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Lietuvos deportacijų vykdytojas Serovas * Castro patarėjas?
NEWSWEEK iš diplomatinių 

šaltinių praneši, kad seniai ne
girdėtas Sovietų saugumo ge
nerolas Ivan Serov yra dabar
tiniu metu Kuboje ir Castro 
policijai diriguoja kovą su Cas
tro ir komunizmo priešais.

Ivan Serov iškyla aikštėn 
ir paskui vėl pradingsta. Nuo 
1958 buvo skelbiama, kad 
Chruščiovas jį nuėmęs nuo at
sakingų pareigų. Serovo specia
lybė likviduoti komunistam “ne 
patikimą elementą” — juos iš

žudyti ar deportuoti. Pirmu kar
tu jis taip pagarsėjo, kai jam 
buvo pavesta organizuoti lik
vidacijas Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Jis tada buvo atko- 
mandiruotas į Baltijos kraštus 
dar 1939, kai tik buvo įvestos

sovietinės įgulos. Jis turėjo at
likti paruošiamuosius darbus 
likvidacijai. Kai tik 1940 rau
donoji armija užėmė Baltijos 
kraštus, jis perkėlė savo štabą 
į Rygą ir iš čia vadovavo vi
sai likvidavimo akcijai.

KENNEDY PRIKALBINO DEMOKRATUS LAIKYTIS VIENINGAI DEL LAOS
Prezidento Kennedy pasitari

mai sukosi apie du klausimus 
— Laos ir atominių bandymų 
sustabdymo derybas Ženevoje.
Laos klausimu prezidentui pa

sisekė savo partijoje, 'kaip ra
šo M. Higgins (NYHT),pasiek
ti bendro nusistatymo — 

atsisakyti nuo pasipriešinimo
Amerikos galimai ginkluotai in
tervencijai Laos.

dėti gegužės 12 Ženevoje. To
kios konferencijos reikalavo 
Maskva. Amerika jai nusileido. 
Laos vyriausybė, Amerikos pa
tarta, sutiko. Tačiau paskutiniu 
laiku jai pasipriešino Laos ka
ralius Savang Vathana, kuris 
reikalauja, kad tie 14 paliktų 
Laos ramybėje.

Atviri klausimai:

Amerikoje su rūpesčiu stebi
ma: — ar paliaubos bus visuo
tinės. ar bus kartojama Korė
jos istorija: derėtis dėl paliau
bų ir tuo pačiu metu kariauti; 
— ar vyriausybės koalicijoje 
persvara nebus atiduota į ko

munistų rankas; — ar 14 kon
ferencija nuginkluotą Laos ne
pavers atvira teritorija, iš ku
rios komunistai turės patoges
nes pozicijas 
ir Thailanduį 

Kongrese 
naujos sumos 
paremti.

Pietų Vietnamui 
spausti?
jau svarstomos
Pietų Vietnamui

Paskui Serovas 'iškilo Syrijo
je. kai buvo rengiamasi Syriją 
prijungti prie Egipto, paskui 
vėl Vengrijoje 1956 likviduo
jant Vengrijos patriotus ir vyk
dant deportacijas. Dabar po 20 
metų nuo debiuto Baltijos kraš
tuose Serovas jau iškilo Kubo
je. Iškilo aikštėn tais pačiais 
metais kaip ir jo sąjunginin
kas ir profesijos brolis Eich- 
mannas. tik dabar dar skirtin
gose rolėse.

(Kokią rolę Serovas suvaidi
no Baltijos' kraštų deportacijo
se paliudijo jo bendradarbis 
pulk. Įeit. Uja Molin. Jo pasa
kojimas bus kitame Darbininko 
nr.j.
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ŽODŽIAI IR DARBAI: kairėje — kova prieš kolonializmą, dešinėje —ko
lonializmo statyba.

Tai svarbu taktikos sumeti
mais: jei priešas žino, kad kon- 
gresmanai spaudžia vyriausybę 
ginkluotos jėgoj nesiųsti, tai 
jis drąsiai žygiuos toliau ir rei
kalavimus didins. Tokį priešui 
pasitamavimą buvo gegužės 1 
padaręs šen. Fulbright, užsie
nių komisijos pirmininkas. 
Spaudoje labiausiai tuo reiškė
si W. Lippmann.

Chruščiovą Kennedy Įspėjo?
Newsweek pranešimu, perei

tą savaitę slaptai lankęsis Bal
tuosiuose Rūmuose Chruščiovo

PRINCAS SOUPHANOUVONG, 

komunistų treniroutas sukilėlis.

_AOS KARALIUS Savang Vatt- 
hana, kuri pripažįsta Amerika ir 
Sdvietai.

PRINCAS SOUVANNA PHOU- 
MA, kurį min. pirmininku pripa
žįsta Sovietai.

PRINCAS B0UN OUM, kurį min. 

pirmininku pripažįsta Amerika.

AR KALTA SPAUDA, AR KAS KITAS?
Presidento atsišaukimas j laikraštininkus dėl atsako
mybės pajautimo virto klausimu: — ar vyriausybės 

nariuose yra pakankamai atsakingumo

patarėjas Aleksandr Topčiev. 
Jis išvyko su pranešimu Chruš
čiovui:

— Jei Chruščiovas nori pa
taisyti santykius su Amerika, 
tai turi sustabdyti agresiją Laos 
ir pakeisti instrukcijas savo at
stovam Ženevos derybose dėl 
atominių bandymų sustabdymo.

Paliaubos prasidėjo
Maskvos paspaudimu, gegu

žės 1 neutralioj zonoj tarp fron
tų Laos vyriausybės ir komu
nistų atstovai sutarė dalines 
paliaubas — sustabdyti kauty
nes tam tikruose frontuose. 
Prie Vientiane ir kitur jos 
tebeina. Laos vyriausybė pa
spaudė savo atstovą, kad pa
liaubos būtų sutartos visuose 
frontuose.

JAU YRA UŽTENKAMAI PASAKĘS, BET
KAS NUSIVYLĖ KENNEDY 
IR KAS PASITIKĖJIMĄ JUO 
SUSTIPRINO

Joumal American sampro
tauja, kad prezidentu Kennedy 
esą nusivylę kraštutiniai libe
ralai ir nuo jo traukiasi. Dau
giau pasitikėjimo juo gavo nuo
saikieji konservatoriai. Ypačiai 
pastebimas suartėjimas tarp 
Kennedy ir Eisenhowerio.

Respublikonų tarpe gyvas 
priekaištas Kennedy. kad jis ne
ryžtingas komunistų atžvilgiu ir 
kad rodo pataikavimo labiausiai 
kom. Kinijai.

Time kartoja vieno iš žurna
listų pareiškimą: nusibodo jau 
man kalbos. Turi galvoje pre
zidento kalbas, kurios gražiai 
parašytos, tačiau ir Time žur
nalas pastebi: laikas sustabdy
ti kalbas ir pradėti veiksmus.

R. Drummond (NYHT) dar 
aštriau tą patį reiškė: ryšium 
su Kubos pralaimėjimu, Chruš
čiovo veto atominių bandymų 
kontrolėje, artėjančiu komunis
tų laimėjimu Laos, preziden
tas yra užtenkamai pasakęs blo
giui pašalinti. Bet jis nėra už
tenkamai padaręs __ Mano
supratimu, žodžių laikai praėjo, 
reikia veiksmų, kurie turi būti 
padaryti, kol dar nevėlu.

NEUŽTENKAMAI PADARĘS
suose lemiamuose sprendimuo
se. Prezidentas norėjęs, kad Ro
bertas perimtų ČIA, bet Rober
tas nesutikęs dėl galimos ne
palankios opinijos. Kitas,, ku
riam prezidentas perkelia savo 
pasitikėjimą, yra Ted Sorensen, 
patarėjas vidaus politiniam rei
kalam, didelis jo talkininkas 
rinkimų kovoje.

vaduotojas, ir Arthur Schlesin- 
ger Jr. — Harvardo profeso
riai. Jie nepakankamai buvę kri 
tiški, Pentagono ir ČIA. planui 
dėl Kubos sukilimo.

Daugiausia pasitikėjimo Ken- 
nedy rodo broliui Robert Ken
nedy. Jis vaidina prezidentui 
didesnę rolę nei Eisenhowe- 
riui Adams. Jis dalyvauja vi-

— Vliko prezidiumo atnau
jintos patariamosios politinės 
komisijos bal. 30 Washingtone 
Įvyko pirmas posėdis, kuriame 
dalyvavo Vliko prezidiumo na
riai — pirm. dr. A. Trimakas, 
vicepirm. J. A. Stikliorius, sekr. 
H. Blazas ir komisijos nariai 
ąrch. A. Barzdukas, dr. D. Kri
vickas, dr. J. Pajaujis, dr. A. 
Sužiedėlis, K. Škirpa, dr. V. Vi
liamas. Posėdžio pradžioje Vli
ko pirm. dr. A. Trimakas pa-

rymas .
Koalicinė vyriausybė turės 

prisistatyti jau 14 konferenci
joje, kuri numatyta buvo pra-

ELTOS INFORMACIJOS

Jei paliaubos bus sutartos, 
tai naujas žingsnis bus

Koalicinės vyriausybės suda-

BALTUOSIUOSE ROMUOSE STIPRINASI: 

TED SORENSEN. ROBERT KENNEDY

Altas susitarė su
veiksnių pasitarimas, 
dalyvavo Alto vykdo-

KUO KENNEDY NUSIVYLĘS 
IR KUO PASITIKĖJIMĄ 
SUSTIPRINO

Kennedy jaučia nusivylimo 
Pentagono ir ČIA žmonėm. Jau
čia nusivylimo ir savo politinių 
patarėjų štabu, kuriame įtakin
giausi buvo McGeorge Bundy, 
apsaugos reikalam patarėjas, 
Walt Whitman Rostovu, jo pa-

Prezidentas ragino laikrašti
ninkus prikąsti liežuvi. Prieš 
skelbiant žinias pagalvoti: kiek 
jos suderinamos su valstybės 
saugumo interesais.

Prezidento raginimas priim
tas spaudoje kritiškai. Nors jo 
žodžiai lietė svarbų klausimą, 
bet jie paliko klausytojus be 
atsakymo, ką jie turi daryti 
(Time). Galėjai įtarti, kad ana
pus prezidento žodžių slypi jo 
susijaudinimas dėl Kubos įvy
kių atvaizdavimo spaudoje, bet 
kai kurie spaudos leidėjai jo 
reikalavimus sugretino su prie
šingai parengtu spektakliu Cap 
Canaveral, iš kurio turi būti 
paleistas žmogus su raketa 
(Newsweek) ... Mes negalim 
nuveikti komunizmo, juo pa
sekdami (New York Post).

Jei kai kurie laikraščiai ne
galėjo suderinti prezidento rei
kalavimo su demokratinėm 
spaudos laisvėm, tai D. Law- 
rence (NYHT) pastebėjo, kad 
atsišaukimas ne visai tiksliu ad
resu pasiųstas — pirmi. Į ku
riuos turėjo būti apeliuojama, 
tai Kongreso nariai ir politi
kai. Kalbėjo pavyzdžiu. Prieš 
metus užsienių komisijos pra
nešimai apie lėktuvą U-2 išėjo 
į spaudą. Ne be kongresmanų 
pagalbos Maskva turėjo progą 
tuos pranešimus pasiskaityti. 
Galėtų būti apeliuojama ir j 
atsakingumą tų kongreso na

latviais ir estais derintis

PRITEMO HARVARDO PROFESORIŲ SAULE:

ARTHUR SCHLESINGER, McGEORGE BUNDY

darė pranešimą apie Vliko veik
lą ir dabartinę situaciją. Vėliau 
plačiai diskutuotas santykių su 
pavergtu kraštli klausimas: Vli-

Kokis buvo Allen Du lies planas
sekr. Rusk. Kas bus Dulles 

ko patariamosios politinės ko- jau buvo įteikęs atsistatydini- vietoj, dar neaišku. Gen Tay- 
misijos pirmininku išrinktas mą po U-2 istorijos. Dabar jis lor nesutinkąs.
anksčiau tokias pat pareigas tikrai pasitrauksiąs. Tačiau pra
ėjęs dr. D. Krivickas, sekreto
riumi — dr. A Sužiedėlis.

— Vliko informacijos tarny
ba pradėjo leisti biuletenį ispa
nų kalba. Taigi bus leidžiami 
periodiniai biuleteniai lietuvių, 
anglų, vokiečių, italų ir ispanų viduoti Kubo* lėktuvus. Prieš 
kalbom. i© planą užprotestavęs vabt.

Allen Dulles, ČIA direktorius

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vykdomasis komitetas — L. ši
mutis, P. Grigaitis, E. Bartkus. 
M. Vaidyla — ir informacijos 
centro direktorė M. Kižytė ba
landžio 27 lankėsi valstybės de
partamente, įteikė memorandu
mą politiniais klausimais. Ta
rėsi su estų tautinio komiteto 
ir Amerikos latvių sąjungos 
atstovais dėl bendros akcijos, 
paskelbė dekliaraciją. kurioje 
pasisakoma už veiklos derinimą 
ir jungtinio pabaltiečių komite
to sudarymą. Skyrium buvo lie-

tuviškų 
kuriame 
masis komitetas. Vliko prezi
diumo, Laisvės komiteto nariai 
ir Balfo pirmininkas. Lankėsi 
pasitarime ir atstovas J. Ka- 
jeckas.

Balandžio 29 lietuviai daly
vavo Latvijos atstovybės pri
ėmime. o kitą dieną tokis pri
ėmimas buvo Lietuvos atstovy
bėje.

Tokias žinias paskelbė Nau
jienos ir Draugas, o Darbinin
kui Alto sekretoriatas atsiuntė

Naujienų korektūrinę nuotrau
ką. Alto vardu, joje dar pasa
kyta. kad Washingtone priim
tą deklaraciją galima rasti pa
skelbtą Naujienose.

rių. kurie reikalavo paskelbti 
slaptus raportus apie Amerikos 
prestižą užsieniuose.

Dėl klausimų, kurie liečia 
valstybės saugumą, prezidentas 
nepataikė kreiptis, — kalba ta 
pačia kryptim ir Life; — jei 
saugumo priemonės per men
kos, tai pirmiausia vyriausybės p- 
reikalas jas pagerinti ... Laik7* 
raščio mintis konkretizuojant, 
reiktų atsišaukimą dėl atsakin
gumo adresuoti pirmiausia vy 
riaušyb. įstaigom. Visos smulk
menos apie Kubos sukilimo 
užkulisius išėjo į spaudą tik iš 
valdžios įstaigų pareigūnų. Ži
nios apie raketas, naujus gink
lus, svarstymai dėl lėktuvo B- 
70 statymo ar statybos sustab
dymo, triukšmingos technikinės 
detalės apie Amerikos planuo
jamo lakūno aplink žemę eina 
tik iš valdžios Įstaigų.

