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desperacinis tonas: kas iš tos
New Hampshire balsavimai 

kovo 10 patraukė Amerikoje 
dėmesį labiau nei pasauliniai 
įvykiai- Tai pradžia pasirinki
mo žmonių, kurie bus pastaty
ti Amerikai vadovauti. New 
Hampshire balsavimai jau tuo 
įdomūs, kad ima rodyti, kas 
siūlosi į tokius vadovus ir ką 
pasirenka respublikonai ir de
mokratai.

TARP DEMOKRATŲ — skilimas tarp 
Johnsono ir Kennedy, nors jį paneigia

Lodga laimėjo? 
ironija dalį tie-

kuris taip pat

MAO TSETUNGAS IR CH RŪSČIO V AS: Katras ka- > 
trų užrėks?

New Hampshire demokratai 
pirmoje eilėje tarp kandidatų į 
viceprezidentus pasisakė už Ro- 
btrt Kennedy. Galhipo institu
tas rado, kad 37 proc. savo bal
sus duoda už Kennedy, 25 proc. 
už Stevensoną.

Kennedy savęs kandidatu ne
siūlė ir dėl to nekovojo. Prie
šingai, paskelbė švelnų įspėji
mą šalininkam susilaikyti nuo 
akcijos už jį- Tačiau jos ėmėsi 
partijos nacionalinio komiteto
narys Paul Corbin. Akcija bu
vo gerai organizuota. Už jos 
stovėjo visas tas štabas, kurį 
prezidentas Kennedy buvo su
rinkęs į atsakingas vietas. Jie, 
kaip teigia James Reston (NY 
t), nebuvo entuziastai Johnso
no vyriausybei, kaip jie buvo 
Kennedy vyriausybei. Jie savo 
paramą nuo prezidento Kenne
dy perkėlė dabar į jo brolį Ro
bertą, kurio parinkimu daugelis 
ir yra atsidūrę atsakingose pa
reigose. Jų interesas matyti Ro
bertą viceprezidento pareigose 
ir per jį patiem reikštis.

Johnsonas buvo pasisakęs 
už tai, kad pirma būtų išrink
tas kandidatas į prezidentus; 
jis pasiūlytų tada kandidatus į 
viceprezidentus. Kai buvo kal
bama apie Kennedy, Stevenso
ną, Humphrey ir kitus kandi
datus į viceprezidentus, Jan
sonas griežtai laikėsi nusistaty
mo, kad tai aiškės tik konven
cijos metu. Johnsonas buvo lin
kęs užmiršti Robert Kennedy 
akciją prieš Johnsoną 1960 rin
kimuose. Net demonstravo pa
lankumą Robertui. Bet dabar
tinę akciją už Kennedy į vice
prezidentus priėmęs kaip, jo 
paties tyliu sutikimu, grupės

Reikia plauti smegenis
Prekybos sekr. Luther H. 

Hodges kovo 10 pareiškė, kad 
numatoma “sunormalirrti” pre
kybą su Sovietais ir kitais ko
munistais. Tam lig šiol pagrin
dinė kliūtis esanti visuomenė
je “politinis nusistatymas”; rei
kią “daugiau politinio auklėji
mo” tam nusistatymui pakeisti.

~—** Neer Hans^ashire rinkimai 
Rockefelleriui atsiėjo 62,000, o 
Goldwateriui 75,000 dol.

Demokratai aiškiai už Johnsoną. Respublikonai aiškiai prieš 
Rockefellerį, Goldwaterį. Rinksis iš Lodge, Nixon, Scranton?

TARP RESPUBLIKONŲ: Nusi
suka nuo RockofoHorio, Gold- 
watorio ir krypsta į Cabot Lod- 
90?

Balsavimų duomenys nelauk
ti: be atgarsio liko toki kandi-

datai kaip Stassenas ir Mrs. 
Smith; nepakankamo atgarsio 
rado ir atkaklūs kovotojai už 
save Rockefelleris ir Goldwa- 
teris. Anot H. Tribūne, balsuo
tojai nuo įę nusisuko, o pasi
rinko nesisiūliusį Henry Cabot 
Lodge, Jr- Jis gavo daugiausia 
balsų ir visus atstovus į kon
venciją, toliau eina balsų skai
čium Goldwateris, Rockefeller
is ir Nixonas, 
nesisiūlė.

Kodėl Cabot 
Goldvvateris su
sos pasakė: Lodge laimėjo tuo, 
kad jis nesirodė tarp rinkikų 
ir jiem nekalbėjo, nes jis 
Vietname. Iš tikrųjų jam dau
giausia padėjo tai, kad jis iš 
Massachusetts, kur yra nuo se
no visa jo giminė populiari. 
Padėjo ir tai, kad už jį veikė ge- 

tyli akcija kaip

už Eisenhoworio remiamą kan
didatą.
Ar toliau taip pat laimės? —

Tai tik pirmas bandymas. Ir 
N.Y. Times pastebėjo, kad bū
tų klaida pervertinti N. Hamp
shire rinkimus, nes juose daly
vavo 100,000 žmonių, o visos 
Amerikos rinkimus lems 70 
mil. balsų. Kitose valstybėse 
Cabot Lodge jau nebus toks 
“mūsiškis”, ir tenai gali dau
giau atgarsio rasti argumentas, 
jog tai tas asmuo, kuris labiau
siai atsakingas už Vietnamo į- 
vykius. Tačiau ir kitose valsty
bėse jis Imis remiamas gerai or
ganizuotos grupės, kuri žiūrės 
į jį kaip į ištikimą jam duoda
mų direktyvų vykdytoją.

LAIMĖTOJAS:
Lodge, J r.

H. Cabot

KOMUNISTAI: Maskva pasmerks kinus

pastangos primesti Johnsonui 
viceprezidentą. Tai santykius 
tegali tik įtempti- Ir H. Tribū
ne tvirtinimu, Johnsonas ir 
Kennedy dabar kalbasi tik per 
tarpininkus. 0 Kennedy viešai 
paskelbė, kad nuo lapkričio jis 
nebūsiąs teisingumo departa
mente. Jei tai įvyks, atšals ir 
Johnsono santykiai su visa Ken- 
■nedy remiančia grupe.

KIPRO KRIZE: Tai J. Tautų krize, iš kurios gelbsti JAV
— Kipro krizę N. Y. Times 

vadamajame vertina jau kaip 
J. Tautų krizę. J- Tautos turi 
135 mil. skolos. Apie 40 narių 
savo nario mokesčio nesumo
kėjo- Ir Saugumo Tarybos nu
tarimas siųsti į Kiprą J. Tautų 
kariuomenę neįvykdomas, nes 
valstybės, kurios sutinka duoti 
kariuomenę, atsisako duoti pi
nigus.

Nesuvaldomi lėktuvai ar lakūnai
Amerikos žvalgybinis bombo

nešis, kovo 10 pakilęs iš Pran
cūzijos teritorijos, įskrido į ry
tų Vokietiją Ėr buvo sovietų nu
šautas. Esą visi trys lakūnai iš
šokę su parašiutais. Koks jų li
kimas, nesą dar žinia. Protes
tavo Amerika prieš nušovimą. 
Protestavo Sovietai prieš įskri- 
dimą. Panašiu būdu buvo nu
šautas Amerikos lėktuvas pas
kutiniu kartu sausio 28.

Sovietai kovo 11 paskelbė, 
kad lėktuvas buvo nušautas 16 
mylių rytų Vokietijos ribose ir 
kad lėktuve rastos nuotraukos 
rodo skridus žvalgybiniais tiks
lais. Visi trys lakūnai išlikę gy
vi.

RINKIMUOSE:
— Po New Hampshire balsa

vimo vertinama, kad Rockefel
leris ir Goldwateris jau esą iš
stumti iš rinkimų aikštės. Jo
je pasilieka — Cabot Lodge, 
Nbconas ir Scrantonas, Pennsyl- 
vanijos gub. Chr Sc. Monštor 
mano, kad Rockefelleriui pa
kenkė divorsas, Gokhvateriui jo

Amerika ir Anglija sutiko 
sumokėti pusę visų išlaidų J- 
Tautų kariuomenei išlaikyti 
JKipro saloje. Amerika duos 
2 mil., Anglija 1 mil. Sutiko 
mokėti dar ir Vokietija bei 
Šveicarija, kurios nepriklauso 
J. Tautų klubui.

— Kipro delegacija kovo 10 
perdavė Chruščiovui prezi
dento ir arkivyskupo Makarios 
padėką už įtaką Kipro reikalu.

Mauras atliko, mauras gali eiti
Zanzibaro “revoliucinė vy

riausybė” išvarė savo “feldmar
šalą” John ūkelio, kariuome
nės vadą, kuris sausio 12 su
rengė perversmą ir salą per
davė į komunistų rankas. Da
bar jis jau nereikalingas.

pareiškimai užsienių politikos 
klausimais.
__ —-• Demokratę vadovybė bu
vo susirūpinusi, kad New 
Hampshire balsavimuose Ken
nedy gausiąs daugiau balsų 
už Johnsoną. Su palengvėjimu 
atsiduso, kai Johnsonas į pre
zidentus gavo 29,529, Kennedy 
į viceprezidentus 25,798.

— Soneto komisija kovo 11 
nutarė baigti Robert G. Bake
no apklausinėjimą, protestuo
jant respublikonam, kurie no
rėjo apklausti dar 11 liudinin
kų. Vieni nori išvengti apklau
sinėjimo įtakos rinkimam, ant
ri nori kaip ūk apklaurinėjimą 
panaudoti demokratam komp
romituoti.

— Sovietu rūstybė nukrypo 
prieš Izraeli — kovo 11 apkal
tino, kad Izraelio atstovybės 
patarėjas Maskvos sinagogoje 
dalinęs “nacionalistinę ir sio
nistinę literatūrą”.

— Indija prato Ameriką pa
veikti Saugumo Tarybą, kad 
būtų atidėtas Kašmiro klausi
mo svarstymas. Klausi
mą iškėlė Pakistanas. Prašo, 
kad Kašmire būtų leista gy
ventojam balsuoti.

AFRIKOS LOGIKA: "Go heme, bet tik nepalikite mO»ų vienų!" Taip atvaizdavo Šveicarų laikrašti* 
Afrikoje v/teetanCių propagandų prie* anglu* bei amerikiečiu* ir Tanganyko* bei kitų prašymų, kad 
grįttų anglų kariuomene tvarko* palaikyti.

Italijos, Prancūzijos komu
nistų šaltiniai kalba, kad kitą 
mėnesį Budapešte įvyks parti
jų pirmųjų sekretorių konferen
cija. Esą Chruščiovas netekęs 
kantrybės dėl Kinijos komunis
tų ir siekiąs galutinio įspėjimo 
ar pasmerkimo Šiuo metu ei
na slapti pasitarimai su atski
rų kraštų partijų vadovybėm, 
kad konferencijoje būtų vie
ningi.

Kinijos komunistai skilimo 
nebiją. Per Prancūzijos pripa
žinimą jie tikisi įeiti į santy
kius su Vakarais, gauti prekių 
iš Vakarų ir tokiu būdu nebū
ti priklausomi nuo Maskvos ma
lonės.

Kai kas linkęs aiškinti ir pa
didėjusį Maskvos griežtumą 
prieš Ameriką, prieš Vokietiją 
tuo, <kad galėtų konferencijo
je demonstruoti, jog kinų kal
tinimas, jog Maskva rodanti ap- 
peasementą kapitalistini a m 
kraštam, esąs be pagrindo.

— Šen. Dodd kovo 11 sena
te pasisakė už Amerikos para
mą Pietų Vietnamo vyriausy
bei. kad ji paruoštų partizanus 
ir aviaciją, kuri imtų veikti 
šiaurės Vietname.

BIJOME SAVO PAČIŲ STIPRYBES?
Politiniu krizių priežasties spauda ima ieškoti pačiu 
amerikiečių dvasioje — baimėje, neryžtingume, dėl 
kurių ginklai yra be reikšmės

Naujas lėktuvas A-U kelia krizė, tai Amerika negaišo pri- 
Amerikos pasididžiavimą. Yra pažinti patrioto Jose Marti eg- 
pagrindo didžiuotis — Ameri- žilinę vyriausybę ir leido jam

mūsų galybės, jei mes nemoka
me ja pasinaudoti. “Faktas yra, 
kad juo nuostabesni daros mu
sę ginklai, juo bejėgiškesni 
mes daromės. Priežastis ta—ra
šo John Chamberlain (Journal 
American), — kad mes despe
ratiškai baiminamės savo jėgos. 
Mes bijomės imtis net mažiau
sios karinės operacijos, kad 
neįsivarytume į painiavą, kuri 
pareikalautų iš mūsų pavartoti 
keletą mūsų didžiųjų lazdų.
Neryžtingumo vaisiai:

Yra fantastiškas pasaulis — 
tęsia toliau,—kuriame mūsų 
50 bilijonų karinis biudžetas 
negali susidoroti su tokiais 
kaip Zanzibaras, šiaurės Viet
namas ir Kuba. Castro šaipo
si iš mūsų atominės padarynės 
ir mūsų galingosios aviacijos. 
O iš tikrųjų jį apramintų žinia, 
kad mes pardavėm kai kuriuos 
mums atliekamus lėktuvus ir 
kai kuriuos mūsų nebevarto
jamus šautuvus Castro prieši
ninkam kur nors Nicaragujoj 
ir tuo pat metu pripažinom ko
vojančio krašto teises Kubos 
demokratiniam išlaisvinimo ko
mitetui kur nors Karibuose.

Mes gyvename amžiuje, ku
riame senosios karinės tiesos 
yra niekinamos. O jų diepom 
tokia galybė kaip Sovietų Ru
sija du sykius būtų pagalvojusi 
prieš gabendama 20,000 treni
ruotų karių į salą, kuri galė
tų būti laivyno tuojau blokuo
ta Bet dabar dėl mūsų baimės 
komunistai įsikraustė į Kubą, 
Zanzibarą, dairosi į Kiprą.
O jei būt y pasiryžimo:

Po tekios nelinksmos anali
zės autorius ima galvoti kons

truktyviai, kas daryti. Girdi, 
kai Amerikos Valstybių Organi
zacijos komisija autentiškai 
patvirtino, kad Fidel Castro ga
beno į Venezuelą kulkosvydžius 
automatus prezidento 
rinkimam sukliudyti, būtų vi
sai geras pagrindas skirti Ku
bai visuotinę blokadą. Gal būt, 
toki kraštai kaip Meksika ir 
Brazilija nesidėtų į blokadą. 
Bet jeigu 'kai kurie kraštai pa
remtų Venezuelos karantiną 
Kubai, tai ar Washingtonas su
silaikytų?

Autorius priminė, kad Ame
rikos praeity ne taip būta: kai 
1890 buvo tos pašos Kubos 

pirkti ginklus ir verbuoti sava
norius—kaip Sovietai ir dabar 
daro, remdami ‘išlaisvinimo ka
rus”.

Jei Chamberlain taip žiūrėjo 
į Kubos krizę, tai W. S. White, 
prezidentui artimas asmuo, nu
kreipia žvilgsnį i dar aštresnę 
Vietnamo krizę. Girdi, čia rei
kia daryti lemtingiausią nuo 
Korėjos karo sprendimą: ar im
tis rizikos komunistų agresijai 
sulaikyti, ar nurašyti bilijonus 
dolerių, porą šimtų . vyrų gyvy
bių ir palikt pietų Vietnamą 
komunistų invazijai? Tik kvai
lys—sako autorius—galėtų tikė
ti, kad tai lengvas sprendimas.

Kas prezidentui sunkina spren
dimą:

Jei Chamberlain apeliavo į 
prezidentą, tai White nurodo, 
kad ir prezidentui ne taip jau 
lengva, nes yra, kurie jį spau
džia argumentais: o jeigu teks 
susidurti su kom. Kinija? O 
jeigu mes pasiliksime vieni be 
sąjungininkų? Ir taip argumen
tuoja garbingi pacifistai, kurie 
yra įtikėję appeasemento nau
da. Taip argumentuoja derybų 
advokatai. Taip kalba ir komu
nistų simpatikai, nuolat giedo
dami apie Amerikos “imperia
lizmą” ir “kolonializmą”. Pre
zidentas čia turi sutikti negai
lestingą spaudimą, didesnį nei 
prezidentas Kennedy, kada bu
vo susektos sovietinės raketos 
Kuboje 1962 — sako White-

Mirė profesorius 
Tadas Petkevičius

Kaune kovo 10 dieną mirė 
prof- Tadas Petkevičius, sulau
kęs 71 metę amžiaus, kurio 8 
metus atkentėjo Vorkutos kon
centracijos stovyklose.

