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Vysk. Topd: Abudu yra žalingi. Bet nesuprantu to, kuris
šaukia prieš vieną ir nemato kito

Ekstremistai yra mados žo- Vieni komunistus mato visur, | 
dis- Nuo pernai metų labiau- kiti — iš viso niekur nemato, 
šiai kalbama apie dešiniuosius Vieni perdeda komunistų payo* §
ekstremistus. Tai neigiamos jų, kiti jo nedavertina. Man at> -

Kennedy: Sauja pelnosi prieš 185 milijonų interesusH

Kennedy ir Macmillano įspėjimas 
prieš atomų naujų sprogdinimų

Prezidentas Kennedy ir min- 
pirmininkas Macmillanas balan
džio 9 pasiuntė Chruščiovui pa
reiškimą. kviesdami priimti ato
minių bandymų draudimo su
tartį, suprantama su kontrole. 
Tai paskutinė proga, sakoma 
pareiškime, sulaikyti nuo ato
minių bandymų atnaujinimo; ki
taip Amerika juos turės vykdy
ti šio mėnesio pabaigoje.

Washingtone nėra vilties, 
kad Maskva šio balso paklau
sytų. Amerikos ir Anglijos pa
reiškimas buvo netiesiogiai ski
riamas daugiau vadinamiem

neutraliesiem. Tegul jie mato, 
kad buvo viskas padaryta ban
dymam išvengti. Didelio susi
jaudinimo tarp “neutraliųjų” 
nebelaukiama. Kai kurie pasi
sako prieš bandymus tik gar
siai, atsižvelgdami į opiniją, o 
privačiai pareiškia, kad jie lai
ko Amerikos atominį tvirtumą 
ir savo saugumo garantija.

Plieno pakeltos kainos pabrangins gyvenimą. Tai laikoma pa
našiu smūgiu vidaus politikai kaip Kuba buvo užs. politikai.

Plieno korporacija nutarė pa
kelti plieno kainas 6 dol. vie
nai tonai. Aiškina, kad to rei
kia padarius naują sutartį su 
unija dėl atlyginimo. Tačiau 
kreipiamas dėmesys, kad darbi
ninkam atlyginimas pakeltas 
2.5 proc., o plieno kainą pa
kelia 3.5 proc. Kainos nebuvo 
keliamos nuo 1958. Dabar tu-

PLIENAS IR “KUBA"

Gay ir Berlynas
Gen. Lucius Clay balan- 
11 grįžo iš Berlyno. Jis 
jau atlikęs misiją, kuriai 
skirtas — palaikyti Ber-

džio 
laiko 
buvo 
lyne moralę.

Prezidentas Kennedy spau
dai paaiškino, kad gen. Clay 
grįžimas iš Berlyno nereiškia, 
jog Berlyno klausimui jau su
rastas sprendimas.

AR SOVIETAI APRIMS?
Apsaugos sekr. McNamara 

senato politinėje komisijoje ba
landžio 9 aiškino, kad šiais me-
tais Sovietų spaudimo galima DVI GALYBES: plieno pramones atstovas R. Conrad Cooper ir plieno 
laukti padidėjant Labiausiai 
Azijoje. Atolydžio nėra jokių 
ženklų.

darbininkų atstovas David J. McDonald, kai prieš porą savaičių susitarė 
dėl atlyginimo.

rėš savaime kilti ir visų plie
no gaminių, kainos.

Prezidentas Kennedy balan
džio 11 spaudos konferencijo
je pareiškė savo didelį pasipik
tinimą dėl plieno kainų kėli
mo- Sakė, kad tai nepateisina
mos ir neatsakingas viešojo in
tereso nepaisymas. Kada iš vi
sų amerikiečių reikalaujama pa
siaukojimo, .sauja plieno žmo
nių ieško asmeninio pelno. Tai 
iššūkis 185 milijonam ameri
kiečių Tuo plieno kainų pakė
limu bus pabrangintas visas gy
venimas ir infliacija paspartin
ta. o Amerikos apsaugai parei
kalaus papildomai vieno bilijo
no dol. daugiau.

Prezidentas kreipė dėmesį, 
kad plieno darbininkai padėti 
suprato, derėdamiesi dėl nau
jos sutarties. Prieš 12 dienų 
prezidentas tą sutartį sveikino 
kaip aukštą viešųjų interesų su
pratimą-

Tačiau Amerika yra laisvo 
ūkio kraštas. Ar vyriausybė ga
lės imtis kokių konkrečių prie
monių, iš prezidento pareiški
mų nebuvo aišku. Tuo tarpu 
tik gen. val&ybės gynėjas R.- 
Kennedy ir dvi kongresinės ko
misijos imasi tirti, ar plieno ypač patenkinti laiškais, gau- 
korporacija. keldama kainas, namais iš kitose valstybėse ar 
neprasilenkė su įstatymais. net kraštuose gyvenančių lietu-

Spaudoje kai kurie sako, kad 
plieno kainų kėlimas tai dide
lis smūgis prezidento Kennedy 
politikai. Tai esąs vidaus gy- . 
venime tokis smūgis kaip už
sienio politikoje buvo Kubos 
nepasisekimas. Dalis spaudos 
atsistojo plieno korporacijos 
pusėje. Aiškina, kad pelnas 
toks mažas, kad pernai konser- 
nas turėjęs tik 3 mil dol. pel
no, o anksčiau iki 100 mil. Kal
tina prezidentą, kad jis stovįs 
tik unijų pusėje ir vykdąs jų 
politiką. Tai kapitalo ir darbo 
žmonių konflikto ženklai.

prasmės žodis — maždaug kaip 
seniau “liaudies priešas”, “fa
šistas”, “reakcionierius”, kurie 
jau šiuo tarpu nėra mada, žai
džiant ekstremizmo žaisliuku, 

i savaime turėjo kilti mintis: jei 
yra dešinieji ekstremistai, tai 
turi būti ir kairieji ekstremis
tai; kiekviena srovė turi du 
kraštus, jei vieną kraštą vadin- 
sim dešiniuoju, tai kitas turės 
būti kairysis; jei dešinieji eks
tremistai yra toki pavojingi, tai 
kaip yra su kairiaisiais ekstre
mistais?

Atsakymai ėmė rodytis. Kai 
Tėvas John Cronin savo bro
šiūroje “Communism; Threat 
to Freedom” žaidė prieš deši
niuosius ekstremistus, tai kai 
kurie vyskupai formaliai nuo 
brošiūros atsiribojo: tai ne 
vyskupų nusistatymas. Dabar 
Spokane. Wash-, vyskupas Ber- 
nard J. Topel nuėjo toliau — 
sustojo prie ano klausimo, kat
ras ekstremizmas yra pavojin
gesnis? Savąsias mintis šiaip 
dėsto:

LIETUVIŲ LAIŠKAI PRADŽIUGINA 
SENATORIUS IR KONGRESMANUS

vių- Dažnai senatoriai ir kon
gresmanai tokių laiškų nuora
šus persiunčia rezoliucijoms 
remti komiteto vadovybei.

Štai vienas iš tokių atvejų. 
Kongresmanas Gordon L. Mc

rodo, kad yra perdaug susirū
pinta pirmaisiais ir per mažai 
antraisiais Mūsų laikais didžio- 
sios klaidos ateina kaip tik iš 
antrųjų.

Viena didelė klaida, kai bu
vo galvojama, kad rusai komu
nistai dėl mūsų draugiškumo 
ir nuolaidų taps mūsų draugais. 
Žinome jau, kad jų reakcija bu
vo vis didesni naujų, didesnių 
nuolaidų reikalavimai.

Kita milžiniška klaida buvo 
galvojimas, kad Kinijos komu
nistai tai nėra tikri komunistai, 
o tik “agrariniai reformatoriai”; 
kad kinas iš savo būdo negalįs 
būti komunistas. Dabar jau ži
nome, kiek tai tiesa.

Didžiausia dabartinė klaida 
buvo, kad priėmėm propagan
dą apie Castro už tikrą pinigą- 

Per eilę šių metę aš nema
tau pikto, kuris būtų atėjęs 
šiam kraštui dėl įtakos iš deši
niųjų ekstremistų (gal dar at
eis).

Aš apgailestauju pasitaikiu
sius žiaurius kaltinimus dėl ko
munizmo. Kai kurie yra toki 
nerimti (kaip Eisenhowerio va
dinimas komunistu), kad jie 
yra juokingi ir daugiau žalos 
padaro pačiam kaltintojui. Bet 
tai žala asmeniui.

Tačiau yra rimtesnis dalykas 
užmerkti akis prieš žalą, daro
mą kraštui, daromą antrųjų- 
Turiu galvoje aklumą kai ku
rių didžiųjų dienraščių. Ilgą lai-

LIETUVOJE MIRĖ TĖVAS
K. ČEPULIS Vatikane visuotinio Bažny

čios susirinkimo rengiamojoje 
komisijoje pop. Jonas XXDI pa
reiškė savo susirūpinimą dėl 
informacijos priemonių šiais lai
kais. Jo mintis plėtė Vatikano 
radijas, rodydamas padėtį to
kią:

Žinias, komentarus, doktri
nas, principus ir vaizdus visa
me pasauly skelbia 8,000 dien
raščių su 258 milijonų egzem
pliorių tiražu; 22,000 periodi
nių leidinių, 11,760 radijo siųs
tuvų su 400 milijonų klausy
tojų, 1.000 televizijos stočių su ‘ 
120 milijonų televizijos apara-

Gauta žinia iš Lietuvos, kad tų. 170,000 kino teatrų su 18 
kovo 30 d. mirė Tėv. Kazimie- bilijonų lankytojų per metus, 
ras Čepulis, O. F. M buvęs šios visos informacijos vai- 
Liefuvos Pranciškonę Provinci- sius — kalbėjo Vatikano radi- 
jolas. Palaidotas Panevėžyje ba- jas — yra visiškas minties ir 
iandžio 3 dieną.

Los Angeles, Calif, — Tūks
tančiai lietuvių pareiškia savo 
pasitenkinimą ir džiaugsmą 
naujai įnešamomis rezoliucijo
mis į JAV Kongresą Lietuvos 
bylos reikalu, pasiųsdami re
zoliucijų autoriam padėkos laiš- Donough (H. Con. Res. 444) 
kus ir prašydami jų tolimes- rašo komiteto vadovybei: “... ___ __________
nė& talkos- šioje laisvės kov<x Persiunčiu jums laišką, kurį ką vienas iš jų štabo narių ra-
je. Senatoriai ir kongresmanai gavau iš Zigmo Augaičio (81 šė straipsnius, garbindamas

Robert St-, Northcote, N. 16, Castro (Matthews, N. Y. Times.
Vic., Australia). Tai tikrai tik- Red.). Tai tik patvirtina mano
ras ir nepaprastas įrodymas, menką opiniją apie tą dienraš-
kad jūs ir aš turime draugų tį
daugelyje pasaulio kraštų. Aš Nuo tokios krypties galvoji- 
taip pat gavau panašių laiškų m0 mūsų kraštas jau patyrė ža-
iš daug lietuvių iš įvairių JAV ]os. Nėra reikalo laukti, iki teis-

misijoje. Ligšioliniai popiežiaus mina, priešingai, jos siekia. Jo- greičiau baiminasi pagundos vietovių ...”. mas patvirtins, kad tas ar ki-
Pijaus XI pareiškimai encikli- se randa naują įrodymą savo jas piktnaudoti. Ir tai yra pro- 
koje ir daugelis popiežiaus Jo- tikėjimui Kūrėju. Nesibaimina blema. su kuria susiduria pa- 
no XXIH kalbų vertina tas in- informacijos priemonių, bet rengiamoji komisija- 
formacijos priemones 1 
dėlę dovaną žmogui ii 
zacijai, bet tuo pat metu reiš
kia susirūpinimą, kad jos gali 
būti vartojamos tiek geram 
tikslui kaip ir piktam. Vatika
no radijas tai paaiškino kon
krečiau:

VATIKANAS: informacija tarnauja tiesai ar tiesos iškreipimui

Kanados, Anglijos ir Austrą- tas turi komunistų partijos bi-

ip di- 
civili-

Vardan visiškos laisvės me
ninio realizmo ir informacijos 
srityse jos dažnai atneša pa
krikimo širdim ir sąžinėm ir 
virsta moralinio degradavimo- 
si ir religinio indiferentizmo į- 
rankiais.

Vardan valstybės, partijos 
ar klasės idealogijos jos valdo 

sąžinės perdirbimas, o daugely- visuomenės mintis, iškreipia 
jo vietų visai naujų papročių tiesą, duoda lasvę neapykantos, 

Amerikos protestantę baž- sudarymas. Pirmu kartu isto- brutalumo jausmam, kurie su-
‘ nyčios daro pastangų susijung- rijoje šios informacinės prie- daro grėsmę tarptautiniam šau

ti- Tuo tikslu balandžio 9-10 monės turi būti studijuojamos gurnui.
Washingtone tarėsi keturių di- centrinėje parengiamojoje ko- Bažnyčia padangos nesibai- 
desnių bažnyčių atstovai. Pasi
tarimai Ims tęsiami ir išplėsti.

Prancūzija po sėkmingo balsavimo
Prancūzijos ministeris pirmi- vo 25, vieną iš pogrindinės ar- 

ninkas Debre šeštadienį pasi
traukia. Jo vietoj numatomas 
Georgės Pompidou, Rotschil- 
do banko direktorius, nuo se
nų laikų artimas de Gaulle pa
tarėjas.

— Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle po sėkmingų balsavi
mų numato pakeisti vyriausy
bę. Tolimesni siekimai —■ at
naujinti santykius su arabais, 
kada Alžiro klausimas jau ne
bekliudys; antra, siekti politi
nės vienybės Europoje. Tam 
buvo susitikęs su Italijos Fan- 
fani.

— Paryžiuje balandžio 11 
pradėjo teisti aviacijos genero
lą Edmond Jouhaud, suimtą ko-

mijos vadų.

lijos lietuviai turėtų taip pat uetą. Daugel mėnesių prieš vi- 
įsijungti į laiškų darbą rezo- suotinai sutinkant, kad Castro 
Liucijų reikalu. Senatoriai ir 
kongresmanai su džiaugsmu 
skaito laiškus, gaunamus iš ki
tų kraštų. c.c.

GEORGĖS PAMPIDOU, bū
eimasi* Prancūzijo* min.

10,000 SIBIRO KNYGELIU 
"MARIJA, GELBĖKI MUS" 
ITALIŠKAI

Jau pasirašyta sutartis su 
Figlie di S- Paolo knygų lei
dykla, kuri spausdins Sibiro 
lietuvaičių maldaknygę lietuviš
kai. Parinkta liuksusinė forma 
ir didelis, itališku mastu ma
tuojant,. tiražas. Pirmas leidi
mas išeis birželio mėn. Jo pa
sirodymą norima sutapdinti su 
birželio deportacijų minėjimu. 
Knygelei įvadą parašė kardino
las Confalonieri, konsistorija- 
linės kongregacijos sekretorius. 
Kun. V. Mincevičius rūpinosi 
vertimu ir prižiūrės išleidimą.

