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ŽODŽIAI, ŽODŽIAI IR KAS UŽ JŲ
Nelengva skirti, kada žmogaus,protas vartojamas tie
sai nusviesti ir žmogui padšti, o kada tik savam ar 
valstybiniam egoizmui pridengti tuščiais žodžiais
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Sovietų Tass ir italų laikraštis dėl šv. Kazimiero
- Populiarus pasakojimas, kad kusi Frankfurter; kaip tik “re- 
geriausia mėsa esanti liežuvis liginio balanso” atžvilgiu. Tek- 
kiek jis žmonių išgelbsti, apgi- tu tada galvoti ir dėl mokyklų 
na, padaro jiem malonumo. Bet bei mokinių paramos: turi būti 
atsuka į antrą pusę — lie- diskriminacinis aktas, jei moki- 
žuvis tai blogiausia mėsa, nes niam dėl jų religijos netaiko- 
kiek jis supykdo ir suklaidina mos teisės, kuriom naudojasi

Sovietai jautrūs užsienio bal
sam ypatingai dabar, kai jų pa
stangos sustiprintos užsieniuose 
sudaryti sau palankią propa-

Žinias apie šv. Kazimiero kulto persekiojimą Lietuvoje Sovietų agentūra skelbe 
prasimanymais. Italų laikraštis į tai atsake naujais šv. K. persekiojimo faktais.

Sekant spaudą, sunku būtų 
pasakyti, ar tas liežuvis bei jo 
išraiška raštas reiškiasi daugiau 
pirmu ar antru būdu. Gal pir

kit! mokiniai, dėl mokyklos su 
religija neduoda jiem autobuso, , 
neduoda stipendijos. Tokiu gal
vojimu remdamiesi, gali nueiti

gandą. Dvejopi balsai juos ve
dą, šiuo metu iš pusiausvyros. 
Vienas, kada Vakaruose ima 
kalbėti apie Sovietę vykdomą 
žydę persekiojimą, šiam balsui 
užslopinti Amerikoje, kur žy
dų daugiausia ir jų įtaka stip
riausia, sovietų agentai ėmė 
šaukti apie žydų persekiojimą, 
vykdytą.. .nacių, “nacionalisti
nio elemento”, “karo nusikaltė
lių”; ėmė rengti mitingus Ame
rikoje ir reikalauti išduoti “žy
dų žudikus”. Ėmė Izvestija net 
skelbti, kad žydai labiausiai 
persekiojami... Amerikoje ir 
čia esąs antisemitizmo 
centras: tam įrodyti ėmė klas
toti žydų bendruomenės vado 
pareiškimus, kad tas turėjo 
skelbti pareiškimą nieko pana
šaus nesakęs. Tai žydų klausi- 
mu-

Antras jautrus balsas, kuris 
veda Sovietus iš pusiausvyros— 
Vakarę spaudoje pasirodę pra
nešimai apie tikėjimo persekio
jimą sovietiniame režime. Mas
kva šiam balsui jautri kaip tik 
dabar, kada stengiasi laimėti 
opiniją Vatikane; kada tam rei
kalui net iš Lietuvos siunčia de
šimties asmenų ekskursiją Į 
Romą su uždaviniu visur “liu
dyti apie liberalizaciją tikėji
mui”. šioje atmosferoje dėme
sio vertas Maskvos šūkavimas,

jos vadovas, kurio jurisdikcijo
je yra Kamajų bažnyčia, pa
reiškė: “Aš nepatyriau jokių 
kliūčių, kiek liečia šv. Kazimie
ro šventę. Jei būtų kas nors 
panašaus atsitikę, būčiau buvęs 
apie tai tuojau informuotas”.
IL GUOTIDIANO ATSAKO:

Mūsų redakcija, padariusi ati
tinkamus tyrinėjimus, yra įga
linta paneigti decizyviai vaikiš
kus Tasso tvirtinimus.

1. II Quotidiano visai nekal
bėjo apie draudimą lietuviam

katalikam švęsti šv. Kazimiero 
šventę, bet paskelbė kai ku
riuos konkrečius faktus apie 
persekiojimą Šventojo kulto, 
pacituodama kaip pavyzdžius 
Kamajų ir Vėžaičių bažnyčias, 
kuriose buvo sunaikinti švento
jo paveikslai.

2. Didžiausi neišmanėliai ži
no, kad Lietuvoje yra šešios 
diecezijos: Kauno, Vilniaus, 
Telšių, Panevėžio, Kaišedorių 
ir Vilkaviškio. Norint tuo įsi
tikinti, pakanka pasitikrinti

bet kurių metų Annuario Pon- Kapitulos Vikaro kan. Povilo 
tificio (Vatikano metraštis)- Lie- Bakšio. Taigi, Tasso cituotos 
tuvoje nėra nei Rietavo, nei “diecezijos” su atitinkamais jų 
Kamajų diecezijų, kurios tėra 
tik paprastos parapijos: pirmo
ji yra Telšių diecezijoje, kurios 
Apaštališkuoju Administrato
riumi yra J. E. Mons. Petras 
Maželis, antroji — Panevėžio 
diecezijoje, kurios Apaštališkuo
ju Administratoriumi yra J.E. 
Mons. Julijonas Steponavičius, 
dabar ištremtas, šiuo metu Pa
nevėžio diocezija yra valdoma

mu, bet labiau krinta j akis vi
suomet tai, kas bloga ...

Natūralus žmogus nori tikė
ti, kad liežuviu ar raštu reikš- 
damasis žmogaus protas tar
nauja tiesai ir žmonėm. Neno
rėtų patikėti, kad protas ieš
ko žodžių ir raidžių kitiem 
kvailinti ir sav^m egoizmui 
dangstyti. O šito įspūdžio sun
ku atsikratyti sekant rimtos 
spaudos rimtą polemiką rimtais 
klausimais.

kudą Vakarę spaudoje paskli
do žinios apie iv. Kazimiero 
kulto persekiojimą Lietuvoje.

Apie šį Maskvos susijaudini
mą paskelbė italų “11 Quotidia- 
no” dienraštis, kurio informaci
jos vertimą yra davęs biulete
nis Europos LF Bičiulis Nr. 3, 
gegužės 15. Biuletenis paaiš
kino, kad š.m. kovo 3 Miun
cheno lietuviai katalikai pasiun
tė šv. Tėvui Jonui XXIII pro
testo raštą prieš šv. Kazimiero 
kulto persekiojimą Lietuvoje. 
Protestą paskelbė n Quotiadia- 
no dienraštis š.m. gegužės 3, 
Nr. 102.

SĄJUNGININKŲ VIENYBE: dėl muitų — išvengta skilimo; 

dėl Nato ieško taikingų žodžių | :
Vakarę sąjungininkai tarėsi 

Ženevoje, tariasi Ottawoje. Že
nevoje Europos ūkinės bend
ruomenės nariai tarėsi su Ame
rika. Ottawoje — Nato taryba.
ŽENEVOJE: Konferencijos nu
trūkimo išvengta

Christian A. Herterio pirmi
ninkaujama, Amerikos delega
cija sekmadienį ir pirmadienį 
siekė išsiderėti, kad būtų su
mažinti apie 50 proc. muitai 
Amerikos gaminiam, labiausiai 
žemės ūkio, Europos rinkoje.

ka tikėjosi pasipriešinimo iš 
Prancūzijos. Bet pasipriešino ir 
Belgija, Italija, Luksemburgas, 
Olandija, Vokietija. Spauda 
kalbėjo jau apie galima pasi
tarimu nutrūkimą. Bet geg. 21 
Amerikos nuolaidos išgelbėjo 
nuo to ir padėtį paliko neaiš
kią kurią Vokietijos busimasis

KĄ SOVIETAI PANEIGĖ:
“Sovietų agentūra ‘Tass’ — 

rašo italų dienraštis — balan
džio 18 d. bando paneigti ži
nią. mūsų paskelbtą viena die
na anksčiau apie religijos per
sekiojimą Lietuvoje ir ypač 
ppeš šv. Kazimiero, lietuvių 
tautos globėjo, kultą. Tass ag
entūros minėtas komunikatas 
Sako: DERYBOSE DEL

“Romos dienraščio “II Quoti- bf**efc~ Pe*" Ru**' 
diano” tvirtinimas, kad lietu-

kancleris Erhardas pavadino: 
susitarėm dėl kiaušinio lupimo, 
bet nežinom, ką jame rasim...
OTTAWOJE: ar Nato sutars 
karinę jėgą? M

Nato nariai susirinko antra
dienį. Iš anksto pasirengta ša
linti klausimus, kurie kliudytų 
susitarti. Kliūčių buvo daugiau
sia tarp Amerikos ir Prancūzi
jos — dėl nepriklausomos ato
minės jėgos. Amerika dabar ne
bekliudo toliau Prancūzijos sie
kimo turėti savo atominę jėgą 
ir tesiekia sudaryti bendroje 
Nato vadovybėje atominę jėgą, 
pagrįstą Amerikos povandeni
niais laivais, Anglijos lėktuvais 
atominėm bombom nešioti. 
Amerika sutiko, kad vadovybėj 
šalia amerikiečio būtų ne ang
las, bet olandas, kaip pageida
vo Prancūzija; sutiko, kad iš 
bendros vadovybės Anglija ga
li atitraukti sąvo' dalinius ypa
tingais atvejais.

Spauda vertino, kad Ameri
ka padarė nuolaidas de Gaul- 
le ir patenkino Anglijos norą 
taip pat turėti savą atominę jė
gą, kurios pageidavo ir Chur- 
chillis.

Pasitarimo vaisiai nebuvo 
dar paskelbti, tačiau W. Lipp- 
mannas (NYHT) skeptiškai at
siliepia apie Nato narių ryžtin
gumą sudaryti karinę jėgą, ka
da atlyžo Chruščiovo spaudi 
mas. Jis nesiūlo Nato panai
kinti, bet mano, kad ir Ameri
ka turi pakeisti savo nusistaty
mą dėl Nato akivaizdoje pasi- 
keitusię sąlygų.
OTTAWOJE: Ar Vokietija su-

DERYBOSE DĖL MUITŲ: buvęs 
valst. sekr. Christian A. Herteris.

sitars su Anglija dėl vamzdžiu 
Sovietam?

Vokietijos min. Schroederis 
atvyko į Ottawą su pasiryži
mu spausti Angliją dėl vamz
džių Sovietų Sąjungai. Vokieti
ja Nato rekomendaciją įvykdė 
— panaikino sutartį pristatyti 
Sovietam vamzdžius, nors pro
testavo perlamento dauguma. 
Schroederis tikino savo tautie
čius, kad anglai nesiims to biz
nio. Tačiau apsivylė. Anglai ne
linkę jo atsisakyti ir kompro
mituoja Vokietijos ministerį ir 
kanclerį.

Maskva savo ruožtu Anglija 
nori jgundyti naujais siūly
mais pirkti iš Sovietę precizi- 
nię mašinų, kurias lig šiol Ang
lija pirkdavo tik iš Amerikos 
ir Šveicarijos. Ryšium su tuo 
Sovietai numato dar labiau pre
kybą su Anglija išplėsti, o tai 
ir gundo anglus.

“vadovais” yra gryno ir papras
čiausio prasimanymo padari
nys.

3. Vaikiškas yra Tasso aiški
nimas. kad “pagal seną lietu
višką tradiciją bažnytinės šven
tės, pripuolančios pirmadienį, 
buvo švenčiamos vieną dieną 
anksčiau”, nes visiems yra ži
noma, kad Sovietų Sąjungoje, 
taigi ir nelaimingoje katalikiš
koje Lietuvoje, kur veikia pri
mesta sovietinė įstatimdavystė, 
religinės šventės yra darbo die
nos. išskyrus šekmadienius.
IL GUOTIDIANO KLAUSIA:

4. Mus stebina faktas, kad 
dementi ateina iš Tas so ir 
Kremliaus įstaigos draugų Pu- 
zino ir Rezanovo rusiškai so
vietinės imperijos “kulto lais
vės” globėjų, o ne iš Lietuvos 
“laisvos ir demokratinės sovie
tinės socialistinės respublikos” 
oficialios agentūros. Tai tik pa
rodo, kas ir reikia įrodyti, ko
kiais nepriklausomybės galimu
mais naudojasi Lietuva.

Hl GUOTIDIANO ATAKUOJA 
j NAUJAIS FAKTAIS

5. Mes patvirtiname faktus, 
i patiektus balandžio 17 d. mū- 
| sų dienraštyje ir pridedame kai

kurių naujų faktų, kviesdami 
Tasso agentūrą paneigti:

a Šv. Kazimiero palaikai bu
vo pašalinti iš Vilniaus kated
ros, paverstos vėliau meno mu
ziejumi, ir 1953 m. gegužės 
mėn. perkelti į šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią Antakalnio mies-, 
telyje, bažnyčią, kurios klebo
nu yra “bažnytinis” patarėjas 
ateistinių filmų reikalams, ku
nigas Tarvydis. Be to šventojo 
statula katedros frontone yra 
nugriauta.

b. Tautinė šventovė, skirtą 
Lietuvos šventojo Globėjo gar
bei Vilniuje, pastatyta 1604- 
1615 m. yra kulto reikalams 
uždaryta, ciniškai suprofanuo- 
ta ir paversta ateistiniu muzie
jumi (žiūrėk Lietuvių komu
nistų partijos organą Tiesa, . ne dėl- ligos, bet dėl dvasinio 

apsimąstymo. kurį pradeda nuo ja. 
Šeštinių ir kuris truks iki bir
želio 2.

— Prez. Kennedy lankysis 
pas popiežių Joną XXIII ir jo 
lankymąsi kaip tik skubinanti 
popiežiaus susilpusi sveikata.

— Vatikanas tariasi su Čeko
slovakijos kom. valdžia dėl 
Prahos arkivyskupo Berano pa
leidimo, jei jis yra gyvas Apie 
jį nieko tikro nežinia nuo 1948, 
kada jis buvo suimtas. Dabar 
jis turėtų būti 74 metų am
žiaus.

— Iš Lietuvos balandžio 26 
į Romą buvo atsiųsta “katali
kų"’ ekskursija, kuri turėjo spe
cialiai dalyvauti Balzano premi
jos popiežiui įteikimo iškilmė
se. Tarp ekskursantų yra ir vie
nas kunigas apie 60 metų am
žiaus Žemaitis.

— Popiežius Jonas XXIII ge
gužės 20 priėmė privačioje au
diencijoje kardinolą Wyszyns- 
kį.

— Italijoje komunistai pa
siūlė., kad vyriausybę sudarytų 
jų vadas Togliatti; tada jie pa
likių šalia valdžios kr. demo
kratus. Kitaip Togliatti grasino 
vartosiąs smurtą.

paskirtas žydas ir 
ligšiolinis “balan- 
katalikų nenaudai 
katalikų tėra 22

viškos valdžios įstaigos uždrau- PRIVATINE MOKYKLA IR PARAMA: A. Ribicoffas pasiūlė 
dė tikintiesiems švęsti šv- Ka- 1
zimiero šventę, yra prasima- receptą Amerikos‘vidaus koegzistencijai’ 
nvmac mm iki ealn” * . ” *nymas nuo pradžios iki galo” 
— pasakė Tass koresponden
tui dekanas Alfonsas Syrus, 
Rietavo diecezijos vadovas lie
tuvių katalikų Bažnyčioj. Dien
raščio žinia, kad Lietuvoje ka
talikai negalėjo švęsti šv. Ka
zimiero šventės ir kad paveiks- romus dėl religinio klausimo šen. Thomas Dodd, Conn., o 
lai buvo išniekinti Kamajuo- švietimo reikaluose reikia už- taip pat Clairborno Poli, Rh. 
se ir Vėžaičių miesteliuose, ku- baigti pozityviais siūlymais. įsi.
rie yra mano diecezijos dalis, Senatorius siūlė, kad parama 
kurios aš ęsu vadovas, yra gry- privatinėm mokyklom 1

Klausimas dėl paramos pri
vatinėm mokyklom visada jaut
rus. Jis atgijo ir vėl. Ypačiai su 
šen. Abrakam A. Ribicoff pa
reiškimu senate gegužės 20. 
Senatorius pastebėjo, kad ašt-

kyklose; autobusai ir priešpie
čiai tiek viešosios tiek privati
nės mokyklos mokiniam; taip 
pat stipendijos mokytojam, ku
rie siekia pasitobulinti.

Ribicof fo siūlymą parėmė pabrėžia, kad ši tauta “tiki Die-

nr. 35, 1962).
Norime tikėti, kad viso to 

pakaks įrodyti Tassui apie šv. 
Kazimiere*, Lietuvos Globėjo, 
kulto pėrseldojimą, pažadėda
mi ateityje patiekti kitų įrody
mų apie religijos persekiojimą 
šiame krašte, be baimės būti 
dementuoti.”

mės neišsprendžia, nes tiek vie- ___________ _________________
nos antros mokyklos turi
būti traktuojamos lygiai. Kar- ■ ‘ 
dinolas atmetė aiškinimą, kad 
konstitucija priešinasi paramai 
ir reikalauja atskirti Valstybę 
nuo Bažnyčios, esą priešingai—

vą”.
— Anglijoje gegužės 20 teis

mui perduotas už šnipinėjimą 
Ribicoff pareiškė, kad, bū- Sovietam 39 metų Giuseppe 

______________________________ . būtų damas vyriausybės narys, jis Enrico Martelli. italas, dirbęs 
nas ir paprasčiausias prasima- duodama kaip atleidimas nuo negalėjęs nuosavos nuomonės
nymas. Sv. Kazimiero šventė tam tikros sumos mokesčių: *"“* J *'
yra švenčiama kovo 4 d. Ta- kolegijai nuo 1500 dol., pra-
čiau, pagal seną lietuvišką tra- tižios mokyklai nuo 100.; fede-
diciją, bažnytinės šventės, ku- relinėm lėšom apmokamos iš-
rios išpuola pirmadienį, buvo laidos, kurių susidaro, jei pri-
švenčiamos viena diena anks* vatinės mokyklos mokinys no-
čiau. šv. Kazimiero šventė Vė- ri pasinaudoti viešosios mokyk-
žaičiuose buvo tikinčiųjų šven- lom reikmenim; federalinė pa- . —,— -------------
čiama laisvai sekmadienį. Kuni- rema skiriama matematikos, Intyrs pareiškė, kad šen. Ribi- 
gas Petras Kuzmickas, diocezi- 'kalbos klasėm privatinėse mo- coffo siūlymas klausimo iš es

reikšti, dabar jis tai gali daryti 
kaip senatorius, b* Baltieji Rū
mai pareiškė, kad tai senato
rius skelbė be Baltųjų Rūmų 
žinios, bet Baltieji Rūmai suin
teresuoti, kaip visuomenė į tai 
atsilieps.