Dar vienas adresas atsišauki
mui dėl atsakomybės — tai vy
riausybės nariai ir jos artimiau
si bendradarbiai. Jei Maskvai 
svarbu, kokios nuotaikos klos
tosi Amerikos vyriausybėje dėl 
kom. Kinijos, dėl Laos, — tai 
nereikia nė šnipų: tas nuomo
nes viešai paskelbė Stevenso- 
nas, Bowles. Mrs. Roosevelt. 
Nors Baltieji Rūmai turėjo at
siriboti nuo jų pareiškimų, ta
čiau Maskvai buvo užtenkamai 
aišku, kad vyriausybėje nuo
taikos kinta.

Į prezidento Įspėjimus ir pa
raginimus, jog reikia pasiauko-. 
jimo, Life konkrečiai atsako: 
jei viešoji opinija tikrai turi 
būti sukelta, tai tam reikalui 
nėra tikslesnio kelio kaip pa
ties prezidento veiksmas, ku
ris pavoju nušviestą ir imtųsi 
prieš jį kovos.

Vėl anglų šnipas, piktesnis už buvusius

zidentas jį labai gerbia. Dulles 
nelaiko, kad Kubos nepasise
kimas buvo ČIA kaltė. Dulles 
planas buvo — prieš iške
liant į Kubos pakraščius desan
tus, Amerikos lėktuvai turi lik-

— Kuboje suimtas pagrindi
nis sukilimo vadas kap. Manuel 
Artime, kovojęs drauge su Cas
tro prieš Batistą. Suimtas iš
pasakojo. kaip amerikiečiai juos 
rengė sukilimui.

Amerika pasiūlė Inlijai 
1 milijardą doL pagalbos.

— Sonete gegužės 3 respub-’ — Kongresas gegužės 3 pri- 
likonų ir demokratų lyderiai pa- ėmė prezidento Kennedy pasiū- 
siūlė bendrą rezoliuciją už lig- lytą atlyginimo minimum 1.25 

dol. valandai. Pasirašytas įsta
tymas pradės veikti po 4 mė
nesių.

— Laos gegužės 3 paskelb
tos paliaubos visuose frontuo
se. Tačiau miestas Pha Lane 
dar ir po to buvo puolamas.

šiolinį Amerikos nusistatymą 
nepriimk kom. Kinijos į Jungt. 
Tautas.

— Tuniso pmidontą su žmo
na Washingtone aerodrome ge- 

pasitiko prezidentas 
ir Mrs. Kennedy.Kennedy

Anglijoje gegužės 3 nuteistas 
42 metus diplomatas George 
Blake. 38 metų, už šnipinėjimą 
Maskvai. Teismas neskelbė, ko
kias žinias jis teikė Maskvai. 
Tik iš užuominų matyt, kad jis 
pranešinėjo Anglijos šnipų už
sieniuose sąrašus.

Blake buvo Anglijos konsu
las Seoule. Pietų Korėjoje. Ko
munistai 1950 jį paėmė į ne
laisvę ir paleido tik 1953. bet 
jau su perplautais smegenim. 
Nuo tada jis vėl stojo į An
glijos tarnybą, bet jau į slap
tą tarnybą, kurioje jo pareigos 
buvo organizuoti antikomunisti

nę veiklą kituose kraštuose. Tai 
gi jo žinioje buvo agentų są
rašai. Sovietam jis dirbo per 
10 metų.

Raketa iš olos
Aviacija gegužės 3 paleido 

raketą Titaną I iš olos 146 pė
dų gylio. Tai pirmas mėginimas. 
Jis laikomas pavykęs

šeštinėse, gegužės 11, ketvir
tadienį, Darbininko administra
cija ir spaustuvė nedirba. Dar
bininkas spausdinamas ir iš
siuntinėjamas trečiadienį, gegu
žės 10, vienas savaitėje. Antra-



BILLY BRANDT, Vakarų Berlyno burmistras.

Vieno istrebitelio likimas
SoveHkaje Litva balandžio 

16 korespondentas J. Jacuns- 
kij aprašė viena komjauhuolioi 
istrebitelio likimą ... Kuriais

*

BERLYNAS
Anglas rašytojas ir poetas, 

Steponas Spenderis šitaip vaiz
duoja Berlyno gyventojų da
bartinę nuotaiką.

“Pasaulį stebina jų gyveni
mo drąsa, štai jos priežastis: 
berlyniečiai pasiekė tokią bai
mės ribą, kad toliau eiti nebe
gali. Jie žino, -kad jų likimas 
priklauso ne nuo jų, bet nuo 
dviejų galiūnų rungtynių. To
dėl, sako, bergždžia bijoti ir 
-baimės nebekenčia. nes viską 
išbijojo ir nebėra ko bijoti”.

šiomis dienomis išėjusioje 
knygoje “Germany Between 2 
Worlds” Geraldas Freundas da
bartinės Vokietijos būklės šak
nis mato Amerikos ir Sovietijos 
rungtynėse dėl Europos atei- 

. ties. Sako, čia ne kova tarp ko
munistinės vergijos ir demokra
tinės laisvės, bet tarp dviejų 
galiūnų valstybinių interesų. 
Gaila, jis mano. kad Vokietiją 
reiktų apjungti, ją suneutrali- 
nant ir išimant iš Atlanto są
jungos.

nas visais atžvilgiais nurungia 
ne tik nelaisvąjį, bet visa Ry
tų Vokietiją. Bedarbis vakarie
tis berlynietis geriau gyvena 
iš pašalpos laisvame Berlyne 
negu imsis kad ir gerai apmo
kamo darbo persikraustydamas 
Rytų Berlynan.

Vyt. Sirvydas

Kitą knygą apie Berlyną pa
rašė švedas laikraštininkas Jor- 
nas Donneris. Anglų vertimu 
ji išėjo pavadinimu “Report 
from Berlin”. Pro laikraštinio 
pobūdžio įspūdžius ir pasikal
bėjimus su sutiktaisiais pilie
čiais, kyšo faktas, kad apie mi
lijonas žmonių iš Rytų Voke- 
tijos persikraustė gyventi pro 
laisvą Berlyną į laisvą Vakarų 
Vokietiją. Donneris pabrėžia 
drąsą ir sumanumą abiejų Ber
lyno burmistrų (mirusio Reu- 
terio ir dabartinio Brandto) iš
laikyti stiprius politinius ir eko
nominius saitus su Vakarų Vo
kietija. Komunistams laisvas 

/Berlynas yra kaulas gerklėje, 
nes akivaizdžiai įrodo jų “tai
kingųjų rungtynių ir sugyveni
mo” bergždumą: laisvas Berly-

Pirmasis pasitraukimas?

Edward R. Murrow būsiąs 
pirmasis, kuris pasitrauksiąs iš 
Kennedy vyriausybės aukštų 
pareigų — dabar jis informa
cijos agentūros direktorius. 
Priežastis — jis esąs apeinamas 
vyriausybės pasitarimuos, ir 
jo vietoj pakviečiamas jo pava
duotojas Thomas Sorensen.

— Amerikos vyriausybė pa
tarė Amerikos piliečiam iš Ku
bos išvykti. Jų yra 300-400.

Maskvoje prieš gegužės 
pradžią buvo neįmanoma gau
ti mėsos ir gazolino. Pagal so
vietinius šaltinius šiemet per 
pirmus tris mėnesius mėsos bu
vo pagaminta 13 proc. mažiau 
nei pernai tuo metu.

— Ispanija paskelbė nepri
tinsianti pabėgėlių iš Alžiro. nes 
gen. Salanas piktnaudojęs Is
panijos svetingumą Priims tuos 
asmenis, kurie turi de Gaulle 
vyriausybės dokumentus.

— Vokietijos parlamento so
cialdemokratų frakcijos buvęs 
narys Alfred Fretnel balandžio 
28 nuteistas 15 metų kalėjimo 
už šnipinėjimą kom. Čekoslova
kijai.

— Valstybės departamentas 
įspėjo savo atstovus, kad liepos 
4 galima apsieiti be priėmimų. 
Vyriausybė tam reikalui lėšų 
neskirs, ir tuo bus sutaupyta 
apie 100,000 per metus.

čiau tai buvo šaltas gruodis. 
Komjaunuoliai Justas Pakštai- 
tis, 17 metų, ir Romas Stase- 
vičius pasalom lankė pasirodant 
partizanų. Tą^naktĮ nesulaukė. 
Romas pasiūlė eiti į kaimą su
sišilti. Justas atmetė; girdi, ga
lį “rupūžės” pasirodyti. Jie ir 
toliau paąalavę. Tik ketvirtą 
naktį, pastebi korespondentas, 
jie “uždavinį atlikę”. Reikia 
suprasti — partizanus likvida
vę.

Dabar tas Justas Pakštaitis 
gyvena Kėdainių rajone, Pak- 
šių kaime. “Sėtos” kolchoze. 
Gyvena “senoje prie žemės pri
sigūžusioje trobelėje ties ma
lūnu”. Jis guli lovoj, nes nuo 
praleistų ant žemės naktų įsi
metė skausmai į strėnas ir 
1954 visiškai suparaližavo. Jis 
gauna pensiją, tačiau beveik 
niekas iš komjaunuolių jo ne
aplanko. Net komjaunimo se
kretorė Karaliūnienė, kuri su
renka nario mokesčius, paima 
Pakštaičio pinigus tik per jo 
motiną. Jis buvo vedęs Mary
tę Serafinaitę. Bet jai įgriso 
vargti su ligoniu, ir ji išvažia
vo, dirba kaž kur Jonavos ra
jone ...

Korespondentas pasipiktino. 
Kodėl jis taip apleistas? Ko
dėl komjaunuoliai jam toki abe
jingi? Korespondentas kreipė
si ir į kolchozo pirmininką bu
vusį taip pat komjaunuolį Va
cį Volkų. Tas pasiaiškinęs:

— Tai kad jis nemūsiškis, tris keturias naktis praleidus 
ne kdehozininkaš. lauke, galima įsivaizduoti ge-
4 tai korespondentas pašte- riau ir kokios nelaimės turėjo 

hi: “Jei Justas b&tij sveikas, slėgti pMrtizanus, kurie ištisais 
jei dirbtų artelėj, tada Veikus mėnesiais ir metais turėjo pro
gai kreiptų į jį dėmesį. Bet jei leisti miškuose, kiekvienu spo- 
žmogus nedirba, jei tarnyboje 
liaudžiai prarado sveikatą,. ta
da draugui Volkui jis nerūpi”.

Tokia istrebitelio istorija. Is
torija jaunuolio, kuris virto sa
vo krašto žmonių išgama ir sto
jo okupantui tarnauti. Jo is
toriją skaitant, į gaila

'kiekvieno kenčiančio, nors ir pagrindinį reikalavimą: kas ne- 
kažin kokius jis būtų nusikal
timus padaręs. Bet skaitant, 
kad tokios nelaimės jį ištiko gas.

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

daros

SPAUDA

mentu pasiruošę būti užpulti ir 
nukauti.

Korespondento pasipiktini
mas, kad komjaunuoliai toki 
nežmoniški pasirodę, yra ilius
tracija, kuo komunizmas pa
verčia žmones. Juk tie komjau
nuoliai tik vykdė komunizmo

dirba, tas ir nevalgo; kas ne
benaudingas, tas ir nereikalin-

Skyrių veda JONYNĄ 8IS1EN8

Phone: ELizabeth 4-7608
/ . , Siuntiniai j —

LIETUVĄ. UKRAINĄ. LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS•-?

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bgi moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, Įoyų užtiesaali ir kt. a Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti ' 
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. popiet.

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

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

Patarnaujame daugiau kaip 100 mėty
PASKUTINIU NUTARIMU 3%
DIVIDENDAI IŠMOKAMI —A PER METTL'S

Dividendai apskaičiuojami
'daugiau (SlaŠc

31/2%
PER MU

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir U % specialaus priedo)

/ ėr'/D NORMALUS
PER METUS METU

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite. rašykite ar tėlefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

DIVIDENDAS
KETVIRČIAIS

kinCs county
SAVTNGS BANK
A MUTUAL BANK 

kur jūsų pinigai

Eastern Parkwav Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

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

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
PReeident 3-7000

BROOKLYN,
Mcmber Fcderal Deposit Insurance Corporation

tarnauja tik jum!"

Broduav Office: 
135 BROADWAY at Bedford Avė 

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

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. rvto iki i v. vakaro

STagg 24(76

New York

MASKVA PRISKYRĖ BIMBį PRIE 
REAKCINIŲ Jėgų

dino “politiniu šarlatanizmu” 
(Naujoji Gadynė).

O Vilnis įrodė, kad Lietu
voje tikėjimą persekioja ''bur
žuaziniai ateistai".

Vilnis balandžio 21 rašė apie 
Jono Šliupo “buržuazinį ateiz
mą”, aiškindama, ką tie “bur
žuaziniai ateistai darė: “Buržu
aziniai ateistai aiškino, kad re
ligija atsiradusi dėl žmonių 
tamsumo ir kunigų apgaulės... 
J. šliupas manė, jog religiją J 
būsią galima įveikti mokslu, 
švietimu, nekeičiant išnaudoto
jiškos santvarkos”.

Nuo "buržuazinio ateizmo" 
skiriasi "proletarinis ateizmas" 
tuo, kad aiškina, jog "visiškas 
religijos Įveikimas galimas tik
rai panaikinus išnaudotojų san
tvarką. .

Sekant sovietinius laikraš
čius, matyt, kad Lietuvoje ei
na aštri kova prieš religiją; 
kad kovoja tais ginklais, ku
riuos siūlė “buržuazinis, ateis
tas” Jonas Šliupas: tariamasis . 
mokslas per ateistinį, institutą, I 
kunigų niekinimas ir tt. Tačiau ] 
ateistai dabar Lietuvoje neko- i 
voja prieš “išnaudotojų san
tvarką”, kuri trunka jau 17 
metų. Taigi Lietuvoje tėra tik 
“buržuazinis ateizmas”.

Tėvynės Balses, kuris pagal 
Maskvos enkavedistų įsakymą 
dabar siunčiojamas laiškais lie
tuviam Vakaruose, aprašyda
mas mirusį Vilnies redaktorių 
L. Prūseiką. kalba:

"Iki 1917 m. L. Prūseiką re
daguoja dienraštį "Laisvė". Re
akcinių Amerikos jėgų perse
kiojamas, jis buvo priverstas 
pasitraukti iš redakcinio dar-

Kas buvo tos reakcinės jė
gos, kurios persekiojo L. Prū
seiką? Visą akciją “Laisvei” 
perduoti į komunistų rankas 
varė Antanas Bimba, kurį L. 
Prūseiką vadino spaudoje “am
žinu kvailiu”, o jo veik lą Va

BĖGLIAI iš Rytų Vokietijos Vakarų Berlyne.