Tadas Petkevičius buvo gi
męs Šiauliuose 1893.HI.27. Šiau
liuose baigė gimnaziją ir Mask
vos universitete studijavo tei
sę. Baigiamuosius egzaminus 
išlaikė jau Kauno universitete 
1927 ir tuojau buvo paskirtas 
teisių fakultete vyr. asistentu, 
paskui docentu ir pagaliau e.o. 
profesorium. Dėstė tarptauti
nę privatinę teisę.

Visą laiką buvo artimas vy
riausybės bendradarbis — pra
dėjo nuo ministerių kabineto 
reikalų vedėjo, paskui patarė
jo .atstovybėje Londone ir to
liau jau nuolatinis patarėjas 
užsienių reikalų ministerijoje 
ir jos specialiose komisijose, 
kurios svarstė bylas su užsie
niais. Jose T Petkevičius sura
šydavo ar redaguodavo Lietu
vos pusės nuomones.

Visuomenės gyvenime Petke
vičius dalyvavo, eidamas išvien 
Maskvoje su P. Leonu Santa
ros grupėj, nepriklausomoje 
Lietuvoje su V. Sidzikausku. D. 
Krivicku, V. Mašalaičiu 
Ūkininkų partijoje. Tačiau 
jis nemėgo viešojo veiki
mo. Jis labiau reiškėsi asmeni
ne veikla, susitikinėdamas su 
įvairių grupių vadovaujančiais 
žmonėm ir įtaigodamas arba ir 
suredaguodamas jiem savas 
nuomones. Tokioje patarėjo ro
lėje jis buvo ir laikinosios vy
riausybės 1941 metu ir paskiau 
rezistencijoje prieš vokiečių 
okupaciją.

Antros sovietų okupacijos 
metu tarp masiškai deportuoja
mų lietuvių inteligentų buvo ir 
Petkevičius — 8 metus išbuvo 
Vorkutos priverčiamuosiuose 
darbuose.

Atitaisymas: Užsienio pagal
bai amerikietis moka metam 
ne 91 dol.. bet 19, prancūzas 
20.40 dol-
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Čia esu dar svetimesnis nei Londone
Piotr Kapitza su žmona 1934 

atplaukė į Leningradą. Su už
sidegimu puolėsi lankyti jau
nystės vietas- Jų buvo pasiil
gęs. Bet ten pajuto šaltį kaip 
ir kiekvienas .tokis seniai ne
matytų vietų lankytojas. Vie
tos tos pačios, bet žmonės kiti. 
Ir tada lankytojas pasijunta, 
kad jis tai vietai nebereikalin
gas, svetimas, ir ima gailėtis 
jas aplankęs.

Mokytojas Joffe teberetiė tą 
patį sentimentą savo- gabiajam 
mokiniui Kapitzai- Jaunesnieji 
sovietiniai mokslininkai betgi 
vengė susitikinėti su “baltuo
ju rusu”. Bijojo kompromituo- 
tis akyse tų, kurie viską seka 
ir viską atsimena, kada to rei
kia. Užsieniečių mokslininkų 
pats Kapitza vengė, nes jie ne
norėjo pastebėti jo Londone 
ir su pavydu bei nepalanku
mu žiūrėjo į svetimą žmogų, 
staiga įsiveržusi į jiem priklau
santį mokslo pasaulį. Dėl to ir 
iškilmių Mendelejevo garbei 
Kapitza vengė. Posėdžiuose ne
silankė. Nors kviečiamas, nesi
lankė nė priėmimuose Krem
liuje.

“Čia aš jaučiuosi dar sveti
mesnis kaip Londone”, kalbė
jo Kapitza savo mokytojui Jof
fe. Londone tikrai jis galėjo 
jaustis laimingesnis, nes turė
jo bent laboratoriją. O čia ir 
tos neturėjo. Protarpiais dirbo 
Joffes laboratorijoje ir paskai-

YRA ŠALIS. KUR
Taip norisi sakyti, kai gir

džiu plokštelėje grojant: yra ša
lis, kur daug miškų, žvėrių, 
žvėrelių ir upėse žuvų žuvelių. 
Taip grojama Karvelio Chicago- 
je išleistame “Lietuviškų dai
nų ir operų” rinkiny.

Iš tiesų, mažai kas bėra. 
Kaip žinoma, maistas ypač mė
sa. Sovietų Rusijoje ir jos pa
vergtuose kraštuose yra labai 
brangus ir dar nevisuomet ga
lima gauti. Žmonės ieško ma
žiau kainuojančio maisto.

Taip ir prasidėjo po karo nai
kinimas miško žvėrių ir upės 
ežerų. Jeigu kokiam medžioto
jui per savaitę pasiseka nušau
ti du zuikius, tai kiti jį mėsi
ninku vadina. Dabar jau me
džiotojam sakoma .kad medžio-

Kas pagamino sovietam atom. Imiubą (3)

tydavo vieną kitą paskaitą apie 
savo buvusio šefo Rutherfor- 
do atominius darbus.

Tokioje vienišo žmogaus 
nuotaikoje, jis pasijuto ypačiai 
žmonos artimumo reikalingas. 
Bet ir žmona kaip tyčia nebu
vo pasiekiama nei pagaunama- 
Susirūpinusi atlyginimu už sa
vo dvarus, ji buvo iškeliavusi 
jų apžiūrėti. O jie buvo išbars
tyti net penkiolikoje vietų.

Jei žmona būtų tuojau su
grįžusi, Kapitza būtų tuojau 
pasišovęs keliauti atgal į Lon
doną.

Bet ji vis negrįžo. O sovie
tiniai režisieriai mokėjo jos ke
lionę pratęsti, pasišaukdami į 
talką caro atminimą- Jie ėmė 
kalbėti apie caro išleistą įstaty
mą, kuris nustatė taisykles at
lyginti emigrantam už jų palik
tą turtą. Pagal tas taisykles 
emigrantas, pareiškęs pretenzi
jas į atlyginimą, neturi teisės 
išvykti iš Rusijos, iki byla ne
baigta. Kapitzos žmona mokė
jo paprašyti 5mil. svarų. O 
Sovietų valdžia mokėjo bylą už
delsti ir Kapitza ilgiau sulaiky
ti Rusijoje.

Atsitiko dar vienas keistas 
dalykas, kuris sukliudė Kapit
zai išvykti. Jau baigiantis Men
delejevo pagerbimo iškilmėm.

MEKO NELIKO
jimas — tai ne mėsos ieškoji
mas. o tik tam tikras malonu
mas alkanam laikui praleisti. 
Yra nustatyta, kad per savaitę 
galima nušauti tik du zuikiu. 
Bet nevisiems ir tokia laimė pa- 
sipina. Kartais koks medžioto
jas ir per mėnesį nesuranda nė 
vieno zuikio.

Upėse ir ežeruose, kaip žmo
nės dabar sako, dieną ir nak
tį vandenis maišo bet žuvies vis 
negali sugauti- Nieko nebeliko.

Labai aš nustebau, kai čia. 
Vokietijoje, atvykęs upėse pa
mačiau daug žuvies, o laukuo
se daug zuikių. Neiškentęs pa
rašiau į Lietuvą, kad čia daug 
žuvies ir zuikių.

K- Audrietis 
V. Vokietija 

kada užsieniniai mokslininkai 
pasirengė išvykti, Kapitza keis
tu būdu turėjo automobilio ne
laimę.

Kapitza atsidūrė ligoninėje. 
Kai anglų spauda ėmė rašyti 
apie Kapitzos dingimą ir lor
das Rutherfordas kreipėsi į 
Sovietų atstovybę, ta galėjo vi
sai ramiai paaiškinti: “Ponas 
Kapitza turėjo būti operuotas. 
Jis jau pasveikęs, bet savo iš
vykimą yra atidėjęs".

Prof. Joffe norėjo moraliai 
Kapitzą paguosti ir pririšti 
prie Rusijos. Jis pasiūlė išrink
ti Kapitzą Sovietų Sąjungos 
mokslų akademijos nariu. Lig 
tol jis buvo pripažintas per 
Stalino protekciją tik tos aka
demijos nariu korespondentu. 
Nobelio laureatas Ivan Pavlo-

KONGRESM. CHARLES S. HEL- 
SON (D.—N.J.) įnešęs naują re
zoliuciją. Rezoliucijų reikalu j ji 
kreipėsi kun. V. Dabušis.

VASARIO 16
Buffalo, N. Y- - Šįmet Va

sario 16 minėjimas nukeltas į 
kovo 15 norint išvengti gali
mų sniego audrų, kurios Buffa
lo miestą dažnai aplanko vasa
rio mėnesį.

Lietuvos pasiunti
nybės žinios

Vasario 16 proga Lietuvos 
atstovo. J. Kajecko pasakytą 
kalbą įregistravo Amerikos Bal
so ne tik lietuvių skyrius, bet 
taip pat anglų kalba estų ir 
latvių skyriai. Kalba buvo Lie
tuvon transliuota Nepriklauso
mybės šventės išvakarėse ir Va
sario 16 dieną.

Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo šventę (Vasario 24) 
JAV Kongrese paminėjo penki 
senatoriai ir devyni kongres- 
manai.

Lietuvos atstovas ir ponia O 
Kajeckienė kovo 3. Ispanijos 
Ambasadoriaus kviečiami, daly
vavo jo išleistuvėse. Ispanijos 
ambasadorius iš VVashingtono 
paskirtas ambasadorium prie 
Šventojo Sosto.

KAIP SU PAŠTO KONTROLE 
AMERIKOJE?

Valstybės gynėjo pavaduoto
jas AValpin vasario 29 teisme 
pasisakė davęs nurodymų paš
tui sulaikyti Cohn ir jo advo
kato paštą, o prieš tai priesai
ka buvo tekį kaltinimą panei
gęs. Teisėjas Archie O. Daw- 
son pareiškė nustebimą, kad tai 
esą panašu greičiau i Sovietų 
Sąjungą, ne į Jungtines Valsty
bes..

— Šen. Thomas Dodd rengia 
vidaus saugumo komisijoje ap
klausinėjimą. kuris asmuo iš 
valstybės departamento yra at
sakingas už Amerikos kompro
mitavimą Ghanoje. Senatorius 
yra tos komisijos vicepirminin
kas
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vas siūlymą parėmė- Kiti aka
demijas nariai nerodė entuzi
azmo. Jei reikia išrinkti —

gerai, išrinkę, bet tik vie
no balso dauguma,

o vienoje kortelėje buvo į- 
rašytas "nupirktas”. Joffe pa
siskubino kortelę sunaikinti 
kaip negaliojančią. Tačiau ben
dras nepalankumas negalėjo 
būti paslėptas nuo Kapitzos.

Kapitzai to buvo jau per
daug. Anglijoje jis buvo “ne
pastebėtas", Maskvoje jis buvo 
įžeistas.

Ir jis atsisakė būti akademi
jos nariu.

Depresijos metu Kapitza ga
vo dovaną — šunį, puikios 
veislės iš Sibiro nuo Baikalo 
ežero. Kažkas žinojo jo aistrą 
šunim. Kapitza pavadino dova
ną Ermaku. kazokų atamano 
vardu, ii’ su juo buvo neper
skiriamas. Kažkas žinojo jo ir 
kitą aistrą — pamėgimą šach
matais žaisti- Taip, Kapitza mė
go šachmatus. Londone gi jis 
žaidė su Kubos čempionu ir 
baigė lygiom. Vieną dieną jis 
rado jam dovanotus šachma
tus iš Karelijos beržo. Tai me
niška dovana.

Kapitza nujautė, kas jam do
vanojo, kas yra tas, kuris rodo 
jam dėmesio,

kada kiti jį stumia nuo sa
vęs, net jo profesijos kolegos 
mokslininkai. Jiek rusai, tiek 
vakariečiai.

Kaip tik 1935 metais gegu-* 
žės 15 dieną buvo iškilmės — 
atidarytas Maskvos požeminis 
geležinkelis- Kapitza vėl gavo 
oficialų kvietimą atsilankyti į 
iškilmes Kremliuje. Kapitza 
šiuo kartu kvietimą priėmė. At
gabenti Kapitzą iš namų į pri
ėmimą Kremliuje buvo paves
ta Maskvos partijos sekretoriui 
jaunam Nikitai Chruščiovui.

(Bus daugiau)

MINĖJIMAS
Niagara Falls, šv. Jurgio baž

nyčioj, 10 v., ryte bus mišios 
už Lietuvos laisvės kovotojus, 
savanorius ir partizanus. Po
piet 3:30 v. programa bus Tarp
tautinio Instituto patalpose 
(1260 Delaware Avė., Buffalo, 
N.Y.). Kalbės rašytojas Jurgis 
Jankus, o dainos ir žodžio me
ną patieks Rochesterio lietu
viai menininkai. oVisų apylinkių 
lietuviai yra laukiami šio minė
jimo svečiai.

Nauja valdyba šiais metais 
yra šios sudėties: pirm. Romas 
Masiulionis. sekr. Akvilina Mu
steikienė ir ižd. Alfonsas Sa
kavičius.

Lietuvių Fondas pajudėjo ne 
tik kolektyviai, bet ir indivi
dualiai. Anksčiau Buffalo lietu
vių klubas buvo įmokėjęs 150 
dol., o dabar dar paskiros šei
mos tapo Fondo nariais: Gam- 
ziukai, K. Gludą. Musteikiai ir 
Stankaičiai. Pasižadėjo prisidėti 
ir Jasaičiai ir Masiulioniai, Sa- 
kavičiai. Sakai ir kt.

Dvi rezoliucijos buvo praves
tos klubo narių pastangomis. 
Daroma žygių, kreipiantis į ati
tinkamus senatorius bei kon- 
gresmanus. vieną jų padaryti 
vykdoma rezoliucija. A.M.

SOCIALISTAI IR KOMUNIS
TAI PRANCŪZIJOJE

Prancūzų socialistai džiau
gėsi. kad komunistai pažadėjo 
remti socialistų atstovą Deffer- 
re į prezidentus. Nuliūdo, kai 
komunistai nesileidžia į pasi
kalbėjimus dėl ideologinių skir
tumų. Girdi Chruščiovas su 
prancūzų socialistų delegacija 
apie tai diskutavęs, o savi ko
munistai to nenori. Jau supy
ko socialistai, kad komunistai 
nori paveržti iš socialistų jų 
kandidatą į prezidentus.

— Šveicarija vasario 29 
suėmė ir ištrėmė Jacųues Sou- 
stelle. kuris organizuoja po
grindį prieš de Gaulle.
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DR. J. KAZICKAS (antras iš kairės), įteikęs Lietuvių Fondui 10.000 dol. Kairėje dr. P. Kisielius, dešinėje 
dr. A. Razma ir dr. K. Ambrazaitis.

GYDYTOJAI JUNGIASI I LIETUVIŲ FOND|
Illinois lietuviai gydytojai 

yra susibūrę į savo draugiją, 
kuriai priklauso ir jų žmonos. 
Draugijai pirmininkauja dr. F. 
Kaunas.

Vasario 19 draugija surengė 
metinį kultūrinį pobūvį, kuria
me rašytojas Ben. Babrauskas 
kalbėjo apie Donelaitį kaip lie
tuvybės apaštalą. Pobūvį su
rengti padėjo dr. M. Milienė, 
dr. B. Gaižiūnas ir k.

Pobūvio metu aptarta Lietu
vių Fondo vajaus pelnas- Ten 
pat gydytojų žmonų pirminin
kė O. Atkočiūnienė dr. A. Raz
mai, Lietuvių Fondo tarybos 
pirmininkui. įteikė 1000 dol. Ir 
pati Illinois lietuvių gydytojų 
draugija įstojo narių į Fondą, 
inešdama 1000 dol. Taip pat 
po 1000 dol- Įnešė ir pasida
rė tikrais Fondo nariais: Dr. 
L. Kriaučeliūnas, dr. A. Čiuris, 

O. ATKOČIŪNIENĖ, Illinois lietuvių gydytojų žmonų pirmininkė, dr. A. Razmai jteikie 1,000 dol. NuOtr. V. 
Račkausko.

čelTunas t A Razma a k “ k ’ d J‘ Va,aU“- '• Makštut.enė, dr. L. Kr.au
čebunas. dr A. Raat.a, dr. F. Kaunas. dr M Budnenė.dr. A c Lip,k)eM( dr. A Labok.enė S Pau
tten.enė. O. Atkoč.un.cnė, dr. Br. Caiž.ūnas. Nvotr v Račkausko '

dr. A. Zotovas įnešė 200 dol. 
Jau nemažas skaičius lietuvių 
gydytojų yra Fondo nariais.

