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Amerikos ir Anglijos vyrų svarbus pasitarimas ne tik dėl Laos
Kuo gyveno politinių žinių 

ištroškęs pilietis per Velykas? 
— Gal labiausiai gandais apie 
Castro šalininkų suplanuotą 
prezidento trejų metų dukre
lės Carolinos pagrobimą ir pre
zidento šeimos išžudymą Flori
doje. Po Velykų vėl grįžta prie 
Laos klausimo,

sekdamas Anglijos min. pirm. 
Macmillano ir prezidento Ken- 
nedy trijų dienų pasitarimus 
Washingtone.

Prezidento ir min. pirminio-

Rusija ar Kinija?
Vakarų diplomatai nesižino, 

katras komunistinis kraštas la
biau lems Laos likimą — Ru
sija ai* Kinija. Lig šiol karinę 
pagalbą Laos komunistam pri
stato Rusija. Rusijos įsistipri- 
nimas Laos atsvertų Kinijos į- 
sistiprinima šiaurės Korėjoje. 
Tačiau Kinija pareiškė, kad Sea 
to valstybių karinės pagalbos 
siuntimas į Laos bus sutiktas 
Kinijos karinės pagalbos tokiu 
pat siuntimu. Tada Rusija iš 
Laos būtų išstumta. Kinija, pa
ėmusi Laos ir Pietų Vietnamą 
padalytų Aziją į dvi dalis.

Diplomatai mano, kad susi
tarti su Rusija lengviau, su Ki
nija sunkiau. Galimas ir Rusi
jos šantažas Vakaram, kad jie 
darytų daugiau nuolaidų Rusi
jai ir tokiu būdu, išvengtų Ki
nijos isistiprinimo Laos.
PO LAOS EILĖ ATEINA 
PIETŲ VIETNAMUI

Laos įvykiai nukreipia akis 
nuo Pietų Vietnamo, nors jame 
komunistų grėsmė auga. Spau
da jau prašneko, kad po Laos 
artimiausias kraštas, kuri ko
munistai norės praryti, bus 
Pietų Vietnamas.

Vietnamas buvo padalytas 
1954. Šiaurinio Vietnamo ko- 
nlunistai siunčiami \i pietini 
Vietnamą. Jų esą iki 10.000. 
Jie terorizuoja kaimų gyvento
jus, kurie nenori jų klausyti. 
Apie 3.000 politinių priešinin
kų jie nužudė.

Pietų Vietnamas turi 15 mil. 
gyventojų; Amerika jam davė 
karinės pagalbos 500 mil. dol. 
kariuomenei treniruoti ir ap
ginkluoti, taip pat 1.3 milijar
dus ūkinės pagalbos. Sakoma, 
kad daug jos buvo piktnau
dota. Pvz. kelias buvo suprojek
tuotas 18 milijonų dol.. o su
mokėta 70 mil.
PRIEŠ LAOS IŠPARDAVIMĄ

Kokia bus prezidento Kenne
dy pozicija derybose su Mac- 
millanu dėl Laos vyriausybės, 
nežinia. Tačiau prezidento at
stovas Harrimanas pasisakė, 
kad turėtų būti sudaryta koa
licinė vyriausybė, kurioje būti
nas yra Souvanna Phouma. Dėl 
to respublikonų lyderiai sena
toriai Dirksenas ir Hickenloo- 
per balandžio 3 pareiškė, kad 
koalicija su komunistais bus ka
pituliacija, kaip tai buvo Len
kijoje ar Vengrijoje. Respubli
konai tai laikys “išpardavimu" 
ir bus jam priešingi.

Lenkijos valdžia nervinasi 
dėl Vakarų spaudos
Lenkijos kom. valdžia susi

nervino. kad Vakarų spauda 
gausiai rašė apie represijas 
prieš bažnyčią. Partija tai pažy
mėjo kovo 29 slaptame rašte, 
aiškindamas!, kodėl ji uždraudė 
religijos mokymą mokyklose, 
išcenzūravo seminarijų bibliote
kas, apdėjo mokesčiais bažny
čias.

Maskva sutinka sustabdyti Laos kautynes, paskui derėtis

ko pasitarimai pradėti trečia
dieni ir truks iki šeštadienio. 
Jiem projektus paruošė valsty
bės sekretorius Rusk ir užsie
nių reik. min. Home, kurie su
sitiko jau antradienį.

Washingtono konferencijos 
esminis klausimas — Laos: iki 
kokių nuolaidų Vakarai gali ei
ti.

Bet su šiuo klausimu sieja
si ir eilė kitų: Pietų Vietna
mo likimas, kom. Kinijos įsilei
dimo į Jungtines Tautas klau

AMERIKOS VARDU: prezidentas Kennedy ir valst. sekr. Rusk šią sa- ANGLIJOS VARDU: užsieniu reika lu ministeris Home ir min. pirm. Mac- 
vaitę tariasi su Anglijos atstovais. millanas atvyko i Washingtono konferenciją.

AMERIKOS INICIATYVA KOVOJE PRIEŠ KOMUNIZMO BAZĘ KUBOJE
Valstybės departamentas ba

landžio 3 paskelbė brošiūrą, ku
rioje pabrėžia Amerikos norą 
turėti broliškus santykius su 
Kubos gyventojais, kaltina Cas
tro. kad jis išdavė revoliuciją, 
ragina Castro valdžią atsisakyti 
nuo ry šių su komunizmu, o jei 
tai nebus padaryta, žada pa
ramą Kubos tautai jos kovoje 
už laisvės ir demokratijos grą
žinimą. Brošiūros iniciatyva ki
lusi iš Baltųjų Rūmų.

Afrikoje įsigali 
Indijos įtaka

Indija kariuomenės atgabena 
į Kongą 5.000. Dalis Amerikos 
lėktuvais balandžio 3 jau pa
siekė Kamina. Katangoje. Ka- 
tangos prezidentas Tshombe 
protestavo, skelbė, kad Indijos 
kariuomenės invazija prieš Kon
go vyriausybės valią reiškia ka
rą. Indijos kariuomenės vadas 
protestus ignoravo ir pareiškė.

LĖKTUVU 32 MYLIŲ AUKŠTYJE
Raketiniu lėktuvu lakūnas J. 

A. VValker kovo 30 pasiekė 32 
mylias. Jo greitis per valandą 
buvo 2.590 mylių. Kelionė tru
ko 10 minučių. Lėktuvas buvo 
paleistas iš bombonešio B-52 
45.000 pėdų aukštyje. Tokiu 
lėktuvu lakūnas tikisi pakilti 
iki 100 mylių, kai laktuvas 
sieks 4.000 mylių greičio. 
TEKSTILĖS PRAMONĖ 
ŠAUKIASI PAGALBOS

Amerikos medvilnės gamyba 
nuo 1959 vidurio nukrito 19.3 
procentų, ir joje sumažėjo 99. 
000 darbininkų. Priežastis — 
Amerikos gamyba neišlaiko kon 
kurencijos su medvilnės gami
nių importu iš Japonijos. Indi
jos. Hong Kongo ir kitur, kur 
gamybos darbo jėga yra labai 
pigi. Tekstilės gamintojai krei
pėsi į Kongresą, kad nustatytų 
importo kvotas.

simas, Kongas. Berlynas, nusi
ginklavimas. Suderinus čia dvie
jų nuomones prezidentui Ken- 
nedy jau teks tartis skyrium 
su Vokietijos kancleriu Aden- 
aueriu. Kanados min. pirm. Die- 
fenbakeriu ir paskiau su Pran
cūzijos prezidentu de Gaulle.
AR ĮMANOMAS SUSITARIMAS 
DĖL LAOS?

Anglijos kovo 23 pasiūlymas 
ir Maskvos balandžio 1 atsaky
mas skyrėsi dviem esminiais 
klausimais: dėl kovų sustabdy

kad už kiekvieną .šūvį į jo ka
rius risis galvos.

Gen. sek. Hmmarskjoldas at
metė ir Kongo vyriausybės rei
kalavimą. kad indas Dayal bū
tų atšauktas. Jo kadencija tu
rėjo baigtis su kovo mėn.. bet 
pratęsė neribotam laikui.

— Stanleyville bal. 3 Kongo 
min. pirm, patikėtinis Kamita- 
tu derėjosi su Gizenga. Gizen- 
gos kariuomenės vadas gen. 
Lundula turi susitikti su gen. 
Mobutu Katangoje.

Įtempimas Katangoje atslūgo
Katangoje balandžio 4 prezi

dentas Tshombe paskelbė ulti
matumą JT kariuomenei išsi
kraustyti iš Elizabetville aero
dromo per dvi valandas. Minia 
apgulė aerodromą ir akmenim 
apdaužė JT karių švedų įgulos 
automobilius ar atskirus karius. 
Įtempimas likviduotas susitarus.

— Laos pranešė balandžio 4. 
kad Sovietai tebepristatinėja 
sukilėliam parama parašiutais. 

J. A. VVALKER. pakibs iki 32 
mylių.

mo Laos ir dėl Laos būsimos 
vyriausybės.

— Dėl kovų sustabdymo: 
Anglijos, o taip pat Amerikos 
nusistatymas — pirma turi būti 
sustabdytos kovos, o paskui su
sirinkti 3 neutraliųjų komisija 
ir 14 suinteresuotų konferenci
ja; Maskvos nusistatymas: pir
mi turi susirinkti komisija ir 
konferencija ir sutarti kovų 
sustabdymo reikalą.

— Dėl būsimos vyriausybės: 
Anglijos - Amerikos nusistaty

kad aerodromą valdys abeji ly
giom.
J. TAUTOS IŠGELBĖTOS 
IŠ BANKROTO

JT sesijoje balandžio 3 nu
tarta skirti mėnesiui 8 mil. ka
rinei operacijai Konge. Pasiū
lė Indija. Balsavo 51. prieš 10. 
susilaikė 22. Sovietų atstovas 
šaukė, kad tai neteisėtas bal
savimas. Esą tokis klausimas 
turįs būti svarstomas Saugumo 
Taryboje (kur Sovietai'gali sa
kyti veto).

PRINCAS SOUVANNA PHOU
MA apkeliavo Paryžių, Londoną 
ir Maskvą, kad išsiaiškintų, ar jis 
grįš j Laos.

— Amerika griežčiausiais žo
džiais uždraudė Chiang Kaishe- 
kui duoti pagalba nacionalis
tam partizanam, kurie pagai 
Burmos sieną veikė prieš ko
munistus.

— Kinija balandžio 3 palei
do iš kalėjimo amerikietį R E 
McCann. kuris išbuvo kalėjime 
10 metų nuteistas už tariamą 
šnipinėjimą Jis serga nepagy
domai plaučių vėžiu. 

mas: vyriausybė neutrali, koali
cinė. dalyvaujant dabartinei 
Boun Oum vyriausybei ir Sou
vanna Phouma bei jo remiamų 
sukilėlių komunistų atstovam: 
Maskvos nusistatymas: turi būti 
atstatyta Souvanna Phouma vy
riausybė.

Maskvoje balandžio 3 Angli
jos atstovui buvo duota supras
ti. kad gali būti sustabdytos 
kovos ir prieš konferencijai su
sirenkant. Dėl to Anglijos min. 
pirm, ir užsienių reik, minis- 
teris atvyko į \Vashingtona su 
optimizmu, kad kovos Laos bus 
sustabdytos.

MAŽOJI KAROLINA b uvo Virtusi 
“politikos centru".

Prezidentas Kennedy Vyks pas de Gaulle
— Prezidpntas Kennedy ir 

Mrs. Kennedy gegužės 31 vyks
ta pas Prancūzijos prezidentą 
De Gaulle. su kuriuo nėra ma
tęsi.

— A. Stevensonas ir Gromy- 
ko susitarė, kad nusiginklavi
mo klausimas nebūtu keliamas 
dabar JT sesijoje. Jis bus svars
tomas rugpjūčio 1 derybose.

— Chruščiovas sutiko aplan
kyti šiemet Mali respublika, bu
vusia Prancūzijos koloniją, ku
ri ir balsavime dėl Kongo biu
džeto ėjo su Maskva.

— Cyrus Eaton, Amerikos 
multimilijonierius ir Chruščio
vo draugas, kreipėsi į valstybės 
departamentą, kad leistų atvyk
ti Grotevvohl. rytų Vokietijos 
pirmininkui Jo tarpininkavimas 
atmestas.

— Vokietija jau turi 300.000 
kariuomenės.

Amerikos naujųjų kelių 
ieškojimą nori išnaudoti 

ir prokomunistai
Amerika pademonstravo nei

giamą nusistatymą prieš savo 
sąjungininką Portugaliją dėl 
Angolos, pademonstravo taip 
pat prieš kitą sąjungininką 0- 
landiją dėl Naujosios Guinejos.

Tos demonstracijos simpati- 
kai sako: nauja vyriausybė pa
rodė naują Amerikos politikos 
kryptį. — Pareiškimas nėra vi
sai teisingas: Eisenhovverio vy
riausybė taip pat pademonstra
vo prieš sąjungininkus Angli
ją ir Prancūziją, pareikalauda
ma nutraukti karines sankcijas 
prieš Egiptą, kai jis 1956 už
grobė Sueso kanalą.

Amerika ir jos 
sąjungininkai

Amerika sukėlė prieš save 
Portugalijos nuotaikas, balsuo
dama už Angolos reikalų svars
tymą. Tą pat savaitę Amerika 
surizikavo santykius ir su kitu 
Nato sąjungininku — Olandija. 
Iš pradžių sutiko, o paskiau at
sisakė pasiųsti atstovą į Olan
dijos Naująją Guineja. kur ba
landžio 5 atidaryta tautinė at
stovybė. Olandijos spauda ra
šo. kad Amerika pasidavė spau
džiama Indonezijos diktatoriaus 
Sukamo.

AMERIKA MAŽINA BAZIŲ 
SKAIČIŲ

Aps. sekretorius Mc.Namara 
kovo 30 paskelbė, kad Amerika 
numato likviduoti pačioje A- 
merikoje 52 karines bazes. Bus 
atleista 9,000 civilinių tarnauto
jų. Būsią sutaupyta 120 mil. 
Bazių turtas paleistas iš varžy
tinių už 50-100 mil. Būsią už
darytos ir užsieniuose 21 bazė.
Atleista 19.000 tarnautojų, tarp 
jų 15.000 amerikiečių. Būsią su
taupyta 100 mil. 1963 bus už
darytos Maroke 4 bazės.‘kurių 
pastatymas ir įrengimai kaštavo 
pusę milijardo.
IR SOSTINĖS GYVENTOJAI 
GAVO TEISĘ BALSUOTI

Columbijos sritis kovo 29 ga
vo teisę balsuoti prezidento ir 
viceprezidento rinkimuose, ka
da jau 39 valstybės patvirtino 
konstitucijos 23 priedą. 1964 
bus pirmas balsavimas nuo 
1800. kada Washingtonas pri
pažintas Amerikos sostine. Lig 
šiol neturėjo balsavimo teisės 
764.000 sostinės gyventojų. 
Tarp jų 54 proc. yra juodieji.

— Amerika uždraudė visiem 
Amerikos laivam ir lėktuvam 

gabenti ginklus i Kubą.
— Apsaugos departamentas 

jaunų gydytojų, nes neatsirado 
įsakė šiemet mobilizuoti 250 
pakankamai savanorių.

— Guatemaloj sulikviduotas 
balandžio 1 Kubos komunistų 
paruoštas planas nuversti val
džia.

— Ženevoje Sovietai priėmė 
■principe" Vakarų siūlymą dėl 
atominių bandymų draudimo.

— Jordanijos ir J. Arabu 
Respublikos santykiai pagerėjo 
bendrai akcijai prieš Izraeli

— Paryžiuje balandžio 4 bir
žoje susprogdinta bomba, kuri 
sužeidė apie 30 Tai esą deši
niųjų protestas prieš derybas 
su Al žiru.

— Čekoslovakijos kom val
džia uždraudė moterų vienuoly
nam priimti naujokes.

Žiema dar pasispardė: 
apie Buffalo. N Y . balandžio 
3 prisnigo 9 coliai Tuo tarpu 
tą dieną Ix>s Angeles buvo 90 
laipsnių

SALAZARAS. Portugalijos min. 
pirmininkas.

Sako taip pat: dabartinė de
monstracija parodė Amerikos 
principingumą, stojimą už prin
cipą. nepaisant, ar jį laužo są
jungininkas ar priešininkas. 
Stodama už apsisprendimo, lais
ves principą prieš kolonializmą. 
Amerika atgavo prarastą pres
tižą. — Čia vėl tenka žymėti 
faktą, kad ne visi taip galvoja. 
The Tablet vedamajame tai 
griežtai atmetė. Suminėjo šū
kius. kuriuos portugalai laidė 
demonstracijoje prieš Ameriką: 
"Traukitės iš Aliaskos". "Ko
dėl jūs netiriate Vengrijos?". 
"Ar Jungtinės Tautos ir Jung
tinės Valstybės tyrinės Kubą'.’". 
Tuose šūkiuose pigu pastebėti 
priekaištą, kad

Amerika vartoja dvigubus 
matus.

O portugalų spauda, kaip rašo 
The Tablet, prikišo atvirai: ne- 
siėmėte jokio tyrinėjimo Laos. 
kur yra tikras pavojus taikai, 
nei tyrinėjimo kraštu, kuriuos 
Rusija laiko vergijoje . . .

Prestižas pakiltų tada, jei 
matas būtų lygiai visiem taiko
mas. Reiktų pridėti, šis priekaiš 
tas neskiriamas naujai vyriau
sybei. Ir čia ji naujo nieko ne
išrado. nes ir senoji vyriausybė, 
griežtai sudraudusi Angliją. 
Prancūziją, tuo pačiu metu nie
ko nesakė Sovietam, kurie už
puolė Vengriją.

★

Amerikos akcija prieš Por
tugalija — nurodo The Tablet

— sutapo su Amerikos pro- 
komunistu ir vadinamų libera
lų sustiprinta propaganda prieš 
Portugalijos ir Ispanijos reži
mus.