KOLONIZUOTOJE LIETUVOJE
Kaitino Gagarinas ir Castro

Lietuvos sovietinėje spaudo
je ištisi numeriai buvo iš pra
džių skirti sovietiniam Gagari- 
nui aukštinti. Vilniuje Gagari- 
no vardu buvo pavadinta Jau
nimo gatvė. Kaune taip pat Ga- 
garino vardu pavadinta buvusi 
Parodos gatvė. Kai buvo baig
tas Gagarino karštis, vėl išti
si puslapiai mirgėjo mitingų ir 
protestų aprašymais dėl suki
limo Kuboje. Spauda tiesiog 
skelbė, kad Amerikos lėktuvai 
užpuolė Kubą, ir kad Lietuvos 
žmonės eis su Kubos “liaudi
mi”?

Lietuviu poezija 19 am- 
— tokis rinkinys rusų 
paruoštas ir kitais me-

liuje 
kalba 
tais pasirodys išspausdintas. Ja
me bus Klemento, Strazdo. Poš
kos. Baranausko. Vienažindžio. 
Anusavičiaus. Malinauskaitės. 
Eglės. Vaičaičio. Kudirkos. Ksa-. 
vero. Vanagėlio. Mačio Kėkšto. 
Maironio poezijos, ė

— Vilniuje buvo teatro kri
tikų konferencija. Truko tris 
dienas. Dalyvavo Lietuvos. Lat
vijos. Estijos. Gudijos kritikai 
ir teatrų atstovai. Konferenci
ją atidarė teatrų draugijas pir
mininkas J. Kavaliauskas.

— Vilniuje balandžio vidury 
gastroliavo Varšuvos baletas su 
‘Zizel”. Tai buvo revizitas Lie
tuvos baletui, kūris Lenkijoje 
pernai gastroliavo.

— Vilniuje atgabenti iš Len
kijos 10 vagonų, kurie bus su 
vėdinimu vasarą.

— Palangoje vasarojimo se
zonas šiemet truks nuo balan
džio 1 iki gruodžio pradžios. 
Kitais metais būdavo nuo ge
gužės iki spalio^

— Lietuvoje gaminti baldai 
šiemet bus išstatyti parodoje 
Londone, paskiau Paryžiuje. 
Architektai V. Beiga ir A. Sta- 
pulenis rengia baldų projektą 
4 kambarių butui.

— Vilniaus universitete ateis
tinis ratelis svarsto tokius klau
simus kaip “Romos popiežius 
ir jo politika". "Stebuklingo
sios vietos Lietuvoje". Studen
tai paraginti vykti į kolchozus 
su ateistiniais pranešimais.

— Kongo Mobutu kariuome
nė balandžio 29 susirėmė su 
Jungtinių Tautų Ghanos ka
riuomene ir 60 nuginklavo. 
Žuvo 4 Ghanos kareiviai ir 2 
kongoiiečiai. Tai Įvyko Kasai 
provincijoje 400 mylių nuo Leo- 
poldville.

Jiem tai pozityvūs reiškiniai
— J. Kiznis ir A. Šalčius

■ Liaudies Balsas, Kanados liet, 
komunistų laikraštis, balandžio 
21 pakartojo iš Laisvės J. Kiz- 
nio straipsnį' su išvada, kad 
“naujųjų ateivių tarpe yra žmo
nių, kurie pradeda pozityviau 
galvoti”. Pasidžiaugė ir tuo, at
rodo. jog “dipukas laikraštinin
kas A. Šalčius šiemet tikrai 
vyks į tarybų Lietuvą”. A. šal
čius, girdi, “laukė atominio ka
ro ir iš širdies gilumos tikėjo, 
kad per kraują ir ugnį Lietuvo
je kapitalistinė santvarka bus 
grąžinta ... Bet, pagaliau. A. 
Šalčius suprato, jog jis klysta. 
Pravėrė savo akis ir pamatė, 
kad Lietuvos darbo žmonės vi
siems laikams nusikratė kapita
listų jungą” ...

Ar galimas asmeninis ben
dradarbiavimas?
Liaudies Balsas paskelbė du 

laiškus. Vienas — kųn. K. J. 
Guto, kuris parašė laišką į Lie
tuvą iškunigiui J. Ragauskui, 
pagirdamas jo gabumą rašant 
knygą “Ite missa ėst”, ir pri
mindamas pasaulėžiūros daly
kus. Jonas Ragauskas atsakė Į 
tą laišką. Tačiau atsakė ne as
meniškai, bet viešai, per laik
raštį, primindamas, kaip jiedu 
jau sovietų kariuomenei 
jus Guto tėviškėje vėžius 
dę ir kaip kun. Gutas su 
pažiūrom esąs panašus į vėžį. į 
kuris iriasi atgal, galvodamas * 
pirmyn va rasis. Aiškino, kad » 
ką rašo Vilnis. Laisvė. Liau- ? 
dies Balsas apie padėtį Lietu- t 
voje. tai tuo ir reikia tikėti ... |

Ragausko laiškas yra 
prasmiškas atsakymas į 
tikėjimą, kad iš laisvojo 
lio galima laisvai bent 
n^skai mintim keistis su esan
čiais Lietuvoje.

atė- 
gau- 
savo

nedvi- 
naivų 

pasau- 
asme-

► ►
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WEISS & KATZ, INC.
187 OBCHABD ST, N. Y . C. GB 7-1130

DIDMENV IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

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

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

(wholesale) kainomis.

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

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

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 89.50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VBETINfcS

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

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

PATENKINTI

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

TeL: AL 4-8319

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

Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos 4 
COSMOS TRAVEL BURĖAU, Ine. j 

45 W. 45 Str. New York 36, N. V. • Tel. Clrde 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 na per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

• NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: Dl 5-8808
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290
• R OCH ESTE R, N. Y., 583 Hudson Avenue — Tel. LO 2-5941
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.;
• PATERSON 1, N.J„ 99 Main Street — Tel.:
• NEW HAVEN, Conn„ 6 Day Street — Tel.
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Canon Street — Tel.
• WORCESTER, Mas*, 174 Mlllbvry Street — Td.
• HAMTRAMCK, Mtch, 9350 Jo* Campan — Tel::
• CLEVELANO 13, Ohio, 2683 W. 14th Street
• CHICAGO 22, III, 22Sa W. Chicago Avenue
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street —
• SAN FRANCI8CO, Cal, 2076 Sutter Street
• NEWARK 3, N. J, -------- - --- -
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, —
• WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.
• GRANO RAPIDS, Micb, 414 Scdbner Avė, N.W.
• PASSAIC, N. J, 176 Market Street - -
• OETROIT, Mich., 6440 Michigan Avenue
• ATHOL, Mas*., 61 Mt. Pleasant Street ,
• VINELAND, N. J, Weit Landi* Avenue, Greek Orthodox Bldg.

Skjrriu* *Udcryua penktadieniai*, Mtadieniai* ir sekmadieniai*
• JERSEY CITY, N. J, 75 Bright St. ir kampas Jersey Avenue

FO 3-8569 
MU 4-4619 
L O 2-1446

HU 1-2750 
SW 8-2868 
TR 3-1666

- Tel.: TO 1-1068
- Tel.: BR 8-6966 
Tel.: WA 5-2737
- Tel.: Fl 6-1571 

428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797
_ -------------- - - Tel. WA 2-4035

: PLaza 6-6766 
GL 8-2256 

Tel.: GR 2-6387 
Tel.: TA 5-8050
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DARBININKĄ Ir LIETUVIU UNIAR

Marijos ir motinos mėnuo
Gražiausias metų laikas yra 

pavasaris. Jis nutraukia šaltą 
žiemos rūbą nuo žemės pavir
šiaus ir prikelia gyvenimui vi
sa, kas tik joje yra gyva. Pie
vos, laukai ir miškai pasipuo
šia žole, gėlėmis, želmenimis ir

sodai! Jie varške apkrauna vyš
nias ir obelis. Ir, tur būt, nie
kur pavasaris nėra toks gražus 
ir gyvas, kaip mūsų mažytėj 
Lietuvoj. Pavasaris — tai gyvy
bės ir gyvenimo pradžia. Pava
sarį atgyja visa, kas tik gali 
gyventi.

Gegužis yra tas gražiausias 
pavasario mėnuo, kuris Lietu- 

- voje dar buvo vadinamas Mari- ’ 
jos mėnesiu. Visi, kurie gyveno- ; 
me Lietuvoje, ypatingai jos kai
me, prisimename gražiąsias ge
gužines pamaldas, kurios buvo 
skiriamos Marijos garbei. Per 
visą gegužės mėnesį lietuvis 
meldėsi į Mariją. Gegužinės pa
maldos buvo laikomos ne tik 
bažnyčiose, bet ir kaimo pir
kiose. Beveik kiekviename Lie
tuvos kaime buvo papuošiama 
seklyčia ar svirnas (klėtis), o jo
je įrengiamas altorius Marijos 
garbei ir papuošiamas jaunu
čių berželių šakomis ir gra
žiausiomis pavasario gėlėmis.

Kiekvieną vakarą į gegužines 
pamaldas rinkosi kaimo vaikai, 
jaunimas, moterys ir senyvas 
ūkininkas, po sunkių darbų su
grįžęs iš lauko, sulenkdavo sa
vo kelius prie Marijos kojų.

■ < ~ > 1*

LB TARYBOS RINKIMŲ TVARKA

Surinkti 100.000 parašu JAV. prezidentui
birželio mėnesio tragiką, 
jau dvi dešimtys metų, kai mi
nime tragiškuosius birželio mė
nesio įvykius. Skausmas tarsi 
aptemdė mūsų žvilgsnį ir pri- 

,stabdė mūsų polėkius. Savo liū
desyje pradedame jaustis gan 
“patogiai”. Rūpestingai išpla
nuotos ir atkakliai vykdomos 
kovos pradžią vis keliame į to
limesnę ateitį.

Bet ilgiau laukti jau nebe
galime. Pasaulio įvykių raidoje 
pastebime nerimą ir viltį kelian 
čių ženklų. Lietuvos laisvinimo 
vyr. vadai ir strategai turi ne
atidėliodami perjungti bėgį ir 
laisvinimo akciją pervesti į di
naminį veržlumą.

Birželio mėnuo kasmet turi ■- 
būti skelbiamas kovos mėnesiu 
su konkrečiais tikslai^ ir rea
liai parinktomis priemonėmis.

Kasmet mūsų visuomenės dė
mesys turi būt sukoncentruo
tas ties vienu pagrindiniu tiks
lu, kurio atsiekimui sukaupia
mi mūsų visi dvasiniai ir me
džiaginiai ištekliai. Konkre
tiems tikslams plačiau ir pini
ginės atsidarys. Visuomenė yra 
dar pakankamai budri, tik jai 
turi duoti kas nors ženklą. Ar 
šiemet visi mūsų veiksniai, 
spauda, visuomenės, politinių 
pajėgų vadai, organizacijų vei- 

ašaromis ir krauju nuplauti. O kėjai ir visi lietuviai 
žmogus kiekvieną pavasarį vis 
beria grūdą dirvon. šimtmečių 
pavasariais lietuvis lenkėsi ir 
meldėsi Marijai. Jis tą patį daro 
ir šiandien. Jeigu šiandien jis 
negali pastatyti altoriaus Mari
jos garbei savo seklyčioje, tai 
dar gražesnį jis stato savo šir
dyje.

IDĖJAS
REIKIA,KONKRETIZUOTI

Nesiliaukime šaukę: įveskite 
pagaliau į tarptautinę darbo
tvarkę sovietinio kolonializmo 
prie Baltijos klausimą! Pavarg- 
tęję tautę sluoksniams ir in
stitucijoms išdygsta svarbus už
davinys: visokia galima propa
ganda supažindinti Afrikos tau
tas su sovietiniu kolonializmu

kiti, — mūsų nuomone, — vie
šomis deklaracijomis turėtų tuo 
jau pat pareikšti tai idėjai sa
vo solidarumą ir idėjos rezo
liucijai pasiūlyti paramą. Jei 
mūsų akademinis jaunimas iš 
tikro apsisprendęs šia kryptimi 
realiai veikti, susidaro nuosta
biai puiki proga derinti stu
dentijos ir visuomenės pastan-

Lietuva yra vadinama Mari
jos žemė. lietuvis džiaugsine ar 
varge visados ieškojo kelio į 
Mariją. Per visas tremties ir Si
biro stovyklas lietuvis kreipėsi 
ir tebesikreipia į Mariją, vadin
damas Ją Tremtinių Motina. 
Ypatingai varge lietuvis Jai 
meldėsi ir guodėsi.
\ Ar Lietuvoje dabar statomi 
altoriai Marijos garbei, ar aidi 
maldos ir giesmės garsai Lietu
vos miškais ir laukais? — Pa
vasaris nesitaiko nei prie žiau
rių diktatorių ir valdovų, nei 
prie garsių karo vadų bei poli
tikų. Per amžius jis ateina kar
tą Į metus. Per amžius jis pa
žadina gyvybę. Pavasario paža
dintos pražysta gėlės ir suža
liuoja miškai ir laukai. Ir da
bar gal dar net gražiau, nes

Motinos diena taip pat mini
ma šį gražiausi pavasario mė
nesį. Kaip pavasaris yra gra
žiausias metų laikas ir gyvybės 
atgaivintojas, taip motina yra

neturėtų

žemę! į 
įvykius,

stipriu balsu sušukti:
Vyrai, pajudinkime 

birželio tragiškuosius 
valstybės nepriklausomybės pra
radimą ir didžiyjy trėmirhy 
skausmą — atsakykinje to pa
ties birželio mėnesio sukilimo 
heroika. Šiy mėty birželio mė
nesio didžiuoju tikslu skelbki
me Kuchel — Lipscomb rezoliu
cijų realizaciją.

Tikslas aiškus, konkretus, 
didžiai reikšmingas. Mūsų drau
gai šio krašto valdžios vir
šūnėse ištiesė mums pagalbos 
ranką. Padarytume nusikaltimą, 
siūloma pagalba nepasinaudoję.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
ATSIŠAUKIMAS

- JUOZAS VIEKiNYS ■■■■

tarp Baltijos Ir Juodęję jūręl

Tai idėjos, kurias viename iš 
paskutiniųjų pareiškimų skel
bia mūsoji Elta.

