Churchillį kaip viena iš tų, 
kurie, jei tik nesisaugosi, nu
džiaus tau iš kišeniaus ir ka
peika, Rooseveltas kiš ranką 
tik didesniam pinigui.

partijos sekretorė. Jis organi
zuoja piketus prie Baltųjų Rū
mų. prie vyriausiojo valstybės 
gynėjo R. Kennedy įstaigos. 
Tokios demonstracijos rengia
mos ir kituose didžiuosiuos 
miestuose- Jis įsiperša su pa
veikslais ir aprašymais į neko- 
munistų spaudą, kad reklamuo
tų bylą ir palaikytų ją gyvą; 
prikalba kai kuriuos dvasinin
kus prie Baltųjų Rūmų maldas 
kalbėti už Sobell paleidimą. So- 
bellio žmona važinėjo po Ang
liją. Švedija. Belgiją. Olandi
ja. Italiją, kad prikalbintų gar
sesnius žmones pasisakyti už 
Sobellį. Tik Prancūzija jai ne
davė vizos įvažiuoti.

lyderis šen. Mansfieldas. Visada 
taktingas, visada surandąs ge
ra žodi kiekvienam, balandžio 
2 jis taip pat kreipė dėmesį 
i JT negeroves- J. Tautų dau
guma daro sprendimus, sakė 
senatorius, bet jų naštą palie
ka J. Valstybėm ir nedauge
liui kitų. Taip yra nutikę ir su 
Kongo našta. Nesunku Įžiūrėti, 
Į kur veda tokia praraja, at
siradusi tarp sprendimo ir vyk
dymo. tarp žodžių ir darbų. 
Dingsta pagarba JT. Jau dabar 
kai kas ignoruoja ne tik JT 
piniginius įpareigojimus, bet ir 
jų politinių klausimų sprendi
mą. JT asamblėja nustojo sa
vo funkcijos — būti pasaulio

Kuboj atgijo vergų prekyba

Kinijos komunistai nuodija 
Ameriką

Senate didelis susirūpinimas 
dėl narkotikų plitimo Ameriko
je. Daugiausia jie į čia atei
na iš Kinijos Kaip senato ko
misijoje buvo pareikšta, kom. 
Kinija pagamina opiumo 6,000 
tonų, arba 10 kartų daugiau, 
nei jo reikia visam pasauliui 
gydymo reikalam. Didžioji to 
opiumo dalis kontrabandos ke
liu atgabenama į Jungtines 
Valstybes čia jam geriausia 
rinka. Kinija, komunistam 1949 
paėmus valdžią, opiumo gamy
bą patrigubino

— Kalifornijoje susidarė ko
mitetas kovai su komunizmu, 
kuris siekia papildyti konstitu
ciją priedu, kad komunistam 
būtų uždrausta veikti Kalifor
nijoje

— Amerikos raketinis lėktu
vas balandžio 5 pakilo iki 34 
mylių; jo greitumas 2839 my
lių per vai.

— Angolos sukilėliai sudarė 
Konge egzilinę vyriausybę. Tai 
tik propaganda, atsakė portu
galai. Kas kita, jei sukilėliai 
turėtų bent dalį Angolos teri
torijos. kaip buvo anksčiau.

— Amerikos ir Sovietų ka
rines misijos Frankfurte ir PoLs 
dame veikia vėl reguliariai be 
suvaržymų nuo balandžio 5

TABAKAS, PARLAMENTAS, 
REKLAMA

Anglijos parlamentui pradė
jus kovą su cigarečių rūkymu, 
tabako fabrikantai paskelbė, 
kad televizijoje nebus garsina
mos cigaretės iki 9 vai. vak., 
— bus tokiu būda išvengta pa
gundos jaunimui.

Italijoje parlamentas balan
džio 5 uždraudė iš rišo tabako 
reklamas.

— Atstovų Rūmai balandžio 
5 paskyrė 3.963,500 dol. apmo
kėti Nevv Yorko policijai, kuri 
saugojo Chruščiovą ir Castro, 
kai jie lankėsi J. Tautose.

— Hong Konge pastebimas 
augantis antiamerikonizmas 
tarp kinų, kurių ten yra 3 mil.

SAUGUMO TARYBA IR 
IZRAELIS

Amerika ir Anglija prašė 
Saugumo Tarybą pasmerkti Iz
raelį už invaziją Į. Syriją. At
rodo, kad Izraelis bus pasmerk
tas. jei nevetuos Prancūzija. 
Bet tokis pasmerkimas jau ne 
naujiena Izraeliui. Praktiškų iš
vadų iš to — jokių.

— Šveicarijoje balandžio 5 
išsprogdintos uolos, kurios sky
rė Italijos ir Šveicarijos sujun
gimą St Bernardo tuneliu. Tu
nelis bus vartojamas nuo 1963. 
Muito per metus iš jo surinks 
1 mil dol. Tais pat metais tu
neliu bus sujungta Italija ir su 
Prancūzija.

— Sovietų ir japonų dery
bos dėl kultūrinių mainų ba
landžio 7 nutrūko

Kubos Castro teismas balan
džio 7 invazijos belaisvius nu
teisė po 30 metų, bet iš ka
lėjimo juos galima išpirkti po 
25.000 - 50.000 dol. už kiek
vieną. Už visus 1.179 belais
vius reikalauja 62 mil. dol.

JV vyriausybė savo nuomo
nės dar nepareiškė- Spauda 
spėja, kad nesipriešins priva
čiom pastangom belaisvius iš
pirkti. Kai kurie kubiečiai jau 
prašneko apie suorganizuotą 
tam reikalui 26 milijonų suma.

Jeigu J. Tautose būtų laiko
masi savos chartos principų, 
tai galėtų būti svarstomas klau
simas — išmesti Kubą iš tos 
organizacijos už oficialiai grą
žintą vergų prekybą.

— Kuba paleido septynis 
Amerikos narus, kurie buvo 
suimti vandenyse prie Kubos 
pakraščių. Buvo kaltinami esą 
šnipai ir sabotažninkai naujai 
invazijai Į Kubą. Paskui išaiš
kėjo. kad tai buvo tik ieškoto
jai turtų, kuriuos senieji ispa
nai ten nuskandinę.

BRANGIAUSIAS VERGAS. 
UZ Manuel Artime, invazi
jos lyderį, Castro reikalauja 
500.000 dol.

— Pietų Vietname kova su 
komunistų partizanais eina sėk
mingai Balandžio 6 išblaškyti 
partizanų 4 bataljonai, 1200 vy
ru. 330 mylių Į šiaurės rytus 
nuo sostinės Saigono Lig šiol 
tai buvęs stambiausias komu
nistų dalinys

John Cronino brošiūra, kari pa
kartojo šen. Fulbrighto mintis, 
kad nesą jokio komunizmo pa
vojaus viduje; kad nesą jokios 
komunistų infiltracijos religi
nėse grupėse; kad dešinieji 
ekstremistai suvedžioja ir skal
da tautą. Kai toki tvirtinimai 
buvo paleisti kunigo ir dar 
NCWC socialinio departamen
to direktoriaus pavaduotojo, su
darant įspūdi, jog taip galvoją 
Amerikos vyskupai, liberalai 
džiaugėsi, bet kilo reakcija tarp 
pačių katalikų; vyskupai atsiri
bojo; spaudoje pasipylė aštrios 
kritikos prieš Cronino raštą-

Sujudimas dėl Cronino dar 
nebuvo baigtas, kai išvestas bu
vo i sceną gen. \Valkeris. Jo 
pareiškimai senato komisijoje 
davė medžiagos liberalų nau
dai; N. Y. Times vedamajame 
įvertino generolą kaip gyvenan
ti Įsivaizduotame pasaulyje, ku
riame mato slaptą konspiraciją 
prieš Amerika. O N. Y. H. Tri
būne parašė, kad \Valkeris su
kompromitavęs "dešiniųjų” 
tvirtinimus ir jiem pakenkęs, 
kaip niekas kitas.

Nespėjo baigtis šitas libera
lų džiaugsmas, kai tą pat diena 
"bomba" iš Londono: ten par
lamento komisija pateikė rapor
tą. kuris aliarmavo "labai pa
vojingą" komunistų infiltraci
ją valdžios tarnautojų eilėse ir 
jų unijose. Tas raportas pada
rė Įspūdį ir .Amerikoje Suabe
jota. ar teisybe kalbėjo . tie. 
kurie tikino, kad Amerikoje 
nėra vidaus komunistu grės
mės Ir to Įspūdžio įtakoje N. 
Y II. Tribūne vedamajame gri
žo j vidurio kelia įspėdamas:

Reikia realiai pripažinti, kad 
komunizmo sąmokslas egzistuo
ja; kad jis tarnauja svetimos 
valstybės interesam ir kad tre
niruoti profesionalai turi sau
goti jautrias vyriausybės vie
tas nuo infiltracijos ir inipų-
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Kodėl Berlynas virto pasaulio grėsme Nr. 1
aprašinėjo, kaip ir Eibes linija, kuri dalina Vokietiją, angly išradimas. Berlyno

..kodėl Berlynas buvo perleis- * * ■ J
** sovietam. Aprašinėjimai ir perleidimas sovietam — Eisenhowerio sprendimas

. pasakojimai skiriasi-Gal dėl to, ' ...... . . ..
J»d autoriai, ■ ano meto įvykių
,,dalyviai buvo suinteresuoti dau- I =
, kad žinodami įvykius, kuriuose - S 
patys dalyvavo, nežinojo kitų, E 
kurie vyko tuo pačiu metu. Ro-

'vĮMrt Muv^phy' nebuvo tų įvykių

Vokietiją jau, kai viskas buvo 
..nulemta, ir bebuvo liudininkas, 
.kaip susitarimai buvo vykdomt 
,,Jis išbuvo Vokietijoje 1945-49 |

valstybės departamento taffiy- 
; bos pasitraukė 1959. Savo kal

boje Corning rotary Įdubę ko
vo 22 jis davė kai ką nauja 

..apie ano meto įvykius, kurie 
ir dabar nėra pasibaigę ir su- ] 
daro Berlyno pavojų.

PRIE Berlyno sienos..

KAS IR KODĖL SUGALVOJO 
u,VOKIETIJĄ PADALYTI
- Murphy pasakojo, kaip 1943 

Maskvos konferencijoje, kurio
je iš Amerikos pusės dalyvavo 
valstybės sekretorius Cordell 

"'Hull, buvo sutarta sudaryti eu- 
•> ropinę patarėjų komisiją. Veik

dama Londone, ji turėjo pa
ruošti planą Vokietijai tvarkyti 

p (po karo okupacijos metu- Pre-
* ridentas Rooseveltas Kairo kon-
•ferendjoje 1943 gruodyje pa- 

' skyrė į tą komisiją Amerikos 
-atstovą Londone John Winant. 
u .Tai buvo laikas, kada dar nė 

vienas Amerikos kareivis nebu- 
.;vo nusikėlęs į Europos konti-

pos vakaruose, atsirado nauji 
' sumetimai. Buvo galvojama:

jeigu pasisektų išsikelti per ka
nalą ir atitraukti daugel vokie
čių divizijų, tai Sovietų kariuo
menė galėtų prasilaužti pro vo
kiečių linijas ir pasiekti iki Rei
no ar net įsiveržti į Prancū
ziją. Kad to būtų išvengta, ang
lai iš anksto norėjo susitarti 
su rusais dėl Vokietijos pasida
linimo prie Elbės upės, kuri 
yra 100 mylių į vakarus nuo
Berlyno. Tai buvo priimtina tytas priėjimas prie Berlyno, 
Amerikos kai kuriem kariam 
ir prezidentui. Tokiu būdu Vo-

KA1P EISENHOWERIS BUVO viršūnės metas. Oro bombarda- 
SUKLAIDINTAS DĖL vimaibutfo išgriovę miesto 50
BERLYNO proc. Buvo bendras jausmas,

Liko nesutartas komisijoje kad Berlynas jau nebus Vokie- 
Berlyno klausimas. Mėnesius tijos sostinė po šio karo. Gen. 
trukę posėdžiai tik 1944 lap- Eisenhoweris tuo metu never- 
kričio mėn. sutarė keturių vals- tino Berlyno karinės svarbos 
tybių kontrolinę komisiją Ber- ir atsisakė pastangų jį paimti 

(Veltui Ctiurchillis kraipėsi j 
Eisenhowerį ir prezidentą, nu
rodydamas politinę svarbą, dėl 
kurios reikia Berlyną užimti 
pirmiesiem- Red.). Eisenhowe- 
ris — sako Murphy — buvo 
suklaidintas karinės žvalgybos 
dėl auky Berlynui paimti. Ji

lyno miestui. Miestas turėjo 
būti padalytas i keturis sekto
rius. Rusų sektoriui turėjo tek
ti trečdalis miesto gyventojų- 
Sųtartyje betgi nebuvo numa-

kad tai buvo politinis Sprendi* 
mas, kuris turėjo būti padary
tas prezidento. Iš tikrųjų dėl 
to meto Rooseveito sveikatos 
negalavimų civilinė valdžia bu
vo nepajėgi, ir karinė valdžia 
darė sprendimus,' turinčius po
litinės reikšmės.

