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Politinę padėtį šiuo metu 
kai kurie apžvalgininkai paly
gina su keista dabartine atmos
fera. Ar nekeista Romoje klau
sytis Chruščiovo pagyrimų po
piežiui Jonui XXin kaip taikos 
vyrui? Ar nekeista Maskvoje 
girdėti kaltinimus Chruščiovui 
iš Kinijos, kad jis esąs “nukry-
pėlis”. Ar nekeista Paryžiuje Bidault, su kuriuo drauge orga-

LOTYNŲ AMERIKOJE — Ar pinigai 
išgelbės juos nuo komunizmo pavojaus?

Vidurio Amerikos preziden
tų konferencijoje prezidentas 
Kennedy pabrėžė, kad ūkinis 
atsigavimas užkirs kelią ir ko
munizmo propagandai iš Ku
bos. Bet kai kurie prezidentai 
nurodinėjo, kad Amerika turė
tų daugiau pinigų duoti.

Dėl pinigų lotynų Amerikai 
per televiziją atsiliepė Brazili
jos sostinės Rio de Janeiro ar
kivyskupas Dom Helder Cama- 
ra. Jis tiesiai pareiškė, kad A- 
merikos duodami pinigai vadi
namai “pažangos sąjungai” esą 
mirę. “Aš norėčiau, kad ta pa
galba atgytų”. Bet tam kliudo 
vyriausybių biurokratija, o la
biausiai, kad "mūsų turtingieji 
lotynų Amerikoje kalba per
daug apie pagrindines reformas 
bet vadina komunistais tuos, 
kurie tikrai tas reformas nori 

Vidurio Amerikos preziden
tų konferencijoje kovo 18-20, 

gelių klausimų jie kontroliuo- kaip ir buvo laukiama, kalbėta

įvykdyti. Jie tebelaiko savo 
rankose 80 proc. žemės; dau- 

ja kongresą ir savo tikėjimą apie reikalą sustiprinti ūkinį 
idealizmu bei ateitimi matuoja bendradarbiavimą, socialines re 
didumu savo indėlių Amerikos formas. Tačiau aiškėjo kai ku- 
ar Europos bankuose”. Kol ne- rių prezidentų aštrus nusistaty- 
bus griežtų reformų, pinigų py- mas prieš Kubos komunizmą ir

EUROPOJE — Žaidimas raketomis ir
labiausiai raketų mygtukais

Diplomatas Merchant apke- 96 būtų tik Amerikos 
liavo Paryžių, Romą, Briusselį, anie 4 proc. gali būti 
Bonną ir Londoną ir išdėstė to- kos vetuojami, taigi 
kį Nato apsaugos planą: — Po- priklauso nuo Amerikos. Vo- 
laris raketom bus apginkluoti kiečiam būtų priimtiniau, jei 
25 "antvandeniniai" laivai — galutinis sprendimas spausti 
viso 200 raketų. įgulos bus mygtuką priklausytų ne nuo 
tarptautinės. Planui įvykdyti vieno, bet nuo daugumos spren- 

sprendžia- 
atsisakyti, 
dėl to ir

reikės 10 metų ir 5 bilijonų dimo. Amerika nuo 
dol. Dolerių 40 proc. duos A- 
merika.

Newsweek kelionės rezulta- susiprasti sunku., 
tus apibūdino: Anglai priėmė
mažiau nei santūriai, vokiečiai 
entuziastingai, italai skeptiškai, 
prancūzai neigiamai. Anglai ma
žiau nei santūriai, nes jie nori 
turėti ir savo tautinę jėgą — 
bombonešius su raketom. Ji bū
tų Nato žinioje, bet kraštuti
niu atveju Anglija ją pasiimtų 
savo žinion. Italai prisibijo 
naujų išlaidų, antvandeninių 
laivų nesaugumo ir maišytų 
tarptautinių įgulų. Italų užsie
nių reikalų ministeris Prccioni
pareiškęs: “Mes prašomi mokė- jo vokiečių nuotaikos klausi- 
ti daugiau nei bet kada už abe- rnu: daryti biznį su Sovietais, 
jotinos vertės privilegiją jūrų ar liktis ištikimiem Amerikos
karininkus nužeminti iki pa- vadovaujamai kovai prieš ko- dimas paliko galioje tik apsuk-
prasto jūrininko mūsų pačių munizmą.

Tris kartus parlamento pošė- dėka. Parlamentas turėjo nu- 
dis buvo atidėliojamas. Aden- tarti, kad panaikinamas vyriau- 
auerio žmonės mėgino paveik- sybės draudimas pristatyti So
ti savo koalicijos partnerius vietam 168,000 tonų plieno 
laisvuosius demokratus. Pas jų vamzdžių. Už tokį nutarimą pa- 
lyderį Erich Mendes lankėsi ir sisakė soc. demokratai ir lais- 
Amerikos atstovas Brewster H. vieji demokratai 244 balsais, ta

laivuose”. Vokietija priėmė tai 
palankiai ir sutiko mokėti kas
met po 400 mil, arba 40 proc. 
bendros sąskaitos. Vienintelis 
dalykas vokiečiam nepatinka — 
vadovybės vieningas sprendi
mas, t.y. veto teisė, kuri gali 
niekais paversti ginklo pavarto- Morris. Veltui. Spauda tokiu, čiau Adenauerio partija baisa- 
jimą. Ir Vokietijoje ir Ameri- tegul ir draugiškos valstybės, vimą boikotavo, ir tokiu būdu 
koje gerai supranta, ką tai reiš- kišimusi į svetimus reikalus bu- balsavimas neturėjo kvorumo, 
kia: būtent, bendrai Nato va- vo nepatenkinta. Socialdemok- Tik tokiu būdu buvo išgelbėta 
dovyboi priklausytų Vakarų ratai ir laisvieji demokratai ii- Amerikos pageidaujama politi- 
atominės jėgos 4 proc., • kiti ko už tai, kad trijų Vokietijos ka. u

Chruščiovas sudraudė liberalizmo šalininkus, bet kiek pavyks 
kinus? Kiek pavyks J.F.K. surikiuoti Europą, lot. Ameriką?

de Gaulle klausytis pasmerki
mo balsų iš Londono, kuriame 
jis buvo radęs prieglaudą ant
ro karo metu; pasmerkimo iš 

limas į lotynų Ameriką yra 
“tiek pat kaip jų pylimas į jū
rą”.

VIDURIO AMERIKA IR KUBA. Iš žemėlapio 
suprantama, kodėl vidurio Amerika jaudinasi dėl 
Castro.

Keturi Kennedy principai

žinioje; 
Ameri- 
ir jie

mosios rolės negali 
Europa jos nori —

VOKIETIJA IR AMERIKA: Ištikimybė 
kovai su komunizmu ar biznis su priešu?

Vokietijos parlamentas kovo 
17 svarstė draudimą gabenti iš 
Vokietijos į Sovietų Sąjungą 
plieninius vamzdžius, kuriais 
būtų leidžiamas sovietinės na
tūralinės dujos į Europą ir su- vietų, bet Sovietų plano tuo 
darytu konkurenciją Vakarų i.—------..
naftai, anglim. Užkulisiuose rikos ištikimiausi sąjungininkai Maskvoje kalbėjęs: “Apsau- tam kovo 12 Chruščiovas kai- 
ėjo aštri kova, kurioje išryškė- anglai tik ir lauki.; kad Sov» g“ programos didinamos išlai- bėjo apie sovchoms. Minėjo,

nizavo pasipriešinimą nacinės 
Vokietijos okupacijai? Ar ne
keista pagaliau Wa$hingtone 
klausytis iš Paryžiaus balsą
prieš Amerikos vyravimą Euro
poje garsesnių nei prieš So
vietų dominavimą. Tie balsai 
reiškia, kad politikoje ir gyve
nime sustiprėjo ir ėmė grės
mingiau reikštis jėgos, kurios 
sunkiai kontroliuojamos ir vis 
sunkiau išlaikomos ligišiolinia- 
me klusnume. Jos reiškiasi Ry- 

reikalavimas. imtis griežtų prie
monių rusam ir Castrui paša
linti. Amerika, pasak Ch. Sc. 
Monitor, pasijuto nepaprastoje 
padėtyje, ragindama vidurio A- 
merikos prezidentus, kad ju 
vyriausybės nebūtų per griež
tos Kubos atžvilgiu Amerikos 
Valstybių Organizacijos konfe
rencijoje.

Kovo 20 kalbėdamas Costa 
Ricos studentam, prezidentas 
Kennedy pareiškė, kad Sovie
tai iš Kubos turi pasitraukti. 
Ten pat jis skelbė keturis prin
cipus: — kiekvienos tautos tei
sę valdytis pačiai, ūkinę ir so
cialinę tvarką pačiai pasirink
ti, — kiekvieno asmens politi
nę ir religinę laisvę, — socia
linį teisingumą. Tuos principus 
sakė prezidentas — skelbė ir 
Castro. bet jis juos sulaužė.

Prezidentas kovo 20 vaka
rą grįžo į Washingtoną.

firmų pasirašytos sutartys su 
Sovietais pristatyti plieno vamz
džius nebūtų nutrauktos. Jie 
dėstė rimtus argumentus:’ Vo- vuiįkalbėjęs: Mes reikalingi 
kieti ja atsisakys pelno iš So- rnoderniY ginklų ■

Mes juos turim pasigaminti bet

_ KIEK PELNYS ATĖMĘS IŠ 
_’i'r dau^ VALSTIEČIŲ KARVES

Maskvoje trijų dienų konfe- 
nesukliudys, nes švedai ir Ame- *cwr’a kaina". Rinkiminėj kai- rencijoje žemės ūkio eksper-

tai užsakytų vamzdžius Angli- dos neleis dau§ Padaryti jū- kad sovchozuose dirba 7.5 mil.
:oje sų naudai”. darbo žmonių. Daugumas jų

buvę kolchozininkai. Jie turi 
viso 6 mil. gyvulių, daugiau
sia karvių. Tos karvės bus su
valstybintos ir priskirtos prie 
sovchozų ūkio. Privačiai liks 
tik kolchozuose. Tada privačio
se rankose pasiliks tik penk
tadalis galvijų, kai tuo tarpu 
1959 jų buvo 40 proc. t

Vokietijos buvęs užsienių 
reikalų min. Brentano kovo 
20 Atstovų Rūmų komisijoje 
aiškino, kad Vokietijos ir Pran
cūzijos sutartis turėtų tik su- 

,r stiprinti santykius su Nato ir 
oimitri ustinov su Amerika.

Adenauerio paskelbtas drau- 

rios parlamentinės technikos 

tuose — santykiuose tarp Mas
kvos ir Kinijos, santykiuose 
tarp komunistinio režimo ir 
jaunosios kartos. Reiškiasi Va

PRIEŠ DE GAULLE: Streikai, diplomą- 
tiniai protestai, izoliacijos pastangos...

Prancūzijos vyriausybei duo
damas smūgis po smūgio na
mie ir iš užsienio. Namie var
gina streikai. Pradėjo kasyklos 
ir — jau 3 savaites trunka. 
Prisidėjo geležinkeliai, gazas, 
elektra. Reikalauja atlyginimus 
pakelti — pvz. kasyklose 11 
proc. Vyriausybė siūlo 5.7 proc. 
Jei kasyklų darbininkam pakel
tų tik 1 proc., tai papildomų iš
laidų reikėtų 6 mil. dol. per 
metus, geležinkeliam 11 mil., 
gazo, elektros darbininkam 58 
mil. Kokios sumos susidarys, jei 
padauginsim iš reikalaujamų 
11 proc. O tuo tarpu suvalsty
bintos kasyklos 1962 davė 64 
mil. nuostolių, geležinkeliai nu
mato 1963 nuostolių 184 mil. 
Iš kur pinigus paimti? Vyriau
sybė pripažįsta, kad darbinin
kai gauna per, mažai. Bet no

DE GAULLE — angliakasių vy-
PRANCŪZIJOS ANGLIAKASYS riausias bosas

KO SIEKIA CHRUŠČIOVAS — Ginklai, 
lūpy užčiaupitnas, diržo suveržimas . . .

Chruščiovas įsteigė vyriausią Newsweek apžvalgininkas da- 
ūkinę tarybą, kurios prieky pa- ro išvadą iš dabar - Chruš- 
statė Dimitrą Ustinovą, karo čiovo pareikštos ūkinių klausi- 
metu buvusį karinės pramonės mų centralizacijos, o taip pa- 
direktorių. Dabar jis tapo vienu reiškimų rašytojam, kad Chruš- 
iš trijų pirmųjų ministerio pir- čiovas rengias vėl užčiaupti 
mininko pavaduotojų. Chruš- burnas ir suveržti diržus, 
čiovas privačiai Anglijos atsto-

karuose santykiuose tarp Wa- 
shingtono ir Europos, tarp Wa- 
shingtono ir lotynų Amerikos. 
Pastangos išsiveržti ir sprog
dinti, pastangos jas suvaldyti 
susitarimu ar grasinimu ar ki
tais būdais reiškiasi konkrečiuo
se toliau apžvelgiamuose įvy
kiuose.

rint jų reikalavimus patenkin
ti, reikia kelti kainas ir kt. ar
ba nutraukti paramą naujom 
Afrikos valstybėm.

De Gaulle politiką sukliudy
ti ir prestižą pakirsti mėgina 
Afrikoje ir Europoje. Afrikoje 
sukelti ant kojų Alžiras ir Ma
rokas, kurie grasina nutraukti 
diplomatinius santykius dėl a- 
tominės bombos sprogdinimo 
šiaurės Saharoje. Europoje da
roma pastangų atitraukti nuo 
Prancūzijos Vokietiją, jei ne 
vyriausybę, tai bent opiniją. 
Laukiama, kad tai įvyks su Ad
enauerio pasitraukimu iš kanc
lerių. Bidault paleista akcija iš 
Londono televizijos leido spė
lioti, kad visa tai daroma pa
šalinti de Gaulle, kuris sukliu
dė Anglijos įėjimą į bendrąją 
rinką ir Polaris programą.

VYRIAUSIO TEISMO ROMAI.