K. L. J.

yra komunistas, kardinolas Cu- 
shingas pavadino Castro komu
nistu. Paklustas, kuria teise 
jis taip atsiliepė, kardinolas pa
aiškino: "Jei aš matau paukštį, 
kuris atrodo kaip antis, plau
kia kaip antis, kvarkia kaip an
tis, aš jį vadinu antim"

Tokią išvadą autorius taiko 
ir vienam dabartinės politikos 
konkrečiam atvejui, kurį jis 
skaitė spaudoje. Esą vienas iš 
prezidento patarėjų, kaip rašė 
spauda, aiškinęs, kad reikia leis
ti Rusijai susilyginti su Jungti
nėm Valstybėm apsiginklavimo 
srityje, nes kai bus ginklų pu
siausvyra, tai bus galima sėk
mingai derėtis dėl atominių 
bandymų uždraudimo ...

— Sov. min, Gromyko atei
nančią savaitę vyksta į Jugosla
viją santykių su Titu lyginti-

— Amerikos pirmosios au
kos Pietų Vietnamo kare jau 
pasirodė: komunistai suėmė ke
turis amerikiečius: du, kurie bu
vo sužeisti, pasivedę nušovė, 
kitus du pasiėmė su savim.

Lietuvoje sušaudyti trys žydai
ti; tarp jų esą 17 žydų. Eks
pertai aiškina, kaip rašo N.Y.H. 
Tribūne, kad sovietai, norėda
mi kovoti su juodąja rinka, žy
dus pasirinko atpirkimo ožiais, 
atsižvelgdami į tradicinį Rusi
joje antisemitizmą ir norėdam 
žydus parodyti ūkinių sunku-

Amerikos spauda pirmuose 
puslapiuose paskelbė, kad ba
landžio 9 Lietuvoje buvo su
šaudyti 3 žydai, nuteisti už 
“ūkinius nusikaltimus”, kaip 
tai sako Sovetskaja Litva. Su
šaudyti — Feodor Kaminer, Mi- 
cbail Rabinovič. Aaron Reznitz- 

na° «■ hnona ir apie 20 mM kaltininkais,
džio 10 dėl atlyginimo strei- nuteisti mir-
kuoja 40,000 mokytojų. Mokyk
lų superintendentas paskelbė, 
kad visos 840 mokyklų veiks 
ir neatvykę į darbą mokytojai Gurion balandžio 10 kaltino 
bus laikomi atleisti. Ameriką, Angliją, Sovietus, kad

jie balsavo už Izraelio invazi
jos į Syriją pasmerkimą. Vadi
no tai dviguba morale. Nekal
tino Prancūzijos, kuri susilai
kė nuo balsavimo.

— Izraelio min. pirm- Ben

— Teisme* nusprendė, kad 
mokytojai turi nutraukti strei
ką. Pirmą streiko dieną į mo
kyklas neatėjo iš 40,000 moky
tojų apie 20,000.

— Kubos egzilai, nuvykę į 
Kubą, jau tarėsi su Castro dėl 
belaisvių išpirkimo. Perspekty
vos patenkinamos. Castro rūpi 
pirmiausia pinigai.

— Anglija balandžio 10 at
metė J. Tautų kišimąsi į Ang
lijos kolonijų reikalus Afriko
je.

— Kuba pažadėjo paleisti iš 
1,179 belaisvių 54, kurie yra 
sužeisti ar ligoniai pirmininką*.

Tai skaitydamas—sako vys
kupas Topel, — dar labiau įsi* 
tikinau, kokių ekstremistų aš 
dabar labiausiai baiminuosi- 

Reginą Leoneitę jau garsina Aukštoje pozicijoje esančio 
ir Ameriką niekina žmogaus tokis patarimas iš tik-
Amerikos laikraščiai infor- rųjų yra baiminantis dalykas, 

mavo, ką Komsomolskaja Prav- Pavojus, kuris ištiktų J. Vals- 
da parašė apie Reginą Leonai- 
tę, po dvejų metų buvimo Ame
rikoje grįžusią į Vilnių pas su
žadėtinį. Pasak Sovietinio laik
raščio, ji negalėjusi prisiderin
ti prie Amerikos gyvenimo bū-

tybes tokio patarimo paklausius 
paraližuoja mano vaizduotę. 
Laikraštis informavo, kad tas 
patarimas nustebino preziden
tą. Jei aš būčiau prezidentas, 
tokis žmogus daugiau neturėtų

do- O tą būdą vaizdavo laikraš- progos duoti man savo patari- 
tis kaip nedarbą, rasinę nea- mų. Jis turėtų tuojau pasitrauk- 
pykantą ir dolerio kultą. N.Y. ti iš savo pozicijos ...
Times korespondentas pastebė
jo. kad sovietinis laikraštis nie
ko neužsiminė apie Reginos bro-

Ir išvadą darydamas dėl vi
sos diskusijos apie ekstromis- 

Ii Toma. 19 metų, kuris pasi- ,us- ”torius sako: '** 
liko su tėvais Chicagoje.

— Švedija nutarė nedalyvau
ti Europos bendroje rinkoje. 

GERIAUSIEJI AKTORIAI: Oscaro lenkiate pagerttl SepMa Leeen, vai- Ji nori i51aikyU MV<> neutralu- 
dinuei "Dvi motery*” ir MaxlmHlan Šekeli, vaidinęs "Niurnberge teieme”. mą.

kokį oketrumizmą. Abudu yra
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Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo klausimo iškėlimui 
Jungtinių Tautų forume ir pa
lankiam sprendimui laimėti tu
rime du svarbaus argumentus: 
visa eilė valstybių iki šiol ne- 

- pripažįsta Lietuvos ir kitų Pa
baltos kraštų pavergimo ir lai
kosi nuomonės, kad tie kraštai 
neteko nepriklausomybės tarp-

Ar visada vienybėje yra galybė?
Vienybės reikalu šiom die

nom prabilo Lietuvių Demokra
tų Lyga Chicagoje- Organizaci
ja mažai kam plačiau žinoma, 
bet pakankamai sena — įsteig
ta dar 1936. Jos tikslas — 
stiebtis į Amerikos politinį gy
venimą tokiu būdu, kad rinki
muose būtų galima pravesti lie 
tuvius arba jiem palankius as
menis. Tikslas girtinas. Girtini 
ir darbai, kurių yra atlikusi ši 
organizacija. Antai, rinkimuo
se buvo gražiai patalkinta šen- 
Paul H. Douglas. nuoširdžiam 
lietuvių bičiuliui. Girtinas ir su
sirūpinimas lietuvių vienybe bei 
Altu: “Lietuvių Demokratų Ly
ga remia Amerikos Lietuvių Ta
rybą ir smerkia jos griovėjus... 
Tegyvuoja Amerikos lietuvių 
vienybė, nes vienybėje — ga
lybė’’’. Mes keliami abi rankas 
už tuos žodžius, bet negalime 
pagirti ieškojimo griovėjų ten, 
kur juos mato LDL Vykdoma
sis Komitetas.

davoje. Šias mintis pabrėžė 
prof. dr. D- Krivickas balan
džio 1 Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne, krikščionių 
demokratų rengtame seminare, 
kur jis buvo pagrindiniu pra
nešėju. nagrinėjant pavergtų 
tautų išlaisvinimo ir J. T. pro
blemą. Jo mintis papildė prof. 
dr. A. Trimakas ir min. V- Si
dzikauskas.

gal kurią joks tarptautinis or
ganas negali kištis į valstybės 
vidaus reikalus- Tačiau prakti
ka parodė, kad tautų apsispren
dimo teisė turi pirmenybę prieš 
minėtą klauzulę. Keliais atve
jais J. T. priėmė nutarimus, 
kurie lietė jos narių vidaus 
reikalus.

Jungtinių Tautų statute nėra 
nuostatų, liečiančių revizioniz-

Pavergtųjų tautų klausimui 
J. T. iškelti pagrindu gali bū
ti žmogaus teisių gynimas- Pa
grindines žmogaus teises api
brėžti J. T. bandyta dviem at
vejais: priimant genocido kon
venciją ir svarstant žmogaus 
teisių 
staroji 
tis ir 
verstų
ją vykdyti. Daugiau vilčių tei
kia praeitais metais priimta ki
ta rezoliucija, liečianti kolonia
lizmo likvidavimą ir sudarytoji 
septyniolikos narių komisija 
jos vykdymui prižiūrėti.

Tačiau ir šie nutarimai ne
teikia daug galimybių

deklaracijos turinį. Pa- 
deklaracija nėra sutar- 
neturi sankcijų, kurios 
pasirašiusias valstybes

tokiu “Naujienų” šlovinimu, tai 
ginamas nebe Altas, o jo sek
retorius — “Naujienų” redak
torius. Ar tokia nuomonė visų 
LDL narių ar tik Vykdomojo 
Komiteto? Ar čia neatsitiko tas 
pats, kas ir su Altu: Alto ta
ryba dėl Kuchelio rezoliucijos 
tarė vienaip, o Alto sekretorius
darė kitaip. Kas yra LDL sek-. mą. Jų struktūra remiama su

vereninių tautų lygybės ir tai
kaus tarptautinių ginčų spren
dimo principais. Šių principų 
įtakoje kilo ir taikaus sambū
vio praktinė mintis. J. T. statu
to taikymas ribojamas išimti
nės jurisdikcijos klauzule, pa-

retorius?

t
Vykdomasis Komitetas “Nau

jienose” balandžio 9 dėsto: “Ap
gailestaujame, kad respubliko
nai. siekdami smulkių savanau
diškų laimėjimų, ardo Amerikos 
lietuvių vienybę ... Patyrimą 
turintieji lietuviai iš karto turė
jo suprasti, kad Kalifornijos 
Kuchelio rezoliucija buvo ir pa
liks politinis burbulas”. Toliau 
seka pageidavimas, kad “nau
jai atvažiavusieji mūsų tautie
čiai pasimokytų etikos iš Ame
rikos laikraščių”. Pagaliau pri-

Etikos kitus mokyti yra leng
viau, negu pačiam laikytis. Ne
manome. kad ir amerikiečių 
laikraščių etikai pritiktų respub 
likonus vadinti “smulkiais sa
vanaudžiais”, o šen Thomas H. 
Kuchelio rezoliuciją — “politi
niu burbulu”. Tokių rezoliu
cijų. kaip žinome, atsirado jau 
devynios, ir ne tik respubliko
nų. Be to. jei nėra etiška, kai 
“Naujienos” kieno nors nieki
namos. tai nėra etiška ir tada, 
kai jos kitus melagina ir nie
kina. Vykdomasis LDL Komi
tetas laikosi nevienodo mato 
— tai jo etika. Gali jis galvo
ti. kad “nieko naudingo visiem 
lietuviam” nėra padarę, kas ne
sutinka su “Naujienų” taktika 
ir etika, bet tuo būdu LDL Vyk
domasis Komitetas suniekina 
kitus lietuvius veikėjus.

Sovietų

pavergtų kraštų klausimui iš
kelti J. T., o juo labiau tei
giamai jį išspręsti. Priežastimi 
yra faktas, kad Europos pa
vergtų kraštų padėtis nelaiko
ma kolonializmo problemos da
linu. Sov- Rusija, dėl savo in
teresų, griežtai pasisakė už la
bai skubų kolonijų likvidavi
mą. Tuo būdu ji užsitikrino 
naujųjų kraštų visišką palan
kumą. Šie gi kraštai Europos 
problemų, kaip neišsprendžia
mų šaltojo karo klausimų, kel
ti nei remti J. T. negalvoja. 
Sovietų propagandos įtakoje jie 
tiki, kad Pabaltijo gyventojai 
turi politines teises, todėl tie 
kraštai negali būti lyginami su 
kolonijomis, karių gyventojai 
minėtų teisių neturi.

Nepaisant šių nepalankių ap
linkybių, Lietuvos laisvės klau
simas gali atsirasti J. T. dar
bų tvarkoje. Tai atsitiks tada, 
kai JAV ar kito krašto inte
resai to klausimo kėlimą dik
tuos. Dabar tai laikoma tik šal
tojo karo aštrinimu, nes palan-

gas to klausimo J. T. kėlimas, 
vis tiek būtų jau dideliu lai
mėjimu, nes pralaužus ledus, 
galima būtų kartoti ir ateity
je. Taip daro Sov. Rusija, kel
dama kasmet Kinijos atstova
vimo J. Tautose klausimą.

Seminarui vadovavęs L. Kr- 
Dėmi. New Yorko skyriaus 
pirm. St. Lūšys kvietė aktyviai 
ta kryptimi veikti, nes kol tė
vynė pavergta, visi esame karo 
stovyje. Diskusijose ^dalyvavo

kaus sprendimo nesitikima. Ta
čiau JAV vyriausybė savo anti- 
kolonialinėje politikoje yra 
nuosekli. Tai teikia vilčių, 
kad atitinkamu momentu ir Eu
ropos pavergtųjų tautų klausi
mas bus Jungtinėse Tautose iš
keltas.

Mes turime tą klausimą vi
sais galimais būdais judinti ir 
veikti ta prasme viešąją pašau- A. Vainius, S. Bredes, Pr. Vai- 
lio opiniją- Kad ir nesėkmin- nauskas ir A. Skėrys- St. D.

PERSITVARKĖ REZOLIUCIJAI 
REMTI KOMITETAS

Congres- 
the Bal-

ir toliau

nuoja pasiųsti į Washingtobą 
specialią delegaciją, kuri pada
rytų visą galimą spaudimą • į 
senatorius ir kongresmanus re
zoliucijų reikalu.

Visi lietuviai kviečiami pri
sidėti prie šio komiteto žygių 
bei darbų vienokia ar kito
kia parama- Šis žygis yra toks 
didelis, kad čia darbo rankų 
nebus niekad perdaug. Dar 
šiandien parašykite po trumpą 
laiškutį senatoriui J. William 
Fulbright ir kongresmanui Tho- 
mas E. Morgan. Jie pirminin
kauja Senato ir Atstovų Rūmų 
užsienio reikalų komisijom, ku
rios duos tolimesnę eigą mūsų 
rezoliucijoms.

