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De Gaille pašalino saviškių kliūtis kel
Prancūzijos kariuomenės su

kilimas Alžire palūžo. Prasidė
jęs šeštadienį, grėsęs invazi
ja į Prancūzijos sostinę sekma
dienį ir pirmadienį, staiga pa
lūžo jau antradienį. Sukilimo 
vadai, generolai Maurice Chal- 
te, Andrė Zeller, Edmond Jou- 
haud ir Raoul Salan iš Alžiro 
miesto dingo ir laikomi pabė
gę. Vyriausybei ištikima ka
riuomenė parėmė kontrolę pa-

Alžiro atstovai pasisakė už galimai greitesnes 
akis De Gaulle ir derybos su Amerika

K^bas. Prieš

t

paskelbta Life, yra kaltinimo aktas sovietiniam 
genocidui ir jį toleruojantiem politikam

— Gen. Challe atskrido į 
Prancūziją ir prisistatė teisin
gumo organam. Sėdi kalėjime. 
Bus teisiamas už valdžios pa
sisavinimą — už tai gresia ka
lėjimas iki gyvos galvos;

grindiniuose sukilimo miestuo- Pat sukilimą už tai grė
sė — Alžire, Grane ir Constan- šia mirties bausmė. Kiti 
tinę. generolai dar ieškomi.

taip

Sukilėlius labiausiai palaužė dar nebuvo* sukilėlių rankose, 
de Gaulle tvirtasv ir griežtas Aviacija ir į laivynas pasisuko 
pasipriešinimas.

Jo įsakymas kariuomenei im
tis visų priemonių, neišskiriant 
ir ginklo, “avantiūristų” užma
čiom sunaikinti buvo lemiamas 
tai kariuomenei, kuri Alžire

KODĖL PATRIOTAI SUKLYDO?
Paryžius pasiryžęs teisti su

kilusius generolus ir pulkinin
kus visu griežtumu. J. Alsop 
korespondencijoje iš Paryžiaus 
NYHT atkreipia dėmesį, kodėl 
tie sukilimo rengėjai, nors buvo 
patriotai tiek pat kaip ir de 
Gaulle, tačiau padarė žalingas 
klaidas.

Keturi generolai buvo rinkti
niai: Challe buvo pasižymėjęs 
karys, kada de Gaulle 1958 jį 
paskyrė kariuomenės vyriausiu 
vadu Alžire; paskutiniu metu 
buvo atsargoje. Jouhaud,
buvęs aviacijos viršininkas Al
žire; prieš metus išėjęs į at
sargą. Zeller, 63, iš armijos šta
bo viršininkų Alžire. pasitrau
kęs 1956, tuo reikšdamas pro
testą prieš Alžiro išleidimą iš 
Prancūzijos teritorijos. Salanas 
— labiausiai dekoruotas armi-
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GEN. MAURICE CHALLE. 
prieš kurį — giljotina ar su
šaudymas.

prieŠ sukilėvus. Aukų paimant 
Alžiro miestą buvo keturi su
žeisti žandarai.

k i •

D* Gaulle autoritetas pakilo 
kaip niekad j Anksčiau.

Užsienio
sirodė tur
Prancūzijos vardu tikrai, nes 
visa prancūzų masė atsistojo 
tvirtai de Gaulle pusėje.

akyse de Gaulle pa 
įs' pagrindą kalbėti

De GaoNe kurs pyftną prie 
Ytdurienio jūrų?

Artimiausioje ateityje — 
teismas laukia sukilimo kalti
ninkę. Laukiama taip pat dide
lio valymo kariuomenėje.

Politinėje srityje laukiama 
pagreitėįant derybų tarp Pran- 

GEN. RAOUL SALAN tebe- ir laikinosios
ieškomas. riausybės. Amerikos spaudoje

pareikšta gausių įspėjimų aiži- 
riečiam, kad jie nekliudytų su
sitarimo, nes de Gaulle yra tas 
žmogus, kuris jų reikalus su
pranta ir į juos atsižvelgia.

Politinis de Gaulle planas — 
sudaryti Viduržemio pylimą — 
gali būti sukilimo įvykių su
kliudytas. De Gaulle pirmykš
tis planas buvęs reformuoti Na- 
to. Įtraukiant į jį ir Ispaniją. 
Bet kai kuriem Nato nariam 
priešinantis prieš Ispaniją, de 
Gaulle sustojo prie idėjos su
daryti Viduržemio jūros sąjun
gą, kurios centre būtų Prancū
zija, rytiniame sparne Italija ir 
Graikija, vakariniame Ispanija. 
De Gaulle labai vertino, kada 
Ispanijos vyriausybė uždraudė 
išvykti 
nui ir 
kilimo 
Alžire.
kad Ispanijos vyriausybė bus 
pro pirštus pažiūrėjusi i jo iš- 
bėgimą. Iki tokios nuotaikos 
išsisklaidys, galis sukliūti ilgiau 
ir de Gaulle Viduržemių jūrų 
pylimo planas.

Life žurnalas balandžio 28 
pradėjo spausdinti Barboros 
Armonienės pasakojimus. kaip 
ji 1940 buvo priversta persi
skirti su vyru ir dukrele, ku
rie išvyko Į Ameriką, o jai ir 
tik ką gimusiam sūnui Ameri
kos konsulas nedavė vizos iš
vykti į Ameriką; kaip ji su sū
num 1948 buvo bolševiku suim
ta ir išvežta Į Sibirą prie Be- 
laja upės; kaip ten gyveno, dir
bo, buvo šnipinėjama, tardoma, 
kalėjime laikoma; kaip pradėjo 
gauti iš vyro siuntinius ir kokį 
įspūdį tie siuntiniai ten dary
davo; kaip ji buvo Sibire nu
teista 20 metų “pataisos dar
bų’’ ir nustojo vilties gyva iš
eiti iš ten ... Visa tai ji pa
sakoja ramiu, primytiviu natū
ralumu. kuris dėl to juo Įspū
dingesnis. Ką ji pasakoja, daly
kai žinomi, girdėti, nes tai mi
lijonų istorijos, tačiau skaitai

juos su nauju susijaudinimu.
Armonienės pasakojimas at

rodo juo aktualesnis šiais me
tais. kada Sovietai sustiprino 
propagandą apie savo laimėji
mus “tarybinėje Lietuvoje”, 
apie “buržuazinių nacionalistų” 
žiaurumus. Armonienės pasako
jimas tai tylus rodymas; pirštu 
Į darbus, iš kurių matyti, kas 
yra didieji žmonijos kankinto
jai. naikintojai, nors dabar 
slapstosi po veidmainių kau
kėm ir šaukia apie kitų žiau
rumus.

Armonienės pasakojimas tai 
lietuvės kentėtojos Įnašas į 
bendras pastangas parodyti pa
sauliui. kuo žmogaus gyvenimą 
pavertė bolševizmas.

Pasakojimus padėjo jai sura
šyti A. L. Nasvytis. Jie išeis 
rudeni dar atskira knyga.

iš Ispanijos gen. Sala- 
kt. Tačiau, kai šio su
metu Salanas pasirodė 
Paryžiuje kilo Įtarimų.

KENNEDY DRAUSMINA SAVO IŠRINKTUOSIUS IR 
LINKSTI LABIAU Į VEIKSMO ŽMONES

GEN. EDWIN WALKER, iš
imtas iš divizijos vado parei

gų dėl idėjų, artimų Birch 
Society. j.

NUO VILKO
ANT MEŠKOS ?

tikėdamiesi paramos iš Ameri
kos. Jie tikėjo, kad Amerika, 
kuri negtdr susikalbėti su de 
Gaulle, parems juos, einančius 
šūkiu pastoti kelią komunizmui 
prie Viduržemio jūrų. Bet Ken- 
nedy viešai paskelbė remias de 
Gaulle ir pasiūlė jam pagalbą. 
Tik de Gaulle atsakė, kad ap
sieis savo jėgom.

Kuboje revoliucija norėjo pa
keisti Castro kuo kitu. Bet 
kuo? Ar tie kiti bus geresni? 
Su tokiu įspėjimu pasiskarde
no The Tablet ir Our Sunday 
Visitor laikraščiai.

Valstybės departamentas — 
rašo The Tablet — rėmė Cas
tro kaip išlaisvintoją. Jam da
vė pinigo ir karo medžiagų. 
Dabar mes norime Castro va
ryti šalin. Tačiau mes pasiren
kame jam įpėdini ne geresnį, 
o gal dar blogesnį. Esą Jose 
Miro Cardona. kurį remia vals
tybės departamentas ir C. I. A. 
kaip naujos revoliucijos lyde
rį, buvo kuri laiką čempionas 
už Castro. Jam tenka atsako
mybė už dabartinių diktatūri
nių įstatymų parengimą, neiš
skiriant šaudymo egzekucijų, 
kurios sulikvidavo per 600 dau 
giausia nekaltų žmonių.

Dale Francis (Our Sunday 
Visitor) dar anksčiau bu v o įspė
jęs apie galimą sukilimą prieš 
Castro ir atkreipęs dėmesį Į as
menis. kurie negali kelti pasi
tikėjimo. Tarp jų pirmoje eilė
je buvo suminėtasis Cardona. 
kuris ir su Castro persiskyrė x 
ne dėl nusistatymo komunizmo 
atžvilgiu. Įspėjo, kad nėra pa
tikimas nė senas politikas To- 
ny Varona. Nepatikimas ir va
dinamas “Liaudies revoliucinis 
frontas”, kuriam vadovauja ul- 
tra kairysis Manolo Ray, arti
mas Castro draugas. Jis gali 
sakytis dabar esąs antikomu- 
nistas, bet be patikrinimo tuo 
patikėti negalima. Dale Fran
cis buvo teigiamai atsiliepęs 
apie Jose Ignacio Rasco, Rive- 
ro. Antonio. Padilla. Artimes. 
Tačiau revoliuciniame komite
te, kuris buvo paverstas egzi- 
ziline vyriausybe pagrindinę ro
lę vaidina kaip tik tie pirmie
ji — kraštutiniai kairieji turi 
kontrolę ir jei Castro bus nu
verstas, padėtis, galimas daik
tas, nedaug kuo pasikeis, — 
rašo laikraštis. Kas dar esą 
keisčiau, tai faktas, kad kairia
jam elementui kontrolę paim
ti palengvinę mūsų vyriausybės

Kubos nepasisekimas turėjo Robert Kennedy, pirštu durda- 
sutelkti tautos jėgas, ir šen. 
Mansfield kalbėjo, kad nelaikąs 
ieškoti dabar atpirkimo ožių. 
Tačiau patys vyriausybės na
riai jo balso neišgirdo ir mė
gina viešumai pasirodyti buvę 
išmintingi, o neišmintį priskir
ti kitiem.

Prezidentas Kennedy mėgino 
tom kalbom užkirsti kelią, vie
šai prisiimdamas visą atsakomy
bę sau. Privačiai jis mėgino 
sudrausminti savo padėjėjus.

Newsweek informavo apie to
kias jo pastangas. Priminė,- 
kaip pirmiausia N. Y. Times 
mėgino nuimti atsakomybę nuo 
valstybės sekr. Rusk ir jo pa
vaduotojo Bovvles, paskelbda
mas. kad jiedu buvo pasisakę 
prieš sukilimo planą Kuboje. 
Tada prezidentas pakvietė Rusk 
ir jam priminė, kad tokio pa
sisakymo Rusk nebūvo pareiš
kęs tada, kada buvo laikas. O

kė žinia, kad jungtinio štabo 
kai kurie nariai aiškinę dėl ope
racijos buvę apeiti, tai prezi
dentas pasikvietė apsaugos se
kretorių McNamara ir patarė 
jam užčiaupti plepalus.

Prezidentas krypsta i "veiks
mo žmones?"
Po Kubos įvykių prezidentas 

įsitikinęs — rašo Journal Ame
rican — kad kritiškais momen
tais jis tegali pasiremti tais sa
vo artimaisiais bendradarbiais, 
kurie labiau reiškiasi darbais, 
ne žodžiais. Nuo “idėjos žmo
nių” jis labiau kreipiąs akis į 
tokius akcijos žmones kaip Ro
bert Kennedy ir viceprez. John- 
sonas.

nusileido parašiutu.vėl bombardavo Quemoy.

buvęs Anglijos vi- 
Vilniuje ir Kaune 

nepriklausomybės 
profesijos žurnalis-

labai skurdžiai. Mirė 
88 metų.

per pas- 
infiltruo 
iš šiau-

singumo sekretorius, reika
lauja teisybe*.

UDALL, vidaus sekretorius, 
kurio žodis sukūrė nesantai
ką

mas Bowles į krūtinę, kalbėjo: 
Aš suprantu, kad jūs kalbate 
pasisakęs prieš, šią operaciją. 
Taip, leiskite man priminti, 
kad jūs to nepadarėte. Jūs bu
vote už. Kai prezidentą pasie-

GAGARINAS IR

Komu Kinija balandžio 26 Tik kabina su robotu laimingai respublikonai protestavo, ir pats ridentas 
Udall išreiškė apgailestavimą), doktriną

ROBOTO KELIONE 
NEPASISEK*

Cape Canaveral balandžio 25 ty geras lokalinis politikas, bet 
paleista raketa, kuri keliavo su vyriausybės postui nopriaugęs, 
robotu. Jam neteko apkeliauti ir juo greičiau prezidentas po- 

• žemės, nes raketa blogai veikė slys jį atgal į Arizoną, juo

jos generolas, padėjęs de Gaul
le ateiti į valdžią. Jie visi yra 
siauroje savo profesijoje; jie 
negalėjo pramatyti naujų gy-. 
venimo sąlygų ir teisingai įver
tinti padėtį. Klydo jie ir dabar

su GEN. M. TAVLOR, prie* ku- 
rf uMevfnys Netikinti, ka* 
negerai *u Kubo* sukilimu

for

Pavergtųjų Seimo protestas prieš 
dvigubus matus Jungtinėse Tautose 

mastą", sakoma telegramoje. 
"Dabar aišku, kad neturi gali
mybės būti diskutuojami tie 
dalykai, kurie nepatinka šię 
laikę didžiajai ketoninei galy
bei (Sov. Sąjungai)".

Protesto telegramoje valsty
bės sekretoriui Pavergtųjų sei
mas apgailestauja, kad

"laisvosos valstybės kapitulia
vo Vengrijos ir Tibeto diskusi
jas tuo metu, kai laisvės prie
šai Jungtinėse Tautose vykdė 
ofenzyvą".

Balandžio 21 Pavergtųjų sei
mas pasiuntė protesto telegra
mas Jungtinių Tautų pilnaties 
pirmininkui F. S. Boland ir 
valstybės sekretoriui Dean Rusk 
bei JAV delegacijos Jungtinė
se Tautose Stevensohui išėmi-. 
mo iš Jungtinių Tautų darbo
tvarkės Vengrijos ir Tibeto 
klausimų.

"Sprendimas pripažįsta šios 
pasaulio organizacijos dvigubą

LAOS FRONTE
— Amerika lėktuvais tebe- 

gabena pagalbą Laos vyriausy
bei. Gabens, iki bus sustabdy
tos kovos. Tuo tarpu Laos ko
munistai rengia naujus puoli
mus. Jie pažadėjo kovas su
stabdyti, bet kada tai bus pa
daryta, nepasakė.

— Amerika nusistačius ne
dalyvauti Ženevos 14 konferen
cijoje, kuri prasidės gegužės 12, 
jei iki to laiko kovos nebus 
sustabdytos. — W. Lippmann 
įtikinėja, kad Laose Amerika 
neįsipareigotų su karinėm jė
gom.

— Anglijos pranešimai, ku
rie trunka jau pora savaičių, 
kad kovos Laos bus sustabdy
tos rytoj poryt, vertinamos 
skeptiškai. Laikoma tai noru 
jtikti kom. Kinijai, kad ji pa
liktų ramybėje Anglijos Hong 
Kongą.

— Kom. Kinija balandžio 26 
pareikalavo, kad Amerika pasi
trauktų iš Laos. Tai esanti pa
ti pirmoji sąlyga kovom sustab
dyti.

Kai Ūdai prašneko 
nelaiką...

Atsiliepė ir spaudą. Labiau
siai dėl vidaus reikalų sekreto
riaus Udall kalbos, kurioje jis 
atsakomybę dėl Kubos priskyrė 
buvusiai vyriausybei “Didžio
ji” spauda atmetė jo netaktą, 
o “mažoji” spauda, kuri infor
muoja ir formuoja masę, atsi
liepė su visu aštrumu. Pvz. N. 
Y. Mirror:

— Gal būt, kvailiausia iš vi
sų situacijų tai vidaus sekre
toriaus Udall kalba, kuris pai
kai priekaištavo Eisenhoweriui 
ir Nixonui už tai, ko jie nėra 
padarę, tuo pačiu metu, kai 
prezidentas tarėsi su Eisenho- 
weriu ir Nizonu apie tai. kas 
turėtų būti padaryta.
. Sekretoriui Udall nepriklau
so atsakinga pozicija vyriausy
bėje, ir jis tvmy atsisakyti dM
savo plepumo. Žmogelis gal bū- bė eilę skaitytojų laiškų prieš 

kubiečius, kurie kelia New Yor- 
ke neramumus. Laiškai pritarė 
laikraščio pareiškimui: tegul 
kubiečiai keliauja namo. Kita 

ir turėjo imti susprogdinta ore. kraštui bus goriau (dėl Udall laiškų grupė pasisako, kad pre-
turėtų ginti Monroe 
“darbais, ne žodžiais”.

POLITIKOS PAMOKA; dar
bai, ne žodžiai.

ROBERT KENNEDY

Toliau dėl Kubos
— Sovietai balandžio 26 pra

nešė, kad jie duos Kubai pagal
bą ir ją gins, jei ji bus užpulta.

— N. Y. Times vedamajame 
paremia opiniją, kad Amerika 
nesiskubintų dabar, nieko dary
ti Kubos reikalu. Jei jau Cas
tro užpultų kitus, tada būtų ki
tas reikalas. — W. Lippmannas 
N.Y.H.Tribune aiškina, kad Ku
ba Amerikos saugumui nesan
ti taip svarbi.

— Kubos invazijoje dalyva
vo apie 1500 vyrų, kurie kėlė
si 6 laivais. Iš vienos grupės, 
kurioje buvo 350 vyrų, beliko 
gyvų ir nepakliuvusių ir nelais
vę tik 4.

— Journal American paskel-

MIRĖ E. J. HARRISONAS
Iš Londono pranešė, kad ten 

balandžio 23 po ilgos ir sun
kios ligos mirė Ernest John 
Harrisonas. 
cekonsulas 
pirmaisiais 
metais. Iš
tas, Harrisonas ir paskiau pa
sitarnavo Lietuvai savo raštais: 
buvo Eltos korespondentas 
1921-40 prie Lietuvos pasiunti
nybės, parašė Lithuania Past 
and Present 1922. Lithuania 
1928, Lithuania's Fight 
Freedom

Paskutiniu metu gyveno 
žmona 
laukęs

Daily News pakartojo pran
cūzų radijo ir televizijos ko
respondento E. Bobrovskio, grį
žusio iš Maskvos, parvežtą ži
nią apie Gagariną ir Iliušiną. 
Esą žinia, kad Sovietuose žmo
gus su raketa buvo paleistas 
balandžio 7. kaip tai rašė Lon
dono komunistų Daily Worker. 
yra teisinga. Tas žmogus buvo 
Vladimir Iliušin. lėktuvų kon
struktoriaus sūnus. Jis apskri- 
dęs žemę tris kartus penkias 
dienas prieš Gagariną. Bet fi
ziškai ir psichiškai jis taip bu
vo sužalotas, kad dabar guli 
Maskvos vienoje ligoninėje prie 
mirties. Maskva stengiasi da
bar įpiršti jo ligai kitą priežas
tį: jis buvęs sužeistas automo
bilių lenktynėse. Gagarinui 
nieko nebuvo užsiminta apie 
Iliušino likimą prieš kelionę.

Kai šis sovietinis melas iš
aiškėjo. nebeaišku jau daros, 
ar Gagaririas yra iš viso skri
dęs apie žemę, ar tai buvo tik 
blogai surežisuota vaidvba.

• "■

-J
— New York Times rašo 

priešingai nei The Tablet ir 
Our Sunday Visitor. Jis kaltina 
ČIA. kad ji nustūmusi į šalį 
kairiąsias grupes ir pasirėmusi 
dešiniųjų grupių sukilėliais.

— Pretę Vietname 
kutinius 4 mėnesius 
ta komunistų agentų 
rėš Vietnamo 3,000.