Ta propaganda siekė įtikinti 
vyriausybe, kad ji nutrauktų 
materialinę pagalbą Franco re
žimui (bet tik ne Jugoslavijos 
komunistui Titui ar Lenkijos 
komunistui Gomulkai!). Laikraš
tis teigia, kad komunistai siekia 
sukelti neramumus Iberų pu
siasalyje. Jų pastangos pasiekė 
viršūnę Santa Maria laivo pa
grobimu. už kurio stovėjo taip 
pat teroristai komunistai. Bra
zilijos spaudoje laivo grobikas 
Enriųue Galvao spaudai pasisa
kė terorą vartojęs ir anksčiau 
— ir ne tik Portugalijoje: 
1960 sausyje jo įsakymu su
sprogdintos bombos Madride, 
biržely Bilbao. Barcelonoj. Tole
do. San Sebastine. Klausiamas, 
ar jis gauna komunistų para
mos. išsisuko atsakymu: Aš 
nesu antikomunistas".

Tuos faktus sugretinęs, laik
raštis padare išvada:

dabartinė akcija dėl Portuga
lijos derinasi su mūsų trumpa
regiškumu ir paslaugumu So
vietam, kaip tai buvo pade
monstruota anksčiau Kubos is
torijoje.

Ką laimėjo Eisenhovverio v\ 
riausybė demonstracija prieš są
jungininkus dėl Sueso kanalo, 
lig šiol neaišku Ką laimes Ken
nedy vyriausybe demonstracija 
prieš Portugaliją ir Olandija, 
dar taip pat neaišku Teaišku 
tiek ji nori dabar laimėti 
Af rikos naujų valstybių palan
kumu, atitiesti jas nuo svirimo 
į Maskvos glėbi.



Gerbiamas drauge
paskaityk ir pasidaryk įvadas

• ; D9vty*W įTOnOKlilmp

tHssu veikia ktasMfab fr fal- 
tifakaVimo biuras šiltojo karo 
raflalam

Vokiečių armijos karininkas 
per paštą gavo laišką. Ėmėsi 
jį skaityti:

"Labu garbiamas drauge.
“Jums kaip ir man yra ži

noma, kad Jungtinėse Valstybė
se kaitimams sumetimais yra 
planuojamas 1962 karinis eks-

minta, kad Rytų blokas jau 
turis naują tanką, kuris sėk
mingai veikiąs ir prieš atomi
nius ginklus ...

Laišką buvo pasirašęs Wolf- 
gang Doering ... Perskaitęs 
karininkas ėmėsi rašyti atsaky
mą ir jį pasiuntė į Bonną par
lamento nariui Doeringui.

MeMVRY Parari & Tnriingk
943 Elizabeth Avenue •' Elizabeth, N. J.

Skyrių veda JONYNĄ SIšIEN’fc

1 Phone: ELizabeth 4-7608

kį “vietinio pobūcEtio”karą vi
durinėje Europoje... Sakykit 
ar dar iš viso reikalinga atsa
kymo tokia Vokietijai rengia
ma rizika, kada Rytų blokas te
bėra kaip ir anksčiau prana
šesnis už Vakarus” ...

Bonnoje Doering staiga gavo 
visą eilę laiškų, kuriuose opo
navo jo laiško išvedžiojimam. 
Nesuprato, kokio laiško. Tik iš 
šitų oponentų parlamento at
stovas Doering patyrė, kad jo 
vardu buvo paleistas anas laiš
kas.

Buvo išaiškinta, kad laiškas 
surašytas rytų Berlyne Norman- 
nenstrassėje, kur yra sovieti
nis saugumas. Ten yra ir laiš
kų, dokumentų ir. kitokių daly
kų falsifikavimo biuras. Jo pa
gamintas ir gausiai išplatintas 
laiškas parlamento nario var
du turėjo paskleisti nepasitikė
jimą “avantiūristine ir agresi
ne” Amerikos politika, kuri no
ri paversti Vokietiją karo lau
ku. paskleisti nepasitikėjimą 
Vokietijos politine ir karine va-

Toliau laiškas ragino per
svarstyti politinę padėtį ir pa
sidaryti išvadas, atsižvelgiant į 
“realius faktus” — iš vienos 
pusės Amerikos rengiamą rizi
kingą bandymą, iš kitos Rytų 
numatomą “taikingos koegzis
tencijos” politiką, o taip pat 
Vokietijos tiek vienos tiek ir
antros partijos norą paversti dovybe. 
kariuomenę politiniu partiniu Tokia yra ta Sovietų “klas- 
irankiu. Tarp kitko laiške pri- tinga koegzistencija”.

Belgijoje stiprėja labiausiai komunistai
Rinkimuose krikščionys so- 

cialai gavo parlamente 96 at
stovus. turėjo 104. senate gavo 
47, turėjo 53: socialistai gavo 
parlamente 84. turėjo tiek pat. 
senate gavo 45. turėjo 40, li
beralai parlamente gavo 20. tu
rėjo 21. senate gavo 11. turė
jo 12; komunistai gavo parla
mente 5. turėjo 2. senate ga
vo vieną ir turėjo vieną.

— Piety Vietname šiaurės 
komunistai jau turi infiltravę 
apie 10,000 partizanų.

automobilių
parduota vasario mėn. 360,000. 
Kovo mėn. numatoma iki 460. 
000. Tai nepasiekia 1960 lygio.

— Amerikos turistai pernai 
Austrijoje išleido vidutiniškai 
dienai po 32.25 dol. vienam 
asmeniui: kitų kraštų turistai 
po 9.60 dol.

Amerikoje

— Saudi Arabija atšaukė 
Amerikai bazes nuo 1962 me
tų. Bazės yra Dhahran, 1.000 
mylių nuo Sovietų sienos.

Kuris Amerikos miestas yra 
"juodžiausias"

VVashingtonas yra miestas, 
kuriame yra daugiau negrų nei 
bet kuriame kitame Amerikos 
mieste, skaičiuojant procentais 
— 53.9. Kiti iš eilės — Atlan
ta 38.3 proc., New Orleans 37. 
2. Baltimore 34.8.

Nevv Yorkas yra miestas, ku
riame didžiausias skaičius yra 
negrų — L087.931 (arba 14 
proc.) Toliau eina Chicaga. Phi- 
ladelphia', Detroitas ir Wa-
shingtonas.

_, _ .______j iš Palangos. Tamsaus “miško” vietoje seniau buvo vilos. Neaišku,
‘miškas” Užaugęs, ar sąmoningai kas nors užtepta kad atrodytų miškas-

AMEftlKiEčK FILMAI TURĖJO DIDELĮ PASISEKIMU
Iš Lietuvos gautę (aišky 

ištraukos
šiemet pas mus beveik ne- 

bavo žiemos, daugiau rudens 
oras. Bet ir saulutė retai pa
sirodydavo. dažnai lijo, todėl 
daug kur buvo neišvažiuojami 
keliai. Nemunas nebuvo užšalęs, 
neplaukė ir ižas.

Per šį karą Marijampolė la
bai nukentėjo, ypatingai mies
to centras buvo išgriautas. Bet 
bažnyčia, gimnazija, ligoninė ir 
geležinkelio sfofe išlftfo. Dšbar 
miesto centre pastatyta keletas amerikoniškus filmus “Oklaho- 
didesnių namų: paštas, valgyk
la. dviejų 
Po lietaus 
purvynas, 
šaligatviai.

Pas mus 
girtuokliauja. Dirba rimkelinę 
ir geria. Yra tokių, kurie , nuo 
Kalėdų dar neišsipagirioja.

keletas

amerikoniškų filmų. Gražūs pa
statymai, įdomūs. Tai “Atosto
gos Romoje”. “Lili”, “Septin- 
tdji Sindbado kelionė”. Pas 
mus laikraščiuose rašo, kad A- 
merikoje rodomi ir baisūs fil
mai. tai panašūs į dabartines 
knygas, kurių jums anksčiau 
prisiuntėme. Neseniai matėme

bei lietuvaičių, buvo išsiųsta į 
Kazachstaną padėti “vyresniam 
broliui” apdirbti tyrlaukius. Ten 
ji ištekėjo už ruso ir, žinoma, 
pradėjo kurti rusišką šeimą. 
Vyrui sutikus, ji nutarė daryti 
pastangų grįžti Lietuvon. Vyrui 
rusui greitai pasisekė gauti lei
dimą persikelti į Lietuvą, kur 
abu gavo gerą darbą ir butą.

O kiek lietuvių prašosi grą
žinami iš Sibiro tėvynėn, bet 
prašymai lieka be pasekmių.

Siuntiniai į —

LIETUVĄ, UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis pasirinkiąnas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm. paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir Įtt.» Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiam kalbom. .Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, Nevv York 3, N. Y.

Krautuvė: 75 East 7th Street. • Tel. 0R 4-3930
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

aukštų parduotuvė, 
visur mieste didelis 
daug kur netaisyti

kolchozininkai labai

Kauno kinuose ėjo

mą” iš farinerių gyvenimo. Kau
ne turėjo didelį pasisekimą. 
Kokie paprasti, vaikiškos sie
los žmonės. Tėvai pasakoja, 
kai jie augo kaime, žmonės ir 
buvo tokie teisingi.

Lietuviai į Sibirą, rusai į 
Liefbvą
Prieš 15 metų lietuvaitė, 

kaip ir daugelis jaunų lietuviu

VELYKŲ sveikinimai iš Punsko.

GIZENGA DEMONSTRUOJA 
GALIĄ

Konge Gizenga, prokomunis
tinis lyderis, kovo 24 iškraustė 
iš Stanleyville 5 konsulus — 
Anglijos, Prancūzijos, Danijos, 
Olandijos ir Vokietijos. Prie
žastis — jų vyriausybės nepri
pažįsta Gizengos valdžios.

— Kasavubu vyriausybė pa
siuntė min. pirm, pavaduotoją 
Jean Bolikango ir kt. derėtis 
su Gizenga. Gizenga norėjo de
rybų Stanleyville. Jos turėjo 
prasidėti kovo 27. Bet Balikan- 
go kelionę atidėjo ir nori susi
tikti neutralesnėje vietoje.

— Gub. Rockefelleris rado, 
kad jo politinė įtaka New Yor- 
ke sustiprėjus,.o, demokatų su
stipus dėl jų vidaus suskilimo..

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST, N. Y . C. GB 7-1138

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audimai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsieni-

Męs padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos Ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K&K FABRICS
1158 East Jersey Street, Elizabeth. N. ].

Telefonas: EUzabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ART

AR DĖLTO IR ALTAS RAGINO TYLĖTI?
Naujienos kovo 16 pasisakė 

dėl Lietuvos atstovybės. Brazi
lijoje uždarymo. Kėlė pirmiau
sia klausimą

dėl Lietuvos atstovo įgalioji
mu:

“Bet jo (Lietuvos atstovo 
Friko Meierio. Red.) įstaiga ne
buvo pastovi diplomatinė atsto
vybė. Meyeris nebuvo akredi
tuotas prie Brazilijos užsienių 
reikalų ministerijos, kaip Minis-

SPAUDA

Patarnaujame daugiau kaip 100 mėty
PASKUTINIU NUTARIMU 03% 

DIVIDENDAI IŠMOKAMI ----
PER METUS

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
(3’sSc 'normalaus ir !■♦% specialaus priedo)

31/2%
PER M

daugiau

- «NORMALUS DIVIDENDAS
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

čia buvo ne įgaliojimų reika
las. bet Maskvos reikalavimas 

ter Plenipotentiary (Įgaliotas — “pačiam Ouadrosui jų pa
naikinimą Maskva nurodė kaip 
vieną pirmųjų sąlygų prekybi
niams ir diplomatiniams santy
kiams užmegsti”.

Naujienų prasitarimas, kad 
Lietuvos atstovybė galėjusi bū
ti uždaryta dėl>to. kad jos at
stovo įgaliojirrtai buvę “abejo
tinos vertės”,/tarp kitko, meta 
šešėlį ir Lietuvos konsulatai; 
meta šešėlį ir Latvijos atstovy
bei. kad ir jų Ygąliojimai bu
vę “abejotinos vertės”, jei jie 
taip pat buvo uždaryti. Maskva 
seniai taip skelbia ir apie A- 
merikos bei kttas( Lietuvos at
stovybes — jos neturinčios į-

Dėl Naujienų paraiškimo. galiojimų 
kad tie įgaliojimai “jokios tarp
tautinės vertėt neturėjo”. Dir
va kovo 20 atkreipė dėmesį į 
faktą:

ministeris). o tik kaip laikinai 
apsigyvenęs (resident). “Šefo” 
Lozoraičio duoti jam kreden
cialai jokios tarptautinės reikš
mės neturėjo”.

Dėl tu įgaliojimų Lietuvos 
Enciklopedija aiškina plačiau:

‘įj941. 2. 26 prai anuojančio 
Lietuvos valstybės prezidento 
A Smetonos paskirtas attachė 
prie Brazilijos vyriausybės. 
1943.6.1 paskirtas I sekr. ir 
chargė d affaires ad interim. o 
nuo 1951. 8. 7 diplomatijos še
fo ministerio St.' Lozoraičio ak
tu paskirtas įgaliotu ministru 
prie Brazilijos vyriausybės”.

neatsitiko, ir lietuviams nėra ! 
prasmės jaudintis — ypač kai ! 
tie dalykai dedasi Lotynų Ame
rikoje”.

Dirva tokią išvadą vadina 
. “pasityčiojimu iš Lietuvos nelai- ■ 

mės”:' “Taigi ... jūs lietuviai 
nesijaudinkite, kad Brazilija 
formaliai pripažino jūsų paverg
tos tėvynės inkorporavimą į •_ 
Sovietiją. nesijauctinkita, kad * 
antrosios pasaulyje didumu lie- F 
tuvių kolonijos būklė pasun- F 
kės”. F

Naujienų pasisakymas paro- E 
do ne tik Naujienų nusistaty- t 
mą. Jis gali būti paaiškinimas, E 
kodėl eilė Alto skyrių pasisa- E 
kė gavę iš Alto nurodymus dėl > 
Lietuvos atstovybės Brazilijoje > 
tylėti, o tuo tarpu Vlikas buvo t 
paraginęs visus lietuvius nety- » 
lėti. Tačiau jei tie Naujienų ar- » 
gumentai buvo keliami Alto > 
vykdomojo komiteto posėdyje, ► 
tai keistas turėjo būti bent jau ► 
tautininkų srovės atstovo pri- ► 
tarimas. Šiaip ar taip Lietuvos ► 
atstovybės Brazilijoje klausimu ► 
Alto paskelbtas nusistatymas iš- F

Naujieną išvada: reiškė Naujienų nusistatymą. Į
“Šiaip ar taip nieko tragiško bet ne visų kitų lietuvių. ►

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir ’suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 OECHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 4
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į Į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 4 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 4 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą <

Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos 4

COSMOS TRAVEL BURE AL, Ine. J
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Tel. ClrdeS-TJU j

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Licensed by Intourist

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis i bet kurią 
SSSR dalį.

SIUNTINIAI'APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS—
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

THE

KINGS COUNTY 
sAvtngsjsank 
A MUTUAL BANK

"... kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!' 
BROOKLYN. New York

Eastcm Parkwav Office: 
539 EASTERI* PARKWAY 

at Nostrand Avenue
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 V. ryto iki 3 v. popiet

Plrmad. vakarais nuo 5 iki 8 v
■ PResident 3-7000

Brochvav Office: 
135 BR0ADWAY at Bedford Avė 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais — 
fino 9 v. rvto Iki t v. vakaro 

STagg 2-6676

Member FederaI Deposit Insurance Corporation

, “Bet jie (tie įgaliojimai), tur 
būt. turėjo tarptautinės reikš- ČIA LIETUVIAI PERKA
mės prez. Kennedžio įgalioti
niui Adolph A. Berte, kai jis
Pabaltijo pasiuntinybių klausi
mą iškėlė prezidentui Quadro- Didžiausias pasirinkimas New Yorke 
sui ir pastarasis atkirto, kad.
tai esąs Brazilijos reikalas”.

Naujienos toliau aiškina

VOKIŠKUS Hi-Fi ir TV

priežasčiy:
“Galimas dalykas, kad Mey- 

erio kredencialus (įgaliojimus) 
prez. Quadros dėl to ir atme
tė. kad jie nuo pat pradžios 
buvo abejotinos vertės ..

Dirva atkreipė dėmesį, kad

I
BLAUPUNKT M
TELEFUNKEN ||
NORDMENDE QGRUNDIG II
L0EWE IISABA H

Parduoda ir ištarnauja vokiečių išmokyti specialistai

ERDVIOJ PATALPOJ IŠSTATYTA PARODAI IR PASIRINKIMUI
Jūs pamatysite ir pasiklausysite 80 įvairių modelių pas

SYLVtRN GERMAN Hi-Fi CENTER

Tel. TR 6-6653

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų rašykite 
arba aplankykite jums artimiausią skyrių:

• NEW YORK 3, N.Y, 39 - 2nd Avenue
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wifson Avė.
• ROCHESTER, N. Y, 583 Hudson Avenue
• LĄKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street -
• PATERŠON 1, N. J, 99 Main Street

Tel.: AL 4-5456 
Tel.; 01 5-8808 
Tel. HY 1-5290 
Tel. LO 2-5941 

Tel.: FO 3-8569 
Tel.: MU 4-4619

• NEW HAVEN, Conn, 6 Day Street — Tel.: LO 2-1446
• PITT8BURG 3, Pa, 1015 E. Canon Street — Tel.: HU 1-2750
• W0RCE8TER, Mas*, 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868
• HAMTRAMCK, Mich., 9350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1666 
•, CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
• CHICAGO 22, lll„ 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: 8R 8-6966
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
• SAN FRANCISCO, CaL, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWaRk 3, N. K 428 Springfiefd Avenue — Tel.: 81 3-1797
• PHlLAOELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel,WA 2-4035
• WATERBURY, Conn„ 6 John Street — Tel.: Plua 6-6766
• GRANO RAPIO8, Mieh„ 414 Scribner Avė, N.W. - GL 8-2256
• PASSAIC, NJ, 176 Market St. — Tel.: SR 2-6M7
• OETROIT, Mteh, 6440 Mlchigan Avenue — Tsl.: TA 5-8050
• VINELANO, N. J,. West kandis Avenue, Greek Orthod»x Bldg.

SOtyrius atidarytas penktadieniais, ėeėtsdienials ir eekmadlenlala
• JER8EY CITY, N. J, 75 BrigM St. ir kafnpas Jtney Avenue
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Kas Lietuvoje bolševikų vadinama "pamokslais iš pakalnės”?