Abi idėjos (o ypač pirmoji)* 
geros, tik jas reikia konkret- 
zuoti. Reiktų tuoj pat nurody
ti, kur, kada ir kaip šaukti, 
kąd kas nors mūsų šauksmo gas. Visuomenė individualiais 
klausytų! Kur pagauti Afrikos 
juoduką ir jam išaiškinti, kad 
rusiškas kolonializmas yra bai
sesnis už civilizuotojo žmogaus.

Gaila, kad prie tų gerų idė
jų nenurodytos priemonės jom 
realizuoti. O tos realiosios prie
monės kaip tik yra Kuchel — 
Lipscomb rezoliucijos. Netgi 
angliškoje Eltos laidoje apie 
šias rezoliucijas tylima. Kodėl?

Džiugiu reiškiniu reikia lai
kyti Lietuvių Studentų Sąjun
gos centro valdybos apsispren
dimą 1961 metus skelbti anti- 
kolonialinės kovos metais prieš 
Sovietę kolonializmą. Visi kiti 
lietuvių studentų sambūriai — 
ateitininkai, skautai, santarie- 
čiai, neolituanai, varpininkai ir

laiškais jau spaudžia krašto į- 
statymdavius— senatorius ir 
kongresmanus — priimti Ku
chel — Lipscomb rezoliuciją, 
o mūsų studentija tegul ryžta
si iki š. m. birželio 21 d. su
rinkti bent 100,000 parašę kraš
to prezidentui, kad Rusijos ko
lonija paverstos Lietuvos by
la būtų perduota Jungtinėm 
Tautom. Mūsų likimo broliai — 
latviai ir estai, turėtų padary
ti tą patį.

Visuomenės ir studentijos 
pastangos, lyg dvi srovės, ne
abejotinai susilietų dideliamę 
politiniame laimėjime. Ir tai bū
tų pats prasmingiausias, birže
lio mėnesio sukilimo paminėji
mas. .

Kandidatai. Kandidatų yra 
pasiūlyta 109. Rinkiminėmis 
apygardomis jie pasiskirsto se
kančiai: Los Angeles 11, Chi- 
cagos 46, Vidurio 16, Nauj. 
Anglijos 16, Rytų 20.

Rinkikais JAV LB Tarybą ren 
ka JAV lietuviai, ne jaunesni 
kaip 18 metų amžiaus ir re
gistruoti LB apylinkėse.

Registravimo pagrindas — 
tautinio solidarumo įnašų mo
kėjimas bent už vienerius me
tus paskutiniųjų trejų metų 
(1959 — 1960 — 1961) laiko
tarpy.

Balsavimo būdas. Rinkikas 
balsuoja asmeniškai, kito įga
lioti už jį balsuoti negali.

Balsuoja už kandidatus tos 
rinkiminės apygardos, kurios ri
bose jis gyvena.

Balsuoja pasirinktinai: arba 
nuvykdamas į savo apylinkės 
rinkimų patalpą, arba balsavi
mo kortelę savo apylinkės rin
kimų komisijai pasiųsdamas 
paštu.

Rinkikai, įsiregistravę LB 
Centrinėje Apylinkėje, visi bal
suoja paštu per centr. Apylin
kės Rinkimų Komisiją.

Balsuodamas paštu, rinkikas 
įsigyja du vokus. Į mažesnįjį 
voką deda užpildytą balsavimo 
kortelę ir jį užlipina. Mažesny
sis vokas tada dedamas į di
desnįjį, kuriame lipinamas paš
to ženklas ir įrašomi rinkiko 
bei rinkimų komisijos adresai.

Balsavimų korteles savo apy
gardų rinkikams pagamina rin
kiminių apygardų rinkimų ko
misija. Rinkikai jas gauna iš 
apylinkių rinkimų komisijų.

CV inf.

pranešimuVOKIEČIŲ laikraščių 
šis berniukas buvęs Lietuvos par- 
tiznų ryšininkas.

Ką galvojo ir ką galvoja 
amerikietis apie rusą 
Gallupo instituto daviniais, 

1942 amerikiečiai žiūrėjo į ru
są su didesniu susižavėjimu nei 
dabar. E 24 pažyminių 1942 ru
sui labiausiai buvo taikomi šie:, 
sunkiai dirbantis, narsus, pa
prastas, radikalus, pažangus, 
neinteligentingas. Mažai kas 
jam taikė tada tokius pažymi
nius kaip “karingas”, “klastin
gas”, “žiaurus”. 1961 daviniai 
rodo pažiūras pasikeitus tokia 
tvarka: “sunkiai dirbantis, ka
ringas, klastingas, inteligentas, 
pažangus, arogantiškas”.

VATIKANO SNIPAS
IŠTRAUKOS IS KNYGOS "SPIA DEL VATICANO'

14 d. Šį sekmadienį visi 
lietuviai katalikai turėtų 
ypatingai melsti Dievo Mo
tiną, kuri globojo Lietuvą 
per šimtmečius, kad Ji pa
dėtų visų kraštų lietuviams

— F.B.I. tiria lojalumą 8 pa
reigūnų, kurie dirba raketų 
centre Huntsville, Ala.

Paskui dalindavo neva peilius 
ir apie 3 metrų liepines vyte
les. Nuo jų reikėjo nulupti žie
vę vyžom. Darbas paprastas, 
bet reikėjo kiek įgudimo. Spar-

NAUJAS “Lagpunkt” (sto
vyklos punktas) mažai kuo sky-

sias pasaulyje žmogus, gyvybės 
nešėjas. Ir nekalto kūdikio pir
masis žodis yra: Mama. O Ma
rija yra visų mūsų Motina.

nieko nedarė.

(bus daugiau)

METRO LEONI, S. J.

VARGSTANTI liaudis kolonizuotoje Lietuvoje. (Nuotrauka » 
laikraščio).

čia skambėjo Marijos litaųija ir 
giesmė ar net kartojosi rožan
čiaus žodžiai. O vakaro prie
blanda sujungdavo giesmės žo
džius su paukščių čiulbėjimu, 

’ kurie aidėdavo kloniais, kalnais 
ir miškais. Ir taip kiekvieną va
karą per visą gegužės mėnesį 
lietuviai rinkosi prie Marijos al
torių maldai ir Jos garbei.

Gegužės 13 dar yra švenčia
ma kaip viso pasaulio maldos 
ir atgailos diena už Lietuvos 
laisvę. Tebūnie švenčiama ne tik 
gegužės 13, bet visas gegužės 
mėnuo kaip maldos ir atgailos 
mėnuo už Lietuvos laisvę ir 
tikrąją pasaulio taiką.

P. Žičkus, Boston, Mass.

Tenepasi lieka nė vienos 
Amerikoje lietuvię bažny
čios, kurioje nebūty pami
nėta gegužės 13 — Lietu
vię maldos diena — už nu- 
sidėjėliy atsivertimą ir Lie
tuvos laisvę.

Tinkamiausias sekmadie
nis šiai dienai yra gegužės

sugrįžti prie Dievo ir jy 
tėvynei prie Baltijos kran
tu greitai užtekėtu laisvės 
saulė.

Malda ir atgaila šiuo lai
ku yra geriausias ginklas.

L. R. K. Kunigy Vieny
bės Amerikoje Centro 

Valdyba

(10) “Darbas Sovietų Sąjungoje yra
ATĖJO ir laikas pradėti “pa- garbės dalykas”. Vis tai “kil

nūs šūksniai”. Stigo tik tokio, 
kuris apimtų visus: “Dirb 
ti už du, tris žmones” ...

Darbo “kategoriją” nustaty
davo kalinys gydytojas, laiky
damasis nuostatų sveikatos 

■ punkto, kuriam vadovavo lais
va mergaitė. Man ir T. Javor- 
kai buvo paskirta trečioji dar
bo kategorija, taikoma invali
dam. Buvom priskirti koman
dai, kuri gamino vyžas (lapti). 
Mūsų darbas iš tikrųjų buvo 
lengvesnis, negu pirmos kate
gorijos, kuri turėjo kirsti me
džius už 5 km nuo stovyklos, 
šitie nelaimingieji gaudavo 150 
ar 200 gramų miežinės duonos 
arba avižinės ar sorų tyrės dau
giau negu kiti. Bet jie turėjo 
valandą bristi giliu sniegu, dirb
ti 7-8 valandas ir valandą 
parbristi, saugomi ginkluotų 
sargybinių. Antrajai kategori
jai priskirtieji turėjo rogėmis 
vilkti medžius, krauti į vago
nus, dirbti prie statybos ar ge
ležinkelio.

taisos darbus”. Juk tam čia bu
vome atginti. Mūsų tironai daž
nai tvirtindavo, kad jie mūsų 
darbo nereikalingi, kad tai tik 
bauda. Priešingai, vergų dar
bas, valstybės neapmokamas, 
yra viena iš pagrindinių prie
žasčių, dėl ko suimama milijo
nai žmonių. ’Hesa, vergų dar
bas mažai produktingas, nes 
vergas tiek nepadaro, kiek lais
vas žmogus, bet vis dėlto nau
dingas didžiajam sovietiniam 
ponui. Sovietinė valstybė eg
zistuoja pati sau, o ne gyven
tojam. Vergų išlaikyti beveik 
nereikia, o visa produkcija — 
valstybės.

Stovykloje, į kurią pateko
me, visi tik ir kalbėjo apie 
darbą. Matomose vietose buvo 
išrašyti komunistinės propagan
dos šūksniai: dirbti,dirbti, dirb
ti ... “Dirbti, kad komunizmas 
greičiau pažengtų į priekį”, 
“Dirbti, kad atpirktumei savo 
kaltę tėvynei”, “Darbas kilni- 
na Žmogų” (Maksim Gorkij),

Bet ir mūsų darbas buvo 
virš jėgų dėl tų sąlygų, kurio
mis reikėjo dirbti: patalpos bai
siai šaltos, įrankiai netikę, me
džiaga sušalusi ir nepakanka
ma, didelė žmonių grūstis, kan
kinąs alkis. O buvo įsakyta pa
dirbti porą tų “sandalių” — 
vyžų: “Išpildyti nuskirtą nor
mą”. Pavojinga būdavo neat
likti, nes negaudavai savo dalies 
duonos. Mudu su T. Javorka 
dirbome būryje, kurį daugiau
sia sudarė estai. Komandos ka
pas buvo rusas, jo padėjėjas

Laimei, mūsų darbo koloną 
sudarė žmonės ramūs ir sąži
ningi. Vis dėlto nereikia pa
miršti, kad buvome tokiam kraš 
te, kur kova dėl egzistencijos 
yra gyvenimo taisyklė. Tam tik
ri instinktai reiškėsi ir pas 
žmones, kurie buvo iš inkor
poruotų į Sovietų Sąjungą kraš
tų. Mums gi, dviem kunigam, 
netiko rungtis dėl tų vytelių, 
tad darbas ėjo lėtai. Savo nor
mas stengėmės atlikti, nutrauk
dami valandėlę nuo pietų per
traukos arba pratęsdami darbo rėsi nuo sektoriaus nr. 13. To- 
valandas. Bet ir tai nebuvo 
lengva, nes buvome verčiami 
atlikti savo normą nustatytu 
laiku. Pavojinga taip pat buvo 
kitam, padėti ... Dėl tokių dar
bo sąlygų ir nežmoniško gy
venimo barakuose mano miela
sis konfratras T. Vandelinas . 
Javorka nebeteko jėgų ir bu
vo priverstas šauktis gydytojo.

Stovykloje buvo neva ligo-

sunkesnius darbus nuskirti. AL I 
leidimas nuo darbo nepriklausė 
tiktai nuo stovyklos gydytojo, 
bet taip pat nuo stovyklos ka
po, sveikatos vadybos ir net 
vidaus reikalų ministerijos ...

Praėję pro medicinišką apžiū
rą, mudu su T. Javorka ir dar 
keliais kitais buvome išsiųsti į 
sektorių nr. 16 ....

Kėlėmės 5:30 vai. Apie 6 va
landą rikiavomės prie “chle 
borezo” gauti savo dalį duo
nos, kurią nešėmės į vadina
mąjį valgomąjį. Ten dar gau
davome vandeninės sriubos ir 
žuvies. Savo duoną reikėjo uo
liai saugoti, nes iš pat akių 
nugriebdavo kriminalistai. Apie 
7 vai. ryte prasidėdavo darbas. 
Pirmiausia pasigirsdavo dejavi- ninė labiau susirgusiem ir va-, 
mai, ir kildavo kivirčai dėl pra dinama pusligoninė (polusta- 
žuvusios paruoštos medžiagos zionar) invalidam. Joje jau bū- 
arba jau baigtų gaminti vyžų, damas, T. Javorka kreipėsi į 

gydytoją, kad ir mane priimtų. 
Nebuvo tai kokia protekcija ar 
malonė: buvau gyvai reikalin
gas poilsio dėl virškinimo su
trikimo, mažakraujystės, širdies 
sunegalavimo. Ir vis dėlto reL 

ta priklausė ir nuo gaunamos kėjo laikyti privilegija, kad į 
medžiagos. Kildavo ginčai ir mane atsižvelgė, kadangi tokio 
kova dėl geresnių vytelių, kai pat atilsio buvo reikalingi visi 
jas atgabendavo. stovyklos įnamiai, kiti dar į

kie patys seni barakai su dvi
aukštėmis lentų gultomis. Iš vi
daus moliu apdrėbti. Atrodo, 
toje vietoje kalkės nežinomos. 
Valgomasis (atsiprašau, kad jį 
taip vadinu) buvo kiek geresnis 
už sektoriaus nr. 13. Pirtis sky
rėsi tik tuo, kad mažiau šykš- 
tėdavo vandens. Sanitariniu at
žvilgiu būdavo prasčiau, jei ne 
viskuo rūpindavosi pati sveika
tos direktorė — rimta, sąži
ninga ir kompetetinga gydyto
ja, kuri darė priešingai, negu 
jos vardas būtų sakęs — Bar
bara (barbare). Tuo tarpu gy
dytojas, suimtasis, visiškai pa
teisino savo pavardę Konova- 
lov, tai reiškia veterinorių ...

Suimtieji čia buvo seneliai 
ir invalidai. Iš pradžių buvo 
dvi ar trys darbo kolonos; ki
ti



OMg M| man teko kalbė- KUN. DR. ST. VALIUtAiTIS 
ti įjus, Adžtojo New Yorko 
fr VjfaM* Miniai, ii Ūm 
*LMwm Mahajįiton radijo 
stoties jyąirionds progomis. 
Sioe radįjn valandos dėka dau
gelį kartų jūs girdėjote jaut
riai minint skaudžius, -liūdnus 
garbingus mūsų tėvynės išgyve
nimus, tefrttninu bei rengtoms

tylomis nei viena svarbesnė

dažniau nehepamini. Jokūbas 
Stukas sava tikslo siekia pasto
viai, įtemptai, su didžiu pasi
šventimu ir dažnai savęs išsi
žadėjęs. Taip yra nuveikęs db 
derins lietuvybei darbus per 
dvidešimt metų.