— Sovietai pareiškė protes
tą Anglijai, kad joje treniruo
jami vokiečių kariai i kad Mask
voje ar Prahoje treniruojami 
Kubos kariai — niekas nepro
testuoja).

— Prancūzija balandžio 25 
susprogdino ketvirta atominę 
bombą Saharoje.
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DIDELE NETIESA, KAD JIE NEKARIAUJA
aš jum papasako-

Mūsų kolektyve 
darbas nuo to lai-

Pasisakymas ryšium su vie
nu laišku redakcijai (2)

dabar įvykdytas pasikėsinimas 
prieš ukrainiečių spaustuvę) pa
traukė į teismą ukrainiečių or
ganizaciją. kad ją iš šių namų 
pašalintų. Tas nuomininkas at-

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 FABRICS

votoją Matus Cermak 1955 te-

Anuomet Matus Cermakpašte 
gavo pakistą ir vietoje norėjo 
atidaryti. Bet paliete buvo la
bai stipri sprogstamoji mečia-

nes pabėgėliu iš Ryty orgahi-’ kartą kėsinosi nužudyti vyriau
sią minėto laikraščio radakta- 
riy. ------- ______ r-------

Banderą nužudė 1959 spalio ga, kuri jį atidarant, sprogo, 
mėn. paslaptingose aplinkybė
se. Anuomet, jam beeinant iš 
minėtos būstinės Zepelino 
gatvėje į savo namus, jis krito 
šaukdamas visai prie savo kam
bario ant laiptų ir tuoj po to 
mirė, nunuodytas dano kaliu.

1958- pradžioje ukrainiečių 
laikraščio vyr. redaktorius ga
vo pakietą paštu. Atidarant, pa- 
kietas sprogo h* iš jo prasimu
šė liepsna. Redaktorius buvo 
sužeistas, nors ir nesunkiai.

Naujausias pasikėsinimas at
liktas tuo pačiu būdu, kaip ir 
1959 m. prieš rusų emigrantų 
centrinės organizacijos būstinę 
Muenchene. Leipzigo gatvėje, nuomininkas (namo, kuriame 
Ir tuomet pasikėsintojai pri
tvirtino sprogmenį prie namo 
apatinio aukšto lango.

Bet baisiausias pasekmes tu
rėjo pasikėsinimas, įvykdytas

daug žalos.

Tuose pačiuose namuose yra 
ukrainiečių antikomunistinės 
organizacijos būstinė ir jų laik
raščio “šlach Peremohy” (ke
lias į pergalę) leidykla. Vo
kiečių kriminalinės policijos 
specialistai nustatė, kad šis pa
sikėsinimas atliktas politiniais 
motyvais. Neišaiškintos kilmės 
sprogmuo buvo pritvirtintas 
prie lango ukrainiečių spaustu
vės, kuri yra apatiniame aukš
te. Sprogimo metu buvo sudau
žyti aplinkiniai langai ir su
sprogdinta viena spaustuvės 
mašina. Laimingu atveju, aukų 
nebuvo, nes spaustuvė tuo lai
ku buvo be žmonių, o gatvė
je niekas nėjo pro šalį.

Nustatyta, kad šį pasikėsini-

Pasekmės — vietoje užmušti 
Matus Cermak ir viena artumo
je stovėjusi moteris, penkioli
ka pašte buvusių žmonių su
žeisti, kai kurie ląbai sunkiai. 
Ir pati pašto įstaiga smarkiai 
apgriauta.

Suprantama, vokiečiai dėl 
šitokių sovietų agentų teroro 
savo krašte labai jaudinasi, nes 
juk nukenčia ir patys vokie
čiai. Ypačiai didelį nepasiten
kinimą rodo tų namų gyvento-, 
jai kuriuose turi savo įstaigas 
rytų pabėgėlių organizacijos. 
Po Banderos nužudymo dar 
praeitais metais vienas buto,

pavojaus namo 
ra ir- uįoaiBi 
dabartinio pasikfeginimn, reikia 
manyti, namo gyventojai vėl 
šitą klausimą jučūns.

Aplamai. Muenchenas šiuo 
laku yra svarbiausias centras 
pabėgėlių iš Rytų įvairių or
ganizacijų. čia tos organizaci
jos turi savo būstines, leidžia 
spaudą ir t. t. Tūo pačiu Muen
chenas yra ir pabėgėlių anti- 
komunistų centras. Tai atkrei
pia ir dėmesį Maskvos, 
siunčia savo apmokytus 
tus antikomunistiniams 
grupavimams terorizuoti.

Bolševikų agentų pasikėsini
mų buvo jau daug daugiau, ne

r kurių dalis pabė-

kuri 
agen- 
susi-

lis buvo suimta. Sugautuosius 
vokiečių teismas nubaudė, ta
čiau labai švelniai: aukščiau
sia bausmė —trys mėnesiai 
kalėjimo. Mažomis bausmėmis 
nubaudė todėl, kad vagys ne
naudojo teroro, be to, nustatė, 
kad valstybės išdavimo nebuvo. 
Kažin, jei kartotekas būtų iš
vogę vokiečiams, tai turbūt bū
tų buvę palaikyta valstybės iš
davimu. Bet mums atrodo, kad 
visi, kurie tarnauja Maskvai, 
knisasi po laisvos valstybės pa
matais ir siekia ją pavergti.

M. M. (ELI)

►

»

MERCURY Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J

. Skyrių veda JONYNĄ 8I81&N*

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai j —

LIETUVĄ, UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

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

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

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

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.
Krautuvė: 15 East 7th Street e Tel. OR 4-3930

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

3. DERYBOS IKI KUR IR Į 
KUR

Laiško autorius yra iš tų. ku
rie pasisako už diplomatinius 
su komunistais išsiaiškinimus,- 
(net kompromisinių derybų) ke
liu.

Taip galvoja ne vienas auto
rius.. Dean Acheson. Jim Bi- 
shop, George Sokolsky neseniai 
rašė, kad esama žmonių, kurie 
derybų ir aiškinimosi su komu
nistais reikalą paremia argu
mentu: “Kol su jais kalbamės 
Jungtinėse Tautose, mes esame 
saugūs”, “Kol mes su jais de
ramės. jie nekariauja”.

Tačiau yra kitaip galvojan
čių dėl tų argumentų už dery
bas su komunistais. “Teorija 
(kad kol bus su komunistais 
deramasi jie nekariauja) pasi
rodė nieko verta. Tuo metu, 
kai eina pasikalbėjimai. Sovie
tu universalinė valstybė žygiuo
ja pirmyn ne tik diplomatiniu, 
bet ir teritoriniu atžvilgiu", ra
šė š. m. balandžio 11 Journal 
American kolumnistas George 
Sokolsky. O kitas to laikraščio 
kohimnistas Jim Bishop rašė

dar griežčiau: "Kiekvienas, ku
ris sako, kad Vakarai gali de
rėtis su Rytais, yra naivus. 
Derybos dėl Laos. Berlyne. Ko
rėjoj — bet kur kitur pasau
ly — davė pirmenybę Sovie
tam ar nedavė jokio susitari
mo”.

Tai laikraštininkų nuomonės. 
Dėmesio vertas dar ir diploma
to pasisakymas. Buvęs valsty
bės sekretorius Dean Acheson, 
pasiremdamas savo praktika su 
Sovietais. įspėjo pirmiausia dėl 
tikėjimo, kad kol deramasi su 
Sovietais, tai jie nekariauja.

' Negali būti didesnės netie
sos: jie kariauja. Jie yra pri
siėmę taktiką, specialiai patar
tą Lenino. — delsti su krizėm, 
demoralizuojant ir silpninant 
priešininką. Mano manymu, 
tarptautinės konferencijos, 
tarptautinės derybos yra prie
monės konfliktui baigti, kaip 
lygiai gerose ekspertų rankose 
jos gali būti vartojamos ir jam

” (The Saturdaypratęsti

- - . V

Evening Post).
Achesonas betgi pasisako už 

derybas su komunistais. Tik 
jis nurodo, kada tos derybos 
gali būti sėkmingos. Vienu de
rybų neužtenka. “Derybos — 
rašė Achesonas — negali būti 
atskirtos nuo akcijos. Derybos 
ir akcija yra to paties dalyko 
dalys. Akcija dažnai esti ge
riausia derybų forma ... Sput- 
nikai buvo galingas stūmok
lis derybose — taip pat ir 
Marshallo planas“.

Achesonas labai vertino ang
lo Sir William Hayler atsilie
pimą apie derybas su komu
nistais — kada su jais galima 
susiderėti:

“Rusai nėra įtikinami iškal
bingumu ar paveikiami raciona- 
liniais argumentais. Jie pasi
kliauja tuo. ką Stalinas pavadi
no tarptautinės politikos rea
lia baze — jėgų kalkuliacija... 
Jokia aplinkybė nesulaikys jų 
nuo to. ką jie buvo pramatė 
daryti: vienintelis būdas pakeis
ti ju užsimojimam — tai paro
dyti, kad jie neturi kito pel
ningesnio pasirinkimo; kad tai, 
ką jie nori padaryti, yra neį
manoma" (Saturday Evening 
Post)..

Iš tokios pažiūros plaukia ir 
praktinė politikos išvada: jėga 
vyriausybės, kuri derasi su ko
munistais. stiprinama, kad Mas
kva matytų, jog neapsimoka ka
ras ir agresija. Tokia, atrodo, 
yra ir Amerikos vyriausybės 
taktika.

Darbininkui šiuo klausimu 
yra patikimesnis autoritetas 
Dean Acheson, vertinant dery
bas ir jų siekiamus padarinius.

MALAJŲ atstovas Kamil: Kas 
belieka, jei Tibeto klausimas ne
svarstomas.

NIGERIJOS atstovas Wachuku: 
Mes norime darbų, ne žodžių.

Ii sau vietas rasti ir tauty lais
vės išsaugojimo ar laisvė at
gavimo klausimai. 

(Bus daugiau)
SOVIETŲ atstovas Zorinas: O 
šaltojo karo klausimai mum tik 
trukdys...

Kotoniaiotoje Lietuvoje
Geografijos mokytojas Ivaškov

Taip, Ivan Leontjevič Ivaš- 
kov yra geografijos mokytojas 
Vilniaus 25 vidurinėje moky
kloje. Jis iškilo į spaudą, raši
nėdamas skundus, kaip jį visi 
skriaudžia.

“Leiskite, 
siu teisybę, 
neįmanomas
ko. kai direktorium yra paskir
tas Dykan. Jis ir kai kurie ki
ti mokytojai mane persekioja. 
Administracija stengiasi manim J 
nusikratyti mokykloje”. f”

“Dėl ko?” teiravos' Sovets- 
kaja Litva korespoiplentai. Ir 
Ivaškov ėmė mojuoti rankom, 
pasakodamas apie savo bendra
darbius. Paaiškėjo, kad pernai I 
jis nesiskundė. Pernai trūko 
mokytojų, ir jam davė papildo
mai žemės ūkio pamokas ir ; 
praktiką. Jis dirbo perkrautas. 
Dėl to uždirbo mėnesiui 1,600 
rublių. Šiemet jo vietoj paėmė 
specialistą inžinierių. Jam pa
mokas nukirpo, pernai jis ne- : 
vadino direktoriaus kitaip kaip 
tik Grigorij Kuzmič. Šiemet jau f 
tik Dykan. šiemet jis- pasijuto _ 
skriaudžiamas ir ėmėsi plunks- į 
nos. Parašė šešis skundus, kad * 
dėl direktoriaus kaltės jam ne
teisingai išskaityta ar nedamo- 
kėta 14 rublių ir 97 kapeikos. 
Jo skundus svarstė vietos 
komitetas, konfliktų komisija, 
respublikinis švietimo darbuo
tojų profesinis komitetas, fi
nansinės organizacijos, miesto 
partijos komitetas.

“Neteisingai jie atmetė ma
no skundus. Teisybė yra ma
no pusėje”, mušėsi į krūtinę 
Ivaškov, “ir dėl jos dar pako- 
vosim”.
‘ Ivaškov parašė naują kupe
tą laiškų su skundais: “Ivaško- 
vui išskaitymai neteisingi”, “at
lyginimas už darbą apskaičiuo
tas netiksliai”, “Ivaškovui skir
ta pamokų per mažai”. Taigi: 
“Apsaugokite Ivaškovą nuo 
persekiojimų, sutvarkykite di
rektorių Dykan, švietimo sky
riaus tvarkytoją Dobrynin, mo
kyklos partinį sekretorių Sers- 
tnęv, visus mokyklos komunis
tus”.

WEISS & KATZ, INC
181 ORCHAKD ST, N. Y

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 j užsieni.

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

1158 Basi Jersey Street, Elizabeth. N. J.
Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JCS# ARTIMIESIEMS

Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai,

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE
PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
200 ORCBARD STREET

TeL: AL 4-8319
NEW YORK 2, N. Y.

Triukšminga ir nevaisinga sesija baigės
JT sesija balandžio 22 bai

gės. patvirtinusi Kongo opera
cijai 100 mil. Prieš tas sumas 
buvo sukilusios ir lotynų Ame
rikos valstybės. Tik kai Ameri
ka davė viena 47 mil.. po ilgų 
derybų jos nusileido.
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DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

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;

VIEŠAS PAREIŠKIMAS į
Gerb. p. Redaktoriau, t
Būkite malonus, išspausdin- » 

kitę Darbininke šį mano pareis- > 
kimą! I

Maždaug prieš kelias savai- » 
tęs kai kuriuose mūsų laikraš- > 
čiuose pasirodė (mano tik da- | 
bar pastebėta) žinia apie įvy- ► 
kusi (berods, kovo mėn. pabai- ► 
goję) praplėstojo Vliko prezi- ► 
diumo posėdį. Pranešta, jog ta- E 
me posėdyje “buvo sudaryta į 
informacinė komisija“, ir išvar- J 

gavos toki paradoksai: JT rado dinta į ją “pakviesti“ asmenys, > 
laiko pasmerkti Pietų Afrikai, kurių tarpe minima ir mano pa- > 
Portugalijai, bet nerado laiko varde. Jeigu “pakvietimu ’ ndri- >

kiek dėl pačios JT cfrganizaci- 
jos išsilaikymo: Maskva — 
prieš Hammarskjoldą ir prieš 
pinigus JT Kongo operacijai. 

" Amerika už Anot N. Y. Times, 
čia Amerika nieko nelaimėjo, 
bet nieko ir nepralaimėjo. Klau
simais. kurių lietė pasaulio tai
ką ir teisingumą, daugiau ini
ciatyvos rodė Maskva ir dėl to

AL 4-5456 
OI 5-8808

Sesijos pabaigoje A. Steven- 
sonas apgailestavo, kad nebuvo 
svarstomas Vengrijos klausi
mas. Malajų atstovas apgailes
tavo. kad nebuvo nė Tibeto 
klausimo. 0 Sovietų Zorinas at
sakė: kam vykdyti toliau šaltą
jį karą tokiais klausimais, ku
rie yra mirę.

Sesija buvo ilga ir triukšmin
ga. Triukšmo viršūnė buvo
Chruščiovas su batu. Bet dar- ('astro egzekucijų, kuriose žu- 
binga nebuvo. Ji kovojo ne tiek vo per 600. Ir dėl komunistų 
dėl pasaulio tvarkos ir taikos, nužudytų asmenų.

Tel. HY 1-5290 
Tel. LO 2-5941

FO 3-8569

o NEW YORK 3, N.Y„ 39 - 2nd Avenue —
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue —
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. —
• ROCHESTER, N. Y^ 563 Hudson Avenue —
• LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th Street —
• PATER8ON 1, N. J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619
• NEW HAVEN, Conn^ 6 Oay Street — TeL: LO 2-1446
• PITT8BURGH 3, Pa„ 1015 E. Careon Street — Tel.: HU 1-2750
• WORCESTER, Mus., 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868
• HĄMTRAMCK, Mich, 9350 Jos.’ Campan — Tel.: TR 3-1666
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.i TO 1-1068

. . . • CHICAGO 22, IIL 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6966
komunistam agresoriam pa- ™ pasakyti, kad ai esąs tos į •
smerkti dėl Vengrijos, dėl Ti- komisijos, narys, tai toji infor- Į e newark 3, n. j J 428 ^Springf ieid Avenue — Tei.: bi 3-1797

beto dėl Kubos dėl Laos Bu- macija yra klaidinga. Jokios į • philaoelphia 23, Pa. 530 w. Girard Avė.. — Tei. wa 2-4035
• WATERBURY, Conn„ 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
o GRAND R A PI 08, Mich^ 414 Scrtbner Avė., N.W. — GL 8-2256 
o PASSAIC, N. L 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387
• DETROIT, Mich^ 6440 Mlohlgan Avenue — Tel.: TA 5-8050
• VIN EL A NO, N. J, West Landls Avenue, Oreek Orthodox BMg.

Skjrrtue aUderytas penktadieniais, ėeStadteniais ir sekmadieniais 
JER3EY CITY, N. J, 75 Iright SL Ir kampas Jerscy Avenue

beto. dėl Kubos, dėl Laos. Bu- macija yra klaidinga. Jokios 
vo laiko siųsti komisiją, kuri Vliko komisijos (ar kurio nors 
ištirtų Lumumbos nužudymą. ^ito padalinio) narys aš nebu- 
o niekas nekėlė balso J. T. dėl vau ir nesu

Jus gerbiąs
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Lojalumo paradas
Lojalumo eisenos JAV ruo

šiamos kasmet balandžio mė
nesio paskutinį šeštadienį ar
ba sekmadienį. Tomis patrioti
nėmis demonstracijomis reiš
kiama ištikimybė šiam kraštui, 
jo tvarkai ir vyriausybei. Drau
ge yra tai protestas prieš gai
valus, kurie gyvena šiame kraš
te ir naudojasi jo įstatymų ap
sauga, bet knisasi po JAV san
tvarka, siekdami kenkti Ame
rikos laisvei ir jos žmonių ge
rovei. Šis subversyvinis ele
mentas taip pat turi savo “lo
jalumo paradą” — gegužės 1 
demonstracijas.

Gegužės 1 kitados nebuvo 
tokio bolševikinio pobūdžio, 
koks dabar stengiamasi jai su
teikti. Tai buvo viešas pasireiš
kimas darbininkų judėjimi, sie
kusio geresnių gyvenimo ir dar
bo sąlygų. Jis turi savo pagrin
dą istorijoje. Be to, reikalingas 
ir šiandien tuose kraštuose, 
kur darbininkai dar neturi rei
kiamos įstatymų apsaugos. 
Ypač reikalingas revoliucinis 
darbininkų judėjimas Sovietų 
Rusijoje ir jos pavergtuose 
kraštuose, nes darbininkai bol
ševikinės diktatūros yra žiau
riai slegiami ir išnaudojami. 
Amerikoje darbininkai turi tin
kamas darbo sąlygas ir gerai 
ofganizuotas laisvas
Nieko panašaus nėra Sovietų

unijas.

SiSSMūsų balsas Tave tepasiekitų, kai trys Lietuvos vyskupai 
laisvame pasaulyje pasirašė ak* 
tą, kuriuo Lietuvą ir lietuvių 
tautą pavedė šv. Marijos Ne
kalčiausios Širdies globai. Per 
tą 10 metų Lietuvoje įvyko 
daug kas skaudaus ir kai kas

Skaudu yra, kad tame laiko- 
tarpyje ariavysk. Mečislovas 
Reinys ir vysk. Vincentas Bo- 
risevi&us mirė bolševikinės san
tvarkos vergų stovyklų kančio
se. Mirė taip pat vysk. Pran
ciškus Ramanauskas, paleistas 
ir grįžęs Lietuvon invalidu. Mi
rė apie 200 kunigų ir keli tūks
tantiai pasauliečių, grįžusių ir-Pašūkaujama apie to “proleta

riato” pergalę pasaulyje, nuty
lint, kad tikrasis proletariatas 
— nuskurdintas, pažemintas, 
beteisis — tėra Sovietų Rusi
joje. žmonės verčiami vergiš
kai dirbti,- kad būtų soti bol
ševikinė buržuazija. Kurstomi Teofilius Matulionis, nors ir ne- 
kituose kraštuose perversmai, 
o vergų viešpatystėje reikalau
jama neribotos ištikimybės.

Ištikimybė bolševikinėje san
tvarkoje išreikalaujama prie
varta — gąsdinimu, baudom, 
persekiojimu ir net žudymu.Tai 
užčiauptos burnos, surištų ran
kų ir alkano pilvo ištikimybė. 
Ji pareiškiama pačių bolševi
kų organizuojamom demonstra
cijom ir skelbiama sovietinės 
propagandos visais spaudos bei 
radijo garsintuvais. Bolševiki
nėje diktatūroje “visi ištikimi” 
ir visi “lojalūs” drakoniškiem 
jų įstatymam.