Šen. Fulbright rašytina: “My 
dear Senator: Please expedite 
and support the following re-

Geiybės negali būti tokioje 
vienybėje, kuri remiama vienų 
gynimu, o kitų peikimu. Tai ne
be vienybė, o vienašališkumas. 
Norint pasiekti tikros vienybės 

tarimas: “Pilniausiai pritaria ir S31-'1*5- reikia L01- vykd°- 
- . . . , mojo Komiteto teisingus žo-Naujienoms, kanos visa laiką ,alkv(1 vdenybės

buvo ir tebėra Demokratijos griovėjam Aito sekretoriate: 
sargyboje, ir smerkia visuome- “Mes patariame ardytojams šu
niniame darbe patyrimo netu- siprasti, o susipratusiems pata- 
rinčius ir nieko naudingo vi- riame ardytojus izoliuoti, kad 
siems lietuviams dar neatliku- jie negalėtų pakenkti vienin
gus Naujienų niekintojus”. gam ir dideliam Amerikos lie

kos Angeles, Calif. — Ku- 
chel — Lipscomb rezoliucijai 
remti komiteto pastangom šiuo 
metu JAV Kongrese jau yra 
devynios rezoliucijos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos bylos reika
lu. Laukiama dar vienos kitos 
naujos rezoliucijos Pabaltijo 
kraštų laisvės klausimu. Komi
tetas nekovoja už kurios nors 
vienos rezoliucijos pravedimą, 
bet už visų. Komiteto vadovy
bė, pasitarusi su visais savo 
nariais, 1962 metų balandžio 
mėn. 6 posėdyje pakeitė savo 
vieneto vardą- Nuo šios datos 
oficialus komiteto vardas yra 
šis: Americans For 
sional Action to Free 
tie States.

Komiteto vadovybė
lieka ta pati: L. Valiukas, ko
ordinatorius; A. Skirtus, koor- Solutions: S. Con. Res. 12, S. 
dinatoriaus pavaduotojas; tau
tinių grupių pirmininkai: Ju
lius Jodelė (3803 Evans St., 
Los Angeles 27, Calif ), Ame 
Kalm (estų) ir Alfons Reins 
(latvių); sekretoriai — E. Ar- 
bas, Alice Dotts, H. Marendi 
(estų) ir J. Steinbergs (latvių).
Viso komiteto kasą tvarko Jur
gis A. Petrauskas (3442 Ma
dera Avė., Los Angeles 39, Ca
lif.). Pagrindinių komisijų pir
mininkais yra — dr. P. Pa
mataitis (finansų); J. Gliaudą 
(informacijos) ir J- Kojelis (pla
navimo ir strategijos).

Komitetas išleidžia dideliu introduced by Congresmen 
tiražu specialų lapelį, kuriame from both Parties. Thank you”.

Con. Res 63 and S. Con. Res. 
64. These resolutions, intro- 
duced by Senators from both 
Parties, are calling for freedom 
for the Baltic States- Thank 
you”.

Kongresmanui Morgan rašyti
na: “My dear Representative: 
Please expedite and support 
the following resolutions: H. 
Con. Res. 153, H. Con. Res. 
163, H. Con. Res. 195, H. Con. 
Res. 439, H Con. Res. 444 and 
H Con. Res. 456. These resol
utions, calling for freedom for 
the Baltic States, have been

duodamos pagrindinės informa- Tai tik pavyzdžiai. Galima 
cijos ir nurodymai, kaip visi tai pasakyti kitais žodžiais. Se- 
lietuviai gali įsijungti į šį taip natoriui voką adresuoti: Sen- 
svarbų žygį už Lietuvos lais- ate Office Building, Washing- 
vę. šis leidinukas bus pa
skleistas krašto lietuvių tarpe.

Kai pareiškimas baigiamas tuvių darbui”. JUNGTINIŲ TAUAų rūmai New Yorke. Komitetas birželio mėnesį pla-

ton 25, D. C.; kongresmanui— 
House Office Building, Wa-
shington 25, D. C. KIT.
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DR. PETRAS MAČIULIS

TRYS DLUMATŪMAI
(14)

“Von Mudra buvo našlys, tad ir kviesti buvo 
tik vyrai, viso per dvidešimt. Visi frakuoti. Prie de
serto šeimininkas pakėlė šampano taurę, pasveikino 
garbės svečią ir palinkėjo jam pasisekimo. Po to pa
kilo ir garbės svečias:— Esame tarp savųjų ir. ne
abejoju, visi pritarsite man — keliu taurę už bend
rą visų darbą, kuris būtų apvainikuotas Klaipėdos 
krašto grįžimu prie Vokietijos! Nespėjo svečiai nė 
taurės pakelti, staiga pasigirdo trenksmas į stalą ir 
impulsyvus, karštas balsas: Protestuoju!

“Kilo sumišimas. Vicekonsulas šoko ginti šefą, 
bet ‘protestantas’ netylėjo, ir pakeltu balsu susijau
dinęs rėžė: ‘Aš juristas ir stebiuosi, kaip juristas 
ir diplomatas galėjo pasiūlyti tokį tostą. Mes dabar 
esame Lietuvos piliečiai ir privalome būti lojalūs'.

“Nesmagiai pasijuto ir šeimininkas. Man nesma
gu, kad mano namuose tas atsitiko. Aš nelaukiau to
kios užbaigos. Jokio pasiūlymo aš negirdėjau ir jus 
visus, mano garbingi bičiuliai, prašau apie |vykį už
miršti. Duokite garbės žodį, kad tai bus užmiršta ir 
iš namų tai nebus išnešta.

Rytojaus dieną mūsų gubematūroje jau buvo 
žinoma, kas atsitiko p. Forbecko namuose. Savaime 
aišku, kad tuojau apie tai žinojo ir mūsų užsienio 
reikalų ministerija. Von Mudra buvo iš Klaipėdos 
iškeltas ir paskirtas ambasadorium į Paragvajų. Ti
tulas tiesa, didelis, bet von Mudrai, matyti, tas 
postas nebuvo prie širdies ir po poros mėnesių jis 
atsistatydino. (Žiūr. Darbininkas spalio 20 d.r 1959. 
Nr. 70).

SOVIETŲ ULTIMATUMAS
Nepraėjo nė pusės metų, kai Lietuvai buvo at

imta Klaipėda, vokiečiai jau tykojo visos Lietuvos. 
Tykojo ir Sovietų Rusija, kuriai 1919 - 1920 metais 
nepavyko Lietuvos užimti ir čia įvesti diktatūrinę 
komunistinę tvarką. Du, didieji Lietuvos kaimynai 
besiderėdami susitarė 1939 rugpjūčio 23 Maskvoje, 
kad Estija -ir Latvija tenka Sovietų Rusijai, o Lietu
va — Vokietijai. Buvo žinoma, kad tarėsi, ir buvo 
taip pat žinoma, kokiais klausimais susitarė, bet 
niekas nežinojo to slapto sąmokslo. Abiem buvo pa
grindas jį slėpti. Vokiečiam dar ir dėl to, kad 
jie. atimdami Klaipėdą, buvo pasižadėję neremti 
Lietuvos užpuoliko. Savęs, matyti, nelaikė užpuoliku. 
Neatidavė ir Sovietų Rusijai. Bet tiktai vienam mė
nesiui. Karui jau prasidėjus ir Lenkijos valstybei 
kritus. 1939 rugsėjo 28 antruoju slaptu susitarimu 
Lietuva buvo užleista Sovietų Rusijai. Ir to niekas 
nežinojo. Paaiškėjo tiktai 1939 spalio pradžioje, kai 
visos trys Pabaltijo valstybės susilaukė ultimatyvių 
reikalavimų derėtis su Maskva ir įsileisti raudoną
sias bazes. Po to parengiamojo pasiruošimo jau se
kė 1940 birželio griežti ultimatumai, kurie likvidavo 
visų trijų Pabaltijo valstybių nepriklausomas vals
tybes. Sovietų Rusija pasiekė to, ko ji neatlaidžiai 
ir suktai buvo siekusi nuo 1919 metų. Verta mesti 
žvilgsnį į Lietuvos ir Sovietų Rusijos santykių rai
dą 1919 — 1939 metais, kad geriau suprastume, 
kaip Sovietų ultimatumai atsirado.

Akimirkos žvilgsnis į praeitį
Lietuvos politiniai santykiai su kitomis užsienio 

valstybėmis, taigi ir su caristine Rusija, nutrūko su 
trečiuoju Lietuvos — Lenkijos padalinimu 1795 me
tais.

Kai po nepavykusio 1865 m. sukilimo rusai lie
tuviams uždraudė spaudą lotyniškomis raidėmis 
(1864 - 1904), visame krašte prasidėjo pogrindžio 
kova, pgarįsta dviem rimtais motyvais: tautiniu ir 
religiniu. Tos kovos su rusiškuoju despotizmu metu 
kelias nuo Nemuno iki tolimo Sibiro buvo išgrįstas 
lietuvių kaulais. Begabenant iš užsienio lietuvišką 
žodį, per anuos spaudos draudimo metus lietuvių 
žuvo arba Sibire atsidūrė tūkstančiai. Tai buvo Do
vydo su Galijotu kova, bet ji laimėta.

Po rusų karo nesėkmės su japonais, lietuviams 
buvo grąžinta teisė naudotis viešai savo spauda. Vė
liau,po vasario revoliucijos 1917, daug buvusių Ru
sijos imperijoje pavergtų tautų pasiskelbė nepri
klausomomis. Tų laimingųjų skaičiuje buvo ir Lie
tuva, pasiskelbusi nepriklausoma Vilniuje 1918 va
sario 16.“ Dar po ketvertų metų Lietuva jau buvo 
priimta nariu Tautų Sąjungon ir viso kultūringo 
pasaulio pripažinta de iure. Pripažinta ir Sovietų 
Rusijos, kuriai nepavyko pratęsti rusiškojo despo
tizmo. nors to siekė, nes Lietuvos savanorių buvo 
atmušta. Užsimezgė tarpvalstybiniai Lietuvos ir So
vietų Rusijos santykiai.

Tarpvalstybiniai santykiai visais laikais grindžia
mi sutartimis. Sutarčių rūšių yra daug. Vienos su
tartys sudaromos neribotam laikui, kitos — termi
nuotos. Be to pagrindinio paskirstymo, sutartys dar 
rūšiuojamos į politinio, ekonominio, kultūrinio bei 
socialinio pobūdžio susitarimus, kurie, dažniausia, 
būna pasirašomi tik sutartam laikui, vadinasi termi
nuoti. Sutartys vadinamos bilateralinėmis, jei sais
to tik dvi pasirašiusias šalis. Jei kurie susitarimai 
saisto daugelį kraštų, jie jau laikomi tarptautiniais 
įsipareigojimais arba tarptautinėmis konvencijomis.

Taikos sutartis su SSSR 1920 metais

Pirma sutartis, kurią Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos įgaliotiniai pasirašė Maskvoje 1920 liepos 12, bu
vo taikos sutartis. Ji buvo neterminuota. Abi susi
tariančios šalys pripažino viena antros nepriklauso
mybę, nustatė abu kraštus skiriančią sieną, aptarė 
pilietybės klausimą, grąžinimą Lietuvos valstybės 
teritorijai priklausomų buvusios caristinės adminis
tracijos dokumentų, archyvų, karo metu išvežto tur
to, išlyginimą karo metu Lietuvos teritorijoje 
nuostolių grąžinimą Lietuvos geležinkeliams pri
klausomų riedmenų ir tt. Be to. Sovietų Sąjunga 
visiems laikams atsisakė bet kokių teisių, kurias tu
rėjo Rusijos imperija į Lietuvos žemes, ir tos dalies 
karo nuostolių, kurie tektų Lietuvai, jei būtų atly
ginami, nes buvo pripažinta, kad karo eigoje Lietu
vos teritorija buvo daugiausia nukentėjusi. Lietu
vos — Sovietų Sąjungos sienos buvo nustatytos nuo

Gardino pietryčiuose iki Dauguvos upės žiemiuose 
su Lyda, Ašmena, Breslauja.

Abi šalys tą sutartį 1920 rugpjūčio mėn. rati
fikavo, t. y., įstatymais numatytu būdu patvirtino 
ir geriems kaimyniniams santykiams palaikyti pa
skyrė savo atstovus: Lietuva — Jurgį Baltrušaiti 
Maskvoje, Sov. Sąjunga — Akselrodą Kaune. Lietu
va nuoširdžiai džiaugėsi, kad pagaliau didysis rytų 
kaimynas suprato ir pagerbė lietuvių tautos gyvybi
nius reikalus, bent dalinai atitaisydamas Carų Tai
kais padarytas Lietuvai skriaudas. Deja, vos pusme
čiui praėjus, mūsų pasitikėjimas rytų kaimynu bu
vo skaudžiai pažeistas.

Kai 1920 metais spalio 9, praslinkus tik dviem 
dienom po iškilmingo sutarties pasirašymo Suval
kuose, lenkai, vadovaujami tariamo “sukilėlio” gen. 
Lucijono Želigovskio, klastingai puolė ir užėmė Vil
nių, užgrobdami visą trečdalį Lietuvos teritorijos. 
Sov. Sąjunga “piršto nepajudino”. Tai buvo supran
tama. Bet kai 1921 metais sausio mėnesį Rygoje, pa
sirašydama taikos sutartį su lenkais, prisidengda
ma labai nekaltu posakiu — “atsiradusius karo ei
goje ginčytinus tarp Lietuvos ir Lenkijos tetiroti- 
nius klausimus” — palieka Šiom dviem suinteresuo
toms šalims išspręsti, tai Lietuvoje neatsirado žmo
gaus. kurs būtų nesupratęs, kad Sov. Sąjunga ne
tiesioginiai nebūtų pažeidusi tų savo iškilmingų įsi
pareigojimų, kuriuos ji buvo pasirašiusi su Lietu
vos Respublika, nustatant Lietuvos sienas 1920 lie
pos 12.

Savaime aišku, kad Lietuva tuo metu nelaukė 
iš Sov. Sąjungos medžiaginės pagalbos, kurios anuo
metinėm sąlygom SSSR vargu būtų galėjusi duoti, 
bet teisiniu požiūriu Sov. Rusija skaudžiai pažeidė 
Lietuvos interesus, nes niekas negalėjo Sov. Sąjungos 
priversti tą pačią teritoriją, atseit tą pačią geogra
finę sritį, pripažinti dviem skirtingom valstybėm. *

Sovietų Sąjungos taktika, kurią dabar jau vi
sas pasaulis pamatė ir. rodos, jau bus supratęs, bu
vo ir liko ta pati: sutartį pasirašyti — tai vienas 
dalykas^ ją vykdyti — tai jau kitas. Ką Vakarti Eu
ropa ir Naujasis pasaulis tik dabar tesuprato. Lie
tuvai teko patirti dar 1920 metais, vos tik pasirašius 
su Sovietais taikos sutartį.