Dabar aptartas vajaus pla
nas, pagal kurį kiekvienas Illi
nois lietuvis gydytojas dar šiais 
metais privalėtų pasidaryti Fon-

Vėžys nuo cigarečių
— Vokietijos gydytojų pa

reiškimai skelbia vėžio ligos 
kaltininku oro apteršimą la
biausiai nuo automobilių. Tai 
esąs didesnis kaltininkas nei 
cigaretės- Atkreipė dėmesį, kad 
vėžio susirgimai ypačiai liečia 
sunkvežimių ir taksi šoferius.

— Amerikos atstovybėje 
Prahoje surastas komunistų į- 
taisytas mikrofonas. 

do nariu arba mažiausiai įnešti 
pradinį įnašą.

Visi dalyvavusieji pasižadė
jo būti aktyviais Lietuvių Fon
do organizatoriais ir daryti vi
sa, kad Fondas augtų dar grei
čiau. (r.)

ar nuo automobiliu V
— Graikijos karaliaus Pau

liaus laidotuvėse Amerikos pre
zidentui atstovauja buv. prez. 
Trumanas ir Mrs. Johnson-

— Oss. Romano rašo, kad 
Vatikano antrojo susirinkimo 
trečia sesija bus ir paskutinė. 
Ji truks nuo rugsėjo 14 iki 
lapkričio 20.

— Karalienei Elžbietai kovo 
10 gimė trečias sūnus.
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Matai, mano dukrele, tu priklausai...
Mieli sesės ir broliai 
ateitininkai!

Tikiu, jums bus įdomu kai 
ką išgirsti apie pirmą suruoštą 
Pietų Amerikos ateitininkų sto
vyklą, kurioje dalyvavo lietu
viškas jaunimas iš Argentinos, 
Uragvajaus ir Brazilijos. Ji 
mums paliko neišdildomų atmi
nimų.

Nežinau tikrai, nuo ko pra
dėti, nes nuotykiai prasidėjo 
čia, Santos, kai man suvėlavo 
dokumentus padaryti sakyda
mi: “Matai, mano dukterie, tu 
priklausai “Be Tėvynės” gru
pei; už tokius asmenis nieks ne
atsako ir kiekviena tauta bijo 
■išleisti”.

Mano draugės, nesulaukę 
manęs, išvažiavo autobusu iš 
Sao Paulo į M on te video. Ašarė
lėmis aplaisčiusi Uragvajaus ir 
Argentinos konsulatus, vijausi 
jas lėktuvu. Ir šiaip taip pasi
vijau Montevideo mieste.

Toliau ... į Buenos Aires

Su savo mielom draugužėm 
iš Sao Paulo ir gražiu būreliu 
draugių ir draugų iš Urugva
jaus. kuriuos jau pažinojau nuo 
antrojo Pietų Amerikos lietu
vių kongreso, leidomės autobu
su į Coloniją. Kelionėje gėrė
jausi lygumų platybėm, kurių 
taip buvau išsiilgus, o mano 
draugai tyčiojos iš manės: “Ko 
taip spoksai? Čia jokio vaizdo 
nėra”.

Po pusdienio kelionės pasie
kėm Coloniją, kur laukėm at
plaukiant laivo- Atplaukė nau
jas gražus laivas, ir mes, gėrė
damiesi laivo ir vaizdų grožiu, 
nė nepajutom, kai atsidūrėm 
Buenos Aires. Sudainavę gražią 
lietuviška daina ’aivo persona
lui, leidomės ant kranto, kur 
jau mūsų laukė su mašinom, 
kad nugabentų į lietuvišką pa
rapiją. Čia susitikom lietuviško 
jaunimo, pasivaikščiojom po 
sodelį, apžiūrėjom lietuvišką 
kryžių ir bažnyčią. Paskui bu
vom skirstomi po šeimas- Kiek
vienas su savo naujais globė
jais leidomės namų link.

Buenos Aires viešėjom tris 
dienas. Ir žmogus nežinojai, 
kuo daugiau gėrėtis; mūsų lie
tuvių nuoširdumu ir vaišingu
mu, miesto didingumu ir gro
žybėmis. ar vakarėlių linksmy
be? Kasdien mus vežiojo po 
miestą, o vakarais — vieną 
vakarą buvo šaunus vakarėlis 
pas Deveikius, kitą — parapi
jos salėj vaišės ir šokiai, tre
čią Čekanauskų puošniuose na
muose šokom ir dėkom, kaip 
tik jaunimas gali. Ir taip skris
te praskrido tos malonios die
nos.

Cardobos link
Sausio 15, užpildę didžiausią 

autobusą ir palikę nuliūdime 
tuos draugus, kurie negalėjo 
kartu važiuoti, išdūmėm dai
nuodami Cardobos link. Auto-

COSMOS PARCELS 
ENPRESS CORP.
(Licensed by Vnesposylforg USSR)

LABAI patikima ir vadovaujanti firma Jungtinėse Vals
tybėse, turinti daug patyrimo siunčiant dovanų siuntinius 
Į visas USSR dalis. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Visi 
siuntiniai apdrausti. Gavėjas nieko nemoka. Skyriai svar
besniuose miestuose. Visi mūsų skyriai turi sandėliuose 
pasirinktinai aukštos kokybes prekių dovanoms žemomis 
kainomis. Del nemokamų informacijų ir kainoraščių susi
žinokite su bet kuriuo mūsų skyrium.
JŪS taip pat per mus galite užsakyti savo giminėms ir 
draugams daiktus, gamintus Sovietų Sąjungoje, kaip tai: 
automobilius, šaldytuvus, televizijos aparatus, siuvamas 
mašinas ir 1.1. Jūs čia apmokate pilną dovanos kainą. Pri
statymas garantuotas.
DEL pilnų informacijų rašykite ar skambinkite vyriau
siai įstaigai —

45 Wesf 45+h Street Room 1101 
Telefonas Cl 5-7905 
New York 36, N. Y.

Rimantė Steponaitytė 

Laiškas ii Brazilijos

buse virė gyvenimas: dainos, 
išdaigos, rinkimai komisijų, pa
sakojimai, kaip ten yra Brazili
joj, kaip Uragvajuj, kaip Argen
tinoj. Kartais nuo lietuviškų 
dainų buvo peršokama prie gy
venamo krašto dainų. Ir taip 
mūsų autobuso keleiviai buvo 
kaip gyvas sidabras.

Rosario mieste

Iš ryto išvažiavę ir keliavę 
visą rytą, popiet apie 3 vai. at
sidūrėm Rosario mieste. Tai ra

EMBALSE RIO TERCERO netoli stovyklavietės Kordobos kal
nuose Argentinoje.

BUENOS AIRES tarptautiniame areodrome.

LIETUVIŠKOS parapijos kieme Buenos Aires.

Tėvo Alfonso Bematonio sveikinimas
Viešpaties Kristaus Prisikė

limo šventėje, negalėdamas 
kiekvienam asmeniškai parašy
ti. noriu šiuo būdu nuošir
džiausiai pasveikinti visus sa
vo prietelius ir pažįstamus A- 
merikoje ir kartu padėkoti už 
mielus prisiminimus bei nepa
ilstamą pagalbą Vokietijos lie- 

mus ir gražus miestas prie 
upės Sudarė mums labai sim
patiško miesto vaizdą. Visus 
stebino savo modernišku, tik 
neseniai pastatytu, milžinišku 
paminklu Vėliavai. Į viršų už
kopus, matyt visas miestas 
kaip ant delno-

Aplankėm senovišką puikią 
katedrą, stebėjomis gražiai ap
sodintam aikštėm :r sodais. Va
kare privažiavom prie lietuvių 
parapijos, kur buvom iškilmin
gai sutikti su orkestru ir lietu
viška armonika. Apžiūrėję pap
rastą, bet ypatingai jaukią Šv. 
Kazimiero bažnytėlę ir paban
dę iš Amerikos atvežtus pui

tuviam, o ypač už pagalbą Va
sario 16 gimnazijos išlaikymui- 
Ši gimnazija mums visiems ta
po ne tik mūsų “rūpesčių vai-
ku”, bet ir mūsų lūkesčių bei 
vilties simboliu. “Lietuva atsi
bus juk kada, neveltui ji tiek 
iškentėjo.”

Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės šiuo laiku pats di
džiausias rūpestis Vasario 16 
gimnazijos pradėtuosius nau
jus namus užbaigti, kad mūsų 
jaunimas galėtų nuo rudens 
mokytis tinkamose patalpose. 
Jungdamasis prie mūsų PLB 
krašto valdybos ir gimnazijos 
vadovybės atsišaukimo į laisvo
jo pasaulio lietuvius, prašau ir 
raginu visus mieluosius geros 
valios lietuvius savo auka pri
sidėti prie gimnazijos išlaiky
mo ir jai naujų namų įrengi
mo.

Džiugu paminėti, kad šiais 
metais prieš šv. Velykas dvi 
mūsų gimnazijos buvusios auk
lėtinės laiko valstybinius gy
dytojų egzaminus, o buvęs auk
lėtinis kovo 14 gauna kunigys
tės šventimus Romoje. Taigi, 
Jūsų aukos nebuvo ir nebus 
veltui.

Prisikėlusio Kristaus palaima 
telydi jūsų visų gyvenimą ir 
darbus.

Jūsų
Tėv. Alt- Bernatonis OFM Cap. 

kius vargonus, ėjom valgyti va
karienės, gerųjų lietuvių mamy
čių taip skaniai paruoštos. Se
kė susipažinimas, jaunimo iš 
skirtingų šalių sveikinimai ir 
geri linkėjimai. Aišku, nebuvo 
apsieita be lietuviškų dainų, 
paįvairinamų lietuviškom pol
kutėm. kurias taip smagiai pa
grojo tikras lietuviškas muzi
kantas. Pagaliau, visi drauge 
nusifotografavę ir su ašarom 
akyse atsisveikinę, bet širdyse 
nešdamies brangią tarpusavio 
meilės šilumą iškeliavom toliau

Dabar mūsų autobusas dar 
praturtėjo, nes vežėmės su sa
vim du lietuviukus iš Rosario. 
Vieną iš jų autobuse sučiupę, 
nebeleidom išlipti ir išsigabe- 
nom.

Merkiasi akys
Važiavom naktį, bet kas sa

kė, kad miegosim. Naktį dar 
daugiau sklido juokai, dainos, 
miegalių žadinimai, romansai 
ir tt. Į paryti, vos truputį už
snūdę, staiga šokom vieni kitus 
žadinti ir trinti užmiegotas 
akis, nes pasirodė pasakiško 
grožio vaizdas- Žili kalnai, virš 
kalnų, nuo aušros paraudona
vęs dangus. Ir visa tai atsisoin- 
dėjo ramioj plačioj upėj. Nors 
akys baisiai merkėsi, bet būtų 
nuodėme visa tai pramiegoti.

(bus daugiau)

KONCERTAS LIETUVIŲ FONDUI
VVORCESTER, MASS-

Vasario 29 italų jaunimo 
centro salėje buvo surengtas 
koncertas Lietuvių Fondui pa
remti. Svarbiausia programos 
išpildytoja buvo vokiškos kil
mės, ištekėjusi už lietuvio so
listė Dorothy G. Bundza. Jai 
akomponavo Ann May.

Pirmoje programos dalyje, 
apsirengusi tautiniais drabu
žiais, dainininkė padainavo J. 
Gruodžio — Aguonėlės. J. Tall- 
at-Kelpšos — Ne margi sakalė
liai. Mano sieloj šiandien šven
tė, St. Šimkaus — Kur bakūžė 
samanota ir VVagnerio operų 
dvi arijas. Antroje dalyje po 
dvi arijas iš Mozarto ir Pucci- 
ni operų- Lietuviškas dainas iš
pildydama geriausiai įsijautė, 
dainuodama Kur bakūžė sama
nota. šiaip solistės balsas išla
vintas, jautrus, švelnus.

Meninėje programoje taip 
pat dalyvavo poetas satyrikas 
A. Gustaitis iš Bostono ir liet, 
meno mėgėjų ratelio kvartetas, 
vedamas muz. J. Beinorio.

DETROIT, MICH.
Misijos šv. Antano lietuvių 

parapijoje prasideda kovo 16, 
pirmadienį. Pamaldos bus 7:30 
v.v- ir 9 vai. rytais. Misijas pra
ves klebonas kun. Jonas Gu
tauskas iš Delhi, Ontario.

Antanas ir Ona Jonavičiai, 
Vinewoodo užeigos savininkai, 
buvo nuvykę į St. Louis. Mo.. 
dalyvauti pusbrolio kun. Myko
lo Vitkaus laidotuvėse.

Kun- Viktoras Kriščiūnevi- 
čius sako pamokslus Dievo Ap
vaizdos lietuviu bažnyčioje ga
vėnios metu kiekvieną antra
dienį 7 vai. vak.

Antanina ir Jonas Jonynai 
paaukojo 1000 dol. Lietuvių

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją! 
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP.. Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki 
12"r ir konservatyviai j trumpalaikes— užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antrus "mortgagc". namus ir 1.1. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržą, šiuo metu vienos 
akcijos kaina $10.00. Po birželio 30 d. Si kaina bus pakelta.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIūNAS. 100-21 89th Avė . Richniond Hill N.Y.; HI 1-6799 

arba
A. VEDECKA3. 93 Morgan St.. Stamford. Conn. Tol. 325-0997 
Darbo valandos: Šiokiadieniais 0-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

BALFO vakare Brooklyne kovo 21 vaina Hamiltono dramos mėgėjų “Aukuro” grupe.

LIETUVIŲ KLUBO KULTŪRINIS DARBAS
Hartford, Conn — Lietuvių 

A.P. Klubo nepašalpinis sky
rius įsteigtas 1941 sausio 5 dėl 
to, kad L.A.P klube nariais ga
li būti tik vyrai, o šiame abie
jų lyčių žmonės. Šis skyrius tu
ri apie 130 narių ir kasoje 273. 
57 dol.

Skyriaus veikla gana graži 
ir produktinga. Savo lėšomis ir 
narių darbu talkina ir anam vy-

Trumpą turiningą įžangos žo
dį tarė rašytojas A. Giedrius ir 
angliškai ponia G- Kaneb.

Publikos atsilankė mažokai. 
Po koncerto Maironio parke 
buvo vaišės.

Lietuvių Fondui remti komi
tetą sudaro: A. Giedrius, dr. 
B. Matulionis. M. Watkins. V. 
Prapuolenis. J- Matusaitis.

Kultūros klubo susirinkimas 
įvyko kovo 1 Maironio parko 
salėje. Pradžioje atsistojimu pa
gerbti mirę: Vliko pirminin
kas dr. A. Trimakas, pedago
gas M. Krikščiūnas, rašytojas 
kritikas S. Leskaitis.

Paskaitą skaitė Michigano 
universitete socialinius moks
las baigęs VI. Gedmintas. Jis 
kalbėjo tema, kodėl jaunimas 
nesidomi lietuviškais reikalais. 
Prelegentas daugiausia kaltino 
tėvus, bet kaip gyvose diskusi
jose paaiškėjo, esama ir dau
giau priežasčių.

Kitas kultūros klubo susirin
kimas bus balandžio 5 d. 5 v. 
Maironio parke. Pr.

Fondui per Detroito Lietuvių 
Bendruomenę.

Lietuvių Organizacijų Cent
ro metinis susirinkimas šaukia
mas sekmadienį 12 vai. p. p. 
lietuvių namuose (3009 Till- 
man). Bus renkama valdyba 
1964 metams.

JAV pabėgėliams globoti ko
miteto koncertas bus pirmadie
nį kovo 30. Fordo auditorijoje- 
Bilietai gaunami Vlado Paužos 
krautuvėje “Neringoje”.

Klausykite lietuviškų melio- 
dijų radijo programos iš Det
roito WJLB stoties, banga 1400 
šeštadieniais 4:30 iki 5:30 p.p.