"Lietuvos Atsiminimu" radi
jo valandos balsai pirmąjį kar
tą pasigirdo dar karo metu — 
1941, kai Lietuvą niokoti puo

minėtos, grasiųjų mūsų liau
dies dainų palydėtos.

šiandieną vėl tenka didi gar
bė tarti keletą žodžių apie pa
čius “Lietuvos Atsiminimus", o

rių, didį savo tėvų krašto Lietu
vos mylėtoją, neišpasakytos 
energijos bei aukos Amerikos į 
lietuvį Jokūbą Stuką, per dvi
dešimt metų energingai vadova- i 
vusį šiai radijo valandai

Žvelgiant į Jokūno Štoko 
“Lietuvos Atsiminimų” išvary
tą plačią vagą lietuvybei palai
kyti, Lietuvos vardui jos kul
tūrai bei jos praeities didybei 
kelti, kiekvienas lietuvis turėtų 
paklausti ką jis padare, kuo 
jis prisidėjo. Tada nereikėtų 
skųstis, esą niekas mūsų tėvy
nės neužjaučia, net jos vardo

mo vaisiais. Nuo 1948 tam bu
lė azijatai. Pasigirdo Jokūbo vo įvesti pusvalandžiai ir ang- 
Stuko suorganizuotos radi jo, va- lų kalba. Gi nuo 1956 metų Jo-

• kubas Stukas dar pasitaikina
* televiziją. Pravedamos pagyri

mo vertos programos: Vasario
- 16, Vilniaus miesto, šv. Kazi

miero, Baisiojo birželio, lietu-
■ viškų Kalėdų, čia gimęs ir au

gęs, čia ir mokslus baigęs Jo-
- kubas Štokas garsiną Lietuvą, 

jos kultūrą bei kalbą, muziką 
ir dainas. Jis sako: “Jei noriu 
gražios svetimos muzikos ar 
dainų pasiklausyti, galiu nuei-

: ti į operą, o lietuviškos niekur 
į nerasi kaip tik pas lietuvius”.

Jokūbo Stuko Jietuviškoji 
j veikla nesiriboja tik lietuviška 

radijo programa, kuriai tiek 
daug brangaus laiko skiria. Šį 
vyrą randame dar daugelyje ki
tų svarbių lietuviams ir Lietu- 

: vai organizacijų vadovaujamo
se vietose. Jis yra New Jersey 
Lietuvių Tarybos, Amerikos Lie 

Į- tuvių Bendruomenės New Jer
sey apygardos pirmininkas, Bal
to direktorius. Lietuvos vyčių 
kultūros reikalam pirmininkas, 
vyčių stipendijų fondo iniciato
rius ir pirmininkas.

Būdamas Tarptautinės Preky
bos Vadovų Sąjungos pirminin
ku, net du kartu apkeliavo pa
saulį, suruošdamas daugely 
kraštų prekybos vadovų konfe
rencijas.

Neturėjęs progos aplankyti 
laisvą tėvų kraštą, Stukas jį 
aplanko --suvargo.-j, okupanto 
spaudžiamą, praėjusių metų pa
vasarį. Lietuvoje jis nebuvo ei
linis lankytojas. Ne toks, ko
kių okupantai nori. Jokūbas 
Stukas užfiksavo savo filmų 
juostose tikrą okupuotos, išnie
kintos Lietuvos gyvenimą ir jį 
parugė daug kur Amerikoje ir 
kaimyninėje Kanadoje. “Kad tu 
gude nesulauktum, kad aš tylė-

lančios įžanginė melodija “Lie
tuviais esame mes gimę". Ta
da ir gimė šioji valanda. Jo
kūbas Štokas toč tuojau orga
nizuoja “Lietuvos Garsų" cho
rą, rėmėjų būrelį, tautinių šo
kų? grupę, sutelkia į savo pro
gramą žinomus menininkus, ar
tistus, muzikus, solistus. Bet 
jo tikslas ne vien stiprinti lie
tuvišką dvasią, bet ir supažin-

JOKŪBAS J. STUKAS

Nuoširdaus triūso gražūs vaisiai
“Lietuvos Atsiminimų” radi

jo valandėlė balandžio 29-30 
paminėjo savo 20 metų veik
los sukaktį. Radijo programą 
suorganizavo ir jai iki šiol va
dovauja Jokūbas Stukas.

Nuoširdžiai atsidėjęs savo 
darbui, nuolat radijo programą 
puoselėdamas, plėsdamas, kal
bėdamas į plačias mases, jis vi
sada turi savo gausią publiką. 
Visi “Lietuvos Atsiminimų” ra
dijo valandėlės rengti koncer
tai, piknikai, sumaniai Jokūbo 
Stuko organizuojami, praeina 
nuotaikingai'ir sutraukia dau
giausia publikos.

Ir ši 20 metų sukakties šven
tė praėjo iškilmingai. Tiek ban
kete, tiek pamaldose, tiek kon
certe buvo daug publikos.

Banketas buvo surengtas ba
ltinių The Migrants, A. Suite landžio 29, šeštadienį, Robert 
for France, The Circus auto- Treat viešbutyje Nėwarke, N.

Padėkos mišios už gyvus ir 
mirusius ‘Lietuvos Atsiminimų’ 
radijo-“Rūtos” organizacijos rė
mėjus buvo sekmadieni, balan
džio 30, 10:30 v. Newarko Svč. 
Trejybės lietuvių par. bažny
čioje. Mišias aukojo kun. P. 
Cinikas iš Chicagos, pamokslą 
pasakė kun. Petras Totoraitis. 
Giedojo Alice Stephens choras 
iš Chicagos, “Rūtos” radijo an
samblis, šv. Cecilijos choras.

Koncertas įvyko Webster sa
lėje. Pradžia buvo numatyta 
4 vai. Bet pakeitus laiką, dau
gelis vėlinosi, taip truputį pa
sivėlino ir pati programa.

Koncerto pažiba buvo Alice 
Stephens motery choras, spe
cialiai šiam koncertui atvykęs 
iš Chicagos. Choras yra vienas 
iš geriausių, sudrausmintas, iš
lavintas, gražiabalsiu Dauge

lius, pasižymėjęs prancūzų sim- J. Žmonių sutraukė ne tik iš dainų buvo išpildyta su cho- 
bolistų vertimais. Pastaraisiais New Jersey, New Yorko, bet ir r0 so^st®m’ kurios visų dėme- 

iŠ tolimesnių vietų. Invokad- 
ją atkalbėjo kun. Petras P. Ci
nikas, MIC, iš Chicagos, Ma
riau redaktorius. Sveikinimo 
kalbas pasakė Lietuvos gėn. 
konsulas J. Budrys, preL J. Bal- 
kūnas, Newarko miesto bur
mistras Leo P. Carlin, inž. A. 
Rudis iš Chicagos. žodį tarė ir 
pats radijo valandėlės organi
zatorius Jokūbas Stukas. Ban- 

kių prenumeratų ateinančių sa- kete atlikta ir meninė progra
ma — solo dainavo Ona Zu- 
bavičienė, Liudas Stukas, Ju
lija Peškutė, akordeonu solo— 
Ona Gutauskaitė. Solistam a- 
komponavo ir vakarui vadova
vo Algirdas Kačanauskas.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI.

LIETUVIŲ POEZIJOS 
ANTOLOGIJA ANGLIŠKAI

“Voyages Press” leidykla pra 
neša, kad šių metų pabaigoje 
knygų rinkoje pasirodys Green 
Oak, Green Linden (Žalias ąžuo
las, žalia liepa), lietuvių poezi
jos antologija anglų kalba. Re
daguojama Clark Mills ir A. 
Landsbergio, antologija apims 
rinktines liaudies dainas bei in
dividualių poetų kūrnhis. An
tologijai paruošti talkininkaus 
lietuvių bei amerikiečių moks
lininkai, rašytojai, poetai.

Clark Mills yra poezijos rin-

metais, be to, išvertė ir išlei
do Adomo Mickevičiaus, K. 
Wierzynskio, J.. Lechono ir ki
tų Rytų Europos rašytojų kū
rinių rinkinius.

Green Oak, Green Linden 
numatoma išleisti 1961 gruo
džio 1. Leidinys kainuos 4.50 
dol., bet užsisakantiems iš anks-
to 3.50 dol. Antologijos leidė
jai tikisi surinkti bent 300 to-

vaičių bėgyje. Norintieji pa
remti antologijos leidimą, ga
li užsisakyti ją iš anksto ad
resu: Voyages Press, 35 West 
75 St, New York 23, N. Y.

(A. L.)

sį patrauka savo išlavintu bal
su ir dainavimo kultūra.

Choras atliko gana sudėtin
gus kūrinius šių autorių: B. 
Budriūno, K V. Banaičio, J. 
Naujalio, J. Tallat - Kelpšos, 
A. Vanagaičio, B. Markaičio. 
J. Zdaniaus, St. Šimkaus, VI. 
Jakubėno, J. Kačinsko, G. Ver
di, A. Rubinsteino. Reikia pa
girti choro vadovę — Alice 
Stephens, kad ji taip vertina 
lietuviškus kūrinius 
iš jų vienų sudarė 
programą.

"Rūtos" radijo

ir beveik 
visą savo

čiau ir tavo niekšybių neskelb
čiau”, visur pabrėžė Jokūbas 
Stukas.

‘Lietuvos Atsiminimų” vedė
jo Jokūbo Stuko, New Yorko 
miesto kolegijos profesoriaus, 
kūrenama lietuvybės ugnelė tu
rėtų Įkaitinti ir daugelį mūsų 
didesniam pasišventimui,’ dar
bui, aukai, pavergtos tėvynės 
laukiamam išsilaisvinimui.

KUN. J. RIMOS SUKAKTIS
Juškaitis Sr., Juozas Jokubavi
čius ir miesto komisionierius

Kun. Jonas Kinta, šv. Kazi
miero par. klebonas, yra sulau
kęs 25 metų klebonavimo Pa- Juozas Janušaitis. Parapiečiai 
tersono parapijoje ir 30 metų 
kunigystės. Ta proga gegužės mišiose ir pobūvyje. 
7, sekmadienį, 10:15 vai. aukos 
iškilmingas šv. Mišias, o vakare 
6:30 vai. bus pagerbtuvių ban
ketas Hamilton viešbutyje. Ban
keto komisiją sudaro Antanas

maloniai kviečiami dalyvauti

MOTINA
S. Jatautas

Pavasaris dvelkia. Švelniausiais žiedais .. 
Pasidengė sodai, žolynai.
Gyvenimas veržias, jaunučiais diegais 
Pasipuošė jo atžalynai.

Ar kyla mėnulis, ar gęsta aušrinė,
Prie lopšio palinkus jinai,
Ir meilę, ir džiaugsmą, ir skausmą krūtinėj .. 
Kentėti jai skirta vienai.

Švelniai apkabinusi naują būtybę, . 
Ją glaudžia prie savo širdies,
Už ją atiduotu sveikatą, gyvybę, .. 
Jei grėstę šešėlis mirties.

ansamblio 
choras jau visai kitokio pobū
džio — jis labiau taikosi prie 
lengvesnio žanro ir publikos 
pigesnio skonio. Choras, vado
vaujamas Algirdo Kačanausko, 
padainavo liaudies dainų, har
monizuotų paties dirigento A. 
Kačanausko, L. Stuko, J. Karo
so ir D. Andrulio — Mes su 
rūtom. Su solistais — Liudu 
Štoku, Julija Peskute, Florence 
Schrim dar padainavo ištraukas 
iš operų: V. Klovos “Pilėnų”, 
G. Bizet “Carmen” G. Verdi 
“Trubadūrų”.

Pabaigai pasirodė jungtinis 
_____ ___ ____ choras, diriguojamas Alice Ste- 

40 valand^Tatlaidai bus ge^- su žmona, Uetovos vyčių 102 Phe“ Padįnsvo.B. Budriūno, 
er-'o -T,,________ į—t Vanagaičio ir V. Jakubėno,

J. Dambrausko, St Šimkaus

Alytaus beisbolo komandos dalskiai, komandos vedėjas Ch. 
pirmos žaidynės bos gegužės Milo su žmona, Detroito beis- 
7, sekmadienį, 3:30 vaL North- 
westem Field sporto aikštėje.

bolo federacijos vicepirm. AI 
Bigelow, Lietuvos vyčių 79 kuo
pos dvasios vadas kun. M. Kun
drotas, kuopos pirm. Frank Za- 
ger su žmona, 1938-39 Olimpi
jos žaidynių bokso čempionas 
Eddie Martin su žmona, Det
roito universiteto AU-American 
ir Detroito Lions čempionų fut- 

Diuvu Apvaiados bažnyčioje bolo žvaigždė Vincas Banonis

kuopų kėglių banketas bus ge-

KUN. JONAS KINTA

Kun. J. Kinta buvo paskirtas 
klebonu Patersono lietuvių pa
rapijai sunkiais depresijos lai
kais —•_ 1936 balandžio 24. Dar 
jaunas klebonas rado mažą pa
rapiją, paskendusią skolose. Jo 
triūsu bažnyčia buvo atnaujin
ta ir išpuošta, parapijos sko
los likviduotos. įtaisyti spalvo
ti langai, nauji suolai, perdirb
ti ir padidinti vargonai. Išmo
kėjus visas skolas, parapijos iž- 

' de tfiivo sutaupyta virš 25,000 
dol. šiemet parapija švenčia sa
vo 50 metų gyvavimo sukaktį 
ir ta proga norima pastatydinti 
naują gražią bažnyčią.

Klebonas kun. J. Kinta buvo 
įšventintas kunigu 1931 gegu
žės 30.

Linkime klebonui sveikatos 
bei laimės ir meldžiame Aukš
čiausiojo palaimos jo darbam. 
Ad Multos Annos!

Jos veidą išrašė vargai begaliniai, ..
Pabalo auksiniai plaukai, 
Tik motinos širdį, tik meilę krūtinėj
Neįveikė amžiaus kerai.

Tamsioje erdvėje žvaigždės spindėjo .... 
Ir debesys slinko žemai, 
Tą naktį žvaigždutė nauja sumirgėjo, 
Kita gi užgeso ūmai.

Žvarbus žiemys siaučia. Pirmąja 
Apsidengė gelstantis lapas. 
Gyvenimas eina. Ledine šalna 
Pasipuošė motinos kapas.

šerkšna

(šį eilėraštį parašė tremtinys Sibire, mirus jo

Juozas Jokubavičius

Pabaltijo moterų tarybos pobūvis
Balandžio 30 estų namuose donajam pavojui vis didėjant. 