“euratome*. -
Vokietija-Prancūzija bendra

darbiavimo susitarimą vokiečių 
parlamentas vieningai patvirti
no.

New York© soneto respub
likonų vadas W. J. Mahoney, 
gegužės 20 paskelbė, kad jis 
siūlys konstitucijos priedą, ku- A ri,,COff-
ns įteisintų valstybės paramą senate^ iatsvwus net vy^ 
privatinėm kolegijom. rimyMi narys..

iki tokių kraštų Birminghame 
piliečiai, kad jie ims aiškintis: 
mūsų mokyklos yra jau pilnos, 
ir bus diskriminacija, jei mes 
stengsimės priimti į mokyklas 
naujus vaikus tik dėl to, kad jie 
yra juodos rasės...

Kitas pavyzdys — galvojimas 
apie gimimę kontrolę ir atomi
nius bandymus. Iš vienos pu
sės rengiamos demonstracijos, 
kad atominiai bandymai būtų 
uždrausti, nes jie gali sunaikin
ti milijonus gyvybių ir dar net 
nepradėtų. Tokis yra susirūpi 
nimas gyvybėm. Iš kitos pu
sės reikalaujama duoti pinigų 
... .gimimų kontrolei vykdyti. 
Gimimų kontrolė reiškia arba 
sukliudymą gimti ar nepagim
dytos gyvybės sunaikinimą. To
kis susirūpinimas gyvybės ne
buvimu. Katra pusė tada ne
teisi prieš save ir prieš kitus? 
Ar ta, kuri imasi savo ir savo 
generacijos gyvybę apsaugoti,

The Times polemizavo su 
The Tablet dėl diskriminacijos. 
The Tablet perašė, kad New 
Yorko švietimo taryboje kata
likai esą diskriminuoti: vietoj 
pasitraukusio iš tarnybos na
rio kataliko 
tokiu būdu 
sas” nusviro 
— taryboje
procentai, nors "valstybėje jų 
yra 51 proc. Į tai The Times 
atsakė: mes esame priešingi re
liginei ar rasinei diskriminaci- ar ta, kuri imasi priemonių at- 
jai, ir mes kovosime prieš pa
stangas neprileisti į švietimo 
tarybą asmens dėl jo religijos 
ar rasės, kada jis tam tinka. O 
noras išlaikyti “balansą” tary- 

, boję ir esąs diskriminacinis 
veiksmas, nes atsižiūrima į žmo
gaus tikybą.

Taigi pagal Times galvojimą 
diskriminaciniu aktu verčiasi 
jau Tablet, o ne Wagneris.

Tokį The Times skelbiamą 
galvojimą taikant kitom sritim, ūkininkai atsisakytų nuo kvie- 
tur būt, buvo diskriminacija ka- čių auginimo, nes nėra kur jų 
da vyriausiajam teismui buvo dėti. Tuo pačiu metu kavos 
skiriamas Goldbergas ir žiūri
ma, kad jis pakeistų pasitrau-

einančios generacijos gyvybę 
sustabdyti?

Garsinama idėja, kad žmoni
ja perpildė žemelę: kalbama 
apie žmonijos “sprogdinimą”, 
“eksploziją”. Skelbiamą, kad 
ūkinis prieauglis neinąs tokiu 
tempu kaip gyventojų prieaug
lis. Taigi naujiem žmonėm gre
siąs badas- — Bet tuo pat metu 
valdžia siūlo premijas, kad tik

Popiežius serga? Kennedy 
pas popiežių. Iš Lietuvos 
ekskursija i Vatikaną...

Apie popiežiaus Jono XXIII 
ligą gausiai prašneko pasaulio 
žinių kanalai. Spėja apie gali
mą vėžį. Mini jam daromas 
kraujo transfuzijas. Pranešė 
apie susilaikymą dabar nuo au
diencijų. Tačiau sykiu pranešė, 
kad nuo audiencijų susilaikė

kiekiai suverčiami į jūrą. Ar 
tai dėl susirūpinimo badaujan
čiais žmonėm? Ar dėl kainų 
palaikymo?

Skelbiama, kad žemėje labai 
tiršta, nėra kur nė ‘nusispiau- 
ti”. Dėl to reikia sumažinti gy
ventojų prieauglį. Nurodomi 
perkrovimo pavyzdžiai:

Taip, Europoje labiausiai per 
krauta, tur būt Belgija — 763 
gyventojai vienai kv. myliai, va
karų Vokietija 550.6, Prancū
zija — 205.8. Bet ir toj pačioj 
Europoje, pvz. Lenkijoje tik 
23.5, netgi Lietuvoje sakytum, 
perkrauta, palyginti su Lenki- 

107.5. -
Azijoje: perkrauta Japonija

— 6426; Indijoje 313. Kinijo
je 166.2, bet iš vienos pusės
— kaimyninėje Sovietę Sąjun
goje vidurkis tik 23.1, o iš ki
tos pusės — kaimyninėje Aust
ralijoje tik 3.3

Amerikos hemisferoje: Ar
gentinoje 18.1, Brazilijoje 19.1. 
Kanadoje 4.7. Išvada: kai kur 
perkrauta, kai kur tušti plotai. 
Bet tie, kurie kalba apie reika
lą sulėtinti gyventoju prieaugli, 
nekalba, kad reikia tuos gyven
tojus tinkamai paskirstyti, nes 
ne žemės maža, bet kad vieni 
nroi tą visą žemę apžioti ir ki
tiem nieko neduoti. Susirūpini
mas gyventojų perteklium ar 
neina pirmiausia iš tų. kurie 
nori tenkinti savo egoizmą ir 
net nenori kalbėti pvz. apie 
kinų, japonų, indų prigimtą 
teisę plėstis j tuos plotus, ku
rie yra tušti Rusijos ar Austra
lijos apžioti?

Kai tokius faktus sugretini, 
mažta rimto žodžio rimtais 
klausimais tikinamasis svoris, 
kada tas žodis plaukia ne iš tie
sos ir ne iš artimo meilės.



darbininkas

SODALIEČIŲ procesija Brooklyne gegužės 12. Vėliavą

Lietuvai turi būti grąžinta laisvė

WEISS & KATZ, ING

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti į

Guaranteed for 12 Months or 12,000 Milus

SCHALLER&WEBER

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
DE 5-1154

BR
WA
TO

Rescaled - Parts and Labor (most cars)

Enciklikos turinys, pabrėžda-

Tarp 2-os Ir 1-os Avenue • TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto Iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šcšta<Seniais 9 iki 6 vai. vak.

Adolfo SCHRAGERIO
Vienintelis atstovas Amerikoje Šių vokiškų 

svečių kambario spintų

mas žmogų visuomeninio

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

200 Orchard St.’ Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

vertimo pagrinde, yra netiesio
ginis pasisakymas prieš visuo-

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

2- 4685
3- 0440 
6-2681 
1-2994 
3-8569 
3-1797

LO 2-1446 
MU 4-4619 
GR 2-6387 
PO 5-5892 

1-2750 
6-1571 
6-6766 
8-2868

susižavėjimas yra tikras, ne- 
diplomatinis. COSMOŠ TRAVEL BUREAU, Ine

Straet, Ne w York 36, N. Y. • Tel. Clrcle 5-7"

Darbininkė baigus popiežiaus 
Jono XX enciklikos “Pacem in 
tems” santrauką, galima su
stabdyti žvilgsnį į opiniją, ku
rios ši enciklika susilaukė. Pa
žymėtina, kad opinija buvo itin 
palanki. Visi encikliką sveiki
no, visi gyrė, žavėjosi. Ypačiai 
buvo atkreiptas dėmesys į su
sižavėjimą, kurį enciklika pa
liko nekatalikam — pirmiausia 
krikščionim apskritai, o toliau 
ir komunistam

Ką daro joje vieni ir kiti? 
Kas juos taip palankiai nutei-

Los Angelei, Calif. — “Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai turi 
būti sugražinta pilna laisvė ir 
nepriklausomybė,” — pareiškė 
kongresmanas Augustus F. 
Hawkins (D.-Calif.), įnešdamas 
į JAV-bių Kongresą ribują re
zoliuciją Pabaltijo kraštų laisvi
nimo reikalu. Kongresmanas 
Hawkins savo rezoliuciją į At
stovų Rūmus įnešė gegužės 9 
d., ir ši rezoliucija įregistruota 
kaip H. CftBkRes. 151. Tai tris
dešimt pirmoji rezoliuciją į-

AiNTięUE AUTO SERVICE
ir įsitikinti kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis, tai kam eiti pas svetimuosius.

--------- Rcbuilt Units Installcd ---------
107-56 New York Blvd., Jamaica, N..Y.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt - Repaired and InsGJIed

Augščiausios kokybes produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!Rebuilt. Repaired and Resealed

REBUILT TRANSMISSIONS from QQ50 
Parts and Labor

Turime nuolat mūsų sandėlyje {vairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas j bet kurią JAV-bių vietą.

vi nię didumūl;
kad jose rastę globą kiekvie
nas savo taisėm. Toki žodžiai 
ir reiškia, kad ta organizacija 
hera priaugus savo uždaviniam, 
kad asmens ir tautos neranda 
joje globos' savo teisėm.

Ir Atskirose valstybėse buvo 
mėginama panaudoti enciklikos 
autoritetą saviesiem reikalam. 
Italę spaudoje popiežiaus en
ciklika buvo norima pridengti 
bendradarbiavimą su komunis
tai. Osservatore Romano bu
vo priverstas reaguoti prieš 
piktnaudojimą. O paskutiniu 
laiku, jau po rinkimų, Vatika
no radijas sustiprino propagan
dą prieš komunizmą.

Amerikos liberalų spauda 
šaukėsi ne kartą enciklikų į 
liudininkus savo tezei, kad bol
ševizmas iš vidaus pasikeis ir 
reikia tik su juo labiau kope- 
ruoti. Susilaukė dėl to pvz. N. 
Y. Times skaitytojo reakcijos: 
kad norite, skelbkite savo į- 
prastines pažiūras, bet neimki
te jom popiežiaus vardo...

Jėzuitas Edvvard A. Conway 
įspėjo kad angliškasis encikli
kos vertimas nesąs tikslus ir 
turėtų būti atšauktas. Jis sura
do ne mažiau kaip 40 nukrypi
mų nuo lotyniško originalo 28 
paragrafuose, kurie kalbėjo 
apie tarptautinę organizaciją. 
Esą ne tik netiksliai versta, bet 
kai kurios idėjos praleistos, 
kai kurios pridėtos, ypačiai 
apie pasaulinės valdžios reika
lą. Pvz. popiežius kalbėjęs apie 
atominius bandymus, kurių tę
simas toliau “gali būti rimtas 
pavojus įvairių rūšių gyvybei 
žemėje”, o pagal anglišką ver
timų išeina, kad dėl atominių 
bandymų ‘bus fatališkų pada
rinių gyvybei žemėje”.

Tačiau yra kita susižavėjimo 
rūšis — veidmaininga, propa
gandinė, siekianti popiežię pa
versti savo propagandos įran- 
kiu. Tuo labiausiai pasižymėjo 
komunistai pagal iš Maskvos 
duotą ženklų. Jie gyrė popie
žiaus enciklikos dalis. Jie gy
rė popiežiaus pasisakymą už 
taiką, už nusiginklavimą, už 
atominių bandymų draudimą. 
Gyrė betgi ne visas enciklikos 
mintis. Gyrė tik jų dalis. Gy
rė vaisius, kuriuos turėjo au
ginti popiežiaus skelbiamas vi
suomeninio gyvenimo medis. 
Tačiau nutylėjo apie paties me-z 
džio auginimą — apie asmens 
teisių pagerbimą valstybėje, 
apie asmens ir tautų laisvą ap
sisprendimą, apie laisvų tautų 
bendradarbiavimą, apie atomų 
kontrolę, apie informacijos ob
jektyvumą, apie vadovavimąsi 
teisingumu, laisve ir meile ir 
tt. Nutylėjo visa tai, kas veda 
į taiką, susigyvenimą ir nusi
ginklavimą, nutylėjo nes tas 
popiežiaus enciklikos kelias į 
taiką ir nusiginklavimą yra di
ametraliai priešingas komunis
tę keliui, grįstam smurtu, mo
raline ir militarinė prievarta, 
melu ir neapykantos skelbimu.

Sovietinėje propagandoje po
piežiaus enciklikos klastojimas 
ir piktnaudojimas parodė, kad 
komunistai nenorėjo būti tie 
asmens, kuriem popiežius savo 
encikliką skyrė, kreipdamasis į 
“geros valios žmones”. Cinizmo 
keliu * toliau nužygiavo pats 
(Chruščiovas pasikalbėjime su 
italų laikraščių savo tariamai 
tezei už taiką šaukdamasis į au
toritetus jau ne tik popiežių, 
bet ir Jėzų Kristų.

Pirmiausia pats enciklikos 
objektas yra aktualus — visuo
meniniai, socialiniai, politiniai 
ir tarptautiniai santykiai. Ak
tualus, nes kaip tik dėl šių san
tykių ir eina šaltasis karas 
tarp Rytų ir Vakarų, o atski
rose valstybėse vyksta revoliu
ciniai sąjūdžiai

Antra, dėmesio vertas tiem 
santykiam spręsti raktas — juo 
enciklikoje yra nurodoma pati 
žmogaus prigimtis, žmogaus 
prigimties dėsniai, kurių vyk
dymas veda į teisingą klausi
mo sprendimą, nevykdymas — 
į klaidą. Prigimties dėsnių pra
tęsimas ir išvystymas į pozity
vių įstatymų sistemą yra jau 
teisinis kelias santykiam tvar
kyti. Taigi priėjimas grynai 
žmoniškas, priimtinas įvairių 
tikėjimų ir net netikėjimų as- 
.menim, kurie vertina žmogų ir 
laiko save humanistais. šia 
prasme* į encikliką buvo pažiū
rėjęs ir W. Lippmann.

Trečia, visas enciklikos turi
nys yra apologija žmogui, žmo
gaus teisių gynimas nuo visuo
meninių institucijų; tų institu
cijų įpareigojimas sudaryti są
lygas, kuriose asmens teisės
būtų vykdomos; asmens talen
tai galėtų prasiskleisti Encik
likoje nurodyti dėsniai, kurių 
vykdymas socialiniuose ir tarp
valstybiniuose santykiuose ga-

nftša Carol Skarų
lytž ir sesutės Rita bei Liucija Zajančkauskaitės. Nuotr. P. Ąžuolo

DABAR JŪS GALITE. APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mėsą istfaga tMb jjįt sutvarko pramogines te biznio keliones | 
NNBlScflhm. Sąvaldomdš kSfttus. K& jferilplbąine vizas.

„ _____ _ „ rašy-
patyrusiam kelionėj biurui į R. Europą

nimą ir bendravimą naujų lai
kų sąlygose, kuriose iškilo ato
minės jėgos, erdvių tyrimo per
spektyvos. Asmenų, tautų, gru
pių. rasių apsaugai čia sutrauk
ti visi tie principai, kurie yra 
minėti Žmogaus teisių deklia- 
racijoje, J. Tautų chartoje ir 187 ORCHARD ST^ N. Y. C. TeL GB 7-1130 lį

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 audinius į užsienį. ;
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau ; 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasiči urėti! :

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street 
Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

nešta Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos bylos reikalu šiame Kongre
se, kuris susirinko savo pirma
jai sesijai š.m. sausio 9.

Kongresmanas Hawkins eilę 
metų buvo Kalifornijos legisla- 
tūros (Assembly) narys, o 1961 
metais išrinktas į JAV Kongre
są. Tai pirmas Kalifornijos neg
ras, tapęs kongresmanu.

Kongresmanas A.F. Hawkins 
Rezoliucijoms Remti Komiteto 
vadovybeijrąšo:j*£. .Su rezoliu
cijos įnešimu "neskubėjau, nes 
norėjau gauti jai paramos iš ad
ministracijos. Nors pilnų užtik- 

Gyrimas dar nėra ženklas, mu ir klastojimu. Tačiau tai ro rinimų rezoliucijos paramai ne- 
kad giriamam asmeniui ar jo do, kad popiežiaus autoritetas su gavęs, bet esu padaręs gerų 
idėjom pritariama. Gyrimu kai laikomas tiek svarus-visuomė- ryšių, kurie šiam reikalui daug 
kada siekiama asmens autori- nės akyse, įog jo, vardu nori- padės...”
tetą piktnaudoti savo idėjos ma pridengti idėjas. Ir priešin- Prisiminkime šį Lietuvos rei- 
propagandai. Taip, atrodo, yra gai, laikoma, kad savas auto- kalų gynėją padėkos laišku- 
nutikę šiuo atveju su popie- ritėtas jau yra nepakankamas čiais. Mūsų padėkos kongres- 
žiaus enciklikos piktnaudoji- žmonėm įtikinti. manas Hawkins tikrai vertas.