Tokiu būdu su milijonais ry- 
■ tų Vokietijos pabėgėlių, sku

bančių į vakarus nuo žygiuo
jančios rusų armijos, Berlynas 
pateko į rusų rankas po karš
tų kovų, kurios truko kelias die
nas. __

Banga po bangos rusų ka
riuomenės daliniai, daugiausia 
mongolai, slinko į Berlyną, pieš
dami, prievartaudami. Soviety 
kareiviam, atvykstantiom j Ber
lyną, buvo duota dvi tris die
nas visiška laisvė. Likusię gy
ventoją pustrečio milijono bu
vo laikomi teisėtai sovietų ka
reiviam priklausančiam aukom, 
kaip kiškiai laikomi medžioto
jų taikiniais. Berlyno kardino
las — sakė Murphy — man pa
sakojo, kad per tas pirmąsias 
savaites Berlyne savižudybės 
pakilo per savaitę iki 500. Aš 
manau, kad gera tai mums pri
siminti, kas gali nutikti civi
lizacijai, rusų jėgų nugalėtai.

(Bus daugiau)

SIUSKITE f LIETUVA IR SSSR

; PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gurą atraižą medžiagoa {Mitui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos jšsinntiftiu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi Be anksčiau, kaip po — 2 mmiesiii

! • 'r - / 
pardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

atraižą vfiatmlB medfiagoa - importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

; S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525

J Cor. DELANCY, N.Y.C.
Į KRAUTUVAS ATVIROS KASDLJN IR SEKMADIENIAIS.
Į ISSKYRUS 6E&TADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.
, 8. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
J Važiuoti BMT išlipant Easex Street, keltis elevatorium į viršų.
* arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite šį skelbimą, kurie bus ypatingai įvertintas

HOLY LIGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

mentą. Vokietijos galinga avia-
5 aja kontroliavo viską. Mėginę 

persikelti per kanalą, daugiau-

kietijos padalinimo principas 
buvo jau svarstomas Teherano 
konferencijoje ir detalizuotas 
pagal Elbės upę Jaltos konfe
rencijoje.

nors jis per 110 mylių Sovie
tam valdyti skirtoje teritorijo-
je-

Murphy kreipia dėmesį, kad 
susitarimą vertinant reikia tu
rėti galvoje 1944 neapykantą 
naciam. Tai buvo neapykantos

tvirtino, kad teks paaukoti 100, 
000.

Prezidentas Rooseveltas pa
tvirtino Eisenhowerio sprendi
mą. Dabar aišku, sako Murphy,

Imigranty kelionė
į Romą

Katalikų kelionių biuras pra
neša, kad organizuoja imigran
tų kelionę į Romą padėkoti 
Šventam Sostui už šv. Tėvo Pi

šia kanadiečiai, buvo žiauriai _ Aiduose Nr. 3 K. Milius krei- 
- atmušti, prie Dieppe palikdami pia dėmesį, kaip Lietuvoje ru- 

apie 3,500 užmuštų. sai sustiprino pastangas nai-

Atejo ir tautinių skirtumų naikinimo laikotarpis
SPAUDA

Turint prieš akis tokią Vo- 
kietijąs galybę, Churchilliui te- 

-ko pasisakyti prieš invaziją į 
‘ •kontinentą tokioj vietoj kaip 
- Dieppe. Jis sakydavo, kad ir 
-pergalė bus veltui, jei anglai 
turės paaukoti žmonijos žiedus. 
Jis pasisakydavo labiau už di
desnio masto operacijas Vidur
žemio jūros srityje-

Kada prieš jo norus buvo 
apsistota prie invazijos Euro-

W1LLIAM J. DRAKE — j 

DRAGŪNAS j

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.
- 1

Woodhaven 21, N.Y. į 
TeL: Hlckory 1-5220 j

kinti tautinius skirtumus. Pri
mena Lenino ir Chruščiovo teo
rinius pasisakymus, kurie skel
bia: tautiniai skirtumai nyksta 
ir turi nykti; “komunistai ne
konservuos ir neįamžins nacio
nalinių skirtumų- Mes remsime 
vis glaudesnio nacijų ir tautų 
suartėjimo procesą”. Praktiškai 
tai reiškia: remsime visų tau
tybių įsiliejimą į rusų tautą.

Tačiau kompartijos progra
ma sako, kad "nacionalinių 
skirtumų, ypač kalbų skirtumų 
išnykimas yra žymiai ilgesnis 
procesas negu klasinių ribų 
išnykimas". Lietuvoje bolševi
kai naikina “klasines ribas” ir 
skelbėsi palaiką tautinius ypa
tumus. “nacionalinę formą”. Da 
bar jaučiasi “klasines ribas” 
jau sunaikinę- Tad atėjo eilė 
tautiniam skirtumam naikinti. 
Pirma priemonė tam reikalui— 
tautinę kalbą pakeisti rusų kal-

ba. Žurnalo autorius mini in-
formaciją iš N. Lietuvos, kuri 
nusako tokią kalbas padėtį-Lie
tuvoje: “mokyklose dabar yra 
užgulta rusų kalba. Lietuviškai 
gali prastai parašyti, bet ru
siškai turi būti geriausiai... Pir
miau rušai buvo įpareigoti iš
mokti lietuviškai, o dabar lie
tuviai verčiami išmokti rusiš
kai- Susirinkimai, įstaigų kal
ba — viskas eina rusiškai, nes 
kur tik yra bent vienas rusas, 
ten jau kalbama rusiškai”.

Antra svarbi priemonė ru
sinti — ekonominė; gyventojų 
perkilnojimas, maišymas. Jau 
dabar pasiekta to. kad Chruš
čiovas tvirtino, jog “respubli
kų gyventojai savo nacionaline 
sudėtim daros vis mišresni”. 
Lietuvos ūkinis gyvenimas taip 
įjungtas į rusų imperiją (elek
trifikacija, dujos), kad virto tik 
Rusijos ūkinio gyvenimo dalim.

Lietuvoje steigiama tokių ūki
nių įmonių, kurios nėra reika
lingos vietos reikalam; bet į
jas galima atgabenti naujų žmo
nių iš Rusijos; kitur, kad 
lietuvių gyventojų skaičius vis 
labiau retėtų.

Šiom Kremliaus pastangom 
klusniai pritaria toki nepriklau
somoj Lietuvoje Jiugę, bet oku
pantui turį tarnauti kaip K- 
Korsakas, kuris rašė: “Visa Ta
rybų Sąjungos tautų socialisti
nio vystymosi patirtis akivaiz
džiai rodo, kad esamieji skir
tumai tarp atskirų tautų nėra 
amžini, kad. jie atsirado tik dėl 
skirtingų istorinių sąlygų, ku
riomis tos tautos gyveno pra
eityje. Pasikeitus tom sąlygom, 
nyksta ir tie skirtumai, keičia
si pačių tautų nacionalinis 
charakteris”. Ir ragina kovoti 
su tom tautos ypatybėm, ku
rios skiria, palaikyti tas, kurios 
jungia “su kitomis tautomis^’, 
t. y. su rusais-

jaus XII 1952 metais paskelb
tą encikliką “Exsul Familia”, 
kuria buvo nustatyta dvasinio 
aptarnavimo tvarka pabėgė
liams ir imigravusiems į kitus 
kraštus, šiemet minimas tos en
ciklikos dešimtmetis, šventos 
Konsistorijos Jįgpgregacija, ku
rios žinioje yra" imigrantų dva
siniai reikalai, pritarė pastan
gom organizuoti maldininkų ke
liones į Romą pagerbti popie
žiaus Pijaus XII palaikus, o taip 
pat išreikšti padėką dabarti
niam popiežiui Jonui XXIII, ku
ris savo enciklikoje “Mater et 
Magistrą” patvirtino enciklikos 
“Exsul Familia” numatytą tvar
ką imigrantų dvasiniams reika
lams aprūpinti.

Šiam tikslui maldininkų pri
ėmimas Romoje organizuojamas 
rugpiūčio 3 — 7. Katalikų ke
lionių biuras siūlo maldinin
kams visokį patarnavimą bei 
informaciją. Skambinti: PL 7- 
5925, Mrs. Sean L. O'Scannlain 
— Catholic Travel Service, 62 
W«t 46th St., New York 36, 
N. Y. (sklb )

{ VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS tR VIETINĖS

< Vilnonė* medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakistus i Europą. -Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orcherd Street New York 2, N. Y.

TeL AL 4-8319.

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos snmčiaiit audinius į ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Siūlome neprilygstamą patarnavimą

DARBININKO koncerto dalyviai. Nuotr. P. Montvilų

APLANKYKITE MŪSŲ SKYRIUS: 
BROOKLYN, N. Y. — 974 Manhattan Avenue.
CHICAGO 22, III. — 2219 We»t Chicago Avenue
LOS ANGELES, CALIF. — 344 North La Brea Avė.

Mes pastebėjome, kad per paskutinius šešis mėnesius žymiai 
padidėjo naujų klijentų skaičius, kurių siuntinius mes išsiuntėme 
pirmu kartu. Tie naujieji siuntinių siuntėjai mūsų patarnavimu 
anksčiau nesinaudojo ir anksčiau pas mus nebūvu.

Daugelis naujų klijentų atvirai pasisakė atėję pas mus todėl, 
kad buvo nepatenkinti savo ankstesnių siuntimų rezultatais.

Keletas naujų siuntėjų mums pasakojo, kad jų ankstesnieji 
siuntiniai grįžo atgal iš užsienių, o priežastys to buvo — netaisyk
lingas dokumentų sudarymas ir įvairūs prasilenkimai su taisyklė
mis. Kai kurie pasakojo, kad ankstesnių siuntinių gavėjai turėjo 
mokėti papildomus mokesčius, nes dokumentai nesutiko su daik
tais tuose siuntiniuose.

Firma UNION TOURS įsteigta 1931 metais. Per 31 metų siun
tinių siuntimo veiklų nė vienas mūsų išsiųstas siuntinys nebuvo 
grąžintas siuntėjui ir nė vienas siuntinys nedingo. Mūsų darbas 
nepalygnti tikslus, sąžiningas ir garantuotas. Mokesčiai už mūsų 
patarnavimą žemiausi. Mūsų 31 metų dovanų pakėtėlių siuntimo 

K Priimąs garantuoja skubų jūsų siuntinių pristatymą ir be jokių 
papildomų rinkliavų. UNION TOURS vienintelė Amerikoje firma, 
kuri duoda RAŠTIŠKAS garantijas, kad siuntinys bus pristatytas.

Jei ir jūs buvote nepatenkinti ankstesniais siuntimo rezultatais, 
tai pasinaudokite mūsų neprilygstamu patarnavimu, atneškite (ar 
atsiųskite paštui savo daiktus pas mus. ir jūs taip pat būsite są
žiningai, garbingai ir tiksliai patarnauti, o taip pat gausite pilną 
garantiją, kad jūsų dovanos bus tiksliai pristatytos į paskyrimo 
vietą per 5 ar 6 ąavaites.

Savo sandėly.ie turime geriausias vilnones medžiagas, megsti- 
nius. įvairius skalbinius, nailoninius kailinius, vilnones skareles ir 
daug, daug kitų pageidaujamų prekių žemomis urmo kainomis. 
Reikalaukite mūsų nemokamų kainaraščių.

Mūsų įstaiga atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; šešta
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 valandos dieną.

UNION TOURS — 1 Ea»t 36th Street, New York, N. Y

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų įtaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. . Tel. Clrcle 5-7711

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį...................................................Lacensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
e ATHOL, Man. — 61 Mt. Pleasant Street .................... CH 9-6245
o BOSTON 16, Mate. — 271 Shawmut Avenue ................ Ll 2-1767
o BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ................ TL 6-2674
o BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue . .......  EV 4-4952
o BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue .........   OI 5-8806
o CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
o CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ...........  WA 5-2737
o CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road .... ....... TO 1-1068
o DETROIT, MMi. — 7300 Mlchlgan Avenue ................ VI 1-5355
o GRAND RAPID8, Midi. — 006 Brldge SU N.W...... .. GL 8-2296
o HAMTRANCK, Midi___  11333 Jo*. Campau .... ......... TO 7-1575
o HARTFORD, Conn. — 132 Franklln Avenue ............ CH 6-4724
o LOS ANGELES 22, Caltf. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
o LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
o NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue .................. AL 4-5456
O NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue .......... 81 3-1797
o NEW HAVEN, Conn. — 6 Day Street ...................... LO 2-1446
o PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street .....   MU 4-4619
o PA8SAIC. N. J. — 178 Market Street ..........  ,....... GR 2-6387
o PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
o PITTSBURGH 3. Pa. — 1015 E. Canon Street ....... HU 1-2750
o SAN FRANCISCO. Callf. — 2076 Sutter Street .........  Fl 6-1571
o WATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................... PL 6-6766
o WORCESTER, Mat*. — 174 Millbury Street ............. SW 8-2868 ■
o V1NELAN0. NJ. — W. Landi* Ave~ Creek Orthodox Club Bldg. 

