
PASIKALBĖJIMAS TELEFONU
Chicagos policija mokė Chruščiovo herojų, kaip reikia 
palaikyti, santykius su kita valstybe, bet herojus liko 
nepatenkintas, kad Amerika nepaklauso jo įsakymų
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Kennedy atsakė, ar keičia politiką dėl Oderio - Neisses...
Politinės raidos klausimai bu

vo laikinai nustelbti Eichman- 
no bylos, dabar sovietinio žmo
gaus kelionės raketoje aplink 
žemę. Amerikos politiniai nu
sistatymai užsienio spaudoje 
buvo nušviesti kaip Amerikos 
griežtas atsisakymas, nuo ligšio
linės politikos ir pasukimas 
linkme, kuri priimtina ar An
glijai, ar Lenkijai, ar Rusijor 
bei Kinijos komunistam. Prc 
ridento Kennedy spaudos kon 
ferencija balandžio 12 nušyfc 
tė iš naujo Amerikos oficiali 
nusistatymą kai kuriais aktui 
liais klausimais.
DĖL AMERIKOS PARAMOS 
SUKILIMUI KUBOJE:

Amerika remia ir rems p< 
bėgėlius iš Kubos ir paded 
jiem treniruotis. Bet tik n 
tiem, kurie buvo Batistos šal 
ninkai. Amerikos karinės j< 
gos jokiom sąlygom neprisidė 
prie Castro nuvertimo. Prez 
dentas darys visas pastanga:

kad ir Kuboje neįsiveltų jokis 
amerikietis. Amerika nesutiks, 
kad pabėgėlių invazija į Kubą 
būtų daroma iš Amerikos teri
torijos.
DĖL KOM. KINIJOS PRIĖMI
MO Į JUNGTINES TAUTAS:

Amerika yra pasiryžusi ište
sėti Įsipareigojimus nacionali
nei Kinijai ir rems jos buvimą

Jungtinėse Tautose. Kom. Ki
nijos priėmimui dabartinėm są
lygom nepritars. Tai preziden
tas pareiškęs ir min. pirm. Mac
millanui. Anglijoje paskelbtos 
žinios apie Amerikos kitokį nu
sistatymą yra iškreiptos.
DĖL ODERIO * NEISSĖS 
SIENOS PRIPAŽINIMO:

Klausimas tegali būti galuti-

Jei mes nebūsime 
tvirti . . .
Ką kalbėjo prezidentas 

nedy ir min. pirm. Mac

Kai kurių smulkmenų paske 
bė Newsweek. Buvę sutarti 
kad

; kautynių sustabdymas 
dar nereiškia ginklų pristaty
mo sustabdymo; Amerika turi 
paremti Laos vyriausybės ka
riuomenę, iki nustos pristati- 
nėjusi ginklus Maskva.

— Vakarai priešinsE Laos

rį Adeną uerj dėl Beeiyhd.:

AR KINIJA BUS ĮLEISTA?
Ką anglai paskelbė apie pa* kad atidėliojimas toliau negali-

kilusią Amerikos politiką dėl 
kom. Kinijos

padalinimui.
— Vakarai nori, kad vyriau

sybėje būtų karalius, visi bu
vę ministeriai pirmininkai, iki 
baigs derybas 14 konferencija. 
Po to Vakarai pasisako už tau
tinės vienybės vyriausybę, kū

mas.
Prezidentas Kennedy spau

dos konferencijoje pareiškė, 
kad Londono pranešimas apie 
tą pasikalbėjimą nebuvo korek
tiškas.

nai nustatyk Vokietijos tai
kos sutartyje su Lenkija ir ki
tais.
DĖL LAOS ^ALIAUBŲ:

Tebetiki, kad šiom dienom 
sulauks Maskvos atsakymo į 
Anglijos pasiūlymą kuris buvo 
įteiktas kovę 23. Iki tai bus, 
ir Amerikai: teks pristatinėti 
paramą Laos vyriausybės ka-

SOVIETŲ PIRMAVIMO

Prezidentas sveikino sovieti- 
lių mokslininkų laimėjimus.

Čia Sovietai pralenkėAmeriką. 
Tačiau tai nėra Vakarų silp
numo' įrodymas. Vakarai yra 
pralenkę kitose srityse, kurios 
žmonijai gal bus ir naudinges
nės.
DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ 
KEITIMO:

Prezid. priešingas Chruščio
vo siūlomai trijų blokų siste
mai Jungtinėse Tautose (Vaka
rai Rytai, Neutralieji). Pasisa
kė už naujų ir mažų valstybių 
įtraukimą labiau į Saugumo Ta
rybą. (Nuomonės priešingos ir 
de Gaulle).

Maskvos radijas paskelbė ko
vo 24, paskui kartojo sovietinė 
spauda, kaip Maskvos radijo 
pareigūnas A. Martinov iš 
Maskvos skambino telefonu 
Chicagos policijai ir aiškino apie 
Ukmergės piliečių vardu pa
siųstą atvirą laišką Chicagai su 
reikalavimu išduoti Paškevičių.

Esą po ilgo tylėjimo, paskui 
tarp savęs ilgo pasitarimo Chi
cagos telefonistė atsakiusi, kad 
sujungs su komisaru, kurio ži
nioje yra tas reikalas.

Maskvos radijo pareigūnas 
klausė, kokių žygių numato A- 
merikos valdžia imtis dėl rei
kalavimo išduoti Paškevičių.

“Tuo reikalu”, atsakęs poli
cijos pareigūnas, “jūs turite 
kreiptis į valstybės departa
mentą”.

“Atsiprašau, bet nusikaltė-

lių suėmimu visuose kraštuose 
rūpinasi policija, o ne diplo
matinės žinybos’*, gyrėsi atsa
kęs Maskvos radijo tarnautojas.

“Tai valstybės departamento 
reikalas”, dar kartą atkakliai 
atsakęs pareigūnas.

Pranešimą Maskvos radijo 
tarnautojas Martinovas baigia: 
“Jei taip, tai mes kreipsimės 
i Amerikos vyriausybę: ar ji 
pasiryžusi vykdyti tarptautinį 
susitarimą išduoti karo nusi
kaltėlius?”

SOVIETŲ LAKŪNAS RAKETOJE APLINK ŽEMĘ
Sovietai paskelbė, kad ba

landžio 12 satelitu “Vostok” 
majoras Jurij Gagarin apskri
do 
do. 
rus 
mę

mę satelitu būsianti galima šių 
metų pabaigoje. Planas patvir
tintas vykdyti tik 1958.

žemę ir laimingai nusilei- 
Satelitas svėrė 10,395 sva- 
— per penkias tonas; že- 
apskrido per 89.1 minutes

109.5 — 187.75 mylių aukšty
je. Skrisdamas turėjo radijo 
kontaktą su savo baze. Viršum 
Afrikos būdamas, pranešęs, kad 
kelionė esanti normali ir svo
rio netekimas buvęs jo laimin
gai pakeltas. Skridęs taip pat 
per pietų Ameriką.

Įdomu, kad komunistinis An
glijos laikraštis Daily Worker 
buvo paskelbęs jau penktadie
nį, jog sovietinis satelitas su 
žmogum laimingai sukeliavęs

tintas pranešimas reiškia, lie
ka paslaptis.

Vietos, iš kurios satelitas bu
vo paleistas, neskelbė. Spėja
ma, iš Kaspijos jūros srities.

Kada Amerika?
Amerikos Mercury planą vyk

dant žmogaus kelionė apie že-Journal American pranešimu 
E Londono, žinios iš tenykš
čių diplomatų skelbia: Kenne
dy pasikalbėjime su Macmilla- 
nu sutikęs nesipriešinti, kad 
ateinančioje J. Tautų rudens

rioje dalyvautų visos rivalizuo- sesijoje būtų svarstomas kom. 
jančios grupės; bet joje neturi 
būti daugiau kaip du komunis
tai, ypačiai jie negali būti nei 
vidaus, nei apsaugos nei tei
singumo ministeriai.

— Metus negali būti rinki
mų.

— Komunistų naujos agre
sijos turi būti keliamos Saugu
mo Taryboje.

Anglam nebuvę lengva pri
imti tokius sprendimus. Bet jie 
nusileidę paveikti prezidento 
Kennedy pareiškimo: jei mes 
nebūsime tvirti Laos klausimu, 
rusu niekad nepatikės, kad

lyną.

KONGE ''NIEKO NAUJO"
Konge J. Tautų kariuomenė 

stiprinasi. Kongo vyriausybė ją 
turi toleruoti. Priešinasi labiau
siai Tshombe, jei ne ginklu, tai

Kinijos klausimas. Tačiau pri
ėmimą .Į Jungtines Tautas Ame
rikos vyriausybė norinti nutęs
ti iki 1962. Kennedy pareiškęs 
Macmillanui, kad jam reikia 
bent 12 mėnesių paruošti ame
rikiečiam ir jų opinijai. Nudels
ti padėjo ir patys Kinijos ko
munistai, reikalaudami, kad 
Amerika atitrauktų savo jėgas 
iš Formozos.

Macmillanas Įtikinėjęs Ken
nedy, kad Vakarai vis labiau 
netenka balsų, kurie Kiniją su
laikytų nuo priėmimo į Jungti
nes Tautas. Pereitais metais 
Amerikos — Anglijos siūlymas 
klausimą atidėti surinko tik 42 
prieš 34. susilaikė 22. Šiemet

Lenkijos komunistų bosas 
Gomulka Poznanėje mitinge 
paskelbė, kad Kennedy vyriau
sybės atsakingi politikai esą 
jau pažadėję, kad Jungtinės 
Valstybės pripažins Oderio - 
Neissės liniją kaip galutinę sie
ną tarp Lenkijos ir Vokietijos. 
Gomulka dar
Kennedy neatsisakė' nuo Ame
rikos imperialistinių siekimų, 
bet jo politika esanti lanks
tesnė.

Prezidentas Kennedy spau-

bent sabotažu. Stiprinasi ir Gi- 
zenga, naudodamasE J. T. ir 
Kongo vyriausybės konfliktu.

* — Kongo vyriausybė nutrau
kė ūkinę blokadą Gizengos val
domai rytinei provincijai. Ta
čiau paruoštas maisto transpor
tas rytinei provincijai vėl su
laikytas neribotam laikui, kai 
Gizenga ėmė garsintas, kad ne
pripažįsta Kasavubu valstybės 
galva.

— Kotangos prez. Tshombe 
tebesipriešina JT “okupacijai”: 
užblokavo JT pinigus banke; 
nutraukė susisiekimą tarp Ka
miną, kur yra JT bazė, ir Ka- 
lubi, kur yra elektros jėgainės, 
užminuodamas kelią.

Kelionė apie žemę, jos pa
slaptis ir — politika ... 
•. Amerikai sovietinio žmogaus 
kelionė raketoje aplink žemę 
nebuvo naujiena. Tačiau apie 
ją gausiai rašo ir Amerikos ra
ketų specialistai jaudinasi. Dr. 
Braunas pareiškė, kad Amerika 
tebėra priekyje bendra tyrinė
jimų erdvėje suma.

Sovietuose didelis džiūgavi
mas. Vienas nemalonus lašas 
Loffdono komunistų laikraščio

buvo paleista raketa ir lakūnas 
grižo, bet nukentėjęs. Tokiu 
patarnavimu Maskva nepaten
kinta, ir stengiasi Įtikinti, kad 
balandžio 12 paleistoji raketa 
buvo pirma ir vienintelė. Aiš
kinimas negali nustelbti ko
mentarų, kad penktadienį tik-

rai raketa buvo paleista.
Vakaruose aiškinama, 

Chruščiovas gavo naują politi
nį ginklą ir dabar jo reikalavi
mai Vakaram visais frontais 
pagriežtės.

kad

LIETUVOS VARDAS EICH- 
MANNO BYLOJE

Izraely balandžio 11 prasidė
jusioje Eichmanho byloje kalti
nimo akte buvo suminėti be 
Vokietijos dar ir jos okupuoti 
kraštai, kuriuose buvo vykdo
mas Eichmanno planas žydam 
naikinti: Austrija, Italija, Bul
garija. Belgija, Sovietų Rusi
ja, Lietuva, Latvija, Estija, Da
nija, Olandija, Vengrija,' Jugo-

Tai įdomus Maskvos pareigū
no pareiškimas, kuriuo norėjo 
pasigirti radijo klausytojams — 
kokis jis buvo herojus. E tik
rųjų gi parodė ne herojizmą 

o tik tarptautinių santykių nei- 
išmanymą, kurį norėjo pavaduo 
ti brutaliu akiplėšEkumu. To
kios Eminties jis sėmėsi iš 
Chruščiovo bato, skirto tarp
tautiniam santykiam tvarkyti.

Chicagos policijos pareigūnas 
kietu ir trumpu atsakymu tu
rėjo duoti pamoką tam Chruš
čiovo mokiniui. Pastarasis ne
buvo tokia pamoka patenkin
tas. Jis tarėsi galįs šeiminin
kauti ir Amerikoje taip, kaip 
Lietuvoje ar kituose ginklu už
imtuose kraštuose.

Maskvos pareigūno reikalavi
mas išduoti “karo nusikaltėlį” 
yra valdžios surežisuotas ir 
skirtas apsigynimo propagandai 
— reikalauk E kitų, kad E ta
vęs nereikalautų; kad nereika- . 
lautų E Sovietų Sąjungos iš
duoti karo nusikaltėlius ir Hit
lerio sąjungininkus, genocido 
vykdytojus, kurie tarp kitko da
bar Amerikos lietuviam komu-

* nistam siuntinėja draugEkus 
pasveikinimus.

Maskvos pareigūno šaukima
sis į tarptautinius susitarimus 
yra neramios sąžinės balsas tų.

Norvegija, Lenkija, Čekoslova
kija, Prancūzija, - Rumunija. 
Specialiai suminėta, kad ypa
tingi naikinimo būriai sunai
kino Lietuvoje daugiau kaip kuriuos slegia nusikaltimų, 
80,000, Latvijoje daugiau kaip 
30,000, Gudijoje daugiau 
7,600.

kaip

KAS BUVO TIE
AMERIKIEČIAI?
Ką Gomulka $k4H>ė apie 

Amerikos nusistatymą dėl Ode
rio Neissės linijos

BOSIMASIS LĖKTUVAS, kurį Lockheed pagamins ir paleis į apyvartą 1970. Ii Los 
Angelei j New Yorką jis atskris per 1 vai. 16 minučių. Dabartiniai sprausminiai I4k- 

' turai skrenda tą kelią 4 vai. Jo pagaminimas atseis apie 500 mil.

tarptautinių susitarimų laužy
mo našta.

O kad Amerika galėtų įvyk
dyti tarptautinius susitarimus, 
kurie liečia Lietuvą ar jos gy
ventojus, reikia, kad pirma So
vietai atstatytų savo sulaužy
tus tarptautinius susitarimus, 
pirmiausia pasitrauktų iš smur
tu okupuotos ir kolonizuoja
mos Lietuvos.

ir Anglija pasisakysianti už dos konferencijoje pareiškė, 
svarstymą. Kennedy sutikęs,

— Pietų Vietname balandžio 
9 buvo perrinktas prezidentas 
Ngo Dinh Diem. Laikoma tai 
komunistų akcijos pralaimėji
mu.

— Jungt. Tautose balandžio 
11 Malajai, Tbailandas ir Ai
rija pasiūlė rezoliuciją, kad J. 
Tautos verstų Kiniją grąžinti 
laEvę Tibetui.

— Senato komisijoje balan
džio 11 priimtas Kennedy siū
lymas pakelti uždarbio mini
mom iš ligšiolinio 1 dol. iki 
1.25. Atstovų Rūmai buvo su
tikę tik iki 1.15.

— Austrijoje balandžio 11 
patvirtinta naujo kanclerio Al- 
fons Gorbach vyriausybė. Jo
je yra 8 liaudies partijos ir 8 
socialistų atstovai.

kad jam nežinomi yra asmens, APIE KA KALBĖSIS DE 
kurie taip būtu kalbėję.

E vakarinių sąjungininkų tik 
de Gaulle yra pasisakęs už 
Oderio - Neissės linijos pripa
žinimą.

PAVERGTŲJŲ SEIMO TELE
GRAMA KENNEDY IR MAC
MILLANUI

Ryšium su Amerikos — Bri
tanijos pasitarimais Washingto- 
ne kovo 5 Pavergtųjų Seimo 
pirmininkas V. Sidzikauskas 
pasiuntė telegramas preziden
tui Kennedy ir premjerui Mac
millanui. Telegramos primena, 
kad Sovietų pavergtos Europos 
tautos su dideliu dėmesiu ste
bės pasitarimus, ir prašo savo 
pasitarimuose turėti galvoje ir 
Sovietų pavergtos Centro ir Ry
tų Europos padėt|.

DE GAULLE NEDUOS ŽMONIŲ, PINIGŲ JT SKANDALAM 
nię nei' pinigę Jungi. Tautę 
tokiam žygiam kaip Kongo, 
nes JT virto ne tuo organu, 
kuris buvo pradžioje sudarytas. 
Jungtinių Tautę sesijos pavir
to triukšmingais ir skandalin
gais mitingais, kuriuose nega-

GAULLE IR KENNEDY
Prezidehtas Kennedy gegu

žės pabaigoje vyks į Paryžių. 
Koki klausimai labiausiai rūpi 
prezidentui de Gaulle, matyti 
iš jo pareiškimų spaudos kon'-
ferencijai balandžio 11. JE pa
smerkė Jungtinių Tautų Esigi-

Prancūzija iš AI žiro
Prez. de Gaulle pareiškė, kad 

Alžirui bus ftista apsispręsti 
dėl savo santykių su Prancūzi
ja. Tačiau jeigu Alžiras neno
rės turėti su Prancūzija ūki
nių ir kultūrinių santykių, tai 
Alžiras gali būti padalytas; 
Prancūzija atitrauks savo žmo
nes ir turtus, o lygiai ir alži- 
riečhis E Pancūzijos grąžins 
į Alžirą (jų yra Prancūzijoje

mimą ir atšaukė Prancūzijos da
lyvavimą JT tokiuose žygiuose 
kaip Kongo misija; pasisakė už 
būtinas Nato reformas: pareiš
kė, kad vykdys toliau atominių 
bandymų programą, nepaisyda
mas'. ką Jungtinės Tautos nu-
tartų.

Prancūzija neduos nei žmo-

pasitrauks. jeigu ... 
400,000). Tada Alžire bus ne
išvengiamas skurdas, kuriuo 
naudosE komunistai.

Derybos tarp Prancūzijos ir 
Alžiro laikinosios vyriausybės 
turėjo būti balandžio 7. Bet 
Alžiras atidėjo, kaltindamas 
Prancūziją, kad ji kalbasi ir su 
opozicine grupe, vadovaujama 
Hadj Messali.

VIENAS H GENOCIDO NUSI
KALTĖLIŲ —Jonas Šimkus, ku
ris 1941 birželio trėmimuose Kau
ne drauge su enkevedistais važinė
jo sunkvežimiu ir rankiojo tremia
muosius.

II būti nė kalbos apie objekty- 
vę svarstymą. Bet de Gaulle 
tikįs, kad sveikas protas sugrįš, 
ir organizacija bus pastatyta 
ant naujų pagrindų.