I. Iil1» ■■■ui. i

Pasisaugokime išdavimo
tie maldos žodžiai. Ar pakan
kamai žmonės meldžiasi, ar tvir
tai tiki į Kristaus prisikėlimą 
ir pergalę?

Popiežius Jonas XXIII savo 
velykinėje kalboje, pasakytoje 
iš šv. Petro bazilikos balkono, 
ties kuriuo buvo susirinkę per 
300,000 žmonių, įspėjo pasisau
goti išdavimo. Šventasis Tėvas 
nesuminėjo vardu Judo, kurio 
klastingu pabučiavimu prasidė
jo Kristaus kančia. Turėjo gal
voje kiekvieno žmogaus veiks
mus, kurie nukreipia jį nuo 
Dievo, nuo tikėjimo ir nuo 
šventų gyvenimo įstatymų.

Gyvenimas yra skirtas palai
mai, niekada nesibaigiamai, ku- 

" rios tik vieną mirksnį buvo ra
gavę apaštalai Atsimainymo kai 
ne. Kristaus prisikėlimu amži
nas atsimainymas yra skirtas 
visiem žmonėm. Tereikia ištver
ti ištikimybėje net ir didžiau
sioje kančioje ir nereikia pasi
duoti nusiminimui net ir di
džiausiam nuliūdime.

Žmonijos istorija, persunkta 
ašarų ir kraujo, įvaizdina ken
tėjusį Kristų, kuris prisikėlė vi
sų padrąsinimui, sustiprinimui 
ir pergalei. “Geros valios žmo
nės, — kalbėjo popiežius. — 
triumfuos prieš tuos, kurie yra 
palinkę drumsti laisvę ir teisin
gumą”.

e
Drumstėjų yra daug. “Yra di

delis skaičius žmonių, — paste
bėjo popiežius, — kurie šen ir 
ten veikia gąsdindami ... Jų 
netvarkos šauksmai pripildo 
miestus ir kaimus, jų grasina
mieji veiksmai drumsčia ir skau 
dina tuos, kurie myli laisvę bei 
teisingumą, kurie norėtų gyve
nimo ramaus, garbingo ir kūry
bingo”.

*
Geležinės uždangos anoje pu

sėje kardinolas St. Wyszynski 
savo velykinėje, kalboje pabrė
žė, kad yta tuščios bet kokios 
žmogaus pastangos nutildyti Ka 
talikų Bažnyčią. “Veltui yra 
stengimasis visų tų, — kalbėjo 
kardinolas, — kurie.norėtų baž- 

. nyčiom užčiaupti burnas ... 
Bažnyčios yra pilnesnės, negu 
bet kada buvo”.

Apie velykines iškilmes Ro
moje laikraščiai taip pat rašo, 
kad šv. Petro bazilikos kieme 
nėra buvę tiek žmonių nuo 1950 
— šventųjų metų. Popiežius sa
vo palaiminimą suteikdamas pra 
bilo 15-ka kalbų, pirmąjį kar
tą ir rusiškai. Tai rodė taip pat, 
kur buvo kreipiamas jo rūpes
tis ir kur labiausiai tyko didy
sis išdavimas.

Išdavimas prasideda bendra
vimu, kuris paruošia kelią ben
dradarbiavimui. Bendravimas 
suartina, sudaro nusiteikimą 
priimti palankiai ir tokias min
tis, kurios anksčiau atrodė at
grasančios. Bendradarbiavimas 
yra jau sutikimas talkinti ir 
veikti, kad įtaigotos mintys bū
tų vykdomos. Išdavimas yra jau 
įvykęs, kaip Judo, pasidariusio 
pirmiausia bendradarbiu tų, ku- ‘ 
rie tykojo Kristų užmušti.

šitaip yra užmušamas žmogui 
ne tiktai tikėjimas į Dievą, kai 
pasidaroma pikto bendradarbiu, 
bet lygiai tokiu būdu nužudo
mas siekimas savo tautai lais-

šventasis Tėvas nesuminėjo vės ir teisingumo, apie ką yra 
vardu nei komunistų nei bol
ševikų, bet iš jo žodžių buvo 
aišku, už ką atsiduso paskuti
niais Kristaus žodžiais nuo kry
žiaus: “Atleisk jiem Tėve, nes 
jie nežino, ką daro”. Ir dar pri
dėjo paaiškinimą: pataikavimas 
čia nieko padėti negali, telieka

kalbėjęs popiežius, kada nuei
nama bendradarbiauti su tuo 
“dideliu skaičium žmonių”, ku
rių negali patenkinti net joks 
pataikavimas, jeigu tai nėra iš
davimas.

Saugokimės ir menkiausio sa
vo tautos išdavimo!

Po Stalino mirties tikėjimo 
persekiojimas pavergtoje Lietu
voje buvo kuriam laitai atslū
gęs. Maždaug nuo 1958 kovą 
prieš tikėjimą bolševikai vėl 
ėmė stiprinti, griežtinti, šiuo 
metu, ištrėmus vyskupą J. Ste
ponavičių, toji kova pasiekė 
dar paaštrėjusių propagandi
nių formų. ,

Plačiausiai akcija varoma 
prieš kunigus. Anksčiau jie bu
vo vaizduojami kaip nedorėliai, 
gobšai, “liaudies išnaudotojai”, 
“banditų” rėmėjau

Šalia tę pačiy kaltinimę da
bar ypatingai atkreiptos akys į 
pamokslus. Siunčiami agentai 
pamokslų klausyti ir padori 
spaudoje pavardėm vardais jau 
niekinami atskiri kunigai, kri
tikuojamos jų pamoksluose 
skelbiamos tikėjimo tiesos.

Kaip šita akcija varoma, ro
do mus pasiekęs pavergtoje 
Lietuvoje leidžiamas dvisavaiti
nis žurnalas švyturys 1961 Nr. 
2 su Antano Jonyno straips
nių, vardu “Pamokslai iš pakal
nės”. 1

Taip savo rašinį pavadino 
dėl to, kad esą Bažnyčia buvus 
galinga ir skelbus pamokslus 
nuo kalno, o dabar ji nustum
ta į pakalnę, o į kalną kopiąs 
komunizmas. Keletas ištraukų 
rodys, kokios pamokslų tiesos 
labiausiai neramina bolševikus; 
kokiais iškraipymais reikia tas 
tiesas pasakyti, kad jos skaity
tojui atrodytų atstumiančios.

“Užsukime į keletą bažnyčių, 
pasiklausykime naujų pamoks
lų. Ilgus amžius bažnyčia laikė 
savo rankose “dorovės prižiūrė
tojo monopolį”. Neatsisako ji to 
vaidmens ir šiandien. Užsi
merkdami ir nematydami, kad 
mūsų visuomenėje stiprėja, veš
liausiais želmenimis sužaliuoja 
naujos komunistinės moralės, 
etikos, dorovės principai, kuni
gai iš sakyklų šiandien lyg pa
gal komandą skleidžia raudas 
apie pašlijusią liaudies dorovę, 
apie staiga įsigalėjusias nedo
rybes — vagystes, girtavimą, 
paleistuvavimą ...”

“Klausykite, kaip baugina ir 
graudena klausytojus Vievio 
rajono Paparčių parapijos kle
bonas Dumbliauskas ir dauge
lis kitų kunigų: nustojus tikė
ti, lankyti bažnyčią, klausyti 
mišių, sušlubuojanti dora, 
nuo to silpstąs ir žmogaus pro-

tas; seniau daugiau žmonių bū- Rašo Mačys Musteikis (ELI) 
davę bažnyčiose, užtat mažiau — " .................. ..............
beprotnamiuose ... Tokie kuni* temdo institutai, universitetai, kų sielų gelbėtojas, atkaklus lygtoi taip pat kaip ir jo pir

kimuose išmoksta visa, kas blo- katekizatorius kunigas Rauduvė matakai prieš pusę šimtmečio, 
ga, kuriuose vyrauja paleistu- buvo įkalbėjęs artimuosius ne
vystė” ...

“Sunku įsivaizduoti tamsuo- 
liškesnę pažiūrą į mokslą”.

“Rūpi, be galo rūpi dvasi
ninkams jaunoji karta. Ir čia 
jie nebeklausia, ar nori vaikai 
bei jų tėvai religijos, ar neno
ri. Kiekvieną pavasarį sutelkia
mos visos jėgos, imamasi visų 
priemonių vaikams katekizuOti, 
iš sakyklų griauste griaudžia 
ne tik raginimai, bet ir grasy
mai vėl toms pačioms vargšėms 
motinoms. Panevėžio rajono 
Miežiškių parapijos klebonas 
1960 metų balandžio 24 dieną 
primygtinai reikalavo, kad mo
tinos išmokytų vaikus katekiz
mo”.

“Kai kurie kunigai žūt būt 
stengiasi atitraukti vaikus ir 
jaunuolius nuo tarybinių auklė
jimo įstaigų įtakos net tada, 
kai daroma didžiausia žala vi
sai vaikų ateičiai. Jurbarko ra
jono Miežiškių vidurinės mo-

gai pasakoja, kad seniau Lietu
voje buvusi tik viena psichiat
rinė ligoninė, o dabar esančios 
net penktos. Ir tos nesutalpi
na ligonių”.

“šmeižti ir bauginti kunigai 
nevengia. Matydami, kad jauni
mas vis labiau ir labiau tolsta 
nuo bažnyčios, jie sutelkė tie
siog triuškinančią ugnį, taiky
dami į tikinčiųjų motinų šir
dis, jie piešia motinoms baisaus 
jaunimo ištvirkavimo paveiks
lus, kiekvienu atveju pabrėžda
mi. kad tai kyla dėl nutolimo 
nuo Dievo (Dievą rašo mažąja 
raide!), nevengdami atvirai kal
tinti mūsų tarybinę visuomenę. 
Šeduvos rajono Sidabravo pa
rapijos kunigas Selickas 1960 
metų spalio 9 dieną sakė:

“Parapiečiai, kad ir šiandien, 
parėję į namus, pažvelkite į sa
vo vaikus. Ar jie nešioja širdy
je Dievą, ar sukalba po pote
rėli, ar nukelia eidami pro baž
nyčią kepurę? Visą jų dorą už-

kyklos direktorė draugė Krau- “Šiluvos altarista Simaška 
jelytė pasakoja, kaip aršus vai- praėjusių metų rugsėjo mėnesį,

atiduoti psichiškai sergančios 
motinos vaikų — Marytės ir Ju
liaus Daraškevičių į Smalinin
kų vaikų namus. Vaikai buvo 
įgąsdinti, kad juos mušią, kan
kinsią, karsią, kad jie išaugsią 
bedieviais ir komunistais”.

“šventajai Dievo baimei” pa
laikyti ir stiprinti dvasininkai, 
kaip ir visais laikais, itin no
rai tebesinaudoja žmonių ne
laimėmis, sunkiomis ligomis, 
mirties ir tariamojo pomirtinio 
gyvenimo paslaptimis. Nuvažiuo 
kitę į garsiuosius Šiluvos at
laidus, pasiklausykite garsiųjų 
daugybės pamokslininkų kalbų 
{kad jos būtų dar garsesnės, 
Šiluvos klebonas Grauslys ne 
tik bažnyčią, bet ir šventorių 
radiofikavo), ir jūs išgirsite 
tuos pačius pasakojimus apie 
žmogaus proto, medicinos bejė
giškumą ir apie dosnius Dievo 
stebuklus, išgydant neišgydo
mus ligonius”.

patarinėjo klausytojams nesi
kreipti į gydytojus, nesigydyti 
ligoninėse, nes tai tik daug lai
ko atimą ir daug pinigų kai
nuoją. O viskas esą Dievo va
lioje, ir tik Jis vienas galįs iš
gydyti. Malda ir aukos bažny
čiai — tai, taip sakant, pigiai 
kainuoja ir laiko neatima” ...

“Dulkė esi, į dulkę pavirsi”. 
Mirtis, kančia, kapas, pasidavi
mas Dievo valiai ... Rodosi, 
taip ir eina paskui tave visa 
giltinių procesija”.

“Mirtis, mirtis. Mirtis — lai
mė, mirtis — išganymas. Visa 
kita — sapnas, tuštybė, nuodė
mė. Tai, kas gyva, gražu, jau
na — turtybė ir nuodėmė, tai 
kas kraupu, kas dvelkia kapi
nių gūdumu ir drėgme — rea
lybė. Sunku sugalvoti neįmano- 
mesnį ir baisesnį paradoksą. 
Tik dėl to religija taip bijo gy
venimo, taip jo nekenčia, tik 
dėl to kunigai taip garbina ir 
dievina mirtį, kad yra glaudžių 
glaudžiausiai susijusi su išnau
dotojų klasėmis, su tomis vi
suomeninėmis jėgomis ir ta 
ideologija, kuri istorijos pa
smerkta pražūčiai ir išnykimui”

Prie šitokių ištraukų komen
tarai ir nereikalingi. Kiekvie
nas čia greitai pastebės, kad 
šalia kunigų skelbiamų žodžių 
daug kur pridėta ir bolševiki
nių iškraipymų, kad būtų leng
viau pulti tikėjimą ir kompro
mituoti kunigus. Pvz. kunigai 
nepasakys taip apie aukštąsias 
mokyklas — tai jau bolševiki
nis iškraipymas. Bet kunigai, 
matyt, drąsiai pasisako apie pa
vojų tikėjimui ir dorai nuo ko
munistų per aukštąsias mokyk
las skleidžiamos bedievybės. 
Kunigai nekalbės taip nei prieš 
gydymą ar ligonines ar ėjimą 
pas gydytojus, o Įspėjimas 
vengti vaikus atiduoti prie- 
glaudon eina iš to, kad prie
glaudoje vaikam brukama ir 
vėl bedievybė. Apie tai bolše
vikinis laikraštis nutyli.

Bet nėra to blogo, kuris ne
išeitų į gera. Lietuvoje žmo
nės išmoko atskirti, kur laik
raščiuose yra pelai ir kur grū
dai. Iš tokio švyturio patirs ir 
tie, kurie pamoksluose nebuvo, 
koki yra didieji Lietuvoje mo
raliniai skauduliai ir kas dėl 
jų kaltas.
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įžengus į “Juodąjį varną”, 
pirmas įspūdis — siaubingas. 
Mudu su tuo rumunu dar bu
vome laimingi: mažam garde 
teko mums dvi vietos, o skir
ta keturiem ar penkiem, bet 
gali suslėgti ir dešimtį Vienas 
bendros nedalios vargšelis, ap
sidairęs kapinių niūramoje, pra
virko kaip mažas vaikas. Prisi
liečiau ir ėmiau raminti. Prieš 
išlipant paprašė, kad jį palai
minčiau. Ir tai padariau iš vi
sos širdies. Nors jis buvo sta
čiatikis, bet priklausė milijo
nam tų nelaimingųjų, kuriuos 
laiminti mane buvo įgaliojęs 
šv. Tėvas. Išsiskyrę Lubiankos 
kalėjimo kieme, daugiau nebe
susitikome.

★ ■

LIUBIANKOS kalėjime pri
ėmimas truko apie dvylika va
landų. Apskritai, tas kalėjimas 
laiką padaro begalinį: prabū
tum čia tik kelis mėnesius ar 
heleris metus ...

Visų pirma tave iškrato. At

ima bet kolų metalinį daikte
lį, bet kokią rašomąją priemo
nę ir popieriaus skiautelę — 
visa, kas tik jiem įtartina. Už
daro mažam kambariuke, vadi
namam “dėže”, gurbu, kuriame 
vargiai begali atsisėsti, nes tik 
80 centimetrų ilgumo ir 60 pla
tumo. Pro durų vilkelį kalinys 
visą laiką stebimas sargybinių 
(gali būti ir viena ... sargė). 
Po ilgo laukimo pakviečia įra- 
šydinti į suimtųjų knygas. Iš
krečia visas datas ligi mažiau
sių smulkmenų, įskaitant bro
lius ir seseris. Grąžina į tą pa
čią skylę arba į kitą panašią, 
nors ir kitame koridoriuje.

Nereikia stebėtis, jei valan
dų valandas išlaiko tuose lai
kinuose kambariukuose, tose 
dėžėse, nežinia dėl ko. Esi ne-.
gyvas kūnas,, ir tau nėra teisės 
žinoti nei klausti, dėl ko ir kas 
daroma aplink tave ir su tavim.

Pirmąją dieną iš nuobodulio 
dar nemiršti. Iškviečia medici
niškai apžiūrai. Pašaukia pas 
sandėlininką apklausti dėl daik
tų, kuriuos jau būna atėmę.

Eini nuo vieno tardytojo prie 
kito, vis kvočiamas, klausinė
jamas vis menkesnių smulkme
nų, kol tave visiškai apiplėšia. 
Iššniukštinėja ne tiktai kišenes, 
jau kelis kartus purtytas, bet 
kiekvieną rūbo kampelį, kiek
vieną raukšlę, kiekvieną gum- 
belį, kepurę, batus — visą ta
vo asmenį, lyg per kokį atsitik
tinumą būtum koks krepšinis
gyvulys. Nors ir tvirtina, kad 
esi “tiesioginis palikuonis bež
džionės”, bet apžiūri ir tavo 
burną, ir plaukus, ir barzdą 
(jeigu ją turi), akis ir pažastis. 

Norėdami iki panagių išžiūrėti, 
įsako nuogam gimnastikos 
veiksmus, kad visa matytų ...

Pagaliau leidžia vėl apsireng
ti. Vilkdamasis paštete, kad ne
bėra diržo, petnešų, sagčių ir 
net metalinių sagų. Su taip ap
draskytais rūbais, kurie prime
na atimtą laisvę, su apsmuku
siom kelnėm, kurios tokioje pa
dėtyje užkliudo tavo moralę, 
pasiunčia į erdvesnę kiek dėžę, 
kurioje randi nedidelį suoliu
ką pailsėti. Kad jaustumeis la
biau patenkintas, padeda šiau
dinį čiužinį atsišlieti, bet iš ry
to turi jį atiduoti sargybiniui.

Mane labiausiai užgavo gydy
tojos apsilankymas. Drovumas 
neleido išsirengti ^rieš moterį, 
nors ir baltam gydytojos ap
siauste. Aš pasiteiravau:

— Negi visoje Maskvoje nė
ra gydytojo vyro, Ar mane bū
tinai turi apžiūrėti moteris,

— O kokio esate užsiėmimo?
— manęs paklausė.