-rjv- 

rų skyriui įklubui)- Nepašalpi
nis skyrius yra paaukojęs 100 
dolerių Lietuvių Fondui, yra jo 
narys.

Be didžiosios salės, kurioje 
būna minėjimai, šventės, kon
certai, L.A.P. klubas turi ir 
mažesnių saliukių, kuriose bū
na siauresni organizacijų susi
rinkimai, valdybos posėdžiai ir 
k. Tokių mažų salių yra ketu
rios: dvi pirmajame aukšte ir 
dvi antrajame; jų vieną čia uži
ma virtuvė.

Vieną iš tų saliukių žemai į- 
rengė kaip svečių kambarį.Nu
pirkta stalas, kėdžių, sofa ir ki
ti baldai- Jame įrengta ir bib
lioteka. Ją įrengė buvęs šio 
skyriaus pirm. Walter Chase. 
Knygų paaukojęs vienas as
muo. Tik reiktų tas knygas su
kataloguoti ir padaryti korte
les. kad skaitytojas greičiau ga
lėtų susirasti reikiamą knygą.

Šio kambario sienas puošia 
didžiųjų vyrų paveikslai: Lietu
vos prezidento Antano Smeto
nos, Lietuvos patriarcho dr. Jo
no Basanavičiaus ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių pirmojo 
prezidento Jurgio V’ashingto- 
no-

Nepašalpinis skyrius yra nu
pirkęs klubo virtuvei krosnį, 
6 aukštas kėdės. 3 komplektus 
šachmatų, visiems langams di
džiojoje salėje užuolaidas. Už
uolaidas be atlyginimo pasiuvo 
Connie Miller. Ona Jusinienė, 
Ona Brazauskienė ir Kurienė. 
Užuolaidų medžiagai išleista 
351 dol.

Kiekvienais metais surengia 
koncertų ir iškylą — pikniką. 
Praeitais metais buvo pakvies
tas iš Bostono muz. J. Gaide
lio choras, kuris čia puikiai pa

J. Bernotassirodė. Šiais metais jau su-

rengtas talentų vakaras-kon
certas- Birželio 20, šeštadienį, 
numatyta surengti iškylą — 
pikniką. Šiemet pirmininku yra 
K. Mikalauskas. Pernai buvo 
W. Chase.

Pažymėtina iki šiol buvusi 
šio skyriaus protokolų sekreto
rė D. Draugelienė, kuri proto
kolus rašė ir protokolų knygą 
tvarkė labai pavyzdingai. Iždi
ninkės —- Ona Brazauskienė, 
Ona Jusinienė ir Marija Baltu- 
lionienė — skyriaus iždą tvar
ko labai rūpestingai-

Iškilmingas pobūvis 
kunigams pagerbti

Lietuvių parapijos draugijų 
pirmininkų komisija, kovo 15, 
sekmadienį, 5 vai. vakare baž
nyčios salėje rengia iškilmingą 
pobūvį naujam klebonui Juo
zui Matučiui priimti ir kun. 
Juozui Dilonui atsisveikinti. Ku
nigas Juozas Dilonas iškelia
mas į New Britainą lietuvių šv- 
Andriejaus parapijos vikaru.

Rengimo komisija nuošir
džiai kviečia visus parapiečius 
atsilankyti ir pareikšti naujam 
klebonui ir išvykstančiam vi
karui savo linkėjimus.

Lietuvių radijo valanda perke
liama i kitą stotį

Hartfordo lietuvių radijo va
landos koncertas bus balan
džio 4 d.. 7 vai. vak. lietuvių 
piliečių klubo salėje. Dainuos 
Hartfordo lietuvių mišrus cho
ras. Po koncerto bus šokiai, ku
riems gros geras orkestras.

Nuo balandžio 5 d- lietuvių 
radijo valandos programa bus 
girdima iš stoties WBMi. ban
ga F.M. 95.7 nuo 10 iki 11 vai. 
rytą. Senojoje stotyje lietuvių 
valanda uždaroma.
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priklausomybės minėjimas, su
rengtas vasario 16, praėjo pa
kiliai ir kovos ryžto atnaujini
mo ženkle. Minėjimo metu bu
vo priimtos rezoliucijos JAV 
prezidentui, JAV valstybės sek
retoriui, JAV senatoriui K. Kea- 
ting ir JAV kongreso atstovui 
F. Horton prašant, kad Lietu
voj vykdomas kolonializmas ir 
žmonių deportacijos į Sov. Ru
sijos negyvenamus užkampius 
būtų iškeltas J. Tautose, reika
laujant, kad Sov. Rusijos rau
donoji armija k* jų vyriausybės 
agentai pasitrauktų iš Lietuvos 
ir kitų Baltijos kraštų ir J- T. 
priežiūroje būtų pravesti laisvi 
rinkimai

Minėjimas buvo pradėtas 11 
vai. šv. Jurgio liet- kat. para
pijos bažnyčioje pamaldomis. 
Mišias aukojo ir pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. J. Jančys, 
MIC. Pamaldose lietuvių orga
nizacijos dalyvavo organizuotai 
ir su savo vėliavomis.

Popiet 3 vai. parapijos salė
je iškilmingą minėjimą savo 
atsilankymu pagerbė miesto 
meras, jo padėjėjas ir kiti 
aukšti pareigūnai bei latvių, es
tų, ukrainiečių ir vengrų atsto
vai. Svečiai pasakė sveikinimo 
kalbas.

J. Jasaitis, JAV LB C. V-bos 
pirmininkas, savo trumpoj kal
boje kvietė tautiečius nepraras
ti vilties dėl Tėvų žemės išlais
vinimo.

Meninę programą išpildė vie
tos liet, bendruomenės moterų 
ir vyrų chorai, vadovaujami 
Jono Adomaičio-

Lietuvos laisvės reikalams su
rinkta 940 dol. Aukos priima
mos ir toliau.

Minėjimą praveoė dr- VI. Le- 
lis. svečius pristatė Frank Jur- 
len-Jurgtelionis. Rengė vietos 
Alto skyrius.

Vakare trys TV stotys minė

8 Carnegie Endowment saHje New Yorke. Nvotr. V. Matelio.

Ilgo grojimo plokštelė

Mylėsi Lietuvį iš tolo
ILsios Dainų Šventės rinktinė

High Fideli+y — $4-00 Stereo — 5.00

Galima įsigyti:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
910 Willoughby Avė., Brooklyn N. Y. 11221

jimo vaizdus parodė televizijo
je. “Time Union” dienraštis į- 
sidėjo platoką minėjimo apra
šymą, iškeldamas rezoliucijų 
turinį.

Iš ryto 9:30 vai. lietuvių ra
dijo valandėlės metu, Lietuvos 

glų ir lietuvių kalbomis prave
dė R. Kirštemas.

Lankėsi vyskp. V. Brizgys
Vasario 26 Šiluvos koplyčios 

fondo reikalais lankėsi vysk. 
V. Brizgys, kuris tą sekmadie
nį šv. Jurgio lietuvių bažnyčio
je pasakė tris pamokslus, pa
aiškindamas Šiluvos koplyčios 

tovėje Washmgtone. Popiet 3 

sudarytas Šiluvos koplyčias feo
do komitetas, kuris vykdys pi
niginę rinkliavą. Manoma, kad 
per 3 metus Rochester, N.Y. 
Šv- Jurgio lietuvių kat. parapi
jos nariai sudės 15,000 dolerių.

Šiluvos koplyčios fondui pir
mieji pasižadėjimai, kaip skel
bia parapijos biuletenis, yra: 
klebonas kun. P. Valiukevičius 
— 1000 dgLAlyįn W. Chapas 
ir Petronėlė Daunienė' — po 
500, Zigmas ir S. Šipailai ir 
Povilas ir Stasė Šlapeliai— po 
200, Juozas Stankus ir žmona 
Ann M. Valuk—150, K. Baltru- 
šis ir žmona, Amelia Brazis, N. 
Feldmann, Morta Gražinienė, 
Jonas ir Liucija Kilčiauskai, Jo
nas ir Ona Pupimnkai, Juozas 
ir Danutė Saladžiai, Kazys šau
lys, Bronius ir Adelė Vaščegai 
ir Mary Valuk — po 100 dl. 
Kiti aukojo po mažiau. Parape- 
čių lankymas dar tik pradėtas.

Nauja LB apylinkės valdyba
Kovo 8 įvykęs vietos lietu

vių bendruomenės susirinki
mas išsirinko naują valdybą; 
Ona Adomaitienė, Kazys Saba
lis (pirm). Bronius Krokys, 
Kęstutis Miškinis, Vaid. Drau
gelis ir Juozas Stankus.

PIANISTĖS ALDONOS KEPALAITCS priėmimas UKnų namuose kovo 7. Pirmoje eilėje, kairėje tėvas K. 
Kepalas, p. Ulienienė, prie pianino — Aldona Kepalaitė. Nuotr. V. Maželio.

Lietuvių Fondo vajus vis dar 
vykdomas. 9d šiol yra sudėta 
aukų apie 9,000 dol. Pr. savai
tę 58-tuoju šimtininku įstojo 
Mykolas Žirlys.

7:30 vaL šv. Jurgio parapijos 
salėje bus kartojama Vyt Alan
to 3 veiksų komedija “Buhal
terijos klaida, kuri vasario 29 
Toronte, frisikėlBno parapijos 
salėje, sėkmingai buvo suvai
dinta, o praėjusį pavasarį Ro- 
chestery kaip premjerą buvo 
pastatyta. Režisuoja prof. VI. 
Sabalienė.

Lietuviu Fondo

pa
su

Beveik 60 metų sėkmingai 
veikusi šv. Jurgio kareivio 
draugystė, daug nusipelniusi 
vietos šv. Jurgio liet, katalikų 
parapijos kūrimo darbe ir lie
tuvybės išlaikymo veikloje, 
prieš Kalėdas įvykusiame susi
rinkime nutarta uždaryti- Šios 
garbingos organizacijos likvida
cijos projektas bus parengtas 
iki gegužės 3.

Lietuvos laisvės fondas 
turėtę būti vienas

Vasario mėn. pradžioje 
sigarsinus Tautos Fondui 
prašymu aukoti Vliko vykdo
mam Lietuvos laisvės kovos 
darbui remti, Rochesterio lie
tuvių dosnioje visuomenėje 
sukėlė įvairių svarstymų. Dau
guma mano, kad Vasario 16 
proga renkamos Lietuvos lais
vės darbui remti aukos turėtų 
suplaukti į vieną, Lietuvos Lais
vės Fondą, kurio globėjai — 
Alto, Vliko ir L. Bendruome
nės atstovai — turėtų teisę 
skirstyti ir prižiūrėti šio fon
do lėšas Steigimas ar atgaivi
nimas vis naujų fondų — tai 
skaldymas ir menkinimas šio 
reikšmingo darbo reikšmės, 
kaip mano rochesteriečiai. sb.

Vasario 16 
angliakasiu 

mieste
Shenandoah, Pa. — šio mies

to lietuviai kasmet, pamini Lie
tuves nepriklausomybės paskel- 
bimo šventę, šiemet minėjimas : buv0 piina žmonių. Bostono jū- 

rų skautai, vadovaujami Jan- 
čausko ir M. Manomaičio, įne
šė vėliavas. Maldą už Lietuvą 
sukalbėjo kun. Jonas Žuroms- 
kis. Bostono parapijos choras 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus.

Kalbas pasakė miesto majo
re Helen Sampson, linkėdama 
Lietuvai laisvės. Lietuviškai kal
bėjo Antanas Matijoška iš Dor- 
chesterio. Jis vaizdžiai nušvietė 
dabartinės Lietuvos padėtį. ' 
-- Jonas Rusas perskaitė guber
natoriaus Peabody proklamacū 
ją. Rezoliucijas perskaitė kun. 
J. žuromskis. Rezoliucijos pa
siųstos valstybės pareigūnam ir 
vietinei spaudai.

Baigiant minėjimą, meninę 
programą išpildė Bostono para
pijos choras, vadovaujamas Je
ronimo Kačinsko.

Lowellio lietuviai nuoširdžiai 
dėkoja jūrų skautam ir chorui, 
kurie atvyko iš Bostono. Jie 
taip pat prisidėjo ir savo au- 
komis-

Aukų iš viso surinkta 275 
dol. Aukojo: D.L.K. Vytauto 
klubas 50 dol., moterų pagal
binė — 50 dol.; po 10 dol. SLA 
173 kuopa, kun- J. žuromskis, 
Simonas Kraučiūnas; šv. Petro 
parapijos choras 7 dol.; po 5 
dol. V. Kapeckas, S. Morkūnas, 
L. Paulauskas, J- Tamašauskas, 
J. Kauropaulas, J. Gurskis 4 
dol. Zičkus 3 dol., P. Saulėnas 
3 dol. Visi kiti aukojo mažiau. 
Prie aukų pridėta 25.50 dol. ku
rie buvo surinkti prieš minėji
mą lėšų padengimui.. Pinigai 
pasiųsti Altui.

S. PtutaMkas

buvo išgarsintas plačia infor
macine akcija bažnyčioje, spau
doje ir per radiją.

Vasario 16 sekmadienį, šv- 
Jurgio lietuvių bažnyčioje per 
mišias iš sakyklos buvo aiški
nama Lietuvos skaudi padėtis, 
žmonės raginti melstis ir prašy
ti Dievą laisvės ir nepriklauso
mybės Lietuvai, išvadavimo 
nuo žvėriško komunistų žiau
rumo ir Lietuvos komunistų at
sivertimo. Pamaldų metu žmo
nės jautriai ir nuoširdžiai gie
dojo suplikaciją: “Dievas mūsų 
gelbėtojas”. Po mišių sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Vasario 15 vietinis laikraštis 
“Evening Herald” įsidėjo veda
mąjį. Laikraštis pabrėžė Lietu
vos teisę būti nepriklausoma, 
pasmerkė komunistų žiaurumą, 
piktą išnaudojimą Lietuvos že
mės gėrybių ir žmonių. Tas 
editorialas buvo atspausdintas 
“Congresskmal Record”.

Švento Jurgio parapijos ka
talikų veteranų postas ir lie
tuvių klubas savo susirinkimuo
se priėmė rezoliucijas Lietuvos 
reikalu. Rezoliucijos buvo pa
siųstos Pennsylv&nijos senato
riam. šios apylinkės atstovam 
Kongrese ir Valstybės departa
mentui ir taip pat tilpo “Con- 
gressional Record” bei “Eve
ning Herald”.

Per radiją lietuvišką valan
dą pravedė kun. Juozas Neva- 
rauskas, šv. Jėzaus širdies pa
rapijos New Philadelphia, Pa , 
klebonas, kuris lietuviškai ir 
angliškai paaiškino Lietuvos 
padėtį ir mūsų pareigą jos rei
kalus remti. J.K.

LIETUVIŲ PARAPIJOS 50 M. SUKAKTIS
šv- Pranciškaus parituos 

50 metų sukaktis bus minima 
balandžio 5. Iškilmingas ponti- 
fĮkalinės mišias aukos Worces- 
terio vyskupas Bernardas J. 
Flanagan. Po mišių suteiks sut
virtinimo sakramentą. Tikima
si, kad iki to laiko bus užbaig
ta ir klebonija.

Sukaktuvinis parapijos poky
lis įvyks tą pačią dieną 5:30 v. 
v. miesto rotušės salėje. Bilie
tai jau platinami.
Parapijos sukaktis iš tikro 
buvo praeitų metų spalio mė
nesį, bet vyskupas tuo metu 
buvo Romoje, taip sukaktį te
ko atkelti į balandžio mėn.

Jubilėjui rengti komitetą su
daro: Jonas Krustapentus, Pet
ras Stone, Alicija Perekšhenė, 
Emilija Petrauskienė, Paulina 
Žilinskienė; Joanna česnienė, 
Petras, Krustapęntus ir dr- Hen
rikas Gailiūnas.

Lietuvos vyčiu 10 'kuopa pa
minėjo šv. Kazimiero šventę 
kovo 1. Visi dalyvavo mišiose, 
bendroje komunijoje, pusry
čiuose. Bažnyčioje pamokslą pa-

Lowell, Mass.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas pavyko ge
rai. D.L.K. Vytauto svetainė

i ATHOL, MASS

sakė kun- Jonas Jutt apie šv. 
Kazimierą, per pusryčius prog
ramai vadovavo pirm. dr. Gai- 
liūnas.