TARP BALTŲJŲ ROMŲ 
IR KAPITOLIO

— Viceprezidentas Johnso- 
nas, lankydamasis Afrikoje ir 
Europoje, turėjęs aplankyti ir 
Amerikos bazes Ispanijoje. Ta
čiau susilaikė nuo tos kelionės, 
spaudžiamas liberalų.

.— Ghengoe ir lleo konfe
rencija vis atidėliojama.

AMERIKA RIMTAI RŪPINASI. 
MASKVA RIMTAI GINKLUO
JASI

Valstybės departamentas ba
landžio 11 paskelbė, kad vy
riausybė rengiasi iš naujo Įspė
ti Sovietus esanti rimtai susi
rūpinusi, jog Sovietai neatsako 
i Vakarų pasiūlymą dėl Laos. 
Anglija pasiūlė kovo 23 su
stabdyti kovas ir pradėti tri
jų, paskui 14 konferencijas. So
vietai nieko tikro lig Šiol ne
atsakė ir tik sustiprino gink
lų gabenimą Laos sukilėliam.



Ginčai dėl Federalinės Laiškai redakcijai

Spėjama, kad bus surastas 
kompromisas dėl piniginės pa
ramos mokyklai. Tačiau "šalto
jo karo" kova tebeina, ir ar
gumentai klojami prieš ir už, 
nors klausimo sprendimas pri
klausys visai, no nuo tų argu
mentų. Tačiau argumentuose iš
kyla naujų įdomių faktų.

Federalinės paramos mokyk
lom klausimu nėra vienos nuo
monės. Skiriasi nuomonės ne 
tik dėl klausimo, duoti ar ne- sekretorių A. Flemmingą. kiek 
duoti privatinėm mokyklom, 
bet ir dėl klausimo, ar federa
linė pagalba švietimui iš viso 
reikalinga. Vienos nuomonės 
nėra net ir tarp katalikų.

Tėvas Ginder (Our Sunday 
Visitor), sako, kad katalikų 
daugumas sutaria dėl vieno: 

jei bus federalinė parama, 
tai ji turi apimti visus mo
kinius. Bet nesutaria dėl klau
simo, ar federalinė parama iš 
viso reikalinga.

Pvz. kardinolai Ritter yra 
pasisakęs prieš; jis nematąs jo
kio reikalo. Su juo) solidarizuo
ja ir pats autorius Ginder. Su
mini, kad federalinės paramos 
reikalą labiausiai remia Natio
nal Educational Association. 
kuriai praktiškai priklauso visi 
viešųjų mokyklų mokytojai ir 
moka kasmet po 10 dol. meti
nio mokesčio. Sąjunga turi 700, 
000 narių, jos biudžetas 1958 
buvo 5.5 mil. dol.; jis leidžia 
20 mėnesinių laikraščių. 180 
biuletenių ir kt.. pasistatė Wa- 
shingtone savo biurą už 7 mil. 
dol. Tai galinga organizacija. 
Jos argumentus remia ir AFL- 
CIO, unijų sąjunga, kurios nu
sistatymas yra jau didelis spau
dimas Kongreso nariam, nes 
visi turi prisiminti, kad rinki
mai ir vėl ateis.

Tautinio švietimo sąjunga, 
kad gautų federalinių pinigų, 
kad

Amerikos švietimas asąs la
bai atsilikęs; kad atsilikęs dėl 
to, jog neužtenka mokyklom 
patalpų, neužtenka mokytojų,, 
o viso to priežastis — nėrė 
pinigų mokyklom statyti, nėra 
pinigų mokytojų algom pakelti.

šituos argumentus Tėvas 
Ginder klibina nurodydamas to
kį faktą: kai senato komisijo
je šen. Goldwater paklausė 
švietimo, sveikatos ir gerovės 

yra švietimo apylinkių, kurio
se trūksta mokyklom patalpų, 
tai paklaustasis atsakė: apie 
230 apylinkių. Tačiau viso to
kių švietimo apylinkių Ameri
koje esą 42,000. Taigi trūku
mas tesireiškia pusėje procento. 
Ir tai dėl tos pusės procento 
reikalinga federalinė parama? 
— taria autorius.

Kuria kryptimi eina mokyk
lų aprūpinimas, autorius nuro
do tokius skaičius:

nuo 1945 buvo pastatyta 
550,000 klasėm patalpų. Jos 
atsiėjo 19 milijardu, kuriuos 
sumokėjo nė federalinė valdžia. 
Tas naujų klasių skaičius yra 
pakankamas 15 mil. mokinių, 
o per tą laiką priaugo moki-

SPAUDA

BENDRUOMENĖS PLĖTIMOSI KEUU
Drauge balandžio 4 V. Vai

tiekūnas siūlo, kad lietuvių 
bendruomenė nesiribotų tik at
skirais nariais, bet kad jos ri
bose rastų vietos ir ištisos or
ganizacijos. o bendruomenės 
taryboje šalia rinktinių narių 
dalyvautų ir kultūrinių įstaigų, 
kaip Lietuvių kultūros institu
tas? Lithuanistinis institutas. 
Archyvas ir kt.. o taip pat 
centrinių orgainizacijų atstovai.

nių

• n—M švietime reik ilww pa
didėję 124 ptcieeetete. Ir tai 
be fwtoriiiiM- valdfinT pa«»>
mos.

išeina aikštėn. Tačiau gali 
ir kiti argumentai, kurie vie
šai nesvarstomi ir kuriem rū
pi ne švietimo pakėlimas, bet 
ideologinė persvara švietimo 
srityje. Tie, kurie nori federa
linės paramos švietimui ir ne
sutinka. kad tokia parama nau
dotųsi privatinėje mokykloje 
besimokantieji, tikisi:

viešoji mokykla, federalinės 
valdžios pinigais paremta, savo 
patalpom, laboratorijom, bib
liotekom, moksliniu personalu 
per ilgesnį laiką nukonkuruos 
parapines mokyklas, kurios at
sidurs blogesnėse piniginėse są
lygose; tada iš jų mokiniai sa
vaime pereis į viešąją mokyklą 
ir privatinės mokyklos įtaka 
sunyks.

Šitą argumentą turi prieš 
akis tie. kurie nori piniginės 
lygybės, ir tada ima remti tuos 
kongresmanus, kurie iš viso 
priešinasi federalinės paramos 
įstatymui. M.

ko-
Prieš provokacijas

T. Žiburiuose kovo 30 
respondentas iš Chicagos ašt
riai pasisakė prieš tuos, kurie 
mėgina megzti ryšius su komu
nistine Vilnim, su tariamais tu
ristais iš Lietuvos.

Ar negeriau bendrabutis?
Drauge kovo 31 A. Giedrai

tis. buvęs Vasario 16 gimnazi
jos direktorius, parėmė vysk. 
V. Brizgio ir J. Bačiūno min-

O2IUGO kalnas prie Telšių žiemą. (Atvirukas WLietuvos).

Žinios iš kolonizuotos Lietuvos
Pavasaris šiemet atėjo 

anksčiau
Lietuvoje pavasaris šiemet 

atėjo anksčiau. Nemunu laivai 
pradėjo plaukioti visu mėnesiu 
anksčiau nei kitais metais. Ko
vo viduryje ne tik pietų Lietu
voje, bet ir žemaičiuose prasi
dėjo laukų darbai.

Kaip einas, su elektros šilu
minės stoties statyba
Sovietų Sąjungos elektrinių 

stočių statybos ministeris I.T. 
Novikov informavo, kad statyti 
Lietuvoje šiluminę elektros sto
tį buvo nutarta’partijoje lygiai 
prieš metus. Ta stotis turinti 
būti 13 kartų galingesnė nei 
hidroelektrinė prie Kauno. Iš 
šios bazės turėtų naudotis vi
sas “Severo - zapadnyj kraj”

tį. kad vietoj* gimnazijos ge
riau būtų turėti bendrabutį, ku
riame auklėtieji būtų pamoko
mi lituanistinių dalykų, o ben
drinį ar specialų švietimą gau
tų vokiečių mokyklose. Pavyz
džiu nurodė sėkmingai veikian
tį tokį bendrabutį Putname.— 
Pagrindinis dabar gimnazijos 
trūkumas — tinkami mokyto
jai- J 

— Leningrado, Latvijos, Lietu
vos, Kaliningrado sritys. Kuras 
bus iš Dašavos gaunamos natū
ralinės dujos. Pirmas agregatas 
numatytas. pastatyti 1962. Ta
čiau darbus sutrukdo tai planai, 
tai medžiagų, tai įrankių laiku 
nepristatymas. Šiemet pirmų 
dviejų mėnesių planas neatlik
tas.

Internatas

šiauliūose baigtas statyti in
ternatas — mokykla. Prie jo 
įtaisys ir parką.

Premijos

Prekybos ir vartotojų koope
racijos sąjungos centras pri
pažino Lietuvos vart. koopera
cijos sąjungai Sovietų Sąjungos 
piniginę premiją ir “raudonąją 
vėliavą”.

Televizijos

V. JRudkovskij pasakoja So
vetską j a Litva laikrašty, kad 
jis nusipirko televizijos apara
tą. Po kelių dienų jis sugedo. 
Vasario 8 nuvyko į Vilniaus te
levizijos atelje Nr. 35. Jam pa
žadėjo atsiųsti mechaniką tele
vizijai pataisyti kovo 14, vadi
nas, po 5 savaičių.

DML G*rb. Redaktoriau,
Noriu dar kartą sugrįžti prie 

maždaug to paties reikalo, ku
rį jau buvau užgriebęs savo 
laiške Redakcijai (Darbininkas, 
Nr. 24). Tik dabar užšoksiu 
ant po tuo laišku tūpusio Re
dakcijos prierašo.

Turiu prisipažinti, jog aš pa
našios Redakcijos reakcijos ti
kėjausi (tą aiškiai parodė pa
vyzdžiai- su rašyt. Landsbergio 
ir kitų laiškais), todėl nesilei
dau į platesnius aiškinimus. 
Bet vis tiek norėjau bent žo
deliu pareikšti savo nuomonę, 
vildamasis nesusilaukti įprasti
nio Redakcijos prierašo. Ta
čiau nusivyliau, nes atrodo, jog 
yra žmonių, kurie yra užtikrin
ti, jog tik jie vieni negali “nai
viai” galvoti ir negali “kitų 
klaidinti”. Taip pat ši kartą 
aiškiai patyriau, jog yra asme
nų, kurie jaučiasi geriau žiną 
apie mano daromus ar kalba
mus dalykus, negu aš pats.

šioje vietoje visgi noriu pa
reikšti, jog susitikimas su at
vykėliais iš okup. Lietuvos, 
priešingai Redakcijos teigimui, 
man kaip tik padėjo išblaškyti 
tuos “bobučių plepalus”, kurie 
ateina iš “oficialių” (vietinių 
ir sovietinių) šaltinių.

Aš visą laiką galvojau, jog

Komunistę džiaugsmas

Amerikos komunistai džiaugs 
mingai sutiko prezidento Ken- 
nedy įsakymą, kad paštas ne
besulaikytų toliau sovietinės 
propagandos siuntinių. -1960 
tokių siuntinių buvo sulaikyta 
14 mil. vienetų. Prezidentas 
mano, kad draudimas gali kliu
dyti kultūriniam mainam.

Kongresmanas F. E. Walter, 
priešamerikinei veiklai tirti ko
misijos pirmininkas, pasiūlė į- 
statymą, kad muitinė sulaikytų 
propagandą iš komunistinių 
kraštų. 

plepalai yra toks atsitikimas, 
kada viešai yra skleidžiamos 
nepagrįstos kalbos ar nebūti 
dalykai. Kadangi šių eilučių au
torius tokių kalbų šiame atve
jyje nebuvo pradėjęs, o kaip 
tik norėjo užkirsti plepalams 
kelią, tai iš kur Redakcija iš
traukė savo keistas prielaidas? 
Įdomu, iš kur Redakcija sužino
jo, jog šio laiško autorius pa
sikalbėjimui su atvykėliais nu
skubėjo smalsumo vedamas?

Jeigu ir po šio laiško Re
dakcija dar tikės, jog ji geriau 
žino, ką aš darau ar galvoju 
negu aš pats, tuomet būsiu pil
nai “įtikintas” savo menkys
te ...

Reiškiu pagarbą,
Edvardas šulaitis

—— -
Gerb. Redaktoriau,

Labai nustebau radęs Darbi
ninke Edv. šulaičio piktą laiš
ką, kuriame jis kalba apie kaž
kokius plepalus dėl savo susi
tikimo su komunistais Sluckiu 
ir Bieliausku. Ligi šiol Šulaitį 
pažinojau, kaip smulkių kores
pondencijų ir skurdžių straips
nelių autorių, tačiau pasirodo, 
kad vyro karingo besama. Mes 
nesigilinsime ką jis kalbėjo sų 
Sluckiu ir Bieliausku, tai teži
no gal tik jie ir Amerikos sau
gumas, tačiau norime pabrėžti, 
kad šulaitis ėjo oficialaus tų 
dviejų komunistų fotografo 
pareigas ir tas nuotraukas pa
skelbė “Dirvoje” ir “Vienybė
je” pats po jomis pasirašyda
mas. Taigi vieni čia kovoja vi
somis priemonėmis su komu
nistine tiranija, o kiti eina ofi
cialias komunistų fotografų pa
reigas. Gaila, kad po šiuo raš
tu negaliu pasirašyti visos pa- 
vadės, o tik inicialais, nes esu 
tiek iš komunistų patyręs blo
go, kad bijau ir jų ir jų foto- 
gafų. J. S.
East Chicago, III.
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Ko žmonija dabar labiausiai 
reikęįinga?__ Su būrin Mansi.
mu N. Y. Times Magazine Ve
lykų proga kreipėsi į dešimti, 
sakykim, išminčių. Visų atsaky
muose daugiau ar mažiau maty
ti pagrindinis rūpestis — san
tykių įtampa tarp komunistinio 
ir nekomunistinio pasaulin Vy

Bendruomenės mėnuo
JAV LB Centro Valdyba 

tikėdama, kad žmogaus 
dvasinę prigimtį išlaiko ir iš
reiškia tik tas, kas gyvena ir 
dirba su savo tauta ir tautai, 

įžiūrėdama, kad ne
daugelio pastangų ir aukų ne
pakanka lietuvybei, tautinei 
kultūrai ir jo kūrimo nuotai
koms išlaikyti, kad daugelio 
per maža arba ir nieku nepri- 
sidedama, o kai kurių jau ir 
sąmoningai sukama į nutauti- 
mą, 

žinodama, kad šio kraš
to lietuviai turi pakankamai 
laisvės, dvasinių ir medžiaginių 
išteklių siekti tautinių tikslų, 
kurie džiugintų vergiamą tau
tą ir keltų rūpestį jos prie
šams, ir

kviesdama tautiečius ryž
tis naujiems bei drąsiems po
sūkiams tėvynės laisvinimo ko
voje, bendruomeniniame ir kul
tūriniame gyvenime,

nutarė 1961 balandžio mė
nesį skelbti JAV Lietuvių Ben-

vis dar arba nepilnai, arba ir 
klaidingai suprantama bei va
dinama. Sutarėme pasirinkti 
bendruomeninį gyvenimo ke
lią, kad juo eidami sutelktinė
mis dvasinėmis ir medžiaginė
mis jėgomis kovotume už Tė
vynės laisvę, išlaikytume kal
bą ir papročius, puoselėtame 
tautinę kultūrą. Tuo būdu or
ganizuotos Lietuvių Bendruo
menės kilimo ir buvimo pagrin
das yra visuotiniai tautos gy
vatos tikslai. Tuo skiriasi Ben
druomenė nuo organizacijų, ku
rios steigiamos ypatingiems da
liniams tikslams.

Bendruomenės mėnesio vie
nas iš uždavinių yra pamoky
ti Amerikos lietuvius tiksles
nio bendruomeninio galvojimo, 
įpratinti juos Bendruomenę 
skirti nuo organizacijų.

Vakariečiai ir komunistai vie- asmeninio laiko skirti tokiem 
ni kitais nepasitiki, ir tai yra dalykam kaip dalyvavimas Re- 
didžiausia dabartinių vargų

, . . . . . priežastis. Kadangi mes vienas
si, jei ir nekalba, tai galvoja nepasitikime, mes ginkluo- 

jamės *®tų ...
Pasitikėdamas rizikuoji? Taip, 

bet žmonių santykiuose visada 
yra rizikos elementas: vedant, 
vaikus gimdant, biznį darant 
Pasitikėjimas yra rizikingas, bet 
niekas nėra tokia didelė rizi
ka kaip nepasitikėjimas.

MARGARET CHASE SMITH, 
Maino senatorė, respublikonė:

— Į klausimą labiausiai žino
mas atsakymas yra taika. Ta
čiau tai abstraktu. Taikai pa
siekti visų valstybių gyventojai 
turi sava valia prisiimti aukas 
—asmenines, individualines au
kas.

Mums reikia asmeninio pasi
ryžimo mokėti didesnius mokes
čius, dirbti daugiau valandų, 
turėti mažiau prabangos, savo

Surašymas. Svetur sudaryda
mi tautinį vienetą, siejamą 
bendruomeninių ryšių, turime 
taip pat būti Bendruomenės 
apylinkių sąrašuose. Apylinkės 
savo teritorijas paskirsto ma
žesnėmis sritimis ir paieško jo- • 
se veiklių bei sąmoningų sura
šinėtojų, kurie, eidami iš na
mų į namus, atliktų jiems pa
vestą lietuvių surašymo bei 
bendruomeninio švietimo užda
vinį. šiuo keliu taip pat išren
kami tautinio solidarumo įna-

Rmkhnai. Apylinkės išaiški
na lietuviams LB Tarybos pa-

Balandžio mėnesį lietuviai 
skatinami:

išsamiai susipažinti su 
Lietuvių Bendruomenės prigim
timi, uždaviniais ir santvarka;

įsirašyti ar atnaujinti 
įsirašymą į savo gyvenamosios 
vietos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkę;

remti veikliai Lietuvių 
Bendruomenę savo sumany
mais, darbais ir pinigais bei
dalyvavimu jos susirinkimuose, skirtį bei uždavinius, supažin- 
parengimuose ir rinkimuose, dina su nauja jos rinkimų tvar- 

‘ Mėnesio tikslai yra bendruo- ka. Geru paruošimu ir įtikinan- 
meninis susipratimas, lietuvių čia informacija siekti ko di- 
surašymas į LB apylinkes ir tižiausio apylinkių lietuvių da- 
paširuošimas LB Tarybos rin- lyvavimo LB Tarybos rinkimuo

se. šie rinkimai tebūna visų 
mūsų pasisakymas už pačią 
Bendruomenę.

(Iš JAV LB Centro Valdybos 
raštų, atspaustų ALB biulete
nyje kovo 31).

kimams.

Susipratimas. LB darbuotojai 
įsisąmonina ir kitus įsąmonina, 
kokia yra tikroji Bendruome-

aną klausimą. Antra, visi pagal
voja arba ir aiškiai pasako apie 
taiką. Tačiau jie lygiai jaučia, 
kad tas žodis jau nieko nepa
sako. Taika ir laisvė yra vai
sius, kuris savaime nukrinta 
nuo medžio. O tas medis tai yra 
žmogus. Nuo žmogaus priklau
so sąlygos, kurios išaugins tai
ką. Tad

visų atsakymuose išraukia
mas nepasitenkinimas dabarti
niu žmogum; visų akys krei
piamos j reikalą tą žmogų at
gaivinti, panaujinti, naują as
menybę sukurti,

tokią asmenybę, kuri atneš
tų taiką.