Vieni konstitucija dengiasi. Dievą varydami iš Ameri
kos, kiti konstitucija Dievo išlaikymą gina — tai tik 
epizodas kovoje dėl Amerikos veido

šiandien tebėra gyvas vienas 
iš svarbiausių įvykių Amerikos 
vidaus santykiuose pereitais 
metais — birželio 5 dienos vy
riausio teismo sprendimas dėl 
maldos New Yorko mokyklose. 
Sprendimas ir šiandien tebe- 
svarstomas, nes jei jis bus pri
pažintas ir vykdomas, jis reikš 
pradžią naujiem įvykiam mal
dą, Dievo vardą, religinį cha
rakterį šalinant iš Amerikos 
viešojo gyvenimo, viešąjį gyve
nimą “sekuliarizuojant”, ar
ba, kaip to proceso šalininkai 
vadina, “skiriant Bažnyčią nuo 
valstybės”.

Dėmesio susilaukė Harvardo 
teisių mokyklos dekano Erwin 
N. Griswold pasisakymas. Kal
bėdamas Utah universitete, jis 
sustojo ties pagrindiniu teismo 
argumentu — kad New Yorko 
vasltybėje regentų tarybos re
komenduotas maldos savanoriš
kas kalbėjimas mokykloje esąs 
priešingas konstitucijai. Teis
mo sprendimą buvo surašęs tei
sėjas Black. Minėdamas Black 
vartojamus konstitucijos pirmo 
priedo žodžius, kad Kongresas
neleidžia jokių įstatymų, lie
čiančių religijos steigimą ...., 
— Harvardo teisių mokyklos 
dekanas pareiškė, kad teisėjas 
padarė pagrindinę klaidą bū
tent: iš konstitucijos ištraukė

Vėl derybos 
dėl Berlyno

Sovietai kovo 20 pranešė 
Amerikos atstovui Maskvoje, 
kad esą pasirengę vėl derėtis 
dėl Berlyno. Manoma, kad de
rybos eis Washingtone tarp 
Rusk ir Dobrynino. Maskvoje 
tarp Gromyko ir Kohlerio.

PRANCŪZIJA NEPALENKIA
MA .

Paryžiuje Nato taryboje ko
vo 20 Anglijos min. Home siū
lė sustiprinti narių karinį ben
dradarbiavimą su J. Valstybėm. 
Prancūzijos atstovas sutiko tai 
šaltai, visai nekalbėdamas Ne
dalyvavo diskusijose nei Kana
dos bei Islandijos atstovai. Ne
dalyvavo konferencijoje net ir 
pats Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris, o tik nuolati
nis jo įgaliotinis Nato.

— Ludwig Erhard 1961 gruo
džio mėn. turėjo 54 proc. opi
nijos pritarimo į kanclerius. 
1963 vasario mėn. krito iki 
40 proc. Pakilo užsienių ręika- 
lų min. Schroeder, kuris 1961 
teturėjo 3 proc., o 1963 jau 
17 proc. Mažėja pritarimas par
lamento pirmininko Gersten- 
maierio ir buv. min. Strausso 
kandidatūrom.

— Gen. konsulas J. Budrys 
kovo 19 dalyvavo priėmime, 
kurį surengė gen. konsulam gu
bernatorius Rockefelleris Alba- 
ny. Lėktuvais nusigabeno 65 
konsulus, pristatė posėdžiaujan
čiam New Yorko valstybės sei
mui, paskui buvo priėmimas 
gubernatoriaus rūmuose. Besi
domintiem menu pats guber
natorius aprodė savo turtingą 
meno galeriją.

vieną sakinį, tikriau porą žo
džių, visai nežiūrėdamas doku
mento kitų žodžių ir aplinkos, 
kurioje dokumentas kilo.

Pirmas priedas — aiškino 
Griswold — nereiškia, kad reli
gija turi būti išimta iš viešojo 
gyvenimo. Amerika istoriškai 
esanti krikščioniška tauta su 
dvasinėm, kultūrinėm tradici
jom, atremtom į krikščionybę. 
"Mūsų istorija yra pilna šių 
žymių: kapelionai kongrese ir 
kariuomenėje, koplyčios kalėji
muose, "In God We Trust" pi
niguose. ... Dievas yra mini
mas mūsų himne, "America" 
ir daugely kitų, kurias galėtu
me vadinti tautinėm gies
mėm".

Teismo sprendimas — aiški
no toliau Griswold — tesąs 
ženklas, kad teismas atsistojo 
konstitucijos absoliutizmo pozi
cijoje. Tokis "konstitucinis ab
soliutizmas" vedąs į klaidingą 
sprendimą. Ignoravimas veiks
nių, tarp kurių konstitucija at
sirado, neišvengiamai veda į 
klaidingas išvadas. Ir šiuo tar
pu teismas pastūmėjo ameri-
kiečius ne į šviesos, bet į tam
sos klystkelius, sprendžiant 
santykius tarp religijos ir vie
šojo gyvenimo...

Harvardo teisių mokyklos 
dekano balsas rado atgarsio pir
miausia dėl to, kad tai teisi
nis autoritetas nemažesni© svo
rio kaip ir vyriausiojo teismo 
teisėjas. O jis pažiūrėjo visai 
kitokiom akim. Po jo pareiš
kimo sustiprėja mintis, kad 
konstitucijos argumentas teis
me ir propagandoje tėra prie
danga. Konstitucija pridengia
mas tikrasis tam tikrų Ameri
kos sluoksnių siekimas — pa
keisti Amerikos veidą: likviduo
ti Amerikos nepriklausomybės 
ir konstitucijos dvasią ir turi
nį, kiek jis siejasi su krikščio
niškąja kultūra bei tradicijom. 
Likviduoti ne revoliucija, ne 
įstatymų leidimu, o paprastu 
įstatymo aiškinimu. .

Konstitucijos kaukė nuo ko
vos prieš religiją viešajame 
gyvenime nuimta, bet bus nau
jų kaukių, siekiant Amerikos 
dvasini veidą pakeisti. Tačiau 
tuo pačiu metu auga' ir pasi
priešinimas tom nureliginimo 
pastangom. Kova už ir prieš 
reiškiasi tiek plačia federali- 
ne plotme, tiek ir atskirose val
stybėse — tokiais konkrečiais 
klausimais kaip mokinių nuve- 
ž i m a s Į privatinę mokyklą 
miesto autobusais, vadovėlių 
davimas privatinių mokyklų 
mokiniam, stipendijos ir tL

Jei anksčiau iniciatyvas ko
vai prieš maldą mokykloje ėmė
si ateistai tėvai, skųsdami teis
mui maldos kalbėjimą kaip jų 
vaikų sąžinės prievartavimą, 
tai paskutiniu laiku tos inicia
tyvos ėmėsi katalikės motinos, 
pvz. Long Islande penkiolika 
jų kreipėsi į teismą, skusdama 
sios. kad jų vaikam draudžia
ma mokykloje jų religinė prak
tika — malda.

Toje kovoje vyriausybė yra 
laicistinėje pusėje, viešoji opi; 
nija vis daugiau stoja religin
gos Amerikos pusėje.
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a kalba

tautos gyvuoja. H, tegu sąmoninga lietuvybe ir 
dosnia širdim kūrėjų pastan
gas paremia. Gal prastas pa-

DABAR 40S GALITE APLANKYTI mvo artimuosius Lietuvoje. 
IttR įstaiga tafe psl subirto frsmogines te HOBlgi ĮtoMones J

New Yorke (2)
. t ..tani Y • .

diemnė duona pasidarė lietu- puej 
vybės išlaikymąs.. Matyt* skan- * I Cgn 
džiai gelia, jeigu taip J dąfeM frgĮ 

apie tai kaljMUK * rūpestis JZJSe 
nemenkas, WW|MMN nėaZ 
slypi? ’ .1 J»r^77
Faustas KMa salė poezijoj . 
davė reafiai rūstų dabar lietu-
vių 
mo vaizdą:

Rudens Lietuvoj javus kubą 
ir mala,

Bet dainos neaidi, ir laisvė 
neskraido. - - —

Tamsiais vakarais, kai sueina
į gryčią.

Temato pražuvusių, mirusių, 
kenčiančių veidus.

Akivaizdoj to liūdno paveiks
lo, argi nekyla klausimas, kogi 
mums stinga ir kogi mes nepa
jėgiam savo tarpe pasidalinti? 
Ir kokios didžios priežastys 
mus taip suskaldė/ kad, lyg 
molio puodynės, sudūžta sieki
mai sudaryti vieningą, kovingą 
ir išmintingą rinktinę kovai už 
Lietuvos laisvę?

E tikro, kai akyliau pasi- 
žvalgai mūsų spaudoj, kuri 
yra mūsų dabartinio gyvenimo 
veidrodis, randi ten nuostabių 
dalykų: ir asiliško naravo, ir 
ožiško užsispyrimo, ir nepa
prastų atminties atorūgų, kad 
Lietuvoj prieš keliasdešimt me
tų, kai kas buvo daroma ne- 
taip, kaip vienas ar kitas norė
jo. Kaž kodėl praeity mes ieš
kom to, kas mus skiria, o ne 
to, kas jungia, lyg visai nebū
tų dabarties ir ateities uždavi
nių.

Kan. Miką lojus Daukša, ku
rio 350 metų mirties sukaktis 
sutapo su šių metų Vasario 16 
d., prakalboj savo Postilės ku
ri yra laikoma pirmąja lietuvių 
knyga, atspausdinta Vilniuje 
XVI amžiaus antroj pusėj, apie 
gimtąją kalbą taip rašo:

“Ne žemės derlumu, ne dra
bužių skirtingumu, ne šalies 
gražumu, ne miestų ir pilių 
tvirtumu gyvuoja tautos, bet 
daugiausia išlaikydamos ir var
todamos savo kalbą, kuri didi
na ir išlaiko bendrumą, santai
ką ir brolišką meilę. Kalba yra 
bendras meilės ryšys, vienybės 
motina, pilietuškumo tėvas, 
valstybės sargas. Sunaikink ją 
— sunaikinsi santaiką, vieny
bę ir gerovę. Sunaikink ją —

VIENYBĖ

lyMcnuosavi na- 
Bai,* banko kny- 
uflmndžiai, tau-

kny- 
tau-

- o-------------- --- pa
plakti reikia, bet gal ir rim
čiau galima apie tai pakalbėti

Amerikoj savo skaičium ir 
darbščių žmonių vardu lietuviai 
yra nemenką įspūdį daranti ma-

nuosavų namų, automobilių ir 
bankūūų knygių. Daugiau, 
dar daugiau reikia tų medžia
ginių gėrybių, kad galėtumėm 
patys pasijusti esą nepriklau
somi žmonės, kad galėtume sa
vo įtaka plačiau pasireikšti šio 
krašto visuomenės ir kultūros 
gyvenime, kad galėtume ir Lie
tuvai sukrauti tokį kraitį, ko
kio ji, iškovojusi laisvę, bus di
džiai reikalinga.

Tautinė kultūra neišvengta

tN ST EMM A ILLVSTRISSIMI 
AC REVERENDISStMlDOMlNl D» NEl> 

cMcrži Gcuroic Emftooi tamafirtiu 8?c» &c»
■ • \ '>;v> /< .. / * *< . ♦ ; 7®

/tJE^v^dkvMN*tuumPnrfydigni^

JUate*tcu£a«mm^

tempas
TcmpercTvraraidetrcbaraijiita rmaft, 

At tu» hm Pratful, virtas, p£tt»^ 
£ft mjBa prorfus 8crnoritur* <Lt

Cwnga &cra ase corsfti pebofe pkhi

daryti, kad šioj šaly lietuvio 
genijus visom varsom suspin
dėtų. Jau senieji graikai įrodė,

imii reikalingi patvarūs medžia-

gyvenimui, o ne mirčiai, turė
tumėm įsidėmėti: kūrėjas turi 
kurti, nes jis nedeki nekurti, e.

SPAUDA

sų pirkttai, kurie patys skabyti' 
nemokėdami, dailės plonybėse

knygų, įrengė bibttėtekas ir 
pave&sių galerijas. Td Mnbid- 
jos reikalas, bet lietuviškuose 
reikaluose sveika ambicija 
mums yra itin reikalinga.

(Bus daugiau)

tu Ėnnakeanlon* tanknnapIjoaM raiy- 
pttyruaiua keileoN Hurui | R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, N*v Ta 36, N. Y. e TeL Clrcte 5-7711

M. DAUKŠOS “Postilės” dedikacinis puslapis su vysk. Merkelio Giedraičio 
garbė* insignija. Apačioje Vaclovo Labunausko lotyniška epigrama, skirta 
tam pačam vyskupui, savo lėšomis išleidusiam Daukšos “Postilę”.

žuma. Tai kodėl mes esam to- mai privalo neprarasti tęstinu- 
kie neįtakingi? Priežasčių ga- mo. Tautinė kultūra, tai nie- 

užtemdysi saulę danguje, su- lim rasti vienokių ir kitokių, 
maišyši pasaulio tvarką, atimsi 
gyvybę ir garbę..

Visą tai sakau ne tam, kad 
peikčiau kitų kalbų mokėjimą 
ir vartojimą (tai visados visų 
žmonių buvo ir tebėra vertina
ma ir giriama). Aš tiktai smer
kiu mūsų gimtosios lietuvių 
kalbos apleidimą, kone išsižadė
jimą ir bodėjimąsi ja”...

Manding, tie žodžiai, atkylą galimybių čia niekam nestigo
ir nestinga. Deja, tie mūsų tau-

tačiau pati regimiausia tai mū
sų neturtingumas, lengvos pi
niginės, tušti aruodai. Netur- 
gumas ir gilesne prasme: be
veik per šimtą metų lietuvio 
vardu mes nopajėgėm šio kraš
to kultūros kūrime įrėžti savo 
buvimo ryškesnių pėdsakų, ne- 
pajėgom ir medžiaginių lobių 
susikrauti, nors, kiek žinom,

is tolimo XVI amžiaus, gali bū- ir nestinga. Deja, tie mūsų tau- 
ti labai veiksmingi talkininkai tos vaikai, kurie šiame krašte 
mūsų pastangose išlaikyti gy- dvasiniu ar medžiaginiu požiū- 
vą lietuvių kalbą šioje laisvės riu pralobo — daugumas save 
Šaly, išlaikyti ir lietuvių vieny- išbraukė iš lietuvių tarpo. Ir tą 
bės pajautimą. jie sugebėjo taip padalyti, kad

" nūdien sunku juos net iš pa-
— Bavarijos vyriausybė su- vardžių atpažinti. Taigi, ko- 

tiko duoti Georgės Bidault azy- didelius darbus jie bebū
tų nuveikę, mes nerasim ir jų 
kapo, kurį galėtume gėlėm pa-

lį. jei jis susilaikys nuo veik
los. Kokia ta veikla, vyriausy
bė žadėjo konkrečiai pasakyti puošti... 
vėliau.