— Esu katalikų kunigas. Nie
kada nesu turėjęs jokio artu
mo su moterimis. O čia mane 
verčia moters gydytojos apžiū
rai!

• Gydytoja atsižvelgė į mano 
protestą ir pasitenkino tuo, 
kad išsirengiau ligi juosmens. 
Tačiau pasiteiravo, ar aš ne
sirgęs venerinėmis ligomis, lyg 
ankstyvesnių mano žodžių ne
būtų nugirdusi.

— Kokiomis venerinėmis li
gomis! ... — sausai atkirtau.

Pirmosios mano reakcijos bu
vo kaip pagautos paukštės, ku
ri snapu žnaibo pagavusiojo 
rankas. Be visų kitų pažemi
nimų, manęs dar laukė tasai 
“penkiolikos minučių apklau
sas” ...

Uždarytas dėžėje, kurioje 
prabuvau apie tris keturias die
nas priprasdamas užmigti ir 
stengdamasis visiem reikalavi
mam prisitaikyti, pasijutau esąs 
nebe vienas: pastebėjau knibž
dančias blakes — nematomus 
kalėjimo draugus. Bekovojant 
su tuo vidiniu nakties priešu, 
atsirado ir antrasis — tardy
tojai. Tie sovietiniai žvėrys ge- 

. rai pažįsta tamsybės paslaugas: 
jie dirba beveik tik naktimis...

Apie 11 valandą, prieš vidur
naktį, tardytojo siųstas palydo

vas atėjo pas mane. Triukšmin
gai atsivėrė durys, žemu bal
su paklausė mano vardo, pa
vardės ir tėvo vardo.

— Tuojau apsirengti! — pa
liepė.

Man tereikėjo tik apsisiausti 
duotu palaidinių, kuris tiek te
tiko, kiek maišas šiaudų kūliui. 
Bet durys buvo laikomos užda
ros. Teko laukti, kol korido
rium praeis kiti įkalintieji, kad 
nesusitiktum. Smarkus čiaupsė- 
jimas gomuriu tarsi pliaukšte
rėjus botagu, buvo ženklas, kad 
kelias* laisvas. DuYys ūmai pra
sivėrė ir pasigirdo įsakomai:

— Davaj. Nešdinkis!

Reikėjo eiti sunėrus už nu
garos rankas, nuleidus akis, 
nesidairant į šalis. Priėję laip
tus, atsiradome prie keltuvo. 
(Liubiankoje yra ir modemiš
kos prabangos-. Keltuve taip 
pat saugojo, kad ko nors ne
sutiktum ir nematytum. Griež
tai buvo paliepta nusigręžti, 
prilipti prie sienos ir nesidairy
ti, kol pakilom į šeštą ar sep
tintą aukštą, čia vėl formalu
mai: rankoje laikančiam sąra
šą reikėjo pasisakyti vardas, 
pavardė ir tėvo vardas.

Dar kelis kartus sulaikinėjo 
ir statė prie sienos koridoriaus 
kampuose, iki pasiekėme tardy
tojo, kambarį. Buvo daug švie
sos, rašomasis stalas, kilimas, 
atlošiamoji kėdė. Galėjai manyt 
patekęs į ministerio kabinetą. 

Atsiradau pas pulkininką leite
nantą. Paverdę esu jau primir
šęs, bet tai ir neturi reikšmės.

— Labas vakaras, — pirmas 
pasveikinau.

— Labas vakaras. Sėskitės!
— nurodė žemą suolelį prie 
staliuko, kuris buvo apie trijų 
metrų atstume nuo rašomojo 
stalo.

Tardymas prasidėjo ramiu 
tonu. Pirmąją naktį daugiau ne
gu kitom žymėjosi mano bio
grafiją. Kada ir kur esu gimęs, 
neturtingų tėvų ar turčių, Įhi- 
klausiau ir ar tebepriklausau 
kokiai partijai, kur ir kokius 
mokslus ėjęs, kada įšventintas 
į kungius, koks esu dvasiškis
— baltas ar juodas (juodas — 
reiškė vienuolis), kokiam vie
nuolių ordinui priklausau, kur 
mokiausi rusų kalbos, kada at
vykau į Rusiją, kiek laiko esu 
jau išbuvęs, su kokiais doku
mentais, ką esu veikęs Odeso
je ...

Atsakinėjau, mažiau ar dau
giau, kaip buvo. Nesakiau ne
tiesos, bet ir vengiau apibu
dinti aiškiau tai, kas galėjo 
kelti nerimą arba pakenkti Baž
nyčios reikalui. Užklaustas, ko
kio esu vienuolių ordino, atsa
kiau priklausęs “Evangeliškai 
Tarybai”. Tardytojas nusistebė
jo: tokio dar nesąs girdėjęs.

Jei tardymo pradžia buvo 
taiki, tai kitokia išėjo pabaiga.

Viena, dėl paties tardytojo, ku
ris ragino prisipažinti, kad so
vietinius įstatymus “pažeidęs” 
esu ne tiktai aš, bet ir kiti ir 
visa Katalikų Bažnyčia. Antra, 
dėl manęs nelinkusio teikti 
menkiausios informacijos, kuri 
jų rankose būtų nukreipta prieš 
tikėjimą ir prieš tiesą.

— Gerai pagalvokite,— pa
sakė. — Ir prisiminkite, kad 
turime priemonių priversti vi
sa prisipažinti.

Su tokiu pagrasinimu mane 
atleido. Kalėjimo sargas grafi
no mane į celę, pravesdamas 
pro kontrolę, kur vėl buvau 
paklaustas, kaip vadinuos. Man 
dar paliepė įsiregistruoti. La
pe aiškiai matėsi linija, kur aš 
turėjau pasirašyti.

— Tai kas čia reikia daryti?. 
— paklausiau įtardamas.

— Tiktai pasirašyti: vardą, 
pavardę ir tėvo vardą.

— čia ne tai svarbu. Norė
čiau žinoti, ką pasirašau. Prieš 
pasirašydamas kurį nors doku
mentą. turiu teisę jį matyti.

— Matai, koks netikėlis! No
ri pamatyti? Tai registracijos 
lapas, kuriame pasirašo kiek
vienas apklaustasis.

Tai sakydamas parodė ant
raštę, paskui pakėlė peršviečia
mą lapą, teleidęs žvilgterėti. La
pe buvo dar nenudžiūvę kitų 
apklaustų parašai. Pasirašiau 
ir aš.

★

(bus daugiau)
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perkelti Lietuvos bylą į Jungti
nes Tautas?”, “Kaip sustiprin
ti Lietuvos laisvinimo akciją?” 
— tai klausimai, kuriems visą 
dėmesį skyrė Amerikos Lietu
vių Tarybos Los- Angeles sky
riaus metinis susirinkimas, į- 
vykęs kovo 25 d., 3 v. 
Kalifornijos Lietuvių Bent 
menės centro salėje, 4415 
ta Monica Blvd., Los

to h* Atstovų Rūmų užsienio 
reikalų komisijų narius tūkstan
čiais laižkų, prašydami ir rei
kalaudami, kad jie duotų tuoj 
teigiamą eigą minėtai rezoliu-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles skyrius dar sykį 
kreipsis .į visus Kalifornijos 
lietuvius tuo reikalu. Naujoji 
valdyba taip pat padės para-

vienos ar kilos priežasties ne
gali tai atlikti. Alto Los Ange
les skyriaus naujoji valdyba

muoti amerikiečių spaudą apie 
lietuvių kultūrinius ir politi
nius darinis.

o*

įpareigojo
naująją skyriaus valdybą pada 
ryti visa, kas tik galima, kac 
tik senatoriaus Tom Kuchel ū 
kongresmano Glen Lipscoml 
rezoliucija (S. Con. Res. 12 i 
H. Con. Res. 153) būtų JAV 
bių Kongreso priimta ir tui 
pačiu Lietuvos byla perduot 
spręsti Jungtinėms Tautoms.

Visi kalbėtojai akcentavo 
kad Kalifornijos ir viso krai 
to lietuviai turi apipilti Sena-

taip pat mėgins į šį žygį į- 
traukti ir plačias amerikiečių 
mases. Iš daugelio kalbėtojų bu
vo pageidauta, kad į šį laiškų 
rašymo darbą įsijungtų viso 
krašto lietuviai, visų organiza
cijų vadovybės, studentija.

I naująją valdybą išrinkti: 
pirm. Julius Jodelė (perrink
tas); vicepirm. Juozas Kojelis 
ir Leonardas Valiukas; sekret. 
Edmundas Arbas ir Kostas 
Liaudanskas; kasininkas Anta
nas Skirius. kasininko padėjė
jas Petrauskas.

Lietuvos laisvinimo akcijos 
sustiprinimo ir JAV Kongrese 
įneštų rezoliucijų pravedamo 
klausimu Lietuvių Fronto bi
čiulių Los Angeles skyrius ruo
šia balandžio B, 6:30 vai. vak. 
LB centro salėje. 4415 Santa 
Monica Blvd., -viešaS &skusi- 
jas. Vieną valandą šiais klau
simais pasisakys: Jurgis Gliau
dą, Julius Jodelė. dr. Pranas

čiulių Los

DAIL. M. K. ČIURLIONIO minėjimas Los Angeles. Nuotr. L. Briedžio.

Naujas būdas lietuvio vardui garsinti
Didelė tarptautinė organiza

cija — The Christmas Seal and 
Cnarity Stamp Society. — turin 
ti šimtus narių JAV, Kanadoj, 
P. Amerikoj ir kituose kraštuo
se, kas kelinti metai išleidžia 
katalogą ženklelių (seals) įvai
rių funkcijų, labdaros organi
zacijų, religinių bendruomenių 
ir k. ne tik amerikiečių, bet 
ir įvairių tautinių grupių, kaip 
priemonę geram tikslui sukel
ti aukas, nario mokesčiui iš
rinkti ir t.t. -

Tos organizacijos centro val
dyba ir jos leidžiamo žurnalo 
“Seal News” redakcija kreipė-’ 
si į žemiau pasirašiusį, prašy
dama naujame kataloge, kuris 
išeis š. m. gegužės menesi, su
žymėti visus lietuvių organiza
cijų, įvairių fondų, kultūrinių minates Nations), neišvardintos 
įstaigų ir k. išleistus ženkle
lius, kaip tai yra padariusios 
kitos tautinės grupės.

Rašantis nežino, ar lietuvių 
tarpe yra mėgėjas ar mėgėjų, 
kūne atsidėjusiai būtų rinkę 
ir teberenka tuos ženklelius, 
kaip tai daro filatelistai — 
pašto ženklų rinkėjai. O kad

taloguojami kaip ir pašto ženk
lai pašto žeklų kataloguose.

Ženklelius yra išleidusios 
šios organizacijos ir fondai:

Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracija (Tautos iždas). Kartu 
išleistas ir atvirukas su padi
dintu ženklelio piešiniu. Tautos 
Fondas yra išleidęs net 11 žen
klelių nuo 25 centų iki 100 dol., 
Lietuvai Gelbėti Fondas. Ame
rikos Lietuvių Centralis Komi
tetas. Lietuvių Politinis Iždas, 
V.G.F. (Vilniaus Gynimo Fon
das?). Bendras Lietuvių šalpos 
Fondas (Baifas), Skautų Sąjun
ga savo tautinės stovyklos 1958 
m. proga. Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė. Čiurlionio Meno 
Galerija, Lietuvių Tremtinių 
Draugija (Communism Exter-

Susirinkimui pirmininkavo 
A. Dabšys ir J. Kojelis, sekre
toriavo B. Skirienė. Buvo nu- 

kad Alto vietos skyrius
ir LB vietos apylinkė sudary
tų informacinę komisiją, ku
rios tikslas būtų

simais 
da, 
Raulinaitis. dr. Petras Pama
taitis, Antanas Skirtus ir Leo
nardas Valiukas. Antrą valan
dą į diskusijas įsijungs visa 
auditorija.

tarta,

nuolat infor-

KALIFORNIJOS lietuvių bendruomenės namai Los Angeles. Nuotr. L. 
Briedžio.

Lietuviška daina kolegijų koncerte
Wilkes Barre, Pa. — Kovo 

25 čia įvyko didžiulis taip va
dinamas katalikiškų kolegijų 
koncertas. Dalyvavo 4-rių aukš
tųjų mokyklų: Marywood. Mise- 
ricordia kolegijų. Scranton un- 

Hją'ženkleUų'Vflniaus Pasams, j""“’
kurie buvo platinami ir JAV, 
toji sąjunga, berods, yra išlei
dusi ir dar vieną atskirą žen
klelį “Neužmiršk Vilniaus". Lie- 

Amerikos lietuviai yra išleidę tUVos Prisikėlimo Paminklinės 
bažnyčios statybos komitetas. 
Ateitininkų Federacija, o gal 
ir daugiau organizacijų yra iš
leidę po vieną ženklelį; kurie 
buvo platinami ir Amerikoj.

Be abejonės, šis sąrašas 
draugijų, išleidusių ženklelius, 

kos lietuvius, prašydamas tai- nėra pilnas. Todėl kas turi 
kos. Kas turi betkokių ženk- daugiau žinių, prašomas nedel

siant man pranešti. Juo daugiau 
gausiu žinių ir ženklelių, tuo 
lietuvių skyrius kataloge bus 
didesnis ir įvairesnis.

Baigiant reikia pažymėti, kad 
tiems ženkleliams pasirodžius 
kataloge, organizacijos ir fon
dai. kurie turi ženklelių atsar
gų. gali susilaukti nemažai ir 
užsakymų iš rinkėjų — kolek-

organizacijos “Stop Genocide”. 
“Freedom for the Baltic 
States”. Lietuvoj Vilniui Va
duoti Sąjunga yra išleidusi se-

daug tos rūšies ženklelių, tai 
liudija žemiau dedami faktai. 
Taigi, visus tuos ženklelius rei
kėtų surinkti ir minėtos orga
nizacijos kataloge įamžinti.

Siuomi tad kreipiuosi į vi
sus JAV, Kanados, P. Ameri-,

lėlių, išleistų žemiau išvardintų
ir neišvardintų organizacijų, 
fondų ir k., prašomi atsiusti 
mėn po vieną egzempliorių ar- 

ženkle-ba komplektą (jei keli 
liai buvo išleisti).

Siunčiant ženklelius, 
dautina ir jų metrika:

pagei- 
a) ku

riais metais ir kokia organiza
cija ar fondas juos išleido, b)
kas buvo ženklelio piešėjas ir cionierių.
c) kelių kainų, kokios spalvos ženklelius ir visas apie juos 
ir koks kurio ženklelio skai- žinias reikia siųsti: Ignui Saka- 
čius buvo išleistas. Šios rūšies lui, 4545 West 63rd St., Chi- 
ženkleliai metrikuojami ir ka- cago 29, III. Ignas Sakalas

daug žadančios meno jėgos — 
instrumentalinės. vokalinės bei 
jun^tifiiš mišrus ir 
vyrų choras.

Atlikta programa 
ri. Dirigavo keturi 
Erdvi Irem Temple 
sausakimšai pripildyta publikos, 
čia svarbu pažymėti, kad tarpe 
kitų išpildytų programos daly
kų mišrus jungtinis choras, di
riguojamas Br. Voverio, atliko 
ir lietuvišką dainą — “Vasaros 
naktys" — Aleks. Kačanausko. 
Muz. Br. Voveris. King's kole
gijos choro vadovas. įdėjo ne
mažai darbo, paruošdamas šią 
dainą su minėtų kolegijų cho
rų ansambliais (atlikta mintinai), 
jis taip pat pasirūpino, kad ši 
daina būtų įtraukta repertua- 
ran — ir už tai-jam lietuviškos 
visuomenės gili padėka.

Buvo tiesiog nepaprastas, ne
kasdieniškas Įspūdis, kada iš 
daugiau kaip 300 amerikoniškų 
jaunų studentų krūtinių pasigir
do. palyginus, gana aiškia lie
tuviška tarme — Ramios, ma

jungtinis

buvo įvai- 
dirigentaž. 
salė buvo

Niekad nenustokite vilties!
Kas nors juk gali jums padėti. Mano tikslas — padėti žmonėms

atgauti sveikatą NATŪRALIU BŪDU

TIKTAI KELI APSILANKYMAI
MANO PRAKTIKOJE BUVO 
SPRENDŽIAMAS POSOKIS 
LIGONIO GYVENIME IR 
ATIDARĖ JAM KELIĄ J 
SVEIKATĄ.

Šimtus padėkos laiškų labai patenkintu pacientų, kurių kiekvienas, 
kuris tuo domisi, gali mano ofice pamatyti.

Dr. J. MILLER, D.C, Ph. C
790 Broad St., kampas Market St. (Kinney Bldg.) Newark. N. J,

Priėmimo valandos: kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 
penktadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 p.p.

Iš New.Yorko galima pasiekti: su Hudson Tu be iš Cortland St. iki 
pagrindinės Newarko stoties per 20 min.. iš 34 St. (Hudson Tubes* 
per 30 min.: tada 4 Mokai Markei gatve. Neu'ark. N.J.. iki Broad St.

Prašau telefonu pranešti prieš atvykimą Mltchell 2-0773

Algirdas J. Gruodis, 21 me
tų. inžinierius, dirba IBM tyri- 

. mo laboratorijoje Poughkeep- 
sie. N. Y., ir gavo bendrovės 
premiją už išradimus, šioj ben-

Los Angeles lietuviai kviečia- drovėje A Gruodis dirba tik 
mi šiose įdomiose politinėse 
diskusijose dalyvauti. Diskusi
jų moderatorium bus LFB vie
tos skyriaus pirm. Juozas Ko
jelis. šiais metais šio skyriaus 
vicepirm. yra Edmundas Arbas. 
sekret. — Juozas Ąžuolaitis.

CC.

antrus metus ir jau yra pada
ręs keletą išradimų; trys iš jų 
užpatentuoti, keturiem paduoti 
pareiškimai. Premijos proga la
boratorijos vedėjas buvo su
rengęs priešpiečius, kuriuose 
pasidžiaugė jauno inžinieriaus 
Algirdo J. Gruodžio gabumais.