Demokratinėje santvarkoje 
ištikimybė yra laisvos valios 
dalykas. Laisvė būti ištikimam 
ir laisvė pasidaryti išdaviku. 
Bolševikai tuo«naudojasi. De
mokratinė laisvė ir jiem teikia 
didesnes galimybes drumsti. 
Nekiekvienu atveju demokrati
nė valstybė gali tam užkirsti 
kelią, nepažeisdama savo pilie
čių laisvės. Tad ir piliečių rei
kalas susiprasti ir. taip susior
ganizuoti, kad svetimiem agen
tam nesirastų dirvos subversy- 
vinei akcijai.

Amerikoje lojalumo paradai 
yra viena iš priemonių plačia-

Sąjungoje.
Sovtetę Rusija tačiau dedasi 

viso pasaulio “darbininkų gynė
ja’, o gegužės 1 minėjimus 
lenkia savo imperialistiniam šie- ... . , . ..
kiniam. Kituose kraštuose bot- ™iomenH pademonstruoti 
ševikai stengiasi gegužės 1 de- sav0 lStlk"Ilvbę sahes de-

Uksu o mokratinei santvarkai. Yra taip
pat proga iškelti bolševikinės 
diktatūros piktybę, demaskuoti 
Sovietų Rusijos kėslus, reika
lauti laisvės pavergtom tautom.

Lietuviai turėtę labai gausiai

VYSK. V. BRIZGYS

rama slaptai Tad mūsų malda 
tegul ir už juos papildo tradi
cinę mūsų pagarbą Sv. Marijai, 
tepasiekia Lietuvą žinia apie 
mūsų pamaldumą, teneša pa
guodos ir padrąsinimo.

Ypač pamaldžiai paminėkime 
gegužės 13, kaip dieną, kuri 
primena ypatingus santykius 
tarp Lietuvos ir Sv., Marijos. 
Mūsų gyvybe, saldybe ir viltie 

'— sveika!

globai, pasiraginkime ypatingu 
būdu prašyti šv. Marijos pagal
bos mūsų tautai ir išminties vi
sai žmonijai Lietuvoje, žino
me, nebus leista vietai minė
ti gegužės 13. Retai kur žmo
nės ten susirinks kasdien pa
garbinti Šv. Mariją. Tai bus da-

— kursto kituose kraštuose* 
įvairiausius neramumus, kelia 
nesantaiką. Tik tuo būdu jie 
tikisi išsilaikyti ir išplisti.

Sveiko proto kritikos ir gy
venimo praktikos neišlaiko nei 
bolševikų ideologija, nei jųso- 
cialinė bei ūkinė doktrina, jei naikinti bolševizmą ne viename 
bolševikai pavergtiem žmonėm kuriame krašte — sugriauti tik 
gina klausytis ir žinoti tai, kas jo režimą, bet sugriauti pačią 
nėra jų melas. Neleidžia to sa- komunizmo klaidą, nėra sėkmin 

gesnės priemonės, kaip' kelti , 
žmonių kultūrą, skleisti krikš
čionybę ir supažindinti su bol
ševizmu praktikoje.

Geriem žmonių pasiryžimam 
niekada nepritrūksta ištvermės, 
jeigu jie tiktai ieško dangiškos 
šviesos ir tvirtybės. Lietuvos 
žmonės visais laikais tai gerai 
žinojo ir žino. Žinome taip pat, 
kiek mūsų tauta patyrė pagal
bos ir naudos iš pamaldumo į 
Šv. Mariją, siekdama laikytis 
doros principų ir kurdama gra
žius papročius. Retai kur pasau
lyje žmčnės parodo tokio nuo
lankaus ir jausmingo pamaldu
mo į Šv. Mariją gegužės mėn., 
kaip Lietuvos žmonės.

šiemet minint dešimtmetį, 
kai Lietuva buvo pavesta šv. 
Marijos Nekalčiausios širdies

nėra jų melas. Neleidžia to sa
vo melo nė paliesti — kriti
kuoti žodžiu ar raštu. Negalė
dami protiniais argumentais sa
vo melo apginti nei įveikti ti- 

gi invalidais Lietuvon. Tai, be kėjimo, jie draudžia tikėjimo 
abejo, tik maža dalelė tų, ku- mokyti, o Dievą bei tikėjimą 
rie buvo vergais išvežti į skur- išjuokia ir persekioja, jauni- 
do ir teroro rusų imperiją.

Turime kiek paguodos, kad Kas bolševizmą yra patyręs 
dar tebegyvena senelis vysk. * gyvenimo praktikoje, tegali jį 

laikyti Dievo rykšte, o ne ko
kiu keliu į “žemiškąjį rojų”. 
Neužkrėsi bolševizmu ir tų, ku
rie jo neišgyveno, bet gerai 
supranta, kas jis iš tikrųjų yra. 
Bolševikai visas savo išgales ir 
visą melo aparatą nukreipia į 
tuos, kurie nesugeba dar gerai 
skirti melo nuo tiesos, yra ma
žiau apsišvietę, mažiau kultū
ringi, sudaro vadinamąją tam
siąją žmonių masę.

laisvas, bet grįžęs savo kraš- 
tan iš kalėjimų ir koncentra
cijos stovyklų. Buvo konsekruo
ti dar trys nauji vyskupai. 
Mes guodžiamės, kad Ugi šiol 
nei teroras, nei deportacijos, 
nei vandališkas žmonių apiplė
šinėjimas ir skurdas nėra pa
laužęs Uetuvių tikėjimo ir pa
triotizmo.

Bet šiuo metu pastebime, kad 
yra pakilusi nauja bolševikų 
siautėjimo ir senojo Maskvos 
irfiperializmo banga prieš tikė
jimą ir lietuvybę. Vyskupai Lie
tuvoje yra belaisviai. Vedama 
labai nekultūringa pašaipos ir 
melo kova prieš Dievą, tikėji
mą ir kunigus. Jaunimo akyse 
visokiais būdais stengiamasi su
niekinti garbingą Lietuvos pra
eitį. Yra atsiradę keli kunigai 
ir keUolika pasauliečių, atkri
tusių nuo Dievo ir savo tautos, 
kurie visiškai pasidavė ruso pa
vergėjo ir bedievio bolševiko 
tarnybai. Atrodo, lyg jie nesu
prastų, kad tuo būdu išniekina 
save, savo tėvus ir senolius. 
Nebe savomis mintimis ir žo
džiais, o senu nuvalkiotu Mask
vos žodynu kolioja mylinčius 
savo kraštą ir savo tautą, ger
biančius lietuvių tautos praeitį, 
tikinčius Dievą ir norinčius Jį 
garbinti.

Tai daroma tuo metu, kada 
vienas šūvis galėtų pridaryti 
nepalyginamai daugiau žalos ir 
nusinešti daugiau gyvybių, ne
gu bet kuris praeityje garsiau
sias karo mūšis. Bolševikai ge- 

„ _ rai tai supranta ir išnaudoja.
Tam tikslui Maskvoje gegužės dalyvauti šiose patriotinėse de-‘ Jie bijo atviro karo, bet žino, 
1 išpučiama kaip viena iš di- monstracijose ir priminti savo kad ir kiti jo baiminasi. Bolše- 
džiųjų “proletariato švenčių”, tautos nelaimę. vikai dėl to kariauja pasalomis

monstracijaš paversti išraiška 
ištikimybės jų revoliucijai ir 
diktatūrai. Kitų valstybių pi
liečiai kurstomi pasidaryti ne
ištikimais savam kraštui ir de
mokratiniam gyvenimo būdui.

n«n«wtntir

METRO LEONI, S. J.

VATIKANO SNIPAS
1ŠTRAUKOS Iš KNYGOS "SPIA DEL VATICANO7

mui meluoja ir jį tvirkina.

Visa tai teprimenu tam, kad 
būtų lengviau suprasti dvasi
nių ir idėjinių ginklų reikšmę 
šiandieninėje mūsų .misijoje 
laisvame pasaulyje. Norint pa

SV. MARIJA ■— Japonijos kankinių globėja.

Fatimos vyskupo laiškas lietuviams
Aš visada būnu labai sujau

dintas, kai kreipiuosi į žmones, 
kurie kenčia persekiojimus dėl 
tikėjimo savo krašte ar vargs
ta svetur, toli nuo savo tėvy
nės.

Aš žinau, kad Dievo Motina, 
pasirodydama Fatimoje 1917 
metais, turėjo galvoje juos, ne
abejotinai su visa meile ir Jos 
Nekalčiausios širdies švelnumu 
iš anksto pranašaudama, kad 
daug žmonių bus persekioja
mi ir turės kentėti komunizmo 
priespaudoje. Ji turėjo galvo
je ir jus.

Be abejonės, esate brangiau
si Dievo Motinos vaikai, nes 
keičiate, o Ji yra mūsų Moti
na. Jūs gerai žinote, kad mūsų 
motinų širdys yra linkusios ypa
tingai mylėti ir branginti ne
laiminguosius vaikus. Niekada 
to nepamirškite! Taip pat ne
pamirškite, kokią didelę reikš
mę turi kančia Dievo akyse, ' 
kai toji kančia yra priimama 
nuolankiai, kaip Dievo valios 
pasireiškimas.

Pakilkite dvasioje, mylėkite 
Dievo Motiną ir pasitikėkite Ja? 
Ji bus jūsų stiprybė, jūsų vil
tis ir suraminimas visuose jū
sų gyvenimo momentuose, jeigu 
vykdysite Jos prašymus — kal
bėsite kasdien rožančių patys, 
o jei galima, bendrai šeimoje, 
vykdysite pirmųjų mėnesių šeš
tadienius kaip atsilyginimą už 
nuodėmes ir aukosite kiekvie
nos dienos darbus Jos Nekal
čiausiai širdžiai.

Jei imtumėte svyruoti ir ne
tektumėte ryžtingumo, atsimin
kite Jos pažadą, kad galų gale 
Jos Nekalčiausia širdis trium
fuos!

Aš esu laimingas sužinojęs, čiausios širdies pažadėtoji per- 
kad šių metų gegužės 13 die
ną sueina 10 metų nuo Lietu
vos pasiaukojimo Nekalčiausiai 
Marijos Širdžiai. Tai Jos pirmo
jo pasirodymo diena. Tą dieną 
švenčia visa portugalų tauta ir 
tada atliekamos kelionės į Fa
timos šventovę. Aš pažadu 
jums, kad tą dieną prašysiu vi- * Sąjūdžio Dvasios Vadas

sus maldininkus (jų bus daug 
tūkstantių) melstis už Lietuvą 
ir visus lietuvius, esančius sa
vo tėvynėje ar išblaškytus po 
visą pasaulį, toli nuo Lietuvos.

Jūs visada būsite mano šir
dyje ir mano maldose. Aš mel
džiu Fatimos Dievo Motiną, kad 
duotų jums drąsos ir kantry
bės pakelti slėgiantius vargus 
ir sunkumus.

Siųsdamas jums visiems savo 
ganytojinį palaiminimą, lieku 
visada su jumis Švenčiausios 
Jėzaus ir Marijos Širdies vie
nybėje;

Joao Pereira Vanancio
Leirios Vyskupas

Gegužes mėnuo 
Lietuvai

Brangūs lietuviai,
Gegužės 13 kasmet švenčia

ma kaip viso pasaulio lietuvių 
maldos ir atgailos diena už Lie
tuvos ir nusidėjėlių atsiverti
mą. šiemet gegužės 13 sueina 
10 metų, kai Lietuva paauko
ta Nekalčiausiai Marijos šir
džiai.

Per tą laiką įvyko daug pa
sikeitimų. Komunizmas išsiplėtė 
Azijoje, sustiprėjo Europoje, 
pradėjo karą Afrikoje ir įkėlė 
koją į Amerikos, kontinentą. 
Tūkstančiai tikinčiųjų mirė per 
tą laiką kankinių mirtimi. Ma
rijos žodžiai pildosi. Kelia dide
lį susirūpinimą įvykiai vykstą 
pasaulyje.

Maloniai kviečiu visus lietu
vius pildyti Marijos prašymus, 
vykdyti pirmuosius mėnesių 
šeštadienius ir pasiaukoti Ne
kalčiausiai Marijos širdžiai, kad 
greičiau priartėtų Jos Nekal-

galės triumfo diena.
Tebūnie šiemet švenčiama ne 

tik gegužės 13, bet visas gegu
žės mėnuo kaip maldos atgai
los mėnuo už Lietuvos laisvę 
ir nusidėjėlių atsivertimą.

Kum Albertas Kantautas
Mėlynosios Armijos Lietuvių

netoli Kėdainių, Kalnaberžės įkyraus visų riksmo. Bet ir 
dvarą; iškilo malšindamas 1905 - 
metų revoliuciją Rusijoje ir 
Lietuvoje. Vert.). Bolševikai iš 
caristinių laikų rūpestingai pa
silaikė visa, kas tik jiem buvo 
“vertinga”. “Stolypino” vago
nų jie pasidirbino dar daugiau.

Vagonas turėjo ir kaiką ge
ro: “tvirtas išlaukines sienas, 
stiprias grindis, pertvaras su 
tinkama apkaustymo geležim, 

tymo paragrafą, bausmės me- nepermatomus arba užteptus 
tų skaičių ... Tie formalumai 
kartojosi apie 50 kartų per mė
nesį. Atsakant reikėjo artėti 
prie vagono ir skubiai kopti 
laipteliais, jei nenorėjai susi
laukti keiksmų ir smūgių. Du 
kareiviai, pasistoję ant platfor
mos, skaičiavo nemandagiai 
stumdydami, it kokius skudurų 
maišus. Priartėjus prie trečio
jo, jei šis nebūdavo toks žvė
riškas, tai tik nurodydavo, kur

pastebėjau. — Tokiai medžiagai vienas žingsnis buvo vargus, 
vėliau bus dar pridėtas 
kūpąs”, kaip Sergėjus 
soje.

— Toje seminarijoje 
giamas marksistinis jaunuolių 
formavimas, — padarė galutinę 
išvadą tasai profesorius.

Naujais Metais, 1946 sausio 
1, prasidėjo mano Kalvarijos 
kelionė. Atsisveikinęs T. Nico- 
lą, kuris dar pasiliko Butyrkuo
se, išėjau su T. Javorka ir ki
tais. Prieš kelionę buvo grąžin
ti kai kurie atimti daiktai. Di
deliam džiaugsmui atgavau me- 
dalikėlį, nešiotą ant kaklo. 
Daiktus susidėjau į pasisiūtą 
maišelį. Taip prasidėjo kartus 
patyrimas, ką reiškia sovietinė
je žemėje transportai žmonių, 
tartum kokių prekių.

“vys-
Ode-

atbai-

o nešamas maišelis, kad ir 
visai lengvas, vis sunkėjo.

Pagaliau atvykome. Įsakyta 
išsirikiuoti sniege. Suskaitė, ar 
visi. Virtinės vadovas (kapas) 
įžengė į vagoną pasirašyti do
kumentų. Naujas kapas, kuris 
mus perėmė, iš sąrašo šaukė 
pavardėm. Iššauktajam reikė-

bet pasiekėme tik Mordviją — 
pusiaukelę tarp Maskvos ir Su
matros (nuo 1935 Kuybiševas). 
Apie 450 km ruožą važiavome 
20 valandų. Išlaipino Potmoje 
sausio 4 ryte. Manėme, jog pa
siekėme nuskirtąją vietą, ir tai 
teikė mums kiek paguodos. De
ja, buvome tik perkelti į pre
kinius vagonus, kurie jau neti
ko važinėti, bet bolševikam 
pritiko iš jų padaryti vargšam 
vergam laikinas būstines, kol

šaukti buvo pavojinga: reikė
davo paisyti, kokia buvo sargy
binių nuotaika.

Gerti buvo taip pat pavojin
ga, kai vanduo nebūdavo vi
rintas. Kaliniai susirgdavo vi
duriais, o išvietėn leisdavo tik
tai tris kartus į parą. Nelai
mingieji verkdavo prašydamie- 
si, bet Maskva, kaip sakoma, 
“ašarų nepaiso”. Reikėjo gauti 
leidimą ir raktus iš vadovo (ka
po). Be to, vienam nelaiminga- veš toliau. Vienas Dievas teži- 
jam patenkinti, prireikdavo ke- n°, kiek čia prišalome. Ryte vi
lių sargybinių' raktininko; sar- ® šaukėme maisto, bet mums 
gybinio prie narvo, kad kiti ne- *>uvo pasakyta: “Esate aprūpin- 
siveržtų ir nepultų; sargybinio t* ligi sausio 5”. Pasiūlė van- 
prie vagono durų; palydovo į 
išvietę. Neturėčiau čia užsimin
ti, jog būdavo siūloma kreiptis 
Maskvon į vidaus reikalų mi- 
nisterį, jei susopdavo vidurius...
Atrodo juokinga iš šalies, bet

dą, metus, gimimo vietą, įsta-jo kažkur Gudijoje, kur gyveno 
jo tėvai. Vokiečių apsuptas ten 
ir paliko. “Liaudies delegatai” 
jį rado kaltą.

Butyrkuose susipažinau dar 
su kita kilnia asmenybe — ti
kinčiu rusu, kuris kiek vėliau 
tapo kataliku. Tai buvo Mask
vos profesorius, turėjęs ryšį 
su amerikiečiu kun. P. Brown, 
vienuoliu asumpcionistu, kuris 
JAV ambasados nariam auko
davo mišias šv. Liudviko baž
nyčioje Maskvoje. Tasai rusas 
konvertitas pirmasis mane pa
informavo apie didžiąją “dva
sinę” seminariją Maskvoje; ji 
buvo įsteigta maždaug prieš Virtinė žmonių, panašių dau- 
metus. - Apibūdino ’
kurie buvo parinkti mokytis to- būtybes, buvo skubiai varoma, davo susėsti 6, viduriniame siruotojai.

visos Sovietų Sąjungos garse- je “seminarijoje”: 
nybė, Leningrado mylimasis, — Tai jaunuoliai komunis- 
apdovanotas žymeniu: “Nusi- tai, komsomolcai, kurie netiki 
pelnęs Sovietų Sąjungos dai- Dievą. Yra materialistinio mi
nininkas”. Dabar buvo gavęs sistatymo, darvinizmo šalinin- 
10 metų, kaip “tėvynės išdavi
kas”. Karo pradžioje iš Lenin
grado buvo išvykęs į Pskovą 
ar kitą kurį miestą — dabar

(S)
T. Javorka buvo areštuotas 

liepos mėnesį; kiek vėliau ne
gu mudu su T. Nicolu. Arešta
vo traukinyje bevažiuojant iš 
Cernauti į kitą miestą. Nelei
do namo pasiimti nė nosinai
tės. Dabar jau buvo žiema, ir 
jis šalo, šį tą buvo gavęs iš T. 
Nicolo, kaiką ir aš galėjau duo
ti.

Didelėje mūsų kameroje ga
lėjo tilpti 60-70 žmonių, bet 
buvome iki 170 ir daugiau. Ne
buvo vietos kur atsigulti. Kele
tą naktų džiaugiausi tenoro 
Pickovskio vaišingumu; miego
jau ant stalo, kurį jis buvo už
ėmęs. Dieną prie jo maitino
mės. Solistas Pickovskij buvo

koridoriaus langus. Atitvertose 
padalose langų nebuvo. Lubo
se buvo ventiliacijos “sogū- 
nas”, lyg koks skylėtas kamš-

nei žiemą, kai varvėjo ant sto
go tirpstantis sniegas arba la
šėjo žmonių alsavimo prakaitu. 
Oro ateidavo ir iš koridoriaus, 
atitverto geležinėm užtvaram. 
Tose užtvarose jauteisi tartum
kokiam gyvulių narve. Bet dau- tragiška vagone, jei tokia ne

eiti; kiti stumčiojo ir kumščia- giau į gyvulius nešė sargybi- laimė ką ištikdavo. Vieną kar-

dens. Bet ką gi veiksi iš van
dens, jei pilvas išbadėjęs gur
gia? .