KVIETIMAS
i Lietuviai demokratai, 13- j o distrikto, 
' maloniai kviečiami aplankyti naują
I

i demokratų būstinę — 86-03 Jamaica
t ' •■

• A ve., Woodhaven, N. Y.
pres. ANTHONY SADOWSKI 

, tel. VI 9-0208

Pasisakymai dėl Laisv. Europos radijo
Spaudoje buvo paskelbtas 

“ALT Biuro” pranešimas, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir- 

' mininkas L. Šimutis, drauge 
su Amerikos latvių sąjungos 
pirmininku ir. estų nacionali
nio komiteto pirmininku para
šė prezidentui Kennedy laišką, 
prašydami “paįtaigoti Laisvo
sios Europos Komitetą, kad 
radijo Free Europe tarnyboje 
būtų įvestas transliavimas į 
Lietuvą. Latviją, Estiją pabal- 
tiečių kalbomis”. Alto biuras 
taip pat ragino lietuvius, kad 
Vasario 16 proga kreiptųsi su 
panašiu prašymu į Laisvosios 
Europos Komiteto pirmininką 
J. Richardsoną.

Šis laiškas prezidentui susi
laukė nevienodo įvertinimo. 
Draugas vasario 12 įvertino jį 
teigiamai, Naujienos vasario 18 
neigiamai.

Draugas aiškino vedamajame, 
kad prezidento palankus žodis 
gali turėti įtakos Laisvosios Eu
ropos Komiteto vadovybei. 
Naujienos aiškino, kad prezi
dentas yra apverstas daug svar- 
besnem problemom ir daugiau
sia, ką jis gali padaryti, — per
siųsti valstybės departamentui.

Draugas aiškino/kad Laisvo
sios Europos radijas nebuvo 
toks akfoialųsžiabaltiečiam anks 
čiatr, ^IsSka^KtneriĖds Balsas 
transliuodavo; į Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją $ vakarų Vokieti
jos. Bet transliavimas iš ten 
prieš keletą metų sustabdytas; 
transliavimo laikas iš Wash- 
ingtono žymiai sutrumpintas; 
programos pasidarė labai ofi
cialios; jose žymiai mažiau in
formacijos apie pavergtuosius 
kraštus ir laisvųjų lietuvių vei
kimą bei laisvinimo pastangas. 
Laisvosios Europos radijas tuo 
atžvilgiu £ali turėti daugiau lais
vės. .

Naujienos aiškino, kad laiš- 
. kas prezidentui yra Amerikos 

Balso “programų kritika”, ku
ri “visai sumenkina jų reikš
mę”; kad tokiu prašymu esą 
nepatenkinti Amerikos Balso 
lietuviai ir kiti pabaltiečiai, ku
rie dirba Amerikos Balso sky
riuose. Jie sako, kad “tame at- 
sikreipime į prez. Kennedy 
yra puolama jų įstaiga”. Tam 

Pajėgų turim, naujas pajė- įrodyti .Naujienos davė ir iš- 
gas ugdom, jos privalo visa pa- trauką iš ano laiško preziden-

kad nenutrūkstanti ir neperker
tama sielų grandinė. Mūsų gy-’ 
venime yra ženklų, kad tauti
nės kultūros tęstinumas lūžta. 
Jaunieji lietuviai ir intelektua
lai turėtų laikyti savo garbės 
pareiga tą tęstinumą išlaikyti. 
Berods, patys maloniausi užda
viniai, tai gilintis į save ir sa
ve pažinti.

tui: “Amerikos Balso baltiškos 
transliacijos atlieka naudingą 
uždavinį. Bet jų efektingumą 
neišvengiamai apriboja oficia
lus programų pobūdis kaip ofi
cialus JAV Vyriausybės pažiū
rų išreiškimas. Reikia lankstes
nių platesnės apimties ir jėgos 
programų, kad jos tarnautų 
kaip efektingas politinis gink
las. Jos daug prisidėtų prie 
tautinių savitumų išlaikymo ir 
pavergtų Pabaltijo tautų dva
sios bei vilčių sustiprinimo”. 
(Gerai, kad Naujienos davė tą 
ištrauką, nes iš jos matyti, kiek 
turi pagrindo pareiškimas, kad 
tai Amerikos Balso programų 
“kritika” ir kiek tai yra Ame
rikos Balso įstaigos “puoli
mas”).

Draugas nurodė, kad leidi
mas naudotis Laisvosios Euro
pos radiju savom kalbom len- u 
kam, albanam ir kt., o nelei
dimas lietuviam, latviam, es- I 
tam yra pastarųjų diskriminaci- I 
ja.

Naujienos žiūri iš kitos ker- į 
tės. Girdi laiške kalbama, kad • 
transliacijas vartoja “politiniai ; 
tremtiniai ir kultūriniai vadai”, ; 
kuriem nereikia varžytis “dip- | 
tematiniais plonumais” ir gali ; 
vadovautis tik savo tautinėmis i: 
ir globalinėmis atsakomybė
mis. Iš tų laiško žodžių Nau- s 
jienos padaro išvadą, kad tai « 
“egzilų” (tremtinių) prašymas, j 
o ne Amerikos piliečių ir kad ! 
jie jaučiasi turį tautines bei 
globalines atsakomybes, bet 
“Ne atsakomybę JAV-ėms”. 
(Kitaip moka žiūrėti į lietuvius, 
ne tik “egzilus”, bet į visus A- 
merikos lietuvius šen. H. H. 
Humphrey, kuris savo kalbą 
Washingtone pradėjo žodžiais: 
“The some 1 million Ameri- 
cans of Lithuanian descent r 
have two countries — the Uni
ted States and their native Eu- 
ropean homeland ...”).

Naujienos baigia informaci
ja, kad latviai ir estai gailis pa
sirašę, kaltę verčia lietuviam, 
o pačios Naujienos laišką vadi 
na “blynu” ir klausia, kas jį iš
kepė ... Iš to klausimo matyt, | 
kad laiškas rašytas ne P. Gri
gaičio, nes tada jis būtų vadi
namas istorinės reikšmės do
kumentu kovoje už Lietuvos 
laisvę.

Cosmos PareelsExpress Corporation 
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms j bet kurią 
Sbtsri aaų. ...................... lacensed oy Vnesnposuiorg
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Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideų pasirinkimą medžiagų 
moienakiems ir vyriškiems oraouziams ir tuo sutaupysite nei per- 
Kant kitur. Jus galite gauti ir Kilokiu reikmenų uiutamų siuuu- 
nuuns pigiau nei uet atu* auur. l_>ei papuoumų uuuruiavijų ir nemo
kamų kamarascių rašykite ar apramtyMiLe jums artimiausią skyrių:
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VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMEOKIUOIOS IR VitlINES

Vilnonė* medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
Salikai — Geriausios ru$ies pigiausiomis kainomis. Specialu* pa
tarnavimas paruošiant pametus j Europą. Užeikite ir jsitikinsitel

SUPER1ORP1ECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

WEISS& KATZ, INC |
187 OBCHARD ST„ N. Y. C. TeL GB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant Budintas f ušMeoj.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIŲSKITE į LIETUVĄ IR SSSR 
ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

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

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po — 2 menesių

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

3* jose krautuvėse

Reikalo išvada pati ateina:

421 Hackney Rd., London E. 2, Engbnd —- Tai. SH 0-8734

BALTIC STORES LTD.

• Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.

• Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

Siuntiniai į LIETUVĄ ir kitus kraštus

KETURI <atW Mfcrttortai » k. | d. Jamee 
Wirtz-

S. BECKENSTEIN, Ina
118-125-130 ORCHARD STREET — 6R 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.
KRAUTUVES ATVIROS KASDIUN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SE6TADHNIUS, NUO 9 RYTO IKI «:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukninlSkal
Vaduoti BMT Hlipant Ess ex Street, keltis elevatorium J virtu, 

arba IND traukimą D-S Avenue iki D e 1 a n c e y Street. 
At*ln«6ktte t] akefbhn^, kurta bos ypatingai įvertintas I

' — ----- ■ T nrr ’ą

(Z. JURAS)

• Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.

• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus, suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų 
uždarbio sumažinimų (Income Tax).

• Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvienam siuntėjai.

į Pasinaudokite mūstį geriausiu ir asmenišku patarnavimą?

r



Prof. J. Žilevičius

dar-

LAIŠKAS DĖL “GATVĖS VAIKO

(atkelta iš 3 psl.)

LEhigh 5-5955

KRAMER’S

7. Lietuvių tauta amžiais ko-

genijų kūryba, taip 
savųjų kompozitorių

namuose. H ap. j virių; dr. A. Trimakas, U Bieliukienž, V. Sidzikauskas, 
gen. konsulas J. Budrys, R. Budrienė .

WATERBURY, CONN.
Marytė Kašėtaitė, LDS 5 kuo

pos narė, jau kelios savaitės 
kaip serga ir guli šv. Marijos 
ligoninėje.

skaičiai.
d. Organizuoti jaunimą į spe

cifinės jaunimo organizacijas 
ir Įtraukti jį į bendrą organi
zacinę veiklą, teikiant jiems vi
sokeriopą paramą.

c. Parūpinti jaunimui jų pa
geidaujamą lietuvišką spaudą 
ir paskatinti juos dalyvauti jo^ 
je savo kūriniais, skiriant jiem 
premijas už geriausius rašinius.

f. Steigti ir palaikyti jau 
esamus tautinius dainų, šokių 
ir meno ansamblius.

g. Jaunimo tarpusavio susi
artinimui organizuoti iškylas, 
Studijų dienas ir sporto šven-

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York. N. Y.
Tel. RE 4-4428

8. Nutarta, kad sekantį Pie
tų Amerikos Lietuvių Kongre
są suruoštų Brazilijos lietuviš
kos organizacijos . 1965 m. Sao 
Paulo mieste. Dėl tikslios datos 
susitarti su Urugvajaus ir Ar
gentinos lietuvių bendruome
nėmis.

į klausytojo sielą. Tik reikia 
susikaupti, norėti klausyti ir 
girdėti. Ypatingai jaunimą — 
atžalyną reikia atsivesti pasi
klausyti aukšto lygio išpildy 
mo.

Iki pasimatymo kovo 31 d; 
2:30 vai. Town Hali, New Yor-

linkėdamas, kad ir kiti pasek
tų mano pavyzdžiu ir artimiau
siu laiku sutelktų Lietuvių Fon
de milijoną dolerių”. Taip ra-

Vlerrtntelis atstovas Amerikoje šių vokiškų 
svečių kambario spintų

dėl neparemti, neatsilankyti į 
jo koncertą kovo 31 d. New 
Yorko Town Hali?

Kitos tautos, taip pat ir ame
rikiečiai, visada širdingai sutin
ka savo mylimus solistus, ku
rie periodiškai, kas metai, ap
silanko kolonijos^. Mes, uoliai 
mėgstą pamėgdžioti, kartais 
menkos vertės dalykuose, ame- 
rikonizmą, neatsitikime šiuo at
veju — atsiveskime ir savo pa
žįstamų amerikiečių. Jei sve
timi jį giria/ tai kodėl mums 
nepasidomėti, už ką ir kodėl 
giria?

Malonu bus paklausyti kaip 
A. Kuprevičius paskambins ku
piną lyrizmo ir romantizmo 
Chopiną ir žavingo įdomumo 
modernisto Scriabino skirtin
gos nuotaikos, savotiškai lyriz
mą reiškiančias kūrybos. Tie 
kūriniai A Kuprevičiaus ran
kose, lyg gyvas žmogus, kalba

yra pionieriai, plečią savojo 
muzikos instrumento grožį. 
Koncertas parengiamas sunkiu 
ir ilgu darbu ir atneša visuome
nei to darbo pasiekimus. Kon-

A. Kuprevičius mūsų padan
gėje jau gerai pažįstamas. Už
tat nėra reikalo daug apie jį 

jis žinomas. 1946 m. 
Ženevoje iš 150 besirungiančių 
pianistų patekęs į baigminį de
šimtuką ir gavęs garbės diplo
mą, nuo 1954 m. profesoriau
ja Clevelando Ohio , Music 
School Settlement, rengia kon
certų svetimųjų tarpe ir ame
rikiečių spaudos teigiamai įver
tinamas. šalia to, jis visur pa
žymi, kad yra lietuvis, tai ko-

pasisekimo. Rašau Šį laišką 
tiems, kurie turite bendro su 
būsiančiais dviem rengimais, 
kad ragintumėte visuomenę 
vykti pamatyti “Gatvės vaiko”. 
Nauda bus dviguba — ir rengė
jams, ir vaidintojams, kurie 
pasiaukoja iš tolimos Chicagos 
vykti į jūsų apylinkes tą vei
kalą parodyti.

Clevelande žadama jį vėl ka
da pakartoti — toks susižavė
jimas. z

Vaidinimą žiūrėjo ištisai abu 
mūsų kunigai iki pat galo, tu
rėjo didelio malonumo ir kle
bonas sekmadienį iš pamokslo 
veikalą ir Vaidintojus išgyrė.

Prašau padėti savo pastan
gas ir parodyti gerus norus pa
remti tą Chicagos menininkų 
vertingą darbą!

K. S. Karpius

E senų laikų lietuvių tauta 
turėjo nemažai įvairių muzikos 
instrumentų: kanklių, trimitų, 
skudučių, ragelių, birbynių ir 
kt Griežikų tarpe pasitaikyda
vo ir virtuozų, bet pagrinde lie
tuviai pirmenybę atiduodavo 
dainai, tad ir turi- jų tilksta n- oeftantas rodo savo širdies gi

liausius pergyvenimus: Rausy
kite, džiaukitės, radę ten gro
žio, pamėkite šį muzikos instru
mentą, susipažinkite su pasau
linių 
ir su 
bais.

Pasirodžiusį aktorių Stasį 
Pilką publika sutiko šiltai, il
gai plodama ir nuteikdama vi
sam režitaliui. St. Pilka buvo 
pasirinkęs plačią programą. Tai 
buvo lietuviška poezija ir įvai
rių dramos veikalų ištraukos.