(Bus daugiau)
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TITANIKOS aivas.

nemiršta.
Dr. Henr. Lukašovičius

Lietuviai 
demokratai

(atkelta iš 2 psL)
J. Mull, kuris kandidatuo-

Lietuvio įnirtis Titanike
Kun. J. Montvilos 50 mėty mirties sukakčiai paminėti

Visas pasaulis tada kalbėjo 
ir šiandien dar kalba, rašo ir 
filmus suka apie Titaniko pa
skendimą. Toje dramoje ir 
mes, lietuviai, turime savo au- 

° ką. Jaunas, vos 27 metų lietu- 
* vis, didelis sava krašto patrio- 
7 tas kun, Juozas Montvila, gi- 
.7 męs Gudinęs kaime ir augęs 

Nendriniškiuose ties Marijam- 
7 pole, su Titaniku rado savo ka- 

pus Atlanto dugne. Tada apie 
jį, kaip apie karžygį, rašė pa
saulio laikraščiai, o šiandien 
skaitome Lietuvių Enciklope
dijoje, kad jis “nuskendo drau
ge su 1500 kitų keleivių, pa
rodęs nepaprastą heroizmą, at
sisakęs pasinaudoti gelbėjimosi 
valtimi, iki paskutinės minutės 
guodė ir ramino mirties valan
dą kitus keleivius. Jo pasiauko
jimą ir kunigišką uolumą pla
čiai aprašė ano meto spauda, 
pabrėždama, kad jaunas lietu
vių kunigas Juozas Montvila 
išpildė savo pareigą ligi galo”.

Čia pat, Brooklyne, gyvena 
paskendusio tikras brolis Pet- 
ras J. Montvila; senas, garbin
gas veikėjas, kurį sutinkame 
kiekviename lietuviško veiki
mo žingsnyje. Pas jį kun. Juo
zas Montvila ir važiavo.

Štai laiškas, rašytas prieš ke
lionę iš Seinų 1912 vasario 27 
(senu stilium išsiųstas sausio 
12):

Mielas Brolau!
Už dviejų - trijų savaičių ža
du būti Londone pas kun. 
Matulaitį, o nuo įo stačiai 
pas Tave. Kelionei rodos su
darysiu dar savo skatiko. 
Ačiū už širdingus žodžius. 
Visi esame sveiki. Tuomsyk 
lik sveikas.
Tavo brolis Juozapas
Koks žmogus jis buvo, ge

riausiai liudija laiškas to, ku
ris jį išlydėjo iš Londono mir-' 
ties kelionėn į Amerika:

KUN. J. MONTVILA

“Verkiu kun. Juozapo ... Ne
tekau motinos ir tėvo, mačiau 
anais metais nužudytą savo bro
lį bet tas viskas man nebu
vo taip skaudu ir sunku per
nešti, kaip šią nelaimę. Ramin- 
kimės tuomi, kad jis yra da
bar laimingu, šventu, ba tokių 
kunigų, taip sąžiniškų, taip ge
rų, blaivių, šventų labai mažai 
ant šio svieto” (iš kun. Matu
laičio laiškų, rašytų 1912 m. 
balandžio ir gegužės mėn.).

Kitame vėl laiške jis rašo:
“Kun. Juozapas atvažiavo 

pas mane. 20 kovo- Pasidarba
vęs ir paviešėjęs pas mane, iš
keliavo Amerikon 10 balandžio 
laivui “Titanic”. Išsirinko jis 
pats šį laivą kaipo didžiausi, 
kad mažiau suptų jūra ir kad 
tokiu būdu išvengtų marių li
gos. Pasiskubino apleisti Londo
ną vien dėl šio laivo . •.”.

Kodėl kun. J. Montvila va
žiavo j Ameriką?

Leiskim atsakyti jam pačiam. 
Sbvo laiške iš Liubavo, kur jis 
buvo paskirtas vikaru, rašė 
broliui:

LEDO KALNAS, j kuri Titanikos larvas atsidaužė.

r ii a

iUrk-hill ria

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite vi* 
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių * taksų 
blankai užpildomi.

DARBININKAS

“Cia parapija maišyta, 
didžiuma lietuviai, tik skriau- 'Taigi, dėl savo lietuviškos 
džiami. Visos 4 gražiausios 
šventės paskirtos lenkams, bet 
taip toliau negal likti, nes ne
teisybė, skriauda lietuviams. Į- 
taisiau “Žiburio” skyrių, kny-
gyną atnaujinu, čia žmonės la- nesugrįžt — "Ką išmoksi Ame
bai griebiasi skaityt knygas, rikoj, sugrįžęs būsi sau ir Lio- 
laikraščius, žodžiu, myliu to
kius žmones”.

To viso rezultate po kelių 
mėnesių:

“Gyvenu jau ne Liubave, tik
tai Seinuose. Gal jau iš laik
raščių žinai, kad maskolių val
džia atstatė nuo vietos ... At
statė žinoma net be sūdo (— 
teismo), o štai dar turėsiu pro- 
vą (— bylą) už pakrikštijimą 
unito ... Kun. Vailokaitis iš-

važiavo į Lomžą 4 mėnesius at- Tuos žodžius išgirdo ten pat 
sėdėti už straipsnį, buvusį ‘Sal- bažnyčioj buvusi jo motina, ku- 
tinyje’ neva tai niekinantį po- ri apalpo, ir žmonės ją ano 
liciją. Aš dabar turiu jį pava
duoti spaustuvėje- Atsisakiau 
mokėt 25 rublius pabaudos, tai 
ir man reikės pasėdėt, grei
čiausiai Lomžoje”.

rankų išnešė iš bažnyčios ...
Praėjo 50 metų. Tie, kur ta

da jau gyveno, ir tie, kurie 
dar nebuvo gimę,šios sukak
ties proga lenkiame galvą su- 
vo kilnaus tautiečio atminimui. 
Titanikos drama nepaseno, nesveiklos, persekiojimų ir savų

žmonių meilės, važiavo Ameri- žmogaus heroizmas nesensta ir 
kon, bet rašė, kad jis būtinai 
vėl grįš į Lietuvą. Savo bro
liui laiške pažymi, kad nevalia

- "Ka išmoksi Ame-

tuvai daug naudingesnis. Žiū
rėk, ką rašo musę genijus poe
tas Maironis".

Deja, jis jau nesugrįžo Ir 
net nepamatė Amerikos kran
tų!

Apie Titaniko paskendimą ži
nia tuoj pasiekė Lietuvą ir jo 
gimtąją Marijampolę. Ten ku
nigas per pamokslą paskelbė, 
kad tik ką žuvo Titanikas ir 
jame kun. Juozas Montvila.

KUN. J. MONTVILOS atvirukas broliui Petrui Brookiyne.

PAMINKLAS Washingtone žuvusiems su Titanikos laiva.

^8siai
ja į JAV kongresą, ir J. De- 
Righter, kandidatuojantį į Ohio 
senatą. Reikia pažymėti, jog 
pastarasis jau prieš eilę metų 
kelis kartus buvo išrinktas į 
Ohio atstovų rūmus ir čia pasi
žymėjo kaip labai sumanus ir 
veiklus politikas-

Vakarienėje dalyvavo ir vi
sa eilė amerikiečių politikų, 
kandidatuojančių į įvairias vie
tas. Tarp jų Lakevvood miesto 
burmistras, kandidatuojantis į 
Ohio prokurorus, šen- Calabre- 
$e ir kt. šalia jų vakarienėje 
dalyvavo ir vengrų, lenkų, slo
vėnų demokratų veikėjai- 
• Pobūvio metu buvo prisaik
dinta naujoji klubo valdyba, 
kuriai ir toliau pirmininkauja 
J. Mull - Muliolis.

Labai nemaloniai nuteikė 
Clevelando burmistro neatsi
lankymas į vakarienę, nors bu
vo žadėjęs. Tai nebe pirmas 
kartas, kad jis “užmiršta” lie
tuvius. Kai lietuvius gerbia abu 
Ohio senatoriai ir visa eilė 
kongresmanų mielai dalyvauja 
mūsų pobūviuose, miesto bur
mistro neatsilankymas yra ma
žiausiai keistas. Girdėti, jog jis 
parašęs ilgesnį atsiprašymo laiš
ką. Gal tai bus pradžia geres
nių _ santykių su lietuviais, ku
rių svoris pamažu auga miesto 
politikoje.

Keistas ir nesuprantamas 
taip pat lietuviškosios visuome
nės laikymasis. Daug kas mo
ka labai gražiai pašnekėti apie

IŠTESĖJOME daugiau kaip 100 
mėty didindami dividendus

3%% normalaus

PER H
METUS fe

NAUJAI
PAKELTI 
IŠMOKĖJIMAI

dividendo plūs % % specialaus priedo tapomo
sioms sąskaitoms pastovioms daugiau kaip 
keturis metų ketvirčius.
Pinigai padedami BALANDŽIO 13
Dividendai apskč. nuo BALANDŽIO I 
Po balandžio 13 dividendai apskaičiuojami nuo 
įdėjimo dienos pilnais METŲ KETVIRČIAIS.

B. GAIDŽIŪNO laiškas redakcijai
Dirvos redakcijai atsisakius galima padaryti tik su Valdy- 

spausdinti šį mano pareiškimą, bos žinia ir sutarimu, kas bus 
labai prašau jį atspausti Tams- parašyta. Dėl tokio nusistaty
tų redaguojamam laikraštyje- mo protestuoju ir negaliu savo 

sąžine veidmainiauti, atsisveiki
nant su nuoširdžiais bendradar
biais, talkininkais, rėmėjais ir 
skaitytojais.

“Vilties Draugijos pirminiu- lietuvių dalyvavimą politikoje, 
apie reikalą lietuviam išeiti į 
vadovaujančias vietas, kad ga-

Vienas iš dešimties Dievo į- 
sakymų mus moko nemeluoti. 
O tuo tarpu Vilties Draugijos 
Valdyba, net mano iš anksto 
įspėta, š. m. balandžio 2 d. nu
meryje rašo netiesą, tuo klaidi- kas V- Ramanauskas dviem at- 
na Dirvos skaitytojus ir Vilties vėjais man įkalbinėjo, kad gra-
Draugijos narius.

Vilties Draugijos Valdybos 
pirmininkas 1962 m. kovo 26 
d., apie 11 vai. man įteikė raš
tą, kad esu iš redaktoriaus ir 
reikalų vedėjo pareigų atleidžia
mas ir net per puspenktos die
nos turiu visas pareigas per
duoti.

Taigi niekur atostogų neišvy- 
kau ir valdybai dėl to nėra 
reikalo apgailestauti, nes tik 
jos patvarkymu eitųjų pareigų 
toliau negaliu eiti.

1962 m. kovo 29 d- perduo
damas pareigas Valdybai įtei
kiau motyvuotą pareiškimą, kur 
4 ir 5 skyriuje sakoma:

“Valdybos pirmininko V. Ra
manausko, po man- įteikto at
leidimo rašto prašiau, kad Dir
voje, kaip atleistajam, būtų duo
ta pasisakyti. Atsakė, kad tai

žiaa atrodytų prieš visus skai- 
tj tojus, ir man geriau būtų, jei 
į Dirvą būtų parašoma, jog aš 
išvykstu atostogų ir po jų į 
darbą nebegrįšiu”.

“Toks melavimas mane įžei
džia. Pranešime turi būti taip 
parašyta, kaip parašyta ir man 
įteiktame atleidimo rašte. Jei 
Valdyba nesudrebėjo tokį at
leidimą priimdama, ji neturi 
bijotis jo viešo paskelbimo ir 
po to būsimos reakcijos”.

Vilties Draugijos Valdyba į 
šį mano pareiškimą, kaip ir į 
daugelį kitų, nekreipė dėmesio 
ir paskelbė tokį, kokio iš ma
nęs reikalavo, bet aš katego
riškai atmečiau.

Su tikra pagarba
Balys Gaidžiūnas 

Cleveland, Ohio

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Vardo draugijos metinis 

seimas įvyko balandžio 8 Lord 
Baltimore viešbutyje. Sv- Al
fonso parapijos vyrai, prel. L. 
Mendelis ir dvasios vadas kun. 
J. Antoszewski dalyvavo sei
me.

Vincą Velžį lietuviškos orga
nizacijos vakariene pagerbė ba
landžio 8 lietuvių svetainės sa
lėje. Jis yra vienas iš žymiųjų 
Baltimorės lietuvių veikėjų ir 
sulaukė 70 metų.
. Sv. Alfonso mokyklos vaikai 
mokosi giesmių, kurias giedos 
didžiosios savaitės metu- Moko 
seselės kazimierietės.

Didžioji savaitė iškilmingo
mis mišiomis pradedama Ver
bų sekmadienį, balandžio 15. 
Verbos bus šventinamos 9:30 
v. Visi kviečiami gausiai daly
vauti didžiosios savaitės pamal
dose.

Suougusięju įdubas balau- Kučinskas.

džio 8 turėjo kegliavimo rung
tynes Recreation Bowling Al- 
ley. Klubo nariai paaukojo 100 
dol. įsigyti arnotams, kurie bus 
pasiųsti Į Japoniją-

Sodalietės balandžio 15 ap
lankys lietuvius senelius ir se
neles įvairiose prieglaudose ir 
namuose ir nuneš jiems dova
nų.. Sodalietės dėkoja visiem, 
kurie prisidėjo prie “Miracle 
or Marcelino” filmo rodymo.

Jonas Obelims

lėtų padėti laisvės kovai ir tt., 
bet toks šnekėjimas ir lieka 
šnekėjimu. Kai atsiranda žmo
nių, kurie nori sukti tuo ke
liu, kurie negaili pinigų ir lai
ko, kurie nori prasimušti į va
dovaujančias vietas, lietuvių vi
suomenė užmerkia akis. Štai, ir 
šis atvejis. Tur būt, niekad pas 
lietuvius nedalyvavo tiek daug 
prasikišusių vietos veikėjų 
amerikiečių, kaip šioje vakarie
nėje. Vienas net atskrido iš 
Washingtono specialiai. O lietu
vių pobūvyje buvo vos šimtas- 
Galėjo būti bent penki. Atei
dami parodytume amerikiečiam 
kad mes remiame lietuvius kan
didatus- Muliolis ir Diraitis tik
rai yra verti mūsų paramos. Kai 
iš jų reikia skelbimų progra
moms. aukų šimtams reikalų, 
visi juodu atsimena- Kai reikia 
paremti jų kandidatūrą bent 
atsilankymu — nėra.

Vis dėlto džiugu, kad atsi
randa bent keli, kurie ne tik 
kalba, bet ir dirba. Reikia su 
malonumu pastebėti, jog ši va
karienė, ir apskritai lietuviai 
demokratai, yra gražiai paminė
ti vietos spaudoje ir per radi
ją. Associated Press paskelbė 
visiems Ohio laikraščiams. Nuo 
mūsų visuomenės pareis, ar 
bandymas prasimušti į aukštes
nes sferas mums pasiseks, ar 
ne. Tik šnekomis joki darbai 
neatliekami.

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK

A Mutual Bank . kur jūsų pinigai tarnauja tik jums! 
Narys — FederaI Deposit Insurance Corporation

Eastern Parkway Office:
539 Eastern Parkway 

at Nostrand Avė.
Brooklyn, N. Y.
PResident 3-7000

Broadway Office:
135 Broadway at Ecdford Avė. 