Ir dar nelaimė: buvome su
maišyti su kriminalistais — 
žmogžudžiais ir vagimis. “Sto
lypino” vagone jie buvo nuo 
mūsų atskirti. Visu keliu rėkė,

čiom, klampojant per sniegą 
ligi “stolypino” vagono, kuris _ o__ t ________________ .............................................. ____________
laukė pastatytas ant bėgių vo. Iškrėtę atimdavo betkokį niai savo išvaizda ir savo vaite tą mane taip kankino 1947, o keikėsi, blevyzgojo, nepadorias
Riazanės stoties nuošalumoje. metalinį daiktelį. čiojimu iš vieno koridoriaus ga- antrąjį karta jau neleistaa, ke- dainuškas bliovė. Dabar apva-—--------- s- čiojimu iš vieno koridoriaus ga- antrąjį kartą, jau paleistas, ke- dainuškas bliovė. Dabar apva-

Vagono atskira padala turė- lo į kitą. Jie taip elgėsi su ka- lionėje vos nenumiriau. Naktis gilėjo. T. Javorka nebeteko 
duonos likučio. Pasidalinomejanuosius, giau į šešėlius, o ne į gyvas jo tris aukštus: apačioje galė- lininis, kaip elgiasi gyvulių dre- buvo baisi. Nelaimingieji pra

šydavo sargybinio tokiu vaito- manuoju, atidėtu paskutinei 
jimu, kad kiti negalėdavo už- dienai, 
migti.

kai. Jie buvo parinkti komu
nistų partijos, kaip pasižymėję 
savo veikla.

— Tai tikri ženklai, kad jie

apsupta apie 15 ginkluotų ka- aukšte tegalėjo 4 susiriesti, vir- Kelionei mums buvo duota 
reivių ir-poros šunų. Kareiviai šuje 2 tik atsigulti. Bet vietoj maisto keturiom dienom: duo- 
iš abiejų šonų ir iš užpakalio 12 žmonių, sukišdavo dvigubai nos, žuvies ir 36 gramai cuk

raus. žuvis buvo labai sūri. Ga
lėjai valgyti tiktai prisiversda
mas, alkio kankinamas. O pas
kui kankindavo troškulys. Sar
gybinius sunku buvo prisipra*

šūkavo velniškai koliodamiesi, tiek arba ir daugiau. Tasai “sto-
lyg būtų genami kokie plėšrūs lypino” vagonas bolševikam
gyvuliai. B tikrųjų, jie buvo nedarė garbės. Buvo dar caro
tie galvijai, o mes — skerdi- laikų, išrastas valdininko Sto
niui skirtos avys: žmonės vy- lypino. (Gen. P. Stolypin buvo „
resnio amžiaus, sukęžę seneliai, caro laikų ministeris pinmnin- šyti vandens. Atnešdavo kibi-
netekę jėgos jaunuoliai. Kiek- kas 1906-1911, gavęs Lietuvoje, rą vandens tiktai po ilgo ir nės linkui Vežė link Uralo,

Vakare įsakė judintis su daik-
Nepamanykite, kad mes jau tais. Susodino į naujus vago- 

keliavom iš Maskvos su tais 
žmogiškais rūpesčiais. Riazanės 
stotyje, Maskvoje, mus pralai
kė ant nuošalinių bėgių dvi pa
ras. Traukinys pajudėjo tiktai 
sausio 3 (1946) vakare Riaza-

ųus, skirtus suimtiesiem gaben
ti. Tai vadinamos “tepliuškos” 
(šiltukės) — nauja rūšis vago
nų suimtiesiem. Sakyčiau, dau
giau “demokratiškas bolševikų

(bus daugiau)



iš

GIEDRĖ NOAKAITĖ skautų vakare 
Brooklyne. (Dalis iš gyvojo paveiks
lo). Nuotr. G. Peni ko.

.'.K.

' Darbininko 1961 bal 14 Nr. 
27 įdėtame LB New Yorko 
apygardos pirmininko D. Pe- 
niko pasisakyme LB Tarybos 
rinkimų reikalais (“LB Tarybos 
rinkimams artėjant”) randame 
naudingų tarpusavio pasiskati- 
nimų, bet taip pat ir kai ku
rių abejonių.

Nuoširdžiai pritariame to
kioms autoriaus mintims, kaip 
kad pabrėžimas reikalo akty
viau dėtis į LB darbą, kaip 
kad stengtis nepasiduoti nu
konkuruojamiems kitoms rinki
minėms apygardoms ir kt.

Autoriaus gi keliamosios abe-• 
jonės reikalingos platesnio pa
aiškinimo.

Skirstymas rinkiminėmis
apygardomis

Autorius mano, kad LB cen
triniai organai, apžiūrėdami rin
kiminių apygardų ribas, be rei
kalo bus sužymėję vietoves, ku
riose nebus galima sudaryti 
rinkiminių apylinkių.

LB Centro Valdyba, LB Ta
rybos nutarimu skirstydama 
JAV plotą penkiomis rinkimi
nėmis apygardomis, gerai žino
jo, kad rinkiminės apylinkės 
nevisur tegalės būti. Bet visur 
yra paskirai gyvenančių lietu
vių, kurie balsuoti registruo
jasi LB centrinėje apylinkėje. 
Jiems reikėjo rasti vietą LB 
Tarybos rinkimų sistemoje. 
Štai kodėl į rinkiminių apygar
dų ribas buvo įglaustos visos 
JAV vietovės, kad nė vienas 
JAV lietuvis, jaučiąs pareigą 
dalyvauti savo Bendruomenės 
rinkimuose, neliktų už šių rin
kimų ribų.

Kandidatų siūlymo laikas
Autorius randa, kad LB Ta

rybos kandidatų siūlymo laikas 
nuo rinkimų taisyklių gavimo 
iki paskutinės dienos (kovo 31) 
buvęs per trumpas, todėl rei
kia abejoti, ar šis darbas bū
siąs pakankamai gerai atliktas.

LB Centro Valdyba rinkimų 
taisykles padaugino 1961.HI.4 
ir tuojau pat išsiuntę. Bet kan
didatų siūlymo tvarką ji daug 
anksčiau paskelbė LB biulete
ny (1961 sausio mėn. 29 nr.) 
ir lietuvių spaudoj. Vadinasi, 
LB Tarybos kandidatams su
rasti ir pasiūlyti buvo duotas 
maždaug dviejų mėnesių lai
kas, ir tokio laiko šiam tiks
lui turėjo visiškai pakakti. An
tra, Vyr. Rinkimų Komisija kan SAUL|US MROZINSKAS skautų vakare Brooklyne muia būgnu*. Nuotr. 
didatų siūlymo laiką dar pra- g. Peniko.

Vyflu rijos leidėjai. Pasiųskime savo 
auką adresu: Knights of Lithu-

ŠVIESUS SPINDULYS TAMSOJE
Danutė Augienė, Chteaco, III.

Mass.

bos šventė visų Amerikos Be-

B lietuvių visuomenės, vi*

nepriHaušonąybės. Buvo kitas ganizadjoj priklausyti, bet su- 
istorims momentas. kai Lietu- pranta * reikalingumą šios pro-

suomenės rėmuose. Organizaci
ja neturi nei pomirtinės ap- nerolą

Lietuvon ir formaliai pagerbė 
Lietuvos "

Neužilgo bo s i sudaromi isto-

kalų vyčiai darbuojasi iki šios 
dienos, vykdydami intensyvų

savo menkų finansinių' resursų 
ji vos pajėgia išleisti mėnesinį 
organą Vytį. Bet ji visuomet s informacinį vajų, ypač valdžios

* turėjo ir dar iki šioliai turi 
jauną, vyrišką dvasią ir norą 
veikti su lietuviais.

Iš visuomenės pusės už or
ganizacijos ribų jau nuo seniai

kad jubilėjaus proga būtų iš
leista Lietuvos vyčių išsami is
torija. Bet tai yra begalo dide
lis darbas, reikalaująs tinkamo 
finansavimo, šios garbingos or
ganizacijos istorija negali bū
ti sutalpinta į ploną brošiūrėlę. 
Juk veikla buvo plati ir įvairi

ir spaudos sferose, šie ir kiti 
jų atlikti darbai privalo būti 
įrašyti. į tinkamą tomą, kuris 
amžinai liudytų ne tiktai apie 
pačią organizaciją, bet ir ben
drai apie Amerikos lietuvius.

Pramatoma, kad tokią knygą 
paruošti ir su šimtais istorinių 
paveikslų atspausdinti bus rei
kalinga mažiausiai 10 tūkstan
čių dolerių. Dėl to kviečiame 
kiekvieną organizacijos draugą, 
kiekvieną Lietuvos vyčių idė
jos draugą, prisidėti didesne

KUN. AUDRYS JUOZAS BAČKIS
Kovo 18 šv. Jono Laterano 

bazilikoje Romoje kard. Trag-
lia suteikė kunigystės šventi
mus Audriui Juozui Bačkiui 
kartu su 22 įvairių tautybių 
diakonais. Iškilmėse dalyvavo 
jo tėvai, atvykę iš Washingto- 
no, D. C., jo brolis iš Pary
žiaus. Jaunasis kunigas įsirašė 
į Kauno vyskupiją.

Kun. A. J. Bačkis gimė 1937 
vasario 1 Kaune. Iš Lietuvos 
išvyko 1938. Vidurinį mokslą 
baigė Institution St. Marie Pa
ryžiuje. Vienerius metus studi
javo aukštąją matematiką, įsto
jo į St. Suipice seminariją Pa
ryžiuje, kur po dvejų metų fi
losofijos kurso Katalikų Institu
te Paryžiuje įgijo filosofijos ba
kalauro laipsnį. Romon studi
juoti išvyko 1957, gyveno šv. 
Kazimiero kolegijoje, teologiją 
studijavo Gregoriano universi
tete. Dabar laiko teologijos li-

Mokydamasis buvo prancū
zų skautų veikloje bei jų reli
ginėse misijose. Visą laiką bu-

Kokia ta istorija bus, priklau
sys nuo mūsų visų paramos./0 
parginti, ir tai dosniai šį pro
jektą paremti, yra ne tik labai

Lietuvos vyčių nuopelnai yra 
visų Amerikos lietuvių nuopel-

pavardė bus įrašyta į specialų 
garbės" sąrašą, kuris bus padė
tas į organizacijos archyvus. 
Savo auka jau dabar pradėkime 
švęsti Lietuvos vyčių auksinį 
jubilėjų. Istorijos Fondo vajus 
tęsis visą gegužės mėnesį.

Lietuvos Vyčių Istorijos Fon
do Komisija
Juozas Boley-Bolevičius, New - tyti apledėję keliai. Sekė eilė 

. York; Lionginas šveinis, Bos- ’
ton; Stanley Vaitkus, Dayton

“ Ateities” lietuvių katalikų straipsnių, poezijos ir literatū- 
jaunimo žurnalo iškilmingą po- ros kūrinių ir jos amžiui nėra 
būvį, įvykusį š. m. balandžio pavojaus, nes, anot dr. J. Am* 
mėn. 16 d. 6 vai. vak. Jauni- brozaičio, «/*““**“ «
mo Centre, atidarė Vyt Šoliū- jaunystės ribų.
nas.. Sugiedotas Lietuvos him
nas. Toliau visą pobūvio pro
gramą tvarkė dr. Pemkus, 
kviesdamas būti jaunais. Ug
nies ir entuziazmo.* žinoma, to 
reikalavo ir lauke visą dieną 
siautusi sniego pūga ir užpus-

brozaičio, “Ateitis” neišeis iš

KUN. AUDRYS J. BAČKIS

Po iškilmingų mišių kolegi
jos vadovybė surengė pietus 
kolegijos viešbučio valgykloje. 
Dalyvavo apie 50 svečių. Pasa
kyta daug sveikinimo kalbų, 
perskaityta visa eilė sveikini
mo raštų.

Kovo 20 jaunasis kunigas su 
tėvais ir su min. S. Girdvainiu 
buvo pakviesti priešpiečių pas 
Prancūzijos ambasadorių prie 
Šv. Sosto, kovo 21 pas min. 
Lozoraičius ir min. S. Girdvai
nį, pas prel. L. Tulabą, sve
čiavosi pas marijonus, lietuvių 
kolegijos viloje. Kovo 23 prieš
piečius surengė kolegijos vado
vybė, kovo 24 priėmė arkivysk.

Pirmąsias mišias aukojo ko
vo 19 šv. Kazimiero kolegijos 
koplyčioje. Pamokslą pasakė A. Samore, Vatikane, 
prel. L. Tulaba. Primicijose da
lyvavo visi Romoje esą lietu
viai kunigai ir tėvai' jėzuitai, 
marijonai, saleziečiai, Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, O.F.M., klieri
kai, primicianto draugai kuni
gai ir kitų tautybių klierikai 
draugai, jo tėveliai, brolis. Taip 
pat iškilmėse dalyvavo Lietu
vės diplomatijos šefas S. Lozo
raitis su žmona, min. S. Gird
vainis, prof. Z. Ivinskis su žmo
na, St Lozoraitis, jr., dr. J. 
Gailius su žmona ir visa lietu
vių kolonija Romoje.

Iš Romos išvyko pas salezie
čius, kur Verbų sekmadienį au
kojo mišias, gi per Velykų šven
tes aukojo mišias Paryžiaus lie
tuvių kolonijai jėzuitų koply
čioje. Po pamaldų buvo iškil
mingi pietūs.

Paryžiuje būdamas, jis taip 
pat lankėsi Institution Ste. Ma- 
rie, kviečiamas prancūzų moks
lo draugų. Ir ten buvo suruoš
tas priėmimas, kuriame dalyva
vo apie 70 prancūzų draugų. 
Balandžio 9 išvyko atgal į Ro
mą tęsti mokslo.

Patarnaujame daugiau kaip 100 metų
PASKUTINIU NUTARIMU 3% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI ----  '

A PER METUS

Dividendai apskadčtaojami metų ketvirtais dviems metams ar 
daugiau (3*4% normalaus ir 14% specialaus priedo)

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER metus metų ketvirčiais

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefoouokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
8AVING8 BANK ,
A MUTUAL BANK 

tarnauja tHc jam s r
Brddvay Office: 

»»BROADWAY st Bedford Ava 
Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto, iki 3 v. popiet 

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

•Tagf 2-M7S

..kur jūoą pinigai

53B EASTERN PARKWAY

BROOKLYN, N«w York

Siekiant aiškumo LB Tarybos rinkimuose 
ilgino iki balandžio 8 dienos. 

Balsavimo tvarka 
Paaiškėjus LB Tarybos kan

didatų sąrašams, kartu taip 
pat paaiškėjo, kad kandidatų 
siūlymo atžvilgiu ne visos rin
kiminės apygardos buvo vieno
dai uolios ir turėjo ne tas pa
čias sąlygas. Todėl Vyriausio
ji Rinkimų Komisija, į tai at
sižvelgdama, 1961.IV. 16 posėdy 
balsavimo tvarką pakeitė ir 
nustatė, kad rinkikas balsuo
damas kortelėje tegalės atžy
mėti ne daugiau kaip pusę rin
kiminėje apygardoje pasiūlytų 
kandidatų. Taigi dabar bus bal
suojama šiaip: Los Angeles 
rinkiminėje apygardoje ne dau
giau kaip už 5 kandidatus (pa
siūlyta kandidatų 10), Chica- 
gos rinkiminėje apygardoje ne 
daugiau kaip už 23 (pasiūlyta

sveikinimų.
“Ateities” žurnalo tęstinu

mas mums parodo, kad idėjos 
riša žmones, žurnalas ėjo iš 
kartos į kartą, iš rankų į ran
kas nepamesdamas savo prin
cipų, šviesumo ir charakterio 
nepakeisdamas.

Savo bd-tuosius metus “Atei
tis” sutiko su didžiuliu kraičiu

“Ateities” žurnalas nėra sau 
tikslu pasistatęs puoselėti vie
ną literatūrinį žanrą, žurnalas 
apima visas žmogui būtinas sri
tis, persunkdamas viską krikš
čioniškąja dvasia. Tai iškėlė ir 
vyskupas V. Brtzgys. “Ateitis” 
turi išlikti savita, ji turi tarnau
ti toms pačioms idėjoms, tiems 
patiems tikslams, kaip ir savo 
gyvenimo pradžioje.

Tačiau “Ateitis” neprivalo 
būti konformizmo šalininkė, ji 
— šviesos spindulys tamsoje — 
pabrėžė savo kalboje prof. A.

(Nukelta į 5 psl.) -

46), vidurio rinkiminėje apy
gardoje (Michigano ir Ohio v- 
bės, Rochesteris, Pittsburgas) 
ne daugiau kaip už 8 (pasiū
lyta 16), Naujosios Anglijos 
rinkiminėje apygardoje (LB 
Bostono ir Hartfordo apygar
dos) ne daugiau kaip už 8 (pa
siūlyta 16), rytų rinkiminėje 
apygardoje (LB New Yorko ir 
New Jersey apygardos, Baiti- 
morė, Philadelphija) ne daugiau 
kaip už 10 (pasiūlyta 20).

Bet kandidatus į LB Tarybą 
rinkiminės apygardos praves 
senąja tvarka: proporcingai pa
gal jose balsavusių asmenų 
skaičių. LB Centro V-ba

PADĖKA
New Yorko lietuvių skautam 

remti komitetas nuoširdžiai dė
koja visiem bet kuriuo būdu 
parėmusiem margučių vakarą, 
ruoštą skautų naudai. Ypatin
gą padėką reiškiame: Apreiški
mo par. klebonui kun. Norber
tui Pakalniui už davimą nemo
kamai pasinaudoti vakarui pa
rapijos sale; Jokūbui Stukui, 
lietuvių radijo valandos direk
toriui, už kvietimą visuomenės 
per radiją atsilankyti į margu
čių vakarą; Darbininko ir Vie
nybės laikraščių redakcijom už 
dovanas loterijai; Neringos tun
to tuntininkei R. Bružinskienei 
už programos paruošimą; akto
riui V. Kidoliui už dalyvavimą 
vakaro programoje.

Dėkojame,, be to, už pinigi
nes aukas ir gražias dovanas 
daiktais šiems asmenims: Lietu
vos gen. konsului Jonui Bud
riui, kun. J, Pakalniškiui, B. 
Paprockienei, J. Ginkui, J. Ku- 
pinskui, V. Kulpavičiui, B. Ri
mienei, D. Penikui, P. Paproc- 
kui, dr. H. Montvilienei, J. Mau- svarbiausias tikėjimo tiesas: 
rukienei, Botyrienei, Petniūnie- 
nei, V. Sodaičiui, K. Vaitaičiui, 
dr. K. Šimaitienei, Andriuškie- 
nei, J. Jokūbaičiui, V. Beliac- 
kui, Ch. šimanskui ir kt.

Už pagalbą darbu vakaro me
tu: R. Budrienei, A. Matekunie- 
nei, E. Noakienei, B. Rimienei, 
V. Šileikienei, B. Vaičiulienei, 
M. Žukauskienei, Remėzai, K. 
Bačiauskui ir kt.

Taip pat mūsų nuoširdi padė
ka priklauso skautams ir skau
tėms, įvykdžiusiems vakaro pro
gramą ir visoms viešnioms bei 
svečiams, atsilankiusiems į pa
rengimą.

New Yorko Lietuvių Skau
tams Remti Komitetas

KNYGA VISIEMS
Katalikų Katekizmas

Kun. dr. Pr. Manelio versta 
vokiečių kalbos yra naujau

sia ir vertinga dovana lietuviš
kam jaunimui. Savo puikiu 
dėstymu labai tinka ir pata
riama suaugusiems, šeimoms, 
mokytojams. Knyga paįvairinta 
piešiniais, o tekste turi dar to
kius praktiškus skyrelius: “Ma
no gyvenimui”, “Dievo žodis”, 
“Apmąstyk”, “Uždaviniai”, “Iš 
Šventųjų mokslo”, “Gyvenimo 
taisyklės”, “Posakiai”, “Iš Baž
nyčios gyvenimo”. Knygoje 
vaizdžiai ir pilnai rašoma apie

Dievą ir žmonių atpirkimą, Baž
nyčią ir sakramentus, Gyveni
mą pagal Dievo įsakymus. Pas
kutinius dalykus. Priede — 
Krikščioniškoji dienos ir gyve
nimo tvarka, maldos, krikščio
niškas gyvenimas.
Katalikų katekizmą galima va

dinti katalikų gyveninio vado
vu, kurio 136 reikšminguose 
skyreliuose labai vykusiai su
trauktas visas katalikiškasis 
mokslas ir gyvenimas. Spaus
dintas Romoje. Šiuo tarpu tu
rime nedaug egzempliorių. Kai
na 3 dol. Gaunamas:

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa, Ine., 225 S. 4th St. Broo- 
klyn 11, N. Y. tel. EV 4-1984

ŠVENTO KAZIMIERO SESERŲ RĖMĖJU 
PENNSYLVANIJOJ

VIENUOLIKTAS SEIMAS
Balandžio - April 30, 1961 

JUOZAPO MARUOS VILOJE, 
NEWTOWN, PENNSYLVANIA

PRASIDĖS 11:00 VAL. ŠV. MISIOMIS

SV. KAZIMIERO SESERYS IR RĖMĖJOS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA 
KUO DAUGIAUSIA SVEČIŲ. — DALYVAUDAMI ŠIAME SEIME 
PAREMSITE LABDARINGUS IR KULTŪRINGUS TIKSLUS.
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Ar žinai, kas yra toji rezoliucija?
Alto skyrius, vadovaujamas 

inž. Juliaus Jodelės, išleido spe
cialų lapelį (lietuviškai ir ang
liškai) šen. Tom Kuchel ir kon- 
gresmano Glen Lipscomb rezo
liucijos reikalu. Lapelyje duo
dama visa reikiama informaci
ja: rezoliucija, Senato ir Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų ko
misijų narių pavardės, laiškų 
pavyzdžiai ir k. Lapelis išleis
tas didesniu tiražu ir bus pa
skleistas Kalifornijos ir viso 
krašto lietuvių tarpe. Asmenys 
ir organizacijų vadovybės, no
rėdami gauti po keletą, kelio
lika ar keliasdešimt egzemplio
rių to lapelio, prašomi rašyti: 
Mr. Julius Jodelė, 3803 Evans 
Street, Los Angeles 27, Calif.