4- 4952
5- 8808 
9-6245 
2-1767

Tel. 268-0068
6- 2674 
8-6966 
5-2737 
1-1068 
1-5355 
8-2256
7- 1575 

132 Franklin Avė.; C H 6-4724 / 233 8030
IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė......... .. ES
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............. Rl
YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., ............... . G R
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 
LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ________ ____ FO
NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ... 
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė..........
PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street___;_____
PA8SAIC, N. J. — 176 Market Street________
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. 
PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street___ HU
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street_____ Fl
WATERBURY, Conn. — 6 John Street ___________ PL
WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street ------------ SW
VINELAND, NJ. —■ W. Landis Avė, Greek Orthodox Club Bldg.

FREE PICK UP and DELIVERY

S^Bonded - Lining Any Standard U.S. Cars

gę degradavo ir pavergė ko
lektyvo tiranijai. Vardais encik
likoje nieko nesuminėta, bet 
toki tiraniniai kolektyvai, ku
rie asmenį pavergia praktiko
je buvo nacionalsocializmas,

Buvo dar trečia grupė, kuri 
su entuziazmu sutiko encikliką, 
nes įžiūrėjo joje pateisinimą ję 
pačię faktiniam buvimui ir vei- 

rantuotų sąlygas asmens gy- kimui. Labiausiai tokiu žavėji- 
venimui, kūrybai; garantuotų muši skardenos! Jungtinių Tau- 
asmenų ir tautų taiką, sugyve- tų administracija. Pigu supras

ti kodėl. Paskutiniu laiku J. 
Tautos susilaukė tiek kritikos, 
kad jų prestižas niekad nebuvo 
taip kritęs. Susilaukė kritikos 
ne J. Tautu organizacijos prin 
cipas, bet praktinis dabartinis 
J. Tautę aparato veikimas, ku
ris parodė, kad ta organizaci
ja viena skelbė savo chartoje, 
kita darė praktikoje; ked ji vir
to arena didžięję propagandi
niam susirėmimui, o ne teisin
gumo ir laisvės vykdymo insti- 

menines teorijas, kurios žmo- tucija. Dėl to J. Tautų adminis
tracija puolėsi dėkoti popiežiui 
už JT reikšmės iškėlimą. Padė
ka lyg norėjo uždengti faktą, 
kad enciklikos žodžiai reiškė 
pritarimą anttautinei, pasauli
nei bendruomenei, J. Tautų pa- 

dabar yra komunizmas. - skelbtiem žmogaus teisių prin- 
Ši enciklikos turinio pagrin- cipam. o ne pritarimą dabarti- 

dinė linkmė už žmogų negalė- nei JT organizacijos veiklai, 
jo nežavėti tų, kurie kovoja Priešingai, J. Tautos negalėjo 
už-žmogaus pirmavimą. Ir tas nepastebėti, tik nurijo tylom

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalj....................................’ . . . Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ——
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų Siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Del papildomų informacijų 'ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue___________ AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street _______ CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue_______ EV
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ___
• ATHOL, Mas*. — 61 ML Pleasant Street ____
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ___
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway .
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue------
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ....
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street .....
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ....
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue —
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W. ___ GL
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .............. TO
• HARTFORD, Conn. -------- * --------- *

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

Išpardavimas nepaprastu žemom URMO KAINOM

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3 - jose krautuvėse

BRAKES RELINED 
Parts and Labor 

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
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Žuvusių Karių diena
Miestu bei miestelių aikštėse 

ir laukuose visam krašte gegu
žės 30 amerikiečiai pagerbs sa
vo žuvusius karo metu. Tai bus 
96-toji žuvusiųjų Prisiminimo 
diena. Iškilmingos apeigos at
žymės tą dieną. Gėlėmis bus pa
puošti jų kapai JAV ir kituose 
kraštuose. JAV karių kapinėse 
Anglijoje, Prancųzijoje, Belgi
joje, Olandijoje. Liuksemburge, 
Italijoje, Siaurės Afrikoje, Fili
pinų salose, Meksikoje užsienie
čiai atiduos pagarbą Amerikos 
kariams. Korėjoje, kur 24,000 
amerikiečių prarado savo gy
vybę, tautinėse Pusano kapinė
se bus atlaikytos pamaldos.

Specialios iškilmės bus tauti
nėse kapinėse (apie 100) visoje 
Amerikoje, karo laivyno kapi
nėse ir kitose kariuomenės ir 
karo laivyno laidojimo vietose. 

.Visur, kur tik yra Amerikos ka
riuomenės dalinys ar karo lai
vas. bus pusiau iškeltos vėlia
vos ir iššautas 21 salutas. Gė
lės bus nuleistos j vandeni pa
gerbti žuvusius vandenynuose-

žuvusių karių Prisiminimo 
diena, vadinama dar Dekoraci
jos diena, Įvesta po Pilietinio 
karo, kai moterys Vicksburge ir 
Columbus. Mississippi valstybė
je. ir Charlestone. Pietų Karo
linoje. papuošė Unijos ir Kon
federacijos kapus. Šiauriečiai 
pasekė tuo pačiu mostu ir nuo 
to laiko per visą , kraštą pirmo
siomis vasaros gėlėmis Ameri
kos karių kapai buvo puošiami 
per organizuotas bendruomenių 
apeigas.

... Kai generolas John A. Logan 
pasidarė pokarinės respublikos 
Didžiosios Armijos komendan
tu, jis 1868 gegužės 5 išleido 
savo garsų Įsakymą “kad kiek
vienas Didžiosios Armijos dali
nys ruoštu atitinkamus minėji
mus ir puoštų savo žuvusiųjų 
draugų kapus gėlėmis ... kad 
bet kokie šio meto neramumai

jog "mes pamiršome laisvos ir 
nepadalintos respublikos kai
ną”.

Gegužės 30, kai gėlės yra pa
čiame gražume, buvo parinkta 
pirmąją žuvusiųjų karių Prisi
minimo diena Washingtone, D. 
C. Greitosios pagelbos mašinos 
vežė gėles iš Botanikos sodo, 
Prezidento konservatorijos ir 
privačių sodų į Arlingtono ka
pines. Gen. Ulysses S. Grant. 
respublikonų kandidatas i 
prezidentus, buvo tribūnoje, o 
gen. James A. Garfield, tada 
buvęs Kongrese, vėliau tapęs ir
gi prezidentu, pasakė kalbą.

Daug kalbų buvo pasakytų 
Prisiminimo dieną nuo šios pir
mosios tautinės šventės. Viena 
iš daugiausiai ir jaudinančių bu
vo pasakyta Gettysburgo kovų 
laukuose 1934 prezidento Fran
klino D. Roosevelto. Kalbėda
mas apie Pilietini karą, jis pa
sakė: “Tautos tragedija buvo ta 
kad žmonės viens kito nepaži
no”.

šie žodžiai gali būti pritai
kyti dabar pasaulio žmonėms, 
kurie “nepažįsta vienas antro” 
tiek, kad užgniaužtų baimę, Į- 
tarinėjumus ir karo grėsmę, ku
ri kyla iš nežinojimo ir nesusi
pratimų. Prisiminimo ‘dieną ra
šydami laiškus į užjūrius drau
gams ir giminėms, galime vėl 
pabrėžti amerikiečių gilų norą 
didesnio tarptautinio susiprati
mo ir patvarios taikos.

A. C. N. S.

Užmiršti
Erhardas dabar turi 66 me

tus (gimęs 1897 Fuerthe prie 
Niurnbergo). Jis buvo jau ži
nomas ir prieš pirmąjį pasau
linį karą, nors jo gyvenimas 
tada nieku nesiskyrė nuo mi
lijonų vokiečių. Jo tėvas buvo 
smulkus pirklys, senelis ūki
ninkas. Pirmojo karo metu Va
karų fronte buvo sužeistas į 
koją ir tuo baigėsi jo kariško
ji karjera Po karo studijavo 
ekonomiją ir prekyba ir gavo 
tarnybą Niurnbergo Prekybos 
Institute, bet susikirtęs su na
ciais, neteko vietos. Draugai 
padėjo jam atidaryti privatinį 
institutą, kur jis tęsė savo stu
dijas ir darbą. Ekonominių 
mokslų doktoratą gavo Frank
furto universitete (1924) kur 
dėstė ekonominio liberalizmo 
propagatorius Oppenheimeris 
Paskutinio karo metu palaikė 
ryšius su garsiu rezistencijos 
prieš nacizmą atstovu Goerde- 
leriu.

Po paskutinio karo įsteigė 
“Die Soziale Marktwirtschaft” 
mokyklą, kurioje buvo dėsto
ma laisvos rinkos ekonomija, 
laisva nuo kontrolės ir varžy
mų. Kai 1947 krikš. demokra
tų partija (kuriai ir Erhardas 
priklausė) Ahlene sukūrė savo
ekonominę programą, Erhardui 
nebuvo lengva pravesti savo li
niją, nes partija buvo pasine- 
šus jei ne į socializmą, tai bent 
i tam tikros rūšies korporativiz- 
mą. Ne mažiau sukenybių te
ko Erhardui nugalėti, kai 1946 
m. anglai-amerikiečiai jam pa
vedė administruoti sujungtas

neliudytų ateinančioms kartom? (Julien).

— Ginti tėvynę nėra tiktai 
ginti šeimos židinius, asmenis 
ar tautos darbo vaisius; tai gel
bėti tautai jos idealą, josios pa
saulėvaizdį, josios pastangas 
siekti gėrio, josios ateities vil
tis ir tuo pačiu tarnauti sau 
ir žmonijai (P- Bertas), — Tau
ta negali būti nuosavybė arba 
daiktas kitos tautoš, nenusto
jusi egzistuoti kaip tauta”

ir pradėti
LAIŠKAS IŠ EUROPOS (2)

zonas. Po kelių audringų pasi- 
kalbėiimų su gen. Lucius Clay, 
Erhardui pavyko amerikietį į- 
tikinti, kad reikia sumažinti 
kontrolę, atleisti varžtus, pa
naikinti korteles ir eiti į va
liutos pakeitimą. Taigi Erhar
das nebuvo eilinis žmogelis, 
kai Adenaueris jį pakvietė į 
bendradarbius ir pavedė rūpin
tis krašto ūkiniu atstatymu.

Audra, kurią sukėlė Erhardo 
pareiškimas “Sueddeutsche Zei- 
tung” korespondentui prieš ke
lis mėnesius, dar nėra visiškai 
nurimusi. Jis tada pasakė: “Jei 
ateisiu į valdžią, tai imsiuosi 
visai' skirtingos nuo Adenaue
rio politikos”. O toji jo politi
ka. atrpdo. būsianti tokia: tam
prus Vokietijos Įjungimas į 
Vakarų pasaulį, kas reikštų A- 
denauerio-De Gaulle pakto pa
laidojimą. Anglijos įjungimas 
į bendrąją Europos rinką ir 
jos pratęsimas iki Atlanto. A- 
denaueris, veikiamas De Gaul
le. norėjo sumažinti Amerikos 
įtaką Europoje; Erhardas, prie
šingai. siūlo tą Įtaką dar labiau 
išplėsti- -

Nors Erhardas visiems vokie
čiams žinomas, bet kaip kanc
leris dar lieka mįslė. Adenau
eris iki paskutinės minutės kar
tojo. kad Erhardas neturi kanc
leriui reikalingų savybių. Vo
kietija. jau beveik pamiršusi 
Hitlerio katastrofą, vis labiau 
darosi pasaulinėje politikoje

iš naujo
svarbus faktorius. Ar Erhardas 
bus tinkamas vadovas šioje Vo
kietijos rolėje, parodys ateitis.

Tuo tarpu tiek Adenaueris; - 
tiek Erhardas. kai burtas jau 
buvo lėmęs, abu pasielgė, kaip 
džentelmenai. Kai paaiškėjo bal
savimai, Erhardas susijaudinęs 
pareiškė: “Darysiu viską, kad 
sustiprinčiau Adenauerio pali
kimą su jo parama ir su Die
vo pagalba”. O kreipdamasis į 
Adenauerį tarė: “Tai, kas mus 
praeityje skyrė, turime užmirš
ti ir pradėti iš naujo. Tikiuo
si ir trokštu, pone kancleri, su
silaukti iš jūsų patarimų ir pa
ramos. Užmiršti ir atleisti yra 
kiekvieno krikščionies parei
ga. Darysiu viską, kad vertai 
atlikčiau man pavestas parei
gas'.

Adenaueris, kaip paprastai, 
sunkiai pakilęs iš savo kėdės, 
atsakė: “Kadangi išrinkimas 
yra nuspręstas tokia didele 
dauguma, esame visi Įpareigoti 
jo laikytis.“ Garsių plojimų 
pertrauktas, Adenaueris atsakė 
Erhardui: Niekas, visiškai 
niekas, man nekliudys teikti 
jums, ponas Erhardai." visą ma
no paramą vokiečių tautos ge
rovei.”

Užsienio politikoje nenuma-
tomą kokių nors žymesnių at
mainų. Vokiečiai irgi sutiko 
Erhardo išrinkimą gana ra
miai. Svarbiausia, kad ekono
minėje srityje nepramatoma 
kokių nors pasikeitimų ir kiek
vienas vokietis galės ramiai 
planuoti savo atostogas.

Dr- J. Sav.

LIUDVIKAS ERHARDAS su žmona Liuiza.

LIUDVIKAS ERHARDAS su savo dukraitėm (anūkėm) Sabina ir Suzana.

PAVARGTŲJŲ SEIMO REIKALAVIMAI
Tris dienas posėdžiavusi pintų 1960.12.14 Jungtinių

Strasburge, Pavergtųjų Seimo 
Konferencija gegužės 7 baigė
si, priimdama atsišaukimą į 
Vakarų Europą. Pavergtųjų 
Seimas reikalauja:

1. Kad Vakarų Europa vi
sose konferencijose, kuriose 
dalyvauja Sovietų Sąjunga, kel- ’ 
tų tautų apsisprendimo teisės 
vykdymą Albanijoj, Bulgarijoj, 
Čekoslovakijoj. Estijoj, Latvi
joj, Lietuvoj, Rumunijoj ir Ven 
grijoj;

2. Kad pasipriešintų Sovietų 
siekimams pagal vadinamą “šą
lami” taktiką sutvirtinti Krem
liaus padėtį atskirų tarptauti
nių problemų atžvilgiu, kaip V. 
Berlynas ir pan., ir kad pateik
tų visoms iš antrojo pasaulinio 
karo kilusioms problemoms 
spręsti planą, paremtą tautų 
apsisprendimo teisėmis ir as
mens laisvėmis;

3. Kad pasirūpintų Įrašyti į 
Jungtinių Tautų pilnaties kiek
vienos sesijos darbų eilę Vidu
rio ir Rytų Europos tautų ap
sisprendimo klausimą, kol tam 
apsisprendimui bus sudarytos 
laisvos sąlygos; ir kad parei
kalautų Jungtines Tautas įpa
reigoti savo Komisiją Kolonia-

Tautų nutarimą kolonializmo 
klausimu vykdyti Vidurio ir 
Rytų Europoje; pagaliau

4. Kad Vakarų Europa su
silaikytų nuo bet kurių veiks
mų, kurie tiesiog ar netiesiog 
sutvirtintų sovietinį viešpatavi- 
mą ir status quo Vidurio ir Ry
tų Europoje; NATO narių ir va
dinamo Varšuvos pakto daly
vių tarpusavio nepuolimo su
tartis, jei tokia būtų, tikriau
siai Vidurio ir Rytų Europoje 
būtų suprasta kaip Vakarų nuo
laida Kremliui pavergtosios Eu
ropos sąskaita.

Savo atsišaukime Pavergtų
jų Seimas pabrėžė Europos ir 
jos laisvės nedalumą ir Vidu
rio bei Rytų Europos reikšmę 
Rytų-Vakarų santykiams,' ir jos 
priklausomumą Vakarų kultū
rai. Kor.

— Pakistanas ir Indija susi
tarė paskelbti, kad dėl Kašmi- 
ro jos nesutaria ir nebesitars.

lizmui likviduoti, kad ji pasirū- delsia atiduoti.

— Vokietija gegužės 20 krei
pėsi į Sovietus, kad grąžintų 
10,0 0 0 vokiečių repatriantų. 
Nuo 1956, kada buvo sudary
ta sutartis, Sovietai grąžino 
14,800, bet minėtus. 10,000 vis

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(29)
Šios eksterminacijos viršūnė buvo pagarsėjęs 

1944 birželio mėn. Pirčiupio kaimo sunaikinimas. 
Plente nuo Vilniaus už 44 kl. birželio 3 buvo ap
šaudytos vokiečių mašinos ir penki kariai užmušti 
kaip tik ties Pirčiupio kaimu. Eišiškių ir Vilniaus 
komendantūros sutartinai anksti rytą apsupo Pir
čiupio kaimą. Visų 24 ūkių gyventojus suvarė į kluo
ną. ar pirkias, užrišo ir padegė. Vyrai išlaužė duris, 
bet buvo sutikti šūviais. Moterys mėgino išmesti 
iš ugnies kūdikius. - bet jie buvo sumetami atgal. 
Viso nužudyta 119 (58 vyrai ir 61 moteris). Kada 
parapijos klebonas norėjo sudegusius kūnus palaido
ti, sargyba neleido — patarinėjo kreiptis į lietuvių 
policiją; ji nužudžiusi, tai ji galinti ir leisti. Iš tikrų
jų ekspedicijai vadovavo Eišiškių komendantas ka
pitonas Giessier. Iš viso kaimo telikę keli ūkininkai, 
kurie tuo metu buvo išėję į laukus.