Brooklyn, N. Y.
STagg 2-6676

Massapequa Office:
Hicksville Road and Jerusalem Avenue
Priedais Holiday Park Shopping Center

PYramid 9-6100

Naujai atidarytas

GROŽIO SALIONAS 
”R0TA”

Anna Masiliohis, savininkė
Neseniai atvykusi iš Lietuvos įsi
kūrė Jamaicoje prie 88-tos gatvės, 
netoli J. Andriušio įstaigos. Važiuo
jant Jamaica traukinio linija iš
lipti Forest Parkavvy stotyje.

87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 .
Woodhaven 21, N. Y.

Bazilijus Kučinskas, Holy 
Light bažn. žvakių dirbtuvės 
savininkas, plečia prekybą ir 
yra reikalingas Baltimorės 
miestui ir apylinkėm atstovų- 
salesmanų. Pirmenybė lietu
viam. Rašyti lietuviškai ar ang
liškai adresu: Holy Light 
Candle Mfg. Co., 35 So. 8th 
St , Brooklyn 11, N. Y. Att. B-

YUcon 8-8310 
nudaryta iki vidurnakčio

George Kopping 
importuoti ir vietiniai skanėstai 

namie gamintos salotos 
Šviežia rūkyta žuvis 

1655 Second Avenue 
(kampas 86th Street)



DARBININKAS

PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS tautinių grupių pirmininkės; iš k. į d.: 
latvė Ellija Oruva, lietuvė Ligija Bieliukienė ir estė Mali Jurma. Nuotr. V. 
Maželio.

Iš moterų veiklos Worcestery, Mass.
Moteru S-gos 5 kuopos na

rės savo susirinkime balandžio 
mėnesį gyvai domėjosi N. Ang
lijos apskričio suvažiavimu, ku
ris įvyks balandžio 19 Athol, 
Mass. Nutarta pasamdyti auto
busą, vežtis vėliavą ir kuo gau
siau dalyvauti. Dabartinis kle
bonas kun- J. Jutt, buvęs mū
sų dvasios vadas, žada visoke- 

... riopą paramą ir laukia mūsų 
atvažiuojant. Autobusas išeina 
nuo mūsų bažnyčios sekma
dienį 9 v. ryte- Pasiryžkime tą 
dieną praleisti apskričio suva
žiavime, kur turėsime progos

GREENFIELD, MASS.

Margučiu pietūs

ral St., Greenfield. Mass. Kvie
čiame visus lietuvius atsilan
kyti ir atsinešti margučių, nes 
skiriamos 3 dovanos už gra
žiausius margučius. Reng. ko
mitetas pagamins gerus lietu
viškus pietus^ kurie prasidės 1 
v. Po pietų bus skiriamos do
vanos už margučius. Rengėjų 
vardu kviečia Mrs. A. Stepan- 
kevičienė.

LEWISTON, ME.

Šv. Baltramiejaus lietuvių 
svetainėje.^ išleidžiant ilgametę 
Lewiston. Maine, gyventoją 
Daunienę, kuri persikėlė į Tren- 
ton, N. J., išleistuvėse dalyva
vo Greene. Ma., vienuolyno 
viršininkas T- Benediktas Bag
donas. O.F.M., ir iš Kennebunk
port, Me., gimnazijos mokyto
jas T. Juvenalis Liauba, O.F.M. 
Taip pat dalyvavo jos dukra ir 
gražus būrelis Daunienės drau
gių- Daunienė yra ilgametė Dar
bininko skaitytoja. Linkime jai 
sėkmės naujoje vietoje. G.M. 

DAUNIENĖS itleistuvts Lewi»to«M, Me.

kultūringoje aplinkoje spręsti 
svarbius mums rūpimus klau
simus.

Motinos dienos minėjimą nu
tarta suruošti gegužės 13 d. 4 
v. popiet šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Programą išpildys 
tėvų prančEkonų išlaikomos 
gimnazijos berniukai, kurie at
vyks iš. Kennebunkport, Maine. 
Taip pat ir svarbiausias kalbė
tojas bus iš ten. Moterų S-gos 
5 kuopa kviečia visus kuo gau
siau dalyvauti minėjime.

Sąjungietės, norėdamos atsi
dėkoti parapijos administraci
jai už leidimą veltui naudotis 
parapijos patalpomis savo susi
rinkimam, ruošia bingo žaidi-

Šv. Onos draugija margučių mus balandžio 15, Verbų sek- 
pietus rengia balandžio 29 Ro- madieni, 4 v. popiet parapijos 
bert E. Pray salėje, 31 Fede- salėje. Pelnas skiriamas para

pijos naudai. Prašomi visi kuo 
gausiau dalyvauti lošime ir ne
pamiršti atsinešti dovanėlių.

M. Ž-

LINDEN, N- J.

Lindeno, N. J. LB apylin
kės valdyba motinos dienos 
minėjimą ruošia gegužės 6 d. 
3 vai. popiet Lietuvių Laisvės 
parko salėje, 340 Mitchell Avė. 

. Programą išpildys lietuvių šeš
tadieninės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami mokyklos vedėjos 
M. Balčiūnienės. Programoje 
pasirodys mokinių choras, diri
guojamas I. Stankūnaitės, tau
tinių šokių grupė, vadovauja
ma D. Vaičiūnaitės, deklamuo- 
tojai, akordeonistai, pianistai
ir k-

Visus Lindeno ir apylinkės 
lietuvius su vaikais kviečia mi
nėjime gausiai dalyvauti ir pa
gerbti mūsų mielas motinas, 
įėjimas visiems nemokamas.

Pabaltijo Moterų 
Tarybos suvažiavimas

- Mali Juenna, es- 
Pabaltijo moterys puoštais ir paruoštais vaiši 

stalais. Neužmiršta buvo ir Ii 
tuviškoji literatūra, gimtąja 
svetimom kalbom. Ypač bui 
domimasi Algirdo Landsberg 
ir Clark Mills The Green Oz 
— lietuvių poezijos rinktin 

Balandžio pirmoji buvo ski 
ta Lietuvių Moterų Atstovybe 
visuotiniam — sukaktuvinia 
suvažiavimui. Be pranešimų 
vEo pasaulio skyrių (klubi 
statuto papildymų bei pakei 
mų. išrinkta trejiem meta 
nauja Lietuvių Moterų Atst 
vybės Taryba: Ligija Bieliuki^ 
nė, Vincė Leskaitienė, Vikto
rija čečetienė, Marija Kregž- 
dienė, Emilija Cekienė, Halina 
Žilionienė, Ona Maksimavičie- 
nė ir Veronika Rūtenienė-

Posėdžiui pirmininkavo ilga
metė moterų veikėja, 1949-50 
metų Pabaltijo Moterų Tarybos 
pirmininkė Birutė Novickienė.

Sukaktuvinė šventė tuom 
baigta, sugretinus tankiau gre
tas ateities siekimams — Pa
baltijo kraštų išlaisvinimui.

Sukaktuvių proga buvo iš
leista patraukliai savo išore ir 
turiniu atrodanti brošiūra The 
Baltic Women’s Council, reda-

Kovo mėn. 31 d. didžiaja
me New Yorke pavasarėjan- 
tiems vėjams papūtus, kad ir 
šykščiai, bet saulutei žeme ri- 
tinėjantis, įvyko sukaktuvinis 
Pabaltijo Moterų Tarybos su
važiavimas ir Lietuvių Moterų 
Atstovybės suvažiavimas.

Kovo mėn. 31 Free Baltic 
House nuo 9 vai. ryto prasidė
jo darbo posėdis su išsamia 
programa. Be eilinių atidarymo 
ir sveikinimo kalbų bei orga
nizacinių reikalų, dėmesio ver
ti buvo skaityti referatai: “Pa
baltijo moterys už geležinės 
uždangos” 
tų atstovė;
laisvame pasaulyje — Valda 
Aldzeris, latvių atstovė.

Darbo posėdžiui pirmininka
vo Ligija Bieliukienė, Pabalti
jo Moterų Tarybos pirmininkė. 
Visa darbo posėdžio eiga buvo 
įrašyta į juostas. Pasistiprinus 
persikelta iškilmingam posė
džiui į Carnegie Endowment.

Iškilmingasis posėdis, pradė
tas 4 vai. popiet, nusitęsė iki 
vėlumos. Posėdis pradėtas Ame
rikos himnu, giedojo solistė V. 
Jonuškaitė - Leskaitienė. Iškil
mingajam posėdžiui vadovavo 
Ligija Bieliukienė.

Ekilmingoje programoje bu
vo paskaityta New Yorko majo
ro proklamacija, kuria kovo 31 
buvo skelbiama Pabaltijo mo
ters diena, pažyminti, kad šia
me mieste Pabaltijo moterys, 
radusios prieglobstį, jau spėjo 
reikšmingai pasireikšti. Pro
klamaciją perskaitė specialus 
majoro atstovas. Be daugybės 
sveikinimų (jų buvo žodžiu ir 
raštu net 36), lietuvių tautinių 
šokių (vad. J. Matulaitienės), 
rezoliucijų ir pareigų perdavi
mo naujai Pabaltijo Moterų Ta
rybos pirmininkei Ellija Dru- 

guotą Birutės Novickienės- du, Mrs. Dexter O- Arnoldva (latvių atstovybės pirminiu-

PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS suvažiavimas New Yorke. Nuotr. V. Maželio.

Kovo 31 Detroite, Dievo Ap
vaizdos klebonijoje, įvyko AL- 
RK Federacijos jaunimo stovyk
los Dainavos tarybos posėdis. 
Dalyvavo tarybos nariai: VI. 
Bublys, A. Damušis. kun. M 
J. Kundrotas. M. Kasevičienė, 
S. Laniauskas. J. Mikaila ir P. 
Zaranka. Svečių teisėmis daly- 

1 vavo dar stovyklos globos ko- 
; mitetų pirm. Br. Polikaitis iš 

Chicagos. Detroito globos ko- 
; miteto pirm. Vyt. čižauskas su 
' keliais to komiteto- nariais — 
' Biliūnu. Rutkausku, Kazlausku 
I (vyčių atstovu). Vyt- Kutkum.

Posėdyje dalyvavo ir valdybos 
sekretorius L. Bajoriūnas. Fon
do iždininkas I. Skirgaudas. 
inž Dunčia. daug padedąs pa
tarimais statybose ir stovyklos 
“šerifas” J. Buitkus ...

Posėdis buvo pradėtas mal
da. kurią atkalbėjo kun. A. J. 
Kundrotas. Posėdžio pirminin
ku buvo paprašytas tarybos ir

kei), dėmesio centre buvo 1 
bai retos, savo atsilankymu p 
gerbusios Pabaltijo moteris 
kalbas pasakiusios Mrs. Dext< 
O. Arnold; first Vice chairma 
General Federation of W 
men’s Clubs ir Mrs. James ' 
Wilson, Former First Lady < 
Seoul.

Iškilmingasis posėdis pasiž 
mėjęs išbaigtai apgalvota tvz 
ka, baigtas Pabaltijo tautų hir 
nais.

Tenka pastebėti, kad vi 
o ypač aukštosios viešnios, b 
vo sužavėtos tautiniais liet 
vių šokiais ir meniškai p 

valdybos pirmininkas dr. A. 
Darnusis.

Organizacijos buhalteris VI. 
Bublys pateikė išsamią apyskai
tą ne tik apie praėjusius 1961 
metus, bet davė vaizdžius paly
ginimus su kitais metais. 1961 
metai buvo vieni iš geresnių
jų- Aukomis ir visokiais pa
rengimais sutelkta lėšų nekil
nojamam ir kilnojamam turtui. 
1961 įgytas turtas vertinamas 
virš 7 tūkstančių. Turint galvo
je. kad garažas ir pastogė prie 
ežero buvo pastatyta pusiau 
talkos būdu, tas turtas artėja 
prie 10 tūkstančių Grąžinta 
virš 5 tūkstančių skolos, tad 
dabar jau tėra likę skolos 19. 
989.90 dol. 1961 metais sąma
ta buvo išpildyta beveik visu 
100 procentų. Jei kuri vietovė 
neišpildė savo kvotos, tai kita 
atpylė su kaupi*. Stovyklos di
dieji rėmėjai yra Chicaga. Cle- 
velandas. Detroitas ir New Yor-

JURKEVIČIENE — Kanados atstovė, V. Januškaitė, L. Bieliukienė PMT 
suvažiavime New Yorke. Nuotr. V. Maželio.

“Teisybė yra mūsų ginklas” 
— taria moterys, skirstydamo- 
si dirbti, kovoti ir ugdyti.

Be Įvairių veiksnių ir orga
nizacijų PMT suvažiavimą svei
kino šios moterys bei jų sąjū
džiai: M- Galdikienė ir dr. N. 
Bražėnaitė — pasaulio liet. kat. 
moterų organizacijų s-gos var
du, O. Bačkienė — pasaulio 
motinų sąjūdžio vardu, S. Kal- 
ninš — latvių liter. bažn. mo
terų klubo vardu, Alina Grinie
nė — Muencheno klubo var- 

NAUJOS AIKŠTES IR PASTATAI
kas. 1961 stovyklai pagalbos tuvė ir valgykla sudaro daug 
ranką ištiesė ir daugiau vieto
vių: Baltimorė, Brocktonas, Ha
miltonas, Grand Rapids, Oma
ha, Patersonas, Pittsburghas ir 
kt.

šiem metam sudarytoji są- ežerės pastogė prie paplūdi- 
mata rodo organizacijos ryžtą 
plėstis. Norima surasti naujų 
narių — rėmėjų, kad būtų ga
lima pradėti naujas ir būtinas 
statybas. Jau keli metai stovyk
lą administruojančios seselės 
turi per vasarą gyventi Enuo- 
motame traileryje. Joms name
li numatoma statyti dar šį pa
vasari. Taip pat nuo šio pava
sario stovykla turės nuolatinį 
reikalų vedėją kunigą. Todėl 
bus statomas administracijos 
pastatas. Buvo minčių, o per
nai vasaros metu įvykęs rėmė
jų suvažiavimas net nutarimą 
padarė, kad būtų pradėta sta
tyti ir atskira koplyčia, nes da
bar po vienu stogu esanti vir-

GFWC vicepirmininkė, Marie 
Noth — GSWC vardu, Mrs. Wil- 
son — Seulo komendanto žmo
na, J- Pats, M. Osis, A. Zarinš, 
K. Dale, A. Martin, M. Udris, 
dr. M Žilinskienė, B. Novic- 
kienė, J. Tubelienė, V. Lozorai
tienė, L. Graužinienė, A. Deve- 
nienė, M. Alminienė, A- Bud- 
ginienė, A. Lukštienė, S. Ja
saitienė, J. Pakštienė, M. Kriau
čiūnienė, O. Zailskienė, K. Ko- 
datienė (skaučių seserijos var
du), E. Gimbutienė, birutiečių 

nepatogumų ir stovyklautojam 
ir administracijai. Šį pavasari 
bus užbaigtos lieti asfaltu dvi 
sporto aikštės, taip pat bus 
baigta įrengti vadinamoji pa- 

mio- Ten bus persirengimo 
kambariai ir kiti patogumai. Vi
sos tos pastogės, visos tos sta
tybos yra laiko reikalavimų iš
šauktos ir būtinos. Joms rei
kės pinigų- Ačiū Dievui, gerų 
žmonių dar turime, dirbančių 
stovyklos labui ir aukos negai
linčių. Jų pagalbos laukdama, 
jaunimo stovyklos taryba ryž
tasi naujom statybom. P. Natas

Ieškomas Juozas Marčėnas, 
kilimo vilnietis. Žinantieji apie 
jį arba jis pats terašo: Helcn 
Zcikus. 108-19 221 St„ Queens 
Village 29. N. Y., arba G. J. 
1 Žemaitės g-vė 3. Ariogala. 
Lithuania.