Posėdžiaus lietuviai respubli
konai
Kalifornijos lietuvių respub

likonų abiejų vienetų narių su
sirinkimas šaukiamas gegužės 
13, šeštadienį, 7 vai. vak. dr. 
Petro Pamataičio rezidencijoje, 
5701 7th Avė. tel. AX 2-1615. 
"American - Lithuanian Repub- 
licans of California“ vadovau
ja dr. Petras Pamataitis, o 
"Lithuanian - American Repub- 
lican Assembly” vienetui pir
mininkauja Antanas Skirtus, 
"Lietuvių Dienų“ žurnalo lei
dėjas.

LOS ANGELES. CALIF.

Parama '‘Lituanus“ žurnalui
Alto skyrius paskyrė 100 dol. 

auką Lituanus žurnalui parem
ti. Už tai vietos studentija įsi
pareigojo parašyti keletą šim
tų laiškų šen. Tom Kuchel ir 
kongresm. Glen Lipscomb rezo
liucijos reikalu Senato ir At
stovų Rūmų užsienio komisijų 
nariams, padėdami tiems vietos 
lietuviams, kurie patys dėl vie
nos ar kitos priežasties to ne
pajėgia atlikti. Be to, šiame laiš
kų rašymo darbe talkininkau
ja Alto skyriui eilė kitų asme
nų, kurie už darbą nė cento 
neima. Asmenys, kurie patys 
laiškų parašyti minėtu reikalu 
nesuskumba ar negali, prašomi 
kreiptis į Alto skyriaus pirm. 
Julių Jodelę, 3803 Evans St., 
Los Angeles 27, Calif. tel. NO 
4-1707.

Keliaujantis pirmininkas
Alto skyriaus pirmininkas 

Julius Jodelė iš profesijos yra 
inžinierius ir dirba prie rake
tų gaminimo darbų. Jam tenka 
dažnai dalyvauti daugelyje kon
ferencijų. Neseniai buvo išvy
kęs į Dalias, Texas. Šiomis die
nomis lankysis tuo pačiu rei
kalu Chicagoje, žada aplanky
ti Alto pirm. L. Šimutį ir sekr.. 
dr. P. Grigaitį ir su jais pasi

tarti šen. Tom Kuchel ir kon- 
gresm. Glen Lipscomb rezoliu. 
cijos pravedimo reikalu JAV 
Kongrese. cc.

LIETUVIŲ kultūrininku būrelis Los Angeles, Calif. Iš k. i d. — Br Bu- 
driūnas, Ig. Medžiukas, Juozas Tininis, Alė Rūta ir Juozas Gobis. Nuotr. 
L. Briedžio.

ŠVIESUS SPINDULYS TAMSOJE

Lietuvių diena, rengiama šv. 
Kazimiero parapijos, bus bir
želio 18. Iš New Yorko atvyks
ta Jokūbas Stukas, kuris pa
pasakos apie Lietuvą ir parodys 
filmą iš gyvenimo Lietuvoje. 
(Jis praeitais metais lankėsi 
Lietuvoje). Parapijos choras at
liks visą dainų šventei skirtą 
repertuarą.

Į dainų švente vykstančiam 
šv. Kazimiero parapijos chorui 
paremti iš Lietuvių dienos pel
no skiriama 500 dol. Laukia
ma, kad ir kitos organizacijos 
bei asmenys paremtų šią cho
ristų kelionę.

Pavasario gėlių balių šv. Ka
zimiero par. choras rengia pa
rapijos salėje balandžio 29. 
Pelnas skiriamas choro kelio
nei į dainų šventę.

Motinos diena švenčiama ge
gužės 14. Pamaldos bažnyčioje 
bus 10:30 v., minėjimas — 1 v. 
parapijos salėje.

Pirmoji komunija bus gegu
žės 7 per 8:30 v. mišias. Vai
kus pirmai komunijai parengė 
seselės Alfreda ir Liurda. ko
muniją priims apie 40 vaikų.

Šeštinės, Kristaus Dangun 
žengimo šventė, yra gegužės 11. 
Tai privaloma katalikam šven
tė. Pamaldos bus 7:30 v.. 9 
v. r., 12 ir 7:30 vai. vak.

Liudas Racevičius su savo 
žmona Nijole iš Toronto per
sikėlė į Los Angeles ir apsi
gyveno Hollyvvoode. netoli lie
tuvių bažnyčios.

Kazimieras Jodeiis, Glendale 
miesto, Calif.. dailininkų suruoš 
toje parodoje balandžio 9 lai
mėjo pirma vieta. Jis iš pro
fesijos yra laikrodininkas ir 
atliekamu laiku mėgsta tapyti 
aliejumi. Parodoje dalyvavo ir 
profesionalai dailininkai.

Birutiečių draugija pavasa
rio žiedų balių rengia gegužės 
27 vėsinamoje St. Niėholas au
ditorijoje, 2300 \Vest 
Los Angeles, Calif.

Dr. Elena Tumienė 
ta skaityti paskaitą 
Katalikų Mokslininkų 
vinie Chicagoje.

Leonas ir Izabelė
Chicagos persikėlė gyventi i 
Los Angeles.

Mokyklos vakaras, rengiamas 
mokyklos vaikų tėvų, bus ge
gužės 29. (L.ž.)

3rd St..

pakvies-
Lietuvių 
suvažia-

Oksai

apie nuveiktus dar-

Kydykas, S. J. pa- 
žmogaus ribotumą.

neapgal- 
terminų 
turi nu- 
sąvokas.

(Atkelta iš 4 psl.) 
Damušis. Lietuviškasis idealiz
mas ir krikščioniškasis pažan
gumas turi būti pagrindiniai 
"Ateities“ nuostatai. Gyvena
me menkavertiškumo ir ameri
koniško materializmo nuovar
gyje. Ieškoma ko nors naujo. 
Krikščionybė yra nuolatinis at
sinaujinimas ir todėl yra gera 
proga sėti lietuviškasis idealiz
mas. Būkime šviesos spinduliai 
tamsoje!

Konsulas dr. P. Daudžvardis 
kvietė susimąstyti dėl 
votų pasisakymų ir 
spaudoje. Ateitininkai 
statyti gaires, tikslias

Kun. V. Dabušis įspėjo nau
juosius redaktorius ir adminis
tratorius apie galimus ir būsi
mus sunkumus ir linkėjo nepri
trūkti kantrybės. “Išleidau į 
marčias “Ateitį" suvalkiečio 
grįčion; nebūčiau leidęs, jei tas 
žmogus nebūtų jos mylėjęs!“. 
Daug vilčių ir pasitikėjimo 
reikšdaftias naujiems darbinin
kams, buvęs administratorius 
juos guodė “Ateities“ gajumu. 
Ji daug kartų buvo sutrypta ir 
vis prisikėlė, nes buvo stipri 
savo gemale.

Inž. Antanas Rudis, išsaugo
jęs meilę Lietuvai, atseit, ją ma
tęs tik per savo tėvo akis; ska
tino pasisemti airiuose savo tė
vynės ir savo interesų užsispy
rusią meilę ir branginimą ir 
kvietė būti kietais savo tautos 
ištikimybėje.

Redaktorius L. Šimutis ug
ningu žodžiu užakcentavo min
tį, kad, jei ne spauda, kažin 
ar tauta butų prisikėlusi. Tad 
"Ateities“ pareigos yra rimtos 
ir svarbios, nes ano meto lai
kai ir dabartis yra daug kuo 
panašūs.

Prel. M. Krupavičius pasiūlė

pasveikinti pirmąjį "Ateities“ 
redaktorių dr. E. Draugelį. Sa
vo žodyje prelatas kvietė visus 
ištverti dar 50 metų ir tada 
vėl kalbėti 
bus.

Tėvas J. 
brėždamas
pažadėjo maldoje jungtis "Atei
ties" darbuose.

Raštu sveikino: Ona Krikš
čiūnienė - Petrauskaitė. Vyres
niosios Giedrininkės. kun. J. 
Pakalniškis. J. Šoliūnas. Lietu
vos Skaučių Seserijos Valdy
ba. Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos pirminink.. Kunigaikš
tienės Birutės Draugija, ALRK 
Federacijos Chicagos Apygarda. 
Amerikos Lietuvių Montessori 
Draugija, prof. Juozas Žilevi
čius. .ALRK Federacijos pirm. 
A. Masionis. Federacijos Va
das S. Sužiedėlis ir AF Valdy
ba. MAS Dvasios Vadas kun. 
J. Urbonas ir MAS CV pirmi
ninkas inž. P. Narutis. Studen
tų Ateitininkų Sąjunga. Ateiti
ninkų Sendraugių Sąjungos 
Centro Valdybos pirmininkas 
prof. V. Manelis, Lietuvių Ka
talikų Gydytojų korp. 
Vyresnieji Šatrijiečiai. 
kės Aidų“ redaktorius 
meris. “Mūsų Vyties" 
rius A. V. Dundzila.
Jurkus, buvęs. “Ateities" 
daktorius ir-kiti.

Pobūviui šventiškos nuotai
kos daug atnešė seserų Onos 
ir Elenos Blandyčių solo ir du
etu išpildytos dainos ir arijos. 
Nuotaika buvo jauki ir šeimy
niška. Tai nuopelnas šeiminin
kių — vyresniųjų giedrininkių. 
Jų suruoštos puikios vaišės ir 
meniškai papuošti stalai. Be 
abejo, daugiausia triūso ir rū
pesčio teko jų pirmininkei E. 
Juknevičienei.

ELIZABETH, N. J.
Šv. Petro ir Povilo lietuvių 

parapijos mokyklos 8 skyriaus 
mokiniai turėjo egzaminus, kad 
galėtų paduoti prašymus į aukš
tesnes mokyklas. Kaip papras
tai — vieni išlaiko geriau, kiti 
blogiau, bet Gražina Fidlerytė, 
13 m., pralenkė visus. Mokyk
loje ji turėjo visus gerus pažy
mius. tai per egzaminus ji ga
vo 4 metų pilną stipendiją mo
kytis šv. Benedikto akademijo
je Elizabethe. Gražina neblogai 
skambina pianinu, laisvai var
toja lietuvių kalbą (žodžiu ir 
raštu), gražiai reiškiasi sporte. 
Jos brolis Vilius yra geologi-

"Gaja“.
"Tėviš- 
Br. Zu- 

redakto-
Paulius 

re-

CHICAGOS DAINAVOS ansamblio 15 metu minėjimo pokylyje dovaną gauna dabartinis ansamblio pirm. 
Vytautas Radys. Iš k. i d.: A. Stočkus, A. Valinevičiūtė. Dešinėje — ilgametis ansamblio pirm. Albinas 
Dzirvonas. Nuotr. V. Noreikos.

DAIVOS MONGIRDAITĖS KONCERTAS BOSTONE
Izidorius Vasyliūnas

koncertu 
Hali salė- 
pakviesta 
iš Chica-

dalyje iš senųjų ita- 
buvo Giovanni Per- 
Nina ir Francesco

Baltijos draugijos koncertų 
penktoji serija buvo uždaryta 
Daivos Mongirdaitės 
balandžio 21 Jordan 
je. Koncertui buvo 
Prudencija Bičkienė
gos dar gruodžio 2. bet dėl so
listės ligos koncertas atidėtas 
į balandžio 21. Tačiau ir šį kar
tą dėl sveikatos solistė negalė
jo atvykti. Pavaduoti susirgu
sią solistę apsiėmė Daiva Mon- 
girdaitė. teturėdama vos 8 die
nas pasiruošti ir tuo išgelbėda- 
nia lietuvių padėtį. Visi, kurie 
sielojasi šių koncertų serijo
mis, yra didžiai dėkingi Daivai 
už mielą pasitarnavimą. Kon
certas praėjo kaip vienas iš ge
riausių. Programa buvo įvairi 
ir įdomi.

Pirmoje 
lų klasikų 
golesi —
Durante — Vergin. tūta amor. 
vokiečių romantikų Felix Men- 
delssohn — Das erste Veilchen 
ir Neu Liebe ir Franz Schu- 
bert — Du bist die Ruh‘ ir 
Gretchen am Spinnrade, ir už
baigai trečiu išėjimu Mozarto 
arija.Ach, ich liebte iš operos 
Pabėgimas įš Serajaus.

Antrą dalį solistė pradėjo 
Giuseppe Verdi arija — Ah. 
for’e lui iš operos Traviata, 
antrame poskyryje davė Glau
dė Debussy C‘est l’extase ir 
Chevaux de bois. po to sekė 
lietuviai kompozitoriai — Balio 
Dvariono — žvaigždutė. Bro
niaus Budriūno — šauksmas 
ir Mano protėvių žemė ir Ju
liaus Gaidelio — Pajūry. Už
baigė amerikonų 
kūriniais: Albert 
— M y Friend. 
Duke — There
ir Richard Hageman — Miran- 
da.

Programoje auganti linija 
tiek stilistiniu, tiek emociniu 
atžvilgiu ėjo iki Debussy imti
nai. Lietuvių jūriniai šią li
nija papildė kaip maloni mums 
atrakcija. Amerikonų kūriniai

kompozitorių
Hay Malotte 

John Woods 
vvill be stars

sudarė lengvesnio pobūdžio už
baigą.

Daiva yra jauna dainininkė, 
vos tik pernai gavusi Bostono 
universitete bakalauro laipsnį. 
Kas ją yra girdėjęs prieš kele
tą metų, dabar neatpažintų — 
tiek jinai yra išaugusi kaip me
nininkė. Dargi nuo pernykščio 
rečitalio padaryta didelė pažan
ga apvaldyme frazių. įsijautime 
į atliekamą kūrini, brandesnia- 
me atlikime. Daivos balsas 
prieš keletą metų buvęs mažy
čiu. pasidarė didelis, sodrus, 
vietomis nuostabiai švarus ir 
malonus, retkarčiais dar laukia
mas didesnio apvaldymo, ypa
tingai dramatinėse vietose. Iš 
prigimties lyrinis, permatomai 
skaistaus pobūdžio, jos balsas 
prašosi įstatomas į natūralias 
ribas, kas Daivos nemaža dali
mi jau atsiekta, bet dar lieka 
toliau padirbėti. Ypač koloratū
rinės vietos arba bendrai mo- 
zartinis stilius gražiausiai skam
ba lengvu, neforsuotu tonu.

Daivos interpretacija gali bū
ti analizuojama kaip dviejų skir 
tingų elementų sintezė. Daiva 
menininkė, ir gali prieiti prie 
veikalo išpildymo grynai intui
tyviai. Bet ji dar jauna studio- 
zė. tad jos atlikime daug iš
mokto. Pajunti, kad viename 
veikale ji perduoda visą savo 
sielą su nemeluotu įsijautimu, 
kitame užeina kažkoks intelek
tualumo šešėlis, pridengiąs na
tūralų nuoširdumą.

Iš techniškos pusės prašosi 
didesnių dar studijų perstai- 
gūs ir neišmąstyti crescendai. 
vietomis pasitaikanti perdidelė 
balso nuėmimo akcentuazija.

Programoje buvo daugybė

nuostabių momentų. Ypač no
risi iškelti abi Mendelssohno 
dainas, kurių antroji tiesiog pa
gavo ritmišku preciziškumu bei 
vidiniu paprastumu. Mozarto 
arijoje, jei šiek tiek būtų pa
lengvintas balso tonas, būtų 
atsiekta pati išpildymo viršūnė. 
Puikus buvo Debussy. Puiki 
prancūziška Daivos tarsena pri
davė ypatingo atspalvio, ir ga
vosi savitas Debussy muzikai 
tinkantis koloritas. Iš lietuvių 
muzikos geriausiai pavyko Gai
delio lengvas, žaismingas, spal
vingas — Pajūry. Budriūną rei
kėtų parodyti daugiau dramati
nėse spalvose. Dvariono Žvaig- 
dutėje. pridėjus dar truputį ly
gaus lengvumo. būtu atsiekta 
ideali aukštuma.

Richard Parrinello. Daivos 
operos klasės akomponiatorius. 
buvo reto tipo palydovas. Tu
rėdamas absoliučiai tobulą tech
niką bei išlavinta skonį, per 
visą programa nei kartą nesu
sigundė pabūti solistu — visą 
laiką pasiliko ištikimo palydovo 
rolėje. Įsijausdamas į smulkiau
sias detales, ėjo su dainininke 
visuomet palikdamas ją pirma
me plane. Kaip retai kada, tai 
buvo tikrai solistės rečitalis, 
gražaus, tobulo, švelnaus, jaut
raus. fortepijono varsų palydė
jimo fone.

Baigiant reikia nuoširdžiai 
palinkėti Daivai Mongirdaitei 
nesustoti atsiektuose laimėji
muose. Jos ateitis dar prieša
kyje. Nauji darbai, naujos pro
gramos užtikrins jai didelę ka
merinės dainininkės karjera, o 
mūsų muzikinei kultūrai didelį 
džiaugsmą. Bostono lietuviu vi
suomenė dar nenuvokia savo 
turto, kuris čia pat nepastebi
mai užaugo.

IŠ VISUR
— Dainė Augustaitytė Miun

chene. Vokietijoje, gavo filoso
fijos daktaro laipsni už studi
ją iš lietuvių kalbos fonetikos. 
Dr. D. Augustaitytė prieš tai 
mokėsi dar Heidelberge. Jos 
tėvelis inž. J. Augustaitjs yra 
lietuvių kuopų ryšių karinin
kas amerikiečių kariuomenėje.

— Prel. Ign. Albavičius. šv. 
Antano' lietuvių parapijos Ci
cero. III., klebonas. JAV ir Ka
nados lietuvių dainų šventei 
remti, paaukojo 100 dol. Ligi 
šiol tai stambiausia vieno as
mens auka.

Prof. Juozas Eretas iš Švei
carijos atvyksta i Ameriką da
lyvauti Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos suvažiavime Chi
cagoje rugsėjo 3. Atvyksta rug
pjūčio 24 ir išbus iki spalio 
10 Sustoja pas M. ir A. Ru
džius Chicagoje. Prof. .L Ere
tas lanke JAV lietuvių kolo
nijas prieš koki 30 metų "Pa
vasario'’ sąjungos reikalais.

Kun. Bruno Markaitis, S.J., 
yra paskirtas lietuvių jėzuitų 
tremtyje vyresniuoju. Tėv. B. 
Krištanavičius. S. J., dėl susilp
nėjusius sveikatos iš tų pareigų 
pasitraukė. Lietuvių jėzuitų 
tremtyje centras yra Chicagoje.

— Kun. St. Skutans, ALI.C. 
marijonu kongregacijos vado
vas. atvyko iš Romos vizituoti 
marijonų vienuolynu JAV. Iš
bus keletą mėnesių. Sustojo 
Chicagoje pas lietuvius marijo
nus.