Pradėjo E. Matuzevičiaus ei
lėraščiu — Seno draugo namuo
se. Toliau buvo Kęstučio mo
nologas iš Maironio dramos 
“Kęstučio mirtis”, J. Aisčio — 
Vorkslą, Rusteikos monologas 
iš S. Čiurlionienės “Aušros sū

niškas pavasaris, J. Meko — 
Aš nežinau, ar saulė, Shakes- 
pearo Otelio pirmo veiksmo 2 
scenos monologas — Veneci
jos senate, Hamleto IV veiks
mo 2 scena Hamleto monolo
gas, Ričardo m pirmo veiksmo 
2 scenos monologas, Charles. 
Leconte de Lisle — Drambliai' 
(eil.), ir pabaigoje A Ostrovs- 
kio — “Miško” komedijos V 
veiksmo aktoriaus tragiko fi
nalinis monologas.

Plati įvairi programa lei
do aktoriui pasireikšti su di
dele savo scenos technika, iš- 
vystyt emocijas ir sukurti cha
rakteringus veikėjų bruožus ar 
eilėraščių nuotaikas. E jų išsi
skyrė, labiausiai atmintin klau
sytojams įsirašė Aušros sūnų 
monologas. VI. Šlaito, H. Na- 
gio, K. Binkio, J. Meko eilė
raščių interpretacijas. Tai liu
dijo, kad ir po tiekos metų ak
torius suranda puikius būdus 
perteikti .poezijos esmę.

Šalia aktoriaus St. Pilkos 
pasirodė pianistė Aldona Kepa- 
laitė. Ji trim išėjimais nuo-

Kovo 17 ApreEkimo parapi
jos salai prisirinko gražus bū
rys publikos pasiklausyti akto
riaus Stasio Pilkos draminio- 
literatūrinio rečitalio, pagerbti 
patį aktorių jo 40 metų sceni
nio darbo sukaktyje.

Šiai sukakčiai atžymėti buvo 
papuošta ir scena, kurios dra
perijose buvo įrašyti 40 skai
čius ir nupieštos tradicinės 
teatro dvi kaukės.

Aktorius Vitalis Žukauskas, 
vienas E pagrindinių rečitalio 
rengėjų, pradžioje apžvelgė 
plačią St. Pilkos veiklą teatre, 
suminėdamas jo sukurtus pag
rindinius vaidmenius, režisūrą, 
straipsnius teatro temomis ir

^čiais. Kultivuotieji muzikos 
instrumentai, kaip fortepijonas, 
smuikas ir kt lietuvių liaudžiai 
nebuvo žinomi. Nieko stebėti
no, kad, neseniai susipažinę 
su tais instrumentais, nespėjo 
su jais susigyventi, juos pa
mėgti. O juk 99 proc. mūsų iš
prususios šviesuomenės yra ki
lę iš kaimo; tad ir jie tik pir
mojoje kartoje tuos instrumen
tus yra arčiau pažinę. Jaunoji 
karta kitaip atrodo. Vieni pa
mėgo įvairius instrumentus, 
lanko jų koncertus, kiti patys 
juos studijuoja, bet tokių mū
suose neperdaug. Viena Chica- 
ga įvairių, didesnių ir mažes
nių, simfoninių orkestrų turi 
septynis, o kiek grojikų tarpe rašyti 
lietuvių?

Tauta, E caro “globos” išsi- 
laisvinusi ir baigdama nusikra
tyti įvairių svetimybių, vėl liko 
pavergta, išblaškyta po pasau
lį. Tad sunku ir kultūriniai 
bręsti, o tam reikia šimtme
čių. Šiose aplinkybėse dabar 
koncertuoją mūsų instrumenta
listai (pianEtai, smuikininkai)

taikingai ir sklandžiai paskam
bino M. K. Čiurlionio tris 
etiudus, F. Chopino baladę G 
minor, C. Debussy — Reflets 
dans L’eau toccata. Pianistė bu
vo apdovanota gėlėmis.

Pabaigoje buvo pasveikintas 
sukaktuvininkas. Sveikino dr. V 
Ingelevičius — Fraternitas Li-< 
tuanica vardu, Lietuvių Meni
ninkų Sąjungos vardu sveikino 
pirmininkas K. Vasiliauskas ir 
Rožė Mainelytė, Lietuvos ope
ros darbuotojų vardu Vincė 
Januskaite, New Jersey Lietu
vių Bendruomenes atstovas 
inž. V. Dilis. Mielajam sve
čiui įteikta, gelių ir dovanų. St. 
Pilka padėkodamas nuoširdžiu 
žodžiu prisiminė savo bičiu
lius, ir jo pirmojo lankymosi 
Amerikoje 1926, prEiminė sa
vo ataugus aktorius, lietuvEko- 
jo teatro kūrėjus, vEiems pa
dėkojo už nuoširdų priėmimą.

Po programos buvo jaukios 
vaišės, kurias paruošė specia
lus komitetas, rūpinęsE rečita
lio ^engimu.

ReEkiame nuoširdžią pade- poms: A.L.R.K.M. Sąjung. pirm, 
ką už PLKO Sąjungos 40 me- E. Paurazienei; vicepirm. M. 
tų minėjimo invokaciją preL J. Watkins ir Worcesterio kuopai 
Balkūnui, už poeziją 
jai K. Grigaitytei-Ciraudienei, 
dail. Al. Vitkauskaitei-Merker 
už suorganizavimą dailės paro
dos savo ir dail R. Ingęlevi- 
denės, B. Gedvilienės ir A. 
Kašubienės; už spaudos parodos 

suorganizavimą — J.
Kregždienei.

Už sveikinimus žodžiu: gen. 
kons. J. Budriui, Vliko pirm, 
dr. A Trimakui, Lietuvos LaE- 
vės Komiteto pirm. V. Sidzi
kauskui, Liet. Krikšt. Demokra
tų skyriaus pirm. St. Lū
šiui, Moterų Tarybos pirminin
kei L. Bieliukienei; raštu — 
vysk. V. Blizgiui; prel. P. Jurui 
(ir už 100 dol. auką). L. Bendr. 
atst. J. Šlepečiui; Pasaulio Mo
tinų Sąjūdžio Tarybos atst. O. 
Bačkienei, KG. Kaneb (ir 40 
dol. auką), K. Keblinskienei ir 
Brocktono kuopai. Liet. Mote
rų Atstovybės klubo pirm. V. 
Leskaitienei; Maine. N.H. ir 
Mass. apskr. pirm. G. Kaneb (ir 
10 dol. auką); New Yorko kuo-

• Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI™ 4 vai. popiet 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė

Iš mūsų pribrendusių pia- 
nistų Andrius Kuprevičius šiuo 
metu vienas koncertuoja. ( B. 
Bacevičius, seniau surengęs ke
letą koncertų Carnegie Hali, 
dabar koncertuoja rytinėje J- 
AV dalyje, svetimtaučių tarpe: 
klubuose, kolegijose, muzėjuo-

rašyto- (ir 5 doL auką), B. Novickienei, 
ir B. Venskuvienei Paryžiuje. 
Taip pat visiems tiems, kurie 
aukojo po 5 dol. ar mažiau 
prie įėjimo.

Už paaukotas vaišes: P. Ą- 
žuolienei. dr. N. Bražėnaitei, 
A Dumbrienei, T. Dzikienei, 
dr. A. Janačienei, A. Kazickie- 
nei, O. Kubilienei (už raguolį), 
R. Kundrotienei (už tortą), M. 
Lūšienei, E. Minkūnienei, E. 
Pažemėnienei, A Radzivanie- 
nei, V. Rajeckienei, E. Sanda- 
navičienei, T. Šlepetienei, E. 
Vainauskienei.

REZOLIUCIJŲ KOMISIJA: 
Pirm. Antanas Balčiūnas 

Sekr. Halina Mošinskienė
... Nariai:

Kun. Jonas Giedrys, SJ. 
Inž. Stasys Babronis 
Inž. Zenonas Batelis

šo V. J. Bagdanavičius, Le- 
mont. Dl. Paskirti bendram lie
tuviškam reikalui viso mėne
sio pensijos pajamas, tai labai 
didelė auka. Kad taip V. J. 
Bagdanavičiaus pavyzdžiu dau
giau kas pasektų, tai Lietuvių 
Fondas greit pasidarytų milijo
niniu fondu.

Pas mus, Clevelande, kovo 
16 su dideliu pasisekimo Chi
cagos menininkai vaidino iš
garsėjusią trijų veiksmų ko
mediją "Gatvės Vaikas". Tai 
italo autoriaus kūrinys, verti
mas toks geras, aEkus, kad 
klausytojai iki vieno žodžio su
pranta veikalo eigą, kuri vyks
ta Romoje.

Aš esu Clevelando LB I Apy
linkės valdybos vicepirminin
kas ir jums žinomas spaudos 
žmogus. Patyręs, kad tie patys 
artistai vaidins New Yorke ir 
Philadelphijoje, šeštadienį ir 
sekmadienį, sumaniau jums 
skubiai pranešti, kad dėtumė
te vEas pastangas reklamuoti 
tą veikalą. Kas tik gyvas, pri
valo eiti jo pamatyti.

VEas Clevelandas buvo nu
stebintas ir veikalo gerumu, 
turinio gilumu ir tokiu artistiš
ku vaidinimu, kokio Amerikos 
lietuviai dar nėra matę. Esky- 
rus. keletą drąsesnių sakinių, vi
sas veikalas yra pamokinantis, 
su rimta pabaigoje išvada. Vai
dinimas toks gyvas ir žavėjan- 
tis, kad su įdomumu klausę, 
žiūrėtojai norėjo, kad dar būtų 
nors pora veiksmų daugiau.

Noriu rengėjams geriausio

b. Kiekvieno lietuvio ir lie
tuvės pareiga įsąmoninti jau
nimą, kad per prigimtį Įgyta 
lietuvybė būtų Elaikoma ir per
duodama būsimoms kartoms'

c. Organizacijos privalo 
steigti mokyklas, vaikų darže-

_ "Siunčiu Lietuvių Fondui liūs, kursus, katechizaciją vEo- 
110 dol. čekį. Tai mano mene- se vietose, kur tik galėtų būti 
sinė pensija, kurią aukoju LF, sutelkti atatinkami mokinių

Už gėles Al. Pakalkienei. Už 
talką R Balsienei, M. Navic
kienei, P. Ąžuolui, S. Lūšiui, S. 
Dzikui. K. Merker, P. Minkū- 
nui ir kitiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie mi
nėjimo pasisekimo. Ypatinga 
padėka rengimo komitetui, ku
ris tikrai nuoširdžiai pasidar
bavo.

P.LJCD. Sąjungos Valdyba

336 East 86th SL, N.Y.C.
Tarp 2-o» Ir 1-os Avenue • TR 9-0400
Atidaryt* kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šeštadieniais 9 iki 6 v*J. vak.

vojo dėl savo laEvės ir tėvų 
žemės. 1863 metų kruvinas 
valstiečių sukilimas pareikala
vo daug aukų ir buvo dalinai 
laimėtas. Buvo panaikinta bu- 
džiava. ŠiaE metaE sueina šim
tas metų nuo tų reikšmingų 
įvykių. Siūlome, kad šie metai 
vEoj lietuvių išeivijoj būtų mi
nimi, kaip pavyzdys lietuvių 
tautos vienybės ir kovos už Lie
tuvos Eląisvinimą iš raudono
sios maskolių vergijos. “Var
dan tos Lietuvos vienybė težy-

nų”, J. AEčio — šilainė, H. 
Radausko — Strėlė danguje, 
VI. šlaito — Laivai, H. Nagio

— Lietuvių Fondui pasižadė
jusių įnešti po tūkstantį dole
rių, šiomE dienomE įmokėjo: 
Lietuvių Veteranų S-gos Ramo
vė Omahos skyrius 100 dol., 
LB Los Angeles apylinkė — 
200 dol., LB Cicero, III., apy
linkė — 200 dol., LB Mar-
ųuėtte Park, Chicago, III., apy
linkė — 250 dol.

— DidelE medE prie turgaus 
aikštės ir Tomas NipernadE, 
B. Brazdžionio — Vidudienio 
ramybė, K. Binkio — Mairo-

TORTAI - PYRAGAIČIAI 
vestuvėms,.sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams 

1643 SECONO AVENUE NEW YORK 28, N. Y.
(Between 85th & 86th StsA

•’ r- ■



DARBININKAS

NEW YORKE

St.

NEW YORKO- NEW JERSEY ALRK Federacijos apskričio seimelyje. Iš k. į d. inž. A. Mažeika, K. 
Kruiin«kas, St. Lūšys, prel. J. Balkūnas, Mr. Brodey, J. Boley.

ALRK FEDERACIJOS SEIMELIS
VIOLETA GERDVILYTĖ 

Brooklyn, New York
A.L.R.K. Federacijos New 

Yorko ir New Jersey apskrities 
seimelis buvo susirinkęs kovo 
10 V.J. Atsimainymo lietuvių 
parapijos naujoje salėje Mas- 
peth, N.Y. Posėdis prasidėjo 2 
v. popiet. Be svečių ir parapijos 
kunigų, buvo atstovaujamos 
32 draugijos bei organizacijos 
— viso per 100 žmonių.

Seimelį atidarė valdybos pir
mininkas inž. A Mažeika, pa
kvietęs dvasios vadą kun. A 
Račkauską sukalbėti maldą. Į 
prezidiumą pakviesti: pirminin
ku St. Lūšys, vicepirm. J. But
kus, sekretorėmis Violeta Gerd- 
vilytė ir Laima Minkūnaitė.

Pradžioje buvo S. Sužiedė
lio paskaita, priminusi kara
liaus Mindaugo mirties 700 me
tų sukąktį. Paskaitininkas api
būdino Lietuvos pirmąjį kara
lių Mindaugą, kuris vienijo ir 
krikštijo lietuvių tautą. Iki to 
laiko Lietuva buvo lyg į miglas 
paskendusi. Paskaita buvo pa
pildymas istorijos žinių, kurios 
taip reikalingos mūsų jaunajai 
kartai.