I IŠ VISUR
— Gan. V. Grigaliūnas - Glo

vackis, gyvenąs Kolumbijoje, la
bai uoliai šoka lietuvių visuo
meninį gyvenimą JAV ir kitur, 
ypač jautriai išgyvena Bažny
čios persekiojimą Lietuvoje. Ap
gailestaudamas, kad broliai 
krašte negalės turėti pilno Ve
lykų džiaugsmo, siunčia visiem 
ateitininkam Velykinius sveiki- 
kinimus ir ragina paaukoti Ve
lykinę komuniją už kenčian
čius brolius tėvynėje ir tremty
je.

— Mažai norinčių vykti į Ro
mą. Nors liet, katalikų laik
raščiai ir gražiai pagarsino šią 
vasarą planuojamą lietuvių eks
kursiją į Romą, tačiau, atrodo, 
neatsiras pakankamas asmenų 
skaičius bent vienai organizuo
tai 25 asmenų lietuvių grupei.* 
Užinteresuotieji bus painfor
muoti individualiai tų asmenų, 
pas kuriuos buvo ekskursijai 
užsiregistravę.

— Dešimt tūkstanč. dol. au
ka Dainavai, jaunimo stovyklai. 
Viena senutė E New Yorko, 
trokšdama padaryti gerą darbe
lį Dievui ir Tėvynei, paaukojo 
10,000 dolerių ALRKF Daina
vos jaunimo stovykloje stato
mai koplyčiai ir seselių namui, 
kad lietuviai vaikučiai turėtų 
kur pasimelsti, kad tuos vaiku
čius auklėjančios seselės turė
tų kur pernakvoti. Auka įteik
ta per kun. Lionginą Jankų.

— Paterson, N. J-, baigiama 
statyti nauja lietuvių šv. Kazi
miero parapijos bažnyčia bus 
šventinama birželio 24, 4 vaL 
popiet. Šventins vysk- James 
J. McNulty.

— Kauno universiteto 40 
metų sukaktį Los Angeles ba
landžio 29 šv. Kazimiero para
pijos salėje mini lietuviai skau
tai akademikai.

— Prof. J. Žilevičius rašo 
Amerikos liet. kat. vargoninin
kų sąjungos istoriją. Sąjunga 
šiemet mini 50 metų sukaktį ir 
ta proga birželio 3 Chicagoje 
rengia didelį koncertą, o bir
želio 4 šaukia seimą.

— Dail. Alfonso Dargio kū
rinių paroda atidaroma Čiurlio
nio galerijoje Chicagoje bal. 
28- Parodoje bus išstatyta 37 
dailininko tapybos darbai.

— Jonas Demereekis paau
kojo Lietuvių Fondui 106.78 
dol. Jis jurbarkietis, savanoris, 
buvo Nepriklausomos Lietuvos 
tarnautojas, į šį kraštą atvy
kęs 1949- Kad ir sunkų rankų 
darbą dirbdamas, paskyrė šim
tinę lietuvių tautinei bei kultū
rinei veiklai stiprinti. J. Deme- 
reckis su šeima gyvena lietu
viškoje Marųuette parko kolo
nijoje.

— Vilniaus Sąjungos sky
rius jau seniai renka lėšų kny
gai apie Vilnių ir Vilniją iš
leisti, kur bus paliestos ir tos 
didelės lietuvių sritys Vilnijo
je, apie Švenčionis. Braslavą 
ir Gardiną, dabar Sovietų Ru
sijos vėl atimtos iš Lietuvos 
valstybės ir prijungtos prie Gu
dijos TSR suslavinti. Juo dau
giau lietuvių pažins Lietuvos 
kraštų nelaimes ir reikalus, 
juo bus lengvesnė kova su ko
munizmu. prisidengusiu oku
pantu Sovietų Rusija.

Vytauto Augustino 
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų.

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Velykinė dovana 
Kiekvienam verta ji pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač mū
sų draugams amerikiečiams.
Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija, 
916 Willou0hby Avė.. 
Brooklyn 21. N, Y.

Gaunamas ir pas platintojus.
Kaina — $5.00
Užsisakyk tuojau!



NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

iurlionio an-

Tel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISIONDISPLAY
BROOKLYN 8, N.34-23 FULTON STREET

AUTO UNDERCOATING

Prekės garantuotos Pristatymas greitas

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

ROOM AND BOARD

MAHANOY CITY, PA.

ROCHESTER FLOOR WAXING

HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkasRAIŠE FUNDS

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

Salėje gali tilpti 100 dalyviu

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais, kreipkitės

116-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y

Tel. VIrginia 6-1800

EARN MONEY

PETRO LISAUSKO
DISPLAY

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75. N. Y. Tel. TW 4-8087

CARMELFTE PRIEST

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

SKAMBINA Stasy* Rastenis

NEBŪK ŽILAS
S & G MEAT MARKETTHE OCEAN CLUB

(iš jų pa- 
ansambliui

SAVINOS AND 
LOAN AS80CIATION

Man of prayer

Mokami nuo vasario 1 d., 1960

darbas
Mikšvs 
vardu

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

žodžiais: 
nemiršta 
ateiti nin- 
žmones, 

ir ateiti-

Famous “Blarney Stone’s” only

for your Parish. Schooi or Club. 
Sėli highest ęuality flavorings. 
Air sanitizers & Fumiture polish. 
Ali on consignement. Highest 
cash profits offered anyvvhere.

. Full Course Dinner Served 
Everv Sundav

3941 VVhife Plains Rd. TU 2-6512
t Bet. 223rd & 224t.h Sts. >

Scraning Service 
IN 7-3365 

(Porter Service •
SpeciaI consideration given to 

Religious Institutions.

lietuviškų šven- 
Buvo paminėta 
šv. Kazimieras, 
moksleivių atei- 
Dovvdaičio kuo-

"Florai Herb" yra nuo- 
stabi priemonė plauke 
priežiūrai ir natūraliai 
Tnalvai at«tatytf. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantvs. minkftti. sveiki ir lengvai 
Šukuojami Neatrodo dažyti At
siųskite S3 O0 už didelę s oz. bonka 
Kanadoje $■’ 00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROP1CANA, 
Dept. A: F.o. Bes 305, Clinton, lud.

išrinkti. Jos našta ir vėl buvo 
uždėta ant tų pačių — į val
dybą buvo išrinkti F. Eidimtas, 
K. S. Karpius, A. Karsokas. A. 
Lūža, A. Andrašiūnas, A. Ba
lys, Z. Tarutis. Į' kontrolės ko
misiją — P. Balčiūnas, Vl-.čy- 
vas. L. Leknickas-

Susirinkimas nutarė skirti 
tūkstantį dolerių Lietuvių Fon
dui, pinigai bus įmokėti per 
2 metus. Susirinkimui pirmi
ninkavo J. Jokūbaitis, protoko
lą rašė J. Žilionis.

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviaius 
Perkant didesniais kiekiais pristatoma J namus nemokamai

Ali Cars Uundercoated. $12.r0!!! 
Protect from rust guaranteed. SAV 
- WAY. 1332 Atlantic Avė., (near 
Nostrand). IN 7-2300; 1175 Coney 
Isle Avė. (nr. Avė. B.. GE 4-4125).

ITALIAN & AMERICAN 
RESTAURANT - PIZZERIA

buvusi
J MIRONO MAISTO KRAUTUVU

Šios apylinkės Kunigų Vie
nybės ir lietuvių dienos komi
teto posėdis Įvyko kovo 20 šv. 
Juozapo parapijos klebonijoje. 
Į Kunigų Vienybės valdybą pir
mininku perrinktas kun. Juo
zas Neveraaskas iš Maizville-

nius” ir V; Dūda — “Prisike
lianti Lietuva Maironio Jauno
joje Lietuvoje”. Stasys Rasto
ms paskambino piano solo M. 
K. Čiurlionio Bėkit, bareliai.

Minėjimas užbaigtas tautos 
himnu.

Minėjimo proga moksleivių 
ateitininkų Prano Dovydaičio 
kuopa išleido leidinį “Maironio 
metai”, i kuri sudėjo skaity
tus referatus, deklamuotas ei
les. gaidas, šiaip Įvairių refe
ratų ir patriotinių bei religinių 
eilėraščių. Leidinys atspaustas 
rotatorium, pačių mokinių gra
žiai suredaguotas ir iliustruo
tas, turi 57 puslapius. (K.)

solidarumo 
šiemet rinko laiškais. auką — 20 dol.

LB abiejų apylinkių sudary
tasis Maironio metų komitetas 
pirmojo posėdžio buvo sukvies
tas kovo 30. Posėdžio dalyviai 
apylinkių pirmininkai F. Eidim
tas ir P Mikšys. P. Balčiūnas. 
St. Barzdukas, Vyt. Braziulis, 
Pr. Karalius ir Z. Peckus svars
tė Maironio metų programos 
metmenis — projektuojamą su
rengti Maironio akademiją su 
menine dalimi. Maironio dainų 
koncertą (kviečiamas Čiurlionio 
ansamblis). Maironio veikalo 
vaidinimą (kviečiamas Vaidilos 
teatras), taip pat skatinamos 
mokyklos ir organizacijos Mai
ronį minėti savo programomis.

Kadangi komitetas posėdžia-

ANTANA8 VAITKUS. «4lpi
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS Ir POBŪVIAMS
Pristato j namas lietuviukus skilandžius ir sūrius

We take all nrrler* spedsl nrlr* f'yr
946 Graed Street, Broeklya 11, N. Y. — Tet Stagg 9-4989

Šv. Antano gimnazijoje Ken- 
nebunkporte, Me, rengiami vi
sų svarbesnių 
čių minėjimai. 
Vasario 16 ir 

Balandžio 1 
tininkų Prano 
pa surengė Maironio minėjimą, 
kurio programą išpildė patys 
mokiniai.

Programoje dalyvavo gimna
zijos choras. Pirmoje dalyje pa
dainavo tris Maironio dainas: 
Lietuva brangi. Miškas ir lietu
vis. Kur lygūs laukai ir A. Va
nagaičio Laisvės Varpą.Akom- 
ponavo Jonas Long. Antroje 
dalyje choras išpildė šešias Į- 
vairias dainas, akomponavo Sta
sys Rastoms

Eilėraščius deklamavo: Oi ne
verk, motušėlę — A. špakaus- 
kas. Milžinų kapai — G. Mi- 
ceika. Patys mokiniai skaitė ir 
du referatas: V. Mikalauskas 
“Maironis — milžinkapių dai-

Gilberton. Pa., vicepirmininku 
išrinktas kun. A. Wassel iš Ma- 
hanoy City, Pa., sekretorium 
— iždininku kun. Juozas Ka
ralius iš Shenandoah. Pa.

Nutarta šiais metais lietuvių 
dieną suruošti rugpiūčio 12, 
sekmadieni, Lakewood Park, 
Pa. Tam tikslui išrinktas komi
tetas: garbės pirm- kun. -. čės- 
na, — Mahanoy City: pirm, 
kun. V. Vežis — Tamaųua, Pa., 
nariais: kun- K. Rakauskas iš 
New Philadelphia. Pa., kun. 
Juozas Neverauskas iš Maizvil- 
le - Gilberton. Pa., ir kun. J. 
Čeponis iš Mt. Carmel. Pa.

Visas lietuvių dienų pelnas 
bus paskirtas šv. Kazimiero se
serims Nevvton. Pa., šv. Pran
ciškaus seserim Pittsburgh, Pa, 
V. Jėzaus Nukryžiuotojo sese
rim Brockton. Mass. J.A.C.

vo nepilna sudėtimi, tad papil
domai Maironio metų minėji
mas bus svarstomas posėdy ba
landžio 7, i kurį kviečiami vi
si komiteto nariai. St. B.

I^adies: Hair off Faces. A r m*. Legs 
and Body. Safe. ranid. permanent. 
painless. Expert to Sensitive ma
tute peoples needs. Free esti matės. 
Results guaranteed.

E. CAPALDO
33 West 42 n d Street 
8th Floor — PE 6-2920

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

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.

Rev. Vocational Oirector
55 Demarest Avė.
Englewood. N. J.

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

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelė* nuolaido* vo
kiškiems “Blaupunkt” Radio-Stereo aparatam*.

Ocean Blvd. & Wayne Avė., Atlantic Beach, L. I.
Ideal Family Club Now Accepting Rescrvation for 1962 Scason

Beautiful New Modern Swimming Pool
Only a Limited Numbcr of Cablns and Čabanas Now Available; 

Opcn for Inspection Daily. Ineluding Saturdays and Sundays.
Write or Phone for full particulars- Mrs. Mildred tVood. Soc. Sectv.

CE 9-4692 CE 9-9719'

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

\i ei 4 klftAC PTRMAD. ir KETVIRTAD. ____ 9 v. r. iki 8 p.p.VALANuUJ: ANTRAD. ir PENKTAD........... 9 v. r. iki 5 p.p.
ŠESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; Treėiad. uždaryta.

Maironis ŠV. Antano gimnazijoje 
KENNEBUNKPORT, AAAINE

Queens and Long Island
Cheerful. comfortable rooms. Elder- 
ly men. Tray or table Service. Bed 
patient acceptable. Reasonable rates

' ' IL 8-7485

Balandžio 1 įvyko Liet. Ben
druomenės I-sios apylinkės 
metinis susirinkimas. Atsilie
piant į padarytus jame prane
šimus, teko konstatuoti, kad ši 
apylinkė jau įgyja tą pavida
lą. kurio norime bei siekiame; 
Čia telkiasi mūsų švietimo, kul
tūros. socialiniai, apskritai mū
sų išlikimo rūpesčiai, praneši
mai duoda mūsų pastangų bei 
siekimų vaizdą.

Šitą vaizdą nupiešė apylin
kės pirm F. Eidimtas, ižd. Alb. 
Karsokas, solidarumo įnašų rin
kėjas A. Lūža, aukštesniųjų 
lituanistinių kursų ved. P. Bal
čiūnas. šeštadieninės lituanisti
nės mokyklos ved- Pr. Kara
lius. Vaidilos teatro adm. Z- 
Peckus, kontrolės komisijos 
pirm. V. Akelaitis.

Jų pranešimai buvo konden
suoti, dalykiniai.