Nėw Yorke Pabaltijo moterys 
minėjo savo tarybos keturiolik
tas įsikūrimo metines. Kadangi 
pernai tarybai pirmininkavo 
estė Mali Jurma. ji ir pravedė 
minėjimą. Atidariusi susirinki
mą, Mali Jurma papasakojo klausomybės atgavimo. Nevel- 
apie praeitų metų veiklą. Mari
ja Kregždienė (V. Leskaitienei 
susirgus) papasakojo apie x tai- visas savybes, kurių reikia at- 
kinimą Pavergtųjų Seimo kul- kaklioje kovoje už savo idealą, 

tautinius šokius. Aktoriai Vi- tūros ir socialinės komisijų dar- turime gilų tikėjimą, kad teisy- 
__  __ _________ ______ _______________ talis Žukauskas ir Alfa Petru- bam. Toliau Mali Jurma perda- bė laimės, turime būdo/ tvirtu - 

Tuo rūpinosi vytėš* Dorothy Kairiftna* ir Stanley Riįa$ VĄ. — “Dominykas ir Motie- vė pirmininkavimą Ligi jai Bie- mą, užsispyrimą ir begalinę
Martin ir Hėien Potodri. Gėles liau buvo Šokiai, grojant bro- j1®” • _
dovanojo Harper CSnton Flo- lių vyčių orkestrui. Vakaro ren- stuk3- davimą 1961-62 metam. L. Bie-
rists savininkė Antoinette Web- gimo komisiją sudarė: Josepj Pabaigoje buvo pristatyti liukienė padėkojo ir prašė

Room. 7101 Paritam Bus ir So

ty Petroski, tel. KE 1-0441.

Baltiečių vieningumas galėtų 
būti pavyzdys didžiosioms vals
tybėms. kurios daug kalba apie 
įvairias federacijas, bet mažai 
ką daro, o baltiečiai veikia be 
triukšmo nuo pat savo nepri-

KALBOS TURTAI AMERIKOJE
Praeitų metų spalio mėnesį Naujoji įstaiga renka žinias 

sveikatos, švietimo ir sociali- apie atskirų tautybių privačias 
nės globos departamentas pra- mokyklas. Visi mokytojai, or- 
nešė, kad įkūrė įstaigą Ameri- ganizacijos, kurios turi ryšių 
kos kalbų turtam gelbėti; įstai- su neangliškomis mokyklomis, 
ga vadinasi Language Resour- prašomi suteikti žinias adresu: 
ces Project.

Amerikoje gyvena daug įvai
rių tautybių, kurios dar vartoja xorK iy’ iN' x* 
savo gimtąją kalbą. Bet jų kai- Naujon įstaigon yra pakvies- 
ba nyksta, užleisdama vietą an- ti įvairus specialistai — kalbi

ninkai. sociologai, psichologai.

Language Resources Project.
111 W. 57 St.. Room 1520. New 
York 19, N. Y.

7:30 v. v. Detroito Tigers beisbolo koman-

“Rūtos” ansamblio tautinių
salėje Alytaus beisbolo toman- lyti seniūnai, buvę Lietuvos vy- !?k,ų„g[up®’ v^05^“!3"13 Aty' 
dai suruoštos pagerbtuvės. Sa- fių beisbolo žaidėjai Charlie tės Nekrošienes, pašoko tns 
lė buvo gražiai papuošta lietu- Suskis, Al Meškelis, Wally ....... ..
vištomis spalvomis ir gėlėmis. MaHon, John Ramūnas, Barney

tui mus vadina nepalaužiamais 
— “Indomitable Balts”. Turime

glų kalbai.
Naujoji įstaiga yra susirūpi- švietimo darbuotojai. Jie pa- 

nusi, kad tos kalbos neišnyk
tų Amerikoje, priešingai — jos 
turi augti ir klestėti. Amerikie
tis dažnai temoka tik vieną 
kalha - anglų. To per maža sustreikavo prieš nes dinaminis gyvenimas JAV 
verčia palaikyti ryšius su įvai
riais pasaulio kraštais. Čia bū- Ferros. Tame miestuke yra ge
rinąs ir kalbų mokėjimas. ra mergaitėm mokykla su ben-

’ drabučiu. Čia mergaitės suva
žiuoja nuo balandžio iki lap-

rengs projektus, kaip išsaugoti 
Amerikos kalbos turtus.

(LRP)

berniukus Brazilijos miestelyje

— apdainavo patį Jokū- liukienei. Perimdama pirminin- kantrybę, turime drąsą žiūrėti 
pavojui į akis. Vieningos ir su-

______ ___ _ _____ sipratusios Pabaltijo moterys 
įn Banketo programą prave- Chaps, Chester Nashlon, Len garbės svečiai ir pasakyta dar glaudaus bendradarbiavimo. To- dirbs nepaliaunamai, iki mūsų 
dė Ralph Vaiettra Pr» vafrarte- Salas, Eddie Martin, Dorothy sveikinimų. Koncertui vadova- liau nurodė, kad lengviau yra kraštai bus ir vėl nepriklau-
nės buvo pristatyti garbės sta- Martin, John Kolinski, BiU vo Jonas Valaitis, šokiams gri- atlikti atskirus, kad ir labai somi.

“ ‘ '•* * * ’ ’ *—"-1- ----- *- ’* *'**■*------- :----- ’—‘—. drąsius žygius, negu nenuleisti Buvo paskaityti sveikinimai

nių organizacijų, tarp jų — 
konsulo J. Budrio. Pavergtųjų 
Seimo pirm. V. Sidzikausko. 
Vliko pirmininko dr. A. Tri
mako. Lietuvių moterų klubų 
Romoje. Miunchene, Washing- 
tone. Po oficialios dalies buvo
koncertas ir vaišės, kurias su- berniukais, jei rimtai nepaža-

kričio — “žiemos metu” Bra
zilijoje. Tuo metu vietiniai ber
niukai spokso tik į viešnias. 
Vietos mergaitės sustreikavo: 
nesimylėsim su savo miestelio

lo švedai: Alytaus komandos Juodvalkis ir Rita Neverouck. jo Ted Maksymowicz orkestras.
mecenatai Petras ir Rožė Po- (r.) rankų nusitęsusioje kovoje, rau- iš įvairių tarptautinių ir tauri- ruošė šeimininkės estės. V. č. dės tuoktis.



gražiu pavasariu at- 
> mus į Kennebunk- 
švento Jurgio šven- 
mokiniams ir skau- 
ena čia yra ypatin-

Kartu su 
keliavo pas 
port, Me., 
to. Mums 
tams ši 
ga, nes tai yra skautų globė
jo šventė ir taip pat Tėvo Pro
vincijolo vardinės.

šventę pradėjome iškilmin
gomis pamaldomis, kurias lai
kė, gimnazijos chorui giedant, 
pats varduvininkas. Prieš mi
šias buvo pašventinta P. L. K. 
Mindaugo draugovės vėliava, 
kurios kūmai buvo ponai Sta
šaičiai iš Borckton, Mass. Jie 
abu yra didžiausi iki šiol drau
govės geradariai, padovanoję 
vėliavą ir eilę knygų bei žurna-

KENNEBUNKPORT, MAINE keletą liaudies dainelių irspe- 
daliai šiai dienai parašytus 

lų. Nuostabiai visus sujaudinęs .“kupletus”.
ir sukėlęs eilę gražių pasiryži- , 
mų klausytojų širdyse buvo T. . _ J?

pa-
mokslas.

Vaišių metu įžanginį žodį ta
rė Tėvas. Gabrielis Baltrušaitis,

svečius. Mokinių tėvų vardu 
kalbėjo Juozas Stašaitis, iškel
damas Tėvo Jurgio Gailiušio 
nuopelnus organizuojant lietu
višką berniukams gimnaziją, ją 
tobulinant ir plečiant. Tėvų 
pranciškonų vardu kalbėjo Tė
vas Gediminas Jočys, O. F. M. 
Gimnazijos kvintetas padainavo

VĖLIAVOS perdavimas P- L. K. Mindaugo skautų draugovei. Nuotr. VI. 
Chiamausko.

gio garbei minėjimą. 12 skautų 
davė įžodį ir. gavo trečio paty
rimo laipsnius. 2 skiltininkai 
gavo irgi aukštesnius laipsnius. 
Kaklaraiščius naujiesiems skau
tams uždėjo Tėvas provincijo
las, o mazgelius užrišo Atlan
to rajono lietuvių skautų vadei
va Vytautas Pileika ir kun. 
Vytautas Bitinas. V. Pileika kal
bėjo susirinkusiems apie skau
to pareigas Dievui. Tėvynei ir 
artimui, priminė skautais šv. 
Jurgio pavyzdį ir dabar gyvą 
vaikščiojantį Tėvo Jurgio pa
vyzdį, kaip reikia mylėti tiesą 
ir tėvynę. Vaidotas Vakauza 
skaitė savo rašinį ^v. Jurgis 
ir skautai”. Su dideliu įsijau
timu skaitė Joniko eilėraštį 
apie šv. Jurgį Antanas Špakaus- 
kas. Tėvo Bernardino Graus- 
lio diriguojamas choras tikrai 
skambiai ir be priekaištų pa
dainavo eilę dainų. Buvo sve
čių iš Bostono, Brocktono, Wor- 
cesterio ir k.

Ir taip nepajutome, kai pri
artėjo momentas Lietuvos him
nui giedoti ir skirstyti. O buvo 
taip smagu ir tokia skaisti pa
vasario saulė, link vakarų jau 
palinkusi ...

Gediminas Margaitis

P. L. K. Mindaugo skautų draugove pranciškonų gimnazijoje Kennebunkporte, Me. Nuotr. Vlado 
Chiamausko.

RUOŠIASI LIETUVOS VYČIU JUBILĖJUI
Amerikos lietuvių gyvenime 

buvo gal šimtai Įvairių drau
gijų. klubų, organizacijų, ku
rios po kelių ar keliolikos me
tų dingo be pėdsakų. Bet Lie
tuvos vyčiai. Įsikūrę 1913. dar 
iki šių dienų Amerikos lietu
viškoje šeimoje nemenką rolę 
atlieka. Pergyvenusi Įvairias 
krizes, be pastovaus centro, be
veik be jokio iždo, labai daž
nai be visuomenės konkrečios 
paramos, organizacija vis dėlto 
išliko gyva, darbšti ir jaunat
viškai energinga. Tą savo darbš
tumą ir optimizmą jie pavelaė-

šią visą eilę

šūkis ateity 
priklausys iš

BALTIMORĖS ŽINIOS

Organizuoja lėšas dainų šventėn
CLEVELAND, OHIO

LB I-osios apylinkės valdyba 
raštu kreipėsi į vietos organi
zacijas paremti liepos 2 Chi- 
cagoje įvykstančią visuotinę 
dainų šventę. Clevelandui ši
toks parėmimas labai aktualus 
ir dėl tos priežasties, kad čia 
turime du aktyvius šios šventės 
dalyvius — tai Čiurlionio an
samblį ir šv. Jurgio parapijos 
chorą. Abu šie dainos vienetai 
šventei intensyviai rengiasi, bet 
nenorėkime, kad jie ir darbą 
dirbtų ir dar savo pinigais ke
lionę apsimokėtų. Dainų šventė 
ne vienų chorų, bet visų lietu
vių reikalas bei rūpestis. Tad 
prisidėkime kiekvienas prie 
ateinančios mūsų dainos mani
festacijos savo moraline bei pi
nigine parama.

Clevelando Ateities klubo 
valdyba, atsiliepdama į LB apy
linkės paraginimą, nutarė skir
ti dainų šventės reikalams da
lį pelno savo vakaro, kuris ren
giamas gegužės 13. šeštadienį, 
lietuvių--salėje.

Tai gera proga paremti kil
nų tikslą. Bet taip pat proga 
pamatyti ir linksmą 3 veiksmų 
komediją — “Raudonąjį vyną”, 
kurią mums atveža Z. Arlaus
kaitės - Mikšienės vadovauja
mas Detroito dramos mėgėjų 
sambūris.

Pabrėžiame, kad “Raudona-

pub- 
(gro- 
bufe- 
2.50.

Ateities klubo valdy- 
kviečia ir visų laukia 
13 dienos vakare.
Tarybos rinkimai

sis vynas” yra komedija. Tai 
daugelio mėgiamas žanras, šio 
veikalo premjera, balandžio 8 
Detroite praėjo su pasisekimu. 
Todėl reikia tikėtis, kad jis taip 
pat patiks ir Clevelando 
likai. Po vaidinimo šokiai 
ja neolituanų orkestras), 
tas. baras. Bilietų kainos
2. 1.50 ir 1 dol. (vietos nume
ruotos). Bilietų kreiptis į P. 
Klior£ St. Laniauskienę ir J. 
Staniškį. 
ba visus 
gegužės

LB

Bendruomenės abi apylinkės 
rengiasi gegužės 13-14 įvyks- 
tantiems LB Tarybos rinkimam. 
Valdybos sudarė rinkikų sąra
šus, kuriuose yra keli šimtai 
tautinio solidarumo įnašus su
mokėjusių lietuvių. Deja, anks
čiau pirmavęs, dabar Clevelan- 
das lyg ir užleidžia savo vie
tą Detroitui,' kur rinkikų sąra
šas artėja prie /'pilno tūkstan
čio vardų. Sunku iš anksto pa
sakyti, koks procentas jų ateis 
balsuoti, bet nėra taip pat abe
jonės, kad Clevelandas su Det
roitu vidurio rinkiminėje apy
gardoje duos didžiausius skai
čius rinkikų, kurie rungsis su 
kitų rinkiminių apygardų tokio
mis vietovėmis kaip Chicaga, 
Bostonas. New Yorkas. šiuose

Vaidina:

L. VASILIAUSKAITE

L KARMAZINAS

V. VALIUKAS

K. VASILIAUSKAS ir kiti

Rež. pad. V. STROLIA

Admin. Z. JURYS

Pirmoji komunija šv. Alfon
so bažnyčioje bus gegužės 7. 
Bažnyčia tai dienai bus sko
ningai papuošta. Pirmąją komu
niją priims 20 vaikų. Mišias 
aukos prel. L. Mendelis. Po mi
šių mokyklos salėje fotografas 
nufotografuos vaikus ir parapi
jos kunigus.

Labdaros vajus, prasidėjęs 
Baltimorės arkivyskupijoje ba
landžio 30, baigiasi gegužės 14. 
Šv. Alfonso parapijoje šiam va
jui vadovauja kun. A. Drangi
nis. Jis laiškais kreipėsi Į para- 
piečius, kad prisidėtų prie va
jaus. Sutelktos lėšos skiriamos 
įvairiems labdaros darbams, 
vargšų, senelių ir našlaičių glo
bai.