~ Barbarybė ir cinizmas čia perpildė saiką. Bol
ševikai Pirčupio kankiniam 1960 pastaė paminklą 
kuris vėliau buvo sutvirtintas Lenino premija. Pa
minklas turėjo kalbėti apie barbariškus vokiečių 
darbus. Lieka betgi išaiškinti dar: kas tą sunaiki
nimą išprovokavo. Iš pradžių buvo viena versija — 
vokiečių karius nužudė lenkų partizanai. Taigi, len
kų partizanai, kuriuos leido organizuoti Vilniaus apy
gardos komisaras Wulfas. Paskiau, kada jau po 1960 
bolševikai ėmė skelbti savo. partizanų veiklos ap
rašymą, aiškėjo, kad šioje srityje ypačiai buvo su
stiprintas bolševikinių partizanų veikimas ir kaip 
tik tokios pat rūšies .— laukti prie kelių ir naikinti 
vokiečių mašinas. Tad tvirtesnio pagrindo turi antra 
versija — Pirčiupio sunaikinimo ko-autorius yra

Maskvos partizanai. Pirčiupio paminklas, gal būt, tu
ri pridengti bolševikų žygdarbius, kaip įrašas Kaune 
prie devintojo forto, kur buvo laikomi ir naikinami 
žydai, dengia nuo atminimo bolševikų tame pat forte 
laikytus šimtus nuteistųjų skirtų koncentracijos dar
bam į Vladivostoką ar kitas Sovietų sritis. Lietu
viam tas skulp. G. Jokūbonio paminklas gali kalbėti 
jame neįrašytais žodžiais: paminklo skausminga mo
tina yra simbolis tautos, kenčiančios dėl vaikų ne
kaltai sunaikintų ar tebenaikinamų barbarybės iš Ry
tų ir Vakarų. . _

g. Lietuvos kariu drama: Kariauti sutinkam, bet tik 
už Lietuvą!

Lietuviai norėjo turėti savo kariuomenę, kuri tar
nautų pirmoj eilėj kovai už nepriklausomą Lietuvą. 
Vokiečiai norėjo, kad lietuvių kariniai daliniai būtų, 
bet reikalavo, kad jie tarnautų be jokių aspiracijų Į 
Lietuvos nepriklausomybę. Čia išsiskyrė lietuvių bei 
vokiečių norai, ir bendradarbiavimo negalėjo būti. 
Vokiečiai tada lietuvių karinius dalinius mėgino or
ganizuoti savo nuožiūra, be lietuvių visuomenės pri
tarimo. Jei tai nesisekė, darė nuolaidas ir davė paža
dus lietuviam, iš anksto pasiryžę jų nesilaikyti ir tuo 
būdu surengdami į okupacijos pabaigą kruvinus kon
fliktus.

(1) Savisaugos batalionai. — “Pirmuosius lietu
vių karinius dalinius savo reikalam vokiečiai pradėjo 
Lietuvoje formuoti iš 29-tojo korpo karių, pasiprie
šinusių rusam ir likusių Lietuvoje” (St. Raštikis). O 
vyko tai šiuo būdu:

“Vokiečių rusų karui prasidėjus, buvusio lietuvių 
teritorinio 29-ojo (Vitkausko) korpo dvi divizijos, 
179-oji ir 184-oji, ir Vilniaus pėstininkų karo mokyk
la su ginklais, bet beveik be šaudmenų, rusų buvo iš
skirstytos dviejuose, viena nuo kitos toli esančiuose 
poligonuose, Švenčionėliuose ir Varėnoje. Prieš pat 
karą visi vyresnieji lietuviai vadai rusų buvo arba 
suimti arba pakeisti rusais. Jaunesnieji karininkai ir 
kareiviai buvo palikti be savo vadų, vienų rusų vado
vaujami. Rusų kariuomenei pradėjus*labai netvarkin
gai trauktis iš Lietuvos į Tarybų Sąjungą, lietuviai 
kariai pasipriešino rusams ir atsisakė trauktis iš Lie
tuvos į SSSR. Vieni jų savarankiškai, kiti susijun

gę su lietuviais sukilėliais partizanais, liko tėvų ir 
protėvių žemėje. Nuo rusų negalėjo atsipalaiduoti ir 
buvo priversta trauktis kartu su jais į rytus tik nedi
delė buvusio 29-ojo korpo dalis, apie du tūkstančiu 
lietuvių karių”.

“Nuo rusų atsipalaidavę lietuviai kariai labai 
troško tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Šitą jų norą 
vokiečiai pradėjo naudoti savo tikslams pasiekti. Pir
miausia jie pradėjo grasinti, kad visus šiuos karius jie 
laikysią karo belaisviais, kuriuos vokiečiai tuo laiku 
labai žiauriai naikino badu ir kitomis priemonėmis. 
Keli šimtai lietuvių jau buvo uždaryti bendrose ka
ro belaisvių stovyklose kartu su rusais”.

' “Kaune lietuvių karo belaisvių buvo nedaug. 
Daugiausia jų buvo Vilniuje, Alytuj, Varėnoj. Dalis 
lietuvių jau buvo nugabenta į rusų karo belaisvių 
stovyklą prie Karaliaučiaus. Alytus ir Varėna prik
lausė Vilniaus vokiečių karo komendantui.” (St. Raš
tikis, Kovose dėl Lietuvos II, 304 p.).

Gen. St. Raštikis žodžiu ir raštu kreipėsi Į gen. 
Įeit, von Rocąues, kad lietuvius karius paleistų. Pas
tarasis atsakė raštu, kad lietuviai belaisviai nebūsią 
laikomi kartu su rusais, bet kad bus paleisti tik tie, 
kurie nebus paskirti pagelbinei vokiečių kariuomenės 
tarnybai. Tačiau von Rocųues kompetenciją nesiekė 
Vilniaus ir Alytaus. Ten buvo Vilniaus komendanto 
pik. lt. Zehnpfennigo kompetencija. Gen Raštikis pa
siuntė pas jį b.g. Zaskevičių. Rezultatai: “Komendan
tas nesileido į jokias derybas, iš pat pradžių labai 
kategoriškai pasielgė su lietuviais kariais — arba lik
ti vokiečių pagelbinėje tarnyboje arba eiti į rusams 
skirtas belaisvių stovyklas^ Dalis lietuvių karių, ma
nydami, kad iš tokios pagelbinės tarnybos ateityje 
gal galėsiąs susidaryti branduolys būsimajai Lietuvos 
kariuomenės užuomazgai, kiti iš baimės patekti į be
laisvių stovyklas sutiko tarnauti*. Vėliau jie buvo 
papildyti savanoriais, šie savanoriai turėjo pasirašy
ti sutartį tarnauti tik tris mėnesius. Tačiau tam lai
kui praėjus, niekas jų nebuvo paleistas namo, nors 
daugelis jų nebenorėjo toliau tarnauti. Visi jie vie
ton sutartų trijų mėnesių buvo priversti tarnauti po 
keleris metus net iki karo galo. Tokiu būdu atsirado 
vadinamieji savisaugos batalionai Keli tūkstančiai 

Į tuos batalionus nepatekusių lietuvių karių išvengė 
karo belaisvių stovyklų ir buvo paleisti namo. Taip 
pat pavyko išlaisvinti ir paleisti namo ir tuos mūsų 
karius, kurie jau buvo patekę į rusams skirtas karo 
belaisvių stovyklas Lietuvoje arba Vokietijoje” *(St. 
Raštikis, Kovose dėl Lietuvos II, 305 p.).'

1942 metais batalionų buvo net 22. Vėliau 1944 
metais jų skaičius sumažėjo iki kelių, o bendras ka
rių skaičius juose iš beveik 20.000 sumažėjo iki 
4-6,000. Priežastis? Bėgo, kas galėjo, nes jautėsi esą 
apgauti. Gen. St. Raštikio teigimu, šiems savisaugos 
batalionams vadovauti iš pradžių buvo organizuotas 
bendras štabas ir inspekcija. Vėliau šios institucijos 
buvo sumažintos, o jų vadas buvo paverstas beveik be
teisiu ryšių karininku. Atskirų batalionų priklauso
mybė buvo decentralizuota ir išimta iš lietuvio ryšio 
karininko žinios. Visas betarpiškas vadovavimas vo
kiečių buvo paimtas į jų rankas. Nepaisant pažado, 
kad tai batalionai vietinei apsaugai, kai kurie jų buvo 
išsiųsti į generalinę guberniją (Lenkiją). Ukrainą. Gu
diją. kai kurie atsidūrė net Jugoslavijoje ir Italijoje.

(2) Transporto talkininkai. — 1942 naujos pas
tangos panaudoti lietuvių jaunimą, specialiai studen
tus ir aukštesniųjų klasių mokinius, buvo vadinami 
transporto talkininkai. Juos organizavo generalkomi- 
saras drauge sii feldkomendantu. Abiejų pasirašytame 
atsišaukime jaunimas buvo kviečiamas stoti į trans
porto talkininkus, kurių uždavinys buvo palaikyti ryšį 
su toli nuėjusiu frontu. Stojantiem žadėjo... degti
nės ir tabako, o nestojantiem grasino mirties bausme. 
Šis atsišaukimas susilaukė didžiausio pasipiktinimo ci
viline ir karine vyresnybe, kurios tokius idealus pa
statė Lietuvos jaunimui prieš akis — tabako ir deg
tinės . . .Po nakties daug atsišaukimų buvo nudrasky
ta; kitur užspausdintas ant to pat atsišaukimo atsa
kymas “Nestoti!”. Dar kituose prie žadamų degtines 
ir tabako prirašyta — “ir mergų".

Kiek pasisekė suimti, nėra tikslesnes žinios. Su
imtieji buvo nugabenti į pafrontę ar frontą. Jų pa
dėtis buvo blogesnė juo labiau, kad jie buvo betei
siai: paimti prievarta, o laikomi savanoriais, taigi 
neturėjo teisės į karių aprūpinimą ....

(Bus daugiau)



4

KAS UŽMIRŠTA “NAUJUOSE HORIZONTUOSE”
Šių metų balandžio 30 Dar

bininke -(No. 32) buvo atspaus
dintas Ninos Gailiūnienės "Nau
ji horizontai ir Jurgis Petkai- 
tis" straipsnis. Jame paliesta 
Hartfordo lietuvių visuomeni
nė veikla. To straipsnio pra
džioje autorės pražiūrėta kai 
kurie faktai, kuriuos reikia čia 
priminti — papildyti.

Kiek žinau, Hartfordo lietu
vių gyvesnė veikla prasidėjo ne 
prieš metus ar dvejus, bet prieš 
dešimt ar net 14 metų. Nereik
tų paihiršti ir senųjų lietuvių 
imįgrantų, kurie prieš kelias 
dešimtis metų yra čia daug pa
sidarbavę. štai lietuvių parapi
jos bažnyčia, lietuvių piliečių

Primicijos 
Maspethe

KUN. K. VĖ2EV1CIUS

Kenneth J. Wicks-Vėževi- 
čius birželio 1 d., 10.00 vai., 
šv- Jokūbo prokatedroje Broo- 
klyne. priims kunigystės šven
timus. Pirmąsias mišias aukos 
birželio 2. sekmadieni, 11.00 v. 
V. J. Atsimainymo parapijos 
bažnyčioje Maspethe. Arkidia
konu bus prel. J. Balkūnas, dia
konu kun. N. Mas, subdiako- 
nu kun. M. Schwegler. Pamoks
lą sakys kun. G.T. Deas-

Kunigas K. J. Wicks-Vėževi- 
čius gimė 1937 liepos 25 Mas
pethe. Tėvai Pranas J. Vėže- 
čius ir Marijona Masionytė. 
Pakrikštijo kun. J. Balkūnas 
Maspetho bažnyčioje rugpiūčio 
29. Lankė viešąją Maspetho 
mokyklą, katedralinę vidurinę 
mokyklą ir kolegiją Brooklyne, 
o 1957 Įstojo Į šv. Bernardo 
kunigų seminariją Rochester, 
N.Y Vieną vasarą lankė Ford- 
hamo universiteto lituanistikos 
vasaros semestrą.

Primicijantui priėmimas po 
mišių ruošiamas Maspetho pa
rapijos salėje 1:30 vai. popiet- 
Pietus gamis Vytautas Beleckas 
Winter Garden restorano savi
ninkas.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
-JUVELYRAS <

Auksas, sidabras, deimantai
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

ECHO VALLEI lietuviška vasarviete
Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai Elena ir Julius GARMAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
ECHO VALLEY. Echo Lake. Pa. — Tclef.: AReacodc: 717 - 424 - 1920. 

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBE POCONO KALNUOSE
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos maloniais prisiminimais . . . 

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir voniomis, arba atskiri nameliai. 
Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis. 20 akrų miško, visokiausias 
sportas vasarą ir žiemą. šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams

HARTFORD, CONN.

klubas, lietuvių parapijos mo
kyklos rūmai su pradine ir 
aukštesniąja mokykla — ar tai 
ne jų nuopelnas? O kiek jie 
yra surinkę aukų Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti!

Bet neikime per daug toli. 
Imkime tik paskutinįjį dešimt
metį, kuris vaizdžiai parodys, 
kad tai buvo dideli lietuvių dar
bai-

Prieš dešimt metų (1953) 
hartfordiečiai lietuviai į Hart
fordą buvo atsikvietę Čiurlionio 
ansamblį, kuris gražiai pasiro
dė Bushnel Memorial salėje. 
Publikos buvo daugybė. Įstai
gų tarnautojai ir dirbtuvėse 
dirbą lietuviai pirko savo vir
šininkam bilietus, kad tik la
biau išpopuliarėtų lietuvių var
das. Ir tai nesigailėta net ke
lių dolerių aukos.

Minėtam straipsnyje’ muziko 
Jurgio Petkaičio choras išgar
sėjo ne per pastaruosius dve
jus metus. Jau 1949 metais 
muz. J. Petkaitis buvo suorga
nizavęs vyrų oktetą, kuris pas
kui išaugo į vyrų chorą, o kiek 
vėliau susidarė mišrus choras, 
kuris ir dabar tebelinksmina 
šios ir kitų apylinkių lietuvius.

Hartforde lietuvių vaidinto
jų trupė buvo susiorganizavusi 
gal prieš dešimtį metų. Joje 
tuo laiku dalyvavo Matas Palu
binskas. Alfonsas Jaras, inž. 
Justas Guntulis ir kt. O dabar 
veikianti, teatralų trupė, ku
riai iš pradžių režisavo Tvirbu- 
tas, dabar Žukauskas, irgi gy
vuoja jau gerą laiko galą. Ji 
ne tik čia, Hartforde, kelis kar
tus pasirodė, bet aplankė ir to
limesnius miestus, net Bosto
ną: dabar rengiasi Į New Yor- 
ką.

Lituanistinė mokykla anks
čiau surengdavo net po tris 
vaidinimus per metus. Juose 
yra vaidinę ne tik mokiniai, 
bet ir suaugę ar mokinių tėvai: 

KUN. ALFRED ŽEMEIKIS

Benešiūnas, Mineika, Kirkutie- 
nė, Mineikienė, Kleizaitė ir k.

O kiek čia atkviesta įvairio
mis progomis dainininkų, mu
zikų ar vaidintojų iš kitur! 
Bostono muziko J. Gaidelio di
riguojamas choras čia dainavo 
du kartu- Bostono teatro trupė 
su Antanu Gustaičiu priešaky
je Hartforde vaidino du kartus. 
St. Baras-Baranauskas dainavo 
du kartus. A. Kuprevičius buvo 
čia du kartus. O stankaitytė, J. 
Vaznelis, A. Stempužienė, A. 
Vokietaitis dainavo po vieną 
kartą. J. Daubaras — akordeo
nistas palinksmino mus vieną 
kartą. Buvo atvykę Clevelando 
ir New Yorko lietuvių oktetai.

O kaip gražiai būdavo pami
nėta Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktis — Vasario 16! Ži
noma, negalima Vasario 16 mi
nėjimų reikšmės mažinti ir da
bar, kada lietuvių delegacijos 
aplanko valstybės gubernato
rių, kuris Vasario 16 paskel
bia Lietuvių dieną ir leidžia ka
pitelyje iškabinti lietuvių tauti
nę vėliavą, atsilanko Į lietu
vių pamaldas ir 1.1. Ir aukų bū
davo duodama .daugiau negu 
po vieną dolerį, bet po dešimt, 
šešis, penkis, keturis ir daugiau. 
Čia, Hartforde, gyveno Juozas 
Giedraitis, kuris buvo didelis 
iniciatorius ir visų judintojas. 
Jis galėtų pasakyti, kad hart- 
fordiečių veikla visą laiką bu
vo gana graži-

Tiesa, Lietuvių Fondo vajaus 
komitetas, suorganizuotas tik 
praeitais metais, bet hartfordie
čiai jau baigia sumesti septin
tą tūkstantį dolerių. Muziko 
Jurgio Petkaičio veikla, — ir 
jis vertas didžios pagarbos už 
tai. — jau siekia ne dvejus me
tus, bet visą dešimtmetį, o gal 
ir daugiau.

Teatleidžia man ano straips
nio autorė už šiuos mano pa
pildymus. Gyvenime juk daž
nai pasitaiko neapsižiūrėjimų.