Moterų gildės susirinkimas 
buvo kovo 10. Pirmininkė Pau
lina Žilinskienė kalbėjo apie 
vyskupijos moterų veiklą, Do- 
rotėja Pingienė pranešė šio 
pusmečio parengimus. Po susi
rinkimo kleb. kun. Jonas Jutt 
papasakojo apie Guadalupės 
Mariją ir parodė nuotraukų.

Ieva Rašimaitė mirė vasario 
11. Ji ilgą laiką šeimininkavo 
klebonijoje Atholyje- Buvo te
ta kun. Juraičio, kurs šioje pa

NEW BRITAIN, CONN.
Varpo dramos klubas —25 

dol. Po 20 dol.: kleb. kun. B. 
Gauronskas, Slivinskienė ir sū
nus, -------- -------------------

šventė buvo paminėta vasario 
23. Žmonių dalyvavo daug, 
net tiek nesitikėta-

Šv. Andriejaus bažnyčioje 11 
vai. buvo pamaldos. Lietuvių 
veteranų RIZ postas įnešė vė
liavas.

Minėjimas įvyko 4 v. po
piet lietuvių svetainėje. Vete
ranam įnešus vėliavas, Hart
fordo lietuvių mišrus choras 
sugiedojo Amerikos ir Lietuvos

Minėjimui vadovavo M. Gri- 
maila. Garbės prezidiuman bu
vo pakviesta miesto majoras 
Thomas Meskil, advokatas Al

donas Mockus, 
B. Gauronskas, 
pagrindinis kal- 
Darbininko re-

girdas Politis, 
klebonas kun. 
A- Kneižys — 
bėtojas, buvęs 
daktorius.

Pirmiausia advokatas Politis 
perskaitė rezoliuciją, kurią pa
rengė jis, miesto majoras T. 
Meskil ir kleb. kun. B. Gaurons-

Meninėje dalyje pasirodė 
Hartfordo mišrus choras, vado
vaujamas J. Petkaičio. Jis pa
dainavo keletą lietuviškų dai
nų. šeštadieninės mokyklos 
grupė, vadovaujama K. Marijo- 
šienės, pasirodė su tautiniais 
šokiais ir deklamacijom.

Pertraukos metu rinktos au
kos. Viso surinkta 681.29 dol. 
Pinigai persiųsti Amerikos Lie
tuvių Tarybos centrui- Aukojo:

Ieškomas dėl palikimo. Prieš 
.kurį laiką miręs Mykolas Ma
tulevičius. Amerikoje žinomas 
kaip Mike Mitchel. yra testa
mentu užrašęs stamboką su
mą savo broliui Kazimierui Ma
tulevičiui taipgi žinomam kaip 
Charles Mitchel. Abu broliai 
į Ameriką atvyko prieš pirmą
jį pasaulinį karą. Spėjama, kad 
buvo kilę iš Vilniaus krašto. 
Turintieji žinių apie Kazimie
rą Matulevičių malonėkite pa
informuoti Lietuvos generalinį 
konsulatą New Yorke: Consu- 
late General of Lithuania, 41 
West 92nd Street, New York, 
N- Y., 10024.

Baltimores žinios
šeknę pusryčius surengė šv. 

Vardo Draugijos vyrai kovo 8, 
sekmadienį, šeimos susirinko 
pusryčių šv. Alfonso mokyklos 
salėje po 8:30 vi. mišių. Kalbė
jo Marylando valstybės žymus 
Šv. Vardo Draugijos veikėjas 
Paul Nevins. Pusryčiuose daly
vavo klebonas prel. L Mende- 
lis ir Šv. Vardo Draugijos dva
sios vadas kun. J. Antoszevvski. 

. C.Y.O, katalikiško jaunimo 
organizacijos nariai, dalyvaus 
šventoje Valandoje kovo 15, 
sekmadienį, Benedikto bažny
čioje. Šv. Alfonso jaunimas, ku
ris priklauso šiai organizacijai, 
raginamas gausiai dalyvauti- 

Lietuviu Postas 154 kovo 15 
sekmadienį, visus kviečia į 
“Bull Roast” pobūviui. Legio- 
neriai viską turi paruošę. Sve
čius pradės vaišinti skaniai pa
gamintą jautieną 1 vai. Bus ki
tų skanių valgių, loterijų ir pra
mogų iki 6 vai. vak. Kas gal
voja dalyvauti, raginami iš 
anksto įsigyti bilietus. Pobūvis 
bus Town Hali 8026 Eastern 
Avė.

Kun- Juozą Antoszewski šv. 
Alfonso vikarą, pagerbs Vete
ran Mission Crusaders kur jis 
atlieka svarbias pareigas- Sek
madienį, kovo 22, naujoje Ma
rijos Karalienės katedroje, jam 
bus įteiktas brangus medalis- 
žymuo. Sveikiname kun. Juozą 
ir linkime jam sėkmės ateityje.

Antano Smetonos, buvusio 
Lietuvos prezidento 20 metų 
tragiškos mirties minėjimą ruo
šia Baltimores lietuvių organi
zacijų atstovų komitetas. Minė
jimas prasidės koncertu šešta
dienio vakare (kovo 14) 7 vai. 
lietuvių svetainės didžiojoj sa
lėj. Koncerte dalyvaus Philadel- 
phijos ansamblis ir solistai. Ti
kimasi, kad minėjime dalyvaus 
Lietuvos atstovas Juozas Ra
jeckas iš Washingtono- Bilie
tus bus galima įsigyti prie du
rų; suaugusiem — 2 dol., stu
dentams bei moksleiviam — 
veltui. Sekmadienį, kovo 15, 
šv. Alfonso bažnyčioje 8:30 vaL 
ryte mišios a.a. Antano 

"jūozas^GriškevičiusGri- Smetonos siel4- Rengėjai kvie
čia visus dalyvauti.

rapijoje klebonavo 31 metus ir 
kurs mirė 1963 liepos 31. Lai
dotuvėse dalyvavo daug kuni
gų, kuriems ji tarnavo.

Valerija Vedlūgienė, 85 me
tų amžiaus, mirė. Palaidota iš 
šv. Pranciškaus bažnyčios- Pali
ko sūnų Jurgį ir seserį Gelgu- 
tienę.

Rekolekcijos parapijoje pra
sideda kovo 15, baigsis kovo 
22. Anglų kalba pradžia kovo 
15 d. 7:30 vL vak. ir tęsis tris 
dienas. Lietuvių kalba prasidės 
kovo 19 ir tęsis ligi sekmadie
nio. Rekolekcijas ves kun. To
mas Žiūraitis, domininkonas. 
Visi parapiečiai bei apylinkės 
lietuviai maloniai raginami re
kolekcijose dalyvauti. JJ.

Po 10 dol.: Auksinio jubilė- 
jaus amžiaus klubas, P. Karo
sas, B- Semeška, Kaspučiai, G. 
Krivickas, O. Jokubauskas, J. 
Zdanys, G. Stasiukevičiu$. J. 
šenauskas, K- Stasiukeviči.’.s. 
Raškevičiai — 6 dol.

Po 5 dol.: J. Razevičius, A. 
Steponaitis, J, Žukauskas, P. 
Antanaitis, A. Mičiūnas, V. Jo
kubauskas, A. Martinas, S. Gru- 
šauskas. J. Petuška, A- Kaupas, 
J. Arlauskas, A. Zdanys, A. Dū
da, K. Demikis, A. Steponaus- 
kas, Riktoraičiai, A- Polaitis, 0. 
Savonis, J. Kleizėnas, J. Sčiu- 
ka, A. Sadauskas, K. Marijošie- 
nė, M. Grimaila, M. Turskis, A. 
Kašėta, E. Dalangauskas, V. 
Juozokas, J- Plečkaitis, J. Lei- 
beris, B. Kūkalius, J. Liudžius, 
P. A. Naučikai, P. Kubilius, B. 
Vilčiauskas, J Zdanevičius, J. 
Dlugauskas, V. Stašaitis.

Po 3 dol. J. Kreivėnas, 
Ruškys.

Po 2 dol. V. Sinkevičius,— 
V. Trečiokas, Junokas-

Kiti aukojo mažiau. Jei kai 
■kurie, aukavusieji ne mažiau 
2 dol.. būtų nesuminėti, atleis
kite aukų rinkėjam, nes galėjo 
ir neapsižiūrėti.

Alto skyriaus susirinkimas 
šaukiamas kovo 27 d. 8 v v. baž
nytinėje salėje. Bus renkama 
nauja valdyba ateitinantiems 
metams. P. N.

J.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

206 East 861 h Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

Ncw York. N. Y.
Tel. RE 4*4428

Vedėjas: Hclmut VoUiner
S* KASDIEN KONCERTAI nuo 1 vai. popiet 

Užkandžiai ii nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokHka virtuve: pietOs-vakarlenė

ELIZABETHE, NJ.
Dovana miesto 

bibliotekai
Lietuvos vyčių vietos 52 kp. 

šv. Kazimiero proga Elizabetho 
miesto bibliotekai padovanojo 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę: 
du egz. anglų kalba, po vieną 
egz. vokiečių, ispanų, olandų, 
kinų ir lietuvių kalbomis; viso 
devynias knygeles.

Elizabetho Daily Journal gra
žiai aprašė pačias maldakny
ges, kad maldas parašė lietuvai
tės, ištremtos į Sibirą, suminė
jo į kokias kalbas išversta.

Knygutės buvo pirktos Bal
to centre.

Naujas vajus
Su šv. Kazimiero švente vy

čiai pradėjo nauja narių vajų. 
Būtų malonu, kad mūsų kuo
pa padidėtų šimteriopai. Tada 
ir mūsų darbai būtų didesni

Elizabethietis

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kailininius apsiaustus šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FURCO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI
150 WEST 28th STREET 

NEW YORK, N.Y.
Room 402
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“A farmer today plaus as much as te 
plants. That includes financial plaoninį 
too—for next season and for the years 
beyond that l’ve found that 
Savings Bonds are a pretty good place 
to put my money for the future. Ar4 
by helping to keep America strong, 
Bonds help make that future all 
want it to be! I buy Bonds regularly. 
and they sure add up fast! Yes-sir. 
Savings Bonds make good sense — is 
more ways than onef

Keep freedea ■ yw frtre witt

U.S. SAVINGS BONDS
This advertisinf doratef fcy Tht 

. Advertisint Cooacil 
art thu publicatMB.

PRINTING

CLANCY ASSOCIATES 
T. CAGNARO

Serving all Boros 
Multigraphing - Offset 

Mimeographing - Mailing
24 HOUR SERVICE

250 Park Avė.. N.Y.C., YU 6-7833

THE ECHO PRESS 
JOHN POKO. Jr.

192 Driggs Avė.. B'klyn 22. N. Y. 
Everything and Anything 

in the Printing Line 
if vou vrant the Verv Best.

Call EV 3-2644

INTERNATIONAL 
NEVVSPAPER PRINTING 

CC.
For the Finest 

In Nevvspaper Printing
197 E. 4th Street, New York City 

OR 3-1830

MALDAKNYGE

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO
Pataisytas III leidimas

Išleido Tėvai Pranciškonai
640 pusi. Kaina 4 dol. Labai 
patranKli. rinka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. V.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiem, 

kurie suteikė paskutini patar
navimą mūsų mamytei ir žmo
nai

APOLIONIJAI 
RAMANAUSKIENEI

Esame giliai dėkingi gerina
miem kunigam: prel. M. Keme
šiui, kun. V. Karalevičiui ir 
kuo. Bartkui už aukojimą šv. 
Mišių. Dėkingi esame prel. M. 
Kemešiui už atkalbėjimą rožan
čiaus koplyčioje. Dėkojame ku
nigui J. Pragulbickui už lanky
mą ligoninėje, atkalbėjimą ro
žančiaus ir palydėjimą į kapi
nes. Dėkojame seselėms pran- 
ciškietėms už lankymą ligoni
nėje, koplyčioje ir maldas- Dė
kojame organizacijoms už atsi
lankymą koplyčioje ir atkalbė
jimą rožančius. Dėkojame dr- 
St. Petrauskui už gydymą ir 
globą ligoninėje-

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias, prisiun
tė gėlių ir pareiškė užuojautą 
mūsų liūdesio valandoje.

Dėkojame karsto nešėjams 
ir visiems laidotuvėse dalyvavu
siems. Dėkojame laidotuvių di
rektoriui Brazinskiui už patar
navimą.

Nuliūdę:
vyras Juozas Ramanauskas 

sūnūs Leonas ir Zigmas, 
duktė Liucija Klučnikienė

TO PLACE,
YOUR AD z 

CANCEL OR CHANGE
Call LO 3-7291

TV and RADIO

NEVINS RADIO & TV .
90 davs vritten guf»»-ant^e service 
on all makes and models Most ’-o»-k 
done in your home. Color. Hi-Fi. 
Stereo. Dep' with a ro'iahle servise. 
We cover all of Brooklvn. 461 At
lantic Avė., necr Nevins St. For 
fast Service call MA 4-8361.

BUSS. OPORTUNITY

Pro'ritable BAKERY for SALE
Partners cannot arree. Wi’ling sėli 
ridiculously low. Small down pay- 
ment ta kės over. Good location. great 
opportunitv for husband-wife fami- 
Iv team. Kings Point. Lond Island. 
Call immediately 516 FO 8-0144.

H. W. MALĖ - FEMALE

CUSTODIAN
New Private High School 

Brooklyn — Stationary Engineer 
License — School experience 

In. English u-rite to
EOX F 27 — ROOM 824

11 WEST 42 ST. - N. Y. C.

MOLDMAKERS and 
TOOL ROOM MACHIN1STS

DIE MAKERS. INC.
1938 Park Avė.. N. Y. C.

FO 8-7363

SCHOOLS

KAY-LAURE’
For A Beauty Carecr

• Beginners. Day
and evening z _
classes

• Refresher course
• Manicuring V* Ir

course j
Free placement L

Service
Write for brochure

KAY-LAURE*
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE 

(516) Overbrook 1-5313
New C’asses start every Monday 
8 Duffy Avė.. Hicksville. N. Y.

RESTAURANTS

Suburban dining with a 
Continental flavor

M ARC PIER E
Your Hosts:

Peter Corte - Marco Gardenghi
Rte 110. MELVILLE. L.I.

CHapei 9-8221

KARL’S Marinera Inn — Lunch or 
tun*- u'ueie cui.sine and scenic bevil
ty exceL Sea food. lobsters. steaks, 
'■»»<>ns. For reservations call AN 1 - 
9756; if no ansu-er. ANdrew 1-8111. 
Bayview Avė & James SL North- 
port t turo North on 25A1 — En joy 
the Bay-Viav.

For Better Wedding and 
Week-End Dancing

TUX EDO BALLROOM
• Offer the Finest 

Call Fred — RE4-7335 
210 E. 86th Street f S d Avenue

New York City

NEVV BONAPARTE
1613 Avė. M (next to Elm Theatre) 

DEwey 6-6880
Have you tried Ralph Sorentino’s 
famous Italian Cuisine ? "Where the 
Stars meet". A la carte Dinners - 
Cocktails. Parties accommodated.

Communion Breakfasts $3.00

TAPPEN’S RESTAURANT 
Ėst. 1845 — 3078 Ocean Avenue. 
Famous for shore dinners since the 
carriage days. Outdoor dining on 
our Patio from May to Sept. Ban- 
quet facilities for all sočiai func- 
tions —from 10-350. Reservations: 
call Anthonj’ Marinos — D E 2-4200

WEEKENDS can be wonderful!
... when you spend your evenings

DANCING
with the nice people you’ll meet at 

this lovely luxurious club!
Plūs the Added Attraction of 
Sparkling Entertainment in 
Our Sumptuous Lounge

The Music of Chic Morrison, etc.
IDA C. BECKER S

La Marfiniųue
57 W. 57 St. (6th Avė.) PL 2-2234

MA RIO’S 
TERRACE ROOM

152 VVashington St.. Peekskill, N.Y. 
One of the most beautiful Halis in 
VVestchester for VVeddings, Com- 
munions and Confirmations. Seats 
150 in comfort. Phone 914 PE 7-2783

Salerno Italian Restaurant Finest 
Italian Restaurant in Queens. Spė
riai Lenten dishes. Italian food. sens- 
ible prices. Bring your family; spė
riai attention to religious groups. 
Tol. VI 6-9740. 117-11 Hillside Avė., 
Richmond Hill.. N.Y. — Open daily 
from 11 AM. Free parking.