Kuriom galiom pasiūlo asme
nį panaujinti? — Atsako kele
tas sutrumpintų pareiškimų:

MAXWELL D. TAYLOR, bu
vęs armijos štabo viršininkas:

— Aiškūs tikslai yra labiau
siai reikalingas dalykas šios die
nos žmonijai ...

Prieš keleris metus anglų fi
losofas C. E. M. Joad rašė apie 
politikos, švietimo, meno, reli
gijos dekadanso priežastis. De
kadansas kilo — rašė jis — ne
turint ar praradus atitinkamus 
tikslus. Išvada nenustebina, nes 
negali būti jokios pažangos be 
sąmoningo aiškiaprasmio sieki
mo. Tikslo reikalingumas nie
kad nebuvo toks aiškus kaip 
šiandien. Didelė žmonijos dalis 
prarado savo laisvę, kuri teko 
saujai vadų, turinčių vieną aiš
kų tikslą, siekiamą energingai 
be atodairos. Nors ką begalvo
tame apie jų veiksmų blogy 
bes, jie neturi dekadanso pėd 
sakų, siekdami savo tikslų, nors 
jei juos pasieks, jie palaidos 
mus, kaip tai yra žadėjęs Chruš
čiovas.

Ar mes, laisvojo pasaulio 
žmonės, galime būti tiek pat 
tikri savo tikslais, kurių mes 
siekiame?

ARNOLD J. TOYNBEE, an
gly istorikas:

— Žmonija šiandien yra rei
kalingiausia tarpusavio pasitikė
jimo.

To mes reikalįngi, jei nori
me kada laimėti tikrą taiką.

CHARLES P- TAFT, Cincin- 
nati teisininką*:

— Aš nesakau, kad labiau
siai reikalingas žmonijai ab
straktus tikslas kaip laisvė ar

nį tikslą, kurio kiekvienas turi 
siekti savo gyvenime ...

Mes reikalingi drąsos, kuri 
atsiranda sykiu su asmens di
namiška sąžine, drąsos pasiprie
šinti, drąsos rizikuoti, pratarti 
ir, nors asmenys ir valdžios rūs
tautų, vairuoti linkui bendruo
menės. dieviškais principais gy
venančios.

Kiti iš atsakiusių dar pride
da, kad mūsų laikų nelaimė, 
jog mes tekartojame savo pa
reiškimus, bet nenorime supras
ti nei išgirsti priešininko pa
reiškimų. Jei svetimo asmens

METRO LEONI, S. J.

pareiškimui bei nuomonei paro
dytume dėmesio ir supratimo, 
kiltų tada supratimas ir mūsų 
nuomonei. O

C. P. SNOW, angly romą- 
nistas:

— aš kartais baimipuosi, 
kad žmonės turtinguose kraš
tuose, kaip jūsiškis ir manasis,
visiškai užmiršo, ką reiškia bū
ti neturtingam, kad mes dau
giau nebegalim kalbėtis su ma
žiau laimingais. O to mes tu
rėtume išmokti.

Mes turėtume atgauti norą 
žvelgti į ateitį. Per dažnai mes, 
anglai, beldžiame nagais į eg
zistencinį momentą. Jūs, amen-

KURŠIŲ mariose.

kiečiai, taip pat, nore ne taip 
piktai. Jūs tebeturite dideles 
atsargas vilties, dėl kurios aš 
ir sveikinau prezidento inaugu
racinę kalbą.

Vk^t sveikos bendruomenės

•r jų vaikų ateities.
šitas ateities pajautimas yra 

bet kurios geros politikos užnu
garis. Kol mes jį turim, nega
lim duoti nieko išmintingesnio 
nei padoresnio žmonijai.

P. S. Taip galvoja amerikie
čiai ir anglai. O jei tokis" klau
simas būtų pakartotas lietuvių 
dabartinei visuomenei? Ar ame
rikiečių bei anglų atsakymai 
nebūtų gairės, kurios rodo ke
lią ir į šios lietuviškos bendruo
menės tarpusavio taiką?

LB TARYBOS RINKIMŲ REIKALU
JAV vyriausioji rinkimų ko- viename sąraše ir savo gyve- 

misija, sudaryta LB Centro 
valdybos šio sąstato: pirminin
kas — R. Skipitis, nariai — e punktą pakeisti taip:Apygar- 
dr. K. Draugelis, M. Macke
vičius, J. Našliūnas, J. Talalas 
ir B. Vitkus.

Komisija savo posėdyje 1961 
kovo 25 Chicagoje, apsvarsčiu
si rinkimų taisyklių nuostatus, 
pasiremdama tų pat taisyklių kaip per dvi savaites, jas ga- 
34 str. nutarė paskelbti vado
vautis šias informacijas:

1. Komisijos adresas: R. Ski
pitis, 5613 So. Emerald Avė., 
Chicago 21, Dl. tel. TR 3-2873.

2. Komisijos sekretorium iš-'' 
rinktas J. Talalas, 7137 So. 
Ashland Avė., Chicago 36, III. 
tel. ST 3-0926.

3. Rinkimų taisyklių 7 str. 
pakeisti taip: “7. LB Tarybą 
rinks JAV lietuviai, ne jaunes
ni, kaip 18 metų amžiaus ir 
registruoti LB apylinkėse — 
registravimosi pagrindas solida
rumo mokesčio įnašai bent už 
einamuosius metus”.

4. Rinkimų taisyklių 12 str. 
pakeisti taip: “12. Kandidatų 
sąrašą rinkiminės apygardos 
rinkimų komisijai gali pasiūlyti 
ne mažiau, kaip 10 rinkikų ir 
atskiru sąrašu gali būti pasiū
lyti ne daugiau, kaip 7 kandi
datai. Apygardoje pasiūlytų ren 
kamųjų kandidatų turi būti ne 
mažiau kaip 10”.

5. Rinkimų taisyklių 14 str. 
pakeisti taip: “14. Kandidatų 
sąrašai rinkiminių apygardų 
rinkimų komisijoms įteikiami 
ne vėliau, kaip iki 1961 m. ba
landžio mėn 8 d. (pašto ant
spaudas). Tas pats asmuo kan
didatu tegali būti siūlomas tik

narnoje rinkimų apygardoje”.
6. Rinkimų taisyklių 33 str.

dų rink, komisijos 33 e) iš apy
linkių rinkimų komisijų atsiųs
tų duomenų parengia rinkimi
nių apygardų rinkimų suvesti
nes ir jas išsiunčia vyriausiajai 
rinkimų komisijai ne vėliau

vus iš apylinkių komisijų.
(Pasirašė) R. Skipitis, dr. K. 

Drangelis, M. Mackevičius, N. 
Našliūnas, J. Talalas, B. Vitkus 
Chicago, 1961 kovo 25 d.

Į LB III-ją. tarybą vidurio 
rinkiminėje apygardoje jau su
tiko kandidatuoti šie asmenys: 
Juozas J. Bachunas - Bačiūnas, 
Stasys Barzdukas, Vytautas Ka- 
mantas, Kazys S. Karpius, dr. 
Algirdas Nasvytis, Juozas Žilio
nis. Kitų sutikimai dar laukia
mi.

LB tarybos rinkimams, atei
nančiomis žiniomis, ruošiama
si visoje Amerikoje: sudaro
mos apylinkių rinkimų komisi
jos, apylinkių valdybos sudaro 
rinkikų sąrašus ir tt. Vyriausio
ji rinkimų komisija ir penkių 
rinkiminių apygardų rinkimų 
komisijos savo darbą jau yra 
pradėjusios.

Vykdant rinkimus apygardo
mis, kiekviena rinkiminė apy
garda į LB tarybą savo kandi
datus praves proporcingai pa
gal balsavusiųjų skaičių. Vadi
nasi, kurioj apygardoj daugiau 
žmonių balsuos, ta apygarda 
bus taip pat gausiau atstovau
jama ir Taryboj. Šitokių varžy
bų momentas turėtų kelti di
desnį susidomėjimą pačiais rin
kimais.

savo apaštališką misiją sovie
tų valdomoje teritorijoje.

— Kaip neturite? Studijavo
te Romoje. Rusų kolegijoje. Ji 
ruošia Vatikano šnipus prieš 
Sovietų Sąjungą. Kokių šnipi
nėjimo metodų jus ten mokė,

trinos. Pagaliau ir feodalizmas tingi valdovai, be tikėjimo ir 
palaipsniui buvo nugalėtas, vei- sąžinės?

— Prochvost! Agitator! — 
pašoko tardytojas. — Niekšas! 
Agitatorius! Jus turėjo tuojau 
areštuoti.

— Suprantama. Tuo gi paro
dote savo tironišką veidą.

— Akiplėša! Ar nusivokiate, 
kur esate? čia yra aukščiau
sia sovietinio teismo įstaiga...

rinę tarnybą. Maniau, kad tai 
padės palankiau nuteikti tikė
jimui. Įsitikinau galutinai, kad 
su bolševikais yra beprasmiška 
bet kokia kalba, nes jie telau
kia dienos, kad pasaulyje su
imtų paskutinį kulto tarną. Už
tat vieną kartą, kai tardytojas 
kaltino kunigus kaip žmonijos

kiant Bažnyčios įtakai.
— Palaipsniui nugalėtas! Tik 

pakeitė savo kaukę. Pratęsė ka
pitalizmą, kuris tebelaiko ver
gų mases. Mes esame tie, ku
rie panaikinome vergiją ir vi
sam laikui Be spalio revoliuci
jos tebeturėtame Rusijoje di
delius dvarus, o tarp jų patys

(4) pokalbiai, kiekvienas ligi ko- — Jei yra žmonijos priešų, didieji priklausė Bažnyčiai vie- ___ , „ .
— Jūs nesate suimtas kaip kių trijų valandų. tai pirmiausia esate jūs, žade- nuolynam. Mes esame išvada- kį maždaug^ kaltinimą- “Leoni

Trečiojo tardymo metu man jusieji žmonėm laisvę ir gero- vę tuos vergus iš baudžiavos, pjetro, sūnus Angelo ir t t, 
pakišta pasirašyti pranešimas, 
kad kun. Jean Nicolas laikinai 
izoliuotas “išsiaiškinimui jo 
antisovietinės veiklos”. Skai
čiau ir nesupratau, kam prirei-

VATIKANO SNIPAS
IŠTRAUKOS IŠ KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"

munizmui, kalbėjau:

vietiniam įstatymam.
— Ar taip? Ir dėl to jūs 

siūlote man išduoti Bažnyčią?
— Jei norite, kai sovietinė 

valdžia pritaikytų jums savo

klausia apie lojalumą.
— Jeigu davėte ką nors Rau

donajam Kryžiui ar sovietų val
džiai, tai atlikote tik savo pa
reigą. Sovietų valdžia ne už tai 
baudžia. Traukiame jus atsako
mybėn už padarytus nusikalti
mus. Bet pakartoju: bus atsi- kokius pažinote studentus ir 
žvelgta, jei atvirai išpažinsite profesorius, kurie dirbo ar te- 
savo nusikaltimus ir suteiksi- bedirba toje seminarijoje, ko
te žinias, kiek jų turite, apie kie daromi pasiruošimai popie- 
Vatikaną, jo pareigūnus ir visą žiaus rengiamam kryžiaus ka

rui prieš šio krašto žmones, 
kokie šnipai atvyko prieš karą 
ir karo metu, kokiais jie den
giasi slapyvardžiais, kokias var
toja susižinojimo priemones? 
Turite žinoti, pagaliau, kam ra
šėte ir kokiu keliu siuntėte 
pranešimus ir kokį slaptaženk- 
lį vartojote.

— Kokios nesąmonės! Popie
žius teskelbia maldos žygį Ru
sijos atsivertimui ir daug daro 
aukų paruošti misionieriam, ku
rie šio krašto žmones mokytų

— Nesu padaręs jokių nusi
kaltimų prieš sovietinę valdžią 
— atsakiau. — Apie šnipinė
jimą negali būti nė kalbos. Nuo

vę, o atnešę vergiją ir skurdą. — visų pirma mes, katali- Vatikano pasiųstas į sovietinę 
žadėjote aukso kalnus, o da- kai, — pastebėjau, negalime teritoriją šnipinėti, atliko to- 
vėte juodas anglių kasyklas, ka- prisiimti kaltės (jei tokia ir bu- kius uždavinius ...” 
Įėjimus, koncentracijos stovyk- vo) už tą Bažnyčią, kuri atsi- Kaltinimas buvo tokio pat antisovietinės propagandos lai- 
las, prievartos darbus. Ir jeigu skyrė nuo tikrosios 
katalikų Bažnyčia priešinasi ko
munizmui, tai ne tiktai dėl jo 
bedieviškumo, bet ir dėl jo ne
žmoniškumo. Kristus buvo atė
jęs skelbti kiekvienam žmogui

Jėzaus turinio, kaip ir kitiem katali- 
Kristaus Bažnyčios. Antra, yra kam kunigam. Pakako tik pa- 
netiesa tvirtinti, kad Rusijoje keisti vardą, pavardę ir kitas 
baudžiava buvo iki revoliucijos, asmeniškas žinias. Buvo taip 
Iš tikrųjų ji buvo panaikinta . pat išdėtos išpažinimui mano 
1860, jei neklystu. (Panaikin- ir kitų “kaltės”, įveliant ir po-

kiausi atokiai, kad nebūtų pa
kenkta apaštalavimo darbui. 
Nemanau, kad Evangelijos 
skelbimą laikote antisovietine 
propaganda ... Jei taip, tai ta
da, suprantama, nebūčiau be 
kaltės. Norite informacijų apie 
Vatikaną? Kodėl nepasiteirau-

atlaidumą, turite padėti sutraiš- kė čia mano parašo. Paklau-
kyti Vatikano užmačias, nu- siau:
kreiptas prieš mūsų kraštą. — Ką tai reiškia? Ar jum ne
prašau atsakinėti į šiuos klau- pakako suimti mane? Suimate 
simus (ir pulkininkas pasilen- dar ir kun. J. Nicolas.
kė vėl rašyti): Tardytojas priėjo prie mano laisvės ir tiesos Evangelijoje, ta caro Aleksandro II 1861 va- piežių.

K: Be popiežiaus, kas Vąti- staliuko ir piktai ištraukė iš Krikščionybė atnešė vergijos sario 19. Vert) Pagaliau, yra — I.
kane dar jus priėmė? rankų tą lapą. Ar norėjo jie, naikinimą pasaulyje. Tai jūs su tik pagyra, tik burbulas tvir- sa, — man kalbėjo. — Nema- jate savo šnipų Romoje? Be to, Evangelijos — ir daugiau nie-

Tūrėjau greitai pergalvoti, kad tą raštą paskaitęs, būčiau komunistų gauja atkūrėte Sovie- tinti, kad esate panaikinę ver* nykite, kad mums atidengsite jei norite, kreipkitės į patriar- ko. Rusų kolegijoje Romoje
Nusprendžiau suminėti dar vie- nuolaidesnis dėl suimtojo gero? tijoje vergiją, prastesnę už bu- gišką baudžiavą ir kapitalizmą, kokią Ameriką: žinome viską, chą Aleksiejų ir į kitas iškam- mokoma teologijos ir filosofi-
ną vanią, būtent, Msgr. Tardi- Žinia man buvo tikrai nemalo- vysią pagonizmo laikais. Ir kė- Esate įvedę valstybinį kapita- Norime tiktai įsitikinti, kiek šas, kuriem Stalinas yra pa- jos, rusų kalbos ir istorijos, bi-
ni. Tardytojas užsirašė Tardi- ni. Tebetikėjau, kad laisvas ir sinatės į laisvę visų tautų. lizmą, daug despotiškesnį už pri esate lojalus sovietinei valdžiai, vedęs valdyti vadinamą “orto- zantiškų apeigų ir dar kai kū
lė ir klausė, kokias iš jo gavęs gelbsti tikintiesiem. Gal tik — -Sakote, krikščionybė su- vatinį, ir kitas tautas pavertė- Tai bus jums vienintele atspir- doksų Bažnyčią”. Jie jums su- rių dalykų, tik jau ne Šnipinė- 
instrukcijas. Atsakiau, kad tas vienas prancūzų karo kapelio- griovė antikinio pasaulio vergi- te mase vergų, kurie yra išnau- timi tikėtis švelnesnio teismo teiks apie katalikų Bažnyčią in-
pačias: skelbti katalikų tikėji- nas bus palikęs Odesoje? Gai- ją? — atsikirto tardytojas. — dojami iki paskutinio plauko, sprendimo. formacijų, kokių norite. Tarppačias: skelbti katalikų tikėji- nas bus palikęs Odesoje? Gai- ją? — atsikirto tardytojas. — dojami iki paskutinio plauko, sprendimo.

la tų mielų ir gerų žmonių, ku- Buvo Spartakas, buvo liaudis, Ar ne vergai yra pasmerkti Aš pareiškiau, kad buvau te
nutrenkusi ponų jungą. Krikš- prievartos darbam? Ar ne bau- jalus, kol man sukliudė apaš- 

Tardymų metu kai kada pa- čionybė užkrovė naują vergiją džiavos vergai yra kolchozuo- talikiškąjį darbą. Niekur nesi-

mą.
Panašiai praėjo ir kiti apklau rie palieka be kunigų.

sinėjimai su tuo pačiu bei ki
tu tardytoju. Vis buvo grįžta- sakydavau gerą žodį apie bolše- su feodalizmu. se ir visose įmonėse? Ar ne- kišau, dargi aukojau rusų Rau- mirti, negu talkinti jūsų kovai
ma prie tų pačių priekaištavi- vikus. Pavyzdžiui, sakiau, kad — Neplakime su krikščiony- čiulpiate savo tautos kraujo iki donajam Kryžiui. Buvau suim- su Dievo Bažnyčia. Pagaliau, 
mų tikėjimui, Bažnyčiai. Su pir- įvertinu analfabetizmo šalini- be to, kas atsirado dėl neside- paskutinio lašo, jūs — nauji tas be jokios kaltės kaip ka- neturiu jokių žinių apie kitus
muojii tardytoju buvo apie 25 mą, technikos pažangą sanita- rinimo prie krikščioniškos dok- proletariato viešpačiai, negailės- talikų kunigas, ir dar manęs katalikų kunigus, kurie atlieka

te nusiteikusių imtis Judo ro
lės. Aš gi esu pasiryžęs geriau

jimo. Apie tuos misionierius, 
kurie galėtų šiame krašte būti, 
nieko nežinau. Bet jei ir žino
čiau, nesakyčiau. Po karo siun
dau paprastus laiškus ir atvi
rutes tėvam ir draugam Itali
joje, bet nesulaukiau jokio at
sakymo.

(bus daugini)



Kovo 26 Philadelphijoje bu- ypatingai šviežią, įdomią ir po
vo prčammtas a. a. prof. K. trauklią. Susirinkusieji išklau- 
Pakštas. Tą dieną Sv. Andrie- sė su dideliu dėmesiu ir rim- 
jaus parapijos bažnyčioje su- tumu.
ma buvo aukojama už velionies Po paskaitos buvo perduota 
sielą Mišias aukojo velionies paskutinė velionies kalba, užra-

sė su dutaiin dėmesni ir rim
tumu.