Apylinkės darbų balanse yra: 
Chicagos Dainavos ansamblio 
koncertas, vaišės su programa 
Čiurlionio ansambliui ir šv. 
Jurgio parapijos chorui pagerb
ti. Chicagos Alvudas su paskai
tomis ir filmais, prof. Ivins
kio, V. Banaičio paskaitos. Nau
jųjų Metų sutikimas (kartu su 
II-ja apylinke), prisidėta prie 
1941 metų sukilimo 20 m. su
kakties minėjimo, sudarytas 
Maironio metų komitetas ir kt.

Apylinkės metinės pajamos 
yra 6.966.15 dol., išlaidos — 
5.605-44 dol-, likutis susirinki
mo dieną 1.360.71 dol., namų 
fonde 1.794.90 dol. 
skolinta Čiurlionio 
1.000 dol.).

Apylinkė tautinio 
įnašus 
vaisiai geri: įnašų ir aukų gau
ta 581 dol.

Aukšt. lituanistikos kursuo
se įsiregistravusių yra 20. pa
stoviau lanko apie 10. šešta
dieninę lit. mokyklą lanko 96 
šeimų 150 mokinių, mokykla 
dirba 7 grupėmis su 7 nuola
tiniais mokytojais, jos išlaiky
mas atsieina apie 2.700 dol. 
Geresnių vaisių pasiekiama su

Jane Davies Restaurant
(Since 1929 • 

"American Food as American a.« 
Apple Pie" — Luncheons. Dinners, 
Imported Wines. 145 W. 55th St., 
N. Y. at 7th Avenue; — CI 7-0176.

Closed Sundays

Lif^um^ku prodvktu
DUONOS. SŪRIŲ DEŠRŲ. SKILANDŽIŲ

Trys ilgo grojimo Hi Fi plokš
telės už 10 dol. Perkant atski
rai, viena 4 dol. Vienoj plokš
telėj su orkestru įgrota 12 pol
kų Rašyti: Darbininkas. 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 21,

Balandžio 1 
samblio namuose studentų atei
tininkų draugovė turėjo šven
tę. kurios metu tikraisiais na
riais buvo pakelti G. Deguty
tė. V. Kasperavičius, R. La- 
niauskaitė. R. Laniauskas ir A. 
Malėnas. Ateit. Fed. Tarybos 
pirm, dr- Ad. Darnusis skaitė 
paskaitą apie mokslą ir gyvy
bę- Sveikintojai St. Barzdukas, 
P. Mikšys, A. Balašaitienė. 
Idzelis (stud ateit, s-gos cv 
vardu), Razgaitis (moksleridų 
ateit, kuopos vardu) sakė: Svar
bu. kad ateitininkai gyvenimą 
grindžia idėja. Minėdami Mai
ronio metus, idėjos reikšmę api
būdiname Maironio 
“Idėjos, jei didžios, 
kaip žmonės”. Todėl 
kus jų idėja veda i 
į tautą. Šitai įrašyta
ninku himne: “Dirbkim, kovo
kime dėl Lietuvos”. Tai pras
minga ir gražu — to paties 
Maironio žodžiais, “palaimin- 

šalies prigimtos”. 
LB II-sios apylin- 
taip pat įteikė ir

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

for Schools - Scouts - Organ'.zaUons 
- Auxiliaries - 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.

BRIDALS
AT 

VVHOLESALE PRICES 
DIRECT FROM 

MANUFACTURĘR TO YOU 
A Complete line of the latest 
designs and fabries available. 

CUSTOM FITTED
NO CHARGE FOR ALTERATION 

Savings range up to $80.00 
BY APPOINTMENT ONLY 

Wl 7-0216 
Charming Bridal Gowns 

28 W. 38th Street llth Floor

PARTY ROOM
For Showers, Weddings, Retire- 
ments and SpeciaI Occasions — 
Accommodates 80. 761 3rd Avė. 
(Cor. 44th St.c OXfor& 7-9937.

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 kaina 
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.

mažaisiais, vyresniųjų grupių 
mokiniai rodą ir mažiau dėme
sio. ir prasčiau lanką pamo-

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 

103-55 LEFFERT8 BLVD. RICHMOND HILU N, T. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

Vaidilos teatras pastatė “Vie
no kiemo gyventojus" (rež. P. 
Maželis, veikalas buvo taip pat 
statomas Chicagoj. Rochestery 
ir Baltimorėj) ir “Žmogų, kurį 
užmušiau” (rež. Ig- Gutautis, 
veikalas buvo pastatytas ir De
troite)-

Taigi buvo dirbta daug. Su
sirinkimas apylinkės valdybai 
ir kt. organams pareiškė už 
darbą padėką. Bet naują apy
linkės valdybą nebuvo lengva

i n
M®

RTrflO Jamate* Avė.. Wnndhnven 21. N. V. Tel VI 7-4477

Mitra. h Ar>riraudh>’an gyvvbė« namų
automobiliu, bailu Ir k Namu nordnvlmaa. npdrivido* Inrnme Ta* 
<IŽr»11dVT»<»« FSmd* TUnlr-l in’-rotnnloji • nn,
n 0 ,-i»1 Qrtrmwd1rnf->i« jv»p»et 1-5 vai



menybės St Martin parapijos

DARBININKAS

REAL ESTATE BUSS. OPORTUMITY

PARAGON SHOES for aU the Fa
mily. Enjoy the comfort at Miracle

" i

šį šeštadienį New Yorke bus

LOUIS J. CORNETTA
2149 Bruckner Bivd., Brome 72, NY 
After 5:30 pjn. Daily. Weekends 
AU Day ..........................UN 3-7426

RELIABLE CATERING SERVICE 
for Weddings - Showers - Office 
Parties - Home receptions - Com- 
muaion breakfasts - all sočiai ftink- 
tiona. Buffets for aU occasions; hot 
and cold Hors Doeuvres, Wedding 
cakes. Waiters A barmen supplied.

Call AD 4-2356 
Cut out this Ad and Save

Attention Darbininkas Readers
A 8PECIAL FOR YOU

Reg. Sale 
$199 8144 
$249 $189 
$ 69 $ 49 
$ 30 $ 19

BLUE MILL TAVERN. Be sure to

Wetrfield SU Ridgewood, keli 
blokai nuo Atletų Khibo)- Pra
džioje 4 vaL vyrų grupėje stf-. 
sitinka Broeklyno LAK su Wa- 
terburio Gintaro & komanda 
Po valandos — Brooklyno LAK 
su Worcesterio Vytun jaunių 
grupėje. Po to mūsų meisteris 
Waterburio Gintaras gins savo 
titulą prieš pirmųjų rungtynių
laimėtoją. Brooklyno LAK šį Jį 
sezoną tėra žaidęs vos viene- 
rias rungtynes, bet pasirodys 
stiprios sudėties: Vyšmus ,Ku- 
jryta, Marozas. Jakubauskas, 
Jankauskas. Po varžybų ten pat -

Greenwieh Vlllage. Most famous 
Steaks and Fried Shrimp in town

Cocktail Lounge. YouU be glad to

N.Y.C. BeL 7th Avė. A Hudson SL 
Tek CH 3-7114

FQR BETTER VVEDDINGS AND 
WEEK-END DANCING

TUXEDO BALLROOM

Offers The Finest 
CaU Fred — RE4-7335 

210 E. 86th Street A 3rd Avenue

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

Free deiivery Easy Terma 
A large seleetion in other furniture 

Ali prices and aU styles 
HARRIS of Astoria, Ine.

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

Hrs: 9:30 am to 9:30 pm Mon.—SaL

LAK
Ir trečiose Knickerbockerio 

taurės varžybų rungtynėse mū
sų futbolo pirmajai komandai 
prireikė pratęsimo. Mūsiškiai 
kietai kovėsi aikštėje ištisas 2 
valandas, nes priešininkas pasi
rodė esąs stiprus vienetas, savo 
lygos lyderis. LAK šį kartą žai
dė tokios sudėties: Jankauskas; 
Margaitis, Mileris; Vainius D, 
Remėza II, Mizara; Henshaw II 
(Henshaw I), Budraitis, Kliveč
ka, Daukša (Remėza I), O’Ha- 
ra - Prieš techniškai puikius ir 
sparčius italus mūsiškiai sužai
dė taktiškai teisingai — nelai
kė kamuolio ir kietai^/iengė. 
Štai jau pirmo kėlinio pradžio
je gerą Klivečkos padavimą 
Budraitis pavertė įvarčiu. Kė
linio gale italai išlygino. Antra
me kėlinyje kietas ir spartus 
žaietimas davė persvarą prieši
ninkui, bet Klivečkos ir Re- 
mėzos I įvarčiais išlyginama 
(3:3). Rungtynės pratęsiamos, 
bet pasekmė nepasikeičia. Iš 

įjnŪsiškiųX ka£tą pusėtinai at
rodė gynimas, Ypač puikus ir„ 
nepraeinamas buvo Mileris. Se
nasis veteranas, atrodo, pergy
vena antrąjį pavasarį- Rungty
nių pabaigoje Mileris vos ne- 
nulėmė pasekmės mūsų naudai. 
Jo iŠ oro nuo vidurio aikštės

Veda K. Merkis
Bostenas laimėjo. Rytų apygar

dos šachmatų pirmenybės buvo 
įvykdytos pr. šeštadienį Brook
lyno Lietuvių Atletų klube. Čia 
susitiko “amžini” apygardos var
žovai — Brooklyno LAK ir So. 
Bostono Lietuvių Pil. D-jos šach
matininkai. Po gana kietų var
žybų laimėtojais išėjo bostoniš- 
kiai, įveikę N. Yorko vyrus, san
tykiu 3-2. Pasekmės: Ged. Švei
kauskas - Edv. Staknys 1-0, K. 
Merkis - A. Šukys 0-1, Algis Ma- 
kaitis - R. Adomaitis 1-0, Leop. 
Šveikauskas - V. Kulpavičius 0-1, 
A. Leonavičius - A. Sakalas 1-0. 
Papildomoj poroj (kuri į p-bes 
neįėjo) bostoniškis Ramūnas Gir
nius pralaimėjo J. Vilpišauskui.

Pirmenybes atidarė ir jas už
darė Rytų apyg. vadovas A. Vak- 
selis. Jis pasidžiaugė bostoniškių 
komandos jaunumu (dalyvavo 3 
šešiolikmečiai). Inž. J. Gasiliūnas 
įteikė Bostono komandai perei
namąją dovaną (skirtą N. Y. in
žinierių) visiškon nuosavybėn, 
nes Bostonas ją laimėjo trečią 
kartą iš eilės. Jis suminėjo, kad 
kitą apygardos rungtynėm per-

We*tehe*ter, N. Y. North Yonkers. 
Builder s own home. Christ the King 
parish. $26.500. Attractive 4 bedrm. 
nome. 1 tūli & 2 half baths. pine 
paneled playroom; oil steam heat. 
excel. condition: dead-end Street— 
good location for children. 
everytn.ng. Mušt be seen! 
taxes. Owner. Y O 5-5547.

Near
Low

Tompkinsville, S.U N.Y. Wonderful 
opportunity for Couple or Family. 
Well estabUshed 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. Tel. Y U 1-5148.

vai p. p. Boylstono klube įvyks 
šachmatų rungtynės tarp Massa- 
chusetto ir Connecticut koman
dų. Įėjimas laisvas.

Boston S. Globė, balandžio 8 
d. mini Algį Makaitį iš Norwoodo,

paleista bomba atsitrenkė į tarp pasidalinusių antrą vietą
virpstą. Tokių šūvių retai pa
matome ir profesionalų rungty
nėse. Geras buvo ir vidurio sau
gas Remėza H. Jankauskas pir
mojo įvarčio galėjo ir neįleisti. 
Puolimo variklis buvo Kliveč
ka ir antrame kėlinyje atsira-

setto p-bėse. Minima So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugija su jos 
skirta didžiule pereinamąja do
vana didžiojo Bostono p-bėms.

Bethpage, L.I., $16.990. 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. 
iarge yard. Walking distance to 
Church and School. Owner. Phone 
OV 1-0290.

DISPLAY

I LK CANDY CO.

Exclusive Country Club Rd. Section 
Live practicaUy—RentFree! .

N EW SOLI D BRICK 
2-FAMILY HOMES 
TWO 6-ROOM APTS.

(3 Bedrooms in each Apt.) 
oversize rooms,’ huge 40x19Ali 

playroom with sliding glass Cali- 
fornia doors leading to terrace — 

$34,500
As little as 10% down, excellent 
mortgage terms. Directions: Bruck
ner Blvd. to Country Club Rd., go 
to StadiumAve., turnleft—2 blocks 
to Randolph Place.

RANDOLPH HOMES
KI 3-4000 TA 2-8947

240 East 86th SL, MANHATTAN 
54-38 Myrtle Ave^ RIDGEVVOOD

Mūsų specialybė Velykoms

Kiškiukai iš marcipanų ir šokola
do, ištaigingi krepšiukai, šokoladi
niai kiaušiniai pripildyti namuose 
gamintais kremais, marcipanais ir 
kt. — įvairaus didumo. Plačiai ži
nomi namuose gaminti marcipanai 
ir įvairūs šokoladai.

SUNNYWOOD HOMES 
NEW 2 FAMILY PLŪS 

See Model House 
49th Street at 47th Avė.

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

Labai svarbos pranešimas!

šviežiausi ir geriausi kiaulienos 
gaminiai. Dešras ir kitus mėsos 
gaminius gausite tik

Wiegerts Pork Store
19-08 Jamaica Avenue, Woodhaven, 
L. L, N. Y. Naujas savininkas Ger- 
hard Amold ir Curt Mertin. Mūsų 
nuosavoje rūkykloje kasdieną švie
žios dešros. "Skonis parodo gami
nių skirtumą."— Telef. VI 9-2092

VVantagh, L.l. Save Brokers Fees. 
3 blocks to St. Frances de Chantal 
Church and School.Elm Ranch on 
oversized plot, full basement, oil. 
hot water heat. Iarge knotty pine 
jalousied porch; attached garage. 
Many extras. Convenient to every- 
thing. Excellent condition. Asking 
$20,500. Owner. SUnset 5-2761.

dęs Remėza I.
Jauniai priešžaismyje nekaip 

žaisdami neišnaudojo progos pa
siglemžti pirmavimo, nes prieš 
devynių žmonių KoUsmann SC 
baigė tik 1:1. Jaunučių ir ma
žučių rungtynės šeštadienį dėl 
lietaus neįvyko.