LDS Naujosios Anglijos ap
skričio suvažiavimas šaukiamas 
1961 birželio 11 d. 1 vai. po
piet šv. Petro lietuvių parapi
jos salėje So Boston. Mass. 
Kuopos prašomos atsiųsti savo 
atstovus su gerais sumanymais 
ir siūlymais. Suvažiavime bus 
renkami ir delegatai i LDS sei
mą. Svarbu, kad suvažiavime 
būtų gausiai dalyvaujama. Vi
sus kviečia Apskričio Valdyba:

Dvasios Vadas Prel. F. A. 
Virmauskis. pirmininkas Vladas 
Paulauskas, raštininkas Thomas 
Versiackas

CLEA ELAND. OHIO

jos daktaras, dirba Anglijoje 
valdžios darbą, yra žymus skau
tų veikėjas. Tėvelis per 25 me
tus gieda choruose, ir reikalui 
esant, pavargoninkauja. Jaunai 
studentei linkime kuo geriau
sios sėkmės. Pr

Lojalumo paradas
Gegužės 1 miesto vadovybė 

rengia lojalumo parada. Kvie
čiamos ir visos tautinės gru- 
pės. Alto skyriaus valdyba yra 
susitarusi su latviais ir estais 
parade dalyvauti 
kimosi vieta E. 
St. kampe. 7:30 
radas prasidės 8 
Joniai kviečiame

atitinkamai dekoruotomis ma
šinomis. Visais šiais reikalais 
kreiptis i Alto skyriaus pirm. 
K. Žiedoni. tel. LI 1-3726.

drauge. Rin- 
18 ir Cester 

vai. vak.: pa- 
val. vak. Ma- 
lietuvių orga

nizacijas gausiai dalyvauti ir su

pokylyje susitinka seni draugai. Iš d. — kun. J. Prunskis. V. šim- 
žmona. J. Bachunas. kairėje — kun. A. Stašys. Nuotr. V. Noreikos

Dalyvaukime ir kitus para
ginkime dalyvauti
Gegužės* 6 d. 7 vai. vak. šv. 

Jurgio parapijos salėje rengia
mas banketas — koncertas, ku
rio pelnas skiriamas tai parapi
jai išlaikyti ir pagerinti. Lietu
vių organizacijų išrinktas ko
mitetas rūpinasi, kad vakaras 
pasisektų. Luckienė. vyr. šei
mininkė. gamina skanius val
gius. Stalai po 10 asmenų ga
lima užsisakyti iš anksto nori- 
moj vietoj. Koncerto programa 
atliks mūsų menininkai Bus ir 
šokiai. Kvietimus galima gauti 
pas komiteto narius ir sekma
dienį po sumos. Kas dar pa
aukos šiam tikslui, banketo me
tu bus pagarsintas Kvietimus

STOUGHTONO ŽINIOS

Balfo reikalam surinkta per 
100 svarų drabužių, kurie nu
vežti i Bostono lietuvių para
piją. Iš ten bus perduoti Bal
fo centram

Povilas Dervinis palaidotas 
balandžio 20. Buvo sunūs Al
fonso ir Liudvikos Žukauskai
tės Dervinių, gyvenusių Stough- 
tone. vėliau išsikėlusių i Brock- 
toną: buvo gimęs 1921 rugsėjo 
27. antrojo pasaulinio karo ve
teranas. Paliko žmoną Mildred. 
ištekėjusia dukterį ir sūnų Leo
ną. penkias seseris ir brolį.

Kazimieras Virmauskis, gyv. 
497 School St.. Taunton. Mass.. 
paveikslu parodoje už savo kū
ryba laimėjo pirmą premija

Savickai dalyvavo bažnytinio 
choro vakarienėje, ir jų nuo
trauka buvo patalpinta vieti
niame laikraštyje Stoughton 
Chronicle and Ncus Stentinel.

Jonas Preskenis balandžio 13 
baigė marinu mokyklą, toliau 
karine tarnybą atlieka lAjeune. 
N. C Jo tėvai gyvena 84 \Va- 
ter St M. Kas

su gaminimu

DETROIT, MICH.

Motinos Dienos minėjimas 
lotinos dienos minėjimą

buv lietuvių svetainėje ruoši 
Detroito bendruomenės skyrius 
Minėjimas bus gegužis 14 Pa

SOPHIE BARČUS 
RADIO ŠEIMOS PROGRAMOS

Lietuvių kalba:

Kasdien 10-11 vai ryte. šešt 
sekm. 8.30 - 9.30 vai ryte Lie
tuviškos vakaruškos pirmad 7-8 
vai vak

Anglu kalba:

Kasdien 7-7.30 vai. vak
Radio stotis \\OPA Oak

Park Illinois
A M 1490 kiioi velės F M 
102 7 megac'cles



VVOODSIDE TAVERN

AN 1-4415CHILDREN BOARDED
Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Catholic Home in St. Albans.

Hot

Richmond Hill 18. N. Y.£ 110-04 Jamaica AvenuePRIVATELY OWN’ED CATHOLIC

Tel. VIrginia 6-18003

RESTAURANTS

WILUAM RUECK'S

Joseph Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -InsuranceConsideration given to Religious

ŠIT N’ CHAT RESTAURANT

CARAFIELLOS

S & G MEAT MARKETMO 5-9713

PARISE’S STEAKS

REAL ESTATE PLAZA RESTAURANT

MUSIC LOUNGE RESTAURANT
HOTELS

FLANDKRS

SU 
jo

LAKEVIEVV ON THE BOARP 
WALK

Facilities. Ample parking. Open all 
year. Special consideration given to 
religious groups. Phone TT 5-1023 

536 Ciį>' Island Avė., Bronx

VILLE ELENA ITALIAN 
RESTAURANT 

Italian American Cuisine 
Cocktail Lounge

TO PLACE.
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

CLAUDIO’S RESTAURANT «. HOTEL 
Long Island’.“ Famous 3*-a Food Houe<-. 
Established 1873. Distinctive nautical 
atmosph-re — Marine Room or Topside 
Marine Derk overhoking Peconic Bay. 
Accommodations for boats of any size: 
Nev 500 ft. Pier. Special consideration, 
given to reli«rious groups. Greenport. 
111 Main St. Tel. — GReenport 7-0627.

Restaurant
309 White Plains Rd., Eastechester, 
N.Y. — LUNCHEON - DINNER - 
SUPPER. Catering to small parties. 
Special consideration given to reli
gious groups. Telephone D E 7-9695.

EXCELLENT DAY CARE 
fer Children all Ages

Meals — Yard — Television
2 Children for $15.00 vveekly

LA 5-6514

GARDINER'S RESTAURANT 
64 Gardineris Avenue 
Levittovvn. L.I., N.Y.

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

In East Meadovv. L. I.
Compliments of 

FORESTO RESTAURANT 
A. PIZZA

2366 Hempstead Tpke

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

15 Beechwood Avenue 
Mount Vernon, N. Y.

Steaks - Chops - Seafood. Special 
consideration given to religious 
groups MO 7-9799

Specializing in Italian. Cooking 
Cocktail Lounge — Orders to Take

Lake Mohawk, New Jersey 
Fine Foods served from 12 Noon to 
2 A.M. — Dancing & Entertainment 
nltely. Special consideration given 
to religioūs groups. — PA 9-9558.

HOME IN NEW MILFORD. New
Jersey. Will Board Children — Day 
or Night. Licensed. 2 Yrs. Up. Ali 
Conveniences. Reasonable Prices. —

CO 1-7280 N. J.

LAKEVILLE MANOR 
RESTAURANT SERVICE

North Road. LAKE SUCCESS. L.I.. N.Y. 
Op^n daily at 12 Noon: Saturdays and 
Sundays open at 4 P.M. Music Fri. & 
Sat. Nights. Coektail Lounge; Facilities 
for Private Parties. Special consideration 
given to religious groups. HUnter 7-6400

Groups 
PE 1-9651

New Hyde Park JNN < 
Famious for Wedding Receptions 

Banąuets — Club Dinners — Parties 
Show<-rs — Largre & Small Private 

Dinnin" Rooms - <?onmunion Breakfests 
Lunch & Dinner Servened Daily 

214 Jericho Tumpike

4-Bedroom Ouplex Ranch $28.500 ; 2200" 
Living Area. 2* 2 baths. 2 car garage. 
21* 2X15. Recreation room. 15* -x13 Den. 
Dining terrace. covered patio. kitehen. 
dinette; oil hot watcr heat. Model avail
able for Immediate occupancy. — FINE 
HOMES. Sunrise Highway to N. Park 
Avė.. Right (South) to Lincoln Avė; left 
to Reid Avė., right to model. RO 6-9802.

Jei turi gerą laikrodį
Prie Leipzigo, komunistinėje 

Vokietijos zonoje, buvo suimti 
trys valstybinio fabriko darbi
ninkai. Vienas už tai, kad Į 
darbą penkiom minutėm pavė
lavo: jis apkaltintas sabotažu. 
Antras už tai, kad atėjo pen
kiom minutėm anksčiau: ji ap
kaltino šnipinėjimu fabriko pa
slapčių. Trečias dėl to, kad bu
vo punktualus. Pas jį rastas 
vakarų Vokietijoje gamintas 
laikrodis, 
trabanda.

Jis apkaltintas kon-

Jei durys
Epinalo

joje, kalinys Jean Sauve pama
tė, kad durys į lauką yra at
lapos. Išėjo ir .tris valandas 
džiaugėsi laisve, ’kol policija ji 
suėmė. Teisme buvo kaltina
mas, kad iš kalėjimo išsilau
žė. Bet teisėjas buvo kitos 
nuomonės: jei kalėjimo durys 
atviros, tai išsilaužti nėra rei
kalo!

atviros .
kalėjime, Prancūzi-

Jei turi šuni ...
Graikijoje žemės ūkio minis- 

teris išleido įsakymą, kad me
džionės šunims būtų parūpinti 
pažymėjimai su šuns fotografi
ja. Žmonės kraipė galvom, o 
vienas Atėnų laikraštis užklau
sė: kas tą pažymėjimą turi 
savim nešioti — šuva ar 
šeimininkas?
Jei esi modemiškas __

Paryžiuje teismo rūmai pra
nešė savo tarnautojam, kad jie 
kurį laiką gaus atlyginimą pa
vėluotai, nes yra įvedama nau
ja, moderni atskaitomybė.
Jei esi nepatenkintas ...

Cambridge, Anglijoje, darbi
ninkas Herbert Pleasance bu
vo nubaustas keturiais svarais 
sterlingų už tai, kad į duonos 
tešlą įminkė nuorūką. Kaltasis 
pasiaiškino, kad tuo būdu no
rėjęs atkreipti dėmesį į nepa
tenkinamas darbo sąlygas.

e V. KAZIMIERO seserys Chicagoje didina ftv. Kryžiaus ligoninę kuri kainuos 7 mil. dolerių. Ligoninė turės 
308 lovas. Kertinis akmuo pašventintas balandžio 9.

THWAITES INN, Ine. Since 1835.

1CITY ISLAND. New England Shore 
Dinners. Steaks & Chops. Banguet

Jei nori pasislėpti ...
' Mrs. Pauline Stocker. anglė, 

apsivogė ir buvo policijos ieš
koma. Niekur nębuvo galima 
aptikti. Vieną dieną detekty
vas įėjo į Scotland Yard (slap
tos policijos) kavinę užkąsti ir 
jam patarnavo ... Mrs. P. Sto
cker. “Nebloga vieta pasislėp
ti” — pagalvojo detektyvas. 
Kas toliau buvo — aišku.

St. J*mi>s Plare — Atlantic City — N.T. 
.'iO0 Fert From St. Nicholas Chnrch 

Oponinr on Marvh 25th 
WET.COME MEMRERS 

National Catholic Ed»>cstk>nal ASSN.
60 of G<>nd Innk*-=-pinir

Ysr.'oellc & Arthur — Y->n — Innk-.p^rs

NURSiNG HOME

DOWN HILL RĘST HOME 
Northoort. An exceilent estate con- 
verted irrto a home for elderly people

cuisine: Dav & night care. Your. visit 
is welcome! (Near Route 25A) Re- 
servoir Avė.. Northport. L.I. Tel.:

ANdrew 1-8068

PASSAIC PRIVATE NURSING
HOME

97 Hieh Street. Passaic. N-T. 
Catholics we!come — Pro fes sierai 
care for Critically I1L Convalescent® 
Bcl-ri<M''n. Mile - Female - Dav A 
Night Nurses. -- TH PR 9-9028.

BROOKSIOE CONVALESCENT
HOME

Alicc T, Breunjnger, prop. Homelike 
Rtmosphere; Situated near a creek: 
privalė rooms A baths; spacious pa- 
tio and porehrs. R>e. mirars in nt- 
tend&n-,.. - Route 35. South Sal-m.
N.Y. Telephone South Salem 3-3049

FRANKS RESTAURANT — 235 
Jersey St.. New Brighton. S.I. N.Y. 
Steak? - Southern Fried Chicken - 
Seafood Platters - Shrimps. Open 
All Night Fridays and Saturdays; 
Closed Sundays. Special considera
tion given to religious groups. Tel.: 

GI 7-9781

Facilities For Small Parties 
Orders To Take Out 

Special Consideration Given 
To Religious Groups 

Closed Mondays 
PRimrose 5-9806 

New Hyde Park. 1635 Hiflside avė.

AUGUST MOON RESTAURANT 
2112 Nnrthen BLvd 

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

CDOKING 
Rare Esotic Atniosph- r*- 

Coctail Munrf — Exotic Drink>'.« 
All Crod't Card.« H^nored 

FREE PARKING 
MA 7 "ri78

BOE SUN RESTAURANT
Chinese A American Food 

Specializing in Cantonese Cuisine 
Orders to take out. Wines A Liąuors. 
Free parking. Special consideration 
given to religious groups. 1560 Cent
ral Pk. Avė.. Yonkers (near Tuck- 
ahoe Roadi — Tel. WOodbine 1-4707

ANGUS STEAK HOUSE
1412 Midland Avė.. BronxviIIe. N.Y. 
Formerlv Dorans. Geo. Defles. Prop.

LTVE LOBSTER POOL
Luncheon - Dinner - Cocktail lounge. 
Snecinl consideration given to reli
gious groups. Tel.: BE 7-2444.

EOGEMONT CASINO

DINNERS DAILY TO 10 P.M.
AIways a la Carte. Catering to Wed- 
dings A all occasdons. Special con
sideration given to religious groups. 
784 Central Are. SCarsdale 3-9006,

BAMBOO GARDEN

3408 Berginline Avenue 
Union City, N. J.

Chinese Food - Catering to Parties.
Special consideration given to 

religious groups 
UNion 7-5566

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

DAN’S STEAK HOUSE

1872 State Highu ay #23 
WAYNIE. N. J.

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

“Bring the Family and Friends to 
our delightful STEAK HOUSE — 
Luncheons & Dinners. Open 7 days. 
Air conditioned. Special considera
tion given to religious groups. Tel. 
YOnkers 9-6433. 540 Palmer Rd. 
Yonkers. If no answer—YO 9-9541.

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.. Thornvvood. 
ROgers 9-9871 — ROgers 9-9832

MELE’S PAVILION
Luncheon — Dinner —Supper 

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

given to Religious Groups 
CENTERPORT. Route 25A

M18TER PIZZA
Italian Food - Spaghetti Dishes 

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

Paity’’ — Special Consideration 
given to religious Groups 

49 W. Main Sti 
RIVERHEAD, L. I.. N. Y.

PA 7-1311

NICK’S OAK NECK RESTAURANT 
(Formerly Moms)

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

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

ABC Licensed — Special Consider
ation given to Religious Groups

12 Bayville Avė. 
BAYVILLE. L. L. N. Y.

NA, 8-9617

»

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone, 
Kurios atstovybėje yra didžiausias jvairių 
medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.

Už atstovybės sąžiningų ir pigų patarna
vimų yra gauta daug padėkos laiškų.

Prašoma kreiptis ir įtikinti pas atstovų
JONĄ DAUGIRDĄ

337 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EV 7-4940 EV 4-1232

SUFFOLK GAROENS 
( Angelo Opallo a. Amold De 

Gennaroi
Our Specialty — Boneless Duck 

Dinners — Pizza. all varieties. to 
take out or eat on premises.

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

Special Consideration given to 
Religious Groups — Nevvly 

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

Route 25 PA 7-9874

s
ITALIAN RESTAURANT 
1580 Hempstead Tumpike 

East Meadovv L.I. N.Y.
Home Style Italian Cooking 

Specializing in PIZZA. IV 3-0190 
Free parking space

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

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

geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street. Ridgewood, BrooHyn, N. Y. į 

Tel. HYacint 7-4677 f

Serving Merrick a. Vicinity
VILLAGE INN

Restaurant a. Cocktail Lounge 
Featuring Italian Cuisine 

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

Banquets — Ample Parking — Air
Conditioned

Special Consideration given to 
Religious Groups

Merrick Avė., MERRICK. L.I.. N.Y. 
(At Railroad Statiom

FR 8-9374

WHEATLEY HILLS TAVERN
170 Post Avė., Westbury, L.I. N.Y. 
Restaurant and Cocktail Lounge 
Facilities for Banquets and air 
Sočiai Functions. 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, banquets, 
parties and businešs meetings. Ac- 
comodates up to 150. — TE 5-3388.

CASA LOU Restaurant — 345 Ful- 
ton St. (Route #109). Farmingdale, 
L.I.N.Y. Cocktail lounge. Luncheons. 
Dinners. Excellent facilities for vved- 
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, Banqųets. Cocktail Lounge. 
Ample parking — Air conditioned. 
Special consideration given to reli
gious groups. VAIIey Stream 5-9882

(Formerly Henningsens >
206 Old Country Road. Hicksville. 
L.I.. N.Y. - Banquets - Luncheons 
- Dinners • Cocktails '— Private and 
Semi-Private Rooms. Special consi
deration given to reli'rious groups.

WE 1-5675

Cocktail Lounge. Catering to Wed- 
dings. Banąuets. — Entertainment 
nightly: 2 banda and floor show on 
week end«. C-ood size Dance Floor. 
Ezcellent parking facilities. Special 
consideration to re!i«^ous groups. 
Farmingdale stonth Main St. Tek:

CHapel 9-9680; CHapel 9-9696

ALBANESE'S EASTECHESTER 
TAVERN. 7 VVaverly Place. East- 
chester. N.Y. -— Homemade Italian 
Food. PIZZERI A. Manicotti - Lasag
na - Ravoli - Spaghetti - Steaks. 
Special consideration given to reli
gious groups. Phone WO 1-9720.

MEI TING

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

There’s always something eboking 
at RICO’S

For the Finest Italian Cuisine 
Specializing 4n 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.

Chinese Cirisinc-Win« a. Linuora 
Air Conditioned - Orders to Take 
Out - Luncheons - Dinners - A 

La Carte • Open 7 Days a Week 
Mcmb«r Din-irs’: American Expr. 

a. Hlltnn Carte Blanche Clubs 
2 East Jericho Tpke 

HUNTTNCT0N STATION. L.I.. N.Y. 
HA 3-5937

STREAMLINE RESTAURANT and 
BAR, Ine, 215 West 3rd St.. Mount 
Vernon, N.Y. Steaks. Chops. Shrimps 
— Accornnodation for parties. Spė
riai rnnslderation given to religious 
groups. UTiat foods these morsels 
be" - Telephone MO 7-9213.

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 - Lobsrters - Steaks and 
chops. Bar — Cocktail Lounge 

Restaurant -- Special Consider
ation given to Religious Groups

Bayview Ave^ NORTHPORT, L. ! 
ftum North on 25A at Woodbin<

Avė.) AN 1-9756, AN 1-8111

I

CIRCFS “ON THE BAY”
One erf the South Shore's finest 

restaurants. Luncheons — Coctails 
— Dinners. Docking facilities for 
boating parties — Open all year— 
Catering in banquets and penties 
Bayvlev Avė. AM 4-9707

WEST AMITYVILLE. L. L

S A DOLE ROCK DINER
Home style cooking - Business 
men's luncheons - Baking done 

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

Consideration given to Religious 
Groups 

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

Ll 1-8834

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESČRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

ROBIN'S POINT RESTAURANT 
Distincttve Dining Room & Cocktail 
Lounge. — Finest Italian-American 
Cuisine. — Reservations for Parties. 
Banouets & Weddings in our Pictur- 
esque Dining Room. Special consi
deration given to religious groups. 
Hauppauge. Wheeler Rd. CE 4-9691

JOHN ORMAN AGENCY

HAVEN REALTY

INSURANCE - REAL ESTATE

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

NAUDOKITĖS PROGA!

Sav. V. ZELENISTel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

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

KOENIG’S RESTAURANT
Catering to your needs since 1933. Ca- 
pecity to 340 persons. Facilities for emali 
or large WEDDING RECEPTIONS. V. 
Koenig. propr. Luncheon. Dinner. Cock
tail Lounge. Banguet Rms. Closed Mon. 
Special consideration (dven to reliziotis 
groups. 8f> S. Tyson Avė. <Opp. L.I.R.R. 
Sta.). Florai Park. L. I. FLoral Park 
4-9566; If bu.«y call FLoral Park 4-9815.