Prel. J. Balkūnas, kurio pa
rapijoje vyko seimelis ir kurį 
jis globojo, padarė pranešimą 
apie pasaulinę parodą New Yor
ke, lietuvių religinį kongresą, 
lietuvių dieną, religinė lietuvių 
šalpą. Šiluvos Marijos altoriaus 
įrengimą Washingtone. Ryšium

NAUJI DARBININKO 
SKAITYTOJAI

O. Aušrotienė, White Plains. 
N.Y. užsakė L. Urbelienė, Rich- 
mohd Hill. N.Y. J. Gervelis. 
Providence. R.I.. K. Krumenas. 
Nėwark, N.J., L. Prapuolenis, 
Chicago. M.. B. Kniušta. Hart
ford, Conn.. B. Barla. Philadel- 
phia. Pa., V. TaraŠka. Brook
lyn, N.Y., M. Mikalauskis. Chi- 

‘ cago. Hts, III., P. Žilionis. N.Y.
C., M. Geibavičienei, Australi
ja. E.R. Mesk. Flushing. N. Y.

Darbininką užsakė: J. Augai- 
tytė. K. Pliuškkonienei, abi iš 
Philadelphijos. Pa.. Jurgaitis 
Clarendon Hills — O. Gustai
čiui, Memmingen, W. Germa
ny. O.. Aušrotienė. White Plai- 
nes, N.Y. — Urbelienei. Rich
mond Hill., N.Y. D Draugelie- 
nė savo proliui Z. Gavėnui 
abu iš Hartfordo. S. Kučinskas 
savo motinai E. Kučinskienei 
Brooklyn. N.Y. A. Pūras — A 
ŽaleduOniui. abudu ir Brookly 
no. N.Y.

Naujus skaitytojus nuošir
džiai sveikina

Darbininko Administracija

į PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
! VOKIŠKOS SPECIALYBES EARTN 0F MT. CALVJUt Y!

SCHALLER& WEBER
S Aiigščiausios kokybės produktai
; • Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kump ai, ivai- 
| riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
| Nevr Yatke — 1854 2nd Avenae — TR 9-3847 Hempsteade — 318 Front Street — IV 3-5540

'Tarp 85 • 86 g-vhi» Flnst.inrr — 4’-06 Main Street — HI 5-*»552'Tarp 85 - 86 R-vhi> 
RMgr"nnde — M-M Myrtle Avė. — VA 1-7068 
Aatorijeje - 28-28 Šteinu St. - AS 4-3210

Jackson llcights — 82-10 37th Avcnue
— DE 5-1154

WMIB GARDEN TAYEKI

3> cro« *km# likę a litine thin*. you are it at

hnlth ni tirknmi. Kero

FREEf

CHRIST1AN IMPORTS

VTTAUTAS BELECKAS

1083 MA0I8ON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgew<xxD
Tel. EVergreen 2-6440

SaM veatuvtma ir kitokioms 
pramogom*. Be to. duodami 
palaidotu viniai pietūs. Pir
mos ritele* lietuvi** as mais
tas prieinamomis kainomis.

su tuo Šiluvos Marijos altoriu
mi norima religinį lietuvių kon
gresą išjungti iš pasaulinės pa
rodos New Yorke ir perkelti į 
VVashingtoną vėlesniam laikui.
Altoriaus įrengimo vajumi rūpi- Balfo reikalais kalbėjo 
naši J.E. vysk. V. Brizgys. Ta- Lūšys. Priminė Vokietijoje li- 
čiau lieka galimybė pasaulinė- kusių lietuvių vargą ir reikalą

St. Lukas, K. .Krušinskas, A. Ba-REGISTRACIJA seimelyje. Iš k. į d. 
ciuška.

je parodoje, kuri numatyta 
’ 1964-1965 New Yorke. pasinau
dojant Vatikano pavilijonu. į- 
rengti lietuvišką kampeli ir pa
vaizduoti Katalikų Bažnyčios 
persekiojimą Lietuvoje.

Toliau sekė Juozo Bolevi- 
čiaus pranešimas apie Lietuvos 
vyčių 50 metų sukakti. Prane
šėjas nusakė Lietuvos vyčių i- 
sikūrimo tikslus: apginti jauni
mą nuo bedievybės ir nutautė

SEiMULIO dalyviai.

id

s
Mt CaNary, the

jimo. Susiorganizavę vyčiai 
pradėjo kovoti už Lietuvos lais
vės atgavimą, už lietuviškos 
šeimos išlaikymą. Jie taip pat 
padėjo Lietuvai atsistatyti po 
pirmojo pasaulinio karo. Jubi- 
lėjinis vyčių kongresas bus 
Bostone rugpiūčio mėn.

telkti lėšas jiem padėti. Pagal
bos reikalingi taip pat lietuviai 
tremtiniai Sibire. Prašė remti 
Balfo darbus.

Valdybos pirmininkas inž. 
A. Mažeika savo pranešime da
vė metinę darbų apyskaitą, o 
dvasios vadas kun. A. Račkaus
kas padėkojo prel. J. Balkūnui 
už seimelio globą suvažiavimo 
metu. Ižd. St. Lukas perskaitė 

(nukelta į 8 pslj

=F

REUCEVES ŠALPOS ŽINIOS
Lietuviu Religinis Šalpos va* 

jus prasidėjo šia* gavėnia ir tę
sis lig’ rugsėjo pabaigos. Prel. 
Jonas Balkūnas išsiuntinėjo vi
siems savo para piečiams vajaus 
lapelius ir aukų vokelius su 
specialiu laišku. Gaunama stam
bių aykų. Kun. Norbertas Pa
kalnis, Apreiškimo parapijos 
klebonas, ir LKRŠ valdybos vi
cepirmininkas, vajų padarys 
po Velykų. Kun. Juozas Alek- 
siunas, LKRŠ valdybos iždinin
kas. vajų praves, kai bus at
naujinta jo bažnyčia. Atnauji
nimo darbai vyksta jau keli 
mėnesiai. Kitos parapijos pra
neš savo vajų vėliau.

Kun. Stasys Raila — LKRŠ 
reikalų vedėjas praneša, kad 
pirmas LKRŠ metinis vajus 

VAIKŲ VAIDINIMAS
Brockton, Mass. Sv. Kazimie- tas nykštukas ir prašo, kad jam 

ro mokyklos seselės kovo 17 pažadėtų atiduoti savo pirm- 
parapijos salėje surengė paša- gimį. Grita pažada. Ištekėjusi 
kos vaidinimą. Pasakoje vaiz
duojamas malūnininkas. Žmo
gus atneša malti grūdų, o ma
lūnininkas nesiskubina. Jis 
pasakoja, kaip jo duktė suge
ba iš šiaudų išverpti auksą. 
Kalba pasiekia karalių. Jis pasi
šaukia malūnininko dukrą Gri- 
tą ir liepia jai priverpti aukso 
penkis maišus. Jei priverps, 
bus apdovanota, jei nepriverps, 
bus pasmerkta. Grita nusiminu
si aimanuoja. Tada ateina 
nykštukas ir už dovanas pažada 
padėti Gritai. Atsiranda penki 
maišai aukso. Karalius, pažada 
vesti ir liepia jai suverpti dar 
penkis maišus. Vėl pasirodo

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvių posto 154 surengti vardu pažadėjo 10,000 dol. Da- 

jautienos kepsnio pietūs kovo IĮ pinigų jau pasiuntė statybos 
17 Town Hali praėjo sėkmin
gai. Žmonių prisirinko pilna sa
lė. Vaišinosi nuo 1 iki 6 v.v., 
buvo ne tik jautienos, bet ir 
austrių.

Iškilmingos mišios su asista 
klebono prel. L. Mendelio in
tencija bus kovo 24 10 v. šv. 
Alfonso bažnyčioje.

Lietuvių paminklinei koply
čiai, kuri bus įrengta Washing- 
tone Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje, kovo 10 ir 17 rinktos 
aukos. Iš sakyklos kunigai ra
gino paremti auka, kad kuo 
gražiau būtų įrengta Šiluvos 
Marijos koplyčia. Klebonas prel 
L. Mendelis Baltimorės lietuvių

sėkmingai vyksta visoje Ame
rikoje ir Kanadoje. Lįg šiol 
vajų jau pravedė Kun. Jonas 
JutkeviČius, Atbol, Mass., kun. 
Emilijonas Paukštis, Chester, 
Pa., kun. Petrąs Laumakis, St., 
Clair, Pa., kun. W. Kwinn, 
Spring Valley, UI., kun. T. Žiu- 
brys, OFM, Bridgeville, Pa., 
prel. Mykolas Kemėžis, Eliza- 
beth, N.J. Vajų pradėjo ir jį 
tebeveda prel. Liudvikas Men- 
delis, Baltimore, Md., kun. Pra
nas Plantes, Homestead, Pa., 
kun. Jurgis Vilčiauskas, Anso- 
nia, Conn., kun. Antanas Deks- 
nys, E. St. Louis, III., kun. Vin
cas Vėžis, Tamaųua, Pa., vajų 
praves kovo 24, sekmadienį. 
Ten vyksta kun. Stasys Raila, 
reikalų vedėjas.

už karaliaus, ji susilaukė duk
relės, kurios pasiimti tuoj prisi
stato nykštukas. Grita labai 
gailisi ir prašo jai palikti duk
rą. Nykštukas pažada neimti 
dukros, jei atspės jo vardą. Ka
ralienė, padedama gerųjų lau
mių, sužino nykštuko vardą ir 
ji viešai pasako per krikštynas.

Žiūrovų buvo prisirinkusi pil
na salė ir labai džiaugėsi vai
dinimu. Buvo seselių iš moti
niško namo, iš Norwoodo, So. 
Bostono ir iš kitur. Vaidino 31 
asmuo. Režisavo seselė Regis. 
Kitos seselės pasiuvo rūbus ir 
piešė dekoracijas šiai sulietu
vintai pasakai. Kaž. Kas.

komitetui.
Sodalietės kovo 24 rengia 

bingo žaidimus. Pelnas skiria
mas dovanoms, kurias Velykų 
švenčių metu išnešios lietu
viam seneliam bei ligoniam, 
esantiem prieglaudose ir ligo-
ninėse.

Suaugusių klubo mišios bus 
kovo 31 8:30 v. Po mišių ir 
komunijos pusryčiai parapijos 
salėje.

Stacijos — Kryžiaus Keliai 
lietuvių kalba einami kiekvie
ną sekmadienį 4 v. popiet šv. 
Alfonso bažnyčioje.

Pranas Budreckis, senos kar
tos lietuvis, ilgai gyvenęs ryti
niame Baltimorės rajone, Ke- 
nnwood Av., mirė kovo 14, su
laukęs 84 metų amžiaus. Gedu
lingos mišios buvo aukojamos 
už jo sielą šv. Alfonso bažny
čioje kovo 18. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdime: dukra Nacė. sūnūs Juo
zas, Feliksas ir Vincas ir 
anūkų.

Juozas Riklikskas, senos 
tos lietuvis, ilgai gyvenęs

eilė

kar- 
Bal- 

timorėje, mirė universiteto li
goninėje kovo 14. Velionis il
gus metus dirbo siuvykloje, 
turėjo 70 metų. Rėmė įvairius 
lietuviškus parengimus. Mišios 
už jo sielą aukotos šv. Petro 
bažnyčioje kovo 18. Palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse. Lako 
nuliūdusi giminė Juozapina.

Jonas Obelinis

AsLonų S'įte. 
»: As You Live “

you Mrill receive a *“ 
dependable and 
goed incomč if yoi* 
Uivest your savinga 
in our S. V. D. 
ANNUITY 
PLAN

You also sharė iri the 
great work of the Mis- 
sions and help in edu- 
cating Priests & Broth
ers for the MLssions. 
Certain tax advantages '.

A lasting Memorial and rememb- 
’rances in many Masses and pra_vers. 

Write for free Information
sociEty of

THE DIVINE WORD 
Annuity Oept. GI R AR D, PA.

H. W. FEMALE

LADIES
SELLING 

SUPPORT-HOSE 
is profitable 

VVrite for details. 
CINFIOR’S HOSIERY

15 W. 28th St., N. Y. 1. N. Y.

NURSES — REGISTERED General 
Duty - 40 hours per week - Retire- 
ment plan - Sočiai Security plan - 
Siek leave - Holiday pay etc. Paid 
vacations after 1 year employment. 
Salary scale $394 to $465. Accredited 
105 bed general hospital, located 90 
nū. north of Sacramento on Hwy. 
99W. Town 5000 population. fine 
hunting, fishing, boating etc. area. 
Contact Mr». H. Rogers — Djr. of 
Nurses, Willow» Glenn County, Wil- 
■lows, Calif. -Tel. Wellington 4-3351.

REAL ĖST ATE

Putnam County, N.Y., Mahopac. 45' 
3 bedroom Ranches, or HI-Ranches, 
clo.se to schools & shopping, Catholic 
Church near; lake rights, low taxes, 
immediate occupancy. Price $19,500, 
10<% down, 30 years rtiortgages. — 
Lindroos Construction Co.. RFD 3. 
Mahopac. Or call 914 MA 8-9092.

Brooklyn, Howard Beach. Our Lady 
of Grace Parish. 1 family detached, 
near shopping area, subway, 5Įį rms 
(2 bedrmsi, w/w carpet. storm win- 
dows & screens. full basement, attic, 
40 x 100 lot. $19,900. Parochial and 
public schools. Mušt be seen. Call 
Owner 8 a.m. to 9 p.m. VI 8-1222.

'KiaMeHaiiiiiiutrMKiifuiHtutHeRMautncMMuiHtntrtiitHandicKiidiaoautiKHMiaiia.irieni'itiKHtpaiiaiitn

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.

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

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

WHHE HORSE TAVERN 
barai* • restoranai-

Norite geros—meniškos fotografijom
PORTRETO, SEIMO8, VAIKŲ

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

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

PRANAS BRUCAS savininkas
86-J* JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel Virginia 6-9519 |

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam | 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių <
rrrn rjTir*rrt n i j Yi ri i3~i~Ti i~nm~iTm nTriiĮaaiiĮaite v.

HOTELS

LOMBARDY HOTEL
Just Off Park Avė. Fine Home 
Away from Home*’. . T.ansienu — 
Penmanents. Air Cond. — TV. Near 
5th Ąve, shops & theatres. Reason
able Rates includlng Continental 
Breakfast. Laurer.t Restaurant - 
Cocktail LOunge, 111 East 56th St.. 
New York City. Pt 3-8600

Enioy your stay at 2 delishtful Ho
tels when coming to the Nėw York 
area. The inviting Rockledge Manor 
Motei. 35 Welleslev Avė., Yonkers, 
N. Y.. 914 YO 3-6100; and th<? Wind- 
ham Motei. 5 Hudson St.. Yonkers, 
N.Y.. 914 YO. 9-4569. Reasonable 
rates. Your Comfort—our Concern.