Kun. Petras Remeika, mari
jonas. gegužės 7 atvyksta i šv. 
Alfonso parapiją. Jis praves re
kolekcijas gegužės 10-13 ir pa- 
rapiečius paruoš iškilmingai 
Dievo Motinos šventei gegu
žės 14.

jo iš organizacijos kūrėjų, ku
rie su dideliu Įkarščiu skelbė 
tų dienų pakrikusiam, neorga
nizuotam jaunimui patrauklų 
šūkį: “Vyčiai, gyvenam tautai 
ir bažnyčiai“. Tas šviesus idea
las jaunimą stipriai pririšo prie 
organizacinio veikimo ir buvo 
jo kelrodis per 
metų.

Kiek ilgai šis 
bus vertinamas,
dalies nuo to, kiek lietuvių vi
suomenė to reikalaus. Vyčiai 
yra tik dalelė lietuvių visuo
menės. Jei visuomenė bus idea
listinė. lietuviška, tas vyčiams 
bus paakstinimas, moralinė at
rama. Didelio tarpo tarp ben
dros visuomenės sąmoningumo 
ir jų organizacijos siekio nebu
vo praeity, nebus ir ateity. Lie
tuvos vyčiuose atsispindi pati 
visuomenė. Vyčiai negali likti' 
it sala ir nejausti visuomenės 
tautinio pulso. Narys, atėjęs iš 
namų, kur lietuvių kalba ir 
tautinės tradicijos yra aukštai 
gerbiamos ir vertinamos. įneš

ir į savo organizaciją stipri
nančios lietuviškos dvasios. Tad 
galima sakyti, kad Lietuvos vy
čių ateitis yra tampriai suriš
ta su bendra Amerikos lietu
vių ateitimi.

Bet šiuo tarpu, ruošiantis 
prie Lietuvos vyčių auksinio 
j ūbi lė j aus, visa Amerikos lietu
vių visuomenė gali pasidžiaug
ti organizacijos puikiai išvys
tyta veikla ir jos narių lietu
višku sąmoningumu. Reikalin
ga tiktai organizacijos praeitį 
su jos audringomis dienomis 
ir krizėmis, sėkmingai pergy
ventomis, ii- dažnai iškylan
čiu yytišku kovingumu įtrauk
ti į Lietuvos vyčių istoriją, Į 
kurią, be abejonės, bus įpinta 
ryškūs siūlai bendrai Amerikos 
lietuvių Įvairiaspalvio gyveni
mo. kurs sudarė sąlygas Lie
tuvos vyčiams įsikurti ir iki 
šiam laikui klestėti.

nuo balandžio 15 persikėlė i 
New Yorką. kur laikinai eis 
Vliko reikalų vedėjo pareigas. 
Jo dabartinis adresas: 58 Je- 
rome St.. Brooklyn 8. N. Y., 
tel.: MI 7-6160. Nuo rugsėjo 
1 pereina dirbti vienon aukštes- 
niojon mokyklon arti Albany. 
N. Y., mokytoju.

— Ateitininkę šventė Maria- 
napolyįe. Rytinio JAV pakraš
čio ateitininkų šventė ruošia
ma Mai ianapoly. Thompson,. 
Conn.. gegužės 21. šventės ini
ciatoriai yra Bostono ateitinin
kai; šventėje kviečiami daly
vauti Bostono. Worcesterio. 
Putnamo. New Yorko, Waterbu- 
rio. Hartfordo ir Providence 
ateitininkai, šventė pradedama 
pamaldomis 11 vai. Pamaldas 
laikys ir pamokslą pasakys tė
vai marijonai. Pagrindiniu kal
bėtoju pakviestas kun. dr. A. 
Paškevičius. Visi N. Anglijos 
ir apylinkių ateitininkai bei jų 
draugai kviečiami dalyvauti.

Premija .pa
lšėj usias ir 
grožinės li- 
įteikimo iš-

LB Tarybos rinkimuose skai
čius svarbu dėl to. kad išrink
tieji jos nariai rinkiminėmis 
apygardomis pasiskirstys pro
porcingai pagal jose balsavu
sių asmenų skaičių.

Nauja apylinkės valdyba

Balandžio 23 Įvykusiame L 
B H-sios apylinkės metiniame 
susirinkime buvo išrinkta nau
ja šios apylinkės valdyba: Pov. 
Mikšys. V. Benokraitis. E. Stem- 
pužienė. Pr. Puškorius ir Pr. 
Stempužis. Apylinkė metinių 
pajamų turėjo 946.48. išlaidų 
444.53. likutis 501.95. Stambes
ne 150 dol. auka paremta li
tuanistinė mokykla, po 25 dol. 
duota Lietuvos nepriklausomy
bės akto signatarui Stp. Kai
riui, Dainų šventės komitetui. 
Dainavos stovyklai. Balfui, žai
bo sporto klubui. 20 dol. “Dir
vai” jos 45 metų sukakties pro
ga. LB Centro Valdyba gauna 
pusę taut. sol. įnašų — 134.25 
dol. St. Pa.

C. Y. O. Baltimorės vysku
pijos jaunimo pamaldos bus ge
gužės 13 senojoje bazilikoje. 
Mišias aukos prel. L. Mende- 
lis. Po mišių Lord Butmore. jjew Haven, C<»nn 
viešbutyje bus iškilmingi pus
ryčiai.

Metinė procesija, skirta Ma
rijos garbei, bus gegužės 14. 
Dalyvaus vaikai, priėmę pirmą
ją komuniją, sodalietės ir ki
tos bažnytinės organizacijos. 
Pradžia 4 vai. popiet.

Motinos diena švenčiama ge
gužės 14. Parapijos šeimų mi
šios bus 8:30 v.v. Raginami vi
si priimti komuniją;

Suaugusių klubas gegužės 21 
ruošia gegužinę.

Jonas Obelinis

Rinkimai į LB III tarybą Bal
timorės apylinkėje bus Sekma
dienį. gegužės 14, nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. vak. lietuvių sa
lėje, 851 Hollins St. Kas nega
lės atvykti, gali pasiųsti balsa
vimo lapą rinkimų komisijai 
paštu: K. Pažemenas. 237 Mc- 
Curley St.. Baltimore 29. Mg. 
Kas nebūtų gavęs balsavimo la
pu ir taisyklių, jų galima gau
ti rinkimų komisijoje. Baltimo- 
riečiai balsavimo lape gali pa
žymėti ne daugiau 10 kandida- 

Visi baltimoriečiai kviečia- 
rinkimuose dalyvauti.

'Rinkimų Komisija

Gegužės 7 parapijos salėje 
rengiamas pobūvis pagerbti vi
karui kun. Jonui Rikteraičiui, 
kuris mini savo penkerių metų 
kunigystės ir darbuotės mūsų 
parapijoje sukakti. Per tą lai
ką kun. Jonas Rikteraitis pui
kiai užsirekomendavo savo dar
bais. Labai gerai sekasi jo Į- 
vesti Bingo žaidimai. Turi ne
paprastos energijos dirbti sii 
jaunimu. Čia matome jį globo
janti CYO. Marijos vaikelius, 
altoriaus tarnautojus. Rūpestin
gai lanko ligonis. Gražiai ben
dradarbiauja su klebonu kun. 
Juozu Matučiu, kuris dar nese
niai mūsų parapijoje, bet visi 
ji pamilo dėl jo malonios šir
dies ir draugiškumo. Visi kvie
čiami atsilankyti ir pagerbti 
uolų ir darbštų vikarą. Kas dar 
neįsigijo bilietų, kreiptis i ko
misijos narius.

Motinos dieną, gegužės 14. 
mišios 9:15 vai. bus už
gyvas ir mirusias motinas. Pa
rapijos moterų draugijos ir kuo
pos dalyvaus pamaldose, mišio
se ir priims komuniją. Kviečia
ma susirinkti į parapijos sve
tainę. Iš čia bus bendra eise
na į bažnyčią. Po mišių Mari
jos vaikelių draugija ruošia 
bendrus pusryčius motinom pa
gerbti.

tu
mi

TIK vieną kartą new YORKE!
K. OSTRAUSKO 3 PAV. DRAMA

KANARĖLĖ
KADA?
KUR?

Rež. V. VALIUKAS — Dail. R. VIESULAS

Gegužes 20 d., šeštadienį 8 v. v 
VAN WYCK JUNIOR HIGH SCHOOL 
85-05 114th STREET, JAMAICA, L. I. N. Y.

VAŽIUOTI:
BMT Jnniaica linija iki Queens Blvd. stoties arba 
IND linija E ar F traukiniu iki Sutphin Blvd. stot.

Spektaklį globoja Lietuvių Mote
rų Atstovybes New Yorko Klubas

Įėjimas su pakvietimais, ku-

rie gaunami pas admin. Z. 

Jurį — Tel. MI 7-1541; pas

platintojus ir vaidinimo die-

na prie įėjimo.

Ši istorija jau pradėta. Me
džiaga jau baigiama rinkti. Jei 
kartais kur randasi įdomių laiš
kų, ženklų, fotografijų, doku
mentų iš ankstyvųjų organiza
cijos dienų, dar nepervėlu tai 
dovanoti ar paskolinti istorijos 
ruošėjams.

Be to, yra labai reikalinga 
finansinė parama, kad būtų ga
lima sudaryti sąlygas išleisti 
pilną, vertingą istoriją. Kiek
vienas. kuris Įvertina reikalin
gumą šios doku mentalinės kny
gos. yra kviečiamas pasiųsti sa
vo auką adresu: Knights of 
Lithuanįa History Fund, 76 
Providence St., Worcester, 
Mass. Aukotojų garbės- sąra
šas bus padėtas Į organizacijos 
archyvus.'

Juozas Bolevičius, 
Istorijos Fondo Pirmininkas

— Vincui Ramonui už apy
sakas “Miglotas Rylas” paskir
ta premija. Vinco Krėvės var
do literatūrinės premijos (500 
dolerių) skiriamos kas antri me
tai Lietuvių Akademinio Sam
būrio Montrealyje, Kanadoje. 
Jury komisija (dr. I. Gražytė, 
M. Aukštaitė. kun. dr. F. Ju
cevičius, P. Girdžius, A. Kličius) 
balandžio 26 posėdyje nutarė 
balsų dauguma premija skirti 
Vincui Ramonui už jo apysakas 
“Miglotas Rytas”, 
skirta už 1959-60 
dar nepremijuotas 
teratūros knygas.
kilmingas aktas ir meninė pro
grama įvyks Montrealyje ge
gužės 13.

— Antanas Dundzila išrink
tas nauju skautų tarybos pir
mininku. Gyvena Chicagoje Li- y 
gi šiol ilgamečiu pirmininku 
buvo dr. V. Čepas Bostone.

—Arvydas Barzdukas, architek
tas. dirbąs VVashingtone. daro 
projektus koplyčiai, seserų ir 
administracijos patalpom jauni
mo stovykloje Dainavoje. Kaip 
žinome, stovyklą vasaros metu 
prižiūri Nek. Prasidėjimo sese
rys iš Putnam. Conn.

— Mergaičių vasara? stovyk
los, vedamos Nek. Pr. Marijos 
seserų, bus Putname liepos 2- 
30 ir Dainavoje. 
Midi.. liepos 9-23. 
resu: Immaculate 
ConvenL R. F. D. 
Conn.

Manchester. 
Kreiptis ad- 
Conception 
2. Putnam.

VASYS ir Kleopatra SadtnokaittINt. ALGIS 
bažnyčioje Philadelphijoje. PaT Nuotr. V. Gruzdžio.
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SUMMER CAMPS

CARAFIELLO’S

RESTAURANTS

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS
MELE’S PAVILION

EV 4-1232

AR ŽINAI, KAD
— Chteago|s moteris krei

pėsi į atmatų išvežimo įmonę: 
ji išmetusi su šiukšlėm savo 
jungtuvinį žiedą: ar ji negalė-, 
tų paieškoti? Pareigūnas nu
vedė ją prie šiukšlių kalno ir 
paaiškino: " Mes nieko prieš. 
Bet tamsta taip turėsi paimti 
štai po vieną dėželę ir pavar
tyti jų ištisus milijonus*’. Pa
reigūnas pavertė vieną dėželę, 
ir abudu nustebo: iš dėželės 
iškrito žiedas.

— Danijos skrybėlių preky
bininkai pripažino: vyras, jei 
ateina vienas, iki nuperka, pri
simatuoja keturias skrybėles: 
jei ateina su žmona, turi pri
simatuoti bent penkiolika.

— Anglijoje geros perspek
tyvos moterim: 20-30 metų am
žiaus moterų esą 2.865,000. Tai 
63.000 mažiau nei vyrų to am
žiaus, tinkamų vedybom.

— Europoj* sugalvota nau
jausia mada moterų kojinėm: 
siūlė būsianti iŠ šono.

— Leninas buvo remiamas 
Vokietijos vyriausybės pinigais 
net ir tada, kai jau buvo Ru
sijoje. O Į Rusiją jį pervežė 
vokiečių kariuomenė iš Švei
carijos kariniu traukiniu.

— Trockio žmona tebegyvena 
New Yorke ir yra viešai atsi
sakiusi nuo trockistų. Trockis 
buvo nužudytas Stalino Įsaky
mu Meksikoje. Jo žudikas per
nai paleistas ir išvyko už už
dangos.

— Chruščiovas 1959, lanky: 
damasis rytų Vokietijoje, svėrė 
220 svarų. Jo ūgiui ir amžiui 
svoris turėtų būti 127-139 sva
rai. Taigi 83-71 svarą reiktų 
nuimti. Esą jis turėtų maitintis 
1.800 kalorijų dienai, o tik pas
kiau galėtų būti pakelta iki 
2.300.

— Vokiečiai skundžiasi, kad 
jaunimas težino Goethes var- 

Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

AN 1-4415

Serving Merrick a. Vicinity

INSURANCE - REAL ĖST ATE
AUGUST MOON RESTAURANT

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800
BOE SUN RESTAURANT

ANGUS STEAK HOUSE

CAPTAIN BILL’S
EDGEMONT CASINO SEA FOOD RESTAURANT

VVOODSIDE TAVERN

MARINERS INN

ŠIT N’ CHAT RESTAURANT
L

CIRO'S “ON THE BAY’

SAOOLE ROCK OI NĖR

WE 1-5875

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

CASA LOU Restaurant — 345 Ful- 
ton St. (Route #109), Farmingdale,

In East Meadow. L. I. 
Compliments of

- FAMILY DINING — Special con
sideration given to religious groups. 
Specialties To Go - Easy Parking. 
52 Central Ct. VAIIey Strm. 5-9940.