Dirigentas Br. Voveris, kuris 
specialiai iš JAV dviem ’ atve
jais buvo nuvykęs nepriklauso- 
mon Lietuvon. Kauno koriser- 
vatorijon gilinti muzikos žinių, 
tiek dainą “Vasaros naktys”, 
tiek kitus jam pavestus progra
mos numerius su mišriu bei vy
rų jungtiniais chorais pravedė 
meistriškai rafinuota interpre
tacija ir už tai buvo nepapras
tai šiltai publikos priimtas. Muz. 
Voveris vietos King's kolegijos 
chorui vadovauja jau nuo 1945 
m. Jis taip pat vąrgoninkauja 
šv. Kazimiero lietuvių parapijo
je Pittston. Pa. Vacį. R.

Prakasė pamatus naujai bažnyčiai
Paterson, N. J. — Kovo 26 

d. 2:30 vai. iškilmingai prakas
ta žemė naujos mūrinės šv. Ka
zimiero bažnyčios pamatams. 
Iškilmėse dalyvavo daug vietos 
ir apylinkės lietuvių, o taip pat 
vyskupo atstovas Msgr. John J. 
Shanley. prel. J. Balkūnas. me
ras Graves. Jersey City lietuvių 
parapijos kleb. kun. J. Shamus. 
bažnyčios projekto autorius ar- 
chit. Jonas Nekrošis su žmona 
ir jo tėvelis Kaz. Nekrošis ir 
kt. Pirmuosius žemės kastuvus 
iškasė kleb. kun. J. Kinta. Msgr. 
J. Shanley. prel. J. Balkūnas. 
meras Graves. kun. J. Sharnus. 
kun. Vyt. Demikis, James Gar- 
side (su žmona M. Sprainaity- 
te. paaukoję 2.000 dol.). Juo
zas Budrys (paaukojęs 1.000 
dol). Juozas Glaniauskas ir Vin
cas Adomavičius, paaukoję po 
vitražą langams ir kt.. o taip 
pat šv. Kazimiero d-jos. seno
sios bažnyčios pradininkės pir
mininkas J. Sprainaitis. šv. O- 
nos d-jos pirm. D. Obelevičie- 
nė. choro vedėjas V. Yustus. mas 
aukų vajaus k-to pirm. J.’ Ja- 
kubavičius. ALB pirm. A. Ru
gys. M. Šaulienė (ateitininkų 
vardu). Lietuvių klubo vicepir- 
m. Ant.Gudonis. laidotuvių di-

BALTIMORŪS ŽINIOS
Į margučių ridenimą per Ve

lykas lietuvių svetainės klevų 
kambary susirinko jaunimas su 
tėvais ir visi linksmai praleido 
laika. Vaikams buvo paskirtos 
premijos.

Didžioji savaitė šv. Alfonso 
bažnyčioje gražiai praėjo. Lietu
viai gausiai dalyvavo pamaldo
se. Bažnyčia buvo gražiai iš
puošta: Mokyklos vaikai, pa
ruošti seselių kazimieriečių. da
lyvavo procesijoje. "Giedojo di
dysis choras. Prisikėlimo mišias 
aukojo prel. L. Mendelis.

Julė Valinskienė, iš Curtis 
Bay rajono, mirė kovo 24 Ma- 
ryland General ligoninėje. Ge
dulingos mišios už jos sielą bu
vo aukotos šv. Atanazo bažny
čioje kovo 28. Palaidota šv. 
Kryžiaus kapinėse. Lako nuliū
dęs vyras Andrius ir sūnus Teo
doras.

Jonas Obelinis

lonios vasaros naktys ... Su - 
mišriu jungtiniu choru šios dai
nos solo partiją atliko studen
tė Patricia Ungemach. Tai be
ne pirmas toks Įvykis vietos 
amerikiečių koncertuose.

VVATERBURY, CONN.

Pavasario koncertas
Balandžio 16. sekmadienį. 3 

vai. popiet šv. Juozapo par. sa-

DETROIT, MIC H.

Balto vakaras bus balandžio 
8 buvusioje lietuvių salėje. Z. 
Mikšienės vadovaujamas dra
mos sambūris vaidins konjediją 
“Raudonąjį vyną”.

Pabaltijo komitete šiem me
tam atstovauti sutiko: V. Stas
kevičius. Algis Barakauskas. 
Dalia Mikaitė. Komitetui vado
vauja latvis. Svarbiausias šio 
komiteto uždavinys — sureng
ti birželio įvykių minėjimą.

Lietuvos vyčiai giedojo pri
sikėlimo mišiose Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje. •

Kun. V. Krisčiūnevičius Ve
lykų švenčių pora kalbėjo per 
lietuviškąją radijo valandėlę.

Suaugusių jaunimo klubas ba Įėję pavasario koncerto progra- 
landžio 15 ruošia bingo vakarą.

Vyru oktetas iš Clevelando 
balandžio 15 koncertuoja lietu
vių svetainėje. Koncertą rengia 
tautinių šokių grupė.

C. Y. O šokių vakarą rengia 
balandžio 22. šeštadienį, para
pijos salėje.

Sodalietės susirenka balan
džio 9 po 8:30 mišių. Balandžio 
22 jos ruošia linksmą vakarą 
pirmininkės Eugenijos Paznei- 
kienės namuose.

mą išpildys Bostono svečiai — 
jauna solistė Daiva Mongirdai- 
tė. mišrus choras, vadovauja
mas muziko Juliaus Gaidelio. 
Daiva Mongirdaitė. tarp kitų da
lykų padainuos Budriu no — 
Mano protėvių žemė. Mocarto 
— Lopšinė. Gaidelio — Pajūry' 
ir keletą operų arijų. Choras 
išpildys Dambrausko — Malda 
už tėvynę. Sasnausko — Užmi
go žemė. Švedo — Linelį rau
nu ne viena. Šimkaus — Apy
nėlį ir daug kitų dainų, Pabai-

Lietuvių svetainėje nauju
šeimininku paskirtas Petras 
Dutkevičius — Dukes. Jis yra 
gimęs ir augęs Baltimorėje. ge
rai pažįstamas senosios kartos 
lietuvių, eilę metų turėjo savo 
restoraną.

Kazimiera* Vidugiris, 72 m., 
mirė kovo 17. palaidotas iš Die
vo Apvaizdos bažnyčios Alyvų 
kalno kapinėse. (V.)

rėkt. J.Kotran ir kt. Ant. Rugys 
įteikė bendruomenės 100 dol. 
auką.

Po iškilmių bažnyčioje bu
vo trumpos pamaldos, kurių 
metu prel. J. Balkūnas pasakė 
įspūdingą pamokslą, išvesdamas 
bažnyčių statymo kilmę ir nu
rodydamas jų reikšmę katali
kų bažnyčiai bei lietuviškųjų 
bažnyčių reikšmę lietuvių tau
tai ir lietuvybei svetimuose 
kraštuose. “Paskutiniame de
šimtmetyje statysime jau dešini 
tąją bažnyčią Amerikoje. Tai 
įrodymas, kad lietuvių gyvybė 
Amerikoje ir emigracijoje ne 
gęsta, bet bujoja".

Trumpai bet prasmingai pra
bilo ir vyskupo atstovas Msgr. 
J. Shanley. Pasimeldę išsiskirs
tėme su ryžtu, kad dar šiemet 
iškils greta senosios kuklios 
medinės bažnyčios graži mūrinė 
šv. Kazimiero bažnyčia, kuri ne 
tik tarnaus Dievo garbei, bet 
ir ilgam laikui bus šios mažos 
lietuvių kolonijos pasididžiavi-

Jurg. Ežer.

Patersono lietuviai Vasario 
16 minėjimo proga suaukojo 
Altui 706.25 *dol. Stambiausią 
auką — 66 dol. paaukojo Jo
nas Kriukonis. Kitos stambios 
aukos buvo šios: Lietuvių pi
liečių klubas — 50 dol.. Lie
tuvių Bendruomenė 30. kun. J. 
Kinta — 25. kun. V. Demikis 
— 25. F. Zaranka 21. G. Kli
mas ir J. Tamulevičius po 15 
dol. Po 10 dol.: J. Jackūnas. 
Bražinskas. J. Urbonavičius. 
Liet. Moterų ats. klubas. Ste
pas Augulis ir šeima. Kontau- 
tai. Vilimas. G. ir V. Slepako- 
vai, A. Rugys. G. ir A. Sprai- 
naitis. A. Gelažius. A. Masio- 
niai. Alf. Aidukas. A. Aidukas. 
J. Jasys. Butkai. S. Jurkšaitis, 
L. Preikštas. Tallat- Kelpša. H. 
Sheil.

,— Lietuvių Akademinis Sam
būris Montrealyje skiria ketvir
tą Vinco Krėvės literatūrinę 
premiją 500 dol. sumoje už 
stipriausią 1959-1960 metais iš
spausdintą ir dar nepremijuo
tą grožinės literatūros veikalą. 
Jury komisiją sudaro: dr. I. 
Gražytė. M. Aukštaitė (Lietuvių 
Rašytojų Draugijos narė), kun. 
dr. F. Jucevičius 1K.L.B. Mon- 
trealio Seimelio prezidiumo at
stovas). P. Girdžius ir A Kli- 
čius (Lietuvių Akademinio Sam
būrio pirmininkas)..

— Prof. R. Indreko, estų 
archeologas ir visuomenininkas 
pabaltiečių veikėjas, mirė ko
vo 10 Stockholme, sulaukęs 
61 metų. Velionis 193843 buvo 
Tartu universiteto dėstytojas.
1943 pasitraukė Suomijon,
1944 persikėlė Švedijon. kur 
iki mirties veikliai dalyvavo 
estų kultūrinėje ir politinėje 
veikloje, priklausydamas vado
vaujantiems organams. Buvo 
ilgametis Baltų humanistinės 
draugijos narys.

— Clevelando Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks balandžio 9 
d. 11:30 vai. tuoj po sumos šv. 
Jurgio ‘ liet, parapijos salėje. 
Bus veiklos pranešimai, diskusi-. 
jos. valdybos ir revizijos komi
sijos rinkimai ir kiti aktualūs 
reikalai.

— Kun. Albinas Margevičius, 
lietuvis misionierius, dirbąs To- 
kyo mieste Japonijoje. Darbi
ninkui atsiuntė velykinius svei
kinimus.

Klemensas L i nartas, 73 me
tų. kilęs iš Dabučių - Užubalių 
kaimo, mirė kovo 24. Palaido
tas Lindene kovo 28. Paskuti
niu laiky gyveno Atlantic High- 
land. N. J., kur paliko nemažą 
turtą. Anksčiau gyveno Linde
ne. kur pastatė salę ir išpuošė 
parką. Paliko žmoną, sūnų Ed- 
die (vienas sūnus anksčiau žu
vo nuosavo lėktuvo katastrofo
je). ir kitas gimines čia bei 
Lietuvoje

Jurgaitienė Anastazija, gyve
nanti Lietuvoje. Gudelių kai
me. Skuodo rajone, paieško sa
vo sūnaus Jurgučio Kosto, Juo
zo sūnaus. Atsiliepimą prašoma 
siųsti Darbininko redakcijai.

Ieškomas Jonas Klučinskas 
iš Pa pečių kaimo. Lazdijų apy
linkės. Atsiliepti šiuo adresu: 
Mrs. O. Gudinąs. 100 Seymour 
St.. New Britain. C'onn.

DARBININKO 
VAJUS

Po 5.dol.: Laugaliai. S. ir D. 
Stanaitis. J. ir A. Stanaitis. M. 
Senulis. J. Majauskas. J. Ma- 

jauskienė. V. ir Pr. Stanaitis. 
V. Povilonis. Kričėnas. .L Spra- 
naitis. Kalėdai. Vengelis. V. 
čižiūnas. Žilius. J. Lekavičius. 
Kepenis. Baltučiai. Kaminskie
nė. Pristemikai. M. Šaulienė. 
Kuzinavičius. M. Ragauskas. M. 
Belčietis. J. Rugys. F. Misiū
nas. E. Kinderis. A. Tručilaus- 
kas. A. Žičkus. Rekešius. A. 

Gustas. Turnauskas. Klupšienė. 
Keraičiai. Kožukauskai. V. Au-

gai bus Sasnausko — Karvelė- gulis: po 3 doL: J. Litvaitis; 
Ii su soliste Mongirdaitę ir Šim
kaus — Lietuviais esame mes 
gimę. Prašoma nesivėlinti. nes 
koncertas prasidės punktualiai.

po 2 dol.: Naruševičius, V. Gru
žas. Baltuška. 
Adomavičius, 
mažiau.

M M Komitetas

apie 1961 metų įvykius nu
simanysi, jeigu DAR B I- 
N I N K Ą skaitysi.

S. Adomaitis ir
Kiti aukojo po

visieins aukoto- 
nuoširdžią padė-

Ligi š. m. balandžio 9 
— naujiem skaitytojam ga
lima užsisakyti laikrašti pa
piginta kaina — tiktai už 
5 dol. metam. Kas užsisaky
tų tik šiem metam — ligi 
1961 gruodžio 31 — temo
kėtų 4 dol. Jei užsisakoma 
ligi 1962 gruodžio 31 — 
mokama tik 8 doleriai.

Tai yra didelis papigini- 
mas, turint galvoje, kai kai
nos yra žymiai pakilusios 
ir tebekyla. Pasinaudokite 
proga! Susipažinimui dviem 
savaitėm siunčiame nemo
kamai. Administracija būtų 
labai dėkinga už prisiųstus 
adresus. Pakalbinkite pa
žįstamus ir draugus, kurie 
dar Darbininko neskaito. 
Surasdami daugiau skaityto
jų, praplečiame laikraščio 
įtaką ir sau padedame. Di
desnis skaičius skaitytojų 
administracijai dar padėtų 
nekelti kainos.

jams reiškia
ką. Patersono lietuvių yisuome-
nė 
kurie 
vo ir 
kalni

pasigenda tų
minėjime 

Lietuvos laisvinimo rei- 
alikos neprisiuntė (M.)

asmenų, 
nedalyva-

Visais reikalais rašyti:

DARBININKAS

910 VVilloughby Avė. 
Brooklyn, N. Y.



RESTAURANTS

AN 1-4415

DAINAVOS meno ansamblis.

ARTĖJA ‘DAINAVOS’ PASIRODYMAS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

MELE*S PAVILIOK 
Luncheon — Dinner —Supper 

Open Every Day 
Avallable at all times for Private 
Parties — Special Consideration 

given to Religious Groups 
CENTERPORT, Route 25A

ITALIAN RESTAURANT
- 1580 Hempstead Turnpike 

East Meadov LX N.Y.
Home Style Italian Cooking

Specializing in PIZZA. IV 3-0190 
Free parking space

O KO KO r
1 ■ • *; t »

Mainę ar mainikavimo kampelis

Amerikos ir Sovietų kultūri
nių mainų programa numatė pa 
sikeitimą asmenim ir mintim. 
Pvz., kai rašytojai iš lietuviško 
laikraščio su savo raštais nuei
na Į komunistinį, o jūrininkas 
iŠ “Baltikos” laivo perbėga į 
Estų laisvės namus, — jau yra 
pasikeitimas asmenim. Kai so
vietinės idėjos prieš Lietuvos 
nepriklausomybę atsiduria lie
tuviškame laikraštyje, o lietuviš 
kos prieš gyventojų metimą iš 
jų namų sovietiniame, — jau 
yra pasikeitimas mintim.

Tokią programą jau vykdo 
Sovetskaja Litva”. vedamaja

me rašydama:
“Tūkstančiai sovietinių žmo

nių turi reikalo su komunali
ne. buitinio aptarnavimo įmo
nių veikla. Dėl to labai svarbu, 
kad šitos įmonės būtų nuolati
nėje visuomenės kontrolėje ... 
Visuomenės kontrolė, jei ji yra 
gerai sudaryta, yra viena iš 
svarbiausių priemonių pašalinti i 
trūkumam, pakelti gyventojų 
aptarnavimo lygiui” (1961 kovo 
17).

Mintis sveika, ir ją toliau rei
kia pratęsti:

"Lietuvą reikia atiduoti vie
tos visuomenės kontrolei, kuri 
bus gerai sudaryta, pašalinus 
svetimos kariuomenės kišimąsi 
į vidaus reikalus, ir kontrolės 
organus sudarant slaptais visuo
tiniais rinkimais".

Sovetskaja Litva pasipiktino 
dėl gyventojų iškeldinimo:

“Dėl neteisingo darbo žmo
gaus likimą lemiančio nusista
tymo. kurį turi Eišiškių rajono 
“Lenino priesakų” kolchozo 
pirmininkas d. Skiauturė, šios 
artelės kolchozininkas J. Butri- 
movič yra grėsmėje būti išmes
tas iš namų, kuriuose jis pra
gyveno aštuoniolika metų”.

Teisingą pasipiktinimą tenka 
pratęsti tolesniu:

"Dėl neteisingo darbo žmo
gaus likimą lemiančio nusista
tymo, kurį turėjo Stalinas ir te
beturi Chruščiovas, Lietuvos gy
ventoją masė buvo išmesti iš 
namu, kuriuose jie ir jy tėvai 
buvo pragyvenę visą amžių".

Mes pakartojome sovietinio 
laikraščio mintis su pritarimu 
jom. įsivaizduokime, kad So
vetskaja Litva pakartos ir mū
sų paaiškinimą prię jų su tokiu 
pat pritarimu. Tada jau ir bus 

. “kultūringi minčių mainai”. Ki
taip — tik mainikavimas.

SUFFOLK GARDENS 
(Angelo Opelio a. Arnold De 

Gennaro)
Our Specialty — Eoneless Duck 

Dinners — Pizza. all varieties, to 
take k»ut or eat on premises.

Room available for węddings. par 
ties. showers for 250 people.

Special Consideration given to 
Religious Groups — Newly 

Decorated
CALVERTON. L. I.. N. Y.

Route 25 PA 7-9874

SUMMER CAMPS

Serving Merrick a. Vicinity 
VILLAGE INN • 

Restaurant a. Cocktail Lounge 
Featuring Italian Cuisine 

Steaks - Chops - Sea Food 
Catering to Weddings- Parties -

Banquets — Ample Parking — Air 
Conditioned

Special Consideration given to 
Religious Groups

3 Merrick Avė., MERRICK. L.I.. N.Y. 
(At Railroad Station)

FR 8-9374

Chicagos “Dainavos” sukak
tuvinis koncertas jau ne už 
kalnų. Balandžio 9 jau čia pat, 
ir tą dieną Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėje pamatysi
me dainaviečius.