Sį sekmadienį mūsų pirmoji

menybių rungtynes su Eintrach- 
tu. šeštadienį prieš Eintrachtą 
žaidžia mažučiai 2 vai., o jaunu
čiai 3 vai-

Velykiniai šokiai
Balandžio 22, sekmadienį, 

Lietuvių Atletų Klube bus ve
lykiniai šokiai. Groja gera Sta- 
rolio kapela. Bus šokių konkur
sai. Atletas

Seaford, L.l. $17,500. Save Brokers 
Fees. Enclosed corner, Split level, 
7 rooms, playroom & utility room 
plūs storage space in basement. 
Aluminum storms, screens. oil hot 
water heat. dry well. Adjacent to 
Maria Regina Church and School, 
Shopping Center. Immediate occu- 
pancy. Owner — C A 1-4246

tynęs su tuo pačiu US Torre- 
se- Rungtynės šį kartą bus prie
šininko aikštėje (Red Hook sta-
dione, Bay St. ir Clinton SL, 
Brooklynė). Mūsiškių svetimoje 
aikštėje laukia nekokie pyra
gai, ypač, kad negalės žaisti 
Klivečka, pereitose rungtynėse 
pašalintas iš aikštės. Rungtynių 
pradžia 2:30. Jauniai turi pir-

84 * 14 Jamaica Avė.

GAMP ALVERNIA
For Boys

ADVOKATAS

WILL!AM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

Lower Randall Manor, S.l. N.Y. — 
Nice sectidn. 2 family 4 rms down 
and 3 up, tile baths & tiled cabinet 
kitchens. Modem thruout. hardwood 
floors. 2 separ. entrances; hot wa- 

•ter oil heat. garage. SL John's pa
rish 4 scbooL Owner leaving for 
upstate N. Y. Will sacrifice for im- 
mediate sale. $20.500. Y U 1-5489.

Port Washington, L. I. $22.500 — 
Lovely 2 bedroom Ranch. expan- 
sion attic, 65x109 plot, trees and 
shrubs galore. marble patio with 
awnings. Many extras: near Salem 
school. St. Peter’s parish & school. 
Very nice neighborhood. Excellent 
location -for children. — Owner.

PO 7-8978

Oueens, Ozone Park — Wakefield 
section. Ideal mother and daughter 
lay-out 6 rm. custom ranch. Extra 
kitehen A lavatory in fin. base- 
basement, oil hot water heat; many 
extras. SL Anthony’s parish and 
school; bus on corner. near every- 
thing. Mušt see to ąppreciate. Ask
ing $28.500. Owner. — Vi 3-2142.

105 PROSPECT ROAD, CENTERPORT, LONG ISLAND, N. Y.

1886—1962 76 YEARS OF CAMPING FOR BOYS 
The Ideal Cėthotic Camp for Your Bov!

FOR BOYS 6-14 — THREE AGE GROUPS
Seaaon: J u ne 30 - August 25Day Campers Accepted

$5 RegMration; $100 per 2 weeka; $190 per month; $370 per Seaaon 
Located on beautiful Centerport Hartx>r on the North Shore of Long 
Island — only 40 miles from New York C3ty — Modern cabtns and 
facilities — noted for escellent food — weU-balanced, organized 
program — land and water sportą, movies, erafts, tripk. horseback 

_jriding, all under expert supervfsion of experienced educators — 
entire staff composed of

FRANCISCAN BROTHERS
For Information Write to

Brother Director, Camp Alvemia 
179 NORTH 6th STREET, BROOKLYN 11, N. Y. 

Phone (area code 212) EVargreen 8-8375
Approvvd Membere 

National Catholic Camptng Assortation 
American Camping Association I

CASH

OF HOUSES

1014-16 East 163rd Street 
Brome, N. Y. 
D A 3-4588

H. W. MALĖ
Ieškoma

PRITYRUSIO KEPBJO 
specialisto kepti duoną (rugine) ir 
tnilkutes. Tuojau kreiptis adresu: 

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

Mr. * Mre. J. Levis
Tel.: YO 5-4156

LIFE INSURANCE SALES 
PRUDENTIAL 
$400 to $600

3 Year Training Program 
All VVelfare Benefits 

PLaza 5-2800 — Mr. Brazicr

TOM OCCHI SHEET M ET AL and 
CARPENTRY WORKS — General 
Contractors. Gutters. Leaders. Roof- 
ings, Ventilation. Skylights. Cabinet 
making. Finished Basements, Etc. 
10 year guarantee. Free Estimates. 
E V 4-5901. Residence 18 Ten Eyck 
St., EV 4-5901; Shop 16 Ten Eyck 
Street, Brooklyn.

A-ACADEMY LIMOUSINE SER
VICE, J. B. Gulla, Prop.. FINEST 
CADILLAC RENTALS. For Reser- 
vations — FAirbanks 4-3838. Wed- 
dings our specialty. Airports, piers, 
unveilings. funerals. Congenial uni- 
formed chauffers. 91 E. 233rd St., 
Bronx, N.Y. — FA 4-3838. “Make 
Your Wedding Reservations Now.”

WORLD PILGRIMAGE of 
IMMIGRANTS A REFUGEES 

to ROME
for special celebration in honor of 
the tenth anniversary of the 

“EXSUL FAMILIA”
(declared in 1952 by Pope Pius XII) 
Departing New York july 24 via 
the SS “Olympia” — 29 glorious 
days — all included only $585.00. 
Featuring outstanding program in 
Rome with glorious ceremonies A 
spiritual esercišes includ. Stations 
of the Crosf inside the Colisseum. 
spectacular exhitoitions and special 
sightseeing Tours. Avoid disap- 
pointment. Reserve now—come in, 
write or phone.

CATHOLIC TRAVEL SERVICE 
62 W. 46th St.. New York 36, N.Y.

PLaza 7-5925

GEORGE’S BAKE SHOP
"VVhere Taste is the Difference” 

Wedding cakes artistically decora- 
ted. Baked oven fresh, phone orders 
our specialty. Try our Ice Cream 
Cakes. Birthday. Anniversaries & 
Party Cakes. 3740 E. Tremont Avė. 
Throggs Neck area. CaU TA 8-6145

MILLERS TOY MART
WE SELL at DISCOUNT PRICES 
Baby Cariages - Strollers - Cribs - 
Hi-chairs - Toys Etc. One CaU will 
Convince You. — 998 Ogden Avė., 

Tel. CY 3-5857.Brome. N. Y,

MURPHY
GENERAL MOTORS

BOILERS - BURNERS 
TANKLESS HEATERS 

GM OELCO 
Heating - Cooling

Product of General Motors 
REputHic 94100 • E0gewood3-!

M. LOSCIALO Carpet - Rug Deaiers 
Brand Nuneš: Roocbury - Weawer - 
Magee - Lomand Looms - Corbus. 
Complete line Linoleum and Tile. 
ResidentiaL Commercial. Institu- 
tions. Expert installations, all work 
guaranteed. CaU ES 2-4425 — 122 
Avė. T (Corner W. 9th SL, B’klyn.

Bring Your Car Here for “Spring 
ChecK-up” — DOM’S SERVICE 
CENTER. Special eonsideration to 
Darbininkas readers. General Auto 
Repairs. Tune-ups; complete lubri- 
cation & brake safety check. Tires, 
Batteries. Trust your car to the man' 
who wears the Star. — TA 2-8913. 
2280 Westchester Ave^ Bronx, NY

MARLE RĘST HOME
Ruth A George Schnaderbeck — 
Owners and Directors. — “Happy 
Haven for Sunset Years.” Where 
the aged, handicapped enjoy 24 
hour care, comfort, pleasant atmo- 
sphere. Special diets. Dining room, 
tray service. Reasonable. 61 Rose- 
stone Avė. West, Sayville, LJ., N.Y.

516 LT 9-4840

John O’Connor — M. P. Morrissey

FAIRWAYS TRAVEL SERVICE, 
INC.

589 West 207 SL, N.Y. 34, N.Y. 
LO 9-8300

For prompt and complete service, 
Ali Ways with Fainvays. Open dai- 
ly 9 am to 6 pm; Thurs. until 9 pm.

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

TERMINAL SEA FOOD MARKET 
Opp. Macys—89-53 - 165th Street, 
Jamaica, L. I. — JAmaica 6-9399.

Fresh Fish Received Daily

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

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

BRUNCH & BOWLING 
ai R EGO PARK Lanes

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

FREE BOVVLING CLINIC 
FREE PARKING 
MODERN LANES 
Rego Park Lanes 

96-42 Oueens Boulevard
nr. 63rd Drive IL 9-5555

Having a Wedding? Let Us Serve 
You. WINES & LIOUORS includ- 
ing “Vodka”. We have a fine se
leetion of Domestic & Imported Li- 
quors in price rangės to suit your 
pocket. CaU now for immediate de- 
livery. GR 3-3709 8 a.m. to midnite. 
Purple Heart Lkjuor Store, Woods 
Wines & Liųuors Ine. 39 3rd Avė., 
New York City.

JOSEPH RUTKOSKI

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

RiEHM PLUMBING CORP. EsL 
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 
fuUy guaranteed. CaU M E 5-2706. 
838 Courtland Avė., Brome, N. Y.

JOHN ESPOSITO

MEMORIALS
Near SL Charles Cemetery — 1250 
North Wellwood Ave^ Pinelavvn, 
L L; CHapel 9-2921. N. Y. City dis
play 58-25 Brown Place, Maspeth 
78, N.Y. — NEw Town 9-122a

THE ORIGINAL 
VVINSKI & SON

the home of QUALITY SAUSAGE

KAROL WINSKI 
636 5th Avenue 

Brooklyn 15, N. Y.
also

NASSAU FARMERS MARKET 
Hicksville, L. I.

8howroom Clearance of Floor Sam- 
ples. Over 100 Display Rooms of 
modern, French and Italian furni- 
ture. Special discounts to Darbinin
kas Readers. GAY WOOD FURNI- 
TURE GALLERIES, Inc^ 35 West 
33rd Street, New York City; TeL: 

BR 9-0911

BARGAIN HOUSE. Local < Long 
Distance Moving. Ask about our 
Insurance Coverage. Packing, Crat- 
ing, Storage. Furniture bought and 
sold. "We movė anything from a 
Room to a Household.” Prompt - 
Efficient - Courteous. CaU PR 3- 
8239. 196t Fulton SL, B’klyn, N. Y.

STELLA D'ORO Italian Cuisine — 
’A Fabulous Roman Palace Setting’ 
Cocktail Lounge. Dinner A Supper 
& la Carte. Party facilities. — ub06 
ru-oauvvay, near 2u8tii Su, N.Y.C.

tiiuers Cluu - A..iericau
Free parking on our own lot. Closed 
Moaoay. CaU ...............  Kl 8-2245

UNCLAIMED CARPETS
AU Thoroughly Cleaned For Our

ITALIAN - AMERICAN 
CATERING - DELICACIES 

Famous Overstuffed Sandwl- 
ches - Artistic Cold Cut Plat- 
ters - Tempting Saiads - Large 
or Smali Parties accomodaced 
- Prompt Deiivery Service - 
We handle all details

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

Special Sale - Grand Opening 1 
New Carpets, Showroom uampies, 
Mill-ends. Purchased trom Bank- 
rupt Stocks — Fantastic Savings. 
CLOVER CARPET CLEANING Co.

3263 3rd Avenue, Bronx, N. Y. . 
(Bet. 163 and 164 St&) I 

Tel. CY 2-3880. Open 9 am to 6 pm.

BRIDES-TO-BE — Be Sure to Call. 
RICHYS Catering Service, EVer- 
green 3-3984. For the finest in ca- 
lermg service, for your wedding — 
mosi importam occasion in your 
metime; parties, showers, ana all 
occasions. Ricny’s Catering Service, 
1049-1053 Mannattan Avė., tsrook- 
lyn 22, N. Y. ............  E V 3-3984

GAL BAKERY

“Bakery of the BaUplayers” 
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, Pluminng, Plastering, Painting, 
Tile, Cement Work — Anywhere. 
AU work guaranteed. Free esti— 
matės. Rudolph Smith, Contractor.

CaU: LU7-2594 — TR 8-8239

CAMEO PHOTO SERVICE

“BRIDES TO BE”
e Studio & Candid Weddings
o 3 - Dimension in Color
CaU AS 8-4680 for Appointments, 

ask for Mr. Karich
25-37 Steinway SL, Astoria, Queens

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

JOS. GARAFOLO 
7225 New Utrecht Avė., Brooklyn.

LES GIRLS HAIRSTYLISTS
Tinting — Cutting — Coldwaving. 
Special attention to Brides To Be A 
Brides Maids. High fashion Creative 
Styling and Coloring. Cut this Ad 
out and save. — 133 West 168 St., 
Bronx, N.Y. Call J E 6-9055.

SADIE’S HOLLYWOOD BRIDAL 
SHOP known as Lee Ann Bridal 
Shoppe. Custom made — Bridal 
Gowns, Formai Dresses. Complete 
outfits for sale or hire. Serving the 
public for over 25 years. — 66-58 
Myrtle Avė., Ridgewood - B’klyn. 

Call EV 6-5890

B & S FLOOR COVERING 
Custom installation, Free estimates 
Ali popular brands installed any- 
vvhere in Brooklyn by experts. Li- 
noleum, Vinyl, Broadloom, Asphalt . 
tUe, Rubber tile, Rūgs. Special to

tion this Ad: Open eves. 1100 East 
92nd Street, B’klyn; Tel. Nl 9-3260.

Special Discounts to Darbininkas 
Readers! AU popular brands Floor 
covering: Linoleum, Sandran, Ken
ti Je; also Paints, Hardware, Wall- 
paper. Expert installations, Free 
Estimates & Deiivery. 1025 Flush- 
ing Avė., near Wilson Avė. B’klyn. 
HY 7-3326, if busy call HY 7-1370.

VARTATI PfiPAI siunčiami į Europą. Beveik nauji rūbai mo- TAIlIvll llUvAI terims, vyrams ir vaikams • Beveik nauji
moteriški žieminiai paltai nuo $5.00; mote

riški paltai nuo $2.00; Vyriškos vilnonės kelnės nuo $4.00; Mažai 
vartoti vyriški kostiumai nuo $8.00, vyriški paltai — nuo $10.00.

SZABADI DE LUX
geros vertės naudoti rūbai — 1575 3rd Avenue (88 - 89th Street) 
TR 6-7460 • Prašome įsitikinti patys be jokių įsipareigojimų.
Atidarą nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. popiet kasdien be sekmadienių. 

Kiekvienas rūbas kaip naujas!
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Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ

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

FYT. MAŽELIS
ą

422 Menahan Street, Ridgevvood, Brooklyn, N. Y. t
Tel. HYacint 7-4677 t

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

CARNEY'S Bonded Brakea 1 yr. 
Giiarantee, Wheel AUgnment and 
VVheel Balancing. HeadUghts tested 
and adjusted. Officlal N. Y. State 
Inspection Station. We also sėli gua- 
ranteed used care. Reasonable prices 
2686 Nostrand Avė. nr. Kings Hwy. 
Serving motortsts over 35 vears.

. Esplanada 7-0562

36-38-40 8TAGG ST.

Telefonas: STagg 2-5938

BROOKLYN 27, N. V.

BROOKLYN 6, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADI8ON STREET

duodami polaldotuvlnlal 
pietos. Pirmos rOHeo lle- 
tuvUkn maistas prMna*