Jonas Bernotas

DARBININKAS

SCRANTONO, PA. vysk. Jerome 
D. Hannan.

BALTIMORES ŽINIOS
Suaugusiųjų klubas, kuris 

gražiai veikia šv. Alfonso pa
rapijoje. gegužės 19 buvo išva
žiavęs į State Parką prie Hollovv 
Field.

Jono Kairio pagerbimas bus 
gegužės 25. šeštadienį 7:30 v.v.. 
Lietuvių svetainės klevų kam
baryje. J. Kairys ilgus metus 
pirmininkauja Lietuvių svetai
nei. Bilietų galima gauti pas 
Aleksandrą Burkų.

Medžiotojų klubas organizuo
jamas Baltimorės lietuvių tar
pe. Šio klubo organizatoriai no
ri surengti bendras lietuvių me
džiokles ypatingose giriose ir 
laukuose.

Tautinių šokių grupė, vado
vaujama Balio Brazausko, ren
giasi dalyvauti šokių šventėje 
Chicagoje. Jaunimas dabar ren
ka aukas, kad galėtų susimokė
ti sau kelionę. Visi lietuviai 
kviečiami paremti jaunimą.

Maldininkų kelionę Į Lurdą 
Mr- S. Mary’s kolegijoje Em- 
mitsburg, Md., rengia Alto
riaus ir Rožančiaus draugijos 
gegužės 26. Vadovauja kleb. 
L. Mendelis. Autobusai nuo šv. 
Alfonso mokyklos išeis 9:30 v. 
Nuvažiavus į Lurdą, jei bus 
gražus oras, Lurdo koplyčioje 
mišias aukos prel. L. Mendelis. 
Po pietų maldininkai aplankys 
koplyčią šv. Juozapo kolegijo
je, kur pasimels prie palaimin
tosios motinos Elizabetos Se-

PRIMICIJOS
Kun. Alfredas T. Žemeikis, 

priims kunigystės šventimus iš 
Newarko arkivyskupo Thomas 
A. Boland Švč. Jėzaus Širdies k 
tedroje Nevvarke gegužės 25, 
šeštadienį. Pirmicijų mišias au
kos gegužės 26, sekmadienį, 
šv. Petro ir Povilo lietuvių 
bažnyčioje. Elizabeth, N.J.. 12 
vai. Arkidiakonu bus klebonas 
prel. M. Kemežis. kuris pasakys 
ir pamokslą; diakonu primician
to brolis kun. Petras Žemeikis.

UŽDAROS REKOLEKCIJOS

Birželio 21-23 Nekalto Prasi
dėjimo seserų vienuolyne Put- 
nam. Conn.. ruošiamos Trečio
jo Ordino narių-moterų ir šv. 
Pranciškaus mylėtojų uždaros 
rekolekcijos ir studijų dienos.

Rekolekcijas ir studijų die
nas praves T. Justinas Vaš- 
kys. O.F.M.

Rekolekcijos bus vedamos 
Šv. Pranciškaus dvasioje. Daly
vės bus taip pat supažindina
mos su Trečiojo Ordino tiks
lais. veikla ir organizacija.

Rekolekcijos prasidės birže
lio 21 8 v. v. Tą pačią dieną 
4 v. Įvyksta Trečiojo Ordino 
kongregacijų pirmininkių ir Ta
rybos narių pirmasis posėdis.

Rekolekcijos baigsis birželio 
23. sekmadieni. 5 v. Paskuti- 
nioje rekolekcijų ir studijų die
noje gali dalyvauti ir vyrai tre
tininkai. Rekolekcijų ir studijų 
dienų auka yra S 15.00.

Visais rekolekcijų ir studijų 
dienų reikalais prašome kreip
tis: Rev. Justin Vaškys. O.F.M. 
Greenc. Maine (Tel. 946.5511) 
ar Sister Supcrior. Immaculate 
Conception Convent, RFD 2, 
Putnam, Conn. (Tel. WA 8-58 
28)

PARĖMĖ ŠILUVOS
KOPLYČIOS STATYBĄ

Scrantono vyskupas Jerome 
D. Hannan išsiuntinėjo laišką 
savo vyskupijos lietuviams ku
nigams ir pasidžiaugė sumany
mu įrengti Šiluvos Marijos ko
plyčią Amerikos tautinėje šven
tovėje Washingtone. Lietuviš
kose parapijose tuo reikalu lei
do padaryti specialią rinkliavą. 
Prel Juozą Miliauską, iš Scran
tono, paskyrė tos rinkliavos va
dovu ir įpareigojo surinktus pi
nigus perduoti koplyčios staty
bos komitetui.

— Dr. Dainė Augustaitytė 
nuo balandžio pradžios pradės 
dėstyti lietuvių kalbą Miunche
no universitete, Vokietijoje. Ji 
išrinkta vyresniąja asistente 

prie slavų-baltų kalbų katedros.

ton relikvijų. Ten bus palai
minimas Švč. Sakramentu. Į 
Baltimorę grįš apie 8 v.v. Kas 
nori dalyvauti šioje kelionėje, 
prašom bilietus įsigyti iš anks
to- Bilietų kaina 2.50 dol.

Lietuvių radijo valandėlės 
vedėjai A. Juškus ir K. Laskaus- 

kas pikniką rengia birželio 2 
Conrad Viloje, kur jų pikni
kas buvo ir praeitais metais. 
Šeštadieninė mokykla mokslo 
metų baigimo aktą rengia ge
gužės 26, sekmadienį, 7 v.v. šv. 
Alfonso salėje.

Antanas Česonis naujos kar
tos lietuvis, Baltimorėje išgyve
nęs kokia 10 metų, po trum
pos ligos mirė Union Memorial. 
ligoninėje gegužės 11. Velionis 
buvo uolus lietuviškos spaudos 
platintojas, dalyvavo įvairiuose 
parėngimuose. Gedulingos mi
šios buvo aukotos už jo sielą 
šv. Alfonso bažnyčioje gegužės 
15. Palaidotas Holy Redeemer 
kapinėse. Liko nuliūdus žmona 
Felicija, sūnūs Rimas ir Kęstu
tis. Jonas Obelinis

— Philadelphijoje Balfo 52 
skyrius kviečia visus šios apy
linkės ir pietinės New Jersey 
valstybės lietuvius atsilankyti 
į pirmąjį š.m. pikniką — gegu
žinę birželio 9 , sekmadienį, 
112 Stanley Avenue, Bellmawr, 
New Jetsey (apie 5 mylias nuo 
Walt Whitman tilto).

ELIZABETHE
subdiakonu — kun. J- Komar 
iš Darlington, N.J.

Kunigas Alfredas T. Žemei
kis gimė 1936 vasario 15, Eli- 
zabethe. Tėvas Petras Žemaikis 
kilęs iš Veiviržėnų, mirė 1957 
balandžio 13, motina Barbora 
Žemeikienė (iš Švėkšnos) gyve
na Elizabeth, N.J. Jaunasis ku
nigas Alfredas lankė šv. Petro 
ir Povilo parapijinę mokyklą 
Elizabethe ir Thomo Jefferso- 
no aukštesniąją mokyklą. Se- 
ton Hali universitetą baigė A. 
B. laipsniu.

Po mišių, iškilmingi primici
jų pietūs bus lietuvių salėje 
Elizabethe.

Moterų Vienybes
PAVASARINIS BALIUS

įvyks

MASPETHO PILIEČIU KLUBO SALĖJE 
69-63 Grand Avenue. Maspeth. N. Y.

šeštadienį, birželio (June) 1 d.
8:30 val.vak.

Gros puikus ALGIO STAROLIO orkestras 

Bus šokių kontestas ir daug kitų įvairenybių. 

Bilietų kaina. įskaitant valgius, tik 3.50

Bilietus iš anksto galima gauti pas Moterų Vienybės nares arba skambinti 
poniai VENYS tclef. VI 6-7433

----- Maloniai kviečiame visus dalyvauti -----

1963 m-, gegužio 22 d., Nr. 38.

ŠEŠTADIENINĖS mokyklos Philadelphijoje mokinės A. Saičiūnaitė ir 
O. Valašinaitė deda gėlių vainiką ant Marijos altoriaus šv. Andriejaus 
bažnyčioje Motinos dieną. Nuotr. V. Gruzdžio.

SUSITAIKYMAS
Vaizdelis iš nesenos praeities

Vidutinio dydžio Beržaičių 
kaime, Aukštaičiuose, gyveno 
du ūkininkai — Jonas Petrai
tis ir Juozas šikšnys. Nors jie 
gyveno šalia vienas kito, bet 
niekada nesigirdėjo, kad būtų 
susibarę. Jų vaikai kasdien žaiz- 
davo drauge ir taip pat gražiai 
sutikdavo, kaip ir jų tėvai.

Jei kam nors atsitikdavo ne
laimė, tuojau atbėgdavo į pa
galbą. štai, Kreivaičių karvutė 
padvėsė, paliko trijų dienų ver
šiuką. Petraitienė tuoj atskubė
jo su puodu pieno, nes Kreivai- 
čiai turėjo tik dvi karves, ir 
antroji buvo dar neapsiveršia
vus.

Kreivaičiai gyveno ties kai
mo viduriu. Skersai gatvės gy
veno Jurgis Kliunklys. Abu vy
rai gražiai sutardavo. Vakarais 
temstant abu. susėdę prie sta
lo. besišnekučiuodami po pyp
kę ištraukdavo. Kitaip buvo 
su jų moterimis. Jos dažnai ap- 
sipešdavo. Štai, aną dieną Krei- 
vaitienės višta perekšlė su viš
čiuku būriu, kulup kulup per 
gatvę, Įšoko i Kliunklienės dai
gyną. Vištukai sulindo pro tvo
ros skyles. Višta, prisigūždama 
prie žemės, ėmė akėti išpuru
sią žemę. Pamačiusi per langą 
Kliunklienė. pasiėmė šluotą ir 
bėgo gelbėti savo daigyno-

— Vaje tu, nenaudėle! štiš 
laukant! Kelintą jau kartą čia 

viščiukus susiveda. Visus daige
lius iškasė! — visa gerkle rėkė 
Kliunklienė.

Višta nebėgo. Tik sparnus iš
skėtus klyksėjo ir kudakavo, 
gindama savo vaikučius. Tiek 
riksmo sukėlė, kad net kudlius 
ėmė loti, iš būdos išlindęs.

Atbėgo ir Kreivaitienė.
— Neužmušk maųo viščiu

kų! — barėsi kone verkdama.
— Žiūrėk, vienas jau vos pa- 
rėplioja. Juk tu vištai tvoros 
neužtversi.

Kliunklys su Kreivaičių, par
jodami arklius iš lauko, išgir
do klegesį. Labai gerai žinojo, 
kad jų žmonos pešasi. Kliunk
lys pirmas pribėgo ir, paėmęs 
savąją, vedėsi trobon. Kalbėjo 
jis savo žmonai:
— Žiūrėk, širdele, koks pui
kus gegužės popietis, o judvi iš- 
sibarėt. Beveik už niekus.

Kliunklienė verkšleno:
— Tėvai, kaipgi už niekus. 

Neliko nė vieno daigelio, o jau 
laikas kopūstus sodinti. Ar ne
galėjo tos perekšlės uždaryti 
pastogėje, kaip daro Petraičiai 
su šikšniais. Pas juos ir bar
nių nėra-

Vyras ramino:
— Beje. Petraitienė visus ap

dalina daigais, šį vakarą, kai 
nueisim i gegužines pamaldas, 
prisimink ir gausi.

(nukelta i 6 psl.j
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Antraštėje B. Brazdžionio po- rygiškiečių pagerbimui įžangą 
ezijos žodžiai. Tais žodžiais- ge
gužės 4 Chicagoje buvo pradė
tas Marijampolės Rygiškių Jo
no gimnazijos 100 metų sukak-* mo stalo susėdo gyvieji rygiš- 

kiečiai — J. Rajeckas, prof. M. 
Krikščiūnas, dr. P. Grigaitis, 
St Barzdukas, J. Jasaitis, J. 
Augustaitytė-Vaičiūnienė ir ki

ties minėjimas. Minėjimą, ku
ris tiek meniniu, tiek ir orga
nizaciniu požiūriu toli pralen-

tęs, surengė komitetas, suda
rytas iš buvusių tos gimnazi
jos mokinių ir absolventų, o 
programą išpildė rinktinės pa
čių rygiškiečių meninės pajė
gos, sutelktos iš Chicagos, Bos
tono, Toronto ir kitur.
Minėjimas po iškilmingo ban
keto išvakarėse ir mišių, prasi
dėjo didžiųjų rygiškiečių pager
bimu. Dail. A. Valeškos pa
traukliai ir iškilmingai deko
ruotos scenos ekrane praplau
kė dideli spalvoti atvaizdai:.. P. 
Kriaučiūno, P. Armino, dr. J. 
Basanavičiaus, dr. V. Kudirkos, 
J. Jablonskio-Rygiškių Jono, A. 
Krikščiūkaičio-Aiščio, Pr. Vai
čaičio ir dr- K. Griniaus.

Aktoriai Eglė Vilutienė ir A. 
Gustaitis, paveikslus scenoje 
rodant, gyvu meniniu žodžiu 
perdavė tų garbingųjų vyrų bio 
grafijų ištraukas ir paliktų raš
tų ar grožinės kūrybos būdin
gesnius bruožus.

Šiam iškilmingam, jautriam 
ir tikrai originaliam didžiųjų

ir tekstus paruošė poetė J. Vai
čiūnienė.

Po to prie garbės prezidiu-

Malonu, kad minėjimo daly
viai lygiai atidavė pagarbą į- 
vairių pažiūrų buv. rygiečiam, 
tuo negriaudami, bet stiprinda
mi mūsų vienybę-

Po sveikinimų ir dr- M. Kra
sauskaitės paskaitos sekė meni
nė dalis, kurią išpildė sol. L. 
Šukytė iš Kanados ir Lietuvių 
operos vyrų choras, diriguoja
mas muz. A. Kučiūno. šis ope
ros choro pasirodymas toli iš
siskyrė ne tik stipriu vokaliniu 
pasirodymu, bet ir žinia, kad 
pirmą kartą jam dirigavo Ry
giškių Jono gimnazijos absol
ventas, Lietuvių operos dirigen
tas muz. A. Kučiūnas.

Suruošiant tokį menišką, ori
ginalų ir tikrai akademinio ly
gio minėjimą, reikėjo įdėti la
bai daug darbo ir pastangų. 
Tad čia visoje aukštumoje iš
kyla minėjimui organizaciniai 
sugebėjimai komiteto pirm, be
letristo Jono Vaičiūno ir narių 
Z. Samuolio, T. Bukavecko, V. 
Lapienės, kun. J. Vaišnio, V-

Paulionio, J. Dėdino, A. Pa- j 
liūlio ir V. Siručio.

Kai svetį iš Bostono, rašyt, ir 
akt. A. Gustaitį paklausiau, ko- 1 
dėl jis net iš Bostono atvyko I 
į minėjimą, jis atsakė:

— Atvykau kentėti. Na, ir j 
prisikentėjau •..

Kas toji A. Gustaičio išreikš- j 
toji kančia? Tai ilgesys ano mie 
lo jų kampelio ir anų gražiųjų 
laisvės laikų, kuriuos taip ryš
kiai vėl prikėlė įspūdingas nū- 1 
nė j imas, neveltui prologe į su-"d 
surinkusius 500 svečių kreipę- 1 
sis: “Lietuvi, nuklydęs į tolimą 
šalį, neužmiršk atsigręžt atga
lios ...”

Minėjimo metu gretimoje 
klasėje buvo žurn. J. Vaidelio 
parengta buv. rygiškiečių spau
dos paroda. Parodoje matėm, 
net 70-ties autorių išleistų lei
dinių. Tikrai trenkiantis įspū
dis, kai vienoje vietoje pama
tai tik iš vieno Lietuvos kam
pelio kilusių autorių knygas. 
Kai paskirų Lietuvos kape
lių autoriai suplaukia į vieną 
lobyną, ar įsivaizduojam, ko
kius didelius kūrybinius rūmus 
yra pastačiusi maža lietuvių 
tauta.

Rygiškių Jono 
100 metų minėjimas mums at
skleidė daug įdomių vaizdų ir 
ne vieną sykį vertė susimąsty
ti ir nuoširdžiai pasidžiaugti.

VI. Rmjs

MARIJAMPOLĖS gimnazijos mokytojai ir mokiniai prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę. Nuotr. 
Z. Degučio.

KUN. JONO ŠERNO 25 METŲ SUKAKTIS

G. PLAUSINAITIENĖ ir Lapienė užkuria' aukurą. Nuotr. Z. Degučio

Kun. Jonas Juozapas Šernas 
(Scharnus), šv. Onos lietuvių 
parapijos klebonas Jersey Ci
ty, birželio 2 mini kunigystės 

gimnazijos 25 metų sukaktį. Tą dieną jis 
aukoja iškilmingas padėkos 
mišias, pamokslą pasakys Tėv. 
T. Žiūraitis, O.P. Pagerbimo 
bankete invokaciją sukalbės 
prel. Ig. Kelmelis, banketui va-

dovaus kun. J. Barkus, O-S.B., 
sveikinimo kalbą pasakys prel. 
M. Kemėžis.