Ansamblio koncerto progra
moje svarbiausią vietą užima 
J. Siniaus kantata “Troškimas 
laisvės”, kurią atliks choras su 
solistais: Dana Stankaitytė ir 
Algirdu Braziu. Fortepionu dai
nas palydės Vladas Jakūbėnas, 
vargonais — Algis Šimkus. Kan
tatą diriguos Stepas Sodeika.

pusėje bus išpildyta 
ir senio scena iš St.
operos “Pagirėnai”. 

choro dainuos Dana

Antrosios programos dalies 
pirmoje 
merginų 
Šimkaus 
čia be
Stankaitytė ir Jonas Vaznelis. 
Toliau mišrus choras, diriguo
jamas Algio Šimkaus, sudainuos 
tris dainas, o po to bus tau
tiniai šokiai, D. Stankaitytės ir 
J. Vaznelio duetas. A. Brazio 
solo, vyrų choro dainos, miš
raus choro dainos. Paįvairini
mui yra Įpintos kelios dekla
macijos.

RESTAURANTS

BAMBOO GARDEN
3408 Berginline Avenue 

Union City, N. J. 
,’Chinese Food - Catering to Parties.

Special consideration given to 
religious groups 

UNion 7-5566

When in Paramus. N.J. — THE 
CONTINENTAL RESTAURANT at 
Garden State Plaza. Paramus. N. J. 
Extends a cordial invitation to relax 
and enjoy the finest food in. N*w 
Jersev at reastmable prices with 
snecial consideration given to reli
gious groups. — Phone OI 3-3030.

OAN’S STEAK HOUSE
1872 State Highway =23 

WAYNE. N. J.
Good Food at reasonable prices with 
special consideration given to reli
gious groups. Special parties ac- 
commodated. — Tel; OX 4-4654.

RIVERVIEVV FARM and MOTEL 
Prattsville 3. N.Y Tel. AX 9-3404 
"For Fun.-. .for Relaxation”. Modem 
pccom. Rooms & cabins with private 
baths. Excell. cuisine served hotel 
style. Swimming. fishing. bicycles. 
lawn sports. dincing. golf. Catholic 
Church nehrby. Families invited. $42 
to $50. IVrite . call Mrs. Moore. prop.

PLAZA RESTAURANT
(Formerly H?nningsens>

Old Coun’;ry Road. Hicksville.
.. N.Y. — B^nauets - Luncheons 

- Dinners - Cocktails — Private and 
Semi-Private Rooms. Special consi
deration given to rel’gious groups.

WE 1-5675
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CAMP AUXILIUM MUSIC LOUNGE RESTAURANT

Girls between age» of 6 and 14
IVeeklv rate $25.00. Sister Rosalie. 
F.M. A; R D.4. Rox 538. Nenton. N..T. 
Res'dent Nur e; under supervisiofi 
of S '.’*sian Sisters. Boating. Swim- 
m’ng. Hi’-'insr. Cr ifts. Hobbies. Dra- 
maties. Telephone DUpont 3-2621.

Cocktiil Lounge. Catering to Wed- 
dings, Banouets. — Entertainment 
nightly: 2 bands and floor show on 
week end«. Good size Dance Floor 
Excellent parking facilities. Special 
consideration to religious groups. 
Farmingdale. South Main St. Tel.:

CHapei 9-9680: CHapei 9-9696

105 PROSPECT ROAD, CENTERPORT, LONG ISLAND, 
1886-1961 — 75 Years of Camping for Boys

THE IDEAL CATHOLIC CAMP FOR YOUR BOY:

Camp ALVERNIA
For BOYS 7 to 14

Thrce Age Groups Season: July 1 - Aug. 26

$5 Registration, $100 per 2 \Veeks. $190 per Month. $370 per Season

Locuted on beautiful Centerport Harbor on the North Shore of Long 
Island only 10 milest froin Netv York City — Modern cabins and 

noted for excellent food - - well-balanced. organized 
land and water sports. movies,. crafts. trips. horsebąckpr »<rram 

ridiutr. all under expert supetvision of txperienced cducators - 
entire staff composed of

35 FRANCISCAN BROTHERS
Phone UL 7-2559 - UL 7-0406 
For Information ivrite to:

REGISTRAR, CAMP ALVERNIA, 801 President St., Brooklyn, N.Y.

National Catholic Cimpinę Association 
American Camping Association

Nors šis pastatymas vyks kon
certinėje formoje, tačiau reži
sierius Antanas Rūkas žada 
duoti naują veidą, kas turėtų 
sudominti publiką. Gražios Vik
toro Petravičiaus dekoracijos 
taip pat padės sudaryti jaukes
nę koncerto nuotaiką.

Susidomėjimas šiuo sukaktu
viniu Dainavos koncertu Chi- 
cagoje yra didelis . Daugumas 
bilietų jau buvo išparduota ke
lias savaites prieš koncertą. 
Reikia tikėtis, jog ir šį kartą 
salė bus perpildyta, kaip ir per 
kelis ankstesnius ansamblio pa
sirodymus.

Šioje vietoje norisi pacituoti 
vieną komp. VI. Jakūbėno iš
sireiškimą, tilpusi ansamblio 10 
metų sukakties proga išėjusia
me leidinyje. Ten sakoma:

“Kovoje už lietuvybės išlai
kymą, už tautinės sąmonės kė
limą “Dainavos” ansamblis 
užima garbingą vietą ir gali 
atsižvelgti į gražų nuveiktą daY- 
bą praeityje, pradedant nuo 
stovyklinių laikų iki dabarties, 
įsikūrus naujoje šalyje”.

E. Š.

RESTAURANTS

In East Meadotv. L. I. 
Compliments of 

FORESTO RESTAURANT 
A. PIZZA

2366 Hempstead Tpke 
EAST MEADOVV, L. I.. N. Y. 

Specializing in Italian Cooking 
Cocktail Lounge — Orders to Take 

Out — Parking in Rear — Special 
Consideration given to Religious

Groups 
PE 1-9651

WHEATLEY HILLS TAVERN
170 Post Avė., Westbury. L.I. N.Y. 
Restaurant and Cocktail Lpunge 
Facilities for Banquets and all 
Sočiai Functions. Special consi
deration given to religious groups.
. ED 4-9810

Norite geros—meniškos fotografijos
portreto, seimos, vaikų

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

FYT. MAŽELIS
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CAPTAIN BILL'S 
SEA FOOD RESTAURANT

Overlooking the Great South Bay 
"For Gracious Dining — Try 

Captain Bill’s". Carl and Sophie 
Abendroth — your Hosts 

Special Consideration given to 
Religious Groups

Ocean Avė., BAY SHORE. L.I.
MO 5-9713

CHERRY LODGE RESTAURANT
1 Colonial Place Harrison, N.Y. 

Featuring the Best at Luncheons - 
Dinners — Cocktail Lounge with 
Piano music weekends. Private din
ing room for weddings, banquets, 
parties and business meetings. Ac- 
comodates up to 150. — TE 5-3388.

CASA LOU Restaurant — 345 Ful- 
ton St. (Route #109). Farmingdale. 
L.I.N.Y. Cocktail lounge. Luncheons. 
Dinners. Excellent facilities for wed- 
dings. banquets, parties. Special con
sideration given to religious groups. 
Member of American Express and 
Diners Club. — Tel. CHapei 9-9840.

THE SWAN CLUB
■ The Outstanding Eating Place 

on The North Shore" 
Restaurant and Cafe - .

Luncheon — Dinner — Supper.
Dinner. Music Nightly —

Daneing Everv Friday & Sunday Night 
(Frank & Lee Branglio) 

Closed Mondav — Special Consideration 
to Religious Institutions 

Shore Road
. Glenvrood Landing N. Y. 

MA 1-1640

AUGUST MOON RESTAURANT
2112 N»rth*n BLvd 

MtNHASSET. L. I.. N. Y. 
Mandarin and Cantones* 

COOKING
Rare Esotic Atmosph*re 

Coctail Lounee — Exotic Drinkcs 
Ali CrcdSt Cards Honorcd 

FREE PARKING
MA 7 7778

There’s alwavs something cooking 
at RICO’S

For the Finest Italian Cuisine
Specializing in Lasagna. Ravioli. 
Spaghetti — With Meat Courses

Pizza
For orders to take out call IV 6-8821

495 Hempstead Tpke, Opp. Island 
Garden Arena

W. Hempstead. L. I.

LAMPLITER RESTAURANT — 6 
Fifth St.. Valley Stream, L.I. N.Y. 
Catering — Weddings, Parties, Re- 
ceptions, Banquets, Cocktail Lounge. 
Ample parking — Air conditioned. 
Special consideration given to reli
gious groups. VAIIey Stream 5-9882

NORTH SHORE STEAK HOUSE
"Famtous For St*aks” 

Ala Ca:t* Only 
Coctail Loung* — 

YOUR HOST X CHIFE 
HERMAN x LUISE 

Clos*d Tucsday
Special Considaration to Religious 

Groims
611 NORTHEN BLvd

Great Neck, L. I. HU 2-3133

VVOLKERTS HALĖ
&Communion Breakfaat - All Cocial 

Business functions 
accommodating 20 — 500 

3 Privat* Rooms
33 - 11 27th St. Long įsi and City. L. L

Reasonable Prices ST 4-4596

The Country Club Restaurant
318 Lak* Vin* Road

FEATURING,
Gnuntrv Club Dinnin<r at Comfaętabl* 

Prices Ijmch*on — D5nn*r & CoektailS
Private Parties A<'* nxniodated
Special Consideration given to

Religious eroups
Call David Huschl* For

ACCOMODATTONS
HU 7-7800

Succulent sea Food for your Len- 
ten Meals — At the Good Old 

NEW CAMPUS RESTAURANT 
106 W. 32nd St. — PE 6-4121 
Special Consideration given to 

Religious Groups 
Under New Management — 

. Louis Gazza - Philip Marcaldi 
Proprietors 

Free Parking After 6 PM 
Diner Club Member

ROBI N!S POINT/RESTAURANT 
Distinctive Dining Room & Cocktail 
Lounge. — Finest Italian-American 
Cuisine. — Reservations for Parties. 
Banguets & Weddings in our Pictur- 
esque Dining Room. Special consi
deration given to religious groups. 
Hauppauge. Wheeler Rd. C E 4-9691

MARtNERS INN
At Northport on the Harbor. open 

all year. Lunch or dine where 
cuisine and scenic beauty excel.

Sea Food - Lobsters - Steaks and 
chops. Bar — Cocktail Lounge 

Restaurant — Special Consider
ation given to Religious Groups

Bayview Avė., NORTHPORT. L. I. 
(tum North on 25A at Woodbine

Avė.) AN 1-9756, AN 1-8111 e

CLAUDIO’S RESTAURANT & HOTEL 
Lonsr Island's Famous Sea Food H«-use. 
Esfablished 1873. Disrinctiv* nautical 
atm«>sphere — Marine Rooi» or Toj»side 
Marin* Deck overlooking Peconic Bay. 
Accommodations for boats of any size: 
New 500 f(. Pier. Special consideration 
sr>v*n to reli?io>is gr'«"ns. Greenoort. 
111 Main St. Tel. — GReenport 7-0627.

GARDINER'S RESTAURANT
64 Gardiner’s Avenue 
Levittown. L.I.. N.Y.

Specializing in Pizza Pieš - Jtalian-Ame- 
rican Cuisine - Private Dining rooms for 
small parties. Weddings. Showers. Ban
gu* ts. Special consideration triv*n to 
religious groups. PE 1-8330; PE 1-9890.

CIRO'S “ON THE BAY"
One of the South Shore’s finest 

restaurants. Luncheons — Coctails 
— Dinners. Docking facilities for 

boating parties — Open all year— 
Catering in banquets and parties 
Bayview Avė. , AM 4-9707 

WEST AMITYVILLE. L. I.

SADDLE ROCK DINER
Home style cooking - Business 
men’s luncheons - Baking done 

on premises - Open 24 hours daily 
Friendly. cheerful Services. Special 

Consideration given to Religious
Groups

850 Sunrise Hwy
MASSAPEQUA. L. I.. N. Y.

Ll 1-8834

MISTER PIZZA
Italian Food - Spaghetti Dishes 

a. Lasagna — Take Out Orders — 
"Let us prepare the food for your

Party” — Special Consideration 
given td religious Groups 

' 49 W. Main St.

PA 7-1311

NICK'S OAK NECK RESTAURANT 
(Formerly Moms)

It’s Different..-. It’s Delightful ... 
A Treat for the Whole Family 
Broached Chicken - Broached
Shrimp a. Trout - Take Out 

Orders Our Specialty - 1 or 100. 
it’s no problem. Open AU Year- 

ABC Licensed — Special Consider- 
ation given to Religious Groups

12 Bayville Avė.

NA 8-9(j17
VILLE ELENA ITALIAN 

RESTAURANT
Italian American Cuisine 

Cocktail Lounge
Facilities For Small Parties

Orders To Take Out
Special Consideration Given

To Relisrious Groups
Closed Mondav*

New Hyde Park, 1635 Hillside avė.
PRimruse 5-9806

t

MEI TING
CHirince C'”Tin«'-VV’n*s a. T J "nors 
Ai* Conditioned - Orders to Take 
Out - Luncheons - Dinners - A 

T.a Carte - Open 7 Days a Week 
Member Dine*s': American Exnr.

a. Hilton Carte Blan*he Clubs
2 East Jericho Tpke

HUNTTNGTON ST* TTON. L.I.. N.Y.
HA 3-5937

' ■

HOLY LIGHT "
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ. DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street . . . . . Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

LAKEVILLE MANOR 
RESTAURANT SERVICE

North Road. LAKE SUCCESS. L.I.. N.Y. 
Open daily at 12 Noon: Saturdays and 
Sundavs open at 4 P.M. Music Fri. & 
Pat. Nights. Cocktail Lounge: Facilities 
for Private Parties. Snecial consideration 
given to religious groups. HUnter 7-6400

KOENIG’S RESTAURANT
Catering to your needs since 1933. Ca- 
pacitv to 340 persona. Facilities for small 
or largo WEDDING RECEPTIONS. V. 
Koenig. propr. Luncheon. Dinner. Cock
tail Lounge. Banquet Rms. Closėd Mon. 
Special consideration given to religious 
groups. 86 S. Tvson Avė. <Oop. L.I.R.R. 
Sta.l. Florai Park. L. I. FLoral Park 
4-9566: If busy call FLoral Park 4-9815.

BELLA ROMA RESTAURANT
VALLEY STREAM - COCKTAIL 
LOUNGE - ITALIAN AMERICAN 
- FAMILY DINING — Special con
sideration given to religious groups. 
Specialties To Go - Easy Parking. 
52 Central Ct. VAIIey Strm. 5-9940.

GARBARINO RESTAURANT 
12 Watkins Street 

Lynbrook, L.I. N.Y.
Fine Italian Cuisine — Cocktail 
Lounge — Special Consideration 
Given to Religious Groups. Phone: 

LY 9-0137

SOUTH SHORĖ INN
716 Sunrise Highvvay — Rockville 
Centre. L.I. N.Y. — "Seafood at its 
best". Lobster—Anyway you likę it! 
Every Friday Night. Special consi- 
deratoin given to religious groups.

Special Seafood. Dinner—$2.75 
Beautiful rooms for fine catering.

Įsteigta 1889

FALKIRK HOSPITAL
CENTRAL VAUDETY, N. Y.

Telephon: Hightamd Mills, N. Y.

W Abash 8-2236
Čia yra jums geriausia vieta, pačioje pietinio New Yorko valstybės 
širdyje. Individuali priežiūra pacientams, ypač turintiems aštrių 
chroniškų sveikatos problemų.
Dvi mylios į šiaurę nuo Harriman. išvažiavimas #16 iš New York 
Thruway, 50 mylių nuo New Yorko miesto.
Narys N. A. P. P JI, Gerai įvertinta Boyd of American Association 
centrinės inspekcijos įstaigos. Taip pat priklauso Joint Commission 
on Accreditation of Hospitals.

T. W. Neumann jun„ M. D.
Dlrektor

Corelia B, Wilbur 
Kllnische Lelterin

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

NAUDOKITĖS PROGA!

)

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood) 

Tel. EVergreen 2-6440

Tel: APplegate 7-0349

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

INSURANCE - REAL ESTATE

Salė vestuvėms, Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlal 
pietūs. Pirmo* rūiies lie
tuviukas maistas prieina
momis kainomis.

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Richmond Hill 18. N.. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

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

S & G MEAT MARKET
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUV8 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Vedclings and Parties ■ 
349 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. TeL Stagt 2-4329

Sav. V. ZELENIS

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vnk.: penktad. iki 9 vai. vak.

WINTER GARDEN TAVERN, INC



Telefonas: STagg 2-5938

PETRO LISAUSKO
krautuve

KARLONAS

danė Montrealio miesto pir-

DISPLAY
NURSES Regictered

SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

TRAVEL AGENCIES

HOTELS

SUMMER RESORTS
CONVALESC. KOMES

Atlantic City's New ‘ Luxury Motei

PHOTOGRAPHS

SUMMER CAMPS

SUMMER RESORTS

PL 4-6757

RESTAURANTS 51 PROVTDENCE STREET

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

Kreipkite:
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis

alBAneses eastechester

na - Ravoli - SpąghetU - Steaks.

fe

care tor CnticaUy 111, Gonvaiescents, 
Bed-ndden, Malė - bemaie — Day & 
Night Nurses. — TeL PR 9-9u2a.

TAVERN. 7 Waverly Place. East- 
chester. N.Y. — Romemade TtaUan

lowa &. Pacific Avės.. Atlantic City, N.J. 
Indoor Heated Svimming Pool; TV. 
HiFi in all units. 2 Blocks to Catholic 
Church; Short Bločk to Convention Hali. 
$5 up person — 2 in rm. Free Parking. 
FREE Continental Breakfasf. AT 5-6102.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

ORCHESTRAI*

FLANDERS
St. James Place — Atlantic City — N.Y. 

500 Feet From St. Nicholas Church 
Opening on March 25th 

WELCOME MEMBEKS 
National Cathohc Educational ASSN.