Po paskaitos buvo perduota 
paskutinė velionies kalba, užra
šyta į juostelę At-kų kongrese 

kun J. čepukaitis. Pamokslą Chicagoje. Gaila, kad dėl pras- 
sakė kun. L. Jankus. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Moksleiviai 
ateitininkai dalyvavo SU Savo 
vėliava. Gražus ateitininkų bū
rys ta intencija priėmė komu
niją. Pamaldų metu solo gie
dojo Z. Kalvaitienė ir Matonis.

Baigus pamaldas, po trum
pos pertraukos, parapijos salė
je įvyko viešas minėjimas, pra
dėtas kun. L. Jankaus malda.' * zarto “Penktąją Sonatą”. Mi- 
Po jos sekė Antano Bendo- nėjimo dalyviai menininkes ta
riaus paskaita, iškėlusi prof. 
K. Pakšto asmenį, Idėjas ir 
veiklą. Prelegentas, artimas ve
lionies bičiulis, savo paskaito
je lietė kai kurias spaudoje 
dar neišryškintas velionies 
veiklos sritis. Paskaitą tai darė

tos juostelės kalbos nebuvo ga
lima gerai perduoti. Po tos kal
bos giliame susikaupime buvo 
sugiedotas ateitininkų himnas.

Meninę dalį gražiai išpildė 
jaunos menininkės — Z. Kal
vaitienė ir A. Kaulinytė. Kal
vaitienė padainavo Kačanausko 

•vMano Gimtinė” ir “Ilgesys”, o 
Kaulinytė skambino piano Mo-

bai šiltai sutiko.
Įspūdingai buvo dekoruota 

scena, kurioje, tautinės vėlia
vos ir ateitininkų ženklo fone, 
ant pedestalo stovėjo velionies 
bareljefas, apsuptas palmių. 
Sceną dekoravo J. Skladaitis 
ir V. Muraška.

VERBŲ sekmadienį prie šv. Andriejaus bažnyčios Philadelphijoje. Nuotr. V. Gruzdžio.

MODERNUSIS MENAS daIl. k. žoromskis

e

JRY Parcel&TradiligCo.
Elizabeth, N. J.

Siuntiniai į

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė -moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

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

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

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

A. BENDORIUS skaito paskaitų 
apie K. Pakštų. Nuotr. V. Gruz
džio.

Minėjimą surengė ir progra
mai vadovavo Phitadelpbijos 
sendraugių 
ninkas dr.

ateitininkų pirmi- 
A. Juozapavičius.

Dalyvis

Motery AtstovybėsLietuviy 
klubo valdyba balandžio 22, 
7 vai. vak. ruošia “Kartūnų ba
lių”. Tai bus antras šios rūšies 
parengimas Philadelphijoje. 

zTam tikslui yra išnuomota pui
ki salė, 311 So. Borad St. Phi- 
la., Tikimės, kad visuomenė į- 
vertins moterų pastangas ir 
gausiai atsilankys. Bus skani 
vakarienė. Už gražiausias kar
tūnines sukneles ir šokius bus 
skiriamos premijos. Bilietus 
prašome iš anksto įsigyti arba 
užsisakyti pas valdybos nares.

P

BALTIMORES ŽINIOS
Balfo skyrius balandžio 8 su

rengė vakarą lietuvių svetai
nėje. Visas pelnas paskirtas 
šalpos reikalams.

Lietuviy Bendruomenės tau
tinių šokių grupė balandžio 15, 
šeštadienį, lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje rengia pava
sario koncertą, kurio progra
mą išpildys vyrų oktetas iš Cle- 
velando ir pati (autinių šokių 
grupė. Po koncerto bus šokiai, 
kuriems gros Jono Lekevičiaus 
orkestras. Pradžia 7:30 v.v.

Bingo vakarą balandžio 15 
rengia parapijos suaugusių jau
nimo klubas.

C Y. O. balandžio 21, pen
ktadienį, šv. Alfonso salėje 
rengia šokių vakarą. Paprastai 
kiekvieną penktadienį jie turi 
savo susirinkimus.

Sodalietės savo pobūvį turės 
balandžio 22, šeštadienį, pir
mininkės E. Pazneikienės na-

muose. Jos jau rengiasi dalyvau 
ti gegužės 14 Marijos pagerbi
mo procesijoje.

Parapijos kunigai — J. An- 
toszewski ir K. Pugevičius iš
vyko kelių dienų atostogų. Į 
darbą grįžta balandžio 15. Ta
da atostogų išvyksta kun. A. 
Dranginis. .

Kataliku labdaros vajus Bal- 
timorės arkivyskupijoje bus 
balandžio 30 — gegužės 14. Va
jui vadovauti šv. Alfonso para
pijoje paskirtas kun. Ą. Dran
ginis. Jis laiškais kreipėsi į 
parapiečius prisidėti prie šio 
kilnaus darbo.

Dailės parodą ruošia Lietu
vių Bendruomenė balandžio 15, 
šeštadienį, lietuvių svetainėje. 
Bus išstatyti dail. Vytauto Igno 
kūriniai. Dailininkas gyvena 
Clevelande. Parodą bus galima 
lankyti nuo 2 v. popiet.

Jonas Obelinis

(Tąsa iš praėjusio nr.)
Kada šviesa ir šešėlis paver

čiami į spalvą, forma sprendžia
ma per spalvą. Taigi — forma, 
šviesa, šešėlis ir spalva — nau
josios mokyklos elementai. Vie
toje buvusiy trijy — keturi.

Ant šių naujų teorijų pa
grindo 20-to a. pirmoje pusė
je išaugo fauizmas, kubizmas, 
surrealizmas, ekspresionizmas, 
abstraktas ir neorealizmas (kai 
kurios mažesnės šakos, kaip fu
turizmas, dadaizmas). Cezanne 
paskelbtoji gamtos prastinimo 
mintis randa gilų atgarsį fau- 
istūose Matisse, Derain, Duffy, 
Friesz, Vlamnick, Rouault. Tai 
vardai ir žmonės, susispietę ap
link Henry Matisse 1900 paskel 
tą idėją, kad jis privesiąs gam
tą paveiksle iki pat ribos jos 
paprastume.

Fauistai neatsisako Seurat, 
Cezanne, Gaugin ir Van Gogh 
išradimų, ,o tik juos dar la
biau suprastina, apipavidalinda
mi daiktą ar tik keliomis dė-

mėmis ir viena antra linija. Jų 
spalviniai fonai labai priartė
ja prie pačių spalvų ir todėl 
jų tapyba atrodo šiek tiek lau
kinė. Tai jau didelis šuolis, ar
tėjant prie abstrakto (kas lie
čia gamtos paprastumo ribą).

Kubizmas
1910 susiformuoja kubistai: 

Juan Gris, Picasso, Braąue, De- 
lanny, Schagall, Marcei de 
Cham, Mare, Lipscitz (iš kubiz
mo futuristinė šaka — Boccio- 
ni ir Severini).

Kai kas mano, kad didžiau
sias kubistų teoretikas yra Juan 
Gris, o ne Picasso ir Braųue. 
Kaip ten bebūtų, pačios min
ties paskelbimo kaltininku lai
komas Picasso. Aplamai, kubis
tai teisinasi, kad jie nieko dau
giau nenori, kaip tik švares
nės tapybos ir šiek tiek lais
vesnės estetinės formos. Jie 
ėmė ne tik suprastinti gamtą, 
bet ir ją galimai daugiau ša
linti iš paveikslo. 1910 Picasso 
paskelbė, kad

PROF. K. PAKŠTO minėjime Philadelphijoje meninę dalį išpildė jaunos 
menininkės Znaida Kalvaitienė ir Adelė Kaulinytė. Nuotr. V. Gruzdžio.
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KINGS COUNTY 
SAVINGS BANK 
A MUTUAL BANK

,.kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!1

Eastern Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

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

Plrmad. vakarais nuo 5 iki 8 v. 
PResMent 3-7000

Brodvay Office: 
135 BROADWAY at Bedford Ava 

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

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-6676

New YorkBROOKLYN, 
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Lietuviy katalikę veteranę 
metinis balius bus balandžio
15, šeštadieni, 7:30 vai. vak. 
lietuvių veteranų salėje, 16003 
W. Warren, kampas Ruther- 
ford.

Kultūros įdubas balandžio
16, sekmądięnį, 4 v. popiet 
Tarptautinio ' Instituto salėje 
rengia vakarą, kurio pelnas ski
riamas Vasario 16 gimnazijai. 
Bus vaidinama trumpa komedi
ja, koncertinė dalis ir šokiai. 
Pranešimą apie gimnaziją pada
rys dr. P. Rėklaitis, neseniai 
atvykęs iš Vokietijos.

Lietuviu organizacijy centro 
valdybos posėdis bus balandžio 
18 d. 7:30 v. v. iždininkės E. 
Molienės namuose.

Arkivyskupijos vajus prasi
dės balandžio 23 ir baigsis ge
gužės 8. Toks vajus pirmą kar-

tą paskelbtas 1943. Tuo metu 
katalikų buvo 800.000 ir 211 
parapijų bei misijų. Dabar ka
talikų yra 1,400,000 ir 324 pa
rapijos bei misijos. Per tą lai
ką vajus surinko apie 19 mil. 
dol. Pinigai sunaudoti švieti
mui ir šalpai. Lietuviai kviečia
mi aukoti 
rapijas. '

LRKSA 
rengiamas
jus bus spalio 22, sekmadienį. 
Leland viešbučio Colonial sa
lėje.

Birželio įvyki y minėjimą ren
gia Pabaltijo komitetas birželio 
11 Tarptautinio Instituto salė
je.

Lietuvos vyčiy 79 kuopos at
stovais į ALRK Federacijos 
Detroito skyrių išrinkti Juozas 
Salinis ir Patricia Bendza.

vajui per savas pa-

Detroito apskričio 
deimantinis jubilė-

NUO IMPRESIONIZMO IKI SURREALIZMO
nėra jokio reikalo paveiksle 

naudoti visą objektą: pakanka 
tiktai tipingo tam daiktui iš
reikšti elemento. Per tipingą 
daikty elementą žmogaus akis 
pakankamai mato gamtos visu
mą.

Ta tipingo elemento teorija 
padėjo kubistams sukurti daug 
naujų forminių ir spalvinių 
konstrukcijų. Pirmas tos kryp
ties paveikslas laikomas Picas
so “Mademoiselles d‘Avignon”.

Futuristinė šaka bandė su
kurti dinamiką, o dadaistinė 
šaka prie drobės pradėjo kli
juoti laikraščius, žuvis, net kel
nes (tiek jiems davė laisvės ku
bistų paskelbta tipingo elemen
to idėja). Bet ir ta kryptimi 
yra sukurtų tikrų meno veika
lų.

Ekspresionizmas
Apie ekspresionizmą reikėtų 

kalbėti atskirai, nes ši meno 
šaka (gal tikriau stilius) pri
klauso visai ilgai istorijai. Mo
dernusis ekspresionizmas reiš
kėsi daugiau šiaurės Europoje: 
norvegas Munch, lietuvis Sou- 
tine. vokietis Beckmann- ir 
Kirchner. nežinau ar 
ar čekas ar vokietis 
koshka ir visa eilė 
ekspresionistų.

Surrealizmas
duoda Juan Miro,

Dali. Margarette, Matta, Mason. 
Tanguy, Max Ernst, Archile 
Gorky. Surrealizmo pradžia tab 
koma Andre Breton knyga ‘Sur
realizmo manifestas’, išleista 
1925, kurioje jis bando sukur
ti surrealizmo filosofiją. Pa
grindinė to “manifesto’ 
tis yra tokia:

kada sapnas įsiveržia į tikro
vę, gaunasi tikrovės arba rea
lybės absoliutas.

Si sapno, poezijos arba pa
sakos. plius realybės tikrovė ir 
yra surrealizmas. Pats surrealiz
mas nuo 1924 iki šiandien dar 
tebėra gyvas ir įgavęs tris niu
ansus. Juan Miro surrealizmas, 
kuris paveikslo plokščioje erd
vėje padeda tą sapnuotąjį ab
straktų objektą; Salvador Da
li surrealizmas, kuris senoviško 
paveikslo fone piešia realistinį 
sapną, ir abstraktusis su Gor
ky ir Matta, kur sapno ir ab
strakčios formos paskęsta spal
vų perspektyvos erdvėje.

Dvidešimtojo amžiaus pirmo
je pusėje taip pat yra žinomas 
ir naujasis impresionizmas, ku
rio tipingas atstovas Pierre 
Bonard mirė 1945.

Naujasis impresionizmas di
desnės audros nesukėlė, tačiau, 
manyčiau, kad jo visos galimy
bės dar neišsemtos, nes pasku
tiniais savo paveikslais Pierre 
Bonard labai priartėjo prie ab
strakto. Tuo pasinaudodami, 
kai kurie abstraktistai (net New 
Yorke). bando įjungti ir šį nau- » 
ją junginį pavadinti abstrak- Į 
čiuoju impresionizmu. Neperse- ► 
niai mirusio Petro Kiaulėno ta- ► 
pyboje šie Bonard reiškiniai > 
taip pat jaučiasi. (B. d.) t

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST, N. Y . C. GB 7-118#

DIDMENŲ IR. MAŽMENŲ PREKYBA

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

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

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

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą, vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

K ® K FJBRZCS
1158 East Jersey Street Elizabeth, N. I.

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 39-50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲABTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 OBCHABD 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 J 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 4 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesnioms informacijoms rašy- « 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą < 

Me* padedame jums atsikviesti savo gimine* iš Sovietų Sąjungos 4 

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine. 1
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Girde 5-7711 4

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by Intourist
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kurią 
SSSR dalį.

SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

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 ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK 3, N.Y„ 39 - 2nd Avenue — Tel.
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wit*on Avė.
• ROCHESTER, N. Y, 583 Hudton Avenue
• LAKEWOOO, N. J. 126 * 4th Street
• PATERSON 1, N. J, 99 Main Street
• NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel.
• PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson Street — Tel.:
• WORCESTER, Mas*., 174 Millbury Street — Tel.:
• HAMTRAMCK, Mich., 9350 Jos. Campan — Tel.:
• CLEVELANO 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.
• CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.:
• SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.
• NEWARK 3, N. J, 428 Springfield Avenue — Tel.
• PHILAOELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035
• WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRAND RAPIDS, Mich, 414 Scribner Avė, N.W. — GL8-2256
• PASSAIC, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387
• DETROIT, Mich, 6440 Mlchigan Avenue — Tel.: TA 5-8050
• VINELAND, N. J, We«t Landi* Avenue, Greek Orthodox Bldg.

Skyrių* atidaryta* penktadieniai*, šeštadieniais ir *ekmadieniai*
• JERSEY CITY, N. J^ 75 Bright St. ir kampas Jersey Avenue

OI 5-8808
Tel. HY 1-5290
Tel. LO 2-5941 

Tel. 
Tel.

FO 3-8569 
MU 4-4619 

: LO 2-1446
HU 1-2750
S W 8-2868

TR 3-1666 
: TO 1-1068 
: BR 8-6966
WA 5-2737

Fl 6-1571 
: 81 3-1797



Tai buvo prieš kelias savai
tes Rudžių rezidencijoje, Chi- 
cagoje. Sėdėjome vienam būre
lyje su J. Daužvardiene, A. 
Stephens ir kun. P. Ciniku, 
nors čia gimusiais, bet labai 
gražiai lietuviškai kalbančiais ir 
tikrai lietuviškai protaujančiais 
Amerikos lietuviais. Kur buvęs 
nebuvęs, prie mūsų prisistatė 
Amerikos lietuvis Jokūbas Stu
kas iš Nevvark, N. J., neseniai 
Vilnių ir Maskvą smarkiai su- 
pykdęs ir ųet įbauginęs.

Pamačius J. Stuką, man min
tyse prisikėlė 1949-50 metai, 
praleisti New Yorko apylinkė
se. Būdavo, vasaromis taip ir 
važiuodavom į Linden, N. J., 
į J. Stuko ruošiamas didžiules 
lietuviškas gegužines, o žiemo- 

. mis — į Newark, N. J., j jo 
koncertus. Matydavom ten tik
rą Amerikos Lietuvą, gražiai 
tarp savęs bendraujančias vi
sas tris Amerikos lietuvių kar
tas. Iki gilios mėnesienos ten 
skambėdavo lietuviškos dainos, 
linksmas juokas. Beje, metų bū
rys jau užpustė anas dienas ...

Pereitą rudenį J. Stukas su 
filmu iš Vilniaus buvo atvykęs 
į Chicagą. Jį nustebino Chica-

Reportažas ii Chicagos

gos lietuviai ir jis nustebino 
mus. Prie palyginus didelės 
Dariaus - Girėno salės prieš fil
mo rodymą būriavosi eilės žmo
nių. Bematant minia užtvindė 
salę. Pusė žmonių turėjo likti 
lauke. Žmones nuramino tik ži
nia, kad vakare bus antras se
ansas ir nebetilpę galės Lietu
vą pamatyti. Taip Stukas į Chi
cagą buvo atvežęs kažkokią 
jėgą, sukėlusią Chicagos lietu
vių širdyse didį Lietuvos ilge
sį. Jo karšta patriotiška nuo
taika ir taiklūs komentarai fil
mo demonstravimo metu visų 
susirinkusių širdyse uždegė šil
tos simpatijos jausmus Ameri
kos lietuviui Jokūbui Stukui. 
kuris į Lietuvą buvo nuvykęs 
ne šiaip sau pažiopsoti, bet pa
matyti tikrovę ir atvežti i Va
karus gyvą pavergtosios Lietu
vos žmonių balsą.
<įr kai aną vakarą pas Ru

džius mane A. Stephens supa
žindino su J. Stuku, Jokūbas 
tuoj atsakė:

— Aš jį puikiai pažįstu, nes 
aš skaitau kiekvieną jo straips
ni.

O koks malonus jausmas ap
ėmė sužinojus, kad štai ir A- 
merikos lietuvis nuosekliai skai
to lietuviškus laikraščius ir net 
pažįsta jų bendradarbius.

Balandžio 20 Newarke įvyks
ta didžiulis J. Stuko rengiamas 
koncertas. Programos išpildyti 
iš Chicagos vyksta ištikimosios 
Darbininko skaitytojos Alice 
Stephens ansamblis, kuris per 
20 metų yra apskraidęs ne tik 
Amerikos lietuvių kolonijas, 
bet didžiųjų Amerikos muzikos 
festivalių arenas, karių bazes. 
Štai kodėl ir šiam reportažui 
daviau “sužieduotuvių’' antraš
tę, nes tai bus graži chicagie-

(N ūkei ta į 8 pis.)

ROCHESTER, N. Y
Laukiamas koncertas

Jau 12 metų, kai Rocheste- 
rio radijo bangomis skleidžia
ma lietuviška mintis, keliamas 
lietuviškos dainos grožis. Tas 
darbas nelengvas, reikalaująs 
ne tik dvasinių, bet ir medžia
ginių pastangų bei išteklių. 
Tam tikslui radijo klubo vado
vybė rengia koncertą balandžio 
22 d. 7:30 vai. vak. šv. Jurgio 

. parapijos salėje (555 Hudson 
Avė.). Pirmąjį kartą avyks Cle-

velando vyrų oktetas su įdomia 
programa, kuri klausytojus pra
džiugins gražiomis dainomis. 
Kviečiami į koncertą ir kaimy
ninių kolonijų lietuviai. Ren
gėjai tikisi, kad jų balsas bus 
išgirstas. Atsilankiusieji pa
rems radijo klubo valandėlės 
išlaikymą ir tuo pačiu prisidės 
prie lietuvių kultūrinio darbo. 
Po koncerto bus šokiai ir kito
kios įvairenybės.