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

COCKTAIL

GARBARINO RESTAURANT
12 Watkins Street 

Lynbrook, 1*1. N.Y.
Fine Italian Cutsiie — Cocktail 
Lounge — Special Consideration 
Given to Religious Groups. Phone:

LY 9-0137

SOUTH SHORE INN
716 Sunrise Highivay — Rockvllle 
Centre. L.I. N.Y. — “Seafood at its 
best". Lobster—Anyvay you likę it! 
Every Friday Night. Special eonai- 
deratoin given to religious groups.

Special Seafood Dinner—62.75 
Benutiful rooms for fine catering.

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

aparatams
o Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admlrat ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei rteroo HI-FI

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

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kas<Men iki 7 vai. vak.: penktad. iki 9 vai. vak.



LAK:WWto Plains SC 6:1 (2:1)
Pagaliau, bene pirmą kartą 

šį sezoną, mūsų futbolo pirmo
ji komanda pasirodė pilnos su
dėties: Jankauskas; Vaitkevi
čius, Remėza; Stanaitis, Kulys, 
Mizara; Butrimas, Broner (Ra- 
foss), Klivečka, Budreckas, 0‘-

ČH1S, 
Mizara;. 
foss), 
Hara. Talkininkavo abu kariai 
— Butrimas ir Budreckas — 
įnešę šiek tiek daugiau gyvumo 
mūsų puolime. Šiaip, deja, žai
dimas vos vidutiniško lygio. 
Pirmame kėlinyje mūsiškiai at
rodė neturi noro. Puolime iš 
Bronerio daugiau bėdos negu 
naudos. Antrame kėlinyje su
krunta puolimas, padaro net 
keletą pusėtinų derinių. Kliveč- 
kos keturi pataikymai ir O‘Ha- 
ros su Butrimo įvarčiai duoda 
mums pergalę 6:1. Visa koman
da, išskiriant Klivečką ir Rę- 
mėzą, aiškiai stokoja treningo.

Sekmadienį su West NY.
Šį sekmadienį mūsiškiai žai

džia su West New York, N.J. 
Netekus patogiai pašonėje besi- 
randančios Bushwick HS aikš
tės, musų futbolo sekcija buvo 
patekusi sunkion padėtin. Va
dovybės pastangomis gautas Ju- 
niper Valley parkas, Middle 
Village. Ši mūsų dabarti
nė , aikštė pasiekiama va
žiuojant Metropolitam Avė. iki 
74 St.; čia sukti į kairę. Pir
mosios komandos pradeda 12: 
45 vai;, o rezervinės 11:15. Prie
šininko'komanda stovi lentelės 
trečioje vietoje. Pirmame rate 
jai pralaimėta 3:7. Beje, teore
tiškai mūsiškiai dar turi gali
mybę pasiekti antrąją vietą ir 
gauti teisę žaisti pereinamąsias 
rungtynes į aukštesniąją lygą.

šeštadienį mažučiai žaidžia 
su 'German - Hungarians 2 vai., 
o jaunučiai 3 vai. su B-W Gott- 
senee. Abejos rungtynės bus 
Metropolitain Ovai.

Teniso sekcijos vakaras
LAK naujai įsikūrusi lauko 

teniso sekcija, šalia futbąlo 
’i sekcijos, atroy, Įgis (fidžiab 
‘ šia if gfl aittjMausiA liė nu- 

matomų vasaros metu varžybų, 
šio baltojo sporto mėgėjai šeš
tadienį Lietuvių Atletų Klubo 
salėje rengia linksmą šokių va
karą. Groja Club 10 kapela. 
Numatoma įvairių staigmenų.

Atletas

PHOTOGRAPHS

CARLAN STUDIOS 
Airconditioned

Candid Albums — Natūrai Color— 
B a. W. Color Slides - Studio 

Portraits — Color Movies with 
Sound — Sound Recordings — 
No Minimum Order Reąuired 

“A Gift to VVedding Invitations 
To Our Brides”

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

Mernber Professionai Photogs. of 
Amer. FA 4-5163

Serving Entire North Jersey Area 
- “THE HOUSE OF PATRIA” 

Wedding Specialists
Passport Photos - Portrait & Commercial 

Fine Yearbook Photography 
322 Ringwood Avė.. Pompton Lakęs 

Opp. Klugetovvn — TE 5-1120 
Jerome J. Patria - Owner

PHOTOGRAPHY BY 
D A M I E N 

Weddings, Fine Portraiture, Indust- 
rial and Commercial Photography. 
Edward McCabe. Prop.. 7 Pinewood 
Lane, Mt. Lakęs. N.j. — OA 7-1751. 

or DE 4-3969

NAMUKAI (COTTAGES) ATOSTOGOM
Jau laikas pagalvoti, kur vasarosime? Pačiame kaimo viduryje, 
prieThomhurst State Park, turime prieinamomis kainomis iSnuo- 
mojimui 7 namukus. Kiekvienas turi virtuvę, valgomąjį ir 3 miega
muosius, šiltą ir šaltą vandenį, čiurkšles, vidaus išvietę. Sezonas 
prasideda birželio 15 ir baigiasi rugsėjo 15. Kaina visam sezonui 
$400.00. Gazo kaina atskirai. Galima išnuomoti vienai savaitei ($50), 
dviem ($100). trim ($150). keturiom ($200) ir aštuoniom ($350). 
Pagrindiniam name yra 7 kambariai, gerai įrengti — po 75 dol. 
savaitei su 2 dol. už gazą. Užsakymai priimami iki gegužės 15 d. 
Informacijos reikalais rašyti:OSADA WARSZAWA — SPOJNIA 
FARM HOME for the AGED and DISABLED — ThomhuraL Pa, 

Tel. VIctor 2-9000. o Scrantone Diamond 6-3036.

Announcing
THE Camp for YOUR Boy

DON BOSCO CAMP
Location— BARRINGTON, N. H.

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

Write : Fr. John — 189 Phris Št, E. Boston, Mare.
Visit "aitrinę d Our Lady of the Pines” on the premise*

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. sAT.es parengimams ir

1-eL MU 3-2928 
VACYS 8TEPONI8

Veda K. Merkis
Povilui Taut-vaišai nepavyko 

apginti Chicagos meisterio var
do šių metų p-bėse (82 varžo
vai’). Naujas Chicagos šach
matų meisteris yra latvis Janis 
Tums, sukoręs 7:1 taškų. 2 v. 
Albert Sandrin 61/-*, Kirby, Ro- 
binson, Sveig, Chamecki po 6 
fš. Seka P. TautvAišas, Alek
sandras Zujus su kitais po 51/“ 
tš. Šiose p-bėse dalyvavo 7 lie
tuviai. Kitų pasekmės tokios: 
P. Šalkauskas, K. Ramas ir Vi- 
lutis po 41/o, Bružas 4 ir V. 
Karpuška 3 tš.

Bostone, balandžio 21-23 d. 
d. buvo N. Anglijos šachmatų 
mėgėjų p-bės (meisteriai neda
lyvauja), kuriose varžėsi 52 iš 
6 N. Anglijos valstijų. P-bes 
laimėjo šachmatų veteranas 
Harlow Daly, prieš 50 metų 
buvęs N. Anglijos čempionas 
(1908 m.). Dabąr jis gyvena 
Maine valstijoj. Pasekmės: H. 
Daly 5L£»:1/2, David Scheffer 5. 
J. Trayers su kitais po 4l/2 tš. 
Su 4 taškais baigė Kazys Mer
kis. 3‘j tš. pelnijo Algis Ma- 
kaitis, 3 tš. Algirdas Leonavi
čius ir 2 tš. Ramūnas Girnius. 
Šių p-bių rengėjais buvo skel
biami: USCF, MSCA, Boylston 
& Lithuanian Chess Clubs.

Toronte, Lietuvių sportinių 
žaidynių šachmatus, kaip skel
bėme, laimėjo Toronto Vytis, 
įveikusi Aušrą 4-1 ir su Brook- 
lyno LAK sužaidusi lygiomis 
2l2:2’2. šio susitikimo pasek
mės: Vaitonis - Staknys 1:0; 
Tarvydas - Šukys 0:1; Paškaus- 
kas su Kulpavičium. Matuse
vičius su Sakalu ir Sirutis su 
Vilpišausku — baigė lygiomis. 
Toronto Aušra (Fabricius, Pet
rauskas, broliai Genčiai ir Ma- 
čiulaitis) nelauktai sudorojo 
LAK 4:1 ir atsistojo antroj 
vietoj.

Argentina. Garsųjį Mar dėl 
Plata tarpt, turnyrą laimėjo 
M. Najdorf' (Argentina) su 
12’/2:2’/į, Robert Byrne (JAV), 
Filip (Ūksi.), Matanovič (Jgsl.) 
ir Rossetto (Aigent.) po 
tš. R. Byrne po šio dalyvavo 
kitam mažesniam turnyre San
ta Fe, kuriame laimėjo pirmą 
vietą priešaky didmeisterių Fi
lip ir Matanovič.

Maskva. Botvinikas baigia 
laimėti matčą dėl pasaulio pir- 

* menybių su M. Tali, turėdamas 
10:5. Jam betrūksta 2^ tš.. 
kad atgautų pasaulio čempiono 
vardą.

SUTPHIN ROOFING CO.
191 Hoffman S£, Elmont, LJ. N.Y. 

REPAIRING A SPECIALTY
Roofing, Gutters & Leaders. Sky- 
Hghts, Siding. Special consideration 
given to religious institutions. TeL:

PR 5-9310

414 Forest Avenue 
LyfidhursL N. J. 

ROOFING - NEW - REPAIRS 
Special consideration given to 

religious institutions 
GĖ 8-3663

KUELL GUNDERSEN 
1G49C Hunter Avenue

ROOFING & REPAIRS 
Years of Experience 

Special consideration given to 
religiops institutions 

CUrtis 5-7654

CARDINAL CONSTRUCTION CO. 
1846 Newbridge Road, N. Belhnore, 
L.I. N.Y. — SUnset 1-1700. Roofing 
& Siding of Quality. Guaranteed re
pairs, prompt Service. Siding. Gut
ters, Leadeps; flat roofs fixed. Free 
estimates, no down payment, terms 
arranged up to 5 yrs. Special consi
deration given to relig. institutions.

APEX ROOFING &-SHEET 
METAL WORKS

Airducts - Ventilation - Metai Specialists 
Gutters. Copper, Aluminum galvanized. 
Work guaranteed. Fast Service. Special 
consideration given to religious institu
tions. Phone: IV1-7722—Ask for Ernst. 
13 South Franklin St., Hempstead, L. I.

J. JOHNSON & SON
100 Roslyn Avė., Sea Cliff, L.I. N.Y. 
Roofing - Siding -Shingling. Gutters 
and leaders, Repairs our Specialty.

Special consideration given to 
religious institutions

Nassau Co. Phone — OR 6-5780 
Suffolk Co. Phone — 516 J U 7-0508

REGAL ROOFING A SIDING Corp. 
48 Whaley Avė.. Bethpage, U. N.Y. 
ROOFING REPAIRS. Re-roofing & 
Re-siding, Storm Damage Rępairs, 
Leaders & Gutters. Special consider
ation given to religious institutions. 
V. Pafundi, Owner. PErshing 5-2435

GEHLBACH ROOFING — 309 Elm 
Avė., Hackensack, N.J. Leaks re- 
paired. 24 hour Service guaranteed 
on all leaks. No job too smalL Roof 
Tile specialists. Special considera
tion given to religious institutions. 
HUbbard 7-2255; If no ansvver — 
phone HUbbard 7-0764.

LO FARO ROOFING & SIDING 
22BruceLane, Farmingdale, L.I.N.Y. 
Roofing A Siding Service. Storm 
damage. Repairs St Estimates, Alu- 
minum Sidings. Gutters & Leaders. 
Caulking. All work guaranteed. Spe
cial consideration given to religious 
institutions. Phone CHapel 9-3541.

BLAIR ROOFING
87 Yonkers Avė., Yonkers, N. Y. 

W. S. Blair, Prop. Roofing - Sliding 
- Leaders - Gutters. All work guar
anteed. Repairs. Alteratlons, Car- 
pentry. Free estimates cheerfully 
given. Fully insured. Payments ar
ranged. Special consideration given 
to religious groups. — YO 3-2567.

ANDREW A. BOBEN
113 Curtis Lane, Yonkers, N. Y. 

ROOFING - GUTTERS - LEADERS 
- SIDING. — Special consideration 
given to religious institutions. TeL:

YO 8-5897

BENINATI SHEET METAL CO.
Bonded Approved Roofer 
Slate & Tile ROOFS

Leaders - Gutters. Repairs. All work 
guaranteed. — Estimates cheerfully 
given. Fully insured. 77 Hyatt PI., 
Yonkers, N. Y. TeL BEverly 7-0528.

McVICAR THOMAS
9 Woodworth Avė., Yonkers, N. Y. 

Since 1886
SHEET METAL WORK ROOFING 
Blate, Ule. Metai, and Composition 
Roofing, Leaders - Gutters - Ducts. 
Special consideration given to reli
gious institutions. YOnkers 3-0473.

THE VILLAGE ROOFER 
1370 Northern Blvd.

Free Estimates — Repairs our 
’ Speciality Slate - Gutters - Fiat 

Roofing - Shingle - Leaders - 
Reroofing - Snow Guards - Roof

Chimney Cleaning and Repairing 
Fiber-Glass-Gutters and Leaders 
Special Consideration given to 

Religious Institutions 
MA 1-7120, OY 6-2900. HU 7-1717

A AND S ROOFING AND 
SHEET METAL WORKS 

70 Merrick Road 
Lynbrook. N. Y.

Alteratlons and Repairs — 
Guaranteed Work — Free 

Estimates — Fully Insured — 
Special Consideration given 

To Religious Institutions
L Y 9-1447

ESTATES ROOFING CO. Ine. 
151 Herricks Road 

Garden City Park, L. I.
Roofing - Sidevvall Shfngling
Reynolds Colored Aluminum

Siding — Gutters and Leaders 
Slate and Tile Roofs a Specialty 
No Job Too Large or Too Small 

Free Estimates — Friendly Service
Special Consideration given To 

Religious Institutioua 
FL 4-1065 Fl 7-1381

SDGBtfATER
ON THE BAY

R O C K VIE W H O U S E
UJU HtolMMar '(Near Port Jaevia) 
Jfr MA Moeugė.. N. J. - 5 nu. 
nutM waik te Gatholic church. 
Tenai* - Got* - Swimnūng - <Un- 
cing - CKCoHmt food. Writ» for 
brodraro “L" or phone Chane*
or t nulea Rotnhart — Montaguo 

3-2263

Atlantic City’* New Luxury Motei 

lowa A Pacific Avės., Atlantic City, N.J. 
Lodoor Heated Swunuuag Pool; TV. 
HiFi in all units. 2 Blocks to Catholic 
Church; Short Block to Convention Hali. 
$5 up pernoa — 2 m rm. Free Parking. 
FREE Continental BreakfasL AT 5-ciai!.

RIVERVIEW FARM and MOTEL
Prattsville 3,. N.Y. Tel. AX 9-3404 
“For Fun.. -for Relaxation”. Modern 
accom. Rooms St cabins with pnvate 
baths. EbcceU. cuisine served hotel 

]awn sports, dancing, gou. Catholic 
Church nearby. Famuies invited. $42 
to$50. Wnte/fią)l Mrs. Moore, prop.

EVERGREEN Forest* Lake and Cottages 
East Stroudsburg. RFO N o. 2, Pa.

Cozy Lake Front, Housekeeping Cottages, 
Acc. 3-6 persons. NOW for iess thati tne 
average week’s salary, you or the fami- 
fy. can spend for a vveek's vacation in 
the Poconos. Boats and all sports, Free. 
Drop a card for booklet which telis all. 
Ernest & Sara Booth; TeL HA 1-3379.

PEGGY RUNVVAY LODGE

Narrowsburg, N. Y. ALpine 2-7135. 
One of JL>eieware Valley s linest Re
sorts. Located dn Penn. side of river. 
Most everytiung in sports. Modern 
pool. Unique and exceptional new 
cabin 
Near

acc. Also housekeeping units. 
Catholic Cnurch. RooKlet. —

Fr. & R. Behling

CAMP ECHO. Exclusive interracial 
Camp for Boys & Girls. Near Cana- 
dian oorder in historic Vermont. Now 
ačcepting limited number oi applica- 
tions. Age 7 to 14. Camp features ail 
supervised land&water sports, horse- 
back riding. erafts, languages, etc. 
Canad. tours. Write: Mrs. K. Klash, 
816 S. 15th St., Philadelphia 46, Fa.

SUMMER CAMPS

CAMP AUXILIUM
Girls between ages of 6 and 14

Weekly rate $25.00. Sister Rosalie, 
F.M.A. ■ R.D.4, Box 538, Newton, N J. 
Resident Nurse; under supervision 

ming, Hiking.-CaaftSr Hobbies, Dra- 
maties. Telephone DUpont 3-2621.

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

RELIGIOUS NOTICE

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. S J .C. 
Missionary Sisters of Jesus Cruci- 
fied, St. Therese Mission, Box 113, 
Marbury, Alabama.

“If Jesus Calls”, He is offerihg 
Paradise to you in retum for 

your prayers — love — work — 
and sacrifice. Hėarken to His 
Call as a Daughter of Mary.

Write to 
REVEREND MOTHER GENERAL 

Motherhouse of the 
Immaculate Conception 

Osgood Avė.
New Britain, Conn.

Missionary Sisters of the Third 
Order of SL Francis 

Peekskitl, N. Y.
Sisters devote their lives to teaching on 
the Elemeritary. High, Business A Col- 
lege levels and do miMionary work in 
S. America. They also care for children 

write to Rev. Mother M. ROBERTĄ — 
Mourrt St. Francis, Pedcsfcill, New York.

SHOE REPAIRS
HOME INPROVEMENT . 

________ i_______ _____ 74 Providence Street

HA VE YOUR 
SHOES REPAIRED 

WHILE U-SHOP OR-WAIT AT 
FORD ŠHOE SERVICE, 
95-48 Roosevelt Avenue 

at Junctlon Blvd.

ARE YOU AT A CROSSROADS?
IS YOUR PRESENT JOB offeflng you the opportunities you 
are looking for? If not, we have the answer!
AN EVENING SCHOOL SESSION s being established for eur- 
rently employed persons seriously thinking in making a change 
in their career. We are eondueting classes, without charge, in 
Life Insurance, Estate Planning. Advanced Underwriting, Group 
and Pension Plans. An unlimited career may well result. Free 

t Aptitude Teste wiU be given. No charge for text or materials.
Upon completion of training you will be ready to take the 
State examination. Don’t wait. — Ad Now! This Decisfon May 
Change Your Life. Call, ivrite or visit

ALLAN E KAPLAN, C.L.U.
General Agent — 110 Halsterfd St.. East Orange, N J. OR6-68M

PLerent 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skatano valančioje suteikia puikų patarnavimą

Edvard A. Žigas FUNERAL HOME
M Em4 Street, New Britais, Cm 

Tel: BA 9-2242 — 94336
Aptannta BRITAIN, WATKRBURT ir HARTFORD, Conn.

HONEYMOON8 are made H E R E
Ebmeymoon anangements are easy 
wben you book through ua. Air. bus 
& ship tickets; cruise. hotel St resort 
reservation&.Anywfaere in the world 
— from Camarsie to Timbucktoo.

Visit-us, call or write *

BILOB INC.
TRAVEL SPECIALISTS 

320 Fifth Avenue — Suite 602
New York 1, New York

LO 4-6474
RIVERDALE TRAVEL

3532 Johnson Avė. TeL Kl 9-5950. 

‘ SPECIALIZENG IN PILGRIMAGES 
TO ALL FAKTS OF eukofe 

“Your Travel Fieasure
is our Business!”

FOR BUSINESS OR PLEASURE! 
Efficient and Corteous Aitention to 
ail your 'iravei Needs. Special at- 
tenuon given to rugrimages. Also 
located m R klyn, Great x»eck and 
VViiKesbarre, Fa. — PaNohamIC 
Tours, Ine.. 101 W. 5oth Street, 
N. Y. 19, TeL C1 5-4»89.