60 Years of Good Innkeeping 
Ysabelle & Arthur — Yon — Innkeepers

75 Bed Geneial, frįilly Accredited 
Ho^ntal Located Approxunauy 40 

Milės North of Albany in a Winter 
a. siimmer Recreauon Area, tneic 

are many peop.e oi Lithuaman 
aesecii. i;c. e

rėk MU 8-2928
VACYS STEPONI3

McGUIGAN’S H0USE

118 S. Tenessee Avė.
Near St. Nicholas Catholic Church

2 Persons $20 - $25 week
Until June 20. Atlantic City 5-6917 

Mgr. Mrs. R. McGuigan

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. VI 3-1477
NAMŲ ADRESAS

For Information Call
- Kl »4440

OOMESTie EMPLOYMENT 
AGENCY 

$124 6th 
IBJIMAS 14 52 GATVkS 

Aukštai apmciiuunna tarnybon. Visokiu 
rūšių , naminiai patarnavimai 

Brooklyn — Nev York ' Long Island 
OLGA OLSEN 

GE 9-6606 — GE 9-6506

Boarding and Day Camp for Girls 
■6 to 15 Years — Phone: G R 8-3930 

Hastings-On-Hudson. N. Y. — SEASON: 
July 2 - August 20 — $300 ; 6-Week 
Period — $260; VVeekly — $45. Special 
rate for more than one girt in family, 
Booklet sent upon reguest — Conducted 
by the Sisters of St. Francis. ST. CLARE 
ACADEMY, Hastings-on-Hudson 6, N.Y.

TO PLACE,
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Cafl L0 3-7291

Mary Mc rtoapiuu
Gambrtaae, New Yor<

PASSAIC PRIVATE NURŠING 
HOME

97-High Street, Passaic, N J.

SAVIN! RESTAURANT
Bond Street t Old Country Rd.

Westbury. LJ.N.Y.
Fine Itahan Cubdne - Pizzas - Take 
Out Orders — Special consideratkm 
given to religious groups. Phone::

ROCK V<l E W HOUSE

U.S. Highway (Near Port Jervis) 
jį 206, Montague, N. J. — 5 mi
nutes walk to Catholic church. 
Tennis - Golf - Swimming - dan- 
Cing - Excellent food. VVrite for 
brochure “L” or phone Charles 
or Louise Reinhart — Montague 

3-2263

wXro travel AGENCY

79-01 Roosevelt Avė.. Jackson Heights, 
.L.I., N,Y. — Special conšiaexaUon g<veu 
to individu^! aha groups pianmng pn- 
grimages to Kurope. bpecua Fackage 
ratoa for Honeyaioons in Mūum & Ber- 
muda. Call: OLympia 1-5640. Will de- 
hvęr^tiekęts' to your home.

RIV^RDALE TRX*V%L

Service, Ine.
3532 Johnson Avė. Tel. Kl 9-5950.

SPECIAUZING IN PILGRIMAGES 
TO ALT. PARTS OF JHUKOPE 

“Your Travel Pleasure
is our Business!“

š. Ąmmkos lietuvių ąporto 
^žaidynių žiemos ratas, apimąs 
krepšiių, tinklinį, stalo tenisą 
ir šachmatus, balandžio 15-16 
bus Toronte.

Vyrų krepšiniui kvaiifikavo- 
si 8 vienetai. Fasko posėdyje 
mesti burtai lėmė tolų koman
dų suporavimą — Waterburio 
Gintaras : Ciucagos Baltijos Jū
ra, Clevelando žaibas : Chica- 
gos Neris, Chicagos Lituani- 
ca : Toronto Aušra I, Toronto 
Aušra II : Brooklyno LAK. Pu- 
siaubaigmėje susitinka pirmos 
bei antros ir trečios bei ketvir-

‘ tos poros nugalėtojai. Meisterio 
vardą turįs VVaterburio Ginta
ras ir šį kartą bus rimčiausias 
kandidatas į. nugalėtojus, jei 
nesuklups prieš Baltijos Jūrą. 
Vicemeistens Brooklyno LAK 
vargu ar pakartos tame pačia
me Toronte 1957 metų pergalę. 
Brooklyniečiai ir vėl prieš pat 
žaidynes įsivėlė į savo lygos 
baigminius žaidimus, tad bus 
be poilsio. Dar truks sužeisto 
Vyšniaus. LAK numato į Toron
tą vykti maždaug tokios sudė
ties: broliai Bačanskai, Kuryla, 
Jankauskas, Daukša, Gintautas, 
Sirusas, Kilbauskas, Lepikas, Ja gumas. Pavyzdys mūsų švelnia- 
kubauskas. Beje, numatyto au
tobuso newyorkiečiai taip ir ne
suorganizavo.

Vyrų tinklinis laukia geros 
kovos. Clevelando Žaibas, turįs 
meisterio vardą, laukia Bostono 
Dainavos : Toronto Aušros lai
mėtojo. Vicemeisf. Hartfordo 
Granais susitiks su Toronto Vy
ties : Chicagos Neries laimėto
ju.
N. Y. Latviai : LAK 0:3 (0:2)

Pereitą sekmadienį mūsų fut
bolininkai laimėjo dar du pir
menybių taškus; nors smarko
kas vėjas nešiojo kamuolį, kur 
jam patiko, o ne ten, kur mū
sų ar latvių futbolininkai no
rėdavo. LAK žaidė: Jankauskas;

Kulys, Mizara; Rafoss, McGee, 
Klivečka, Bileris (Nemickas), 
Gružas. Pirmame kėlinyje Ra
foss paduotą kampinį vėjas į- 
nešė į latvių vartus, o neilgai 
trukus Klivečka, pagavęs blogą 
latvių užribio spyri, ženklina 
2:0. Antrame kėlinyje smarkiai 
pritrenktas Gružas netenka są
monės, bet atgijęs, matydamas 
mūsiškius žaidžiant dešimtyje, 
neišlaiko už aikštės ribų ir vėl 
šoka kovon. Tikrai stebėtinas 
šio keturių vaikų tėvo ryžtin-

ot Bterty People
10 Acrea

JUOZO m IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S IJQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILI* N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544
gė trečiuoju Uždarose miesto 
p-bėse po 4 ratų padėtis tokia: 
Joyner ir Žalys po 3Vž tš, Wil- 
liams 3, Witt 2^ (1), Matthai 
2 (2)i Įriti mažiau. Baikovičhis 
ir Leder tebėra be taškų. Mi-

Joyner sužaidė lygiomis, Witt 
įveikė Wilhams.

koresp. varžybose įveikė dr. 
Schwarz - Rockford, DL ir eina 
pirmuoju, įveikęs 16 oponentų!

AMPAX AUUMINIUM SALES CO.
Aliuminuo Alcoa specialistai .

Langai prieš auaią. turėklai, durys [B 
g>veuaruieni namam, ištaigom, preky
bos Įmonėm, tvoros ir .arteliai.
Įstaiga veikia 24 vai., lemos kainos, 
lengvas i&iinokejimo sąlygos be banko 
trepeni metam be procentų. Kalbama 
ir vokiškai. ' ,

1685 Selwyn Avė., 8ronx, N. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

MEETING ROOMS 
available for

Friday Evenings, Saturdays,
Sundays

Accomoaatmg 10-200
Ask for Mrs. Ross MU 3-8399

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

žodžiams jauniesiems.
Rungtynės apskritai buvo 

prasto lygio. Ir latviai be Aren- 
so nekokie. Puolime vėl Kliveč- 
ka vienų vienas įmušė antro
jo kėlinio įvartį. McGee po per
traukos irgi silpnas. Tad rim
čiausiu talkininku buvo Gružas. 
Saugų linijoje pasigesta Stanai
čio, kuris pereitą savaitę Cle- 
velande susituokė. Sis jaunas, 
tyliu sportišku kuklumu pasižy
mėjęs žaidikas, visų mėgiamas, 
žengiant jam į tolimesnį gyve
nimą mūsų visų geriausi linkė
jimai.

šeštadieni mažučiai turi pir
menybių rungtynes 3 vai. Juni- 
per Valley Pk. su ukrainiečiais. 
Jaunučiai Metropolitam Ovai 
susitinka su Gennan - Hunga-

RELIGIOUS NOTICE rians taip pat 3 vai.
Sekmadieni 11:30 vai. Ein- 

tracht Ovai jauniai žaidžia suDAUGHTERS OF ST. PAUL’S
vietos Eintrachtu. Pirmoji ko
manda dar vis laikosi Knicker

Accept young girls who have the cour- 
age to follow Ctirist in a lite fully aedi- 
cated to Hun m rtis special Service. Tne
Sisters are engagea in teacning. wntmg, 
translating. mustrating and ooing tecu- 
mcal wotk in the prmting and. omding 
departments: they visit laminęs regara- 
less of race. color or creed — ana run 
Book and Film Centers. Everyone s ta- 
lents are put into ūse for Goa s greąter 
honor and glory. their sanctification and 
the salvation ^>1 souls.
For Further Information Write to:

bocker taurės varžybose. Sek
madienį žaidžia su Bavarian SC 
2:30 vai., Clancy’s Field College
Point L. L Atletas

BRIDAL GOWNS

St. Paul — 50 St. Paul's Avenue, 
. Boston 30, Mass. DON - LEE 

Bridal Gowns
Bride — Bridesmaids — Flower 
Girls — Mothers — from Petit 

to Stout
Cocktail Party Wear — Aęcessories 

for Formai Occasions 
155-16 Jamaica Avė. 
Near Parsons Blvd.

t JA 3-4343

MISSIONARY SISTERS of JESUS 
CRUCIFIEO. A new Order of Nuns 
has been established to work among 
the colored. You are invited to join. 
VVrite: Sister Mary Cyrilla, M.S-J.C. 
Missionary Sisters of Jesus Cruci- 
fied. St. Therese Mission. Box 113, 
Marbury. Alabama.

Golden Knistos turnyras da
bar pavadintas: U. States Open 
Postai Chess Championship.

Povilas Taidvmšas, iaimėda- 
mas pr. metų ūiicagos miesto 
p-bes sukorė 7^-^ tš., Henin 
ir Leopoldi po 6 tš. Viso da
lyvavo 54 žaidikai. Tai buvo 
penktoji P. Tautvaišos pergalė 
Chicagos p-bėse. šių metų Chi
cagos p-bėš prasideda ią šešta
dienį, balandžio 8. Truks abu 
savaitgalių. Užsibaigs balan
džio 16 d. Mūsų Tautvaišas 
gins turimą Čikagos titulą.

Vilnius. Mikėnas, Vistanec- 
kis ir Baršauskas dalyvauja 
Spartako visasąjunginių p-bių 
Vilniaus pusfinaly. Pirmuosius 
šešius ratus užtikrintai pirma
vo Vladas Mikėnas su 5Vž tš., 
toliau padėtis pradėjo sunkėti, 
kai Mikėnas pralaimėjo Bar
šauskui. Po 10 ratų Mikėnas 
vedė, su 7 tš. ir 1 nebaigta, 
Mnacakanian (Jerevanas) 7 tš., 
Vistaneckis 6 tš. Trys pirmieji 
iš šių p-bių pateks į Spartako 
p-bių baigmę.

Zūriche bus tarptautinis tur
nyras gegužės mėn. Iš JAV-ių 
vyksta William Lombardy. Iš 
SS-gos Tai, Keres, Mikėnas 
(visi trys pabaltiečiai). Dar da
lyvaus Gligorič, Schmidt, Po- 
mar ir kt.

Maskva. Tali - Botvinniko 
matče dėl pasaulio p-bių po 7 
ratų pirmavo Botvinnik su 
4įž:2^ž, aštuntą partiją laimė
jo Tali, sušvelnindamas santy
kį iki 4^:3^.

Mar dėl Plata turnyrą Ar
gentinoj laimėjo M. Najdorf iš 
B. Aires. Dėl antros vietos ko
voja R. Byme, JAV ir M. Fi- 
lip, Čekoslovakija.

Partija iš Montrealio uždarų 
pirmenybių. Balti: Ignas Žalys, 
juodi: Lionei Joyner.

1. c4 Žf6 2. Žc3 g6 3. g3 Rg7 
4. Rg2 0-0 5. e4 d6 6. Žge2 e5 7. 
d3 Žc6 8.0-0 Žd4 9. Ž:d4 ed: 
10. Že2Žd7 11. Rf4a5 12.Vd2 
Žc5 13. Rh6 Rh6 14. V:h6 Vf6 
15. Badl a4 16. f4 a3 17. b3 Rg4 
18. Rf3 R:f3 19. B:f3 Žd7 20. 
Bdflc5 21.g4b5 22.c:bBab8 
23.g5Vg7 24.Vh3f5 25. g:f6 
Bd6 26. e5d:e 27.f:eB:f3 28. 
V:f3V:e5 29.Vf7+Kh8 30. 
V:d7 V:e2 31. Vd6 Ve8 32. V:c5 
B.b5 33.V:d4r Kg8 34. Vc4+ 
Kg7 35. Vc3+ Kh6 36. Bf3 Ve2 
37. Vcl + Kg7 38. Vc7 + Kh6 
39. Vcl 4- ir po eilės pasikarto
jusių ėjimų partija buvo baig
ta lygiomis.

NELEGALIAI ATVYKĘ 1 U.S.A.

Laikinai arba kitokiomis progomis 
atvykusieji jūrininkai, meenanikai, 
mūrininkai, žemdirbiai, siuvėjai. Pi
lietybes dokumentus pagal VVasiung- 
ton D.C. palengvinimą galite tvar
kyti net ir šeštadieniais — INTER
NATIONAL BuKbAu, 132 Nassau 
SU, N.Y.C., kamb. 1422. RE 2-4aS7.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

CANVAS AVVNINGS! Order Now 
and SAVE! Get our Off Season 
prices. Estimate cheerfully given. 
See our new 1961 samples. Replace 
your “Blinds” with "Sbades”! Aium- 
inum Windows and Doors Mače.

HOME *AWN1NG
& Shade Co., Ine. — 10 James St. 
Englewood, N. J. Tel. LO 8-5750.

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

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

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

FOR BUSINESS OR PLEASURE!

Efficient and Corteous Attention to 
all your Travel Needs. Special at
tention given to Pilgrimages. Also 
located m Skiyn, ureat inecK ana 
Vv ilkesbarre, Pa. — Pa NOK a m i c 
Tours, Ine., 101 W. 5oth Street, 
N. Y. 19, Tel. CI 5-1889.

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

If it concems TRAVEL plėase See 
Us! For literature & compiete aetaiis
BROOKLYN’S TRAVEL BUREAU, 
Incorporated, 80 Livingston St., off 
Court, Brooklyn 1. N. Y. Reserva- 
tions taken now for Pilgrimages to 
Europe. Foreign Money Excnange, 
Notės, Draits, M A t>-2264.

MONTALVO TRAVEL AGENCY,

Ine., 1062 Southern Blvd., Bronx, 
N. Y. — PILGUIMAGES to all parts 
of Europe — GRUISES — TOURS 
— VACATIONS— HONEYMOONS

DA 3-5100

ŠENIOR CITIZENS HOTEL

Be comfortable—live likę a millionaire on 
your own budget. Applications now ac- 
cepted by large fireproof hotel in near
by Nonvich Connecticut area, beautiful 
lobby. reading rm.. recreation rm. Su- 
pervised planned program. walking dis- 
tance to 3 movies. shopping & all houses 
of worship; beautiful dining rm., įnami
ai elevator Service; 24 hr. desk Service, 
phones in every room. heat. rooms with 
bath. individual attention by trained ex- 
perts. 3 compiete planed meals a day, 
choise of menus from our dining rm.. if 
desired. Rate $145 per. mo. single occup- 
ancy: $135 per mo. double occupancy. 
Compiete hotel service plūs meting con- 
genial people. This is really living likę a 
milionaire. There is a limited amount of 
aplications available. Write or phone for 
reservations: Mr. R. Taylor. 21 Broad- 
way, Norwich. Conn., — Turner 7-2587.

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS —- BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

31 Spring St., New Britam, Conn. Tel. BA 3-9771

Liguor; Store, Ine
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089
OVERLOOK RĘST HOME

Maple & Lakeview Avė. Andovcr, 
N J. ELDERL? A INFIRM 50 mi. 
N.Y.C. Nursfng care, Tray service. 
$35 & $45. Home atmosphere; Cath- 
olics welcome. Call State 6-5311 N J

CARLAN STUDIOS 
Airconditioned

Candid Ąlbumš — Natpral Color— 
B a. W. Color Slides - Studio 

Portraits — Color Movies with 
Sound — Souiid Recordings — 
No Minimum Order Required 

“A Gift to Wedding Invitations 
To Our Brides”

4640 White Plaihs Road (Nr. 241st) 
Bronx, N. Y.

Member Professional Photogs. of 
Amer. FA 4-5163

LOU ANTHONY ■

His Trumpei and Orchestra 
— Music for every occasion — 

Specials f or Proms 
Phone or ivrite: Lou Anthony

211-19 48TH Avė., Bayside, N. Y.
HA 8-0012

MARLE CREST

Cornvallville, New- York
In the heart of the Catskills: Large 
Room - Exce!lent Food - Children 
welcome - Swimming Pool - Lake 
nearby. Write or phone for details 
Mr. J. Costeflo. 849 E. 230th Street, 
Bronx, N. Y. Tel. OL 5-4960.

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon St Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New Britain, Conn.
Tel. BA 9-1181

AR JUS NEPERMOKATE

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providėuce Street
WORCESTER, MASS

už savo automobilio apdraudę?
Virš 21,000,000 automobilių savininkų

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

PL 4-1165

D1RSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

— naujose patalpose — 
skausmo valandoje suteikia puikų patajnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street New Britain, Coua.

Tel: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NXW BRITAIN, WATERBURY Ir HARTFORD, Conn.



■i

ŽINOS
AUKOS BALFUI

Negalėdami atvykti į Balfo

visą pelną atiduoti Balfui, jei -

SO. BOSTON, MASS.

Valstybinė ir tautinė posto

romanas — 
girios”, me- 
kuriuos pie-

galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618.