CHINA PRINCE
97-32 63rd Road, Rego P.-’rk

----- Near Alexanders ------
Exotic Cantonese cooking. spėriai 
house dinners or savorv Polvnesian 
dishes: oartv accommodations.

TAKE OUT SERVICE 
BR 5-7220

For your wedding! Its the Wake- 
field Terrace under the personai su- 
pervision of Al Ciardullo mgr. Com- 
plete catering service. 2 new ball- 
rooms. banąuets. shov.ers. parties, 
etc.; religious groups snėcial consi- 
Heratino. Call FA 4-7733. 694 East 
241St. (cor. White PI. Rd ) ^rome.

DISPLAY

AMAZING PROCESS

No more faded or stained carpeting. 
Can be cleaned and dycd any color 
in your home or business.

CREATIVE CO.
New York City TE 8-2965

FLOOR

F L O O R EXPERT 
SCRAPING — STAINING

Our Spėria Ity
Waxing and rug shampooing. If you 
want the verv best *'n,1 PR 3-154? 
ask for DON SMITHERMAN — 
16" McDougal St.. Brooklyn. N. Y

AUTO SALES

FUNERAL HOMES

ŠERIO MONUMENTAL W0RKS 
Mfrs.« Sales — EstabUshed 1937

Monuments for all cemeteries. Buy 
direct from Mfr. and save! Displav 
and Plant on Premises. AU work 
'niaranteed. — 319 Baretto St. Bronx. 
N. Y. Tel. OA 8-2223; after 5 P M 
phone 516 PR 5-6030.

O'Shea Funeral Home under the di- 
rection and ovnership of

Mr. CHARLES J. O'SHEA Jr.
Fami'ies \vill appreciate the moder- 
ate funeral cost. būt a di*nified su- 
perior funeral service giving solace 
•nd comfort to those in grief. — 2515 
North Jorusal**’'! Rd.. East Meadow. 
L. I. — TA 6-1010.

GLENN R. COOK
Syosset Funeral Home 

Distinguished Fun^rol S^nac" nt 
reasonable rates. Chapels in all bo- 
roughs. 2 blocks north of Catholic 
Church. 28 DeVine St., Svosset. L.I.

(516) WA 1-1372

PHILLIPS FUNERAL HOME
79-02 Metropolitan Avenue 

Middle Village 
Aircopditioned — Modern Chapels 

Friendlv. first class service 
JOHN J. PHILLIPS 

Licensed Manager
TW 4-8389___________

FLORISTS

For the Easter Holiday give flowers 
—no finer tribute can you pay them 
than beautiful florai designs, cor- 
sages. and other florai ensembles. 
We wire flowers by "Teleflora” to 
any part of the country or vvorld: 
dėiiveries to all hospitals & funeral 
homes. De Luxe Flower Shop. 187-12 
Hillside Av. Jamaica L.I. GL 4-1210

For Easter give flowers to those 
near and dear to you. They cost so 
little and mean so much — WilHam 
Mockawetch New Hyde Park and 
Florai Park. The finest in florai en
sembles. eut flowers, plants. funeral 
tributes. — 16 South 1st St.. Florai 
Park. L.I. 516 FL 4-1702.

A joyous and blessed Easter!
E. FRANK FLORIST

152 Montague St.. B’klvn (Down- 
to\vn shopping area). Flowers by 
Frank for all occasions — wedding 
bouquets, funeral designs. corsages. 
birthdays. etc. We deliver: flovvers 
wired anywhere. Phone MA 4-3975.

STORE — SHOP

ALBERT MAIER, INC. 
POR K STOR E

Geriausia kiauliena ir kiti m*so.« 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
‘•Kielbassv”. 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-8193 

“For I^nt” FRESH FTSH DAILY! 
Also Shell Fish. Com to

GASPER CANNIZZARO 
FISH MARKET

307 Knickerbockeę Avė., Brooklyn. 
Our prices are the kv^est’ - - “Frt 
fish for better health”. GL 6-3754

Fresh Fish Daily for Lent 
C-’H CL 7-3307 

PEOPLE’S FISH MARKET 
Will deliver — fresh fish. also fried 
fish. boiled shrimp. clam chowder. 
salads. “For better health eat more 
fish!“ Phone orders welcomc. 1<36 
Rockaivay Parkway. Brooklyn. NY

MARY ANN DRESS SHOP
For ĖASTER SPECIALS Chubbie 
Fashions girls and teens from 8rį 
to 16*2 Coats - Suits - Dresses. Large 
seleetion in Sub-Teens. Juniors and 
Ladies. We also carry ladies half 
sizes up to 24j2. Member of Uni- 
Card. — 1811 Victory Blvd. <n»ar 
A & P» Four Corners. S. I.. N. Y.. 
GI 8-8770. Bring this Ad and get 
10'; Discount.

A Jovous Easter from 
ANTHONY’S SHOES

Shoes for the whole family; Pro- 
Tek-Tiv for children. Jarman for 
men: Natūrai. Bridge. Arpeggios 
*or vvomen. 336 New Dorp Lane. 
New Dorp. S I. Open Thurs. and 
Fri. Eves. to 9 PM.

CLEANERS
A Happy and Blessed Easter 
MINUTE MAN CLEANERS 

Shirt launderers. Licensed Sanitone 
Cleaner East Bronx. Pick-up & De
nvery. Wedding gotvns. formai wear. 
r’raperies. eurtains. blankets. etc. 
Certified cold storage vault. 2504 E 
Tremont Avė.. Bronx; TA 3-6790.

DISPLAY

For 50 years ŠTRANG BUICK has 
be v n wishing every Lithuanian - 
Catholic Family a Happy Easter. 
Please drop ip now, ahead of time, 
and exchange Easter Greetings in 
the Old Worid way.

STRANG BUICK

183rd Street A Jamaica Avė.
Jamaica

Or call for appointment: RE 9-4300

W I G S
LADIES IMPORTED WIGS

Life time guarantee. 100'4 imported 
Virgin hair, all shades. custom fitted. 
Easy time payments $59.95 up. Call 
or home demonstration. No obliga- 

lion CY 9-4672.

Lynnco Sales, Ine. Manufacturers. re- 
nresentativės & distributors Restau
rant and institutional supplies, glass- 
'■are. containers. chinaware. mops & 

detergents. paper and party goods. 
See us for the very best. Special at- 
ention to a!l Church Societies.

303 Bushvvick Avė., Brooklyn 6, N. Y. 
GL 2-2670 GL 2-2834

PARK CITY PRESS. INC.

COMPLETE PLANT
Photo Offset, Letter Press. Bindery 

Color Brochures
3460 Great Neck Road

N. Amityxille, L.I. — 516 MY 1-2700

SLIP COVĖRS SPECIAL
5 PIECES -

Custom made Upholstery 
VVebbing Repnirs

E. MONAHAN DECORATING
4280 Katonah Avė.

Bronx, N. Y. — FA 4-7016

A happv and jovous Easter! Scar- 
hardt Distributors of cold keg. can, 
bottle beer and all flavors of soda 
by the case for all occasions. We de
liver to your home: special consider- 
ation to sorieties <t- religious groups. 
YOnkers 3-4292. 400 Savvmill River 
Road. Yonkers. Pick-up and Save!

Fine Outdoor Religious Statuary 
Wholesale & Retail

POTENZ CAST 'TONE
192-23 Lindėn Blvd.. St. Albans. NY 
Ėst. since 1934; catalogue furnished 
to Church and the Trade upon re- 
quest. Tel. LA 8-3=00.

Happy and joyous Easter to all our 
friends and ęustomers from
McSORLEY’S OLD ALE HOUSE 

“We were here before you were 
born”

OUR 110 YEAR
15 East 7th Street. N.Y.C. just East 
of 3rd Avenue — Gr 7-9363.

A happy and blessed Easter 
VVEBSTER Glass & Shade Co.. 3164 
VVebster Avė. (cor. 205 St.), Bronx. 
Window shades stock and custom 
made, decorator colors. materials. 
woven wood shades. Problem vrin- 
dows our specialty, screens. vene- 
tians. Free estimates. — OL 5-5195.

CLOVELAKE ARMS — Free Air 
Conditioning & Gas. Near all houses 
of vvorship. Luxury apts at moder- 
ate rentals 3'/į-5 rooms, 2 baths. 
Convenient to schools, transp. and 
shopping; 5 min. to ferry. Clove Rd. 
at Howard Avė., Sunnyside.
AR 3-0122 GI 7-2237

GOLDEN PAWN BROKERS, Ine.
430 Fifth Avenue, Brooklyn, N. Y. 

Loans on Diamonds. Jewelry, Furs, 
Silvenvare. Cameras. Watches and 
Personai Propertv.

Call SOtith 8-6736
For the Personai Touch.

AKC PUPS 
Domestic a”d Imported 

ALL BREEDS
One of largest sele^tions anywhere

Open 7 Days
CITY OF GLASS

Farmingdale. N.Y. (516) CH 9-3171

LONGINO
STONE CO. Ine. since 1910 

3621 Provost Avė., Bronx, N. Y.
Cast Stone - Concrete and Wooden
Park Benches - Playground Sculp- 
tures - Tree Tubs and Planters.

FA 4-1439

MEN
Work as Uniformed Guards in 
Metropolitan N. Y. — 6 days. 
48 hour week. Mušt be 20 or 
over. Have clean record. Uni
forma provtded. Vets bring DI) 
214 f rm, non-Vets draft classi- 
fieution. Part time vvork also 
available. Report Monday th.-u 
Friday 9 a.m. - 3 p.m. 24G 
East 44th Street. New York, 
2nd Floor.

GRANE SAVINGS &LoanAssociation

B. B. PIETKIEWICZ, PrM.
47 and Rockweli Street. Tel. LAfayette 3-1083 1 

Nemokamai vieta automobiliams

41 / 2 % INVESTMENT
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visų mėnesį 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naujų mūsų namų.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12 00 dienos .Trečiadieniais uždaryta

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS F
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS j

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat į 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir i 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa- > 
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite! T

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. |
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New Yodt 2. N. Y. ?

U

— - • ------------
SIŲSKITE | LIETUVĄ IR SSSR :

DOVANŲ SIUNTINiUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui suknelei’ P» 
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJ A U * ■,

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM |
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietines ig 

3 - jose krautuvėse Q
S. BECKENSTEIN. Ine. j

• 18-125 »30 ORCHARD STREET — GR 5 4C25
i Cor DELANCY. N Y C.

KRATJTUVBS ATVIROS KASDIEN TR SRKMAD1EN1 ATS.
TftSKYRUS ftFATADTRNTTTS NUO 9 RYTO IKI 6:30 ’-AK

8. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai. us»-ainiška’
VMįiuoti BMT Išlipent F»sex Street keltis elevatorium j viršų

• TNT» traukiniu D-6 Aver'TH* Uci De'nncev

Atsineškite ši skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

 ... - ■ - - .

DABAR JŪS GAVITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje
Mūsų Įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt Smulkesniems informaciioms rašy- 
Mte/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europa

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

Cosmos Parcele Express Corporation
Ps«kubins jūm> siuntini fūsu dr«u<mms ir elminAms f bet kurte 
SSSR dalį. ........ Licensed by V/O Vneshposiltorg
AIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATVMAS GARANTUOTAS 

__ _  GAVPJAS NIEKO NEMOKA ------

VYRAI
Uniformuotų sargų tarnybai vi
same New Yorko metropolyje. 
6 dienos. 48 vai. savaitė. Turi 
būti nemažiau 20 m., turėti šva
rų rekordų. Duodamos unifor
mos. Veteranai prašomi prista
tyti DD 214 formų, neveteranai 
kar. tarnybos klasifikacijų. Da
linė tarnyba taipgi gaunama. 
Prisistatyti pirmad. - penktad. 
nuo 9 ryto iki 3 p p. 246 E. 
44th St.. New York. II aukštas.

DRIVERS
The re is a good living. dignity. and plenty of pride in bcing a driver

UNITE D PARCEL SERVICE
’--»•••» *»>!l-tlme. aF-"ear m’ind ’obs. as FT'RNTTURE DRLTVFRY 

PRIVERS. Mušt be able to drive 5 ton vehicle. Mušt be 21 years of 
age and in eood physical condition. We prefer high-school grads or 
e.privalent. We cxpect you to be neat in appcarance. - Excellent 
bJ.ary; e.collent company paid benefits. If you are seeking a job 
vi'.h r future. applv dailv Tuese’ay thru Saturday. hours 9 AM- 
1 PM. Bring Draft Classification Card or Vet Service Form DD214.

47-43 3lst STREET, LONG ISLANO CITY

1964 Ramb-’ers—Ali Models. A fp'v
1963 models- left over. Drastically 
reduced. Fine sele^non o u 
every car sold with guarantee.

CAVALLO - KAPPLER, INC.
19-05 Roosevelt Avė.. Woodside 77.
N Y. tel. H| 6-9300 (Eliss St. Sta
tkui IRT Subway)

G od Home Keepers Laundry and 
Cleaners (Yankee Stadium area) — 
Quality dry cleaning. rapid service. 
complete landry service! — Drapes. 
blankets, eurtains, fumiture covers. 
bridal goįvns. rūgs shampooed and 
cleaned: free storage 4 mothproof- 
ing. free pick-up - delivery. — 844 
Gerard Avė.. Bronx. NY. ME 5-0117

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA N£W YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai. įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
N«w Yorke — 1854 2nd Avenue — TR 8-3047 I Hempeteade — 310 Frent Street — IV 3-5540

(Tnrn 85 - 86 g-vių) ____ I FlueMnge — 41-08 Mein Street — Ml 5-2552
Ridgeweode — 58-54 Myrtle Avė. — VA 1-7088 I Jackoen Heighte — 82-10 37th Avenue
Arterijoje — 28-28 8teinway 8L — AS 4-3210 | — OS 5-1154

DANIEL D. CHAPMAN
Insurance—all types. Our aim is to 
establish the finest reputation for 
honesty, integrity and diligence. — 
May we serve you? FREEPORT. 
211 S. Bayview Avė. (North-East 
corner Rose St. & Bayview Avė.) 

FR 8-0999

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideU nesirinkimą medžiagų 
mcterišMems ir vyriškiems drabužiams Ir tun sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti Ir kitokiu raikmemi tinkamu siunti
niams pigiau nei bet kur kitur D*1 papildomu informaciiu ir nemo
kamų katnara*čiu rašykite ar aplankykite tuma ariimiansK skvriu-

• NEW YORK. 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue------------------ AL 4-5486
• NEW YORK 11. N. v. 18A W. 14*h A»ree» .........  CM
• BROOKI VN 11. N V. — T70 Union Avenue ......... FV 4-4U59
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue . ........ OI 5-8808
e ATHOL. — 61 Mt Pleasant Street ............... CM •-«*<«;
e BOSTON 18. Mase. — 271 Shawmut Avenue -------- Ll 2-178T
e SOUTH BOSTON. Mm — 359 We»t Broadway .... Tel. 268-0068 
e BUFALLO 6. N. Y. — 332 Fillmore Avenue ............ Tu 6-2674
e CHICAGO 22. III. — 2222 W. Chicago Avenue --------  BR 8-6966
e CHICAGO 8. III. — 321? So. Haletead Street    wa 5-2737 
e CLEVELAND 13. Obio — 904 Literary Road ......... TO 1-1066
o OETROIT. Mieli. — 7300 MicMoan Avenue .. VI

o GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridže SU N.W. GL82256
• HAMTRANCK. Mieh. — H333 Jos Camoau TO 7-l57<
o HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av, Tel. 2338030. 2460215
• IRVINGTON 11 N J — 762 Snrinntieln Avė FA 2-A63*
o YOUNGSTOWN X Obio — 21 Fifth Avenue R’ 3-O<4n
• YCNKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Avė. GR 6-2781
o LOS ANGELES 22. C*6< — So Atlantic Rtvd. t-poao
• I AKFWOOO. N. J. — 126 - «th Street   Fri y.aaao
e NFWARK 3. N J. — 428 Springfield Avemie ___  8* A-1707
e NEW HAVEN. Conn. — sno C«»«ore«« Avė I n O <M«
• PATFRAON 1. N. J — OO Mate Steee* Ml* «^A«O
• na•••IC N .1 _  17W Marke* ateM* ne 9 enev
e ««wi> inri »ui« ny D- «*>» «.* -»e -

o PITTSBURGH 3. Pa. — 3307 E. CamOn Street HU 1-2750
• SAN FRANriarn- CaUf — 7n3« «uttee «*-•et Fi A-ISVI
• UVATFRRIieV — A •*»••• •*ee^ •! « «V|M

• WORCESTCR. Mm* — 174 MiRbury Street ._ IW 8-8888
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SPORTAS
YonkenSC : LAK 1:0 (fcO).
Kaip k buvo laukta, pereitą 

sekmadienį mūsų futbolininkai 
turėjo labai sunkią kovą. Ne 
tik pirmoje vietoje stovintis ir 
kietas priekin tokas., bet ir di
delė bei klampi aikštė pareika
lavo iš žaidikų daug energijos 
ir fizinių jėgų.