If it concerns TRAVEL please See 
Lis! For uterature & compicie aeums

BROOKLYN'S TRAVEL BUREAU, 
incorporated, 80 lavingscon »L, ori 
Coure, BrooKiyn 1, in. i. Keserva- 
Uons taken now lor Filgrimages to 
Europe. roreign Money Excuange, 
Notės, Draits. MA 3-Z2O4.

MONTALVO TRAVEL AGENCY,
Ine., 1062 Southern Blvd., Bronx, 
N. Y..— FlLGiLUviAGlLS to all paris 
of Europe -— CK u JUstuS — TOurcS 
— VACaTIONS — H.ONEYMUONS

DA 3-5100

WAR0 TRAVEL AGENCY
— 79-01 Roosevelt Avė., Jackson 
Heights, L.I.N.Y. Special considera
tion given to individual and groaps 
planmng Pilgrimages to EUKOFE. 
Special PacKage rates for Honey- 
naoons in Miami & Bermuda. Caii:

OLympia 1-5640
Will deliver ticxets to your home.

DISPLAY

DON - LEE 
Bridal Gowns

Bride — Bridesmaids — Flower 
Girls — Mothers — from Petit 

to Stout
Cocktail Party Wear — Accessories 

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

JA 3-4343

AMPĄX ALUMINIUM SALES CO.

Aliuminijo Alcoa specialistai 
durys 

preky-
Langai prieš audrą, turėklai, 
gyvenam iem namam, ištaigom, 
bos Įmonėm, tvoros ir .arteliai, 
įstaiga veikia 24 vai., žemos 
lengvas išsimokėjimo sąlygos be banko 
trejiėm metam be procentų. Kalbama 
ir vokiškai.

1685 Selwyn Avė., Bronx, N. Y.
LU 8-7730

NELEGALIAI ATVYKĘ f U.S.A.
Laikinai arba kitokiomis progomis 
atvykusieji jūrininkai, mechanikai, 
mūrininkai, žemdirbiai, siuvėjai, Pi
lietybės dokumentus pagal Washing- 
ton D.C. palengvinimą galite tvar- 
kyti net ir šeštadieniais — INTER
NATIONAL BUREAU, 132 Nassau 
St., N.Y.C., kamb. 1422. RE 2-4587.

CANVAS AWNINGS! Order Now 
and SAVE! Get our Off Season 
prices. Estimate cheerfully given. 
See our new 1961 samples. Replace 
your “Blinds” with "Shades”! Alum- 
inum Windows and Doors Made.

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

CAPASSO BROTHERS
55 North Maple Avė. 
RIDGEWOOD, N. J. 

Private Dv^ellings, Businesses — 
Industrial Wastes. Building 

Materials, Etc.
Special Consideration given To 

Religious Institutions 
GI 4-6465

JOSEPH H. MARTIN & SON
Butlėr, Highway #23, New Jersey. 
Established 40 yrs. Aluminum Awn- 
ings. Combination windows, Doors, 

-- Venetian Blinds. Aluminum Siding, 
Jalousies, Porch enclosures. Special 
consideration gįven to religious in
stitutions. — TE 8-2000.

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

DAT.T A ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, MV.

36-38-40 STAGG ST.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

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

103-55 LEFFEETS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

Lietuvis^ produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuvė

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma i namus nemokamai

WHITE HORSE TAVERN

1

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL Vlrginia 6-9519

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

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VTŠNIAUSKAS

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

R E P U B L I C
Liquor Store, Ine.

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-3089
JURGIS J. JOKŪBAITIS,

Manager

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

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon St PHladelphia 23, Pk.

POpIar 5-4110

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New Britam, Conn. 
TeLBA9-ll8l

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

PL1-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
loseph J. & Johanna H. Dina

51 PROVIDENCE STREET



Prel. Jonas Balkonas, V. 
Jėzaus Atsimainymo parapijos , 
1948 metais gegužės mėnesį 
Brooklyno vyskupo Th. Molloy 
rekomendacija Apaštalų Sosto 
buvo pagerbtas Very Reverend 
Monsignore titulu. Pirmadienį, 
balandžio 24, gautas iš Romos 
pranešimas su diplomu, kuriuo 
prelatui suteikiamas Right Re
verend Monsignore titulas ir 
priimamas į Jo šventenybės 
Rūmų prelatus. Įvilktuvto apei
gas atliks Brooklyno vyskupas 
Bryant McEntegart gegužės 30, 
St James prokatedros bažnyčio
je. Prel. J. Balkūno rūpesčiu 
baigiama statyti nauja V. J. At
simainymo parapijos bažnyčia 
Maspethe, N. Y.

St. Lawrenz, M. D., su žmo
na Gražina (Elisonaitė) balan
džio 19 išvyko atostogų Į Eu
ropą. Ątostogų kelionėje ap
lankys. Portugaliją, Ispaniją, 
Šveicariją, Italiją, Vokietiją ir 
Prancūziją.

Karolis Kavaliauskas, 70 mė
ty. gyvenęs 10 Hancock St., 
Yonkers, N.Y., mirė balandžio 
25. Laidojamas balandžio 29, 
šeštadienį, iš Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčios šv. Raimondo 
kapinėse. Laidotuvėmis rūpina
si šalinskų laidojimo Įstaiga.

Apreiškimo par. pavasarinis 
piknikas ruošiamas birželio 18, 
sekmadienį, Polish National 
Home, Sutphin Blvd. ir 108 
Avė., Jamaica, L. L, N. Y.

LB Apygardos valdyba balan
džio 29, šeštadienį, 7 vai. vak. 
kviečia visų N. Y. apygardos 
apylinkių valdybų ir rinkimi
nių komisijų susirinkimą LB 
Tarybos rinkiminei akcijai ir 
tų rinkimų vykdymo klausimam 
aptarti. Susirinkime prašomi 
dalyvauti ir kandidatai Į LB 
Tarybą. Susirinkimas Įvyks Pra
no Bučio (White Horse) resto
rano patalnose. 86 - 16 Jamai
ca Avė., Woodhaven, N. Y.

LIETUVOS atsiminimų radijo Stabas; iž k. j d. Jokūbas Stukas, Jonas Valaitis, Algirdas Kačanauskas. 
Radijo vakaras įvyksta balandžio 30 Websterio saHje.

LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA — pirmą kartą New Yorke!

PABALTIJO KREPŠINIO, TINKLINIO IR STALO TENISO

PIRMENYBES
Tą pačią dieną 8:3d vai. vakare — puikioje 

ELKS CLUB No. 878 SALEJE 
82-10 QUEENS BLVD.

(IND 6th ar 8th Avė.; GG traukiniai; Grand St. autobusas)

PABALTIEČIŲ SPORTININKŲ PRIĖMIMO

Šiaurės Amerikos ir Kanados lietuvių, latvių ir estų rinktinės. Muzika — V. Rūtenio vadov. CLUB TEN orkestras.

Varžybos bus
Veiks turtingas bufetas, užkandžiai nemokamai.

š.m. gegužes 13 (šeštadienį) 1 vai. popiet
FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL 
999 Jamaica Avenue, Brooklyn, N. Y. 
(BMT Jamaica traukinys—Elderta Lane stotis)

Pakvietimai gaunami: J. Ginkaus saldainių krautuvėje — 
495 Grand SU, Brooklyn, N. T.; J. Andriulio kelionių 
Mūre — 87-09 Jamaica Avenue, Woodhaven 21. N. Y.; 
Lietuvių Atletų Klube — 1332 Halsey SL, Brooklyn 27, 
N. Y.; Latvių ir Estų organizacijose.

RENGĖJAI

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS 

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

NAMŲ ADRBSA8
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kreipiasi j visus New Yorko ir 
apylinkių lietuvius, kviesdama 
kuo gausiau dalyvauti Lojalu
mo parade šeštadienį, balandžio > 
29 d. 1 vai 30 min. popiet. 
Renkamasi 92 St East of Ma- 
disoų Avė. Paradas šiais metais 
užtruks trumpiau. Nepagailėki
me savo nuovargio ir parody
kime New Yorko gyventojams, 
kad esama ir lietuvių, kurie ly
giai dalyvauja bendruose mies
to bei krašto reikaluose.

Kandidatai
Ryty apygardos kandidadų į 

ALB Tarybą sarašas:
1. Elena Armonienė, advoka

tė, teisių daktarė.
2. Vladas Dilis, inžinierius.
3. Stasys Dzikas, mokytojas, 

žurnalistas.
4. Lionginas Jankus, kuni

gas, Balto reikalų vedėjas.
5. Simonas Kontrimas, dar

bininkas.
6. Bronius Kulys, pedagogas, 

žurnalistas.
7. Vincė Leskaitienė, solistė.
8. Juozas Maurukas, dipl. 

ekonomistas.
9. Juozas Mikuckis, poetas, 

karininkas.
10. Pranas Naujokaitis, pe

dagogas, rašytojas. .
11. Bronius Nemickas, teisių 

daktaras.
12. Charles F. Paulis, advo

katas.
13. Domas Penikas, ekono

mistas, verslininkas.
14. Jurgis Sirusas, dipl. ag

ronomas.
15. Jonas Šlepetys, pulkinin

kas, teisininkas.
16. Albinas Trečiokas, nota- 

ras.
17. Vytautas Vaitiekūnas, tei

sininkas.
18. Stasys Valiušaitis, kuni

gas.
19. Antanas Varnas, archi

tektas.
20. Vytautas Volertas. inži

nierius.
Leonardas Šimkus

Ryty Rinkiminės Apygardos
Komisija

Dalyvauja:

PREL. JONAS BALKONAS

LIETUVIU BANKAS AUGA
KEARNY, N. J.

ir

Mes įvairiais būdais garsi
name lietuvio vardą ir keliame 
aikštėn visus lietuviškus laimė
jimus. Daugelis dalykų pa
sklinda tik tarp lietuvių ir tuo 
pasibaigia. Apie juos nežino 
svetimtaučiai bei kitos šio kraš
to institucijos. Bet yra dalykų, 
kurie lietuvio vardą iškelia pla
čioje visuomenėje ir apie juos 
daugiau ar mažiau visi žino. 
Prie tokių dalyku reikia pri
skirti Lietuvių Taupymo ir Sko
linimo įstaigas, Į kurias suplau
kia ne tik lietuvių, bet ir sve
timtaučių pinigėliai. »
Negaliu pamiršti nepaminėjęs 

ir savo gyvenvietėje esančios 
Lietuviu Taupymo įstaigos — 

Schuyler Savings and Loan As- 
sociation of Kearny, New Jer- 
sey.

Ta maža kolonija, teturinti 
vos apie penkius su pusę šim
to šeimų (su Harrisonu ir kt. 
gretiftiom apylinkėm) nerimo 
ir nerimsta. Ji jau iš seniau 
ieško kelių prasiskverbti į vir
šūnes. 1924 metais, sumetę sa
vo sutaupąs, įsteigė savąją Tau
pymo ir Skolinimo Draugiją, 
kuri šiandien jau varto milijo
nus ir yražirioma ne tik lie
tuviams, bet ir svetimtaučiams.

Bėgo metai po metų, nešda
mi Įvairius laikus: sunkius ir 
gerus. Draugija savo vairą lai
kė tvirtai Įkibusi ir, nepaisant 
Įvairių kliūčių ir konkurentų, 
išplaukė į plačiąją visuomenę 
su dideliu kapitalu ir pasitikė
jimu. Ji, kaip ir -visos kitos 
šios rūšies įstaigos, yra val
džios pripažinta ir apdrausta. 
Todėl nenuostabu, kad šioje 
lietuviškoje draugijoje diena 
dienon vis labiau verda dar
bas. Čia geras ir greitas patar
navimas, čia susikalbėsi savo 
gimtąja kalba, gausi paskolą 
namams įsigyti ar pasistatyti, 
sumokėsi savo sąskaitas už ga- 
zą, šviesą, telefoną, čia susi
taupysi ir Įsigysi US Savings 
Bonds ir gausi kitus bankinius 
patarnavimus.

Tad ar bereikia lietuviams 
didesnio pasididžiavimo ir di
desnės reklamos. Lietuvio var
das, jei čia nebūtų to banko, 
dviejų gražių‘ klubų — Lietu
vių Katalikų Bendruomenės 
Centro ir Lietuvių Politikos 
klubo ir gražios naujai pasta
tytos bažnyčios, būtų nustelb-

AR JCS NEPERMOKATE

BALIUS
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų

Jei tik Jūsų vakavimo rekordas : 
Jūs esate kvalifikuotas:

. tas ir pamirštas, o tuo tarpu t 
dabar jis žinomas visiems. Ne 
vieną išgirsti' sakant ‘‘Lietu- 
visi moka tvarkytis* ir veikti, 

k ir iš jų reikėtų pasimokyti”.
į Apyvarta v

Manau, jog daug kam įdomu 
' šios lietuviškos draugijos fi> 

nansinis pajėgumas, štai jis: 
p 1960 gruodžio mėn. 31 d. akty

vas (Assets) $2,695,122.73, pa
skolų — morgičių išduota — 
$2,387,108.48, Taupymo sąskai
toje $2,506,279.32, Atsargos ka
pitalas $106,466.41. šių metų 
kovo mėn. 31 aktyvas (Assets) 

| žymiai pakilo ir ligi š. m. pa
baigos tikriausiai viršys 3 mil.

| dol., kai tuo tarpu 1959 gruo-
I džio 31 d. dar tebuvo tik 
Į 2,273,193.87.
Į Kaip matome, draugija žen- 
I gia dideliais žingsniais Į priekį.
I Jos ateitis ir dabartis — lietu

vių pasididžiavimas. Todėl įsi-
I dėmėkime, jog ko daugiau į 

lietuvių rankas paklius kapita-
I lo. tuo labiau būsime žinomi ir 
I visi su mumis skaitysis. Lašas 

po Išašo ir akmenį prakala,
I centas prie cento milijonus su- 
I daro. Eikime ir padėkime, kas 

dar nepadėjo, savo sutaupąs 
ton lietuvių taupymo draugijon,

I būsime užtikrinti ateitimi 
I paremsime savuosius.

Valdyba
""šie prityrę ir pasiryžę lietu
viai tvarko šią lietuvių finansi
nę draugiją — Schuyler Sa
vings and Loan Association of 
Kearny, N. J.: Julius Paknis — 
prezidentas, Viktoras Mikionis
— vice prez., Petras Velevas
— sekret., Juozas Belza — iždi
ninkas, J. A. Condon — reika
lų vedėjas, Suzie Dasker — se
kretoriaus pagelbininkė, Jurgis 
Bezgela, Mykolas Ciūrinskas, 
Jurgis Katilius, Kazys Nekro
šius, Vladas Plikaitis, dr. S. A. 
Mickewich, Andr. Salvest — di
rektoriai ir Kazys Paulis, L. 
Salvest ir Fr. Gelinitis — tei
sių patarėjai.

Draugijos adresas: 24 Davis 
Avė., Kearny, N. J., Telefonai: 
WY 1-0001, WY 1-7260.

J. Mėtyme

Stasys Pilka duoda rečitali 
balandžio 29, šeštadienį, 7 v. 
v. 192 Highland Blvd., Brook- 
lyne. Skaitys naujausią lietuvių koncerto proga aplankė prel. 
poeziją, Šekspyro monologus 
ir k.

Kun. dr. St. Valiušaitis šeš
tadienį, balandžio 29, kalbės 
per Jokūbo J. Stuko radiją jo 
vedamos radijo valandos jubi- 
lėjaus proga.

Ieško 2-3 kambarių butuko 
vieniša dirbanti moteris. Gali 
mokėti 50-55 dol. mėn. Prašo 
skambinti tel TA 7-4303 kas
dien po 7 v. vakaro.

Ieškoma lietuvė mergaitė va
sarvietėje padavinėti į stalą ir 
dvi moterys virtuvės darbam. 
Kreiptis Dr. Ed. Jonsonas, 89 
Mt Ida Rd., Boston 22, Mass., 
tel. AV 8-5999. •

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ UGŲ SPECIALISTAS
VU pradėjo praktika

144 Kent SL. Brooklyn 22. N. X. 
(IND GG Line Green Point Motis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:30 
>7:00 rak.; SeStadieniaM 1C-12 dieno-

Bostono kolegijos studentam 
ir svečiam rengiamų koncertų 
programai išpildyti kartkartė
mis pakviečiama N. Anglijoje 
žinoma solistė, Amerikoje gi
mus lietuvaitė Zuzana Griškai
tė. Balandžio 23 koncerte so
listė atliko G. F. Handelio, J.
S. Bacho, F. Šuberto, R. Straus- 
so, R. Wagnerio kūrinius vo
kiečių kalba bei kelis Ameri
kos kompozitorių kūrinius an
gliškai. Paskutinėje programos 
dalyje solistė pradžiugino pub
liką, pranešdama padainuosian
ti lietuviškai. Gausi auditorija 
pritarė karštais plojimais. Ti
piška lietuvaitė — geltonplau
kė, mėlynakė — sužibėjo savo 
talentu, su nepaprastu įsijauti
mu atlikdama 4 lietuviškus kū
rinius. Ypatingai gražiai nu
skambėjo Ugniaspalvės aguonė
lės — Gruodžio ir Mano sieloj 
Šiandien šventė — Tallat Kelp
šos. Amerikiečių publikos akių 
žvilgsnius, o lietuvių ir širdis 
atkreipė solistė, pati akompo- 
nuodama sau lietuviškomis kan
klėmis, papuoštomis trispalviais 
kaspinais. (V.K.)

Gegužės 13 sukanka 10 metų, 
kai Lietuvos vyskupai Lietuvą 
paaukojo Nekalčiausiai Marijos 
širdžiai. Sukakties proga šv. 
Petro bažnyčioje gegužės 13 d. 
7:30 vai. vak. bus šv. Mišios 
ir pamokslas ir atkartojimas 
parapijos pasiaukojimo Nekal
čiausiai Marijos širdžiai.

Kun. Pr. Jakimavičiaus, S. J., 
tėvai ir prieteliai balandžio 23 
suruošė arbatėlę šv. Petro pa
rapijos salėje. Pelną paskyrė 
kun. Pr. Jakimavičiaus veda- 
mom misijom. Kun. Pr. Jaki
mavičius dirba Jamaica saloje.

Motery - merginų klubas ba
landžio 29 d. 7:30 vai. vak., pa
rapijos salėje prie E. 7-tos gat
vės ruošia Whist party.

Zuzana Griškaitė, buvusi Met
ropolitan operos solistė, savo

Pr. Virmauskį.
Tautinių šokių sambūris ge

gužės 7 d. 6 vai. vak. lietuvių 
piliečių klube ruošia pokylį. 
Programą išpildys sol. St. Dau
gėlienė, baleto šokėjos — Lo
lita, Sharlen ir Lyne Maneiky- 
tės, suomių tautinių šokių gru
pė, kuriai vadovauja Reino Mar
tin, ir liet, tautinių šokių gru
pė, kuriai vadovauja O. Ivaškie- 
nė. Po programos bus šokiai.

Viešnios iš Putnamo. Balan
džio 30 d. 3 vai. popiet šv. 
Petro par. sllėje Nekaltai Pra- 
dėtis Marijos Seserų Kongre
gacijos atstovės iš Putnam, 
Conn., rodys filmus iš arkiv. 
Jurgio Matulevičiaus - Matulai
čio gyvenimo ir kt. Be to, se
selės kalbės apie netolimos atei
ties savo darbų planus. Bosto
no it apylinkės lietuviai, atsi
lankydami į minėtąjį pobūvį 
įrodys savo palankumą plačiai 
žinomai savo darbais N.P.M. 
Kongregacijai.

N. P. M. K. Seserų Rėmėjų 
Gildą

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr. 

WHIL ;— 1*30 kil. Medford, . 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid. 

#
LAISVĖS VARPAS 

ved. P. V’tfinis
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 

AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš WK0X, Framingham, Mass.

#
RADIJO PROGRAMA 

ved. Stop. Minkus, Boston,
Mass. ~

WLY$I — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

#
VYČIŲ PROGRAMA 

WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Penni..

.Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka 

WJLB — 1400 kil., Detroit, 
Mich.
šeštad. nuo 5 iki 5.30 popiet.

#
LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

RADIJO VALANDA 
Direktorius 

Jokūbas J. Stukas 
WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM 

New York, N. Y.
šeštad. nuo 5 iki 6 vai. popiet

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(AHMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

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

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ. 

BrooklyB. N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest P»rkwiy Station)

WOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

FUNERALHOME
197 VVEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir SALSAMUOTOJAS

Cembridųe, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena Ir naktį v - .
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge ir Bostono kolonijų te- 
miauaiomis kainomis. Kainos toe 
pačios ir J kitus miestus.

Reikale Saukite: Tel. TR 6-64341N-N