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais



darbininkas

Fridricho II ir Kotrynos II sąmokslas
t

£

ui, tetadfe 16 Mu 26.

By FRANCI8CAN F ATKERS 
Eina nuo 1915 metu. 1951 sujungi AMERIKĄ. LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS 

E*rn*if rl— poetas* paltf et Brooidyn Port Offio*

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoj* matam*  SS.00

SUBSCRIPTION RATE*

Lietuvos ir Lenkijos pirmosios dalybos 1772 m,Prūsijos karaliaus Fridricho 
II gimimo sukaktį minėdami, 
vokiečiai beveik neužsimena ki- 

! tos sukakties — Lietuvos ir 
1 Lenkiios pirmųjų dalybų. Anas 
! karalius, gimęs prieš 250 metų, 

kai jau baigė savo amžiaus šeš
tąją dešimti, sujungė Prūsiją

Brooktyn. N. Y. 
Malt y**r _____
Forolgn _______

Lalkrartl tvarto REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. r*d. S. SUŽIEDĖLIS
Straipsniu* ir knr*»nnnrl»nclja» rsdafccila taiso savo naotiftr*. Nanautoti etr . _
nlal saugomi Ir gražinami autoriams pratant. Pavarto paalratyti rtraiosnlai MbS- cii RrahdpnhilrPll (Berlvno sri- 
tinai MmliMa ratotollo* nuomom. Už *toiblmu turini ir tolbg ratokeija mratsato. J
REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: Wlltouohby Av*., Brooidyn 21. N. Y.

SS. 50
UžtonyJ*

»S.5O
tS.90

luotis. Marija Teresė neturėjo 
geros akies Rusijai, nes ji bu
vo pasitraukusi iš karo dėl Si
lezijos ir dėl to Prūsijos Frid
richas II laimėjo. Be to, Rusi-

vos karaliaus, kuris sutvarkytų 
diduomenę ir kraštą. Nuo va
dinamojo Šiaurės karo, užsibai
gusio 1721 metais, Rusijos ka
riuomenė iš Lietuvos ir Lenki
jos jau nebeišėjo- Tikruoju ja veržėsi į Balkanus, stumda- 
viešpačiu buvo Rusijos pasiun- mosi Juodųjų marių pakraščiu 
tinys Repninas, sėdėjęs Varšu- ir kovodama su turkais. Aus- 
voie. Paskutiniu Lenkijos ir trija būgštavo apsupimo iš piet-

Dabar jokiu būdu negalima

tinrri) užimtomis Lenkijos žemė
mis. Tai įvyko prieš 190 metų.
Lietuvos ir Lenkijos pirmose
dalybose dar dalyvavo Rusijos Lietuvos karalium buvo išrink- ryčių- Bet toji “karalių koali- 
carienė Kotryna H, taip pat va
dinama Didžiąja, ir Austrijos

Negalima dabar Lietuvoje jo
kio kito krašto girti, išskyrus 
Rusiją. Nėra už ja nei pažanges
nio. nei šviesesnio, nei demo- 
kratiškesnio krašto- Tai pasau
linė pažiba, prieš kuria viskas 
temsta. Net ir komunistu val
domi kraštai. Rusijos satelitai 
ar bendrininkai, negali būti už 
Rusija aukščiau statomi. Jei 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje, 
mažoje Kuboje ar milžiniškoje 
Kinijoje kas nors gero pada
ryta, tai tiktai Rusijos dėka.

Negalima dabar Lietuvoje jo
kios kitos tautos labiau vertin-

Negalima dabar Lietuvoje 
nieko prisiminti iš praeities, 
išskyrus laimingas Rusijos val
dymo dienas. Rusiia visada lie
tuviam buvo broliška, paslaugi 
geradarė, laisvės nešėja, gynė
ja liaudies. Net ir tokie Rusi
jos carai, kaip Jonas IV Žiau
rusis, Petras I Didysis, Kot
ryna II Didžioji, kai jie su 
Lietuva kovojo, ja dalinosi ir 
užvaldė, tai lietuviam tik ge
ra darė. Niekada nėra buvę ir 
negali pasaulyje rastis kitų val
dovų, išskyrus rusus, kurie taip 
rūpintųsi viso pasaulio gerove 
ir laisve Laiminga Lietuva, kad 
gyvena saugioje Rusijos pa-

karalienė Marija Teresė- Dvi 
karalienės ir vienas karalius 
anuomet padarė tarptautinį nu
sikaltimą, kurio pasekmės dar 
ir dabar jaučiamos.

NETVARKINGA TVARKA
Lenkijos ir Lietuvos jungti

nės valstybės gyvenimas aštuo
nioliktojo amžiaus pradžioje bu
vo jau visai pakrikęs. Tačiau 
abiejų kraštų diduomenė, nuo 
kurios tai priklausė, didžiavosi, 
kad “Lenkija laikosi netvar
ka” (Polska nerzędem stoi). Iš 
tikrųjų tvarka jau buvo prime
tama iš šalies. Rusija ir Prū
sija buvo susitarusios neleisti 
rinkti tokio Lenkijos ir Lietū

tąs Kotrynos n mylimasis Sta
nislovas Augustas Poniatovvs-
kis 11764-95). Jo santykiai su 
Rusija buvo tokie, kuriuos šian
dien pavadintume koegzistenci
ja.

VISI UŽ VIENĄ
Rusijos kišimasis į Lietuvos 

ir Lenkijos reikalus sukėlė pa
sipriešinimą. Tasai revoliucinis 
judėjimas, iškėlęs šūkį “Už tė
vynę, tikėjimą ir laisvę”, vadi
namas Baro konfederacija. Ko
vos truko ketveris metus (1768 
- 72). Pradžioje konfederantus 
rėmė tos valstybės, kurios pri
bijojo bekylančios ir bestiprė- 
jančios Rusijos. Prancūzija da
vė pinigų. Austrija savo pasie
nyje leido konfederantam gink-

cija” prieš Kotryną n ėmė ir 
subliūško, kai konfederantai
Varšuvoje suėmė karalių Sta
nislovą Augustą. Girdi, jei jau 
kėsinamasi į karalių, tai geriau 
tegu kraštas žūva, negu kara
lius. Tuo tarpu ir Rusija sumu
šė turkus. Galėjo stipriau grieb
tis kovos Lietuvoje ir Lenki
joje.

FRIDRICHO PASIŪLA
Fridrichas II, laikęsis nuoša

liai, įsikišo tarpininkauti, kai 
pamatė, kad Rusija gali viena 
užimti Lietuvą ir Lenkiją. Jis 
pasiūlė: turkų jaunasis mėnulis 
ir taip atrodo padalytas — ge
riau dalykimės lenkišku Ereliu 
ir lietuviška Vytim, kurie spar
do karalių sostus. Nei Kotry-

na n nei Marija Teresė iš pra
džių su tuo nesutiko. Kotryna 
II tikėjosi viena susidoroti su 
Ereliu ir Vytimi. Fridrichas II 
paliko moterims jų tikėjimą, gi 
pats griebėsi veiksmo. Prūsijos 
kariuomenė užėmė vakarines 
Lenkijos sienas? Marija Tere
sė net šokterėjo: prie Silezi
jos tas susisukėlis (Fridrichas 
jau veikščiojo sukrypęs) pridės 
dar gabalą žemių. Austrijos ka
riuomenė peržengė pietines 
Lenkijos sienas, bet tik tam 
tikslui, kad neleistų Lenkijos 
užimti Prūsijai. Fridrichas II 
karalienę ramino: savo širdies 
žaizdą dėl Silezijos ji galinti 
užgydyti lenkiškąja Galicija ... 
Bet Marija Teresė tebesispyrė 
— tai nusikaltimas Tuo tarpu 
jos sūnus Juozapas H, kaip daž
nai pasitaiko Šeimoje, purkšta
vo prieš motiną, žavėdamasis 
Fridricho II pasiūla ir jį šlo
vindamas.

PIRMASIS SĄMOKSLAS

Kotryna ii, pamačiusi, kad 
du kaimynai Lenkijon jau su

jojo, savo tikėjimą, jog galė
sianti viena įsiviešpatauti, pa
keitė irgi konkrečiu veiksmu. 
Petrapilyje 1772 vasario 6 bu
vo pasirašyta slapta sutartis su 
Prūsija: dalinamės Lenkija ir 
Lietuva! Kai 1939 metais slap
tą sutartį Maskvoj pasirašė Mo
lotovas ir Ribbentropas, įgalio
ti Stalino ir Hitlerio, jie karto
jo istoriją, iš jos mokydamiesi. 
Bet jei sakoma, kad “istorija 
yra gyvenimo mokytoja” (histo- 
ria ėst magistrą vitae), tai kai 
kam ji gera mokytoja, o kai
kam — prasta. Marija Teresė, 
supratusi, kad jai bus prasta, 
jeigu savo dalies neims. 1772 
rugpjūčio 5 taip pat prisidėjo 
prie dalybų. Visi trys išleido 
vienodo turinio atsišaukimus: 
esą Lenkijos vidaus neramumai 
grėsė jų kraštam ir galėjo su
kelti visuotinį karą. Karai la
bai dažnai pradedami dėl ra
mybės ir taikos ...

KAS KIEK APŽIOJO
Marija Teresė pasiėmė ryti

nes Mažosios Lenkijos žemes ir 
vakarinę Ukrainą, vadinamąją 
Galiciją, kaip Fridrichas II ir 
buvo siūlęs. Austrijai atiteko 
Horodlės, Lvovo, Premišlio ir

ti. negu rusų- Nėra už rusus 
nei išmintingesnių, nei gabes
niu. nei veiklesniu žmonių. Tai 
pasaulio pirmūnai, prieš ku
riuos visi kiti — atsilikėliai 
žemėje ir erdvėje. Net ir kitu 
kraštu komunistai, jei bent žo
deli prasitaria prieš rusus, yra 
iškrvnėliai. Kitų tautų patys žy
mieji vvrai ir moterys, jei ne- 
linguoia galva, pritardami ru
sam, yra išsigimėliai. Tėra vie
na pasaulyje kilni ir tauri ra
sė — komunistai rusai.

Negalima dabar iš Lietuvos 
niekur kitur laisvai išvažiuoti, 
o tiktai i Rusija- Tenai mies
tai gražiu gražiausi, pastatai 
didingiausi, žmonės nuoširdžiau
si. Jei Lenkijos Varšuva puo
šia kultūros namu nusistiebes 
dangorėžis arba iš Latvijos Ry
gos priemiesčio kyla padangėn 
mokslo pilis, tai Rusijos do
vanos. Nieko tie kraštai nie
kada gero neturėjo. Gi pasau
lio sostinėse nėra ko nei dai
rytis — ten tiktai apgaulė, pro
paganda ir supuvimas. Visai 
kas kita Sibire — ten Lietu
vos jaunimas savanoriškai ver-

spamėje ir kad ją dabar valdo 
broliai rusai.

Neoalima dabar Lietuvoje nė 
užsiminti apie nepriklausomos 
Lietuvos veikėjus, kovotojus, 
partizanus, nes visi jie tik pra
gaišties savo tautai troško. Vie
ninteliai Lietuvos karžygiai yra 
rusai — enkavedistai, čekistai, 
stribai, partiečiai. Tai pasauli
niai herojai, kurie savo kraują 
liejo už kitų tautų labą Ne
rasite pasaulyje kitos tokios 
nesavanaudės tautos. Ir dėl to 
negalima kitu šlovinti, neižei- 
džiant rusų Tai būtų nusikal
timas visai žmonijai

Galima dabar Lietuvoje iš to 
viso melo tik viefą išvadą pa
sidaryti: nėra dabar pasaulyje 
niekur didesnio pamišimo, kaip 
sovietinėje Rusijoje.

Tai išgyvendami pavergtieji 
lietuviai pusbalsiai pasako liau
dies išminties žodžius: “Giria
si murzinas, nes švarų visi pa
giria”- Kitas dar prideda Nočios 
apylinkės patarlę: “Eik su 
visu savo labu velniui gerklėn”.

Tokį pasišaipymą iš rusų, už
ėdusių Lietuvai ant sprando, 
papasakojo viena neseniai at-

POTSDAMAS žiemą.