RESTAURANTS

SALERNO Italian R estą u ra nt
Finest Italian Restaurant in Queens 
"Special Lenten Dishes" - For 
Gracious Italian Food Try The 

Lovely Immaculate 
SALERNO Italian Restaurant 

117-11 Hillside Avė.
Richmond Hill - Open daily from 

11 A. M. Free Parking 
Tel. VI 6-9740

Member of Diners Club

GARDINERS RESTAURANT 
Luncheons - Dinners - m ktai te

Our Driftwood Room is now. avail- 
able for small weddings, showers. 
meetings and all sočiai functlons. 
62 Gardiners Avė., Levittovvn. N. Y.

Barney Murtagh - PE 1-8330

NEAL’S RESTAURANT
66 W. Fordham Rd. — FO 4-3892 

Escellent Cuisine - Open All Year.
,Sea Food - Cjops - St eaks 

Weddings. Communion Bręakfasts.. 
Becf steak parties. Confirniations. 
Banquets, Sočiais, Caterinr. Whcn 
Uptown — it’s hJeal’s - - FO 4-3892

STELLA D’ORO Italian Cutsine - - 
"A Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge. Dinner & Supper 
a la Carte. Party facilities. - 5806
Broadvvay. near 238th St.. N. Y. C.

Diners Club - American Enpress 
Free parking on our own lot. Closed _ 
Mondays. Call Kl 3-2245

SUMMER RESORTS

Riverhead Reeves Park — New 
bungalov.-, 4 rooms, bath, ■ porch, 
large plot, short walk to beačh. - ■. 
$6.990, terms arranged.

516 PI 1-7113 
and VI 3-9020

f



... J.

1963 m., kovo 22 d., Nr. 22

■ ; • ? i.

DARBININKAS

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALAS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 2Sth S_, N.Y.C., N.Y.

Tel.: M U 3-2928
Savininkas VACYS STEPON1S

<jį| SPORTAS
SEKMADIENĮ FUTBOLAS
Šį savaitgalį visos penkios

Lietuvių Atletų Klubo futbolo
komandos išeina į aikštę. Rung
tynių eilę pradeda šeštadienį 
mažučiai 2 vai. Žais su BW Got- 
tschee B. Jaunučiai su tuo pa
čiu priešininku kovos 3 vai. 
Sekmadienį jaunių A koman
da žaidžia draugiškas rungty
nes su Hicksville, L.I. 11:30 vai. 
Šalis būry parke. Jaunių B ko
manda žaidžia 11 vai. su Kolls- 
mann.

Pirmoji komanda žaidžia na
mie (Bushvvick aikštėje Putnam 
ir Irving Avė. sankryža, Ridge- 
woode). Priešininku yra Colle- 
ge Point vienetas. Pirmame ra
te vargais negalais iš jo buvo 
laimėta 3:2. Rezervinės prade
da 1:15, pirmosios 3 vai.

White Plains LAK 2:1 (0:1)
Pereitą sekmadienį mūsų pir

moji komandą, žaidžiusi White 
Plains, susilaukė pirmo pralai
mėjimo nuo pereitų metų spa
lio mėnesio. Pralaimėjimas ne
tikėtas ir skaudus. Mūsiškiai šį 
kartą žaidė tokios sudėties: Jan
kauskas; Vainius, Remėza, II; 
Daukša, Kulys, Kerekes; Mile
ris, Klivečka, Stucky, Budrec- 
kas, Remėza.

Rungtynes mūsiškiai pradė
jo neblogai. Jau pirmoje minu
tėje Daukšos šūvis atšoko nuo 
virpsto. Mūsiškiai vis spaudė 
priešininko pusėje. Neilgai tru
kus Daukša pasiekė pirmo įvar
čio. Deja, jis buvo ir paskuti
nis. White Plains kietai gynėsi, 
o mūsų kraštiniai puolikai bu
vo visai dtkritę.

Antrame kėlinyje persigru
pavo mūsų puolimas, bet nau
dos neatnešė. Priešininkai bu
vo greitesni ir kovingesni. Mū
sų puolimas per visą kėlinį pa
leido į priešininko vartus vos 
vieną pavojingesnį šūvį. (Re
mėza I). Stuckis vėl nedavė 
niekam kamuolio, o mūsų gy- 
nikai mušė kamuolį, kur pa
puolė. Pasipynė viena gynimo 
klaida ir jau 1:1. Jankauskas 
dar turėjo atlaikyti 11 m bau
dinį. Paskutinėse minutėse už- 
delsė šimtadalį sekundės mū-

0 Šachmatai
Veda K. Merkis

— Lietuviai garbės sąraše. Žur
nalas "Chess Review” vasario ir ko
vo numeriuose įvardino Postai Chess 
Ratinge apie 514 tūkstančio Ameri
kos korespond. žaidikų. Į garbės 
sąrašą įtraukti 47 vyrai. Pirmuoju 
yra Hans Berliner, Philadelphia su 
2016 tš., dešimtuoju — Ignas Žalys 
iš Montrealio su 1740 ir 24-tas J. 
Stankus (Sask.) — 1668 tš.

Į garbės sąrašą, kuris prasideda 
nuo 1600, bagia kopti P. Kontautas 
iš Bostono (1508) ir V. Palčiauskas 
iš Chicagos su 1504 tš.

Prieš šešetą metų į Amerikos 
koresp. žaidikų viršūnę buvo patekę 
trys lietuviai. Pav. 1957 m. Chess 
Review skelbė Kazį Merkį pirmuo
ju su 1902, devintuoju — J. Stonkų 
su 1768 ir dešimtuoju Igną Žalį su 
1766. Dera pridurti, kad 1956 m. I. 
Žalys buvo šeštuoju su 1866, Ston
kus turėjo 1768 ir Kazys Škėma 
1700.

— Londono žurnalas “Chess’’-tal- 
pina žinią, kad Los Angeles mieste 
numatomas didelis tarptautinis tur
nyras į kurį yra pakviesti: Botvi- 
nikas, Petrossianas, Gligorič, Pan- 
no, Najdorf, Olofsson ir Reshevskis 
su Fischeriu. Tuo tarpu sutikimas 
gautas iš Gligoričio. New Yorke 
bandoma sudaryti rungtynes su So
vietų komanda.

— Latvių "šacha Pasaule" vasa
rio nr. įdėjo dvi lietuvių partijas:
Vlado Mikėno laimėtą prieš Sovietų 
čempioną V. Korčnojų su prierašu 
“Lieliska užvarai" ir Kazio Škėmos 
su T. A. Jenkinsu su užrašu "Taip 
sužaidė lietuvių meisteris!”

— Dr. A. Nasvytis sėkmingai da
lyvauja Clevelando "Ratingo" tur
nyre. Iš sužaistų 7 partijų, pelnijo 
6Į4 taškų.

— Lietuvoje, Nemuno draugijos 
pirmenybes laimėjo Anicetas Uogelė 
(Šiaulių r.), tos draugijos moterų—■ 
M. Kartanaitė. Kauno miesto pir
menybėse pirmauja: Aleksiejevas, 
Ridzvinavičius, Ciukajevas, Lakiū- 
nas ir Ostrauskas. Vilniaus p-bėse 
dalyvauja — Vistaneckis, Lapienis, 
Krimeris, Dobrovolskis, Višomirskis 
ir kiti.

— Maskvoj, kovo 23 d. prasideda 
varžybos dėl pasaulio čempiono 
vardo tarp Botviniko ir Potrosjano.

— Montrealio tarpklubinėse lie
tuviai laimėjo antras rungtynes su 
"Chez Leo" klubu 4-2. Komanda 
pelnijo taškus taip: Žalys, žižys 1, 
Baikovičius 1, Bagušis 1, Adomaitis, 
Malaiška 1.

-— LAK pirmenybėse N. Y. po 
dviejų ratų pirmauja Račkauskas 
2-0. Dalyvauja Bagdžiūnas, Prapuo
lenis, Vakselis. LAK komanda vyks 
pas N. Y. Estus kovo 24 draugiš
kam susitikimui. Mūsiškius atsto
vaus Staknys. Šukys, Adomaitis, 
Kulpavičius, Trojanas, Ratas, Sa
kalas, Vilpišauskas. Varžybos įvyks 
Estų Namuose. 243 E. 34th Street, 
Manhattane. Pradžia 3 vai. p.p.

— N. Y. Baltijos Pavasario Žaibo 
turnyrą laimėjo Rankis, antras — 
Weldemaa. Lietuvių geriausiai pa
sirodė Adomaitis.

DISPLAY DISPLAY DISPLAY
Builder & General Contractor 

ALTERATIONS OUR SPECIALTY 
FIRE JOBS

CHARLES J. SCIORTINO 
(Established 1916)

44 Court Street. Brooklyn, N.Y.
Room 400 TR 5-6823

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

RUBBER STAMPS — 2 Hour Ser
vice. 1 Rubber Stamp in plastic Con
tainer only $1.00. Printing of Wed- 
ding announcements. Sočiai print- 
ing.Plastic and Brass Signs. Phone 
orders accepted. — Union Stamp 
Work A Printing Co., 817 Broadway 
3, N. Y.C. Call AL 4-3000.

T & J Furniture, Ist class finishing, 
refinishing, modernizing & antiąue- 
ing. On bedrooms, dining rms., wall 
units & occasional furniture, Spec- 
ialties, fruit woods, antiąue restor- 
ation. cleanwork, resonable rates. 
Let us show you our color samples, 
no oblig. 1632 Prospect Place Bklyn 
PR 1-6962 night NI 9-3535

DURING LENT for your fresh de
licious fish come and visit us and 
convince yourself — the taste of 
fresh and finest grades of fish will 
tell the whole story. Terminai Sea 
Food Market, opp. Macy’s — 89-53 
165th St., Jamaica, L.I., JA 6-9399. 
— Fresh Fish Received Daily —

NEW BONAPARTE
1613 Avė M (Next to Elm Theatre) 

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

H A R O L D DUNN 
GENERAL CONTRACTOR 

and BUILDER 
Improvements, Extensions and Con- 
versions. Store Fronts, Alterations, 
Mason Work. — Call MA 3-9841

................   ' ' , „ ' ‘ Į —

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIŲLOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMCND HILU N Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

NEW LOCATION 
JAMES V. MANGANO 

Jasman Watch Co. 
Diamonds - VVatches - Jewelry 
76 W. 47th Street, Manhattan 

(near 6th Avė.) 
Cl 6-1860

1111 Avenue O, Brooklvn 
ES 6-8820 

Religious articles - Mįssals 
Greeting cards - gifts 

Amsco and Barron Books 
School Supplies

Boat Trailers — No down payment, 
Low as $12 per mo. 700-2500 lbs„ 
14 - 25' boats. Complete line of ac- 
cessories for all make boats. Boat 
trailers, hubs, vvheels, bearings, rol- 
lers, winches, tires, Custom Car 
hitehings. Just call 516 AN 5-3722 
TURNPIKE BOAT SALES, INC.

Jericho Turnpike - Smithtovvn

JOSEPH J. NOE STUD1OS, Ine. — 
ECCLESIASTICAL WOODWORK. 
Craftsmen in: Pews, Altars, Rail- 
ings, Pulpits, Statues, Stations of 
the Cross, all types of Church fum- 
ishings. — 1952 Mayflower Avenue, 
NewYork 61, N.Y. Ū NderhiII 3-8991

MORSCHER’S PORK STORE
Namų gamyoos dešros ir rūkytos 
mėsos. Geriausios kokybės mėsos, 

lengvai virškinami skilandžiai 
58-44 Catalpa Avenue 

Ridgewood 27, N. Y.
VA 1-1040

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

Ornamentai Iron Work

Room Dividers
Honest Prices—Work Guaranteed 

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

NEUFELD AGENCY, INC.
45-19 Broadway (Corn. 46th St.) 

Long Island City
All Types of Federal and State 
Income'Taxes Prepared Here

Open Mon.—Wed.—Fri. 10 A.M. to 
8. P.M. Tuesd. arfd Thursd. 10 A.M. 
to 5:30 P.M. Sat. 10 A.M. TO 2 
P.M. Also General Insurance and
Life.—Real Estate—Notarv Public 

A S 8-8888

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

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

BARLOV/E

AUTOMATIC TRANSMISSIONS 
Rescaled, Repaired and Completely 
Rebuilt. All vvork done at reason- 
able prices. 1 year guarantee on all 
completely rebuilt parts. MANHAT
TAN TRANSMISSION SERVICE, 
547 W. 133th Street — TO 2-7213.

FURNITURE CO.
floors of beautiful furniture for 

every pocketbook. Check our prices 
before buying. Bank financing ar- 
ranged.

BEDROOMS • LIVING ROOMS 
DINING ROOMS 

Lamps - Occasional Pieces 
Modern - Contemporary - Provincial 

James Barlotta—Owner
S H 5-8484

530-34 86th St., Brooklyn
Opp. R.K.O. Dyker Thtr.

Bet. 5th Avenue & Ft. Ham. Pkwy.
Send for Free Brochure

2

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Bakine Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

H M H M
DANCING IS FUN at 
La MARTINIQUE CLUB 
Music by Chic Morrison

Cocktail Loungę 
Restaurant

Ladies invited

IDA C. BEW

Adm. Fri. Sun. $1.55 
Sat. Evs. 61.75 

tax incl.
Adults Only

57 West 57th Street 
at 6th Avė.
P L 2-2234

C A R L ’ S 
WORK and SPORT CLOTHES

Fumishings for Men and Boys
5121 5th Avenue 
Brooklyn. N. Y. 
Tel. TR 1-0766

N & B
STATUARY & NOVELTY, Ine.

258 Johnson Avė., Brooklyn 6, N. Y. 
Phone EM 6-5858. Indoor statues all 
sizes and novelties; Outdoor statues, 
omaments and grottos. Repairs and 
refinishing' on statues. — All work 
guaranteed.

BERLAND Carpet Cleaning Service 
Wall to wall carpeting all Boros, up- 
holstered furpiture & rūgs cleaned 
at yoūr home or our plant. Carpets 
repaired, relaid, restored; we pick- 
up and re-lay if moving. Work done 
i ntime for Easter. Call G E 8-7801. 
4408 16th Avėnue, Brooklyn, N. Y.