1 Klubo Valdyba

' CAMBRIDGE, MASS.
Prel. Pranciškaus Juškaičio 

pagerbimas ryšium su jo pakė
limu į prelatus bus balandžio 
16 d. 5 v. v. Continental vieš
butyje, Harvard Sq.. Cambrid- 
ge, Mass. Tikimasi svečių iš vi
sos N. Anglijos.

Fredas ir Eleonora (Tociony- 
tė) Daukantai susilaukė pirmgi- 
mės dukrelės, kuri pakrikštyta 
Elzbieta - Jo vardu.

V. ir Elena (Teberiūtė) Kali- 
šinskai (Kahle) susilaukė pirm- 
gimio sūnelio.

Juozas Remeika mirė Brigh- 
tone. palaidotas iš šv. Antano 
bažnyčios.

ŠV. KAZIMIERO lietuvių parapijos choras su dirigentu Br. - Budriūnu ir pranešėja Rūta Kilmonyte-Lec.
Nuotr. L. Kančausko

LITUANISTINES MOKINIŲ VARŽYBOS

/'v

ROCESTERIO apylinkės valdyba: pirmoje eilėje ( S k. j d.) 
Juozas Jurkus — 11 vicepirm., Jadvyga Reginienė — I vicepirm.. 
Kazys Sabalis — pirm., antroje eilėje (iš k. j d.) Vladas Keiba 
— sekr. ir Jonas Vaičys — ižd. ( Nuotr. iš AI_B biuletenio nr. 
31).

rius. Boston. Mass.. Juknevi
čius, Antanas. 57 m., teisinin
kas, verslininkas. Boston. Mass.. 
Mačys. Vytautas, ekonomistas. 
54 m.. Worcester. Mass.. Matu
lionis. Balys, dr.. gydytojas.

Po-
Vi-

Me- 
Gofensienė. 
— Pranas

Bendruomenės rinkimai N. Anglijoje
N,. Anglijos LB Apygardos 

Rinkimų Komisiją sudaro K. 
Mockus — pirm., E. Cibas — 
vicepirm.. J. Kapočius — sek., 
Ig. Kapočius, J. Sonda — na
riai. Komisijos adresas: 359
W. Brbadway, So. Boston. Mass. 1 Wallum Lakę. R. L. Mučinskas,

Apygardos rinkimų komisi
ja yra įregistravusi šias apylin
kių rinkimų komisijas: Boston. 
Mass.: Andrius Keturakis, 
vilas. Jančauskas. Antanas 
leniškis. Brockton. Mass. 
Juozas Valiūnas. Stefanija 
reckienė, Stasė 
Worcester, Mass.
Stanelis. Vladas židžiūnas. Juo
zas Miliauskas. Hartford. Conn. 
— Kazys Tijūnėlis. Justinas 
Guntulis. Ignas Simonaitis. 
New Haven, Conn. — Martynas 
Kiemaitis, Genovaitė Valiulienė. 
Kazimieras Seliokas. Zigmas 
Dielininkaitis, Jonas Montvy- 
das.

Kandidatai j Bendruomenės
Tarybą: Bričkus. Romas. 26 

m., studentas, Boston. Mass.. 
Bagdonas, Kazys. 55 m., preky
bininkas. Waterbury, Conn., Ei- 
va, Stasys, 42 m., vaistininkas. 
Brockton, Mass.. Giedraitis. An
tanas, rašytojas, 69 m., Worces- 
ter, Mass., Grigalus. Jonas, ad
vokatas. 50 m.. Boston. Mass., 
Ivaškienė, Ona, 50 m., prekybi
ninkė, Boston, Mass., Izbickas. 
Vytautas, 40 m., dipL inžinie-

Karšt. Patr.

NEW HAVEN, CONN.
LB Tarybos rinkimai

LB apylinkė visu stropumu 
rengiasi tarybos rinkimams. 
Valdybos sekr. Merkevičius jau 
baigia sudaryti rinkikų sąrašus, 
o ižd. Strimaitis atliekamu nuo 
darbo metu lanko apylinkės na
rius. rinkdamas nario mokes
tį. Į tarybą apylinkė pasiūlė 
kandidatais K. Bagdoną. J. Va
laitį ir A. Gruzdį.

Linksmavakaris
Apylinkės vadovybė balan

džio 23, sekmadienį, didžiojoj 
parapijos salėj, 339 Greene St., 
rengia linksmavakari. Pradžia 
4 vai. popiet. Vietos mėgėjų 
teatras vaidins Žemaitės 3 v. 
komediją “Trys mylimosios”, o 
jaunimas pašoks tautinių šokių. 
Po programos bus šokiai, žai
dimai ir turtingas bufetas. Va
karo pelno dalis skiriama lie
tuviško kryžiaus statymo fon
dui. Maloniai kviečiami vietos 
ir apylinkių lietuviai savo atsi-. 
lankymu paremti gražius ren
gėjų tikslus. SH.

Šeštadieninės ir parapijos 
mokyklos lituanistinės klasės 
mokinių varžybos bus birželio 
17 d. 10 vai. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Vertinimo komi- 
sijon pakviesti J. Gliaudą. Alė 
Rūta ir A. Brazdžionienė. Lai
mėjusieji gaus dovanas. Lietu
vių visuomenė ir organizaci
jos kviečiamos paremti varžy
bų fondą, paskiriant tam tiks
lui keletą dolerių ar padovano- 
jant lietuviškų knygų. Galima 
įteikti šeštad. mokyklos tėvų 
komiteto pirmininkui J. Motie
jūnui ar mokyklos vedėjui I. 
Medžiukui. Los Angeles LB 
apylinkė iš savo iždo jau pa
skyrė 10 dol. Varžybose gali 
dalyvauti ir liet, mokyklos ne
lanką mokyklinio amžiaus vai
kai. Visi kviečiami atsilankyti. 
Tą pačią dieną bus ir šeštadie
ninės mokyklos mokslo metų 
užbaigimas.

Minės prel. M. Krupavičiaus 
sukakti

Balandžio 23 d.. 4:30 vai. 
lietuvių namuose (4415 Santa 
Monica Blvd.) ateitininkų sen
draugių susirinkime bus prisi
minta prel. Mykolo Krupavi
čiaus 75 m. sukaktis. Apie su
kaktuvininką kalbės J. Gobis. 
Be to. bus J. Tininio paskaita 
“Religinis inteligentų švietimas 
Austrijoje’’. Ateitininkai ir jų 
šeimų nariai kviečiami dalyvau
ti.

Ateitininkų metinė šventė 
bus gegužės 21. Prasidės pa- 

' maldomis šv. Kazimiero baž
nyčioje. Po mišių 1 vai. para
pijos didžiojoj salėje bus iš
kilmingas posėdis, o 3 vai. apa
tinėje salėje vaišės - Studentai 
ateitininkai parengs meninę 
programą.

Pradedamas Balfo vajus

Gegužės 13 Balfo skyrius 
pradeda vajų. Per radijo valan
dėlę bus kreipiamasi į lietu
vių kolonijos gyventojus, pra
šant juos paremti vargo pri
slėgtus tautiečius. Bus stengia
masi pasiekti visus Los Ange
les ir apylinkėse gyvenančius 
lietuvius, pasiunčiant jiems au
kų lapą su atitinkamu atsišau-

LOS ANGELES,' CALIF.

kimu. Aukų lapas su pridėta 
prie jo auka prašomas grąžinti 
jį išsiuntusiam Balfo 13 sky
riaus valdybos nariui. Didesnes 
sumas paskyrę aukotojai bus 
skelbiami radijo valandėlės me
tu ir

IS VISUR

NAUJAS KARAS, NAUJI 
KOVOTOJAI

Pentagonas apsvarstė planą 
sustiprinti partizaninių kovoto
jų paruošimą. Kovoti partiza
niškai ir kovoti prieš komunis
tų partizanus yra tokių kovoto
jų paskirtis. Pirmosios grupės 
buvo suorganizuotos 1952. Da
bar treniruojamos trys: prie 
Miuncheno. Okinawoje ir Fort 
Bragg. N. J. Jose vyrai treni
ruojami laukiniam gyvenimuiPranas, 50 m., ekonomistas.

Boston, Mass., Gruzdys. Anta- — turi priprasti maitintis ir 
nas. 53 m., inžinierius. New 
Haven. Conn.. Pajaujis. Vytau
tas. 50 m., mokytojas. Worces- 
ter. Mass.. Pipiras, Jonas, 53 
m., VVorcester, Mass.. Valaitis. 
Jurgis. 25 m., prekybininkas, 
Waterbury, Conn.. Vileišis, Pet
ras. 54 m., verslininkas. Wa- 
terbury. Conn.

Apylinkių valdyboms ir rin
kimų komisijoms primename, 
kad pagal rinkimų taisyklių 18 
str. ne vėliau kaip balandžio 
18 reikia apygardų komisijoms 
pranešti apylinkių rinkikų skai
čių. Tas skaičius negalės būti 
visai tikslus, nes atsiras rinki
kų. kurie registruosis rinkimų 
dieną. Tačiau reikia pranešti 
apytikrį skaičių, kad būtų ga
lima žinoti, kokį skaičių balsa
vimo kortelių pasiųsti j kiek
vieną apylinkę.

Prašoma taip pat pranešti 
balsavimo laiką ir balsa- 
vietą.
A. Apygardos Rinkimų 

Komisija

žaliais šliužais, jei negaus kito
kio ’ maisto. Tos trys grupės 
papildomos naujais 500 žmonių. 
Armija pasiskelbė organizuo
janti dar ketvirtą — Panamos 
kanalo zonoje iš kalbančių is
paniškai ir portugališkai.

I.M.spaudoje.

LIUCIJA ZAIKIENĖ dainuos 
skautų šventėje.

Balandžio 3 d. kun. Va- 
liuška. šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos vikaras, ir kun. V. Ši- 
liauskas. dirbąs vienoje vienuo
lių išlaikomoje sanatorijoje. 
Manrovijoje. Calif.. lengva ma
šina išvažiavo aplankyti bičiu
lį kunigą A. Bučinį. bu v. šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos vi
karą. kuris įstojo į pranciško
nų vienuolyną ir Old Mission. 
Calif. atlieka naujokyną. Ke
lionėj ir svečiuose išbus visą 
savaitę.

Kun. V. šiliauskas, Alham- 
broje. Calif.. rekolekcijų na
muose pavadavęs mirusį kape
lioną per dvi savaites, pasky
rus nuolatinį kapelioną, grįžo 
prie savo pareigų į 
vienuolių vedamą 
Manrovijoje. Calif.. 
kapeliono pareigas.

Kun. Antanas Valiuška, šv. 
Kazimiero par. vikaras, birže
lio mėn. pradžioje gauna 3 mė
nesių atostogų ir išvyksta į Eu
ropą, Žada apkeliauti Vokietiją.- 
Italiją. Ispaniją ir k.

Balandžio 15 d., šeštadienį. 
Lietuvių Bendruomenės rūmuo
se, Los Angeles lietuvių vete-’ 
ranų sąjunga Ramovė ir biru- 
tietės ruošia rašyt. Juozo Švais
to 70 metų sukakties minėjimą 
— banketą. Bus įvairi. įdomi ir 
turininga programa. Pradžia 
8:30 vai. vak.

Maryknoll 
sanatoriją, 
kur eina

— JAV LB Centro Valdyba, 
kol bus sutvarkyti Lietuvių 
Fondo teisiniai pagrindai, fon
dui siunčiamas sumas deda į 
specialiai atidarytą einamąją są
skaitą Clevelando lietuvių ban
ke — The Superior Savings 
and Loan Association. Sąskai
tos Nr. 20656.

— Dail W. J. VVitkus lai
mėjo garbės premiją už pa
veikslą “Varlių prūdas". Pa
veikslas buvo išstatytas Meno 
Lygos galerijoje Long Lsland. 
N. Y. Dail. W. J. VVitkus yra 
Amerikoje gimęs ir augęs lie
tuvis.

— Prof. Alfonsas Lisauskas, 
gimęs Šhenandoah. Pa., yra su
laukęs 50 mėtų sukakties, kai 
jis profesoriauja Amerikoje. 
Pradėjo mokyti 1910 šv. Mari
jos kolegijoje, kuri vėliau bu
vo paversta kunigų seminarija 
(St. Mary's. Kentucky). Jubi
liatą prisiminė plačiai skaito
mas savaitraštis “Our Sunday 
Visitor" ir Beliarmino kolegija 
Lousville. Ky.. kuri jam sutei
kė garbės doktoratą.

— Karolė Požeraitė - Kasė- 
liūnienė. Darbininko bendradar
bė. iš Brazilijos, Sao Paulo, 
persikėlė į Kolumbiją. Karta- 
geną. Jos vyras muz. Jonas Ka- 
seliūnas Kartagenos konserva
torijoje gavo profesoriaus dar
bą.

— Kun, Vincentas Senkus, 
senųjų arba baltųjų marijonų 
Lietuvoje paskutinis generolas, 
mirė prieš 50 metų Marijampo
lėje (1911 balandžio 10). Da
bartinį marijonų vienuolyną at
kūrė Dievo tarnas arkivysk. 
Jurgis Mątulaitis, miręs Kaune 
1927 sauso 27.

— šv. Kryžiaus naujos ligo
ninės Chicagoje kertinis ak
muo pašventintas balandžio 9. 
Ligoninę stato seserys kaži m i e- 
rietės. Pastatas bus septynių 
aukštų, turės 308 lovas. Seno
ji ligoninė turėjo 140.

— Lietuvos vyčių istorijai 
leisti fondo komisija gegužės 
mėn. skelbia vajų reikalingom 
lėšom sutelkti. Veikalas apims 
Lietuvos vyčių 50 metų veik-

tikslų 
vimo

N.

Kur siųsti milijoniniam fondui pinigus
Aukotojams pradėjus siųsti 

tūkstantines, šimtines ir mažes
nes aukas, einamoji sąskaitą 
atidaryta J. Mackevičiaus vado
vaujamajame banke: Standart 
Federal Savings. 4192 Archer 
Avė., Chicago 32. III. Einamo
sios sąskaitos Nr. 89463. Kol 
statutas bus sudarytas ir pri
imtas. aukos apsaugotos ketu
rių aukotojų parašais: A. Raz
mos. G. Baluko. F. Kauno. V. 
Šmulkščio. Laikinasis L.F.I.O. 
Komitetas kviečia visus lietu
vius nuoširdžiai remti, šį Fon
dą betkokia auka. Fondui jau 
aukojo: 
dol. Po

A., ir J. Andrulai 1025
1000 dol. — dr. Anta-

nas ir Elena Razmai. Petras 
ir Stefa Kisieliai, inž. V. Nau
džius. dr. B. Poškus su žmona, 
dr. Kazys ir Genutė Šukiai, dr. 
F. Kaunas su žmona, dr. J. 
Žirgulis ir J. Mackevičius Sr.. 
kurio banke yra einamoji są
skaita. J. V’aineikis aukojo 100 
dol. Atidarysime einamas są
skaitas ir kituose lietuvių ban
kuose. o ypatingai, kurie rems 
finansiškai šį didįjį fondą.

A. Rūgytė
L. O. I. K. Sekretorė 
5746 So. Justine Avė.. 

Chicago 36. III.
Chicago. 1961 balandžio 7

"Lietuviu Dienų" koncertas

Balandžio 9. Atvelykyje, bu
vo nepaprasta kultūrinė šven
tė. Vienintelis visam pasauly 
lietuvių iliustruotas žurnalas 
“Lietuvių Dienos” davė kon
certą —• vakarą. Vakaras buvo 
tuo įdomus ir išskirtinis, kad 
jame dalyvavo geriausios latvių 
ir estų jėgos. Latvių solistė Ste- 
fanida Jansons ir estų solistė 
Lenta Malmsten davė sąvo tau
tų liaudies dainų ir operų ari
jų pluoštą. Latvių poetas lau
reatas Olafs Stumbers skaitė 
savo poezijos eilėraščius, kurių 
vertimus. padarytus Emilio 
Skujenieko. perskaitė rašytojas 
Andrius Mironas. Latvių rašyto
jas Anslave Eglitis skaitė savo 
kūrybą, kurios vertimą davė B. 
Mickevičius. Vertimus lietuvių 
kalba skaitė rašvt. Vladas Gi- 
lys.

Jaunas ir nepaprastais gabu
mais pasirodęs Rimtautas Dab- 
šys davė arijų ir dainų pynę. 
Jo dainos ir arijos sulaukė 
karštų ir ilgų katučių.

Tai pirmas toks plataus mas
to koncertas — vakaras. Ta
čiau dalyvavo 75-100 žmonių ir 
prasidėjo 30 min. pasivėlinęs. 
Koncerto proga buvo išleista 
poeto laureato Bernardo Braz
džionio .knyga “Vidudienio so
dai". Buvo parduota tik 25 egz.

Vakaras nesulaukė publikos 
paramos. Gryna tiesa, kad kur 
nesantaika, mūza miega.

rodomas filmas
Francisco". Fil-

Balandžio 16 d., sekmadieni, 
1 vai. popiet Lietuvių b-nės 
rūmuose bus 
“Riaušės San
mas paruoštas komiteto, kuris 
tiria priešamerikinę veiklą. Fil
mas įdomus. Mes. lietuviai, pa
bėgę. nuo komunizmo, turime 
visi tą filmą pamatyti. Turime 
gerai įsisąmoninti, kad kai mes 
miegame, priešas dirba. Kas to 
filmo nematys, ateityje gal gal
vos neteks, atsidūręs panašio
se riaušėse. Visi i filmą'

Pranciškonas Tėvas Klemen
sas Zalalis. šv. Rašto profeso
rius Santa Barbara. Calif.. ko
legijoje. didžiąją savaitę pra
leido šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoje. Tėvo Klemenso Zala- 
lio pamokslais visi buvo suža
vėti. Pamokslai ypač pasižymė
jo turiningumu, mintingumu ir 
lietuvių kalbos grynumu. Ypač 
paskutinio dalyko mes kartais 
stokojame (L)

Bostono vieto- 
pastoviai įsiku- 
sostinėje Sa- 

pastatė savo 4 
Per

— Marija ir Tadas Vizgirdos, 
gerai pažįstami 
vės lietuviams, 
rė Kalifornijos 
eramento. Ten
mieg. modernišką namą. 
Velykas turėjo šventinimą na
mo. "Open House”. ir susilau
kė daug bičiulių — lankytojų. 
Jų adresas: Mr. Tadas Vizgir
da. 824 Colnmbia Dr. Sacra- 
mento 25. Calif.

lą.
— Lietuvos vyčiu jaunimo 

stovykla Dainavoje, prie Man- 
cnesterio. rengiama rugpjūčio 
13 - 20. Informacijos reikalais 
kreiptis Theresa Medonis. — 
15064 Biltmore. Detroit 27. 
Mich. Tel. BRoachvay 3-2932.

— Dr. Justas Piktinas, dės
tąs psichologiją.Detroito univer
sitete. baigė nauja knygą "Psy- 
chology of Human Develop- 
ment". kurią išleido McGravv 
Hill leidykla.