Haličo miestai-
Rusija užgriebė latviškąją 

Latgalą, šiaurinę dalį Polocko 
vaivadijos, Vitebsko bei Mstis- 
lavlio vaivadijos ir dalį Mins
ko vaivadijos. Iš didesniųjų 
miestų Rusija užėmė Daugpilį, 
Polocką, Vitebską. Oršą, Mstis- 
lavlį, Mohilevą, Rogačevą, Ro
melį. Siena ėjo Dauguvos aukš
tupiu, Drutės upe ir Dniepru 
iki Lojevo (Sožės įtako). šiau
rinės žemės Lietuvos valdžioje 
buvo nuo Mindaugo — Gedi
mino laikų, pietinės — nuo Al
girdo. Taigi Lietiva čia valdė 
apie 400-500 metų. Rusija tik 
Lietuvos valstybės žemes ir 
griebė, Lenkijos nelietė pirmo
se dalybose- Lenkų žemėmis da
lijosi Austrija ir Prūsija.

Prūsijos karalius Fridrichas 
II prisijungė Lenkijos pamario 
žemes į vakarus nuo Vyslos, o 
i rytus — Varmę prie Aisma- 
rių. Fridrichui teko Elbingo, 
Marienburgo ir Kulmo miestai. 
Dancigas Vyslos žiotyse buvo 
apsuptas. Fridrichas n tuo bū
du sujungė Brandenburgą (Ber
lyną) su Prūsija ir Mažąja Lie
tuva. Berlyno Prūsija ėmė kil
ti j pirmaeiles Europos valsty
bes.

žiasi dirbti ir gyventi. vykusi moteris. (nukelta į 4 psl.)

DR. PETRAS MAČIULIS

TRYS ULTIMATUMAI
(13) •

Grįžtant prie naciu veiklos Klaipėdos krašte, 
reikia pasakyti, kad po Neumanno — Sasso bylos 
jų subversinė akcija tik trumpam buvo aprimusi. 
Gaudami paramos iš nacionalsocialistinio Reicho, jie 
tik metodus keitė. Slinko metai po metų, bet anks- 
tybesnės ramybės Klaipėda nebeatgavo.

1938 metais Europos padangėse pradėjo telktis 
artėjančios audros, kurios palietė ir Lietuvą. Kai 
anglų Chamberlainas Miunchene nusileido Hitleriui 
dėl Sudetų krašto, o po to niekas piršto nepajudino 
dėl užpultos Čekoslovakijos, Klaipėdos k r aš ta n im
portuoti hitlerininkai vėl pakėlė galvas. Berlynas, 
aišku, nebuvo pamiršęs 1934 metų bylos — to ma
kojo “Nuernbergo” nusikaltėliam naciam, kurie jau 
tada griebėsi žudyti jiems kliudžiusius ir nepatiki
nus asmenis. Deja, nuskamba keista ironija faktas, 
cad vienas anglas, rodos Lawrence pavarde, pasišo
kęs būti tos bylos stebėtoju, grįžęs į Londoną, savo 
spūdžių pasakojimuose stengėsi hitlerininkus teisin
ei, o mūsų teismui nepašykštėjo pajuokos. Bet ne- 
enka nustebti, nes jis buvo artimas angliškam na
cizmui —- pagarsėjusio Mosley sekėjas.

Ultimatumu primesta sutartis
Tokiomis aplinkybėmis, kaip jau matėme, Lie- 

uvos užsienio reikalų ministeris J. Urbšys buvo 
939 metų pradžioje paprašytas užsukti į Berlyną ir 
am įteiktas ultimatyvus reikalavimas Klaipėdos 
:raštą “laisva valia” perleisti Vokietijai. Buvo su- 
I a ryta tokia prievartinė sutartis:

1. straipsnis. Versalio sutartimi nuo Vokietijos 
tskirtas Klaipėdos kraštas, skaitant nuo šios dienos, 
ėl sujungiamas su Vokietijo Reichu.

2. straipsnis. Iš Klaipėdos krašto bus tuojau 

evakuotos Lietuvos karinės ir politinės pajėgos. Lie
tuvos vyriausybė rūpinsis, kad evakuojant kraštas 
būtų paliktas tvarkingoje būklėje. Abi šalys, kiek 
tai reikalinga, paskirs komisarus, kurie turi įvyk
dyti perdavimą tų žinybų, kurios nėra Klaipėdos 
krašto autonominių įstaigų žinioje.

3. straipsnis. Kad būtų atsižiūrėta ūkinių Lietu
vos interesų, Lietuvai bus įsteigta Klaipėdoje laisvo 
uosto zona. Detalės bus atskirai nustatytos, vado
vaujantis pridėto prie šios sutarties priedo pagrin
dais.

4. straipsnis. Sustiprinti savo nutarimui patik
rinti draugišką plėtojimąsi santykių tarp Lietuvos 
ir Vokietijos abi šalys įsipareigoja nevartoti viena 
prieš antrą jėgos ir neremti iš trečios pusės prieš 
vieną katrą atkreipto jėgos pavartojimo.

5. straipsnis. Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius. 
Tam patvirtinti abiejų šalių įgaliotiniai šią sutartį 
pasirašė.

Sudaryta du originalai lietuvių ir vokiečių kal
bomis. Berlynas, 1939 m. kovo mėn. 22 d.

Lietuvos vardu pasirašė J. Urbšys ir K. Škirpa 
Vokietijos vardu — Joachim von Ribbentrop.
Sąmoningai pabraukėme sutarties 4-to straips

nio žodžius “neremti iš trečios pusės prieš vieną kat
rą atkreipto jėgos pavartojimo”, kad parodytume, ko 
buvo vertos hitlerinės sutartys, išplėštos iš mažesnių 
Vokietijos kaimynų smurtu' bei grąsinimais. Nė pusei 
metų nesuėjus, tas pats Vokietijos Reicho ministe
ris von Ribbentrop pasirašė Maskvoje slaptą protoko
lą. nukreiptą prieš Lietuvos suverenitetą. Vokiečių 
Ribbentropo ir Sovietų Sąjungos V. Molotovo są
mokslas prieš Pabaltijo laisvas ir nepriklausomas 
valstybes jau nebe nuo šiandien pasauliui gerai ži
nomas ... Lyg tarpvalstybinės sutartys, kad ir pri
mestos mažesniam, tik tol privalomos, kol dides
niems naudingos!?!).

Kaip reagavo Ambasadorių konferencija?
Didžiosios valstybės, pasirašydamos 1924 gegu

žės 8 Paryžiuje Klaipėdos konvenciją, pradėjo tokia 
įžanga: “Britų imperija, Prancūzija, Italija ir Japo
nija, drauge su Amerikos Jungtinėmis Valstybėmis, 
kaip svarbiausi santarvininkai ir su jais susijusios 
valstybės, pasirašiusios Versalio sutartį, perduoda 
Lietuvai šioj konvencijoj numatytomis sąlygomis vi

sas teise ir titulus, kuriuos jos perėmė iš Vokieti
jos pagal Versalio sutarties 99 straipsnį”. Kad Hit
leris tą sutartį laužė, atimdamas iš Lietuvos Klai
pėdos kraštą, tos didžiosios valstybės nepajudino nė 
piršto. Mat, jos ir anksčiau jau nebuvo reagavusios, 
kai Hitleris 1936 įvedė vokiečių kariuomenę į Ruh- 
ro kraštą, o 1938. prisijungė Austriją, Sudetus ir 
Čekoslovakijos respubliką. Santarvei tada nepagrą- 
sius vokiečiams, Hitleris galėjo drąsiai nepaisyti Ver
salio sutarties ir Klaipėdos krašto atžvilgiu.

Kad dėl tos tarptautinės sutarties laužymo ne
protestavo Italija ir Japonija, tai suprantama, nes 
tos dvi valstybės jau buvo sudariusios “plieno ašį” 
su Hitleriu. Sunkiau suprasti, kad nesujudo nei 
Anglija nei Prancūzija. Norėjo išvengti neišvengia
mo karo, kuriam Hitleris jau ruošėsi. Užbėgdamas 
anglams ir prancūzams už akių, Hitleris, pasirengęs 
užpulti Lenkiją, pasiuntė Maskvon tą patį von Ri
bentropą, kuris 1939 rugpjūčio 23 su Molotovu pa
sirašė ne tik “draugingumo paktą”, bet ir slaptą 
protokolą dėl Pabaltės valstybių ir Lenkijos pasida
lijimo. Po savaitės 1939 rugsėjo 1 buvo pradėtas ant
rasis pasaulinis karas. Savo nuolaidomis nacinei Vo
kietijai pirmojo karo santarvininkai antrąją katas
trofą tik paskubino savo pačių nelaimei, iš kurios 
nė dabar neišsikrapšto. Gi Lietuva su Klaipėdos 
kraštu atsidūrė Sovietų Rusijos žiaurioje okupacijo
je- .

Karo eigoje miestas ir uostas su jo turėtais mo
demiškais įrengimais apie 90 procentų sunaikintas. 
Sovietinėje vergijoje krašto ūkis, įvedus kolektyvi
zaciją, sugriautas. Nemaža krašto gyventojų lietuvių 
išdeportuota į tolimąją Rusiją ir į Sibirą. Buvusių 
Klaipėdos krašto veikėjų lietuvių daug žuvo dar Hit
lerio siautėjimo metais. Sovietam užėmus, dalis kraš
to gyventojų pasitraukė į Vakarų Vokietiją, pasi
naudodami Vokiečių Reicho pilietybe. Gražiai susi
tvarkęs ir Lietuvos suverenitete ekonomiškai pra
žydęs Klaipėdos kraštas šiandien paverstas raudono
sios bolševikų armijos kariškomis bazėmis bei sto
vyklomis.

Dėl tos neteisybės išjudinti pasaulio sąžinę labai 
sunku. Duok Dieve, kad ji pabustų, kol dar likusis 
pasaulis tebesidžiaugia laisve!

Šiandien Klaipėdos krašte, kaip ir Lietuvos

rytuose, laikas kuria naujas sąlygas ir augina nau
jas kartas, kuriose, tikime, nebus gaižios neapykan
tos kitom tautom. Todėl su atlaidžia šypseną skai
tome kartais “Memeler Dampfbote” buvusių trum
paregių Klaipėdos vokietininkų svaičiojimus grąžin
ti praeitį į senuosius rėmus. Mums daug maloniau 
konstatuoti faktą, kad dar 1954 lapkričio 7 d. Frank
furte įvyko steigiamasis Vokiečių — Lietuvių Drau
gijos susirinkimas. Vardai tokių profesorių, kaip 
Straučh, Hilckman, dr. A. Windecker, H. Eisentraut. 
dr. Hahn ir kt. daug pasako. -

Būdingi pasisakymai
Bebaigiant šias pastabas rašyti, mūsų spaudoje 

pasirodė du būdingi priminimai: F. Chorvato Kau
ne ir Vokietijos generalinio konsulo, von Mudra, 
Klaipėdoje. Chorvato pareiškimas suminėtas buy. 
lenkų karo attachė Kaune atsiminimuose. Mudros 
pareiškimą užsiminė Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke p. J. Budrys. Jis rašo:

“Noriu priminti, kad Chorvatas buvo nebe pir
mas. pakėlęs tokį tostą — kad mes, Lenkijos atsto
vybė Lietuvoje, kuo greičiausiai pasidarytume Kau
no vaivadijos vadovybe”, kaip rašo lenkų buvęs ka
ro attachė Lietuvoje pulk. Leon Mitkievicz. J. Bud
rys toliau pasakoja: “Tokios pat rūšies incidentą tu
rėjome Klaipėdoje, rodos. 1925 metais. Atvyko nau
jas Vokietijos generalinis konsulas, von Mudra. Pa
skirtas ir naujas vicekonsulas daktaras V. Abu. kili- 

’ mo iš Bavarijos, abu juristai, Von Mudra prieš įsto
damas į diplomatinę tarnybą, buvęs armijoje majo
ras. Vietos vokiečių "smetonėlė”, užbėgdami vieni 
kitiems už akių, ruošė naujam faterlando atstovui 
iškilmingus priėmimus. Buvo tokia bavariečių drau
gija. kurios pirmininkas buvo komercinis celiulio
zės fabriko direktorius, Forbeck. Tai buvo gana tur
tingas žmogus, turėjęs dvarą ir didelį namą prie 
fabriko. Fabrikas priklausė Aschafenburgo koncernui 
Vokietijoje. Sujungus Klaipėdą su Lietuva, fabrikui 
atsidarė naujos galimybės gauti žaliavos. Tos darbo 
aplinkybės reikalavo gerų santykių su Lietuvos vy
riausybe. tad Forbeck šalinosi nuo bet kokios poli
tikos. Tačiau naujam generaliniam konsului ir jo 
pagelbininkui, abiem bavariečiam, jis suruošė pas 
save pokylį.