20 Years Experience

FALMAY INCOMETAX SERVICE 
Private, confidential. Both Federal 
& State prepared for $8.00. Mem- 
bers of the National Association of 
Tax Consultants. Located on 2104 
Bath Avė., Hl 9-7000

George J. Falvo — Director

ROGER E. GARROW 
CUSTOM BUILDER 

Specializing in 1 & 2 Family Homes 
— general vicinity of Island Park, 
Long Island. Special consideration 
to religious groups.

Call 516 GE 2-5968

ACE FUEL OIL CORP.
The Company that Service Built.
35 years of experience. Special con
sideration to religious groups. Call

U L 2-7000
If you want the Best of Service re
member ACE FUEL OIL CORP.,
1 Coffey Street, Brooklyn, N. Y.

COMPARE THESE PRICES 
When You Buy FURNITURE! 

Sectional 2. 3 or 4 pieces $59.00 each 
Kitchen Sėt 5 pieces — $34.95 Sėt 
Bedroom Sets ................ $79.00

BROOKS FURNITURE 
2239 3rd Avė., N. Y. C. (122 Street) 

L E 4-2550

AUTO SEAT COVERS
Car Tops, Cars of all make. Pro- 
ducer’s Sale! Tonneau Covers before 
$75, now$25; before $35, now $13.50 

Seat Covers $9.75
ACE MFG. CO.

2334 First Avė., New York City 
EN 9-6010

WEST END LOUNGE
Finest in American 
and Italian Foods 

specialize in Food the Way 
at Home Special

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 2 I, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

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

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

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

, Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baidų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI

Parengimai New Yorke
Kovo 23 — Balfas rengia 

“Gatvės vaiko” vaidinimą Fran- 
klin Lane mokykloje 6 vai. 
vak.
Kovo 31 — Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas Town Hali, N. 
Y.C.
Balandžio 6-7— Dailės mėgėjų 
darbų paroda Apreiškimo par- 
salėje.
Balandžio 27 — Brooklyno vai
dintojų trupė Apreiškimo para
pijos salėje stato A. Kairio “Di
agnozę”.. Režisuoja Vitalis 
Žukauskas.

Birželio 1 — Moterų Vieny
bės pavasario šokiai Maspetho 
lietuvių piliečių klubo salėje

Birželio 7-9 — Ateitininkų 
Federacijos Nepaprastoji kon
ferencija Waldorf Astoria vieš
butyje, New Yorke.

Pastaba: Parengimų laiką ir 
vietų praneškite adresu: Adol
fas Dimas, 63-33 75th Str„ Mid- 
dle Vtilage 79, N.Y.

sų Kulys, ir priešininko vidu
rio puolikas su galva ženklina 
2:1.

Mūsų futbolininkams dėl šio 
atsitiktinio pralaimėjimo nerei
kėtų per daug nusiminti, nes 
pasitaikė tikrai juoda diena. 
Visai vienuolikei niekad nesi
sekė. Iš kitos pusės, komandai 
reikėtų kietesnės vadovo ran
kos, nes kai kurie žaidikai pra
dėjo žaisti, kaip kas nori. Tak
tiškai klaidingas žaidimas at
nešė mums nesėkmę, čia turė
jo didelės reikšmės tai, kad ne
turime gerų kraštinių puolikų.

Priešžaismyje mūsų rezervi
nė pavėlavo, todėl žaista tik 
draugiškos rungtynės. Mūsiš
kiai gavo 3:9. Jaunių B koman
da pralaimėjo pirmenybių rung
tynes. Kolpingui 0:3, o jaunių 
A komanda su Schwaben SC 
baigė 2:2.

Apygardinės krepšinio var
žybos

Šį šeštadieni Tinkerio mo
kyklos salėje (Waterbury, Con- 
necticut), įvyksta rytų apygar
dos krepšinio varžybos. Vyrų 
grupėje žaidžia Waterburio Gin
taras su Brooklyno Llietuvių 
Atletų Klubu. Atletai paskuti
nes rungtynes žaidė prieš me
tus laiko, ir apygardinėse pir
menybėse įveikė Waterburį. 
Jaunių grupėje, be šeimininkų, 
laukiamas ir pernykštis apygar
dos nugalėtojas Worcesterio 
Vytis.

Stalo teniso turnyras
Pereitą šeštadienį Atletų 

Klube pravestas stalo teniso 
turnyras. Vyrų grupėje pirmą 
vietą laimėjo Elvys. baigmėje 
įveikęs Grajauską. Trečia vie
ta teko Vainiui. Moterų grupė
je nugalėtoja — Valaitienė, 
Antroje vietoje — Cerkeliūnie- 
nė, trečioje — Žukauskienė.

Atletas.

STEINWAY FURNITURE Corp.
32-40 Steinvvay St., L. I. C., N.Y. 
Offers a Large Selection of JJn- 
painted Furniture, Also Wood and 
Metai Kitchen Cabinets, Wardrobes, 
All Loxv Priced. Open Evenings to 
8:30 P. M. Except Wednesdays and 
Saturdays. Tek: RA 8-4585

For Better Wedding and 
Week-End Dancing

TUXEDO BALLROOM
Offers the Finest 

Call F r e d — RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue

New York City

ALBERT MAIER, INC.

Kiaulienos krautuvė. Geriausia kiau
liena ir kiti mėsos produktai urmu 
ir mažais kiekiais. Kasdien švie
žios — namų gamybos “Kielbassy”. 
1927 Washington Avė., Bronx 57. 
N.Y. TRemont 8-8193

EVERBEST PORK STORE
74 Westchester SqUare. Bronx, N.Y.

HOME MADE SAUSAGE 
Finest Pork. Veal and Beef 

Poultrv Fresh Dailv
U N 3-9007

NEMETH & MAIER, Proprietors

T. McDONNELL
MOVING & STORAGE 
665 Franklin Ave„ Brooklyn 

MA 2-1197

HENRY WEYDiG & SON, Ine.
FUNERAL HOME

FLushing 9-8563
Charles *Weydig, Lic. Mgr.

13-39 122nd St., College Point, N.Y.

PINIGAI Į USSR
PILNAI GARANTUOTA

Pristatome laike 2 savaičių 
Prašyk platesnių informacijų

GRAMERCY SHIPPING CO.
INC.
744 Broad Street
Newark, N e v.- Jersey

Laicniuota ir pilnai bondyta.

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI Į 
VISUS KRAŠTUS 
pristatomi per 3-4 savaites 
Pilnai garantuota. Prašyki
te sąrašų Ir kainoraščių

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 Kast 28th Street 

N. Y. C. 16. N.Y. MU 9-0598

1

JOHN P. GREENE 
ARTIFICIAL HUMAN EYES 

Custom and Stock 
Prosthetic & Surgical Supplies 

East Forham Road. Bronx, N. Y.

F R A N K
Washing Machine & T. V. Service

We repair all makes, all work done 
at reasonable rates—all work guar- 
atneed. Call ES 2-9568 or CO 6-8252 
2416 Mermaid Avė., Brooklyn, N. Y.

Ask for Mr. FRANK

GUITAR INSTRUCTION 
PRIVATE LESSONS IN YOUR 

HOME 
Folk and Modern 

Call HO 4-0166 
Ask for Thomas Marano

CEMENT & PLASTERING, water- 
proofing. all violations removed, all 
work done at reasonable ratas, all 
work guaranteed. Special consider
ation to religious groups. — Call:

NI 9-8410
Ask .for NICK STALLONE

FARRELL TRAVEL BUREAU 
Ine.

Specializing in preparing INCOME 
TAX RETURNS for the public. — 
Open 6 days a week. Call ST 3-4380 
or 123 - 4338; 517 Nostrand Avė., 
Brooklyn. ask for H. A. FARRELL.

CARPENTRY - ALTERATIONS - 
Finished Basements. — Everything 
done at Reasonable Rates. All work 
guaranteed. Special consideration to 
Religious groups. — Call C L 8-6808 

Ask for
MIKE LOMBARDI

MOVING EXPRESS 
699 Amsterdam Avenue 

New York City 
LOCAL MOVING 

Fast Reliable Service 
MO 6-8191 —* ask for Mr. Range)

JAMES J. HOLT & SON, Ine. 
Ėst. 1907

Roofing of Every Description 
Skylights - Leaders - Gutters 

Repair Work a Specialty 
308 Franklin Avė., B'klyn 38. N. Y.

Teiephone MAin 2-7730

UNITED AUTO COLLISION
Collision Painting Specialists. Com- 
piete Repair Service — Foreign and 
Domestic Cars. Insurance work our 
specialty. Free estimates and tow- 
ing to our Garage — any size job. 
743 Greensvich St., New York City. 
Call CH 3-9723. ask for, T O N Y. 
___________ ____ __________ 3_________

LEARN TO DANCE at the ROELL 
DANCE STUDIO. 119-42 Metro
politan Avė,. Kew Gardcns, L. I. 
Special Offer 10 private lessons 
$35. Foxtrot - ChaCha - Tvvist. 
Be up to date - learn the Bossa nova 

For Information call VI 9-2140

We
Mother cooked
Consideration to Religious Groups

Call ES 2-9865 For Reservation
Ask for Mrs. Lombo

2568 86th St.
Brooklyn, N. Y.

GENE KELLY
Moving & Storage

Local and Long Distance — Moving 
- Packing - Crating. Licensed piano 
movers. Commercial movers.
Special consideration to religious 
groups. Call G L 3-8000 — ask for 

GENE KELLY

C & E Electrical Appliances. Check 
our low prices before you buy that 
T.V., Radio. Camera or any electric
al appliance. We repair anything: 
electrical toasters, irons, T.V., ra- 
dios, phonographs. Call IN 2-6166-7 
ask for Eddie Forkos, 14 Duryea PI. 
opp. B'klyn Union Gas. Co. Special 
consideration for religious groups.

Imperial Gardelis
Dance halls, Dining rooms — Lux- 
uriously decorated for Weddings - 
Engagement parties - Banąuets - 
Bachelor parties. Reasonable prices.

Accommodation from 50 to 650 
Air conditioned

1209 Colgate Avė., Bronx, N. Y.
(comer VVestchester Avė.) 

For Reservations call:
TY 3-7133 — TY 3-7134

PETER PAN Donuts &. Muffin« — 
all baking done on premises. 40 va- 
rieties of delicious Donuts prepared 
before your eyes. 1558 Flatbush Av. 
comer Nostrand Av. Call G E 4-9862 
Catering to groups, parties and so
čiai funetions. Ask for Joe Ambro- 
gio. Remember we sėli coffee also.

IMBRIALE SHORE GARDENS 
CATERING - WEDDINGS 

Banąuets - Communlon Breakfast 
Up to 200 Free Parking 

16 Bay Ridge Avė., Brooklyn 9, NY 
SHore Road 5-9336

FLATBUSH MARINE PARK 
AND NEARBY AREAS

INCOME TAX
Retums professionally prepared 
Call D E 6-3986 for appointment

PRINTING — 
DISCOUNTS 

VVEDDING AND FAVORS 
10 Personai Memo Pads $3.25 

Quality printing of every description 
PALMERI PRINTING 

1305 38th Street. Brooklyn, N. Y.
U L 3-2064

KINGSVVOOD VVhite Mts. - Piko. 
New Hampshire all around camp for 
boys 6-16 yrs. Baseball, golf, erafts. 
baskctball. nature. sailing. \vator 
skiing. deep sea fishing. ridlng trips, 
tutortng. Rcsident chaplain. 2 nurses. 
Fcc $.'>50. R. L. SnMth, 120 T Beach 
Avė.. Larrhmont. NY, 914 TE 4-5880

Naujai atidarytas
GROŽIO BALIONAS 

"ROTA"
į ANNA MAS1LIONIS — diplomuota
* specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi

kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 

iž PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir 1.1.
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 

Woodhaven 21, N. Y.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y

Tel. Vlrginia 6-1800

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Asbury Park, N. J. • 7-tos ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788 
Švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio

salė išnuomojama įvairiems pobūviams,. Prie ’riešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK I LOR1ST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos 

veltui — F.T.D.

80-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 9-3112

H 0 L Y L I G II T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DiRBTUVL . 

RELIGIOUS GANDI FS OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

280 BOERUM ST.. BROOKLYN 6. N. Y.
(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118



DARBININKAS

ŽINIOS

VI

Bus vaidinama Dario Niccoįemi 3 veiksmų komedija

GATVES VAIKAS
Vaidins Chicagos 12 aktorių sambūris

"GATVES VAIKO*' trečiojo veiksmo scena. Nuotr. i* k. j d. Elena Ru- 
' kuiiienč — Franka, Marija Lemežytė — Scampolo, Alfas Brinką — Tito.
Nuotr. P, Petručio. Komedija vaidinama tj Seitadienį Franklin K. Lane 
mokyklos salėje.

Rezoliucijų komisija, kurią 
sudarė kun. V. Pikturna, dr. 
B. Radzivanas ir Kezienė, pa
teikė seimeliui šias rezoliuci
jas:

skaitytojams Darbi- 
šių metų pabaigos 
šiems ir 1964 me- 
dol.

Vakaro rengėjai —
BALFO VAJAUS KOMITETAS ir 
ŠIMTASIS BALFO SKYRIUS

PIRMOJI APŽVALGINE

NEW YORKO 

MOTERŲ

Kovo 23, šeštadienį
6 vai. vak.

• punktualiai

Vaidinimas bus

FRANKLIN K. LAINE MOKYKLOJE 
(prie Jariiaica traukinio Elderts Lane stoties)

Bilietai (tikėtai) tik 3 ir 2 dol. (vaikam 1 dol.)

m mm 
NAUJIENOJ-

Vysk. V. Brizgys, Šiluvos al
toriui Washingtono šventovėje 
įrengti komiteto pirmininkas, 
atvyksta New Yorko apylinkėn 
kovo 24. Šios apylinkės, lietu
vių kunigų susirinkime pada
rys pranešimą kovo 26, antra
dienį, 2 vai. popiet TT Pran
ciškonų namuose, Brooklyne. 
Vyskupas šaukia ir Liet. Relig. 
Šalpos valdybos posėdį kovo 
25 Jis yra LRS pirmininkas. 
Apsistos Aušros Vartų kleboni
joje New Yorke. Ten bu^ gali
ma pasiekti jį visais svarbiais 
reikalais Tel. AL 5-2648.