—- ' Aug. Kubiliaus pastango
mis. Australijoje. Adelaidės ar
kivyskupijos kat. laikraščio1 
“Southern Cross" redaktoriui 
buvo įteikta lietuviškai angliš
ka maldaknygė: “Marija, gelbė- 
ki mus’". Redaktorius gavėnios 
metu “Southern Cross" laikraš
tyje per visą puslapį įdėjo ra
šinį apie maldaknygę. Taip pat 
kelias nuotraukas, atskiras mal- 
.das. Pažymėjo, kad maldakny
gei įžangą parašė Bostono kar
dinolas Cushingas.

— Skautų ir skaučių viene
tas "Židinys" balandžio 22 d. 
8 v. v. rengia koncertą — va
karą — balių. Visa meninę da- 
ii išpildys solistė Liucija Zai- 
kienė. Ix>s Angeles lietuvių 
lakštingala. Koncertas bus 118 
N. Larchmont Blvd. Pelnas ski
riamas skautams remti.

— Parapijos choras balandžio 
29 ruošia "Pavasario gėlių ba
lių" šv. Kazimiero par. salėje. 
Baliaus metu bus renkama gė
lių karalienė Visi svečiai bus 
pavaišinti chorisčių lietuviškais 
paruoštais užkandžiais, o choris
tai apsiėmė aprūpinti visus gė
rimais. I ž gražius šokius bus 
duodama premijos šokiams 
gros M. Krafto orkestras. Pel
nas skiriamas apmokėti išlaidas 
kelionei į dainų šventę.



KO J
Lrtoroturmis moinilcsvimss
V. Putino Mykolaičio poezi

ja:
Jūs esate toli, toli — 
Už okeano, murmančio, gilaus. 
Tos žemės svetimoj padangėj 
Pipeivis jūs nė vardo 

nepaklaus.
O mes jus minime su širdgėla 

tylia 
Kaip karštą, gyvą savo kraujo

Tur būt, ir jus gimtinės ilgesys 
Į mielą Lietuvos padangę neša. 
Jūs ten, mes čia, bet mūs 

bendri jausmai.
Tegul širdis jais plakus 

nenustos.
Sujunkime rankas bendroj 

kovoj
Už pergalę teisybės. 
Laisvės ir šviesos.

Eilėraštis pagal įsakymą at
siųstas Laisvės laikraščio jubi- 
lėjui. Bet vykdant kultūrinių 
mainų programą, jį gali pade
klamuoti ir kiti laikraščiai ar 
organizacijos rengdamos savo 
jubilėjus.

Lietuvos rašytoju draugija 
pranešė, kad “Rojaus Mizaros, 
Seno Vinco, Leono Prūseikos, 
Algirdo Margelio vardai šian
dien plačiai žinomi tarybų Lie
tuvoje, jie tvirtai įėjo į lietu
vių literatūrą”.

Amerikos lietuvių literatūro
je lie vardai į literatūrą nė ne
traukiami. Jei jie Lietuvoje 
“plačiai žinomi”, tai, tur būt, 
kaip pavyzdžiai, kokių menkų 
dalykų gali būti prirašyta, kad 
tų menkystų iš Amerikos švie
soje didesni atrodytų, Lietuvos 
senieji ir naujieji rašytojai.

RESTAURANTS

CARAFIELLO'S 
Restaurant 

309 White Plains Rd., Eastechester,
LUNCHEON - DINNER

SUPPER. Catering to small parties. 
Special consideration given to reli
gious groups. Telephone OE 7-9695.

Steaks - Chops - Seafood. Special 
consideration given to religious I ginus groups. — Special parties ac- 
groups..............................MO 7-97991 commodated. — Tel. OX 4-4654.

Announcfiig
THE Camp for YOUR Boy

DON BOSCO CAMP
Location — BARRINGTON, N. H.

Supervision — ‘round the clock — Salesian Personell 
Rates — Unbelievably Low

W r i t e : Fr. John — 189 Paris Št., E. Boston, Mass.
Visit “Shrine of Our Lady of the Pi nes” on the premises

THIS YEAR Vacation in B E R M U D A
The Vacation of a Lifetime — Pink Sands, Quaint Surreys, Flower- 
Banked Roads. Just Hours from New York. Round-Trip Flight Only

» V5
POEKĖL TRAVEL BUREAU

Specializing m Pilgnmages to AH Parts of Europe 
For all Air, Steamship and Cruises, Tours, Hotel and Car Rentals 
860 BLOOMFIELD AVĖ. VERONA, N. J.

For R 'servations.
Call MRS. COUGHLIN NOW!

CEnter 9-3377
Complete FREE Travel Service

SONS 0F THE SACRED HEART
(VERONA FATHERS)

FOUNDED IN VERONA, ITALY
(And Therefore Knou*n as Verona Fatheno

in 1867, by the Missionary Bishop Daniel Comboni, the 
society is composed of priests and brothera who con- 
secrate their life to missionary work in the territories 
assigned by the Holy See.
The Verona Fathers have eoctensive fields in different 
partš of Africa, in Central and South America; and here 
in the State i where they are workmg among the Negroes 
and Indiana.
They are represented in New Jersey, Ohio, Illinois, Michi- 
gan. Georgui. Kentucky and Califomia.
The society has more than 1300 members; and in its 28 
senina ries about 1500 studentą are preparing for the 
.missionary work.

In the Archdlocese of Nevark write:

VERONA FATHERS
SS HIGM STREET

FORO FALCON TAUPIAUSIAS

Mobilgas benzino taupumo 
varžybose 2,500 mylių kelionėje 
iš 65 mašinų 1961 metų Ford 
Falcon laimėjo pirmą ir antrą 
vietą. Laimėjęs A klasės varžy
bas, Ford Falcon 6 dienų ban
dyme nuvažiavo 32,68 mylias su 
vienu - galionu benzino; antroji 
vieta teko taip pat Falcon ma
šinai, kuri nuvažiavo 31, 6199 
mylias su vienu galionu. Abi 
mašinos buvo 85 HP Falcon Six 
su reguliaria transmisija. 1961 
metų varžybų kelionė buvo il
giausia per paskutinius 25 me
tus. . *

Ford V-S su automat. trans
misija laimėjo pirmą vietą E 
klasėje, ši mašina nuvažiavo 21, 
3314 myl. su vienu galionu.

Mobilgas Economy Run yra 
specialiai organizuojama ben
zino sunaudojimui patikrinti ir 
yra United States Auto Club 
priežiūroje. Tokios varžybos pra 
dėtos 1936. šių metų kelionė 
buvo suorganizuota per dyku
mas, kalnus ir slėnius. Kiekvie
noje mašinoje buvo po du vai
ruotojus. Falcon A klasės pir- 
mgs vietos laimėtojas buvo Dan 
Jonės, Long Beach, Calif., jo 
antrininkas — Don Edmunds 
iš Anahein, Calif. (Skelb.)

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

BAMBOO GARDEN

RESTAURANTS

3408 Berginline Avenue 
Union City, N. J. 

Chinese Food - Catering to Parties. 
Special consideration given to 

religious grouos 
UNion 7-5566

When in Paramus. N.J. — THE 
CONTINENTAL RESTAURANT at 
Garden State Piaza. Paramus. N. J. 
Extends a cordial invitation to relax 
and enjoy the finest food in New 
Jersey at ’ reasonable prices with 
special consideration given to reli
gious groups. — Phone Dl 3-3030.

DAN'S STEAK HOUSE
1872 State Highway #23

Good Food at reasonable prices with 
special consideration given to reli-

MONTCLAIR, N, J.

RESTAURANTS

MARIO*S ITALIAN RESTAURANT 
1148 Beech Blvd.

Italian-American Food - Orders to 
Take Out — Special eonsideratipn 
given to religious groups. GE 2-8460

THWAITE8 INN, Ine. Since 1885. 
CITY ISLAND. New England Shore 
Dinners, Steaks & Chops. Banguet 
Facilities. Ample parking. Open all 
year. Special consideration given to 
religious groups. Phone TT 5-1023 

536 City Island Avė.. Bronx

LAKEVIEW ON THE BOARO 
WALK

Lake Mohaurk, New Jersey 
Fine Foods served from 12 Noon to 
2 A.M. — Dancing & Entertainment 
nitely. Special consideration given 
to religious groups. — PA 9-955S.

GIOVANNI'S — famous for Italian 
food. Luncheon & Dinner served dai- 
ly. Take out orders anytime. Moderfi 
Cocktail Lounge; priv. Dining rooms. 
Aceommodation up to 100. Ample 
free parking. Special consideration 
given to religious groups. NEw Ro- 
chelle 2-6644. 700 Main St. (Boston 
Post Rd.)

ŠIT N’ CHAT RESTAURANT 
“Bring the Familv and Friends to 
our delightful STEAK HOUSE — 
L”ncheons A Dinners. Open 7 days. 
Air conditioned. Special considera
tion given to religious groups. Tel. 
YOnkers 9-6433. 540 Palmer Rd., 
Yonkerš. If no answer—YO 9-9541.

THE MILLERIDGE INN—An Early 
American Įnn built in 1672. Charm- 
ing garden patio setting. The ultiin- 
ate in American Cuisine. Taproom. 
Luncheon Dinner. Closed Mondays 
except Holidays. Member of Diners’ 
Club. Jericho. Hicksville Rd. & Jeri
cho Tpke. Tel. WElls 1-2201.

PARISE’S STEAKS 
Biggest Steak in Westchester

Lobster - Italian Cuisine - Reason
able prices - Ample parking - Parties 
arranged. Special consideration given 
to religious groups. Near Hawthome 
Circle; Commerce St.. Thomwood. 
ROgers 9-9871 — ROgers 9-9832

PLAZA RESTAURANT
(Formerly Henningsens)

206 Old Country Road. Hicksville, 
L.I.. N.Y. — Banųuets - Luncheons 
- Dinners - Cocktails — Private and 
Semi-Private Rooms. Special consi
deration given to religious groups.

WE 1-5675

MUSIC LOUNGE RESTAURANT 
Cocktail Lounge. Catering to Wed- 
dings, Banguets. — Entertainment 
nightly: 2 bands and floor show on 
week ends. Good size Dance Floor. 
Excellent parking facilities. Special 
consideration to religious groups. 
Farmingdale. South Main St. Tel.:

CHapel 9-9680; CHapel 9-9694

THE SWAN CLUB 
"The Outstaading Eating Place 

on The North Sbore" 
Restaurant and Cafe 

Luncheon —• Dinner — Supper 
Dinner Music Nightly — 

Dancing Every Friday A Sunday Nighl 
(Frank A Lee Branglio) 

Closed Monday — SpeeiaI Consideration
to ReJi

MA 1-1640

AUGUST MOON RESTAURANT 
2112 Northen BLvd 

MANHASSET. L. I.. N. T. 
Mandarin and Cantonese 

COOKING 
Kare Exotiė Atmosphere 

Coctail Lounge — Esotic Drinkes 
AU Credit Cards Honored 

FREE PARKING 
MA 7 7778

NORTH SHORE STEAK HOUSE 
"Famious For Steaks" 

Ala Cazte Oniy • 
Coctail Lounge — 

YOUR HOST X CHIFE 
HERMAN X LUISE 

Ctosed Tuegday
Special Considaration to Religious

611 NOR'
HU 2-3133

WOLKERT’S HALL 
Communion Breakfast All Coclal & 

BusiaeSs functions 
aceommodating 20 — 500 

3 Private Rooms 
33 - 11 27th St. Long IKand City. L. I. 

Reasonable Prices ST 4-4596

The Country Oub 'Restaurant
318 Lake Vllle Road

FEATURING 
Country Club Dinning at Comtactable 
Prices I-ancheon — Dinner & Coektails 

Private Parties Aecommodated 
Special Consideration given to . 

Religious cronps 
Call David Huschle For 

ACCOMODATIONS
HU 7-7800

WILLIAM RUECKS
New Hyde Park JNN 

Famious for Wrdd!ng Receptions 
Banqu-ts — Club Dinners — Parties 

Shmrors — Large & Small Private 
Ditming Rnoms - Conmunion BreakfeMe 

Lunch A Dinner Servened Daily 
"i 4 Tnrnpike

MEI T1NG
O’neoe Cuisine-Wines a.’ Liauors 
Air Conditioned - Orders to Take 

Out - Luncheons - Dinners - A 
La Carte - Open 7 Days a Week 
Member Dinergų American Expr.

a. Hilton Carte Blanche Cltibs
2 East Jericho Tpke

HVNTTNGTON STATION. L.I., N.Y. 
HA 3-5937

8TREAMLINE RESTAURANT and
BAR, Ine. 215 West 3rd St.. Mount
Vernon, N.Y. Steaks. Chops. Shrimps 
— Accommodation for parties. Spė
riai ronridrration given to religious 
groups. "What foods thesr morsels

RESTAURANTS

MELE’S PAVILION
Luncheon — Dinner —Supper 

Open Every Day 
▲vailaNe at all times tor Private 
Parties — Special Consideration 

given to Religious Groups 
CENTERPORT, Route 25A

AN 1-4415

Serving Merrick a. VTcinity 
VILLAGE INN 

Restaurant a. Cocktail Lounge 
Featuring Italian Cuisine 

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

Banųuets — Ample Parking — Air 
Conditioned*

Special Consideration given to 
Religious Groups 

(At Railroad Station) 
FR 8-9374

In East Meadow, L. I. 
Compliments of 

FORESTO RESTAURANT 
A. PIZZA 

2366 Hempstead Tpke

Cocktail Lounge — Orders to Take 
Out — Parking in Rear — Special 

Consideration given to Religious 
Groups 

PE 1-9651

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

122 Ocean Avė., BAY SHORE. L.I.
MO 5-9713

There’s ahvavs 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.

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

MARINERS INN
At Northport on the Harbor, open 

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

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

Restaurant — Special Consider
ation given to. Religious Groups 

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

Avė.) AN 1-9756, AN 1-8111

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 
Bayvlew Avė. AM 4-9707

WEST AMITYVILLE. L. I.

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

on premiseš - 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 to religious Groups 

49 W. Main SL

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 Ali Year 

ABC Licensed — Special Consider
ation given to Religious Groups 

12 Bayville Avė.

NA 8-9617

SUFFOLK GARDENS 
(Angelo Opallo a. Arriold De 

Gennaro)’ *
Our Specialty — Boneless Duck 
Dinners — Pizza. all varieties. to 

take out or eat on premises. 
Room available for veddings. par

ties. showers for 250 people. 
Special Consideration given to 

Religious Groups — Newly 
Decorated 

CALVERTON. L. I.. N. Y.
Route 25 PA 7-9874

B O R E L LŪS 
ITALIAN RESTAURANT 
1580 Hempstead Tumpike 

East Meadow LJ. N.Y.
Home Style Italian Cooking 

Specializing in PIZZA. , IV 3-0190 
Free parking space

WHEATLEY HILLS TAVERN
170 Post Avė., Westbun-, L.I. N.Y. 
Restaurant and Cocktail Lounge 
Facilities for Banųuets and all 
Sočiai Fiinctions. Special consi
deration given to religious groups.

ED 4-9810

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, banąuets, 
parties and business meetings. Ae- 
comodates up to 150. — TE 5-3388.

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

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

SIUNTINIAI l LIETUVĄ
per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone, 
kurios atstovybėje yra didžiausias įvairių 
medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.

Už atstovybės sąžiningą ir pigų patarna
vimą yra gauta daug padėkos laiškų.

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovą

JONĄ DAUGIRDĄ
337 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV 7-4940 ir EV 4-1232

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ 

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

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

Tel. HYacint 7-4677

HOLY LIG H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street...........................Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118 ♦

t Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

ROBIN'S POINT RESTAURANT ► 
Distinctive Dining Room & Cocktail > 
Lounge. — Finest Italian-American ► 
Cuisine. — Reservations for Parties. 
Banųuets & Weddings in our Pictur- 
esque Dining Room. Special consi
deration given to religious groups. 
Hauppauge, Wheeler Rd. C E 4-9691

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

CLAUDIO’S RESTAURANT 41 HOTEL 
Long Island’s Famous Sea Food House. 
Established 1873. Distinctive nautical 
atmosph^r,- — Marina Room or Topside 
Marine Derk overlooking Peeonic Bay. 
Accommodations for boats of any size; 
New 500 ft. Pier. Special consideration 
given to religious groups. Greenport, 
111 Main St. Tel. — GReenport 74)627.

GARDINER'S RESTAURANT 
64 Gardiner’s Avenue 
Levittown. LJ., N.Y. * 

Specializing in Pizza Pieš - Italian-Ame- 
rican Cuisine - Private Dining rooms for 
small parties. Weddings. Showers. Ban- 
quets. Special consideration given to 
religious groups. PE 1-8330; PE 1-9890.

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY * REAL ĖST ATE -Insurance

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. TeL VI7-4477

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 vai Sekmadieniais popiet 1-5 vaLLAKEVILLE MANOR

RESTAURANT SERVICE
North Road. LAKE SUCCESS. L.I.. N.Y. 
Oi*n daily at 12 Noon; Saturdays and 
Sundays open at 4 P.M. Music Fri. &
Sat. Nights. Cocktail Lounge; Facilities F" 
for Private Parties. Special consideration ’ 
given to religious groups. HUnter7-6400 > S & G MEAT MARKET

KOENIG’S RESTAURANT
Catering to your needs since 1933. Ca- 
pacity to 340 persona. Facilities for small 
or largo WEDDING RECEPTIONS. V. 
Koenig. propr. Luncheon, Dinner, Cock. 
tail Lounge, Banquet Rmt Closed Mon. 
Special consideration given to religious 
groups. 86 S. Tyson Are. (Opp. L.I.R.R. 
Sta.). 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. 
Speciatties To Go - Easy Parking; 
52 Central Ct. VAIIey Strm. 5-9940.

GARBARINO RESTAURANT

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna ■
ANTANAS VAITKUS, vedSjaa 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius . 
We take all orders special price for Weddingw and Parties 

346 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — TeL Stagg 2-4329

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
12 Watkins Street 

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

LY 9-0137

34-23 FULT0N STREET BROOKLYN % N. Y.

NAUDOKITĖS PBOGA!

SOUTH SHORE INN
716 Sunrise Highway —- Rockville 
Centre. LJ. N.Y. — "Seafood at its 
best”. Lobster—Anyvray you likę it! 
Every Friday Night. Special consi- 
deratoin given to religious groups.

Special Seafood Dinner—82.75
Beautiful rooms for fine catering.

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

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoma Admlral Ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

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

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgewood>

Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms. Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaldotuvlnlal 
pietos. Pirmos rOtiee lle- 
tuviftkas maistas prieina- 
mumis kainomis.



SPORTAS EMPU ANGENCIES

DON - LEE

DiSPLAY

CHILDREN 8OARDEO

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

SE 3-2306

MARRIAGES are made in

168b Selwyn Avė., Bronx, N. Y.
LU 8-7730

* S U* N S E T
DOMESTtC EMPLOYMENT 

AGENCY 
S124 SUl AVMUM 

I8J1MA8 18 52 UATV8S
Auk.$t»i tarnybų*. Visokių

LUMAllAltLl pALMTlDl VIZIJAI 
Bruokiyn — New Xork Long island 

OLGA OLSEN 
GE »-«Mb — GE 9-6606

UcjicUi aivuuu uc pivovuoi-

AMPAX ALUMI NiUM SALES CO.