(Bus daugiau)

i
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Kazys Kepalas

Watcrl)urio “ANYKŠČIŲ ŠILELIS”
Waterbury, Conn. — Nebe 

vieną Amerikos lietuvių koloni
ją, palyginus su senesniais lai
kais, dabar galima būtų apibū
dinti vysk. Antano Baranausko 
žodžiais iš •‘Anykščių Šilelio" 
poemos: "Ant lauko pliko kelios 
pušelės apykreivės liko” ... 
Dviem atžvilgiais tie žodžiai 
tinka. Viena: kur kitados buvo 
tankūs krūmai, čia vadinami 
"bušiais", arba miškeliai, dabar 
jau išsistatė nauji rajonai- Ant
ra: kur seniau kunkuliavo lie
tuviškas gyvenimas, kur jauni 
ir stiprūs Lietuvos kaimo žmo
nės, it ąžuolai ir liepos prie 
Nemuno, savo galvas aukštai 
kėlė, dabar jau nutilę ir prie 
žemės prilinkę- Toks yra ir mū
sų "misingio išdirbyščių" mies
tas — Waterburis.

Kova su žaliukais
O garsus buvo Waterburis 

anais senais laikais, kada nau
jieji ateiviai nė nesapnavo jį 
pamatyti, o jaunesnieji nebuvo 
dar spėję nė saulės šviesos iš
vysti. Anuomet vis daugiau ir 
daugiau merginų ir bernaičių 
— jaunų, raudonskruosčių, liek
nu ir apvalių — atsirasdavo 
Waterburyje ir jiems per ankš
ta darėsi garsiame "Rail Road 
Stryte”, kur dabar jau tik "gos
ią!" gyvena. Lietuviai tada pra
dėjo veržtis Į dabartinį Broo- 
klyną (mat. ir \Vaterburis jį tu
ri). Na, ir prasidėjo "kruvinas" 
karas su žalios tautos vaikais- 
Tie nenorėjo į šį "sekšiną" nie
ko įsileisti. Ir kaip pasakoja se
ni žmonės, tik bernų armonikų 
garsai laimėjo kovą. Mat, airiai 
negalį pakęsti armonikos muzi
kes, kuri tais laikais skambėda- 
\o beveik kiekvienoje pirkioje-

Tą faktą prie progos teko 
naujai patikrinti vienu nuoty
kiu “scovillšapėje". Ten vienas 
naujasis ateivis dirbo airio pa- 
gelbininku ir patirdavo daug 
nemalonumų. Nusipirko jis ta
da lūpinę armonikėlę pas Vait
kų ir pūsdavo, kai tik "bosas" 
pasišalindavo. Netekęs kantry
bės. anas airis “kvitino". Nau

jasis ateivis gavo jo darbą. Da
bar jau jam buvo pagelbinin- 
ku airis, bet jo jau nebijojo.

Taigi Waterburio lietuviai po 
kietų pastangų užvaldė visą 
Brooklyną net su šalutinėmis 
gatvėmis. Susispietę į krūvą, 
kūrė organizacijas, klubus, sta
tė teatrus, organizavo šv. Juo
zapo parapiją. Trumpai tariant, 
bandė atkurti tai, kas jiems 
primintų nors varganą, bet mie
lą tėvų kraštą, Lietuvą, kuri 
dar nešė sunkų caro užnertą 
jungą. Daug tų organizacijų iš
nyko. kitos gyvuoja ir šiandien. 
Apie jas neseniai buvo rašyta-

Visokios veiklos centras, kaip 
ir tinka, yra šv. Juozapo pa
rapija. Jei rašalo nepritruks, 
bus kalba atskirai. Ypatingai 
apie mūsų energingą dzūką kle
boną kun- E. Gradecką.

Nemunas ir Venta
Dar tebeveikia du lietuviški 

klubai, abu toje pat gatvėje— 
48 ir 103 Green St- Šių klubų 
kitaip niekas ir nevadina, kaip 
”48" ir "103". Net ir nelietu
viai. Pasiteiravus pas senus 
žmones, paaiškėjo, kad “48" 
tikras vardas — Nemunas. Klu
bas įsteigtas šv. Jurgio Raite
lio draugijos, kurios žinioje 
klubas yra ir dabar. Klubo pa
talpos naujai atremontuotos, ne 
brangiai išnuomojamos įvairiem 
parengimam.

Antrasis. "103" klubas, savo 
pavadinime, išrašytam viršum 
baro didelėmis raidėmis, turi 
tarp raidžių po raudoną įtupdy
tą tulpę. Sako, jogei čia yra 
“‘Lietuvių Piliečių Politinis Klu
bas". Bet neaišku, ar piliečių 
Lietuvos, ar Amerikos. Prie į- 
ėjimo dar parašyta "Venta". 
Šio klubo nariais buvo daugiau
siai "pažangūs" žmonės, arba 
tie. kurie “žinojo" ir “žino", 
kad žmogui mirus, padėtis yra 
tokia, kaip dar negimus, o baž
nyčia — tai “biznis” . -.

Vienu metu į tą klubą buvo 
gana daug naujų ateivių įsira
šę, kad nuimtų tas ryškiai rau- 

(nukelta į 7 psl.)

K a r i o
Karys, pasaulio lietuvių ka

rių — veteranų mėnesinis žur
nalas. leidžiamas dabar Brook- 
lyne ir spausdinamas Darbinin
ko spaustuvėje, kovo 31 Lietu
vių Atletų Klube prisiminė sa
vo buvusį redaktorių ir bend
radarbį prof. Kazį Kepalą, ku
riam pernai suėjo 70 metų. Pa
gerbti kario — veterano ir se
nųjų kalbų — graikų ir loty
nų — buvusio mokytojo ir lek
toriaus susirinko apie 40 as
menų: jo mokinių, bendradar
bių, draugų ir pažįstamų, dau
giausia dėvėjusių Lietuvos kario 
uniformą. Šalia tėvo sėdėjo ir 
jo duktė pianistė Aldona Ke- 
palaitė, kurios koncertas nese
niai praėjo su dideliu pasise
kimu Carnegie Recital Hali, 
New Yorke, pripildžius salę ko- 
’ e vieniem lietuviam- Tai irgi 
rodė, kad ši šeima turi mūsų 
visuomenėje simpatijų. Pagerb- 
tuvėse tai parodė gausūs svei
kinimai žodžiu ir raštu. Nė ne
bandydamas jų visų vardinti, 
kreipiu dėmesį į kai kuriuos 
prof. K. Kepalo gyvenimo mo
mentus ir darbus.

SENOVĖ DABARČIAI
Zigmas Raulinaitis, dabarti

nis Kario redaktorius, pradė
damas tą jaukų pobūvį, nupa
sakojo, ką prof. K. Kepalas da
bar veikia. Jis talkina Kariui 
lietuvių kalbą taisyti ir rašo- 
Karyje buvo spausdinti Herodo- 
to istorijų vertimai iš graikų 
kalbos. Yra išvertęs iš lotynų 
kalbos Livonijos Henriko kro
niką. reikšmingą Lietuvos vals
tybės pradžiai pažinti. Baigia 
versti taip pat didelės reikšmės 
kroniką. Ieškoma galimybių 
tiem vertimam išleisti. Būtų tik
rai gražus įnašas į negausią Lie
tuvos praeities klausimais li
teratūrą. Daug kas galėtų su 
įdomumu paskaityti, kaip senie
ji kronikininkai vaizdavo lietu
vius ir jų kovas su kryžiuočiais

prisimintas redakcijos
VEIKLUS TREMTYJE

Jonas Šlepetys, sveikindamas 
Bendruomenės vardu, priminė, 
kad K. Kepalas, ir pasitraukęs 
iš Lietuvos, liko aktyvus. Jisai 
Miunchene dirbo lietuvių gim
nazijoje- Atvykęs Amerikon 
1949 ir dirbdamas paprastu dar
bininku. nesišalino visuomeni
nio darbo. Matome jį LB Ne\v 
Yorko apylinkėje, karių sąjun
goje Ramovėje, mokytojų są
jungoje, atsargos karininkų są
jungoje ir kitur. Visada ramus, 
santūrus, paslaugus. Matome jį 
taip pat kone visuose parengi
muose. Nevisi tokie uolūs net 
ir jaunesnio amžiaus, o juo la
biau — visai jauno. Sektinas 
jo pavyzdys kaug kam.

DARGANOTĄ RUDENĮ
Inž. Antanas Novickis prisi

minė jaunas dienas iš Mintau
jos laikų ir susitikimas nepri
klausomoje Lietuvoje. Gilų įs
pūdį palikęs 1939 ruduo, kai 
Vilniaus linkui, karui prasidė
jus, susitikę prie Rumšiškių, 
perlyti, klampiam kelyje įbri
dę. A. Novickis važiavo auto
mobiliu, K. Kepalas — arklių 
traukiamu vežimu. Kai išsisky
rė, tas vežimas K. Kepalą nu
tempė tik ligi Žiežmarių. Ten 
sutiko jau bėgančius iš Vilniaus 
lenkus. Jie pastebėję: "Pavėla
vote, ponai!”- Bet nebuvo vėluo
ta. Lietuva laikėsi nusistatymo 
jėga neperžengti demarklinijos 
ir nepulti lenkų, kuriuos buvo 
užpuolę susitarę bolševikai ir 
vokiečiai. Nebuvo tik žinoma, 
ar bolševikai prie demarklini
jos sustos. Buvo pasiruošta pa
sipriešinti.

PRIEŠYBIŲ KELIU
Kazį Kepalą pažinau pirmą 

kartą Vilniuje 1918 metais, ka
da dėl Lietuvos taip pat grū
mėsi vokiečiai, rusai bolševikai 
ir lenkai. Laikiau pas jį egzami
nus į Vilniaus gimnaziją. Išgy
venau tos gimnazijos ūgėjimą

PROF. A. KEPALAS su dukterim Aldona

ir drebėjimą. Augo ji žymiais 
mokytojais, kaip A. Smetona, 
A- Stulginskiu, M. Biržiška. M. 
Reiniu, K. Kepalu, K. Čibiru ir 
k., o buvo drebinama Vilniuje 
besikeičiančių Lietuvos priešų. 
Jie daug ką išsklaidė. Daug mo
kytojų vėliau iškilo į nepriklau
somos Lietuvos viršūnes- Visa
da kukliai besilaikęs K. Kepalas 
paliko karininku ir ' mokytoju. 
Antru kartu pas jį mokiausi 
Aušros gimnazijoje Kaune.

Kai dabar į tą kelią žiūri— 
nuo caristinių laikų iki dabar
tinių bolševikinių, — aišku, 
kad prof. Kazio Kepalo kartai 
teko išgyventi sunkiausi ir

džiaugsmingiausi Lietuvos lai
kai. Vargu jie kada tokiom sa
vo priešybėm pasikartos. Bet 
su kieno amžiumi jie sutapo 
— to dalia daugiau vargi, negu 
laimi.

LAIMĖS ATEIČIAI
Sukaktuvininkas atsakyda

mas dar į daugelį kitų sveiki
nimų ir prisiminimų, į daugelį 
linkėjimų sveikatos ir šviesių 
dienų, ramiu žodžiu padėkojo 
ir pastebėjo: "Padariau, ką ga
lėjau".

Kario redakcija tikrai gražiai 
padarė, prisimindama karį—ve
teraną ir mūsų tautos švietėją.