Kun. šernas gimė Newarke, 
1911 birželio 29. Baigęs East 
Side aukštesniąją mokyklą, lan
kė Favvcett meno mokyklą, 
studijavo Seton Hali universite
te, kurį baigė 1934. Baigęs Im- 
maculate Conception seminari-

ALTO SKYRIAUS VEIKLA
tos Angeles Alto skyrius 

vėl stambia auka parėmė re
zoliucijoms remti komitetą. 
Metinis narių susirinkimas, į- 
vykęs 5 d. LB Centro salėje, 
paskyrė $125.00 auką minė
tam vienetui. Praėjusiais me
tais Los Angeles Alto skyrius

re-

Reikalinga lietuvaitė mergai
tė vasaros sezono darbams 
Echo Valley vasarvietėje Poco- 
no kalnuose. Pennsylvanijoje. 
Lietuviai savininkai Julius ir 
Elena Garinai prašo jiems ra
šyti adresu: Echo Valley, Echo 
Lake, Pa., arba skambinti te- 
lef.: AReacode 717424-1920

buvo skyręs $100.00 auką 
zoliucijoms remti komitetui. 
Alto vietos skyriui 1962-1963 
veiklos metais energingai ir su
maniai vadovauja. Julius 
Jodelė. Alto skyrius, kuriam 
jis vadovavo trejetą metų, tik
rai išvarė platų barą Lietuvos 
laisvinio darbe- Tur būt, nė 
vienas kitas Alto skyrius per 
paskutinius trejus metus nepa
darė tiek Lietuvos bylos reika
le, kaip kad inž. J. Jodelės va
dovaujamas skyrius Los Ange
les. Į naująją skyriaus valdy
bą išrinkti: J. Motiejūnas, S. 
Paltus, K. Liaudanskas, J. An
drius, A. Bulota, A. Markevi
čius ir J. Truškauskas.

NEKALTAI 
PRADĖTOSIOS 
MARIJOS
SESERŲ RĖMĖJŲ ŠVENTE

PUTNAM. CONNECTICUT.

Gegužės mėn. 26 d.
ŠVENTES PROGRAMA:

11:00 vai. Šv. Mišios ir pamokslas
12:00 vai. Pietūs,

po pietų Matulaičio namų vietos apžiūrėjimas
1:30 vai. Posėdis
3:30 vai. Meninė programa — “Lietuviškos 

Vaidins bendrabučio mergaitės

5:00 vai. gegužinės pamaldos
— Kviečiame ir laukiame visy

Nek. Pr. Marijos Seserų Rėmėjų Centro V 
ir

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys

MINĖS APAŠTALAVIMO PENKMETĮ
Kearny, N.J. — Jau penkti 

metai nuriedėjo į praeitį nuo 
to laiko, kai kun. Raimondas 
Tamošiūnas įžengė į Kristaus 
vynuogyną Tatai, palyginti, la
bai trumpas laikas, tačiau kun. 
Raimondas spėjo jį apipinti gra
žiais apaštalavimo darbais.

Gimė 1933 kovo 24 Newar- 
ke, N.J., iš antrosios kartos lie
tuvių šeimos, bet dar nenuto- 
lusios nuo lietuviškojo kamie
no. Todėl nenuostabu, kad ir 
mažąjį Raimondą tėvai pramo
kė lietuviškai, o betarnauda
mas Švč. Trejybės lietuvių baž
nyčioje Newarke pats turėjo 
progos plačiau su lietuviais pa
bendrauti ir tuo pačiu daugiau 
ir gražiau lietuviškai išmokti.

Prieš penkerius metus, 1958 
birželio 8, kun. Raimondas Ta
mošiūnas žengė prie altoriaus 
mišių švč. Trejybės bažnyčioj, 
kuriai jis priklausė ir kurios 
šilumą jis daug metų juto. To
dėl visada jo širdis trokšdavo, 
kad. įsišventinus kunigu, pa
kliūtų į lietuvių parapiją —pas 
savus, kurie jam arčiau prie 
širdies savais papročiais ir ki- 
toftiis būdo savybėmis. Dievo 
turbūt buvo lemta, jog kun. 
R. Tamošiūnas buvo paskirtas 
į Sopulingosios Dievo Motinos 
lietuvių parapiją, Kearny, N.J.

Jau iš pirmųjų dienų patyrė, __  _____ __
jog šioje parapijoje laukia dide- iniciatorius ir statytojas, labai 
Ii darbai ir uždaviniai- Parapi- Įvertina kun. Raimondo nuopel- 
ja ant naujų pagrindų, o tiem nus jr džiaugiasi turįs didele 
pagrindam išlaikyti reikia jė
gos sumanumo ir ryžto. Tpdėl 
didelė dalis šių dalykų krenta 
ant kun. Raimondo pečių. Nau
jai pastatyta, bažnyčia patrauk
li ir mėgiama ne tik lietuvių,

bet ir svetimtaučių, diena die
non didina parapiečių eiles ir 
komplikuoja darbus. Visa eilė 
draugijų, tampriai susirišusių 
su parapija, duoda taip pat ne
maža galvosūkių ir rūpesčių, o 
kur kiti įvairūs reikalai? Jų 
niekad netrūksta, ir jiems į- 
veikti reikia be > paliovos dirb
ti ir dirbti. ~
Kun. R Tamošiūnas— tikras 

viesulas parapijoje. Jis visur— 
ir bažnyčioje ir parapijos vie
šame gyvenime. Darbštumas, 
švelnus būdas, nuoseklus 
vojimas lydi jo
patarimai svarūs. Ypač yra 
delis Lietuvos vyčių 
Didelė dalis yra kun. Raimon
do pastangų, kad šiandien So
pulingosios Dievo Motinos baž
nyčios šventorių puošia lietu
vių tautinis kryžius, kuris savo 
meniškumu ir grožiu ne vieną 
praeivį sudomina.

Nemėgsta tuščių žodžių, bet 
nori darbų. Jei pasiryžta, ište
si. Ir kai svarbūs reikalai už
gula, kalena parapiečių duris- 
Didžioji Nevvarko arkivyskupi
jos rinkliava seminarijai ir mo
kykloms statyti, kiek tatai lie
čia Sopulingosios Dievo Moti
nos parapiją, jam buvo paves
ta tvarkyti.

Klebonas kun. L. Voiciekaus- 
kas, naujos bažnyčios statymo

ją, kunigu įšventintas 1938 bir
želio 11. Tais pačiais metais bu
vo paskirtas į Šv. Povilo kry- 
žiečio parapiją Jersey City, 
1939 perkeltas į Sopolingosios 
Dievo Motinos lietuvių parapi
ją Kearny, tais pačiais metais 
vėl nukeltas į šv. Petro ir Povi
lo parapiją Elizabethe. 1940 
vyskupo buvo paskirtas dirbti 
su C.Y.O. organizacija 1941 
paskirtas lietuvių šv. Onos pa
rapijos klebonu Jersey City, 
New Jersey.

Jis yra lietuvių sodaliečių 
New Yorko-New Jersey apskri
čio dvasios vadas nuo 1942 ir 
vadovauja lietuvių kunigų šal
pos fondui. ’
Jo tėvai Juozas ir Marija Šer
nai yra gimę Lietuvoje ir 1962 
lapkričio 25 atšventė 54 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Vienas jo brolis, Benediktas, 
yra' kariuomenės sporto in
struktorius Camp Eustace, Vir- 
ginia. Dvi ištekėjusios seserys, 
Mrs. Helen Lambert ir Mrs.

gyvena
Islande, trečia sesuo gy-

(J.C.)

— Lietuvių Bendruomenės 
New Jersey apygarda Lietu
vių dieną rengia birželio 16, 
sekmadienį, Royal Gardens Par 
ke, 990 E. Hazehvood Avė., Rah 
way, N J. Programą išpildys 
Elizabetho, Jersey City, Kear
ny, Newarko, Lindeno šeštadie
ninių mokyklų mokiniai, Eliza
betho skautai ir kiti jaunimo 
meniniai vienetai. Už geresnius 
pasirodymus bus skiriamos do
vanos.

— Austė Paliokaitė, Lietuvių 
Studentų Sąjungos sekretorė ir 
aktyvi ateitininkė, birželio 1 d. 
gaus St. Xavier kolegijoje Chi- 

- cagoje bakalauro diplomą. Pa
grindiniu dalyku studijavo che
miją ir fiziką. Yra jau susita
rusi rudenį dėstyti asistente 
Urbanos universitete ir kartu 
ruoštis magistro laipsniui. Į 
diplomų dalinimo iškilmes at- 

. vyksta Austės tėvelis iš New 
Mexiėos. kur jis jau keletą me
tų profesoriauja, dėstydamas 
ekonomiją ir komerciją

— Estę dienos vakariniam 
JAV pakraščiui bus liepos 4-7 
Santa Monica, California. Drau
ge bus ir muzikos festivalis. 
Posėdžiuose bus kalbama Pabal 
tijo išlaisvinimo klausimais. Pa
kviesti pasisakyti žymūs ameri
kiečių veikėjai. Lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

— Atgarsiai, Venezuelos lie
tuvių dvimėnesinis leidinys, 

. spausdinamas rotatorium, pas
kutiniame savo numeryje (13) 
duoda gausiai žinių ir iliustra
cijų iš Venezuelos lietuvių gy
venimo ir jų kultūrinės veiklos.

— Lietuvių Fondo pilnatei
sių narių šeimą papildė sekan
tieji nauji nariai: Dr. Vytautas 
ir Aldona Taurai, 2652 Str., 
Chicago, III., įmokėję du šim
tus dol- ir pasižadėję įnašą pa
didinti iki tūkstančio dolerių. 
Dr. Kostas Jablonskis, Melrose 
Park, Ilk, įnešęs du šimtus dol., 
Prel. Jonas Balkūnas, Maspeth, 
N.Y., įmokėjęs pirmąją šimtinę 
pasižadėjęs įnešti daugiau ir 
prisidėti prie fondo vajaus sek- 
mingesnio pra vedimo, Lietu
vos Kariuomenės Kūrėjų Sava
norių Sąjungos Chicagos sky
rius, įnešęs du šimtus dolerių; 
skyriaus atstovai — J. Tamu
lis ir J. Sabaliauskas.

Brocktone, Mass- — Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuoly
ne birželio 8, šeštadienį, įvyks 
naujosios koplyčios šventinimo 
iškilmės, šventinimo apeigas 
atliks Jo Eminencija kardino
las Richard J. Cushing, 11 v.r.

šia proga didis džiaugsmas ir 
dėkingumas kyla visų rėmėjų 
bei bendradarbių širdyse. Džiu
gu, kad seniai numatytas staty
bos reikalas jau tapo realybe. 
Naujoji koplyčia, ypatingai pa
švęsta Motinos Sopulingosios 
garbei, liks amžinu paminklu vi
sų tų, kurie nuoširdžiai prisidė
jo prie statybos darbo, malda, 
auka, darbu ir geru žodžiu. Prie

bus
Mi- Kvietimas

Naujos koplyčios pašventinimas 
naujai įstatyto altoriaus 
kasdien aukojamos šventos
šios už visus gyvus ir mirusius 
geradarius. Kils į dangų nenu
ilstančios maldos už visus tuos, 
kurių vardai bus įrašyti pa
minklinėje knygoje ir įamžinti 
naujosios koplyčios altoriuje.

Kun. Albertas Kontautas rė
mėjų pirmininkas, Jonas švai- 
gždys, vienuolyno kapelionas; 
generalė motina Cecilija ir vi
sos Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rys dėkoja visiems geradariam 
ir kartu kviečia atsilankyti į 
šventinimo iškilmes.

vasaros

— O. Trūkana*, menininkas 
-fotografas, yra pasižymėjęs 
Tasmanijos salos tyrinėjimais, 
kuriuos atliko savo pasigamin
tu laiveliu. Apie savo ekskursi
jas pasakojo ir puikias spalvo
tas nuotraukas rodė kovo 26 
Hobarto mieste. Australai labai 
gražiai atsiliepia apie O. Truka- 

apyskaita svari ir vertinga. Ne- gija dirbti Kristaus vynuogy- ną, geriausiai pažįstantį vakari- 
nuostabu. jog gegužės mėn. 25 nui. J. M.

paspirtį, ir kun. D. Pocius, ku
ris klebonui L. Voiciekauskui 
sergant, vadovauja parapijai, 
jaučia, jog tikrai būtų sunku 
be kun. Raimondo atlikti visus 
darbus.

Visa suglaudus, kun. R. Ta- gerbti ir palinkėti jam ilgus il- 
mošiūno penkerių metų darbo gus metus dar su didesne ener-

parapijos salėje jam ruošiamas 
pagerbimas su atitinkama 
programa.

Laiko nedaug. Pasirūpinkime 
kun- R. Tamošiūną tinkamai pa-

nę Tasmanijos salos pakraštį.

atostogoms
Maloniai kviečiame atvykti į 
saulėtą CAPE COD ir šių me
tų atostogas praleisti geram 
poilsiui specialiai paruoštoje

MEŠKOS-MEŠKIUKO 
vasarvietėje

Medžių apsupta erdvi rami 
aplinka, dideli patogūs kam
bariai. geras sveikas maistas, 
malonus nešaltas Atlanto van
duo. Palangos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška dvasia 
ir gera nuotaika, vaikų prie
žiūra ...

Vasarvietė atidaroma birže
lio 15. Kas vasaros nuo birže
lio 15 iki birželio 30 ir nuo 
rugsėjo 1 iki sezono pabaigos, 
gaus 15*% nuolaidą. Labai pra
šome užsisakyti kiek galima 
iš anksto.

Iki birželio 15 kreiptis: S. 
M. Lūšys. 88-01 104th St.. Rich- 
mond Hill 18, N.Y. Tel. VI fi
li 93.

Po birželio 15: Vila MEŠKA. 
42 Beach S.t- Monumerrt Bcacn, 
Cape Cod, Mass. Tel. 759-3251 
<Area Code #617)

BERNIUKŲ STOVYKLA
PRIE ATLANTO

Vasaros karščiai, miestų dulkės ir bendras nuovar
gis vilioja poilsio ieškančius žmones vykti į atostogų 
kraštą — Maine. Į pranciškonų vedamą vasarvietę 
suplaukia daug lietuvių pavasaroti, pasimatyti su 

* kitais draugais bei pažįstamais.

Prašome iš anksto rezervuoti kambarius adresu —

Stovykla veiks nuo birželio 28 iki rugpjūčio 2
Berniukai priimami nuo 8 iki 15 metų

o Vadovauja ontyrę vadovai
• Visi lietuviai berniukai yra kviečiami atsigaivinti 

I dvasia ir kūnu religinėje ir patriotineje dvasioje. 
I e ‘ Prie stovyklos didelis maudymosi baseinas su malo- 
1 niai šiltu jūros vandeniu.

I

Franciscan Monastery, Kennebtinkporl, Maine — Tel. 207WOrtli 7-2011
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Bring your car bėre! DOM’S Ser-

juozo ir Izabele; misiunų
,y«c*tio« at the beauttfui lindę rėvai, rezultatu 42:18 (20:14).

KAY’S LIQUOR STOKI
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo

KICHMGND H1LL, N. Y103-55 LEFFERTS BLVD.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bei) Baking (Jo.

served. dtanėr gueate invited. Send 
CorbookteL —- TeL 516 - AT 4-0553.

Free parking on our oona lot Ckned 
Mondays. Call Kl 3-2245

pečiai consideration to Darbinin
kas readers. General Auto repairs, 
tune-ups, radiators flushed-cleaned- 
leaks stopped. Brake safety check 
A complete lubricatton. TA 2-8913. N. Y. I ntematlMtal Airport 

• NYC Phone: B56-4880 
CaNe: VINTHOM

Apskaičiuojami metų 

KETVIRČIAIS 
nuo padėjimo dienos

PJTlOOM's
1

pin»9u*.

iaUdoK«tė»»

V. T. MANCUSI 
CUSTOM BROKERS

NAUJAUSIOS ŽINIOS 

APIE DIVIDENDUS

Išmokėjimai nustatyti metų 
ketvirčiui, kuris baigiasi kovo 
31, 1963; — viso 3K% me
tams ir specialus %% pasto
viems indėliams Įdėtiems sau
sio 15, 1962.

THE

KINGS 
COUNTY 
SAVINOS BANK

AMartvolBaaic **... «hn yo«r mom] 
wwiu coly for YOU I"

Caatral Offica: 539 Eostem Porlrwoy

rungtynių laikas buvo sutrum
pintas. Vasario 16 gimnazija

gis Vitkus ir 5 kL mok. Attrt- 
das Stanikas.

Antros rungtynės buvo su 
resniųjų klasių rinktinė. Ir 
šias rungtynes Vasario 16 g®- 
nazijos rinktinė laimėjo 62:44 
(39:22). Čia iš Vasario 16 gim
nazijos žaidėjų vėl išsiskyrė Al
gis Vitkus, kuris per savo grei
tus antpuolius padarė 16 taš
kų, ir 5 kl. mok. Viktoras Gai- 
Jius, kuris savo metimais iš vi
dutinės distancijos padaręs 14 
taškų- Gaila, kad rungtynių pra
džioje Alfredas Stanikas leng
vai susižeidė koją ir nebegalė
jo toliau žaisti.

Iš priešininkų ypač išsiskyrė 
Engelmann, kuris žaidžia Bes- 
seno jaunių rinktinėj, padaręs 
24 taškus.

Tenka dar pastebėti, kad Va
sario 16 gimnazijos krepšinio 
vienetas buvo sudarytas iš jau
nesnių žaidėjų, kuriems dar 
trūksta žaidimo rutinos.

BrooHyn, N. Y.

Vasario 16 gimnazijos krep
šinio vienetą sudarė Viktoras 
Gailius, Kiminas, Masčiusias, 

' Milinis, Stanikas, Vegneris, ir 
Vitkus.

Pirmoms rungtynėms teisė
javo mok. T. Gailius, antrom 
mok. A. Viluckis.