Aliumini jo Alcoa speciali .irai
Langai prie* auura. tuivauu. durys 

vcn.miiria uftuuun. iauu*uiu. picM.y- 
ove uuvuem. tvuros ir .aliutai.
įstaiga veiKia -4 vak. zeiuvs ka.nos.

P. Važtoms laimėjo Hamilto-

BMDAL GOWNS

šį penktadienį 8 vaL vak. 
nuo Brooklyno LAK išvyksta 
autobusas į Torontą, kur bus 
XI lietuvių sporto žaidynės. 
Po visos nakties kelionės mū
siškių laukia kietos kovos. Tik 
gera Konoicija nei tvirtas pasi
ryžimas gan nuskinti laurus. 
BrooKiyno lAK siunčia vyrų 
ir jaunių krepšinio vienetus, 
stalo teniso bei šacnmatų ko
mandas. Vyrų krepš. Koman
dą sudaro: BacansKas I, Bacans- 
kas U, Daukša, Gintautas, Jan- 
kausKas, Jokubauskas, Kuryla, 
Lepikas, Sirusas. Toronto Auš
ros U komandai pasitraukus iš 
varžybų, LAK priešininku pir
mame rate yra Monueano Tau
ras. LAK stalo teniso koman
da sudaryta iš veteranų — 
Adomavičiaus, Meilaus ir An
driulio 11L

Van <jel We& 3-4 v. Harris ir 
Durim.

P. Tautvaišas dalyvauja Chi- 
cagos miesto p-bėse, gindamas

Bridal Gown»
Bride — Bndesmaids — Flower 
Giria — Mothers — from Petit 

to Stout
Cocktail Party Wear — Accesaories 

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

JA 3-4343 -----'

t el MU 3-2928
VACYS STEPONIS

Bavarian SC : LAK 3:4 (2:1) 
Pereitą sekmadienį musų tut- 

bolmniKai vėl laimėjo KmcKer- 
bocKer taures varžybose. Lai
mėjimo pasiekta po tikrai per
mainingų rungtynių. LAts. zai- 
ae: Jankauskas; Vaitkevičius, 
Kemėza; Beįickis, Kulys, Miza- 

* ra; Raioss, Broner, Kiivecka, 
Vainius 11, O’Hara. Pradžioje po 
greitų Knvečkos ir Vainiaus 11 
įvarčių mūsiškiai vedė 2:0. At
rodė, kad priešininkui Įvarys 
apie pusę tūžmo įvarčių. De
ja, musų komanda oe vadovy
bes. Visą laiką žaidžiama neši
mu šonu, kuriame -silpni Ka- 
toss ir Broner gadina puolimų 
pastangas. Tuo tarpu aplenkia
mas suptus kairys sparnas su

NURSiNG HOME

, Northport. An exceilent estąte con- 
vertea into a home for etaeriy people 
-—coupies, men or women. Lxcelient 
cuisine; Day &. night care. Your visit 
is vveiMmel (Near Koute 25A) Re-

• DOWN HILL RĘST HOME

PASSAIC PRIVATE NURSING 
HOME

Cathoiics vvelcome. — Professional 
care for Critically IU. Convaiescents. 
Bed-ndden, Vlale - Femaie — L)ay & 
Night Nurses. — TeL P R 9-9U28.

O’Hara. čia iš dalies puolimo 
vadovo Klivečkos kalte. Kėli
nio gale apgaulingu kamuoliu 
nuginkluojamas Jankauskas ir 
pasekmė švelnėja 1:2. Antrame 
kėlinyje pasekmė 3:2 persveria 
priešininko naudai. Atrodė, kad 
su tolimesnėmis taurės varžy
bomis mūsiškiam teks atsisvei
kinti. Bet Klivečka puikiu bau
dos smūgiu išlygino. (3:3). Pas
kutinėm minutėm bavarai neiš
naudojo 11 metrų baudinio, gi 
mūsų silpnajam Rafoss tenka 
garbe pasiekti lemiamą įvartį.

Mūsų komanda yra silpna ne
vykusiais žaidikais Rafoss ir 
Broner, pirmai komandai dar 
nepriaugusiu Bileckiu ir metų 
bei svono spaudžiamu Vaitke
vičium. Geras Kulys ir pas mus 
išmokęs žaisti Mizara.

Jauniai pralaimėjo Eintracht 
B — 1:2. Jaunučiai baigė su 
German Hunganans 1:1. Mažu
čiai nusileido ukrainiečiam 0:1. 
Šį sekmadienį pirmoji vienuoli
ke žaidžia su Yonker SC 4 vaL 
Metropolitain Ovai Maspeth, L. 
1. Jauniai 11:30 pas Stade Bre- 
ton. šeštadienį mažučiai turi 
priešininku ukrainiečius 2 vai. 
juiuper Valley Park, Middle 
VUlage, L. L Jaunučiai 3 vai. 
žaidžia Metropolitain Ovai su 
B-W Gottsch.ee. Atletas

Žaidynių šachmatų varžy
bom, Toronte, buvo įregistruo
tos 4 komandos: Toronto Vytis 
ir Aušra, Bostono Šachmhtų 
klubas, ir Brooklyno LAK. Ra
šant šias eilutes jau'buvo tik
ra, kad Bostonas į žaidynes ne
galės nuvykti. Vytis pirmam 
rate susitinka su LAK ir ant
ram su Aušra. III rate rungiasi 
Aušra - LAK.

Abu Šveikauskai ir Algis 
Makaitis dalyvavo Massacnu- 
sett komandoj rungtynėse su 
Connecticut balandžio 9, New 
Londone. Laimėjo šeimininkai 
įveikdami Massachusettą, san
tykiu 17:11. Pirmoj lentoj žai
dė Goldstein prieš Noderer, 
kuris yra N. Anglijos meiste
ris. Laimėjo pirmasis. Antroj 
lentoj Ged. Šveikauskas pra
laimėjo prieš H. Lyman, kritus 
laikrodžio rodyklei, nors turė
jo figūrą viršaus. Tašką laimė
jo A. Makaitis, įveikęs studen
tą Vaughn.

Bostoniškio J. Vilko partiją 
randame kovo mėn. Chess Life 
žurnale. Balandžio Chess Re- 
view nagrinėja su tarpt, meis
terio Horowitz komentarais P. 
Tautvaišos - Nedved partiją.

Nauj. Anglijos mėgėjų p-bės 
bus Bostone, balandžio 21-23, 
Boylstono klubo patalpose. 
Rengėjais įvardinti USCF kar
tu su MSCA, Boylstono ir Lie
tuvių šachmatų klubais.

Vladas Mikėnas, kaip rašo 
N. Lietuva, laimėjo visasąjun
gines Spartako draugijos šach
matų p-bes.

Botvinninkas laimėjo devin
tą partiją ir matčą prieš Tali; 
veda santykiu Matčas
vyksta Maskvoje.

CATHOLIC MOTHER
WILL CARE FOR CHILDREN

DAYS - PRIVATE HOUSE 
HOT MEALS

H
HONEYMOONS are made H E R E

E N

Honeymoon arrangemenu are easy 
wnen you dook tnrougn us. Air, ous 
& ship tiekėcs; cnuse, notei & resort 
reservations. Anywnere in tne world 
— irom Carnąrsie to TimoucKtoo. 

Visit us, call or write

BILOR INC.

MEET1NG ROOMS 
availabto for

Friday išvecungs, Saturdays,
■ Sundays •

Accomouauiig 1U-200
Ask lor Mrs. koss MU 3-8399

TRAVEL SPECIALISTS
320 Fifth Avenue — Suite 602 

New York 1, New York

LO 4-6474

RIVERDALE TRAVEL

SUMMER CAMPS

APART. FORRENT

. Service,
3532 Johnson Avė.

Ine.
Tel. Kl 9-5950.

SPECIALIZING IN PILGKIMAGES 
TO ALL PARTS OF ELKOPE 

“Your Travel Pleasure
is our Business!”

FOR BUSINESS OR PLEASURE!
Efficient and Corteous Attention to 
ail your Travel Neeas. special at
tention given to Pugnmages. Also 
locaied in B klyn, Ureat ^ecK and 
VVilkesbarre, Fa. — PANOKAbiiC 
Tours, Ine., 101 W. 5oth Street, 
N. Y. 19, Tel. Ci 5-4889.

If it concems TRAVEL please See 
Usi For hterature & compiete aetans
BROOKLYN’S TRAVEL BUREAU, 
I ncorporated, 80 Livingston St., off 
Court, BrooKlyn 1. N.Y. Reserva
tions taken now for Pilgrimages to 
Europe. Foreign Money Lxenange, 
Notės, Drafts, MA 5-2264.

BROOKSIDE CONVALESCENT 
HOME

Alice T. Breuninger. prop. Homeiike 
atinošphere; Situated near a creek; 
private rooms <fc baths: spacious pa- 
Uo and porches. Reg. nurses in at- 
tendaiice. -— Route 35, South Salem, 
N.Y. Telephone South Salem 3-3049

CAMP HOLY CROSS
Lake Champlain — Burlington, VL

FOR CATHOLIC BOYS. 6-16
J u ne 25 - Aug. 20 — $30 Week

Complete Land & Water Sports. In- 
ciuding Sailing, Water Skiing. Ar- 
chery. — For Information. write to:

REV. LEO STEADY
McAuley Hali—Trinity College 

Burlington, VL
Tel.: UN 4-7069

BLOOMINGDALE, NEW JERSEY 
In Saint Anthony’s Parish 

NEW PLEASANT VIEW 
GARDEN AP ARTMENTS 

4 Rooms & Bath 
$110 PER MONTH 

(Tenants provide light & heat) 
INSPECTION BY APPOINTMENT 

For Information call

MONTALVO TRAVEL AGENCY,
Ine., 1062 Southern Blvd., Bronx, 
N. Y. PILGB3B4AGES to all parts 
of Europe — CRUISES -- TOURS 
— VACATIONS — HONEYMOONS

DA 3-5100

CONVALESC. dOMES

OVERLOOK RĘST HOME

SUMMER RESORTS by Bus. Train, or Plane

RELIGIOUS NOTICE

DAUGHTERS OF ST. PAUL’S

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

VILLA LUCIA. FREEHOLD. N. Y. 
TeL M Elrose 4-2854. In vieiv of Cats- 
kiil Mts. Beautiful modem swim- 
ming pool. large room ivith private 
bath. excellent hot meals. individual 
Service. Recreation. Booklet on re- 
quest. Also Motei with seperate en- 
trance. Near Churches. Mrs. Cante.

RIVERVIEW FARM and MOTEL 
Prattsville 3. N.Y. Tel. AX 9-3404 
"For Fun.. .for Relaxation". Modem 
accom. Rooms & cabins with private 
baths. EscelL cuisine served hotel 
style. Swimming. fishing, bicycles. 
lawn sports. dancing. golf. Catholic 
Church nearby. Families invited. $42 
to $50. Write / call Mrs. Moore. prop.

WANTED — Summer Boarders on 
country fanu. Home cooked meals. 
Clean comf. bedrooms, golf course. 
swimming&farmers museum vvithin 
20 min. drive: near Catholic church. 
Will. meet at bus or train station. 
Reasonable rates; special rates by 
ivcek. Tel. New Berlin VI 7-4948 or 
ivrite LeRoy Taylor. Edmeston N.Y.

CAMP AUXILIUM
Girls between ages of 6 and 14

VVeekly rate $25.00. Sister Rosalie, 
F.M.A.; RJD.4. Box 538. Nevvton. N j. 
Resident Nurse; under supervision 
of Salesian Sisters. Boating. Swim- 
ming. Hiking. Crafts. Hobbies. Dra- 
maties. Telephone DUpont 3-2621.

Accept young girls who have the cour- 
age to follow Christ in a lite fulljr dedi- 
cated to Him in His special service. The 
Sisters are engaged in teaching. srriting, 
translating, illustrating and doing tech- 
nical work in the printing and binding 
d'-partments; they visit families regard- 
less of race, color or creed — and run 
Book and Film Centers. Everyune's ta- 
lents are put into ūse for God s greater 
honor and giory. their sanctification and 
the salvation of souls.
For Further Information Write to: 
Rev. Mother Superior. Daughters of 
St. Paul — 50 St. Paul's Avenue, 

Boston 30. Mass.

photographs

CARLAN STUDIOS

SHOE REPA1RS

HA VE YOUR

XV HILE U-SHOP ORAVAIT 
FORD SHOE SERVICE 
95-4S Roosevelt Avenue 

at Junction Blvd.
Jackson Heights. N. Y.

AT

Camp Mother Mazzarello. N. Hale- 
don. NJ. < Guest House for Women) 
July to Aug., weekly rate $30. Semi- 
Private rooms. food: plenty&well- 
prepared. Chapel. a picturesąue spot. 
Conducted by The Daughters of Ma
ry Help of Čhristians. (Salesian Sis
ters of St. John Boscot. Att: Sister 
Carmela. F.M.A. 659 - 723 Behnont 
Avė.. N. Haledon. N. J. HA 7-0452.

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

Airconditioned
Candid Albums — Natūrai Color— 

B a. W. Color Slides - Studio
Portraits — Color Movies with
Sound — Sound Recordings —
No Minimum Order Required

‘.‘A Gift to Wedding Invitations 
To Our Brides”

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

Member Professional Photogs. of
Amer. FA 4-5163

ORCHESTRAS

LOU ANTHONY

need young Americanš with a spirit of 
sacrifice and the will to dedicate them- 
selves to the salvation of the "most aban- 
doned souls!" • The Redemptorists work 
in the U. S. A. — in the West Indies — in 
BrazU — in Paraguay. If you are anxious 
to know more about the Redemptorists —

WR IT E TO

Rev. Francis J. Eagan, C.SS.R-,
DIRECTOR OF VOCAT1ONS

THE REDEMPTORIST FATHERS
5 East 74tfi Straot, New York 2l, Now York

An invitation to you
For a Vacation of Real Enjoyment 

at Home or Abroad
Get the Facts on ALL ENPENSE

CANADA—NIAGARA FALLS
8 day trip June _______

' AURIESVILLE-ALBANY
3 day week-end Julv ......

PENSYLVANIA DUTCH 
COUNTRY

3 day week-end Oct........
EUROPE—Four Countries

21 days Aug. - Sept..........
To: St. Alphonsus Church

308 West Broadway 
New York. N. Y. 
WA 5-9226

I am interested in tour to___
.......... ............Please send me further 
Information. 
Name ........
Address ....
City.

His Trumpet and Orchestra
— Music for every occasion — 

Specials for Proms
Phone or write: Lou Anthony

211-19 48TH Ave„ Bayside, N.

HA 8-0012
$135.00

46.00

49.50

650.00

Zone....... State

"The Mass in Fpcus” — a beautiful 
explanation of the Mass. "The BMiop 
in Focus” — a coiorful eonseeration 
ceremony of tvvo atndliary Bishopa 
16 mm. color movles with sound. 
Running time 40 min. ea. film. Suit- 
ablc for parish societics. schools and 
other organizations. Write. Rev. G. 
Mihovich. St. Paul‘s Church ^234

RAY’S LiQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. R1CHMGND HILU N. ¥.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

Lietuvišk-ų produktų.
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

NELEGALIAI ATVYKĘ j U.S.A.
Laikinai arba kitokiomis progomis 
atvykusieji jūrininkai, meenamkai, 
mūrininkai, žemdirbiai, siuvėjai. Pi
lietybės dokumentus pagal Vvasiung- 
ton D.C. palengvinimą. galite tvar
kyti net ir šeštadieniais — INTER
NATIONAL BurtUuA-U, 132 Nassau 
St., N.Y.C., kamb. 1422. RE 2-4odZ.

CANVAS AWNINGS! Order Now 
and SAVE! Get our Off Season 
prices. Estimate cheerfuliy given. 
See our new 1961 sampies. Replace 
your “Blinds” with ‘ Shades"! Aium- 
inum \Vindows and Doors Made.

HOME AWNING
&. Shade Co., Ine. — 10 James St. 
Englewood, N. J. TeL LO 8-5750.

HOTELS

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

500 Feet From St. Nicholas Church
Opcning on March 2oth

WELCOME MEMBERS
National Catholic Educational .ISSN.

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

SENIOR CITIZENS HOTEL
Be comfortable—live likę a millionaire on 
your own budget. Applications now ac- 
cepted by large fireproof hotel in near
by Norwich Connecticut area. beautiful 
lobby. reading rn>.. recreation rm. Su- 
pervised planned program. walking dis- 
tance to 3 nivvies, shopping & all houses 
of worship; beautiful dining rm.. nianu- 
al elevator service; 24 hr. desk Service, 
pįiones in every room. heat. rooms with 
bath. individual atfention by trained ex- 
perts. 3 complete (rianed meals a day. 
chb®e onnenus from our dining rm.. if 
desired. Rate $145 per. nio. single occup- 
aney; $135 per mo. double occupancy. 
Complete 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. Norvrich, Cųnn., — Turner 7-2587.

SUMMER CAMPS

PETRO LISAUSKO
krautuve

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokumai

WHITE HORSE TAVERN
baras • restoranas

< 
<

< 
<
< 

■ <

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

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

PAUL’S RESTAURANT
LIQUOES — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir. sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VISNIAUSKAS

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

KARLONAS
FUNERAL HOME

PL 4-6757 PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PLeasant 4-3501

ROCK VI E W HOUSE

Atlantic City's New Luxury Motei

lowa 4. Pacific Avės.. Atlantic City. N.J. 
Indoor Heated Swimming Pool; TV. 
HiFi in all units. 2 Blocks to Catholic 
Church; Short Block to Convvntion Hali. 
S5 up person — 2 in rm. Free Parking. 
FREE Continental Breakfast. AT 5-6102.

U.S. Highway (Near Port Jervis) 
2E 206. Montague, N. J. — 5 mi
nutes walk to Catholic church. 
Tennis - Golf - Swimming - dan
cing - Excetlent food. Write for 
brochure “l_” or phone Charles
or Louise Reinhart — Montague

SUMMER RESORTS

Boarding and Day Camp for Girls 
6 to 15 Tears — Phone: GR 8-3930 

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

MAPLE CREST
CornvallviUe. New York 

In the heart of the Catskilis: Large 
Room - Excellent Food - Children 
welcome - Swimming Pool - Lake 
nearby. Write or phone for details 
Mr. J. Costello, 849 E. 230th Street, 
Bronx, N. Y. Tel. OL 5-4960.

MMSMMSMSMOMMMMMfiASOftftMBMAMAMMSMOAMl

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų

Jei tik Jūsų vairavnno rekordas yra geras.
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraodos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui,

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)

MM

APDRAUDOS SPECIALISTAS
•4-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. VI 3-1477 
NAMŲ ADRESAS 

1H-53 — 9Sth Street Oune Park 17, N. T.

AM

322 Union Avė. Brooklyn H, N. Y

Tel: EV 7-2089
JURGIS J. JOKUBATHS, 

Manager 
Didelis pasirinkimas 

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
1113 Mt. Vernon St. Philadeiphia 23, Fa.

POplar 5-4110

280 Chestnut Street New Britam, Conn.
Tel. BA9-II8I

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providence Street
WOBCESTER, MASS

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVTDENCE STREET

PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose <— 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
MS East Street, New Britai,. Cmb.