Prel. Jonas Balkūnas, Vieš
paties Atsimainymo parapijos 
klebonas Maspeth, N.Y. paskel
bė parapijos misijas kovo 25- 
31. Misijas ves kun. J. Vaškas, 
MIC, iš Chicagos. Lietuviškai 
pamaldos bus 7 vai. vak., ang
liškai 8 vai.

Balfo vakare, kuris bus ko
vo 23, šeštadienį, 6 vai. vaka
re, Franklin K. Lane mokyk
los salėje, veiks Darbininko 
spaudos kioskas su naujausio
mis knygomis ir lietuviškomis 
muzikos plokštelėmis. Ta, pa
čia proga bus galima užsimo
kėti Darbininko prenumeratą ir 
naujai užsisakyti Darbininką. 
Naujiems 
ninkas iki 
tik 3 dęl., 
tams — 8

Vytautas Valaitis, Newsweek 
žurnalo fotografas, Evyko į Ro
mą. Kartu aplankys ir kitus 
Europos miestus.

Studentų ateitininkų New 
Yorko draugovės susirinkimas 
šaukiamas kovo 29, penktadie
nį, 8 vai. vakare, Irenos Bra- 
žinskaitės bute, 617 East 24th 
Str., Paterson. N J. Paskaitą 
“Vyro ir moters psichologiniai 
skirtumai” skaitys kun. dr. A. 
Norius.

Dail Romas Viesulas sutiko 
globoti New Yorko Akademikų 
Skautų ruošiamą meno parodą, 
kuri bus balandžio 6 ir 7 Ap
reiškimo parapijos salėje Broo
klyne.

Išnuomojamas kambarys, vir- baigusių technikos 
tuvė ir vonia. Skambinti 
7-9481.

kovo 23, 24 MALONIAI VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI Į BALFO RENGIAMĄ 
VAI DINI MĄ

APREIŠKIMO 

parapijos salėje

Lankymas: 

šešradienį nuo I iki 6 v. v. 

sekmadienį nuo 10 v. iki

Atidarymas
kovo 24, sekmadieni

Parodą rengia:

LIETUVIŲ MOTERŲ

ATSTOVYBES

NEW YORKO

KLUBAS

Prancttkonp darbai parapijo*

Kovo 24 pradeda misijas: T. 
Viktoras Gidžiūnas Toronte, 
Prisikėlimo parapijoje (3 sav.), 
T. Leonardas Andriekus — Chi- 
cagoje, Marijos Gimimo parapi
joje, T. Gediminas Jočys-Cice- 
ro, šv. Antano parapijoje ir T. 
Juozapas Bacevičius — (40 vi. 
atlaicįfts) Shenandoah, šv. Jurgio 
parapijoje. Kovo 31 pradeda 
misijas T. Kęstutis Butkus. 
Waterbury, šv. Juozapo parapi
joje, T. Kornelijus Bučmys — 
Montrealy, šv. Kazimiero para
pijoje ir* T. Benvenutas Rama
nauskas— 40 v. atlaidus Broo
klyne, Angelų Karalienės para
pijoje.

Ruošiama knyga apie 
Maironį

Maironiui skirtas Aidų nu
meris leidžiamas knyga. Ruo
šiami papildomieji straipsniai. 
Neseniai gautas labai išsamus 
A. Baltaragio straipsnis apie 
Maironio padėtį komunistų pa
vergtoje Lietuvoje (Numairo- 
nintas Maironis — Jo sovieti
nio traktavimo raida). Knygą 
savo lėšomis leidžia kun. J. 
Pragulbickas.

Amerikos Balsas atvyksta į 
pianisto • Andriaus Kuprevi
čiaus koncertą ir padarys kon
certo užrašymą į magnetofono 
juostas.

Lietuvos Atsiminimų -radijo 
pavasarinis koncertas įvyks ge
gužės 19, sekmadienį 4 v. po
piet. Websterio salėje, New 
Yorke (su šokiais), o radijo 
piknikas bus rugpiūčio 4, sek
madienį, lenkų tautiniame par
ke, Jamaica, L.I.

Iš liet, inžinierių ir architektų veiklos
Nors ALIAS New Yorko 

skyrius didele veikla nepasi
reiškia, tačiau rankų nenulei
džia. Rengia paskaitas, diskusi
jas. rodo garsines spalvotas fil
mas iš savo srities. Parėmė sa
vo garbės narį Lietuvos Nepri
klausomybės signatarą prof. 
Steponą Kairį, o šių metų pra
džioje paaukavo 25 dol. šešta
dieninei Maironio mokyklai. 
Taip pat išleido E savo veiklos 
1962-63 metų biuletenį. Į sky
rių paskutiniu laiku įstojo gra
žus būrys naujų narių, jau čia 

mokslus. 
Skyrius skatina lietuvius stu
dentus. studijuojančius techni
kos mokslus įsitraukti į sky
riaus veikla ir tęsti Lietuvos

MASPETHO lietuvių parapijos salėje kovo 10 įvykusio ALRK Federacijos seimelio dalyviai.

ALRK FEDERACIJOS SEIMELIS NEW YORKE 
f atkelta iš 6 psl.)

iždo apyskaitą, o iždo globėjai 
K. Krušinskas ir P. Montvila 
pasidžiaugė tvarkingai vestomis 
knygomis.

Draugijų ir organizacijų veik
los pranešimai dėl laiko stokos 
buvo paduoti raštu ir prijung
ti prie bylų.

Mandatų komisija, kurią su
darė St. Lukas, P. Ąžuolas, K. 
Krušinskas ir A. Bačiuška, pra
nešė, kiek atsilankė į seimelį 
asmenų, kiek ir kokios buvo at
stovaujamos organizacijos bei 
draugijos.

Į naują valdyba įeina: dv. va
das kun. A Račkauskas, inž. 
A. Mažeika, P. Ąžuolas, J. 
Gerdvilienė, St. Lukas. Iždo 
globėjai — K. Krušinskas ir P. 
Montvila.

MARIJA ŽEMAITĖ dainuoja AL 
RK Federacijos seimelyje.

inžinierių tradicijas. Nauja in
žinierių bangelė davė jaunatviš
ko kraujo skyriui.. Šių metų 
skyriaus valdybą sudaro: Alg. 
Jasaitis, pirmininkas, S. Reme- 
za sekretorius, ir A. Mačionis, 
iždininkas. Pirmininko adresas 
79 Barbey Str., Brooklyn 7, N. 
Y. Telf. AP. 7-6132. Skyriaus 
susirinkimas šaukiamas kovo 
22 Lietuvių Atletų Klubo sve
tainėje. Be eilinių skyriaus rei
kalų, Susirinkime bus rodomas 
garsinis spalvotas filmas, gau
tas iš Amerikos Inžinierių Są
jungos. Į susirinkimą kviečia
mi atvykti lietuviai studentai 
studijuoją techniką, o taip pat 
inžinieriai, kurie dar nepriklau
so skyriui (AM)

1. Remti kenčiančią .Lietuvo
je bažnyčią, prisidėti prie įruo- 
šimo Šiluvos altoriaus bei reli
ginės lietuvių parodos Vatika
no pavilijone; 2. Remti Lietu
vos vyčius ir raginti jaunimą 
stoti į jų organizaciją; 3. Rem
ti Balfą, 4. Palaikyti lietuviškus

katalikiškus laikraščius ir juos 
prenumeruoti; 5. Pasveikinti 
prel. J. Končių jo pakėlimo į 
prelatus proga. Seimelis vien
balsiai rezoliucijas priėmė.

Prezidiumo pirmininkas pa
dėkoje atsilankiusiems ir pap
rašė prel. J. Balkūną sukalbėti 
maldą.

Po palaiminimo bažnyčioje 
vakarienė vyko toje pačioje V. 
Atsimainymo parapijos salėje. 
Vakarienės Elaidas padengė sei
melio globėjas prel. J. Balkū
nas. Vaišių metu muz. A Vis
minas pravedė meninę progra
mą. V.J. Atsimainymo choro so
listės padainavo keletą dainų. 
Duetą “Kur sapnų grožybės” ir 
“Plaukia sau laivelis” sudaina
vo Julija čepukienė ir Marija 
Kapočiūnienė. Solo “Tyliai, ty
liai Nemunėlis teka” ir “Kur 
bakūžė samanota” — Marija 
Žemaitė. Be to, visi susirinku
sieji bendrai sudainavo keletą 
dainelių. Vakarienės progra
mai vadovavo $t. Dzikas.

Vakarienę parengė ir sve
čiam patarnavo, 0. Brodey, T. 
Visminienė, B. Jasinskienė, M. 
Laukaitytė, A. ir M. Kapočių- __ _______ ___ _________
nienės, M. Kūbienė, H. Yaec- buvo įsteigtas 1943 ir per 
kel, M. Jasinskas, J. čemeika.

Seimelis ir vakarienė praėjo 
gražioje pakilioje nuotaikoje.

BALFO PADĖKA RĖMĖJAM
Mielieji Balfo Rėmėjai,

Norėdami atsidėkoti už dos
nią šiemet auką Balfo vajaus 
metu, pakvietėme iš Chicagos 
12 aktorių (Dikinį, Rukuižienę, 
Petrauską, Blandytę, Radvilą, 
Lemešytė, Brinką ir kt), kurie, 
bendradarbiaujant akt. Vitaliui 
Žukauskui, mums suvaidins 3 
veiksmų D. Niccodemi komedi
ją “Gatvės vaikas”.

Gerų vaidinimų reta mūsų 
padangėje. Atsilankę į vaidini
mą, kelias valandas pasidžiaug
site vienu geriausių lietuviškų 
teatrų ir pagerbsite atvykstan
čius aktorius.

Vaidinimas bus kovo 23 šeš
tadienį, 6 vai. vak., Franklin 
K. Lane mokyklos salėje, Ja-

maica Avė. ir Dezter Ct., kam
pas, Woodhaven, N. Y.

Automobiliams vietos pakan
kamai. Važiuojant traukiniu 
BMT Jamaica Line, išlipkite 
stotyje Elderts Lane.

Lauksime visų. Paraginkite ir 
kaimynus. Sėkmingai užbaigsi
me 1962 metų New Yorko Bal
fo vajų.

Visas pelnas — Balfui, lietu
vių šalpai.

Iki pasimatymo!

Jonas Galminas
Balfo 100 Skyriaus 

Pirmininkas

Dr. Ona Labanauskaitė 
Vajaus Komiteto 

Pirmininkė

Visas pelnas

Jeronimo Kačinsko sukurtos | 
karaliaus Mindaugo sukakčiai 
mišios bus išpildytos kovo 24, I 
ši sekmadienį, 3 vai. popiet į 
Jordan salėje, kur Bostone bū- j 
na visi didieji koncertai. Mi
šias ‘ išpildo šv. Petro parapi
jos ir Belmonto Community 
chorai, 4 solistai, varinių ins
trumentų ansamblis iš Melrose 
simfoninio orkestro. Be šių mi
šių, Belmonto ir Cambridge 
lietuvių parapijos choras išpil
dys Dvoržako Stabat Mater. 
Vargonais groja Vytenis Vasy- 
liūnas.

Koncertui diriguoja J. Ba- 
vicchi, amerikiečių kompozito
rius, Belmonte choro vadovas. 
Po šio didelio koncerto bus su
sipažinimo vakarienė — arba
tėlė Lietuvių Piliečių Draugi
jos UI aukšto salėje. Pradžia 
6 v. Įėjimas į vakarienę 1.50 
dol.

Kultūros klubo mėnesinis 
susirinkimas atidėtas vienai sa
vaitei. Jis bus kovo 30, 7:30 
v. v. Tarptautinio Instituto pa
talpose. Dail. Aleksandra Ka- 
šubienė iš New Yorko skaitys 
paskaitą apie mozaikų techni
kas ir jų išsivystymą. Paskaita 
bus pailiustruota pavyzdžiais.

Danutė Baronaitė, laimėjo 
pirmą premiją Bostono Cardi
nal Cushing Central High 
School suruoštoje mok i n i ų 
mokslo darbų parodoj už savo 
darbą iš biologijos mokslo: 
“Viščiuko embriono kaulų išsi
vystymas”. Parodoje savo dar
bus buvo išstatę apie 250 mer
gaičių. E jų tik 7 laimėjo pir
mas premijas.

Metinė rinkliava. Kovo 24 vi
sose Bostono arkivyskupijos 
bažnyčiose daroma metinė rink
liava Amerikos vyskupų labda
ros fondui, šis labdaros fon- 

tą laikotarpį pašalpos pinigais, 
maistu ir drabužiais jau pa
siųsta daugiau kaip už bilijo
ną dolerių. Pereitais metais šis 
fondas surinko aukų ir jas iš
siuntė į pašalpos reikalingus 
kraštus už 165 milijonus dole
rių.

Laisvės Varpo radijui kovo 7 
suėjo dešimtmetis. Programai 
vadovauja Petras Viščinis iš 
Brocktono. Sukakties proga ge
gužės 12 lietuvių piliečių klu
be rengiamas banketas.

VVAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avę. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidarė: Penktadieniais 6 vai. p p.

Šeštadieniais iki filnoos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, kovo 22 d. — iki 
Trečiadienio, kovo 27 d., 1963

Pasakiška spalvota filmą — 
"REICH MIR DIE HAND

MEIN LEBEN” 
(angliški įrašai) 

Vaidina:
O. Wemer, J. Matz, G. Kiickelmann 

Priedinf filmą:
"Das fiiegende Klassenzimmer”

Ir naujausia Vokietijos savait. »pžvalra

1963 m., kovo 22 d., Nr. 22

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HJekory l-$220

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental DeBcatessen
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

SIEPHEN AROMBKIS
(ARMAKAUSKA8) 

Graborius-Balsam uoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. .
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HO M F
Moderni koplyčia - Air conditioned 

ALBIN J. BALTON-BALTRONAS
Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
281 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. R SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Statkui) 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalvse: veikla ventiliacija 

TH. VTrgtnia 7-4499

THEODORE fOUHMIM,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKt 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
Fanerai Home
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAI N, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL 
Funeral Home

Ine. 
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
VVORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL ROME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena Ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios Ir 1 kitus miestus. 
Reikale Įsukite- Tel TR S (MM

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East 8roadway

So. Boston. Mase.
PrieSais miesto teismo rūmus 

o
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iž- 
pildome kiekviena pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėt!. mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin .
Funeral Director

Telefonas: 268 - 5185