Veda K. Merkis
HOTELS TA 7-5454

JONĖS BEACH HOTEL GEORGE A. MILO

REAL ESTATE

S U Z A N N E’ S

Ask for MR. WICKES

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

ATLANTIC ORGAN SERVICE CO.

Stephen Bredes, Jt

JOHN ORMAN AGENCY
TeL APplegate 7*7083

110-04 Jamaica Avenue
ROOFING & WATERPROOFING

PIANO TUNING A REPAIRS

B. KUČINSKAS, sav.

DISPLAY
HIGH-DRY 8 749 PERACR.E

1528 Nostrand A ve., Brooklyn, N. Y.

SALES - SERVICE - DESIGN - 
MAINTENANCE. Pipe and Elect
ronic Organs, Chimes and Sound 
System. — Call IN 2-2359. Special 
Consideration to Religious Groups.

INTERNATIONAL NEWSPAPER 
PAPER PRINTING CO.

1J4, Aleksiejevas 1%, Ridzvanavi- 
čius tį. Kartanaitė 1, Morozovą TVa. 
štendelytė %, Krimeris 1, Uogelė 
l’j, Aufmanas 1, Rubinas 1, Špi- 
kienė 1, Karosienė 2, Ručinskaitė

A-1 PIANO TUNING 
IF YOU WANT THE BEST 

CALL HO 8-2493 
221-18 106th Avęnue 

Queens Villagė

"SCHICK DEINE FRAU 
N1CHT NACH ITALIEN”

- FOR THE FINEST IN 
NEWSPAPER PRINTING 

CALL 
OR 3-1830

Roofing Repairs 
Special Consideration to Religious 
Groups. Call after 5 P.M. EV 4-5550 
131 Keap SL, Brooklyn 11, N. Y.

We Service Ali Painos 
Special consideration to Religious 

Groups
Call SU 7-3300 — Ext. 8157 

MR. HUGO SALMAGGI

A t A

Kelly Press Service 
380 Canal Street, New York City 

WA 5-1930

BETTER STONE CORP. and Home 
Improvements. "Better Stone” — 
Stone surface, Brick face, Roofing 
■ Sltttng A general Carpentry. Free 
estimates. Work guaranteed. Call

ADVOKATAS 
41 — 40 74th St 

Jackson Heights, N. T. 

Tel. NEwton 9-6620

Penktadienį, gegužės 24 — iki 
Trečiadienio, gegužės 29, 1963

Linksma muzikalinė filmą -

rNSTTR A MCT RFĄ! FSTATF

WOERNĖR & NELSON, Ine. .

MOVING and RIGGING

MASPETH ' IS.fSO
2 Complete Apts 3 and 5 Rooms 

Ist Floor vacant, Oil hotwater heat

Call VI 6-5700
For Detail and Address

at Lafayette Avenue
, ST 3-4605

Rentai Office open Daily & Sunday 
345 Clinton Avenue

M. Hold, G. Locker, E. Karlova ir k.

Priedin? filmą:* , 
"Kabarett”

^ŠACHMATAI

šaulio čempiono vardą iš Botviniko, 
Maskvoje. Veda santykiu 11:8; be
liko 5 partijos iš kurių Petrosianui 
bereikia 1^ tš., kad taptų naujuoju 
pasaulio čempionu, Botvinikui rei
kia dar 4 tš., kad išlaikytų vardą.

— Ignas Žalys įveikė dr. Gerry 
Katz, Golden Knights baigmės var
žybose, kurią šjn. Postai Ratingse 
stovi 8-tuoju Amerikos žaidilcu. Tai 
15-ji žalio pergalė šiose varžybose, 
be pralaimėjimo; beliko 3 partijos.

— Kanados tarpt, meistrų sąraše 
(Chess Life, bal.) įvardinti; Yanof- 
sky, Bdgatyrčuk, Anderson, Fuster. 
Nėra Vaitonio, kuris buvo gavęs 
tarpt, meistro vardą 1952, dalyvau
damas tarpt, p-bėse, Švedijoje. So
vietų S-gos tarpt, meistrų sąraše — 
Vladas Mikėnas.

— Jugoslavijos didmeisteris Gli- 
gorič rugp. 25 d. duos simultaną 

, Bostone ant 50 lentų. Jis dalyvaus 
liepos mėn. tarpt, turnyre Los An
geles, draug su Petrosianu, Keresu, 
Najdorfu, Panno, Reshevskiu, Ben- 
ko, Olafsonu (8 didmeisteriai, kiek
vienas su kiekvienu sužais po 2 par
tijas r. .

— Rygoje Lietuva Latvija rung
tynės baigėsi 17:17 (negalėjo vykti 
Maslovas, Baršauskas, Kaušilaitė. 
Lapienis, Barstaitis, bet ir latviai 
neturėjo Talio).

Mikėnas - Gipslis %:1?4, Cuka- 
jevas - Kolavanas %:1%, Vistanec-

C. A. VOKEI- 
Vokietaitis

— šacha Pasaule prie A. Brick- 
nerio - A. Zujaus partijos, žaistos 
1959, Milwaukee, pridėjo antgalvį 
"Lietuvieša triks”. Zūjus žaidė juo
dais. 1. e4e5 2. Žf3Žc6 3. Rc4 2d4?I 
4.2:e5Vg5 5.R:f7-f- Ke7 6. Vh5
V:g2 7.f4 V:B4- 8.Kf2Žf6 9A-g6+ 
h:g6 10. V;BVf3-r H.Kgl2e2 —

ADVOKATAS
37 Sheridaa Avom

ROBERTUI ŽUKUI
mirus, jo žmonai Marcelei, dukrelei Marijai-Dainorai, ir 
sūnui Ronaldui reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Aužiūrai, Gelažius, J ašiai, Kondntai, 
Kukučiai, Lileikiai, Grantai, Mikniai, 
Rajeckai, Strimaičiai, Vaitaičiai 
Zavadzkas.

Right between the New Sunrise Highu-ay Extension and the Nev York to 
Riverhead Expressway. New factory for employment nearby. ffe art not 
selling homesites. there are no Utilities. Hovvever, the potentlal of land in 
Long Ifcland at this price wiil be casily recognlzed by the smart investor. 
The land we sold five years ago for $99 per sere has since beta resaild for 
$3,000 per aere. Who would have believed it then ’ Make your money grow 
in grovving Long Island. Don’t mfss your golden opportunity.

INVEST NOW!

$49.00 DOWN, $10.00 MONTHLY
Model Bungaiow on Jericho Tumpike, Route 25—Three miles past Smith- 
town. "ALSO NEW OFFICES on Jericho Turnpike, Route 25-Onc mile

Dinner

8TELLA D*QRO ItaUan CuWm —

»
For Better Wedding and 

Week-End Danctag

TUXEDO BALLROOM

Offer the Finest 
CaU F r e d — RE 4-7335 

210 E. 86th Street &. 3rd Avenue
New York City

JANE DAVIES 
RESTAURANT 

(Since 1929) 
"American Food as American as 
Apple Pie” —145 W. 55th Street, 
N. Y. (at 7th Avė.) — CI 7-0176. 
Luncheons from $1.35 - Dinners 
from $2.25.

THE CARLISLE RESTAURANT
The Finest Cuisine served courte- 
ously in smart sophisticated sur- 
roundings. Full course dinner from 
$3.95 for adults; special meni! for 
children. Plenty of tree parking. For 
reservations call H U 8-2220 — ask 
for your Geniai Host Joe Pileggi.

THE BRAHMA Rėstaurant on Sun- 
rise Highway between Lynbrook & 
Rockville Centre. Luncheons & Din- 
ners served daily (except Monday). 
Sea Food, Sauerbraten, Steaks, L.I. 
Ducklings, etc. Banąuet facilities 
up to 500 persons available. Wed- 
ding Receptions our Specialty. For 
reservations call 516 LY 9-0002.

V/AGNER THEATER
110 Wyckoff Avė, prie DeKalbAve. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atida ra: PenktadieBiais 6 vai. p p.

.šeštadieniais iki f Urnos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.-

the jones beach hotel

"OPEN ALL YEAR”
Air Conditioned, Television in each 
Room. Tel.: SUnset 5-2020 (South 
of ^Merrick Road). .Atlantic Blvd., 

WANTAGH, L L

Hempstead, West L. I. SL Thomas 
Parish. Custom built 8 room split 
level. Rear yard brook. Mother and 
daughter, 3 large bedrooms. Central 
Air - Conditioning, Hollywood tub, 
Vanity table, garbagę disposal, wall 
oven, dishwasher, garage, automa- 
tic door, mahogany. paneled den & 
trim throughout, IHnyl Htchen and 
den floor. Many extras. Beautiful 
place. CaU 516 IV 1-0801 or N.Y.C. 
— WO 6-2080.

CLINTON HILL BROOKLYN

. 10 MINUTES 
TO WALL ST.
10 Minute Walk 

To Downtown Brooklyn 
14-ŠTORY FIREPROOF BLDGS 

VKtth Panorandc Vtew 
Beautifully Landseaped Gardens

4RMŠ —$125

FOR SALE HOUSE in Massapeųua 
Spiit, 3 bedrooms, 2% baths, fire- 
place. utility room, garden, eat-in 
kitehen, full basement. landseaped. 
many eoetras. SL Martin’s Parish 
nearby. Principais only $23.000. — 
Call PY 8-8834 — Mrs. HANLEY.

Bellerose — Our Lady of Snows 
Parish. 2 bedroom home brick and 
shingle. covered patio. newgasheat. 
finished basement, many extras, 
convenfent location, principais only 
$19.000 Owner. Mušt be seen to ap- 
predate. Phone 516 Fl 3-6440.

EMPIRE T.V. SERVICES
Expert Repairing on all T.V's. Ali 
work done at reasonable rates. We 
Gnarantee all our work. Special 
consideration to Religious Groups.

Call DE 1-1770
82 Avenue" O Brooklyn. N. Y.

LA MARGA CONSTRUCTION CO.

EsL 1910. Free Esti matęs. Bnck- 
vrork. stepe, driveways (cement or

LA DOLCE VITA
FINEST OF ITALIAN FOOD 

Tempting, Dehcious and Sueculent 
if you want the Very Best — call 

TW 1-2009 
Ask tor your Geniai Host

CHINA PRINCE

Ebcotic Cantonese Cooking, Special 
House Dinners or savory Polynesian 
Dishes. Party accommodations — 
Take-out Service. 97-32 63rd Drive 
Rego Park. Call BR 5-7220, ask for

MR. C H I N ,

ATLAS PAINTERS 
DAŽOME IR 

POPIERIUM KLIJUOJAME 
Specialistai namų dažymui iš lauko. 
Nuosaikios kainos, geras darbas. 
Nuolaidos lenkų draugam. Telef.: 

516 J U 1-7999

DANCING IS FUN at 
La MARTINIOUE CLUB 

Music by Chic Morrison. Cocktail 
Lounge, Rėstaurant. Ladies invited. 
Adm. Fri. Sun. $1.55; Sat. Evs. $1.75 
tax incl Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

’ A —OK MEATS 
LIPMAN POULTRY

Finest Top Quality Meats 
Frozen Foods

Dairy Products and Groceries 
Free Delivery — PR 8-0600 

109 Kingston Avė., Brooklyn, N. Y.

DĖMESIO graduantėm ir jaunom 
mergaitėm. Viskas turi*būti parduo
ta krautuvėje arba privačiai. Auk
siniai žiedai "Birthstone” su dirbti
niu deimantu. Kainos nuo $5.50. Di
delis dovanų pasirinkimas. Atdara 
iki 7 v.v. Jewelry Ring Manuf., tel.: 
CI 5-7518. 7 West 45th St., N. Y. C. 
6th Floor, Room 6 E

DELIVERY SERVICE & MOVING

A new 1 Ton Trųck Dalivery and 
Pick U p. All work done at reason
able rates. All work guaranteed. 
Special consideration to Religious 
Groups. Call PR 2-4734 — ask for 

GEORGE

ADORN CONSTRUCTION
General Renhtodelling and Repairing 
Everything ,and Anything in Con- 
tracting Line. Reasonable prices. 
Ali work guaranteed. Special con
sideration to Religious Groups. Call 
GL 4-4614 JIM FOOTE — 102-48 
186th Street, Hollis, Queens.

NEW FRONTIER Travel Agency 
Tours - Cruises - Vacations - Honey- 
moon Trips. Steamships, Airlines, 
Buses — The World Over. Special 
consideration to religious groups. 
C. Pulvirenti, prop. Open 10 a.m. to 
7 p.m. — 6812 3rd Avenue, Brook- 

. lyn, N. Y.; Tel. BE 8-2400

FISCHER GLASS CO. (near Man
hattan Bridge) downtown Brooklyn 
Glass for every purpose: homes - 
cars - commercial - glazing - mir- 
rors - tabletops; auto glass installed 
- mirrors resilvered. Call TR 5-7906 
Reasonable Prices — Fast Service. 
60 Flatbush Avė., Ext. B’klyn, N.Y.

CANDID WEDDING PHOTOS

P. W. TROSTORFF 
Phone HO 4-3548 
Reasonable Prices

Black & White - Color. — Special 
consideration to Religious Groups.

LAKEHURST LODGE
Lake Ronkonkoma, Long Island — 
161 Lake Shore Road. The Finest 
in Retlrement Homes. We have the 
finest of faciHtieš. This will be your 
home away from home. Weekly rate 
$35 and up, — Dial 516 JU 3-5543

CONSTRUCTION CO.
General Contractors 
Home AJterations

1 Family converted to 2 Family
GR 9-4070

112-15 Farmers Blvd., Hollis

DRESS SUIT RENTALS 
— Men’t Formai Clotbes — 

Of the better kind for Rent & Sale 
for aH occasions 

' A. T. HARRIS CORP.
425 Lejdngton Avė., NYC (2nd Fl.) 

(Chock Full of Nuts Bldg.) 
MU 2-6325

CONTRACTING work 
OUR SPECIALTY 

Painting, Plastering, Small Jobs 
Plumbing

All Work Done at Reasonable Rates 
All Work Guaranteed

Call UL 5-5606 ask for Mr. MOORE

ŠONO R A ELECTRONIC CORP.
Serving all Botos — Fast. Reliable, 
Courteous. Service and Repairs on: 
Tapė Recordera - Record Players - 
Audio Visual Service. — All work 
guaranteed. Call HY 7-4160; 261 
Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y. 

draugijom.. 
Service**, 
dph, 
trpMyiv 
77-42

P. Ieškote

reUgin. 
—24 hour

Houra
BE 8-3400, 

-TeiĮMįlajr

SUNNYSlte BRAUHALL
For the Finest of Banguet Halis for 
Weddings, Conununlons, Confirma- 
tions. If you want the very best — 
call RA 9-9311 — SUNNYSIDE 
BRAUHALL, 41-06 Queens Blvd., 
Sunnyside, L. L

NORGE TRAVEL BUREAU
8216 Fifth Avė., B’klyn 9, N. Y.

Shore Road 8-3900
Ali Steamships. Overseas and Do- 
mestic Airlines. Tours & Cruises 
everywhere. Special consideration to 
religious groups. No extra charge 
for our Services.

CARL W. HAGMAN

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai šventėm* 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav

PAPER CUTTERS
Sold — Bought — Repaired 

59 Cliff Street, N. Y. C. 38, N. Y.
RE 2-2981

*6-38 40 STAGG ST BROOKLYN 6. N V
Telefonas STagg 2-5938

A A A 
EXPERT PAPERHANGER 

$1.25 per roll minimum $10.06
All work guaranteed. Special con
sideration to Religious groups. — 
PETE LABA, 2117 Vyse Avenue, 
Bronx, N. Y. WE 3-4939

S & G MEAT MARKET

NORTHERN AIR CONDITIONING 
SPRING SPECIAL

Clean Unit - Oil Motor. Service or 
Change Filters, Check Cooling, Re- 
set and check Thermostat Reseal 
window opening.

$7.95

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, 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 į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
-----We take all orders special price for Weddings and Parties------

Home-Made Bologna

IMPROVED REFRIGERATION 
CO. INC.

511 Kings Highvvay, Brooklyn. Re- 
frigeration Repair Service, Washers 
and Air Conditioners. Fast Home 
Service on all makes. — Ali work 
guaranteed. Special consideration to 
Religious Groups. Call Nl 5-4232.

THE QUALITY APPAREL SHOP 
for Infants - Teens - Children - 
Juniors. New Shop for Teen Juniors 
Prom and Graduation Dresses, Of- 
ficial Camp Outfitters. — 24 West 
Fordham Rd., Bronx, N.Y. FO 7-6939

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

P ARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

Sacred Heart of Mary Camp for 
Girls 5 to 12 Sag Harbor. L.I., N.Y. 
Season July 7 - August 17 $45 per 
week. Ali activities — svvinuning, 
dramaties, erafts, boating. volley 
bąli, tennis, horseback riding. Write 
to Camp Directress, Sacred Heart 
of Mary Camp, Sag Harbor, Long 
Island, N. Y. SA 5-0087.

veltui — F.T.D.

80-15 JAMAICA AVENUE VVOODHAVEN 21, N.
TeL Vlrginia 9-3112

4 PC. BAND AVAILABLE FOR 
VVEDDINGS, NITE CLUBS, COM- 
MUNITY CENTERS, ORGANIZA- 
TIONS. Straight Salary or Percent- 
age Basis. Special consideration to 
Religious Groups. Call M r. Boyers, 
DA 8-0555

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. Vlrginia 6-1800

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DiRBIUV£ 

RELIGIOUS CANDI ES OF EVER> DESCRIPTION

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

WRIGrtTS’ HOME REPAIR

REMODELING 
BasemenLs, Kitchėn, Ceiling, Paint- 
ing. Paties, Plumbing. cementwork. 
wiring, flooring and fences. — Call 

LA 7-0119 
8 a.m. to 8 p.m.