S. Š-

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

20 operų arijų, A. Dičiūtė-Trečiokienė (3 plokštelės) ........... 12.00
A. šabaniausko dainų-šokių 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00 10.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00) .... 10.00 
Dainuojame su Rūta. Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $6.00) 5.00 
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos choru (Stereo $4.50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis: 14 liet, dainų ............  , 5.00
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 8.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 4.50 
Lietuviškos dainos. Bostono liet, mišraus choro 17 dainų .... 4.50
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 5.00 
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 šokių muzikos ....  ...... 6.00
Lietuviški maršai. Br. Jonušas. įgrota 12 liet, patriot. maršų 7.00
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis. 10 plokštelių po 5.00
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 5.00
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 6.50
Ar pameni... V. Stankus. 10 šokių muzika (stereo $7.00) 6.00
Tautiniu šokių rinkinys (14 šokių) ......  ... 5.00
Žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ............. 5.00
Lithuanian. 2-speed record course ............................................ 3.00
Kam gi liūdėti. V. Stankus, tango ir valsas . 1.00
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio liet, dramos te

atro vaidinimas. 3 plokštelių albumas .......... 15.00
Liet, dainų, šokių, polkų. Žukausko-Vasiliausko juokai: Co-

lonial Co. 4.50

į*

Plokštelių albumai gaunami:
I) .\ RBININ KO A DM I N'ISTR ACLJO J E

”■ 910 Wil)oughby Avė. Brooklyn 21, N. Y. ’

ir kalavijuočiais.
JAUNYSTĖ LIETUVAI

Jurgis Kiaunė, savanoris-kū- 
rėjas, baigęs Lietuvoje karo 
mokyklą drauge su K. Kepalu, 
apžvelgė visą gyvenimo kelią, 
tvirtai surištą su Lietuva- Ka
zys Kepalas, gimęs 1891 Pet- 
raukoje, Kamajų valsčiuje, mo
kėsi Mintaujoje ir Vilniuje, 
Maskvoje ir Petrapilyje, paga
liau Kaune. Petrapilyje studi
javo graikų ir lotynų kalbas, 
bet pirmas pasaulinis karas ne
leido studijų užbaigti. Tada mo
kytojavo Vilniuje I lietuvių gim
nazijoje 1918-19, stojo savano
riu. baigė Kaune pirmąją ka
rininkų mokyklą, dirbo kariuo
menės švietimo skyriuje, reda
gavo Kari ir statutus, vėliau 
mokytojavo Kauno Aušros gim
nazijoje ir suaugusių gimnazi
joje; užbaigęs Kauno universi
tete aukštojo mokslo studijas, 
buvo lotynų kalbos lektorium. 
Visas tas triūsas buvo glaudžiai 
susijęs su nepriklausomos Lie
tuvos atstatymu ir Lietuvos 
švietimu. Visa jaunystė ir su
brendimo metai buvo savo tau
tai skirti.

KIETAS MOKYTOJAS
Anicetas Simutis, Lietuvos 

konsulas New Yorke, prisimi
nė laikus iš Kauno Aušros gim
nazijos. Kazys Kepalas buvęs 
“kietas mokytojas" — daugiau 
trejetuko nerašęs ir tuo būdu 
privertęs mokytis. Anicetas Si
mutis ir po daugelio metų ge
ru ir taisyklingu akcentu pakar
tojo išmoktus Horacijaus eilė
raščių posmus. Vieną pritaikė 
ir savo buvusiam mokytojui: 
"Non omnis moriar — Ne vi
sas mirsiu, žymi mano dalis pa
liks". Liks parašyti vadovėliai, 
vertimai, lietuvių kalbos kari
niai terminai, perteiktos kitiem 
žinios, meilė ir triūsas Lietu
vai. Tik dėl to "kietumo" rei
kia viena pastabą pridėti. Al
dona Kepalaitė man pašnibždė
jo. kad ji talkinusi tėčiui są
siuvinius taisyti ir ten buvę taip 
pat penketukų ...

SVEIKINA kons. A. Simutis. Iš k. j d.: Vacį. Alksninis, p. Raulinaitiene, S. Sužiedėlis. A. Kepalaitė, K 
Kepa las.

IŠ VISUR
— Dr. Vytautas Vardys skai

tys pirmąją paskaitą šios vasa- * 
ros sendraugių ateitininkų sto
vykloje- Paskaita pavadinta — 
Profesija ir lietuviškas gyveni
mas- Su šia paskaita bus pra
dėta nagrinėti stovyklos studi- 
nė tema — Žvilgsnis į save: 
kuo esame ir kur einame? Sto
vykla vyks rugpiūčio 12-18 Dai
navoje prie Manchesterio, Mi- 
chigan. Dalyvių ir svečių tiki
masi iš visos Amerikos ir Ka
nados.

— Jurgis A. Petrauskas, Los 
Angeles, Calif., tvarko Kuchel 
— Lipscomb rezoliucijai remti . 
komiteto kasą. Anot jo, komi
tetas yra pramatęs visą eilę žy
gių rezoliucijų pravedimo rei
kalu. Tam reikia ir reikės di
delių finansinių išteklių. Komi
teto darbams paremti visi lie
tuviai kviečiami skirti savo 
"našlės skatiką". Aukos siųsti- 
nos: Mr. George A. Petrauskas, 
3442 Madera Avė., Los Ange
les 39, Calif. Nė viena auka ne
bus nei perdidelė, nei permaža.

— Prof. Jonas Kuprionis, 
gyv. Huston, La , paaukojo Lie
tuvių fondui šimtą dolerių. Tai 
graži pradžia, nes yra nusista
tęs įnašus į LF palaipsniui di
dinti. J. Kuprionis, diplomuo
tas miškininkas, Nepr. Lietu
voj buvo miškų urėdu. Žemės 
ūkio akademijos docentu, vė
liau Vilniaus universiteto do
centu ir spec. miškininkystės 
katedros vedėju. Į JAV atvy
ko 1946, čia Įsigijo miškų moks
lų magistro laipsnį, dėsto Loui- 
sianos Politechnikos institute, 
Houstone. Lietuvoj buvo miš
kininkų žurnalo “Mūsų Girios” 
steigėjas ir ilgametis redakto
rius, dabar redaguoja žurnalą 
“Girios aidas", bendradarbiau
ja lietuviškoje spaudoje ir yra 
aktyvus lietuvių visuomeninio 
gyvenimo narys.

— Stasio Pilkos, buvusio ne
priklausomoje Lietuvoje vals
tybės teatro aktoriaus Kaune, 
minėjimas 40 metų kultūrinio 
darbo rengiamas Chicagoj, Jau
nimo centre, balandžio 14 d. 
7:30 vai. vak. Draminio rečita
lio programoje, be jubiliato, da
lyvauja sol. Roma Mastienė, 
mezzosopranas. ir komp. Vla
das Jakubėnas- Dialoguose tal
kininkauja Elena Blandytė ir 
Juozas Raudonis.

— Dr- P. Jucaitis, sulaukęs 
65 metų amžiaus, išėjo Į pensi
ja ir dėkoja Lindeno ir plačio
sios apylinkės lietuviams už 
šaunias išleistuves. Dr. P. Ju
caitis dirbo kaipo tyrimų che
mikas Tenco, Ine.. Lindene. Da
bar tą kavos ir arbatos įmonę 
nupirko Coca - Cola Co. Anks
čiau d r. P. Jucaitis buvo pro
jektų vedėjas Armour Research 
Foundation of Illinois Institu
te of Technology, o prieš tai 
buvo Gannon Collcgc chemi
jos profesorius. Per septynis 
semestrus dėstė fizine ir anali
zinę chemiją. Dabartinis adre
sas: 2333 Robimvood Avė.. To
ledo 10. Ohio.

— Ieškomas Jonas Pečkaus- 
kns, sūnus Juozo, gyvenęs Ca- 
racas. Vcnezueloje. Jis pats ar
ba apie jį žinantieji prašomi 
atsiliepti Marijai Petraiticnei. 
64-36 56th Rd.. Maspeth 78. 
N. Y.

ELEMENTORIUS Ė 
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedago

gas Ig n n:s Malenns pačiu 
naujausiu metodu.

Vaikus galima pradėti mo
kyti skaityti jau 4 metų, kai 
tik susidomi skaitymu.

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Siman- 
keviėiaus spalvotais pieši
niais Išleido .Iteitis Brook- 
Ivne. N Y Spaudė salezie
čiu spaustuve Italijoj Kai
na 52 50. (1.įtinama adresu 
ATEITIS. 9‘0 V\illcuqbbv Avė. 
Brooklyn X. v ;• ?
tO-Ilu.
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TEISĖJAI jaunimo teisme: (ii k. j d.) V. Radzivanas, V. Rastenis ir D. Bulgarauskariti. Nuotr. G. Peniko.

LIETUVIO JAUNUOLIO TEISMAS BROOKLYNE
tinių šokių grupėje). .

Liudininkas Kęstutis Kudž
ma teigė, kad studentai daly
vauja ir domisi Lietuvos poli
tika: pav. LF turi daug nariu, 
jaunesnių kaip 35 m. Jaunimas 
aktyviai dalyvauja programose, 
kalba labai gerai lietuviškai, ką 
galima buvo pastebėti neseniai 
Įvykusioj ateitininkų šventėj 
Brooklyne. Ateitininkų Federa
cijos naujon valdybon išrinkti 
jauni žmonės. Yra atskirų 
taustančių jaunuolių, bet 
išimtys.

J. Bružinskas liudijo.

New Yorko lietuvių bendruo
menės apygarda kovo 31 Ap
reiškimo parapijos salėje suren
gė jaunimo teismą. Vyr. teisė
ju buvo V. Rastenis, kiti du 
teisėjai — D. Bulgaraitė ir V. 
Radzivanas- Buvo teisiamas 
“Klajūnas jaunuolis lietuvis” 
maždaug 20-30 m.

Teismą atidarė vyr. teisėjas 
Rastenis apgailėdamas, kad kal
tinamasis neatvyko Į teismą. 
Priežastį nurodė prokuroras A. 
Budreckis: kaltinamasis yra tik 
jaunimo simbolis. Gynėjas dr. 
V. Vygantas atsakė, kad tas 
“simbolis” yra gyvas — tai sve
tur gyvenąs mūsų jaunimas.

Kaltintojo aktas susidėjo iš 
3 posmų: jaunimas nesidomi 
lietuviška politika: jaunimas ša
linasi lietuviško visuomenės gy
venimo: jaunimas nutausta — 
tarp savęs angliškai kalba. Gy
nėjas atmetė kaltinimą viena 
žodžiu — nekaltas. Buvo ap
klausti liūdininkai.

Pirmas paprašytas liudyti dr. 
Br. Nemickas. Jo pareiškimu, 
jaunuolis 4 politines partijas 
nestoja. Lietuvos laisvinime ne
dalyvauja, nors suvažiavimuose 
kartais ir matomas. Jaunimo
organizacijų yra. bet jose jau
čiamas nenoras dirbti- 
Antrasis liūdinin!^ s A. Ma
ceika parodė, kad jaunimo do
mėjimasis L. Bendruomene ma
žas. nors priimami nariais 18 
metų, ir LB padeda studentam 
mokslo siekti. Fordhamo un-te 
yra dėstomi lituanistiniai daly
kai. bet jaunimas neužsirašo, 
nors jiems siūloma ir finansi
nė parama. Į kultūrinius pobū
vius renkasi tik tada, kai yra 
šokiai. Vasario 16 minėjimus 
mažai lanko, (čia gynėjas pa
sipriešino. aiškindamas, kad 
mokslas brangiai kainuoja, jau
nimas turi pats užsidirbti; mi
nėjimuose matome ir jaunimo, 
jie renka aukas, dalyvauja tau-

na
tai

kad

jaunimas yra veiklus: pav. skau
tams vadovauja daug jaunimo, 
linksmai važiuoja į stovyklas. 
Su lietuvių kalba kiek sunkiau, 
bet čia tėvų kaltė- Kad mažo
kai pasirodo minėjimuose, tai 
švenčių rengėjų kaltė — pro
gramos ir paskaitos būna nuo
bodžios. Jaunimas partijų ne
smerkia. bet ir nemėgsta; vei
kia daugiau lietuvybės labui.

Abi šalys Įteikė teisėjams 
daug Įrodomosios medžiagos 
apie jaunimo veiklą: žurnalus 
Lituanus. Studentų Gaires, Atei
ti, ištraukas iš periodikos, ap-

linkraščius ir kt. Čia ir “susi
kibo” gynėjas su kaltintoju dėl 
jaunimo spaudos. Kaltintojas į- 
rodinėjo. kad jaunimo spaudai 
vadovauja vyresni negu 35, net 
redakciniai kolektyvai yra vy
resni. Gynėjas atmetė nurody
damas. kad prokuroras sumai
šė davinius, kad jaunimas do
misi Lietuvos politiniais klau
simais. bendruomenėje jaunimo 
procentas didesnis, negu vyres
niųjų. o kalba daugumo jau
nuolių grynai lietuviška; už
miršta tik tie. kurių tėvai na
mie kalba angliškai.

Teisėjai, pasitraukę keliom 
minutėm pasitarti, grįžę paskel
bė teismo sprendimą: “Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
Nėw Yorko Apygardos sudary
tas ypatingas teismas viešame 
posėdyje 1962 kovo 31 Brook
lyne, apsvarstęs jam pateiktus 
duomenis “Klajūno jaunuolio 
lietuvio” byloje, rado, kad kal
tinamasis yra tik išeivijoj esan
čio lietuvių jaunimo neišaiškin
to dydžio dalies simbolis; kalti
nimai jam šioje byloje remia
mi didžia dalimi nuomonėmis 
apie nekonkretizuotus, neįrody
to smerktinumo ir tik iš dalies 
lietuvių jaunimą apibūdinančius 
reiškinius, ir nutarė: bylą grą
žinti ALB New Yorko Apygar
dos prokuratūrai tardymui pa
pildyti "-

Šis lietuvio jaunuolio teismas 
nesutraukė daug klausytojų. 
Jis buvo skirtas jaunuoliam 20 
- 30 m., bet dauguma buvo vy
resnės kartos ir mokyklinio am- 
žaisu klausytojų. Gaila, kad 
New Yorko jaunimas leidosi 
būti teisiamas “už akiu”. V. R.