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ. pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Pridnamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVAšKIENftS

BALDŲ KRAUTUVES

Spaudos kioskas Darbininko koncerte
Darbininko koncerto balau- paunksmė”, “Mes dainuojame 

džio 9 Webster Hali bus gali- Čiurlionio ansamblio, “Jubilėji- 
ma papigintai užsisakyti Daria- nė plokštelė” Alice Stephens, 

Juodytės, Stuko ir visas Karvė-

e

Bus svečių H LithFVM balan
džio 9 d. 12 vai. Apreiškimo 
parapijos mokykloje, šaukiama
me metiniam JAV LB New 
Yorko I apylinkės susirinkime. 
Programoje — pranešimai, val
dybos rinkimai ir kt. Progra
mą paįvairins svečiai, iš Lietu
vos.

LRKSA 115 kuopos 50 metų 
jubilėjinis banketas įvyks ba
landžio 29 šv. Jurgio parapi
jos salėje, 207 York St., Broo
klyn. Bilietus iš anksto gali
ma įsigyti pas šiuos asmenis: 
Aleksas špeičys, telef. VI 6- 
6344 ir Antanas Kazlauskas, te
lef. SO 8-2738. Pradžia 6 vai. 
vak. Įėjimas į banketą — 5 
doL

— New Yorke rinkimuose 
prieš Wagnerį žada stoti kon
kurentas Louis Lefkowitz, res
publikonas.

moji”, atsiuntė aukas New Yor
ko Balfo skyriui: po 5 doL: J. * tik tokio pelno bus. Mat, sporti- 
Miklaševičius, J. Lapurka, J. ninkai nesiekia pelno, o sporto, 
Laučiškis, K. Barauskas, Pr. lietuviško bendravimo. Dažniau- 
Kurmis, J. Ginkus, P. V. Vy- šiai tokiais atvejais yra daugiau 
gantas, A Kowachewsky; po 2 išlaidų nei. pajamų, bet Baltas 
dol.: St. Liveikis, T. Urbaitie- nėra įsipareigojęs nuostolius pa- 
nė, Baniulienė. dengti.

ninką ir įsigyti seniau ir da
bar išėjusias knygas labai papi- - lio plokštelių rinkinys bei ope- 
gintomis kainomis. Taip pat jau 
bus galima gauti baigiamas į- 
rišti Alės Rūtos 
“žvaigždė viršum 
niškais aplankais, 
šė P. Jurkus. Be to, gauta nau
jai išleistos plokštelės Montrea- 
lio dramos sambūrio “Milžino

IŠ MŪSŲ KARO VETERANŲ VEIKLOS
Brooldyn, N. Y. — Čia nuo vusius dėl Lietuvos laisvės da- 

1930 Vytauto Didžiojo metų lyvauja su savo vėliavomis, 
veikia Amerikos Lietuvių Le
giono I-sis Dariaus - Girėno vėliavos jau 30 metų tarnauja 
postas. Jį sudaro Amerikos ir 
Lietuvos karo veteranai. Pra
džioje postas vadinosi genero
lo Tado Kosciuškos vardu. Pos- jas. Amerikinei vėliavai įsigy
to nariais buvo ir lakūnai Da- ti jau aukojo šie posto nariai: 
rius ir Girėnas. Kai jie, savo 
lėktuvu “Lituanica” perskridę 
Atlantą, tragiškai žuvo, — mū-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju p.p. Bal- 

trušaičiams už malonią staig
meną, suruošiant mano 65 me
tų amžiaus sukakties šeimyniš
ką paminėjimą. Gili padėka ma
ne sveikinusiems Lietuvos ge
neraliniam konsului p. Budriui 
su ponia, LB Tarybos pirm. p. 
Šlepečiui, čiurlioniečiams ir p. 
p. Mikulskiams, p. Alice Ste- 
phens ir chorui, p. Br. Bud- 
riūnui ir chorui, Ctūcagos liet, sų postas pasivadino Dariaus- 
operos chorams ir solistams, 
muzikams — p. Žukui su ponia, 

p. p. Žilevičiui, Gaideliui, J. Ka
činskui; Vasyliūnui, Visminui, 
Palecek - Levickienei, Kepalai- 
tei, dainininkams p.p. Jonuškai- 
tei - Leskaitienei, Grigaitienei, 
Ranitienei, Barui, Baltrušaičiui, 
V. ir T. Kojeliams, rašytojams 
p. p. Faustui Kiršai ir P. Jur
kui, menininkei p. Merkei*, 
Brooklyno liet, laikraščių atsto
vams p. Tysliavienei ir p. Ma
želiui, Chicagos operos fondo

NEW YORK, N .Y.

ADVOKATAS

WAGNER THEATER
LAIDOJIMO DIREKTORIAI

ir naujausia Vokietijos savalL apžvalga

LIETUVIŲ SKAUTAMS REMTI KOMITETO RUOŠIAMAS f
ruomėnės rinkimus. Svetinga p.

& IMARGUČIŲ VAKARAS

t

Velionies kaimynai:

yra balandžio - April 15, bet 
paskutinės dienos laukti ne*

štabas 
posto

D.KUNGA, 337 Union Ave^ 
Brooldyn 11, N. Y.

Tai. EV. 4*1232

NEVĖLUOKITE 
užpildyti mokesčių (taksų)

J. B. SHALINS 
, -Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkvay Station)

WOODHAVEN. N. V.

Suteiktam garbingas iaidotuvea 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vintais 7-4499

DIONIZUI TRIMAKUI
mirus, jo mielai šeimai ir broliui Dr. A TRIMAKUI reiš
kiame nuoširdžią mūsų užuojautą jų liūdesio dienose.

nariams ir p. Radžiui, kun.

84-14 Jamica Avė.

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

V/ILUAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALDAS — Directorius 
ALB BALTRŪNAS - B ALTON

— Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

postas

BALANDŽIO 8, ŠEŠTADIENĮ, 1961 

APREIŠKIMO PARAFUOS SAL£JE
259 N. 5th Street, Brookfyn, N. Y.

PRADŽIA LYGIAI 7 V AL. VAK.

Į NERINGOS IR TAURO TUNTŲ SKAUTAI ATLIKS
| ĮDOMIĄ PROGRAMĄ:

Chomskiui, p. B. Navickienei, 
prof. Kanaukai, p. J. S. Nasvy- 

čiams, Valiukams, Ivaškams. 
Taip pat dėkoju už dovanas 
ir gėles.

K. V. Banaitis

110 VVyckoff Avė, prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood; td. VA 1-2613 
Kasa atidarai Penktadieniais 6 vai. p.p. 

Šeštadieniais iki filmos pabaidos 
Trečiadieniais - 12 vai. dienos 
Penktadieni, balandžio 7, iki — 
TreCiadienio, balarrdžio 12, 1961

Plačiausiai sukaitomas Ludwig Gang- 
hofer romanas spalvotoje filmoje:

“DAS SCHWEIGEN IM WALDE”
Vaidina: RudolfLenz. Sonja Sutter, 
Angelika Haulf, Paul Richter. Kae- 
the Haack, Gustį Gstetteįibauer.

Priedinė filmą: 
"Roter Mohn"

Girėno vardu. Tai pirmoji vi
same pasaulyje organizacija, 
kuri taip šiuos didvyrius pager
bė. Be to, Darių ir Girėną A- 
merikos Lietuvių Legionas iš
rinko savo garbės nariais.

Seniau Dariaus - Girėno pos
tas Brooklyne surengdavo Lie
tuvos nepriklausomybės ir ka
riuomenės šventes, Klaipėdos 
atvadavimo ir kitokius minėji
mus. New Yorke — su ukrai
niečių karo veteranais protes- 
to mitingus ar demonstracijas 
prieš lenkų smurtą ir žiauru
mus, drauge su latvių ir estų 
karo veteranais dalyvaudavo 
gegužės 30 parade. Dabar Lietu- 1 
vos nepriklausomybės ir kariuo
menės šventes Brooklyne ir N. 
Yorke rengia kitos organizaci
jos. "Dariaus - Girėno postas 
šiose šventėse, minėjimuose, pa
raduose ir pamaldose už žu-

MOTERŲ VIENYBES 27-taas

PAVASARIO BALUS

BALANDŽIO 8
šeštadienį, 8:30 vak

KNIGHT S OF COLUMBUS SAUJE
SK Jamaica Avė. BrooHya N. T.

Šokiams gros Mitchko orkestras, 
Antanaičių šeimos iš Philadelphijos, Pa

lietuviškos sutartinės,

Aldonos Andriušytės solo ir kiti vakaro 
įvairumai.

Įėjimas $2.00

ne gimnazijoj, kur buvo pas
kutinis Balfo vakaras, bus lietu
vių sporto šventė:. Laukiama 
geriausių liet sportininkų iš vi
sos Amerikos ir Kanados. Patal
pas gauti padeda N. Y. Balfo 

ros. Visi Darbininko skaityto- 
kai bei spaudos mėgėjai kvie
čiami ne tik dalyvauti koncer
te, bet ir įsigyti lietuviškų kny
gų, plokštelių bei lietuviškų dai
nų albumų.

Darbininko Administracija

garbingam reikalui įvairiausio
se iškilmėse, salėje ir eitynėse. 
Todėl postas nutarė įsigyti nau-

JAUNŲJŲ DAILININKŲ parodoje, kuri buvo surengta Studentų Skautų 
S-gos kovo 25 ir 26 Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr. V. Maželio.

10 dol. — Al. Kondrotas, po 
2 dol. — P. Jurgėla, J. Kum- 
pikas, J. Smalys, po 1 dol. — 
K. Kepalas, Pr. Narvydas, V. 
Vyšnius. Dvi šilkines lietuviš
kas vėliavas padovanojo posto 
narys, žinomas biznierius An
tanas Kaunas, kuriam 
yra labai dėkingas.

šiems metams posto 
išrinktas šios sudėties: 
vadas J. Kumpikas, I-sis vado 
padėjėjas J. Klimavičius, n— 
V. Vyšnius, adjutantas A Kon
drotas, ūkvedys — iždininkas 
J. Zarauskas, kapelionas K. Ke
palas.

Pastaruoju laiku į Dariaus- 
Girėno postą įstoja naujų na
rių. Įsigijęs • naujas vėliavas ir 
stiprėdamas savo narių skaičiu
mi, postas žada gyviau reikštis.

- Aleksandras Kondrotas, 
Posto adjutantas

Bostono spauda apie Kačinsko koncertą
Jeronimas Kačinskas kovo 5 

su Melrose simfoniniu orkes
tru atliko trečią 1960-61 m. se- ‘ 
zono simfoninį koncertą. Kon
certas buvo Memorial Hali, 
Mass. Jį spaudoje David Ty- 
ler taip įvertino:

“Pirmoji programos dalis ap
ėmė nelengvą Itališkąją Men- 
delssohno simfoniją. Buvo pa
traukiantis įspūdis klausyti an
samblio, kuris susideda iš or
kestro narių, vyrų ir moterų, 
gyvenančių ir dirbančių skir
tingose aplinkybėse, tačiau pa
laipsniui besikeičiančių į su į- 
kvėpimu grojančių ir bendro 
tikslo siekiančių išpildytojų gru
pę, kuri savo pasirodymu ga
lėjo praturtinti tų laimingų, at
sitiktinai patękusių į koncertą 
kląusytojų troškimus.

Nauja Lietuvių Bendruomenes apylinke
Kovo 29, J. Šlepečio kvietimu, 

jo bute, 35-28 90 St., Jackson 
Heights 72, L L, N. Y. susirin
ko būrys apylinkėje gyvenan
čių lietuvių tikslu įsteigti Bend
ruomenės apylinkę iš lietuvių, 
gyvenančių Queens dalyse: Jack 
son Heights, Corona, Woodside. 
Susirinkusieji vienbalsiai prita
rė sumanymui ir pasiūlė gyve
nantiems Long Island City, As- 
toria, Ehnhurst irgi įsijungti į 
naują apylinkę.

Jei pasirodytų, kad bus dau-

įsijungti į naują apylinkę arba, 
pagal norą, atgaivinti savo pa
dalinį.

Išrinkta valdyba iš pirm. J. 
Budrio, 34-35 76th St., Jackson 
Heights 72, N. Y., tel. D 8 - 
8869, sekr. Nijolės Ratiėnės, 
3441 85lh St., Jackson Heights 
2, N. Y., tel. TW 8-4245 ir ižd. 
advokato Clement A. Voket, 41- 

■40 74th St., Jackson Heights 
73, N. Y., teL NE 9-6620. Čia 
pat susirinkusieji apmokėjo ir 
nario mokestį. Aptarta kandida- 

giau narių, vėliau bus galima tūra į gegužės mėn. L. Bend- 
apylinkę padalinti. Flushingo se
niūnija seniai nerodo gyvybės. T. šlepetienė susirinkusius pa- 
Nutarta kviesti ten gyvenančius vaišino.

100-21 89 Avė

VYTAUTAS VEBELIONAS
Tax Counselor & Public Accountant 

praneša naują savo telefoną:
HI — 1-6199

Richmond Hill, N. Y.
Priėmimo valandos

Treč. Ket Penk. 6 vak.-—9 vak.

DtMESKM
Kas neturi kur ramiai leis

ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę, čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterburv, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bemice 

' Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113.

Aš norėčiau pasakyti, kad 
daug nuostabių to koncerto mo
mentų paliko neišdildomo įspū
džio. Daug kartų klausydamas 
orkestrų aš būdavau timpanų 
ir varinių instrumentų nemalo
niai sukrėstas. Kitaip buvo šia
me koncerte. Visi dirbo bend
ram labui. Timpanistas ir vari
niai spalvino partitūrą, ir jų 
dėka buvo pasiekta permato
ma visuma. Jeronimas Kačins
kas, mūsų naujas, puikus diri
gentas, gyvybingai, solidžiai su 
įsigilinimu vystė simfoniją į la
bai impozantišką struktūrą.

Po pertraukos Verdi, Pucci- 
ni ir Bachelet .arijose turėjo
me progos išgirsti sopraną Ali- 
ce Boffetti. Ji panaši nuosta
biam, grynam instrumentui, su 
išsiskiriančiu muzikiniu skoniu 
ir artistišku pajautimu ... Kaip 
gi su orkestro akomponimen- 
tu? J. Kačinskas šioje rolėje 
buvo puikus (splendid). Jis įsi
jungė Į dainininkės pasaulį, 
vikriai vesdamas orkestrą į 
harmoningą ryšį.

Studentai ateitininkai ruošia 
Atvelykinius šokius balandžio 
8 d. 8 vai. vakare, latvių na
muose 64 Sijaurheg Str., Ja
maica Plaine. Visi kviečiami 
atsilankyti.

Laimėjo dovaną. Balandžio 
26 šv. Petro parapijos CYO 
Color Guard grupė dalyvavo 
varžybose Catholic Memorial 
High School, W. Roxbury. šio
se varžybose šv. Petro parapi
jos CYO grupė laimėjo antrą
ją vietą ir taurę.

Paskirta nauja vadeivė. Mer
gaičių skaučių vyr. skautininke 
O. Zaiiskienė nauja Atlanto ra
jono mergaičių skaučių vadei- 
ve paskyrė Elę Banevičienę, 
gyvenančią Bostone.

šv. Petro metinis banketas 
Reunion įvyks gegužės 14 d. 5 
vai. popiet liet, piliečių klubo 
salėje, šio banketo sėkmingam 
suruošimui yra sukviestas ko
mitetas, kurio pasitarimai vyks
ta kiekvienos savaitės trečia
dienį 8 v. v. parapijos salėje 
po bažnyčia.

Motery * merginų klubo su
sirinkimas bus balandžio 6 d. 
7:30 vai. vak. šv. Petro parapi
jos salėje prie E. 7-tos gatvės.

Maldos Apaštalavimo draugi
jos šv. valanda ir pąmaldos bus 
balandžio 7, 7:30 v. v. šv. Pet
ro par. bažnyčioje. Po pamaldų 
salėje įvyks draugijos susirin
kimas.

Pareiškė padėką. Kovo 3 šv. 
Petro parapijos CYO benas 
koncertavo ligoniams karo ve
teranams Brockton, Mass. Kovo 
20 Brockton veterano ligoni
nės vedėjas dr. W. Winick at
siuntė laišką parapijos klebo
nui, kuriame jis išreiškia nuo
širdžią padėką klebonui prel. 
Pr. Virmauskiui, beno dirigen
tui Michael D‘Pasquale, beno 
vaikų tėvams ir visiems beno 
orkestrantams.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro par. bažnyčioje pamaldų 
palaidoti šie asmens: Morta -Si- 
daras (kovo 27) 72 m. Velionė 
gyveno 210 Hemenway St. Nu
liūdime paliko sūnų. Palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

Marijona Kazlauskienė (kovo 
27) 76 m. Velionė gyveno 72 
Sumner St., Dorchester. Nuliū
dime paliko brolį Domininką 
Daunį. Palaidota N. Kalvarijos 
kapinėse. Laidojimo mišias ir 
kitas pamaldas atliko brolio sū
nus kun. Jonas Daunys. '

F U N E R A L HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir nakt|

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

Išnuomojamas baldais apsta
tytas kambarys (furnished 
room) su apšildymu ir kitais 
patogumais prie Jamaica lini
jos. Pageidaujama vyresnio am
žiaus vyras. Kieme yra vieta 
automobiliui. Kreiptis: JA 6- 
6973, 106-12 Sutphin Bvd., 
Jamaica, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ABMAKAUSKAS)

Graborius-Balsaniuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Med, Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Va pradėjo praktika

144 Kent 8t_. Brooklyn 22. N. T. 
(IND GG Line Green Polnt stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:30 
-7<0 vak.; Šeštadieniais 1C-T2 diena-

Scenos vaizdelis, šokiai, dainos ir k.
Programoje dalyvauja AKTORIUS VYTAUTAS KIDOLEŠ
Po programos šokiai, grojant orkestrui •
Veiks puikus bufetas ir turtinga loterija, kiekvienas vaka
ro svečias galės dalyvauti margučių konkurse. Už gra
žiausius margučius komisija skirs dovanas.

Įeinant aukojama: suaugusiems — $1.50, 
Moksleiviams — $1.00

Vakaro pelnas skiriamas Lietuvių Skautų reikalams 
New Yorko Lietuvių Skautams remti Komitetas visus 
kviečia atsilankyti į ĮDOMŲ VAKARĄ ir savo dalyvavi
mu paremti mūsų jaunimą.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooldyn, N. Y.