Gottsch.ee


■ t

nėmis apygardomis.

P. Bičkiene Bostone
SO. BOSTON, MASS.

Gegužės 13 ir 14 bus JAV 
LB Tarybos rinkimai. Renka-

Prieinamiauslomis kainomis ra 
labai gerom išsimokė jimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš 

ONOS IVAŠKIENftS

BALDU KRAUTUVES

a 1 E

ALR Katalikę Federacijos 
kongresas šaukiamas spalio pa
baigoje Bostone. Kongresą glo
boti sutiko prel. p. Vinnauskis.

Juozas Brazaitis, Darbininko 
redaktorius, šį savaitgalį iš
vyksta į Chicagą dalyvauti LF 
Bičiulių centro valdybos posė
dyje.

Ateitininkę Federacijos Ta
rybos posėdin šį savaitgalį iŠ 
New Yorko išvyksta S. Sužie
dėlis — Ateitininkų Federaci
jos vadas, kun. V. Dabušis — 
Ateitininkų Federacijos gen. 
sekretorius, Tarybos nariai — 
kun. St. Yla ir K. Mockus.

Stasė Baltrukėnienė iš Ak- 
ron, Ohio, keliom dienom buvo 
atvykusi į New Yorką, kur da
lyvavo savo giminaičio Mor
kaus laidotuvėse. Šios savaitės 
pabaigoje grįžo namo.

Kazimieras Mockus, iš Bosto
no atvykęs į New Yorką Vliko- 
darbam, laikinai sustojo 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
Vakar atsilankė Darbininko re
dakcijoj.

Ieva Trečiokienė, gyvenanti 
Orange, N. J., balandžio 4 at
sigulė ligoninėn akių operaci
jai

Dr. H. Montvilienė balandžio 
10 Amerikos moterų inžinierių 
draugijos susirinkime Barbizon 
skaitė paskaitą tema: “Routing 
Techniųues in Communication 
Networks”. Prieš kelias savai
tes dr. H. Montvilienė išrink
ta tos draugijos garbės nare.

Jonas Obelienis, gyv. 156 Wy- 
ckoff Avė., po ilgos ir sunkios 
ligos mirė balandžio 11 d. Pa
šarvotas Scabona laidotuvių ko
plyčioje, 182 Wyckoff Avė., 
Brooklyne, globojant Aromis-

šaukiamas balandžio 15, šešta
dienį, Steponio Festival resto
rano salėje. 40 E. 26 SL Pra
džia 10:30 va. r. Bis paskaitos, 
diskusijos dėl Santaros veiklos. 
Vakarė 8 v. šokiai, grojant 
Club Ten orkestrui.

Dail. Romas Viesulas, anks
čiau gyvenęs New Yorke, dėsto 
grafiką Temple universitete 
Philadelphijoje. Neseniai jis lai
mėjo premiją (Purchase prize) 
metinėje JAV grafikos parodo
je Clinton, N. J.

Jonas Jakaitis, Darbininko 
skaitytojas, gyv. 75-42 Lawren- 
ce St, Flushing, N. Y., susir 
go ir paguldytas Liuteronų li
goninėje, 22 Junius St., Brook-. 
lyn, N. Y., dr. V. Paprocko 
priežiūroje.

Margučių vakaras, surengtas 
skautų tėvų komiteto balandžio 
8 Apreiškimo par. salėje, pra
ėjo gražioje nuotaikoje. Meni
nėje programoje pasirodė Ne
ringos tunto skautės su de
klamacijomis, inscenizuotais 
vaizdeliais, piano solo. Pašoko 
drugelių, jūrininkų ir rytiečių 
Šokius. Tauro tunto skautų or
kestras, išpildęs 4 dalykėlius, 
ypač šiltai buvo sutiktas. Pro
gramą pranešinėjo ir porą links 
mų dalykėlių paskaitė V. Kido- 
lis. Margučių konkurse dova
nas už gražiausius margučius 
laimėjo vilkiukas R. Labutis, 
paukštytė A Ruzgaitė ir skau
tė Audronė šileikytė.

Vyt. Maželis, praeitą savaitę 
išvykęs į Chicagą, ten Jauni
mo Centre surengė savo nuo
traukų parodą. Išstatyta apie 
150 nuotraukų.

Altas kviečia visus dalyvauti 
lojalumo parade, kuris bus ba
landžio 29 d. 1:30 vai. popiet.

LRKSA 125 kuopos mišios 
už gyvus ir mirusius narius bus 
balandžio 22, šeštadienį. 8:30 
vai. ryte Apreiškimo par. baž-

kiui. Laidojamas balandžio 15 nyčioje. Nariai prašomi daly- 
iš Apreiškimo par. bažnyčios. 
Liūdinti žmona Juzė ir sūnūs 
Tadas ir Juozas su šeimomis 
ir sesuo Cižauskienė kviečia 
velionies draugus bei pažįsta
mus dalyvauti šermenyse bei 
laidotuvėse.

* - ' • 1'U- .
DARBI

ti per labai trumpą laiką (skai
tant nuo rinkimų taisyklių ga
vimo iki nustatyto termino ko
vo 31), kad reikia abejoti, ar 
tie du punktai bus pakankamai 
tobulai įvykdyti. Kiek man ži
noma, kandidatų statymas , vy
ko gana sunkiai. Plačiau visuo
menėje žinomi asmens, kurie 
buvo aktyvūs tos pačios LB 
organizatoriai, prašomi kandi
datuoti, įvairiais motyvais at-

DĖMESIO?

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.

Gražus laimėjimas. Balandžio 
9 Mc Hugh Foram, Bostono ko
legijoje, buvo Bostono arkivys
kupijos CYO Color Guard fi
nalinės varžybos. Varžybose 
pirmąją vietą lygiomis laimėjo 
Šv. Petro ir šv. Onos parapijų 
CYO grupės.

Tretininkę brolijos pamaldos 
bus balandžio 16 d., 2:30 vai. 
popiet. Po pamaldų bus susi
rinkimas salėje po bažnyčia.

Sodalietės rengia savo kep
tų pyragų išpardavimą balan
džio 16 salėje po bažnyčia ir 
parapijos salėje prie E. 7 St.

5 rinkimines apygardas. Mūsų 
apygardon įeina New Yorko, 
New Jersey, Pennsylvanijos bei 
kelios kitos valstybės su Wa- 
shington, D. C. ir daugeliu ki
tų vietovių, paskelbtų Ameri
kos Lietuvių Biuleteny Nr. 30. 
Ši apygarda pavadinta rytų, ku
rios būstinė yra New Yorkas.

Rytų apygarda savo plotu yra 
gana didelė. Tik klausimas, ar 
tos plačios teritorijos visose 
vietovėse gyvena pakankamai 
lietuvių, kad jose galėtų suda
ryti rinkimines apylinkes? An
tai, kas žino, kiek lietuvių gy
vena Puerto Rico ar Panamos 
zonoj? Jei ten ar panašiose 
tolimesnėse vietovėse ir gyven
tų vienas kitas lietuvis, tai ar 
rytų rinkiminės apygardos ko
misija suras priemones juos pa
siekti? Atrodo, jog LB centri
niai organai, apibrėždami rin
kiminių aygardų ribas, bus be 
reikalo sužymėję vietoves, ku
riose nežinia, ar yra lietuvių.

Rinkimų taisyklėse, kurias 
yra gavusios (gana vėlokai) LB 
apylinkės, numatyta, kad bal
suoti galima ir laiškais. Tai la
bai palengvina lietuviam, gyve
nantiem vietovėse, kur nėra 
LB apylinkių ir kur, aišku, ne
bus sudaryta rinkiminių apy
linkių. Bet apygardinė rinkimų 
komisija turi laiku paskelbti 
spaudoje, kur tie išsisklaidę į- 
vairiose vietovėse lietuviai turi 
registruotis, kad laiku jiems bū
tų galima išsiųsti rinkimams iš
statytų kandidatų sąrašus.

Vietiniai LB organai, besi
ruošdami naujosios LB Tary
bos rinkimams, privalo pasku
bėti įvykdyti visus pagrindi
nius veiksmus, numatytus rin
kimų taisyklių.. Ypatingai svar
bu sudaryti kuo plačiausius rin
kikų sąrašus ir laiku patiekti 
rinkimų komisijoms. Svarbiausi 
rinkimų taisyklėse punktai yra 
vietinių rinkimų komisijų su
darymas ir rinkiminėj apygar
doj kandidatų į LB Tarybą 
statymas, bet tai reikėjo attik-

tvirtą, lietuvybės išlaikymo 
veiksnį šiame krašte — gerai 
organizuotą Lietuvių Bendruo
menę. kodėl gi atsisakinėjame 
aktyviau įsijungti į jos reikš- 
jningą darbą? Pagarbos verti 
bene tik du Bendruomenės pir
mūnai, kurie sutiko kandida
tuoti į naująją LB Tarybą mū
sų rinkiminėje apygardoje. Be 
jų, bus dar eilė kandidatuojan
čių asmenų, kurie dabar akty
viau reiškiasi bendruomeninėje 
veikloje.

Kaip rinkimų taisyklės nu
stato, kiekvienoje rinkiminėje

Paskutiniajam šios serijos 
koncertui Baltų Sąjungos Bos
tono skyrius yra pakvietęs sol. 
Prudenciją Bičkienę balan
džio 21. Koncertas bus Jordan 
Hali 8:30 vai. vak. Apie sol. 
P. Bičkienę anksčiau gražiai 
yra atsiliepę lietuvių, italų, vo
kiečių ir amerikiečių laikraš
čiai.

Sol. P. Bičkienė pradėjo sa- 
apygardoje bus galima balsuo- vo muzikinę mokyklą Lietuvo- 
ti tik už 7 pasirinktus kandi- Je» vėliau Vokietijoje (Miunche- 
datus, nors LB Tarybą sudarys -ne) Italijoje (Romoje). Kaip 
31 narys, kurie bus išrinkti 
penkiose rinkiminėse apygardo
se. Vadinas, mūsų rinkiminė 
apygarda galės išrinkti ne dau
giau kaip 7 tarybos narius, bet 
tatai pareis nuo balsuotojų skai
čiaus. Jei mūsų rink, apygar
doj gyvenantieji lietuviai pasy
viai laikysis ir rinkimuose ma
žai dalyvaus, savo atstovų ga
lime pravesti žymiai mažiau, 
nes kitos apygardos mus nu
konkuruos.

Stenkimės nepasiduoti, būki
me aktyvūs LB Tarybos rinki
muose.

laimėtoja konkurso “American 
Opera Auditions of Cincinnati” 
1958 buvo Italijoje (Milane), 
kur išpildė pagrindinę rolę Puc
cini operoje “Tosca”. 1959 da
lyvavo eilėje koncertų su “Cin
cinnati Opera Com.”, išpildy
dama pagrindinę rolę Smetanos 
operoje “Parduotoji Nuotaka” 
Chicagos Orchestra Hali.

Praeitą vasarą, po pasirody
mo Chicago Grant Park kon
certe, žurnale ‘Musical Courier’ 
Dosha Devries, vertindamas 
koncertą, rašė: “Ypatingai į 
akis krito sėkmingai išpildyda
ma savo roles sol. P. Bičkus

(Bičkienė) kaip Tosca, taip pat 
Maria de Francesca (Mimi ope
roje Bohema)”. Baigdamas pa
brėžė, jog tai yra pripažintas 
talentas tarptautinėje plotmė
je. Turi išvaizdą, balsą ir dra
matinį įsijautimą, kas užtikri
na pasisekimą operos scenoje.

šiam koncertui sol. P. Bič
kienė paruošė įdomų ir naują 
repertuarą. Pirmoje dalyje bus 
G. Carissimi, G. Pergolesi, W. 
A. Mozart, F. Shubert, S. Laz- 
zari, H. Perkins, J. Bavicchi, 
Fr. Chopin, G. S. Menott kom
pozitorių kūriniai. Antroje da
lyje —r M. Saar, J. Gruodis, 
VI. Jakubėnas, St. Šimkus, G. 
Puccini, A. Ponchielli.

Bostono ir apylinkės visuo
menė kviečiama nepraleisti re
tos progos ir gausiai dalyvauti. 
Kas dar neturi bilietų, bus ga
lima įsigyti prie įėjimo. Moks
leiviams ir studentams — vie
nas doleris.

Baltę Sąjungos Bostono 
skyrius

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

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

NEW YORK, N .Y.

V/ILLIAM J. DRAKE —

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

kviečia- LAIDOJIMO DIREKTORIAI

klyn, N. Y.

Reikalingas daržininkas ar

gija turės savo pusryčius. Visi

Dr. EUGENIJŲ NOAKĄ ir jo šeimą, mirus jo tėveliui.

nuoširdžiai užjaučia

ŠIMUKONIAI

susirin-
9 d. 9

sukaktuvinio > koncerto progra
mos, kuris įvyko pereitą rude
nį Chicagoje ir kuris Cicero 
lietuvio finansininko J. Gri-

JOKŪBAS J. STUKAS, 
direktorius 

. maloniai kviečia |

pat visi vyrai raginami įsirašy
ti į šv. Vardo draugija.

(S.K. Lukas)

FUNERALHOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį

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

ALICE STEPHENS choras H Chicagos dalyvauja L ietuvos Atsiminimą radijo valandos 20 metą sukakties 
koncerte balandžio 30 Webster saloje. ■

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

84-14 Jamica Avė. 

Woodhaven 21, N.Y.

Tel.: HIckory 1-5220

* Išnuomojamas gražus butas 
iš 5 kambarių su apšildymu 
93 Grattan St., Brooklyn N.Y. 
Teirautis teL MAin 5-1875.

Dr. J. MILLER, D.C, Pk C.
790 Broad SL, kampas Marfcet SL (Kmney Bldg.) Newark, N. J.

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

ta New Yorko galima pasiekti: su Hudson Tube ta Cortland St. iki 
pagrindinės Newarko stoties per 20 min., iš 34 St. (Hudson Tubes) 
per 30 min.; tada 4 blokai Market gatve, Newark, iki Broad SL

Prašau telefonu pranerti prteS atvykimą — Mltohell 2-0773

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Dirertorlns 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM 

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND 8TREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Domas Penikas

20

atgauti sveikatą NATŪRALIU BŪDU 
DAUGELYJE ATVEJŲ 

TIKTAI KEU APSILANKYMAI 
MANO PRAKTIKOJE BUVO 
SPRENDŽIAMAS PO80KIS 
LIGONIO GYVENIME IR 
ATIDARĖ JAM KELIĄ f 
SVEIKATĄ.

šimtus padėkos lataką labai patenkintą pacientą, kurią kiekvienas, 
kurta tuo domisi, gali mano ofice pamatyti.

Išnuomojamas . vyrui arba 
moteriai kambarys arba ir du 
su šildymu ir teise naudotis 
virtuve. Nuoma: 10 dol. savai
tei. Namas yra už vieno bloko 
nuo stoties. Kreiptis į Mrs. Ja- 
kavonis, 395 Suydam St., Broo-

vauti.
Moterų Sąjungos 29 kuopos 

susirinkimas bus balandžio 19 
d. 7 vai. vak. Apreiškimo pa
rapijos salėje.

ALRK Moterų Sąjungos 24 
kuopa balandžio 16 d. 3 vai. 
popiet Angelų Karalienės par. 
salėje šaukia kuopos narių su
sirinkimą. Visos narės 
mos gausiai dalyvauti.

Šv. Vardo draugijos 
kimas įvyko balandžio
v. ryte Angelų Karalienės pa
rapijos salėje. Pirmininkavo V. 
žemantauskas, sekretoriavo S. 
K. Lukas. Buvo nutarta paro
dyti filmas iš popiežiaus Jono 
XXIII vainikavimo iškilmių, Ro
mos miestą ir kelionę į Liur- 
dą. Filmai bus rodomi vakare 
po mišparų. Tiksli data bus pra
nešta vėliau. Birželio 11 po 8

Euganijus Vilkas, naujai iš
rinktas Skautų Brolijos vyriau
siu skautininku, balandžio 15- 
16 vizituoja New Yorko skau
tus. Priėmimas ruošiamas ba
landžio 15 d. 2 vai. Apreiš
kimo par. salėje, kur bus At
lanto rajono vadovų sueiga. Į 
sueigą iš Hartfordo atvyksta 
rajono vadeiva V. Pileika.

iii M X itl'

(Atkelta iš 5 psl.)

čių ir newarkiečių dainininkų 
susižiedavimo šventė ir ryžto 
ugnis ateities lietuviškos dai
nos keliams.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephęn Aromiskis
(AEMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. V.

vyras, galįs tvarkyti namus ir vai. mišių parapijos salėje drau- 
jų aplinką, o taip pat moteris '
kambariams tvarkyti. Geros są- nariai kviečiami dalyvauti. Taip 
lygos ir graži vieta. Mountain 
Resort Hotel. Teirautis Darbi
ninko administracijoje.

RADIJO VALANDOS
20 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMO

KONCERTĄ IR BALIU
SEKMADIENI, BALANDŽIO 30

119 E. HthSt WEBSTER HALL New Yorke
• Alice Stephens ansamblis iš Chicagos • “Rūtos” radijo dainų ir tau

tinių šbkių ansamblis (vad. Alg. Kačanauskas; akomp. A. Mrozinskas)
• Juokdariai — “Dominykas ir Motiejus” (aktoriai Vitalis Žukauskas ir 

Alf. Petrutis) • Gros Ted Maksymowicz orkestras.
Programom pradžia 4 vai. p.p.; tokiai—8 vai. įėjimas 834X1; Rezervuota vieta 84-00

Veiks DARBININKO spaudos kioskas su knygomis ir ptokMeHmta

IŠKILMINGAS MINĖJIMO BANKETAS IR ŠOKIAI
bus Mtadienį, BALANDŽIO 29 D, 7 vaL vak.

ROBERT TREAT VIEŠBUTYJE. 50 Park Ptace, Newark, N J. e Bilieto kaina 374»

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

bausko 2,000 dol. aukos dėka 
yra RCA Victor studijos užre- 
korduotas ir išleistas atskira 
plokštele.

Poetas Juozas Mikuckis iš 
Baltimorės, išklausęs A. Ste-

savo ansambliu veža dalį savo phens dainininkių naująją 
plcAštelę, parašė šiuos žodžius:

"Jūsų choras žavingas? Man 
trūksta žodžių išreikšti tą Įspū
dį, kurį teko išgyventi, klau
sant plokštelėje įrašytų dainų! 
Klausant Motinos kalbą, apsi
verkė mano artimieji ir man 
pačiam ašara nuriedėjo”.

Tų dainų garsus, kurie žavi 
ir savuosius ir svetimtaučius, 
išgirsite Jokūbo Stuko šaunia
jame koncerte. Ten galėsite į- 
sigyti ir naujausią Alke Ste
phens dainininkių plokštelę, ir 
jų dainos skambės jūsų butuo
se kiekvieną dieną.

VI. Ramojus

Med. Dr. Joseph J. Zabner 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
VU pradėjo praktika

144 Kent St. Brooklyn 22. N. T. 
(DTO GO Ltae Grr?n Polnt rtotir) 
Priėmimo vatandoe — pirmadlraiai*.

EVergreen 8-9770

Joseph Gafszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

BrooMya. N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinsiąs 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreet P»rJrway Statloa) 

WOOOHAVEN. N. Y.

Sutelktam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL VIreinia 7-4409