JAUNIMO teismo eigoje: (iš k. j d.> prokuroras A. Budreckis, advokato liudininkas K. Kudžma, teisėjas V. 
Radzivanas, vyr teisėjas V. Rastenis, dalinai matosi teisėja D. Bulgarauskaitė, ir advokatas dr. V. Vygan
tas. Nuotr. G. Peniko.

DISPLAY DISFLAY

AUTO UNDERCOATING
Ali Cars Uundercoated. $12'0"! 
Protect from rust guaranteed. SAV 
-WAY. 1332 Atlantic Avė.. <near 
Nostrandt. IN 7-2300; 1175 Coney 
Isle Avė. inr. Avė. B.. GE 4-41251.

R0CHESTER FLOOR WAXING

Scraping Service 
IN 7-3365

< Porter Service i 
Special consideration given 

Religious Institutions.
to

LIETUVIS SAVO SUTAITPŲ NENEŠ KITUR

1924 m. 1961 m.

Schuyler Savings and Loan 
Association of

KEARNEY, NEW JERSEY
primena, jog laikas visiems lietuviams priklau
syti prie šios vienintelės lietuvių finansinės drau
gijos, turinčios didelį pasitikėjimą lietuvių ir sve-
timtaučių tarpe.

Draugija apdrausta FEDERAL SAVINGS & 
LOAN CORPORATION, yra narys FEDERAL 
HOME LOAN BANK.

4rr dividendo už palūkanas.
Atliekami visi kiti bankiniai patarnavimai 

Eetuvių ir anglų kalbomis.
Lengvomis sąlygomis duodami morgičiai na

mams Įsigyti.
įraukiame atsilankant arba paskambinant:

24 Dalis Avė.. Keamey. N J.; Telef. WY 1-0001 
JULIUS PAKNIS, Prezidentas

P. VELEVAS. Sekret. J. BELZA, lidininkas

BŪDAMI VIENINGI, BŪSIME TURTINGI

RAIŠE FUNDS

for Schools - Scouts - Organ'.zaiions 
- Auxiliaries - Mothers Club*. Etc. 
No Risk—No Investment. Write for 
Free Information Sal Pinciotto 
105-2* - 133rd St., Richmond Hill 
19, N. Y.: TeLi JAmaica 9-3396.

Famous "Biamey Stone’s’’ only

PARTY ROOM
For Showers. Weddings. Retire- 
ments and Special Occasions — 
Accommodates 80. 761 3rd Avė. 
(Cor. 441 h St.>; OXford 7-9937.

C. F R A N K'S
1TAUAN & AMERICAN 
RĘSTA URANT - PIZZERIA 
Full Course Dinner Serve d

Every- Sundav
3941 VYhitc Plains Rd. TU 2-6512 

(BeL 223rd & 224th StsJ

NEBŪK ŽILAS
"Florai Herb" yra nuo
stabi priemonė plaukų 
prieštarai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų Ir chemikalų atstatoma natūrali 
plauku spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plankai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuotam!. Neatrodo dažyti At- 
si’iakiie. S3 00 tiž didelę 8 oz. bonkų. 
Kanadoje . S' 00 Garantuojame. Mi
nite patenkinti. — TROPICANA, 
Dept. A; P.O. Boa 305, Clinton, Ind.

$

!
$

Cambridge, Mass.
Serga. P. šleivis, ilgametis 

Darbininko skaitytojas, jau ke
linti metai sunkiai serga. Jam 
amputuota koja. Gydosi namie. . 
Tai 7 pat sunkiai serga buvę 
mūsų parapijos ir visuomenės 
veikėjai: J- Mockevičius, pa
liestas sunkaus paralyžo, A 
Plekavičius serga kelinti metai, 
A. Zaveckas pergyveno antrą 
sunkią operaciją ir šiuo metu 
yra Mt. Auburn ligoninėje. T, 
Banienė ir Cambridge ALK Su
sivienijimo kuopos iždininkas 
W. Janeliūnas- Visiems linkime 
geros sveikatos.

Kun. A. Baltrašiūnas, nau
jas mūsų parapijos klebonas, 
labai energingai vadovauja lie
tuvių N. Prasidėjimo prpijai. 
Dabar remontuojama bažnyčia 
iš lauko, vėliau bus gražinamas 
vidus, šiam tikslui sudaromas 
fondas. Pirmieji fondą parėmė 
Černiauskai, paaukoję 1000 dol. ■ 
dukters atminimui Swateks au- ; 
kojo 100 dol., kiti aukojo ma
žesnes sumas- Moterų klubas 
ir Moterų s-gos 4 kuopa suren
gė sėkmingus kortavimų vaka
rus- Sąjungos 4 kuopa balan
džio 29 rengia “šurum-burum” 
J. Buroko klube. 163 Harvard 
St. Klebonui visuose darbuose 
energingai talkina vikaras kun, 
V. Valkevičius.

F. E. Daukantu sūnus pa
krikštytas balandžio 1 Roberto 
Antano vardais. Krikšto tėvais 
buvo D. Lembertienė ir J. 
Mimgaudas.

Adomas Overka, vienas iš se
niausių Cambridge lietuvių, 
vienas iš pirmųjų apsigyvenęs 
Cambridge, sulaukęs 93 metų, 
mirė kovo mėn. Palaidotas N. 
Kalvarijos kapuose. Visą laiką 
gyveno Cambridge ir per 54 m. 
buvo laidotuvių direktorius. 
Nuliūdime liko dvi dukros ir 
anūkai A- D.

SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIAT1ON

B. R. PIETKIEWICZ. Prez.

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

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS
Mokami nuo vasario ld., 1960

PINIGAI ĮNERTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.

1/11 111 A C PIRMAD. ir KETVTRTAD. 9 v. r. iki 8 p.p. 
VALAnUUjZ ANTRAD. ir PENKTAD........ 9 v. r. iki 5 p.p.

6ESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; Trečiad. uždaryta.

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

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

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 
TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

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

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

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptus 
ir turime visus gatavus vaistus. — Jei reik vaistų — 
eikit į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broadway, 
tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020.

DISPLAY

BRIDALS
VVHOLESALE PR1CES 

DIRECT EROM 
MANUFACTU-RER TO YOU 

A Complete line of the latest 
designs and fabrics available 

CUSTOM FITTED 
NO CHARGE FOR ALTERATION 

Savinas ran<re np to $80.00 
BY APPOINTMENT ONLY 

Wl 7-0216 
Charming Bridal Gowns

28 W. 38th Street llth Floor

ROOM AND BOARD

Oueens and Long Island

Cheerful. comfortable rooms. Elder- 
ly mert. Tray or table Service. Bed 
patient acceptable. Reasonable rates

IL 8-7485

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina
mas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM SŪRĮ, kuris 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga
minti tik patį geriausią sūrį-

MICHIGAN FARM CHEESE D AIRY, INC. -
Vieninteliai šio sūrio gamintojai Fountain, Micb.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose
PETER LISAUSKAS 

69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y.
VICTOR ABECŪNAS 

351 Park Street, New Britain, Conn.
JONAS JAKUBAUSKAS 

634 N. Denison Street, Baftimore, Md.
MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

prašome kreiptis:

Tel. TW 4-8087

Tel. BA 3-1342

Tel. Longwood 6-262.

24 Prospect Street, Hyde Park, Mass. Tel. Hyde Park 3-3975
GEORGE GALŪNAS 

1466 CanifL Detroit. Mfch.
STANLEY METRICK

1864 W. 47th Street, Chfcago. III.
JOHN SHURNA 

5418 Sof Albany. Chicago, III.
ALLAN STEWART

4316 No. Broad SI., Philadelphla, Pa.

Tel. TO 8-7062

Tel. Yards

Tel. Grovehill

Tel. Gtazstone

7-8393

6-7783

5-1316

s i

Sav. Emanuel L. Rosengard, B.S., Reg. Pharm.

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v. (išskyrus šventadienius ir sekmadienius)

WHHV HORSE TAVERN
baras - restoranas

PRANAS BRUCAS. savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ Woodhaven 21. N. Y. Tel. Virpinta 6-9519

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

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. V į

Tel. VIrginia 6-1800

COSMOS PARCELS EXPRESS C0.
370 Union Ave^ Brooklyn 11, N. Y.

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

■ 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 siuntinį.

■ 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
JAMAICA
politan St.

*ubway: CANARSIE Line — išlipti Lorimer stotyje. 
Line — Hewe« stotyje, CROSSTOWN Line — Metro- 

— Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.



: Naujas "Sporte" žurnalo nu- ■:
meris

Šių metų “Sporto” žurnalo 
pirmame numeryje rašo: Anta- " 
nas Ramūnas — Fiziško ug- J 
dymo vieta pilnutiniame ugdy- | 
me; Jonas Rūtenis — Sporto 
pilietybė; Jonas Gustainis — | 
Kas mums aktualu; Jonas So- | 
liūnas — Praeitis, dabartis, o | 
kur ateitis?; Bromus Keturakis J
— Bėgimo mokymas jaunie- J 
siems; Iš užrašų knygutės —r f 
Spauda, platinimas ir knygne- J 
šiai, Kultūros kongresas ir spor-,j 
tas; Nauja vadovybė; Vladas 
Simutis — Ar nuklystame; | 
Nauji sporto apygardų vadai; 
Algirdas Daukša — Skeveld- 
ros; Česlovas Žilionis— Vie
nu rūpimu klausimu; Jonas šo- 
liūnas — Dešimtuką prisimi
nus; Rytas Babickas — Tos, 
kurios moka žaisti tinklinį; Pet
ras Ambuta virius — Chicagos 
LFK Lituanica grįžta į aukštą
ją lygą; Vytautas Grybauskas
— Krepšinis Chicagoje; Balys 
Nemeika — Australijos lietu
vių sportininkų žaidynės; Sigi
tas Krašauskas — Kanados lie
tuvių stalo teniso pirmenybės; 
Juozas K. Balsys — Kanados 
lietuvių krepšinis; Kazys Mer
kis — Lietuvių įnašas šachma
tų teorijai; Elena Garbačiaus- 
kienė — Keturiasdešimt metų, 
kai pasirodė pirmasis lietuvių 
sporto žurnalas; Stepas Gar
bačiauskas — Lietuvos sporto 
lyga; Algirdas Daukša — a. a. 
Stasys Goštautas; Aloyzas Ba
ronas — Pralaimėjimo dovana 
(novelė); Gediminas švelnys — 
Kaip palengvinti kelionę į žai
dynes; Tarpvalstybinės futbolo 
rungtynės; Bronius Keturakis 
— Ir vėl olimpijada; A. Vaške
lis — Apie sporto spaudą; Ba
lys Pavabalys — Jis turi pačią 
ir ris tą pačią (eiL); Krepši
ninkų žygis Į Europą; 1962 —

r mūsų oliippūūai nteįta^ Pranas ?;
Mickevičius — Jeigu risi . ’..

D Aft BINtNKAS

ro R.ACE
YOUR AD 

CAHCEL OR CMANr 
CMI LO 3-7291

tMSPLAY

MAPLE RĘST HOME
Ruth A George Schnaderbeck — 
Ovners and Directors. — “Happy 
Haven for Sunset Tears.'* Where 
the aged. handicapped enjoy 24 
hour care, comfort, pleasant aĄmo- 
ąphere. Special dieta. Dining romą, 
tray Service. Reasonable. 61 Roae- 
stone Avė. West, SayviUe, LJ-, N.T.

516 LT 9-4840

May Easter bring Each and Every- 
one of ua 'Peace of Mind—Universal 
Peace on Earth.

FIVE OAKS. INC.
•The House <rf Brochettes”. All Cte- 
dit Cards honored. Carte Blanche- 
49 Grove SL, N.Y.C. OR 5-9669.

PARAGON SHOES for all the Fa
mily. Ėnjoy the comfort of Miracle 
Cushion Shoes

LOUIS J. CORNETTA
2149 Bruckner Blvd.. Bronx 72. NY 
After 5:30 p.m. Daily. Weekends 
All Day ...... UN 3-7426

VIENAS iš mdag IMdffųte krepšininkų yra Tomas Brazaitis (viduryje). Jrs žaidžia už John Carroll uni
versitetų ir Cleveiando žaibų. Nuotrauka iš naujo“Sporto” Žurnalo numerio.