NEW BONAPARTE 
1613 Avė M (Next to Elm Theatre) 

0Ewey 6-6880
Have You Tried RMph Sorreirtino’a 
famous Italių Cuisine ? “Where the 
Stars mect" A la Cute - Dtnners - 
Cocktails - Parties accommodated.



8 darbininkas 1963 m-, gegužio 22 d., Nr. 38.

ARBININKAS

DARBININKO metinis pikni
kas bus sekmadieni, birželio 23, 
Jamaica Polish National Home 
103-11 Sutphin Blvd., Jamaica, 
N.Y. Pradžia 1 vai popiet, šo
kiai 5 va. Gros Romo Butrimo 
orkestras. Programoje bus mė
ginami jaunučiu talentai, šo
kiu varžybos ir kt. Spaudos rė
mėjams bus skiriamos dovanos. 
Ve'ks knygų kioskas.

Katalikių Moterų sąjungos 
24 kuopa gegužės 26, sekmadie
ni, 9 vai. užprašė šv. Mišias An
gelų Karalienės parap. bažny
čioje už gyvas ir mirusias kuo
pos nares. Kuopos narės priims

Pavasario ekskursija, orga
nizuojama TT Pranciškonų Į 
Buffalo garsią stebuklais Mari
jos šventovę, Niagarą Falls ir 
St. Catherines, Ont., Kanadoje, 
išvyksta iš Brooklyno birželio 
15 po 6:30 vai- mišių pranciš
konų koplyčioje — 680 Bush- 
\vich Avė. Autobuse dar yra ke
lios laisvos vietos. Norintieji 
važiuoti prašomi kreiptis i Dar
bininko administraciją, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y., telef.: GL 5-7281, vaka
rais — GL 5-7068.

Julius Maldutis, Jr., Colum- 
bijos universitete išlaikė eko
nomijos doktorato egzaminus. 
Vasaros atostogoms išvažiuoja 
i pietines valstybes susipažinti 
su padėtimi ir aplankyti Įdo
mesnes vietas. Jo tėvai gyvena 
789 Portion Rd., Lake Ronkon-

OPERETĖS CHORAS su dirigentu Mykolu Cibu. Choro koncertas bus gegužės 25 d. 7 v.v. Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr.. V. Maželio

Patikslinimas- "Darbininko” 
nr. 37 (geg. 17) aprašant a.a. 
dr. Juozo Leiinono laidotuves, 
man iškrito: "Laike šv. mišių 
giedojo Stasė Daugėlienė: “Jei 
širdį tau skausmas, ir kitas” o 
"Darbininkui iškrito, kad vėlia
vą įtaisė p. J.V. Ponia Daugė
lienę ir J.V. atsiprašau. M. Kas.

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
Tel.: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

komuniją motinų intencija. Po 
mišių parapijos salėje bus ben
dri pusryčiai.

Jonas Jankauskas, Darbinin
ko skaitytojas iš Bronxo. N.Y., 
mirė gegužės 18. Laidojimu rū
pinosi šalinskų laidotuvių Įstai
ga. Palaidotas gegužės 22. Pa
liko liūdinčia žmoną Vandą ir 
kitus gimines.

Anna Stokoff-Retekevičiutė, 
duktė Jono, gimusi Vokietijo
je apie 1905. Į JAV iš Lietuvos 
išvyko 1923. Brooklyne gyveno 
1316 Halsey St.. apie 1940 me
tus. Ieško sesuo gyvenanti Lie
tuvoje. Rašyti: A Skladaitis, 
128 Chambers St.. \Vaterbury 
8. Conn. ■

Išnuomojamas butas Jamaica 
90-19 179th St. Keturi kamba
riai, gali naudotis dvi šeimos. 
100 dol. mėnesiui. Vienas blo
kas nuo požeminio traukinio 
IND linijos. Labai patogi apy
linkė. Savininkas AX 7-6144.

Ridgewoode parduodama krau 
tuvė-Ststionery už labai priei
nama kainą, nes šeimoje susir
go asmuo, kuris tai krautuvei 
vadovavo. Norima kuo grei
čiau parduoti. Geros pajamos. 
Dėl sąlygų teirautis po 6 vai. 
vakarais E V 2-9661.

koma. L.L, N.Y., turi Mobilgas 
firmos benzino stoti ir atlieka 
įvairius automobilių taisymo 
(Collision work) darbus. Anks
čiau tokią pat Įmonę turėjo 
Brooklyne-

šeštinės, Kristaus dangun 
žengimo šventė, yra ketvirtadie
nį. gegužės 23. Šventė Įsakyta, 
kiekvienam katalikui privalu 
būti mišiose, kaip ir sekmadie
nį.

Katalikų labdarybės (Cha- 
rity) metinis aukų vajus vyks
ta gegužės mėnesi visoje Ame
rikoje. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje tam tikslui speciali 
rinkliava bus sekmadienį, ge
gužės 26. Amerikos katalikų 
aukomis pereitais metais buvo 
sušelpta tūkstančiai i vargą pa
tekusių. Vyskupai tikisi, kad ir 
šiais metais katalikai bus nema
žiau dosnūs.

New Yorko Vyrų Choro pir
moji repeticija bus sekmadieni 
gegužės 26 d., 7 vai- vakare. 
Atletų Klubo salėje, 1332 Hal
sey St., Brooklyn, N.Y. Choro 
narių ir naujai Įstosiančių da
lyvavimas būtinas, nes bus 
sprendžiama narių patogumui 
repeticijų skaičius ir laikas.

LB ŠVENTĖ
Newark, N-J. — šv. Jurgio 

draugijos salėje gegužės 5 Įvy
ko LB Nevv Jersey apygardos 
dešimtmečio minėjimas. Buvo 
susirinkę virš 200 dalyvių. Mi
nėjimą pradėjo apygardos pir
mininkas VI. Dilis. visus pa
sveikindamas ir padėkodamas 
už atsilankymą.

Prel. J. Balkūnas iš Maspet- 
ho dalyvavo šiose iškilmėse ir 
pasakė pagrindinę kalbą. Jis 
vaizdžiai nušvietė Lietuvių Ben
druomenės steigimą Amerikoje 
ir jos atliktus darbus. Prelato 
brandžius žodžius ir mintis da
lyviai priėmė su giliu susikau
pimu ir rimtumu. Iš prel. J. 
Balkūno lūpų dalyviai išgirdo 
tai, ko tikėjosi ir norėjo, nes 
jis yra vienas iš pirmųjų kū
ręs Lietuvių Bendruomenę A- 
merikoje ir ją perdavė Į ge
ros vadovybės rankas. Už tai iš
rinktas JAV LB garbės pirmi
ninku.

NEPAPRASTOJI
ATEITININKU 
FEDERACIJOS

KONFERENCIJA

NEWARKE
žodžiu sveikino J. Stukas 

pirmasis N.J. apygardos pirmi
ninkas, ir dr. P. Vileišis iš Wa- 
terbury, Conn. Dr. P. Vileišio 
sveikinimo žodžiai buvo ypač 
šiltai priimti, nes visi prisimi
nė. kokią nuoskriaudą jam pa
darė kai kurie Alto veikėjai. Iš 
gausių sveikinimų raštu išsisky
rė Lindeno SLA vyrai, Klimas 
ir Vaičiūnas, kurie prie sveiki
nimo rašto prijungė 10 dol. 
stipendijų fondui paremti.

Meninėje programoje daly
vavo solistė Irena Stankūnaitė, 
jai akomponavo jos tėvelis mu
zikas J. Stankūnas, solistas Liu 
das Stukas, akomponavo Alg. 
Kačanauskas, ir žodžio meninin
kas V. Jokūbaitis.

Stipendijas įteikė apygardos 
pirm. VI. Dilis ir komiteto pir 
mininkas L. Šimkus. Stipendi
jas Įteikė D. Masionytei, D. 
Vaičiūnaitei ir K- Čižiūnui. Jų 
vardu padėkos žodį tarė D. 
Masionytė.

Po šios oficialios dešimtme
čio minėjimo dalies buvo vai
šės ir šokiai. (ar)

Bostono universitete, kuria
me mokosi apie 20,000 studen
tų iš 75 tautų, prieš keletą me
tų susiorganizavo “The Folk 
Art Center Committee”. Šis 
komitetas rengia atskirų tautų 
dienas, kuriose parodoma tų 
tautų menas, muzika, dainos. 
Gegužės 12 pasirodė lietuviai. 
Žmonių atsilankė apie šimtinė; 
pusė iš jų buvo lietuviai. Buvo 
surengta lietuviškų juostų ir 
kitokių audinių, drožinių, gin
taro bei knygų paroda. Beveik 
visi eksponatai buvo dr. J. ir 
M. Gimbutų- Tautiniais drabu
žiais pasipuošusios Živilė Gim- 
butaitė ir jos močiutė agrono
me Gimbutienė aiškino ekspo
natus. Dr. Wendell Yeo, vice
prezidentas studentų reikalam, 
pasveikino lietuvius ir supažin
dino su šios organizacijos tiks
lais. Bostono lietuvių mišrus 
choras, vadovaujamas muz. Ju
liaus Gaidelio, padainavo: Po 
aukštus kalnus saldžias uogeles

Išnuomuojamas East Nevv 
Yorke gražus vienam asmeniui 
kambarys. Dirbančiam žmogui 
labai patogus susisiekimas. 
Skambinti AP 7-9835

Du suaugę žmonės ieško bu
to iš 3-4 kambarių Woodhaven 
ar Richmond Hill sekcijoj.' Kas 
turėtų toki butą skambinti te
lef.: HI 1-4832.

KAS DOMISI geromis sąlygo
mis investuoti savo pinigus 
kreipiasi i diplom. ekonomistą 
Juozą Audėną, 109 IVarvvick 
St.. Brooklyn 7. N.Y. telefo
nas TA 7-9518

SOLISTĖ JANINA LIUSTIKAI-
T£ dainuoja Operetes choro kon

certe gegužes 25 Apreiškimo pa
rapijos salėje.

birželio 7 - 9 d.
The WALDORF-ASTORIA 
50+h St. & Park Avenue 
NEVV YORK 22, N. Y.

— Iškilmingi pietūs bus bir
želio 8 d., 1:00 vai. Jenson 
Salon. Visi, kuriems išsiųsti 
kvietimai dalyvaut pietuose, la
bai prašomi pietų bilietą užsi
sakyti iš anksto, pasinaudojant 
pridėtu vokeliu su adresu: dr. 
O. Labanauskaitė. 370 Union 
Avė.. Brooklyn 11. N- Y. Ar
ba paskambinti telefonu EV 4- 
4952

Sol. Jonas Vaznelis Mindau
go minėjimo programoje išpil
dys senovės lietuvių dainas.

Po minėjimo šokiams gros 
Joe Thomo orkestras.

Maloniai kviečiame atsilankyti į

OPERETĖS CHORO NEW JERSEY LB APYGARDOS dešimtmečio minėjimas Newarke. Kal
ba A. Rugys. Prie stalo sėdi prel. J. Balkūnas ir inž. V. Dilis. Nuotr. V. 
Maželio.

METINĮ KONCERTĄ
gegužes 25 d. 7 v. v.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE
North 5th & Havemeyer Sts.

PROGRAMOJE:
solistė JANINA LILSTIKAITĖ
iš Toronto
smuikininkė BRIGITA PUMPUOLYTE
iš Philadelphijos
OPERETĖS CHORAS,

• diriguojamas muz. MYKOLO CIBO
pianistė ALDONA KEPALAITE
Po programos ŠOKIAI, grojant Romo Butrimo orkestrui 

Veiks bufetas
Auka $2.00
Studentams $1.00

VYRŲ CHORO REIKALU
Perskaitęs spaudoje, kad buv. 

Lietuvos operos solistas ir pa
sireiškęs kaip aukštai kvalifi
kuotas dirigentas. VI. Baltrušai
tis. imasi organizuoti vyrų cho
rą apsidžiaugiau. Ta žinia ne 
vieną nudžiugino. ypatingai 
tuos, kurie žino VI. Baltrušai
čio nuveiktus darbus su vyrų 
choru Chicagoje. kai pradėjo 
jiem vadovauti ir pastatė Ver
di operą “Rigoletto”. kurioje 
pats ir vaidino- Be to. jis vyrų 
chorą buvo aukštai išvystęs. at
likdamas su juo nepaprastai 
sunkius veikalus Tiesiog neįti
kėtiną jog tai dainuoja mėgė
jų choras. Tai buvo išimtinai 
Vlado Baltrušaičio sugebėjimų 
vaisius.

Nevv Yorko apylinkėje yra 
gražiabalsių vyrų, ir iš tūkstan
čių gyvenančių apylinkėje yra 
galimybė sudaryti pajėgų vyrų 
chorą, kuris būtų reprezentaci
nis šioje padangėje. Tokio cho
ro senai reikia. Ir kodėl ne
padaryti, vėliau prijungti mo
teris. mišraus choro iš visų 
rinktinių balsų. Tai visa galima, 
turint savo tarpe tokį autori
tetingą. išmokslintą chorvedį.

Sveikinu VI. Baltrušaitį už 
jo sumanytą ir pradėtą darbą 
ir linkiu geriausios sėkmės. 
Tikiu, jog rasis pakankamas 
skaičius vyrų, kad vyriškai ga
lėtų užtraukti lietuvišką dainą 
pasirodydami ir svetimųjų tar
pe. J. Žilevičius

rankiojau, Žydi gėlės naujam 
rūtų daržely. Ant kalno rugiai, 
sode obuoliai, Kurteliai sulojo, 
bernelis atjojo. Tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Onos Ivaš- 
kienės, pašoko Sadutę, Mikitą. 
Dr. Marija Gimbutienė, kuri 
dirba mokslinį darbą Harvardo 
universitete, supažindino su Lie
tuvos istorija. Pabaigai paskai
tė Fausto Kiršos eilėraštį “Rū
pintojėlį”, išverstą į anglų kal
bą.

Kun. Jonas Daunys, kuris 
karo metu tarnavo Amerikos 
kariuomenėje majoro laipsnyje 
ir buvo sunkiai sužeistas, gegu
žės 21 šventė 25 m. kunigys
tės sukaktį. Pereitais metais 
veteranų ligoninėje jam buvo 
padaryta širdies operacija, ku
ri reikalauja ilgesnio poilsio. 
Sukakties proga šv. Petro pa
rapijoj seserų koplyčioje auko
jo padėkos mišias. Mišiose da
lyvavo ir pamokslą pasakė kar
dinolas Richard J. Cushing-

Parapijos vakarienė. Gegu
žės 26 d. 5 vai. popiet lietu
vių piliečių salėje įvyksta šv. 
Petro parapijos metinė vaka
rienė. Parapijos choras, vado
vaujamas komp. Jeronimo Ka
činsko, išpildys meninę progra
mą. Bilietai sėkmingai išplatin
ti. Dus galima dar įsigyti prie 
Įėjimo ir atsilyginti už neap
mokėtus bilietus.

Parapinę mokyklą baigia 45 
mokiniai. Šia proga graduantai 
šiemet pasirinko aplankyti Nevv 
Yorką. Nuvykę gegužės 23 au
tobusu. vadovaujant mokyto
joms seselėms, susipažins su 
Nevv Yorko miesto įžymybėm.

Šv. Petro bažnyčioje pradė
ta novena į šv. Dvasią. Kalba
ma gegužinių pamaldų metu 
7:30 vai. vak.

Motinos dienos minėjimą 
rengė Laisvės Varpas ir Pabal
tijo moterų klubas. Pirmoji da
lis buvo per Laisvės Varpo ra
dijo valandėlę. A. Gustaičio pa
ruoštą montažą skaitė Aleksan
dra Gustaitienė, Irena Nikols- 
kytė ir Stasys Santvaras. Ant
roji dalis įvyko lietuvių pilie
čių draugijos salėje. Progra
mą vedė Petras Viščinis. At
sistojimu buvo pagerbtos mi
rusios lietuvės motinos- Apie 
motiną kalbėjo iš Nevv Yorko 
atvykęs Darbininko redaktorius 
Simas Sužiedėlis. Poetas Pra
nas Lembertas paskaitė du sa
vo eilėraščius: Drobės ir O Mo
tina. Mažoji Birutė Adomavi
čiūtė padeklamavo poeto Faus
to Kiršos eilėraštį Motinai ir 
Minelgos Mamyte mano. Poe
tas Stasys Santvaras paskaitė 
4 savo eilėraščius motinos te
ma. Birutė Vaičjurgytė padek
lamavo M. Ramūnienės eilėraš
tį. Dar deklamavo mažieji: Bal
tušytė, Ivaškaitė, Baltušis, o Ra
munė ir Saulius Cibai (5 ir 7 
metų) padainavo duetą. Onos 
Ivaškienės šokėjai pašoko tauti
nių šokių. Po to buvo vaišės.

Kultūros klubo susirinkimas 
bus gegužės 25 7:30 v.v. Tarp
tautinio Instituto patalpose. 
Kalbės dr. Bronius Raškys te
ma: Gyvybės procesas fizinių 
cheminių faktorių šviesoje.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Railas
F n N E R A L HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned
ALBIN J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Jalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie For»st Parkvay Statlon) 

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

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, 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 HOME

I97 WEBSTER A ve. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

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

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LU8IN

FUNERAL HOME
546 East Broadway

So. Boston. Mass.
PrieSais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iS- 
pildome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kai mūsų patarnavimu Iki 
visų .smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268-5I85