LAK Šiose rungtynėse pasi
rodė nuolatinės sudėties: Jan
kauskas; Vaitkevičius, Remeza 
I; Trampas, Remeza H, Dauk
ša; KHveČka, Vainius, Budrec- 
kas, Musso, Žadvydas.

Šiose rungtynėse, Yonkers 
SC, žaidęs savoje aikštėje, bu
vo aiškus favoritas. Atletai bet
gi to nepaisė — kibo į sunkią 
kovą. Mažai betrūko, kad bū
tų galėję laimėti- Didžiausią 
rungrynių naštą šį kartą ištem
pė gynimas, pastiprintas sau
gų-

Priekyje pasilikę vos trys 
mūsų puolikai, pavojingai gra
sė Yonkers vartams. Musso du 
kartus buvo parblokštas bau
dos aikštelėje, bet teisėjas vie
ton 11 m. baudinio sušvilpė 
nuošalę.

Antro kelinio pradžioje pa

GAVMtiOS RIMČIAI
Dartenįn)DO1 artatedRtiRrijojf) 

galima gauti religinio tiriate 
knygų; teoate* Raita** Senti* 
jo Testamento I ir H <L, tirti- 
žiai įrišfc. aooo poį, tote* 
22 dol- Dievo* ir Žmmbim Ifti* 
iaiėhn tikėjimo tiesu AtterimM 
r paaiMinimas kate* R 
Tikybo* vadovėlis, jiųntenti, 
kaina 1.00 doL Katakana* 
mažietitin, „gražiai iliustruota^ 
kaina t* Q.5Q cpt- Rašyti: 
baninko adųūtistiacįja, 910 
toughby Avė., Brooklyn, N. ¥. 
11221.

Parduodama: East New Yor
ke sekcijoje parduodamas 6 
šeimų namas labai priemama 
kaina.

Suintereruoti gali kreiptis 
EV 54394.

... j
Klobonifejo reikalinga šeimi

ninkė. Geros sąlygos. Malonėki
te kreiptis: 105 Makt St Ai- 
hol, Mass.

Vienai klebonijai reikalinga 
šeimininkė. Skambinti AL 5- 
2648-

Hnuomuoiamas butas iš 5 
gražių kambarių su visais pa
togumais. Butas yra antrame
aukšte ir arti lietuviškos Ap

DAINUOJAME 
SU LIONE

Dėl dW«He žmonių pareikalavi
mo grynai Motuvižkų dainų, Lio
nė* Juodytė* nauja* LP-1003 al
bumą* jau išleista*. Gaunamas 
Darbininko Administracijoj, 910 
WIUouųtoby Ave^ Brooklyn, N.Y., 
Mr«. A. Ginkus 495 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. ir kitose vietose, 
kur pirmosios plokštele* buvo 
gaunamo*. Kaina *5.00. Norin
tiems įsigyti dvi plokšteles, LIO
NE JODIS AT TOWN HALL ir 
DAINUOJAME SU LIONE, abi 
plokštelės už *8.00. Didesniems 
kiekiams duodame nuolaidą. Pra
šome siųsti užsakymu* su čekiu: 
Alės. Mathews, 256 Union Ave^ 
Brooklyn 11, N. Y.

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — RmI Ritate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimu, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

tnvMtacijos.
Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai popiet

87-09 Jamaica Avė.. Woodhaven 21, N. Y. • Tel. Vi 7-4477

JUOZO IR IZABELfiS MISIŪNŲ
RAY’S LięUOR STORE

Jalima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importui* 
tq gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno

ŪB-55 LEFFEBTS BL.VD. RICHMGND HILU N Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

sikarščiuoja prieš tai kelis kar
tus gerokai apstumdytas Mus
so. Mažame apsikumščiavime 
dalyvauja eilė ir mūsų žaidikų. 
Musso pašalinamas iš aikštės. 
Mūsiškių lieka aikštėje tik de
šimts. Pažymėtinas atletų kovo- 
jiškumas. Tik atsitiktinis įvar
tis davė priešui laimėjimą. Pa
duotą aukštą kamuolį prie mū
sų vartų iš susigrūdimo Yon
kers kairysis kraštas su galva 
pasiuntė į vartus. Jankauskas 
krisdamas griebė, bet šlapias 
kamuolys įsmuko į vartus.

Žaidę dešimtyje, išvargę mū
siškiai buvo sukaupę paskuti
nes jėgas ir sugebėjo sukurti 
net keletą’ pi^giį-' Deja;' ‘Žadvy
das vos už kelių metrų nuo var
tų nepataikė į kamuolį. Tram- 
po tolima bomba nuėjo pro ša
lį. Nesisekė Budreckui ir Dauk
šai. Abu taškai liko Yonkers

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Kazys Škėma sėkmingai ko
voja Detroito-Motor City p-bė- 
se. Po 8 ratų, belikus tik vie
nam ratui žaisti, Škėma pirma
vo su 7:1 taškų, užbaigęs dvi 
partijas lygiomis (su meistru 
Driscoll ir ekspertu Dr. M. Pen- 
ce); kitas 6 jis laimėjo, pake
liui įveikęs buv. Ohio čempio
ną J. Witeczk. šiose p-bės dar 
dalyvauja Vytautas Kutkus, pa
siekęs gražią pergalę prieš 
meistrą.Driscoll-. . _ :

Stipri JAV komanda. (Berli- 
ner, Bernstein, Tears, West- 
brook, Potter, Preo) puikiai va
rosi savo grupėje penktose pa
saulio koresp. p-bėse, kurios

naudai.
Šiais metais tai bene geriau

siai sužaistos LAK rungtynės- 
Pirmą kartą, pagaliau, pasirodė 
tvirtai gynimas. Geri buvo 
Trampas ir Remėza I. Stengėsi 
neatsilikti ir Vaitkevičius. Prie
kyje greitas ir visada pavojin
gas buvo prityręs Budreckas. 
Klampota aikštė neleido pasi
reikšti technikams.

Rezervinė prieščaismyje ga
vo 2:8.

Sekmadienį futbolas
Šį sekmadienį Lietuvių Atle

tų Klubo futbolininkai žaidžia 
namie (Bushwicko aikštėje) pir
menybių rungtynes. Priešinin
ku yra Bavarian SC, su kuriuo 
pirmame rate baigta 1:1. Rung
tynių pradžia 2:30. Rezervinės 
2:45- Jaunieji žaidžia pas čeko- 
slovakus.

Ryty apygardos krepšinio 
pirmenybės

Šį šeštadienį Waterbury, Con- 
necticut, bus apygardinės lietu
vių krepšinio pirmenybės. Da
lyvių registracija (48 Greene 
St. Waterbury, Conn.) pradeda
ma nuo 2 vai. Po to bus jau
nių varžybos. Ypatingą dėmesį 
kreipiam į pirmą kartą lietuviš
kose varžybose . dalyvaujantį 
Nevėžio klubą iš Kennebunk- 
port, Maine. Šis pranciškonų 
gimnazijos vienetas savo anks
tyva ir tvarkinga registracija 
jau spėjo nustebinti Fasko ry
tų apygardos vadovybę. Be Ne
vėžio, jaunių grupėje dalyvaus 
dar Brookfyno LAK, Worceste- 
rio Vytis.

Vyrų grupėje rungsis du se
ni pažįstami meisteriai — Wa- 
terburio Gintaras ir Brooklyno 
LAK.

Apygardinėse varžybose per
nai lengvai pergalę nusigriebė 
Waterburis, o užpernai LAK. 
New Yorkas šiais metais į var
žybas vyksta smarkiai atjaunin
tos sudėties, o Waterburk>, Gin
taro stiprybė nežinoma. bet 
nujaučiama. Rungtynių pra
džia 5:30 vai. Atlete*

buvo pradėtos 1962 m. pra
džioje. 1 v. eina V. Vokietija 
su 72 proc. (18:7) 2 v. JAV 
69 proc. (20:9) JAV įveikė 
Prancūziją 5’2:’2, Danija 3’2: 
l*/2 (D, veda prieš Lenkiją 3:1, 
Kanadą 3:2, Vokietiją 212:l’2ir 
su Rumunija turi l’2:ll2. Ki
toj grupėj pirmauja Čekoslova
kija su Argentina- Argentinos 
komandoj trečioj lentoj žaidžia 
lietuvis Nastopka. Jis laimėjo 
•tašką iš rungtynių su Olandiją, 
pustaškį iš Suomijos ir pralai
mėjo Turkijos atstovui. Skelbia 
Femschach, Vokietija.

Bostono tarpklubinėse Cam
bridge I įveikė Harvardo uni
versitetą 4:1 ir Cambridge II 
S’/odMi; Sylvenia įveikė lietu
vius 5:0 ir Cambridge I 3:2. 
Tai pirmas pastarųjų pralaimė
jimas. Kovo 20 lietuviai run
giasi su Cambridge H, pas 
juos.

Šį savaitgalį, kovo 13-15 
Boylstono klube (48 Boylston 
St.) vyksta George Sturge var
do turnyras- šeštadienį, kovo 
14 Cambridge YMCA patalpo
se prasideda Massachusetts 
moksleivių p-bės.

Bostoniškiai D. Scheffer, H. 
Dondis, Martin ir Brandwein 
laimėjo po tašką didmeistrio 
Bobby Fischer simultane, Fitch- 
burg, Mass. Jis žaidė prieš 56, 
5 pralaimėjo ir su 1 lygiomis 
užbaigė, kitas laimėjo.

Vilniuj, latvis A. Gipslis 
(tarpt, meistras) laimėjo zoni
nį profsąjungų turnyrą, surin-

kęs 8V2 iš 11 galimų. 2 v. Ma- 
ciukevič (Tūla), 3 v- Korelov 
(Leningrad).

Baltijos Pirmenybės New 
Yorke eina prie galo. Aštunta
me, priešpaskutiniame rate di
džiulę staigmeną pateikė mūsų 
Vasiliauskas, įveikdamas meist
rų klasės latvį A, Rankį, daug
kartinį Baltijos klubo čempio
ną- Jų partiją talpiname že
miau. Pažymėtina, kad Vasi
liauskas yra pats jauniausias 
amžiumi iš visų 19 turnyre žai
džiančių dalyvių. Kitų rezulta
tai, Zimis-Znotins baigėsi ly
giomis, Staknys-Pąmizjens ir 
Šukyss-Bėrzūis. Tiko neužbaigtos. 
Šukys turi išloštiną padėtį. Gru
pėje dėl 9-19 vietos Trojanas į- 
veikė latvį Adamsons. Turny
re šiuo metu pirmauja Rankis 
3Į/2-2M>, Staknys 3-2, Vasi
liauskas 3-4, ir t.t.

Angliškoji partijos pradžia. 
Baltieji: A. Vasiliauskas, Juo
dieji: A- Rankis. 1. c4, e5. 2. 
Žc3, Žf6. 3. Žf3. Žc6. 4- d4, 
e:d. 5. Ž:d4, Rc5. 6. e3, O-O. 7. 
Ž:c6, b:c6. 8. a3, a5. 9. Re2, 
d5. 10. Ža4, Re7- 11- Vc2, Že4. 
12. 0:0. Rh4. 13. 2c3, Be8. 
14. Ž:e4, d:e4. 15. f4,"Vd6. 16. 
b3, Vg6. 17. Khl, Vh6. 18- Kgl- 
c5. 19. g3, Rf6. 20. Rb2, Ba 
6. 21. Badl, Rh3. 22. Bf2, Vg 
6. 23. Bd5, Rrb2. 24. V:b2, Bd6- 
25- Bg5, Vf6. 26. V:f6, B:f6. 
27. B:c5, Bd6. 28. Bh5, Rd7. 
29. B:aa, Rh3. 30. Bh5, Re6. 31- 
Be5, Bb8. 32. f5, Rd7. 33. c5, 
Bd2. 34. Rc4, Bdl-H 35. Kg2, 
KF1 36. f6, g6. 37 Ž. Be7. Re8 
38. B:c7, Bei. 39. c6, B;e3. 40. 
Bb7, Bc8, 4L c7, Bc3- 42. Bd2, 
ir juodieji pasidavė

reiškimo bažnyčios. Kreiptis 
ST 2-9843.

PARDUODAMA
Gera proga įsigyti pieniškų 

maisto gaminių ir kiaušinių 
krautuvę lietuvių gyvenamam 
rajone. Kreiptis telefonu VI 9- 
4718 arba VI,7-9226.

WAGNER THEATER

Penktadienį, kovo <3 d. — iki 
Trečiadienio, kovo 18 d., 1984

Spalvota filmą 
AUF WIEOER9EHN FRANZISKA

Vaidina:
R. Leuwerik. C. Thompson. N. Regin 

PriMlnA filina:
"Eina Reise ins Glūck"

A. ANNMBKEVKHS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

Mielą Kolegą,

* • DR. JUSTĄ PETKEVIČIŲ

ir šeimą, mirus Lietuvoje brangiam jo tėveliui Prof. TADUI 
PETKEVIČIUI, nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

• ^>:ew Yorko Santaros - Šviesos
' .r .zA*)'*v' Ptderacija

. AfA

ANASTAZIJAI BAUŽINSKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškia sūnui Juozui Baužiui, dukterims

Eugenijai Rastenienei ir Aldonai Kairienei bei jų šeimoms

Andrius ir Marytė ARMONAI 
Kazimieras ir Marytė Ž.EROL1AI

— Dabartinės lietuviu kalbos 

žodynas. Apie 45,0€9 žodžių, re
daguotas prof. J. Balčikonio re
dakcinės komisijos. Kietais vir
šeliais, gražiai įrišta, 990 pusi., 
kaina $12.00. Kas nori gražiai 
lietuviškai kalbėti, labai įsigyti
nas leidinys, gaunamas Darbi
ninko administracijos spaudos 
kioske-

C. A. VOKET
VOMETAITIS

ADVOKATAS 
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. T. 
Tel. NEwton 9-6620

110 Wyckoff Avė, prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2813 
Kasa atldara: Penkiadieniai* 6 vai. p.p.

A*štadi<*nlala iki Hhnoa psbsigoa 
Tr^iadieniais — *2 vai. dienos.

ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y. 
Telef. — APplegate 7-7083

YINTER GARDEH TAVERN 
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas—•—

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tudniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

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

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

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skhandžkis ir sūrius

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

Brangiai Mamytei, Uošvei, Senelei bei Seseriai

AfA

ANASTAZIJAI BAUŽINSKIENH
mirus, Eugeniją ir Vytautą Rastonius, Aldoną ir Matą 
Kairius, Juozą ir Oną Baužinskus, Zuzaną ir Antaną 
Latvaičius su šeimomis, nuoširdžiai užjaučiam ir kartu 
liūdime ' •

DUBAUSKAI

KATINAI

MERKEVIČIAI

Brangi a j af Motinai

AfA

ANASTAZIJAI BAUŽINSKIENEI
mirus, sūnų JUOZĄ BAU2Į, dukteris ALDONĄ KAI

RIENĘ ir EUGENIJĄ RASTONIENĘ su Šeimomis nuo

širdžiai užjaučia

DARBININKO

Redakcija ir Administracija

REPUBLIC
Liguor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN 11. N. Y 
Tel. EV 7-2089

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

- WHITE HORSE TAVERN
baras • restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

84-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519

SALfi VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahen Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y.

Tel. HYacint 7-4677

PUIMI PROGA —
Artinasi Prisikėlimo šventė — Velykos!

Suteikite džiaugsmo savo šeimai, draugam bei pažįstamiem: . . .