WATERBURY, CONN
(atkelta iš 5 psl.)

donas tulpes. Pažanga buvo pa
daryta, bet užsimoto darbo va
ga ligi galo neišvaryta. Nesu
mokėjus laiku nario mokesčių, 
naujieji buvo iš narių išbrauk
ti. Liko tik keletas. Jau kelin
tu atveju klubo pirmininku yra 
Tomas Matas, Lietuvos atžvil
giu patriotiškai nusiteikęs žmo
gus- Jis: skelbia naujų narių 
vajų, ypač laukdamas naujųjų 
ateivių.

Klubas yra turtingas: turtas 
siekia 75,000 dol. T. Matas no
riai leidžia klubo patalpas nau
dotis liet, organizacijoms. Skau
tai, Baltas gauna nemokamai. 
Vasario 16 proga, Mato pastan
gomis, aukojama Altui.

Paliekame klubus, kurių sie
nos, kad prakalbėtų, daug pa
sakytų, kiek čia buvo juoko, 
linksmybių,' organizacinių gin
čų, kurių dalyviai jau iškelia- 

žurnalą leidžia šiaurės Ame- vę į Kalvarijos kalno pašlaitę,

džiu, Spaudos knygynas — tai 
ištisa lietuvių meno paroda. 
Knygyno savininkas tikrai gy
vena ne sau. Naktį uždirba šei
mai kasdieninę duoną, kurios 
nemažo kepalo reikia šešioms 
burnoms. Dienos metu būva 
knygyne, savaitgaliais organi
zaciniame darbe su jaunimu- 
Sunku būtų surasti organizaci
ją, kurios valdyboje nebūtų 
Vaitkaus.

Geru darbu laikoma nuogą 
pridengti, alkaną pamaitinti. 
Tat netoli knygyno yra Gurec- 
kų siuntinių persiuntimo įstai
ga, per kurią šimtai, jei ne 
tūkstančiai, buvo apdengti ar 
pamaitinti Lietuvoje ar tolima
me Sibire:

Netrukus to mūsų lietuviško 
Brooklyno centras bus sulygin
tas su žeme dėl naujo kelio. 
Tik šv., Juozapo bažnyčia, su 
knygynu, Jtiubais-ir kai kuriom saws talrtos 
krautuvėm paliks arti didžiojo A nf 
vieškelio.

miestus, net Baltimorę. Šian
dien teatro jau nebėra, o kas 
su juo atsitiko — niekas neži
no. Klestėjusios organizacijos 
nustojo viešos veiklos. Dar 
Bendruomenė šiek tiek juda, 
bet ir ta po garsiosios delega
cijos pritrenkta; valdyba iš pa
reigų atsistatydino. Buvo ir 
daugiau organizacijų, bet dabar 
nežinia — gyvos ar mirusios- 
Seni vadai apsnūdo, ar pase
no? O dėl to nukenčia jauni
mas, kuris slysta iš lietuviškos 
dvasios ir tradicijų.

Du vienetai iki šiai dienai 
tebesireiškia lietuviškoje dirvo
je. Vienas yra šv. Juozapo pa
rapijos choras,; vadovaujamas 
komp. A. Aleksio, dainos ve
terano- Chorė^Bariai — tikri 
idealistai- Kas^ kitas turi at
sisakyti tiek laisvo laiko, kiek 
choristas. Bet tai daro dėl to, 
kad dainose išreiškiama tėvy
nės meilė, tėv* šalies grožis,

BLUE MILL TAVERN. Be sure to 
dine with' Us when You are in 
Greenwich Village. Most famous 
Steaks and Fried Shrimp in tovm 
at reasonable prices.. Restaurant A 
Cocktail Lounge. You’ll be glad to 
come back again. 50 Commerce St. 
N.Y.C. Bet. 7th Avė. & Hudson St. 

TeL CH 3-7114

M. LOSCIALO Carpet - Rug Dealers 
Brand Narnės: Roxbury - Weawer- 
Magee - LomandLooms - Corbus. 
Complete line Linoleum and Tile. 
Residential, Commercial, Institu- 
tions. Expert installations, all work 
guaranteed. Call ES 2-4425 — 122 
Avė. T (Corner W. 9th St, B’klyn.

REAL ESTATE

Middle Village. Specl. $29,500 Beau- 
tiful Corner Brick, semi-detached. 
4^+3 rm. apartmt. Ideal profes- 
sional or income. Both available. 
50x100 across from Parkjfenced;

drapes ■& living rm. wall mirror. 
Assension Parish. Mušt be seen! ! 
Fine neighborhood. — HA 6-2926.

dinys yra lituanistinė mokyk- 
rikos Lietuvių Fizinio Auklėji- ar tautinius kapus ... Pasižval- Organizacijy malūne la, kuri dabar ' dirba sėkmin-
mo ir Sporto Sąjunga, žurna- gykime dabar pačiame Brookly- Pradėjus atplūsti naujųjų at- giau negu bet kada. Kiek teko

las pasirodo kas trys mėnesiai- no centre. eivdų bangai, kultūrinis organi- patirti, mokiniai vadovaujami
Redaguoja Kęstutis čerkeliūnas MiusarSc RraakivnAc zacijų veikimas atgijo. Vėl vei- mokytojų (h Saulaitienės, I.

kė teatras, kuris vaidino ne tik Antanaitienės if Kazimiero Se-
Mūsiškis Brooklynas zacijų veikimas atgijo. Vėl vei-

Syosset, L.I. Ali Brick Split Level, 
8 rms, cenL hall. 3 bedrms, 2 baths, 
panld. den. fam. rm., good condition, 
nr. L.I. Expressway, school, shop- 
ping center. Large yard. patio 15 x 
25. Landscaped, fruit trees, shrubs. 
Many Extras. — Fairly priced at 
$28,500. Near Catholic Parish and 
School. Owner. WE> 5-5728.

™**į,m**™*~* ‘k: 1 " - ■ ■ ■»
WestcHhsterj N7y. North Yonkers. 
Buflder’s own home. Christ the King 
parish. $26.500. Attractive 4 bedrm. 
home, 1 full & 2 half baths. pine 
paneled playroom; oil steam heat, 
excel. condition; dead-end Street— 
good location for children. Near 
everything. Mušt be seen! Low 
taxes. Owner. YO 5-5547.

Redakcinė komisija: Pranas
MickeviSu*. ženonas Piizinaus- čia dar tebeveikia dvi lieta- , , . , . _ ..

viškos vaistinės, trys kepyklos, '^terburyje, bet buvo pasiekęs Uoko mokosi vajdimmą-Stoti-
kas, Antanas Supronas. gėrį New Yorką ir kitus apylinkių nos dienai.

Numeris gražiai ir skoningai mų parduotuvių, visa eilė už- 
sutvarkytas, gausiai iliustruo- eiginiu, kur galima “atsigaivin
tas. Administruoja — Juozas tį” lengvais ar aštresniais skys- numeris

Bethpage, L. L. 516,990.. St. Martin 
of Towers Parish. 4 bedrooms, 2 
baths. full Dutch dormer; Air con- 
ditioning upstairs, wall-to-wall car- 
peting lower floor. Attach. garage, 
large yard. Walking distance to 
Church and SchooL Owner. Phone 
OV 1-0290.

Sodaitis, 87-85 95 St., Wood- timais. LUX CHRISTI, nr. 1. Rašo: ligoniams; Nauja šv. Tėvo malo- 
haven 21, N. Y. Ekspediciją Priešais bažnyčią, Jaha duo- ję p — Pirmasis Amerikos nė darbininkams- Recenzuoja

ma visa eilė knygų, iš kurių 
pažymėtina: St. B. — V. Ma
černio Poezija, Tannenberg, 
Trejos devynerios, Vieniši me
džiai, Tauta ir tautinė ištiki-

tvarko Marija Žukauskienė, Vi- nos gaminių parduotuvės, yra iįetuvis vyskupas, kun. dr- J. 
nedrąsiai prisisliejęs Spaudos Vaišnoras, MIC — Laisvojo pa- 
knygynas, kur anas dypukas sauiį0 Bažnyčia komunizmo pa- 
* - - ‘ vojaus akivaizdoje ir Naujoji

da Gintautaitė.

C. A. Vokei - VokietaiH$ 
ADVOKATAS

' - 41 — 40 74tii Št.
Jackson Heights, N. Y.
- » <5

Tel. NEwton 9-6620

pirko armonikėlę, čia gausu vis- vojaus akivaizdoje ir Naujoji 
. ko: knygų (kitos net pageltu- §v Tėvo Jono XXIII enciklika 

sios), lietuviškų dainų bei mu- Amžinoji Dievo Išmintis”; kun. mybę, J. Gobis — Leonardo 
zikos albumų. Baltijos gintaro dr. J. Gutauskas — Konverti- Andriekaus lyrika 
dirbinių, medžio drožinių, hop- beieškant; vysk. V. Brizgys kryžiuose, J. G- - 
lytėlių, kryžių, meniškai raižytų — Gerbiamiems lietuviams ku- 
lėkščių ir t.t. Antai, langą puo
šia lietuviškais raštais juostos 
ir tautinių drabužių eilutė, žo

FESTIYAL RESTORANAS IR BARAS
VACYS 8TEPONIS, savininkas.

40 East 26tt Street, New York City, N. Y.
TeL MU 3-2928

GERI PIETŪS IR VAKARIENĖ — JAUKUS BARAS

Salės vestBvfeB, mmMMbbbi ir kitiem pobūviam
SaMje gaH tilpti 200 žmonių

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALĖ NEMOKAMAI
Mielai Idakvtana* bus sutiktas

BUSS. OPORTUNITY

Tompkinsville, S.I., N.Y. Wonderful 
opportunity for Couple or Family. 
Well established Grocery, Statione- 
ry, Magazines, Candy. Busy area,. 
good income assumed. 5 min. walk 
to St. Island Ferry. Owner has other 
business, cannot attend to this one. 
Act fast. Investigate, see for your- 
self. Reasonable. t Tel. YU 1-5148.

nigams tremtyje; prel. F. Bart
kus Ar tai iš tikro didžio
sios nuodėmės; kun- dr. V. Bal
čiūnas — Leono XIII maldos 
po šv. mišių; kun. A. Deksnys 
— Pamokslėliai Velykų sezo
nui; dr. Juozas Girnius — Pre-

- Saulė 
Žvilgsnis 

į kun. J. Ragausko dramą. Su
rinkta gausi kronika. Žurnalą 
leidžia AI.RK Kunigų Vienybė, 
redaguoja kun. Titas Narbutas, 
administruoja kun. V. Paulaus
kas.

H. W. MALĖ

Ieškoma
prityrusio kepėjo 

specialisto kepti duoną, (ruginę) ir 
bulkutes. Tuojau kreiptis adresu:

NATIONAL BAKERY
205 Ashburton Avė.. Yonkers, N.Y.

Mr. & Mrs. J. Levis
Tel.: Y0 5-41SJ

latas, kuris neturi priešų; kun- 
K. Delinis — Prel. K. šaulio 
90 metų amžiaus sukaktis; kun. 
F. Kireilis — Kun. Kazimieras 
Juršėnas; M. Klemensas — De
kretas šv. Oficijų kongregaci
jos viso pasaulio katalikams, 
liečiąs šv. Komunijos teikimą

A. ANMHUŠKEVKIUS
LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai
Laikrodžiai

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

'tephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

37 Sheridsa Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
Augščiausios kokybes produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3847 I Hempsteade — 318 Front Street — IV 3-5548

(Tarp 85 - 86 g-vių* I Flaminge — 41-88 Main Street —- UI 5-2652
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Are. — VA 1-7868 Į Jackson Heights — 82-18 37 th Avenue
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3218 I — DE 5-1154

, - - ' t

Ch Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
ipartamenų ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite vi
sokeriopai apsidrausti: čia valstybinių mokesčių-taksų 
blankai užpildomi

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

■: ( »' • <»’R|i . > <H» -• H '

l'Ki KO
krautuvė

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

Perkant didemiais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

R E P
Liquor Store, In<ų

322 Union Avė. Brooklyn H, N. Y.
TėL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

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

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 
Home-Made. Bologna

ANTANAS VAITKUS, vedSja* 
Papigintomis -karnomis priimame užsakymus^ 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders speęįpl price for Weddings and Parties
HIGrand Street, Brooklyn U, N.Y." — TeL Stagr 2-4329

kapt* Andrusi* - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Insurance

— HAVEN REALTY —
Kelionių biuras lėktuvais Ir laivais. Apdraudimas gyvybe*, namų, 
utomobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki S vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaics Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIŲUOR STORE
Priima, gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. . RlCHMGND HILL, N. Y.
- Telefonas: VIrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8SV.

$6-33-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

IDNTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
<883 MAOISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y
(Rldgevrood)

Tel EVergreen 2-644<

SaM eestuvSms, Ir kito 
kloni* pramogom*. B* te, 
duodami polaldetuvlnlal 
pletO*. Pirmo* rOMe* Ko 
tuvHkaa matata* prieki* 
nr*oml* kalnomta.