Dovanokite

LIETUVOS KANKLES
Pirmutinė pasaulyje kanklių muzikos plokštelė. įgrota Clevcl.-mdo 
Llt. Vysk. M. Valančiaus mokyklos kanklių ansamblio, vadovaujamo 
Onoe Mikulskienės. — Keturiolika grynai lietuviškų melodijų:

Užsakymus, kartu su monev order ar čekiu siųskite:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
1*700 RENWOOD AVENUE. EUCLIO, OHIO. 44119

____  - ------ — KAINA: —----- --
STEREO 84 .95 MONO >3.95
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Vienuolynas

nuo-

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 2-6916
GL 5-7068

ANTANAS VAIČIULAITIS skaito paskaitą Donelaičio minėjime kovo 8 Camegie Endowment salėje.
Nuotr. V. Maželio.

NAUJIENOS,
Angelę Karalienės bažnyčio

je 40 valandų atlaidai prasidės 
kovo 15, sekmadienį, per su
mą, baigsis kovo 17, antradie
nį 7:30 v-v. iškilmingomis mi- 
šiomis, procesija, palaimini
mu. Iškilmingi mišparai sekma
dienį ir pirmadienį bus 7:30 
v.v. mišios ir pamokslas ryte 
9 vi.

Dail. V. K. Jonynas įstatė 4 
vitražus Angelų Karalienės baž
nyčioje. Viso jau yra šeši vit
ražiniai langai.

Algimanto Kezio, Su
traukų paroda rengiama Ford- 
hamo universitete kovo 16-22 
d. Ta pati paroda šį savaitgalį 
vyksta Apreiškimo parapijos sa
lėje.

Dail. Aleksandra Vitkauskai- 
tė-Merker vieną savo paveikslą 
išstatė New Jersey Tercente- 
nary Art parodoje kovo 1-15. 
Dailininkė kovo 6 publikai aiš
kino klausimus apie modernų 
meną.

Dail- Romo Viesulo du gra-

Dailminkę pasitarimas kvie
čiamas kovo 20, penktadienį, 
7 v.v. Society of Dlustrators 
(4 aukšte), 128 East 63 Str., 
New Yorke. Bus kalbama apie 
lietuvių dieną pasaulinėje pa
rodoje ir apie galimybes su
rengti dailės parodą. Kviečia 
parodos komiteto dailininkų 
skyriaus vedėja Helen Kulber, 
317-84 Street, Brooklyn, N. Y. 
11209, tel. BE 8-3884.

Literatūros vakare, kuris bus 
šį sekmadienį Apreiškimo pa
rapijos salėje, Donelaičio Me
tų ištraukas skaitys Irena Veb- 
laitienė ir aktorius Vytautas 
Valiukas. Taip pat poezijos 
skaitys aktorius Algis Žemai
taitis. Iš Bostono atvykęs hu
moristas Antanas Gustaitis pa
skaitys pluoštą linksmų eilėraš
čių. Be to, programoje dar da
lyvauja O. Audronė-Balčiūnie- 
nė. K- Grigaitytė Graudienė. A. 
Šešplaukis-Tyruolis, V. Volertas 
St. Zobarskas, L. Žitkevičius. 
Vakaro pradžia 4 popiet.

Smuikininko
Kai pasauliniai muzikai at

vyksta į Bostoną savo koncer
tam. jie dažniausiai naudojasi 
Jordan Hali auditorija. Tai gar
siausias ir geriausias Bostono

Iz. Vasiliūno koncertas Bostone
muziką garsina smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas- Jisai be 
jokių mecenatų ir rėmėjų Į- 
stengia supažindinti kitatau
čius su lietuvių tautos muziki-

sonatas: Beethoveno A-dur, V. 
K. Banaičio D-mol ir Griego C- 
moll Akompanuos sūnus Vyte
nis. Koncertas bus kovo 14, 
šeštadieni, 8 vai. vak.

Solistės Valentinos Kojelie
nės koncertas Bostone Įvyks 
sekmadienį, kovo mėn. 22 d. 
3:30 popiet Jordan Hali kon
certų salėje. Programoje rink
tiniai pasaulinio repertuaro ir 
lietuvių kompozitorių kūriniai. 
Solistei akompanuos garsus pia
nistas ReginaM Boardman.

Prieš keletą metų daininin
kės debiutas New Yorke Town 
Hali koncertų salėje buvo 
didžiųjų New Yorko laikraščių 
bei muzikos žurnalų kritikų la
bai puikiai įvertintas. Praėju
sį sezoną menininkė pasirodė 
net dvejuose pilnuose savo 
koncertuose Chicagoje.

Bilietai į koncertą, kurių kai
nos yra 3.00, 2.00 ir 1 50 dol., 
jau galima gauti Jordan Hali 
kasoje: 30 Gainboro St. Boston 
15, arba užsakant paštu ir pri
dedant sau adresuotą voką bi
lietam persiųsti.

šiluvo koplyčiai šv. Petro pa
rapijos sodalietės per Bostono 
komiteto skyrių paaukojo 25 
dol.

Šelpia Suvaikę krašto lietu
vius. Moterų klubo valdyba, su
rinkusi vartotų drabužių, suda-

WILUAM LINUKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 
VVoodhaven 21, N. Y, 

Tel. Hlckory 1-5220

Bostonieč iatns

TAISO TELEVIZIJAS

JONAS ŽILINSKAS
j 629 E. Sixth St.. So. Boston

Tel. AN 8-6645 |

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AR0MISK1S
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

fikos kūriniai buvo iškabinti 
IBM Galerijoje 16 E. St. 
New Yorke. Parodoje buvo iš
statyta 30 dabarties grafikos 
kūrinių. Paroda baigiasi kovo 
13.

Dail. Kazimieras Žoromskis, 
grįžo iš Clevelando. kur sėk
mingai surengta jo kūrinių pa
roda. Iš 30 išstatytų kūrinių 
pardavė 16. Vieną paveikslą 
dovanojo Dainavos jaunimo sto
vyklos reikalam.

Lituanus žurnalo paskutinį 
numeri, siunčiamą iš New Yor
ko ekspedijuos Studentų Atei
tininkų Sąjungos New Yorko 
draugovė.

Lietuvię komiteto pasaulinei 
parodai valdybos posėdis šau
kiamas kovo 22 d. 7 v.v. Bru- 
čo svetainėje. Woodhavene.

Motiejus Smetona, gyv. Broo- 
klyne. mirė kovo 10. Laidoja
mas kovo 14. šeštadienį, iš An
gelų Karalienės bažnyčios šv. 
Jono kapinėse. Patarnavo St. 
Aramiskio laidotuvių įstaiga - 
Liko nuliūdę 3 sūnūs: Adomas. 
Pranas ir Albertas su šeimom.

A- Augustui yra laiškas iš 
Lietuvos. Rašo Prima Stripeiky- 
tė. Adresas Lietuvoje nenuro
dytas- Prašoma atsiliepti ir 
atsiimti-

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
ai padeda Investavimų Fondų 
šėrus pirkti, b) sudaro planus 
jaunesniem žmonėm sistemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams, santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St.. B’klyn. N. Y. 
11207; tel. TA 7-9518. LA 4-6484

New Yorko miesto radijo 
stotis džiaugiasi gautais lietu
vių laiškais ir žada visada pa
tarnauti lietuviams, kai jiem 
reikės.

Emilija Lekštutienė, 73 me
tų. gyv. Brooklyne, mirė kovo 
10. Laidojama kovo 14 d., šeš
tadienį. 10 vai. iš Angelų Ka
ralienės bažnyčios Kalvarijos 
kapinėse. Patarnavo Jalinskų 
laidotuvių Įstaiga. Velionė pali
ko liūdinčius: dukrą Bronisla- 
vą Platt su šeima, sūnus Joną 
ir Praną bei kitus gimines.

MASPETH ŽINIOS
Jaunieji vyčiai posėdžiavo 

kovo 8, svarstydami New Yw- 
ko ir New Jersey jaunųjų vy
čių sąskrydžio reikalus. Sąskry
dis bus Maspethe balandžio 26 
d. 2 vai. popiet.

— Maspetho lietuvių bend
ruomenės apylinkės metinis su
sirinkimas šaukiamas kovo 15 
po seimo parapijos salėje. Vi
si kviečiami dalyvauti. Apylin
kei pirmininkauja K. Vainius.

— PreL Jonas Balkūnas ko
vo 15, sekmadienį, skaitys pa
skaitą a-a. dr. Antano Trimako 
minėjime Toronto, Kanadoje. 
■Minėjimas įvyks Prisikėlimo pa
rapijos salėje.

— Muz- A. Visminas sugrį
žo iš atostogų Floridoje. Jis 
ilgokai sirguliavo. Choras turi 
repeticijas penktadienio va
karais. Choras ruošiasi vaidini
mui ir šokiams gegužės 2. Vy
čiai vaidins “Sekminių vaini
ką”. Choras išpildys koncerti
nę dalį.

muzikos centras. Antrasis yra 
Simfonijos salė, ‘kurioje būna 
koncertai su simfonijos orkest
ru.

Jordan Hali salėje jau treti 
metai iš eilės lietuvių vardą ir

ne kūryba. Pereitais metais 
grojo Brahmso, Mozarto ir 
Gruodžio sonatas. Už tą kon
certą Iz. Vasyliūną išgyrė mu
zikos kritikas Joseph McLellan 
(ThePilot, 1963 H 28).

šiemet Iz. Vasyliūnas gros

Būtų džiugu, jei gausiau susi
rinktų lietuvių paremti savo 
tautietį. Kitataučių kritikai, ku
rie bus koncerte, matytų, kad 
mes įvertiname savuosius me
nininkus.

Kun. V. Vaikavičius

rė 4 siuntinius ir išsiuntė Len
kijoj vargstantiems lietuviams. 
Už persiuntimą sumokėta 36 
dol. Siuntiniai išsiųsti gausiom 
šeimom.

Skautę Aido platinimo vajus 
eina į pabaigą. Dėka Žalgirio

STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRONAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

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

{ėjimo auka $2.00, studentams $1.00

IR. VEBLAITIENE, V. VALIUKAS ir A. ŽEMAI
TAITIS, kurie skaitys Donelaičio “Metus” bei kitų 
rašytojų kūrinius.

Vakarą rengia ir visus kviečia
N. Y. Ateitininkų Sendraugių skyrius

Kovo 15, sekmadienį, 4 val.p.p. 
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 

(North 5th ir Havemeyer St.)

Aktoriai:

Nepaprastas
LITERATŪROS VAKARAS

Programoje dalyvauja —
Rašytojai

O. AUDRONE-BALČIŪNIENE, K. GRIGAITYTE- 
GRAUDIENE, A. GUSTAITIS, A. ŠEŠPLAUKIS- 
TYRUOLIS, VYT. VOLERTAS, S. ZOBARSKAS, 
L. ŽITKEVIČIUS;

Moterę Vienybė paskyrė A- 
merikos Lietuvių Tarybai 5 dl., 
Vasario 16 gimnazijai 25 dol. 
Draugijos susirinkime priimta 
nauja narė dr. Elena Vilčins- 
kienė- Pirmininkė Helen Kul
ber kalbėjo apie Donelaitį, Do
nelaičio kūrybos paskaitė Ele
na Asidriuškienė. Kitas susi
rinkimas bus kovo 17 d. 8 v.v.. 
Arūnų namuose, Woodhavene.

Madę parodon stalus 12 
žmonių jau galima užsisakyti 
pas V. Zelenienę, tel. MI 1-37 
54, pas L. Baltrušaitienę, tel. 
EV 4-3440 ir pas P. Leveckie- 
nę (N.J.), tel. LI 8-0678. šiais 
metais salė yra daug didesnė, 
bet svečių ir rengėjų patogu
mui prašoma staliukus užsisa
kyti iš anksto. Paroda bus ba
landžio 12 d 1 vai. popiet Fleu 
de Lis salėje. Pelnas skiria
mas Vasario 16 gimnazijai.

Kunigę Vienybės susirinki
mas bus Kovo 19. ketvirtadienį, 
3 vai. popiet pranciškonų vie
nuolyne 680 Bushwick Avė. 
Brooklyn, N Y.

Studentę ateitininkę sąjun
gos New Yorko draugovės re
kolekcijos įvyko pereitą savait
galį, kovo 6-8 Nekalto Prasidė
jimo seserų vienuolyne Putna- 
me. Rekolekcijų vedėjas kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ. atva
žiavo tai progai iš Chichagos. 
Uždaros rekolekcijos prasidėjo 
anksti šeštadienį ryte su mi- 
šiomis, užsibaigė sekmadienį 
popietų. Kun. G. Kijauskas su
teikė studentėm popiežiaus pa
laiminimą. Prie rekolekcijų 
prisidėjo ir SAS Bostono drau
govė. Abidvi draugovės nuo* 
širdžiai dėkoja kun. G. Kijaus- 
kui už jo pasiaukojimą ir pasi- 
tarnavimą, ir Nekalto Prasidė
jimo seserų kongregacijai už 
rūpestingą prieglaudą ir vaišin
gą priėmimą savo sodybon, ku
rioje tikrai buvo galima rasti 
rekolekcijom tinkamą nuotai
ką. Draugovės berniukų reko
lekcijos, kurios tuo pačiu me
tu turėjo būti Marianapolio 
vienuolyne pas marijonus, dėl 
gaisro neįvyko.

Draugovės kandidatų egzami
nai bus kovo 13, penktadienį, 
vakare. Darbininko redakcijo
je. Šeštadienį bus iškilmingi 
pietūs, kurių metu studentai 
ateitininkai iš New Yorko ir 
svečiai iš Bostono priims nau
jus narius į savo šeimą. Pie
tūs bus Westfalls restaurane, 
Atlantic Ase. ir 111 Street

ALDO M A KEPALAITė skambina Town Hali saKje kovo 7. Nuotr. V. Ma- 
žlio.

tunto tuntininko C. Kiliulio, vi
si Baltijos ir Žalgirio tuntų 
skautai ir skautės užsisakė sa
vo laikrašti- iki šiol Bostone su
rinkta 104 eilinės ir 10 gar
bės prenumeratų.

Margučię šventė. Moterų klu 
bas savo susirinkime, Įvykusia
me vasario 23 d., nutarė balan
džio 5 (Atvelykyje) suruošti vai
kams margučių šventę. Vaikai 
raginami marginti velykaičius 
lietuviškais raštais, nes gražiau
si margučiai pateks Į parodėlę. 
Mažuosius palinksmins “Vely
kų bobutė” dovanėlėmis. Drau
ge nutarta rengti darbelių bei 
tautodailės parodą. Viskas Į- 
vyks Tautinės S-gos namų salė
se Kad margučių šventės bei 
parodos svečiai turėtų kuo pa
sivaišinti, bus turtingas Velykų 
stalas.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je kovo 13 d. 8 vai. ryto pra
dėti 40 valandų švč. Sakra
mento adoracijos atlaidai. Miš
parai — penktadienį ir šešta
dienį 7:30 vai. Pamokslus sa
kys marijonas kun. A. Mažuk- 
<na. Atlaidai baigiami kovo 15 
sekmadieni 3 vai. popiet.

Lietuvos karo veteranę są
jungos Bostono skyrius išsi
rinko naują valdybą, į kurią į- 
eina Dionyzas Meizys, Juozas 
Stašaitis, Vladas Jakimavičius, 
Vincas Kasakaitis ir Viktoras 
Kubilius.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Korysi ParKwa> Stanon) 
VVOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

TEODORE 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. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.' 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

Lietu viy Bendruomenes New Yorko Apygarda
rengia

ALGIMANTO KEZIO, S. J.

FOTO KŪRINIŲ PARODA
VIETA: t 

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALE 
North 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyne

LAIKAS:
šeštadienį, kovo 14 d. 1 vai. iki 5 vai. 
Sekmadienį, kovo 15 d. 12 vai. iki 4 vai.

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTSR AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

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 šaukite - Tel. TR 6-6434

Sekmadienį, kovo 15 d. 1 vai. parodos salėje bus Algimanto Kezio paskaita 
Modernaus religinio meno paminklus Europoje aplankius. Paskaita bus 
iliustruota paties autoriaus gamintais spalvotais paveikslais ekrane.

----------------- Visuomenė kviečiama atsilankyti -----------------

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway 
8o. Boston, Mas*.

Priešais miesto teismo rūmus 
o

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildomo kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. LuMn 
Funeral. Dtfvetor 

Telefonas: 268 - 5185