THREE JAYS RESTAURANT
201 New Dorp Lane. Staten Island,

Proorietors
Free Parking After 6 PM 

Diner Club Member

GARDINER'S RESTAURANT
64 Gardiner’s Avenue

Amreican Cuisine — Pizza Pieš — 
Cocktail Lounge. Special consider
ation given to religious groups. Tel.: 

EL 1-9724

2112 Northcn BLvd 
MANHASSET.' L. L. N. Y. 

Mandarin and Cantonese 
COOKING

Rarc Exotic Atmosphcre 
Coctail Lounge — Exotic Drinkes 

Ali Credit Cards Honored 
FREE PARKING

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

Dinners, Excellent facilities for we<i- 
dings, banquets, parties. Special con- 
šideratibn given to religious groups. 
Member of American Express and 
Diners Club. — Tel. CHapel 9-9840.

8ELLA ROMA RESTAURANT
VALLEY STREAM - COCKTAIL 
LOUNGE - ITALIAN AMERICAN

35 So. 8th Street

SISTERS

svarbiausia — nenori žinoti: 
kas nenaudinga uždarbiui, tuo 
ir nesidomi.

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

THE IDE AL CATHOLIC CAMP FOR YOUR BOY!

Camp ALVERNIA
For BOYS 7 to 14

Three Age Groups • Season: July 1 - Aug. 26 
R a t e s :

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

Located on beautiful Centerport Harbor on the North Shore of Long 
Island — only 40 miles frotn New York City — Modern cabins and 
facilities noted for escellent food — well-balanced, organized 
program — land and vvater sports, movies, crafts. trips, horseback 
riding. all under expert supervision of esperienced educators — 
entire staff composed of

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

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

National Catholic Camping Association 
American Camping Association

MILL HILL
FATHERS BROTHERS

INVITE YOU
to bring CHRIST to those who without you hav* no chance to know HiM; 
tcach them a way of life befltting tbeir 'digntty as children of God; 
estabUra a nativo Clorgy to continuc your work.

... to build -KOMES” for Je*M and Mary—likę a St. Joaeph of 
our time—givrng YOUR aktu and talentą to make the Priost’s work possible 
in territories, wbere you are the ONLV one who can give this Service.

... to ūse your talenu for God’s glory at home and in the Missions 
by doing Mary’* work in nursing the siek, the aged and the lepers; teach- 
ing in tchools and colleges: serving God’s poor who depend on YOU.

St. Joseph's Society for Foreian Missions
Founded by Cardinal Vaughn in 1866 at Mill Hill 

First International English speaking Missionary Foundation 
For Further Information Write to Vocation Director:

MILL HILL, SLINGERLANDS, NEVY YORK 
3628 LOUGHBOROUGH, ST. LOUIS 16, MISSOURI 

1841 CAMlNO PALMERO, LOS ANGELES 46, CALIFORNIA

"Erinę the Familv and Friends to 
our delightful STEAK HOUSE — 
Luncheons A Dinners. Open 7 days. 
Air conditioned. Special considera
tion given to religious groups. Tel. 
YOnkers 9-6433. 510 Palmer Rd, 
Yonkers. if no answer—YO 9-9511.

PARISE’S STEAKS
Biggest Steak in Westcbester

Lnbstor - Italian Cuisine - Rrason- 
able prices - Ample parkiner - Parties 
arranzed. Specialconsideration er en 
to religious groups. Near Havrthorne 
Ci-”le: Commerce St.. Thormvnnd. 
ROgero 9-9871 — ROgers 9-9832

PLAZA RESTAURANT
(Formerty Hermingsens)

206. Old Country Rond. Hicksville, 
L.I.. N.Y. -- Bnnquets - Luncheons 
- Dinners - Cocktails -- Private and 
Semi-Priva'e Rooms Special consi
deration- given to rrllfrious groups.

TO KACE 
YOMftAD 

CANCEi. OR CHANGE
C*M LO 3-7291

camr auxilium
Giria between ages of 6 and 14 . 

Weekly rate 825.00. Sister Rosalie. 
F.M.A.; R.D.4, Box 538. Newton, N J. 
Resident Kurse; under supervision 
of Saiesian Sisters. Boating. Swim- 
ming. Hiking. Crafts. Hobbies. Dra- 
matics. Telephone DUpont 3-2621.

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

HERB McCARTHY’S 
BOWDEN SOUARE

LUNCHEON - DINNER 
LATE SUPPER

Famous for Lobsters & Charcoal 
Steaks. Special consideration given 
to religious groups. Southampton, 

North Sea Road
AT 3-2800

GENE HARVEY’S 
TROPICAL ACRES RESTAURANT 
1111 Central Park Avė., Yonker.s, 
N.Y. — Steaks - Chops - Sea Food - 
Cocktail Lounge. Free Parking. Spe
cial consideration given to religiouk 
groups..........................Tel. YO 5-5183.

MAGNOTTI’S RESTAURANT 
1719 Hylan Blvd. 

Dongan Hills. S.I. N.Y.
Specializing in Italian Seafood 

— PIZZAS — 
Special consideration given to 

religious institutions
EL 1-9304

HENNY’S STEAK HOUSE
2187 Richmond Avė., New Spring- 
ville. Staten Island. N.Y. — Famous 
for Steaks and Seafood. Special Me
nu for Children. Special considera
tion given to religious groups. Tel.: 

GI 8-8379

THE SWAN 5LUB 
Outatandinr Ratine Plaee 

on The North Store" 
Restaurant and Cafe 

Luncheon — Dinner — Supper 
Dinner Music Nightly — 

Dancing Every Friday A Sunday N 
(Kraak 4b Braagiio) 

Closed Monday — Special Considera 
to Bengiooa Institutlons 

Shore Road 
Glenvood Londing N. Y.

THWAITES INN, Ine. Stoee 1885. 
CITY ISLAND. New Engiand Shore 
IMnners. Steaks Chops. Banąuet 
Facilities. Ample parking. Open all" 
year. Special consideration given to 
religious groups. Phone TT 5-1023 

536 City Island Avė., Bronx

LAKEVIEW ON THE BOARD 
WALK

Lake Mohavvk. Ne\v Jersey 
Fine Foods served from 12 Noon to 
2 A.M. — Dancing A -Entertaiiunent 
nitelv. Special consideration given 
to religious groups. — PA 9-9558.

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

FRANKS RESTAURANT — 235 
Jersey St.. New Brighton, S.I. N.Y. 
Steaks - 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

VILLE ELENA ITALIAN 
RESTAURANT 

Italian American Cuisine 
Cocktail Lounge 

Facilities For Small Parties 
Orders To Take Out 

Special Consideration Given 
To Religious Groups 

Closed Mondays 
PRimrose 5-9806

New Hyde Park, 1635 Hiilside avė.

Chinese A American Food
Specializing in Cantonese Cuisine 

Orders to take out. Wines & Liąuors. 
Free parking. SpeciaT^consideration 
given to religious groups. 1560 Cent
ral Pk. Avė., Yonkers (near Tuck- 
ahoe Road) — Tel. WOodbine 1-4707

1412 Midland Avė., Bronxville. N.Y. 
Formerly Dorans. Geo. Defies. Prop.

LTVE LOBSTER POOL 
Luncheon - Dinner - Cocktail lounge. 
Special consideration given to reli
gious groups. — TeL: BE 7-2444.

DINNERS DAILY TO 10 P.M.
Always a la Carte. Catering to Wed- 
dings & all occasions. Special con
sideration given to religious groups. 
784 Central Avė. SCarsdale 3-9006, 

If no ansvrer—SCarsdale 3-9784

15 Beechwood Avenue
Mount Vernon, N. Y.

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

8AMBOO 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.

WIIXTAM RJTCK'S 
New Hyde Park .INN 

F.-imiou? fr.r W^d<i!nsr R<-roption_« 
Banqu^ts« — Club Dinn<r» — Parti<'s 

Show«’rs« — A Small PHvat*
Dinnln? Rooms - Conmunion Br*ekf*et* 

Lunch 4 Dinner 5—rvened Daily 
214 Jericho Turnplke

RESTAURANTS
<i>44h*««*««*********

MUSIC LOUNGE RESTAURANT
Cocktail Lounge, Catering to Wed- 
dihgs. Banąuets. — Entertaūunent 
nightly: 2 bands and floor show on 
week ends. Good siae Dance Floor. 
EueUent parking facilities. Special 
consideration to religious groups. 
Farmingdale. South Main St. Tel.:

CHapel 9-9680; CHapel 9-9696

ALBANESE’S EASTECHESTER
TAVERN, 7 \Vaverly Place, East- 
chester. N.Y. — Homemade Italian 
Food. PIZZERIA. Manicotti - Lasag
na - Ravoli - Spaghetti - Steaks. 
Special consideration given to reli- 
gious groups. Phone WO 1-9720.

MEI TING
Chinese Cuisine-Wines a. Liquors 
Air Conditioned - Orders to Take 
Out - Luncheons - Dinners - A 

La Carte - Open 7 Days a Week 
Member Diners-; American Expr.

a. Hilton Carte Blanche Clubs
2 East Jericho Tpke

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

STREAMLINE RESTAURANT and

BAR, Ine. .215 West 3rd ŠL. Mount 
Vernon, N.Y. Steaks. Chops. Shrimps 
— Accommodation for parties. Spe
cial consideration given to religious 
groups. ”What foods these morsels 
be” — Telephone MO 7-9213.

Luncheon -- Dinner —Supper 
Open Every Day 

Available at all times for Private 
Parties — Special Consideration 

given to Religious Groups 
CENTERPORT. Route 25A

VILLAGE INN 
Restaurant a. Cocktail Lounge 

Featurino Italian Cuisine 
Steaks - Chops - Sea Food 

Catering to Weddings- Parties - 
Banąuets — Ample Parking — Air 

Conditioned
Special Consideration given to 

Religious Groups
3 Merrick Avė., MERRICK. L.I., N.Y. 

(At Railroad Statiom 
FR 8-9374

FORESTO RESTAURANT 
A. PIZZA

2366 Hempstead Tpke 
EAST MEADOW. L. I.. N. Y. 
Specializing in Italian Cooking 

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

Consideration given to Religious 
Groups 

PE 1.9651

Overlooking the Great South Bay 
"For Gracious Dining — Try 

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

Special Consideration given to 
Religious Groups

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

There’s always something cooking

at RICO’S
For the Finest Italian Cuisine 

Specializing in Lasagna. Ravioli. 
Spaghetti — With Meat Courses

Pizza
For orders to take out call IV 6-8821

495 Hempstead Tpke. Opp. Island 
Garden Arena

W. Hempstead. L. I.

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

Religious Groups 
Under New Management — 

Louis Gazza - Philip Marcaldi

At Northport on the Harbor. open 
all year. Lunch or dine where 

cuisine and scenic beauty excel.
Sea Food - Lobsters - Steaks and 

chops. Bar — Cocktail Lounge 
Restaurant — Special Consider
ation given to Religious Grouos 

Bayview Ave^ NORTHPORT. L. : 
(turo North on 25A at Woodbine

Ave.1 AN 1-9756, AN 1-8111

One of the South Shore’s finest 
restaurants. Luncheons — Coctafls 
— Dinners. Docking facilities for 

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

WEST AMITYVTLLE. L. L

Home style cooking - Business 
men’s luncheons - Baking done 

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

Consideration given to Religious 
Groups 

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

U 1-8834

MISTER PIZZA
Italian Food - Spaghetti Dirfies 

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

Party” — Special Consideration 
given to religious Groups 

49 W. Main SL 
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 Whole 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 ym didžiausiu įvairių, 
medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.

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

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovą
JONĄ DAUGIRDĄ

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

SUFFOLK GARDENS
I Angelo Opallo a. Arnold 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.
Specidl Consideration given to 

Religious Groups — Ne\vly 
Decorated 

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

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ 

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

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. |
Tel. HYacint 7-4677 Į

ITALIAN RESTAURANT 
1580 Hempstead Turnpike 

East Meadow L.I. N.Y;
Home Style Italian Cooking 

Specializing in PIZZA. IV 3-0190 
Free parking space

WHEATLEY HILLS TAVERN
170 Post Avė., Westbury, LJ. N.Y. 
Restaurant and Cocktail Lounge 
Facilities for Banquets and all 
Sočiai Functions. Special consi
deration given to religious groups.

ED 4-9810
Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

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

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

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

Joseph And rusi* - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Insurance

HAVEN REALTY
ROBIN’S POINT RESTAURANT 

Distinctive Dining Room & Cocktail 
Lounge. — Finest Italian-American 
Cuisine. — Reservations for Parties, 
Banąuets & Weddings in our Pictur- 
esque Dining Room. Special consi
deration given to religious groups. p- 
Hauppauge, Wheeler Rd. C E 4-9691 J

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

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

CLAUDIO’S RESTAURANT A HOTEL ► 
Long Island’s Famous Sea Food House. 
Established 1873. Distinctive nautical 
atmosphere — Marine Room or Topside 
Marine Derk overlooking Peconic Bay. 
Accommodations for boats of any size: 
New 500 ft. Pier. Special consideration 
given to religious groups. Greenport, 
111 Main St. Tel. — GReenport 7-0627.

►

S & G MEAT MARKET
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVfiMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
346 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. TeL Stagg 2-4329

Sav. V. ZELENI8

LAKEVILLE MANOR 
RESTAURANT SERVICE

North Road. LAKE SUCCESS. L.I.. N.Y. 
Open daily at 12 Noon; Saturday? and 
Sundays open at 4 P.M. Music Fri. & 
Sat. Nightš. Cocktail Lounge: Facilities 
for Private Parties. Special consideration’ 
given to religious groups. HUnter 7-6400

Tel.: APplegate 7-0349

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

NAUDOKITĖS PROGA!

KOENIG’S RESTAURANT
Catering to your needs since 1933. Ca- 
pacity to 340 persona. Facilities for small 
or large WEDDING. RECEPTIONS. V. 
Komi g. propr. Luncheon. Dinner. Cock. 
tai! Lounge. Banguet Rm>. Closed Mon. 
Special consideration giv*n to religious 
groups. 86 S. Tyson Avė. (Opp. L.I.R.R. 
Stą. >. 'Florai Park. L. I. F Lovai Park 
4-9566: If busy call FLoral Park 4-9815.

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

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos gu kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FJ bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. va k.: penktad. iki 9 vai. rak.

WiTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
GARBARINO RESTAURANT 

12 Watkins Street 
Lynbrook, LJ. N.Y.

Fine* Italian Cuisu<e — Cocktail 
Lounge — Special Consideration 
Given to Religious Groups. Phone: 

LY 9-0137

1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N, Y.

i Ridgevood)

Tel. EVergreen 2-6440

SOUTH SHORE INN
.716 Sunrise Highvay — Rockville 
Centre, LJ. N.Y. — "Seafood at it^ 
best”. Lobster—Anyway you l:ke it! 
Every Friday Night. Special eonai- 
deratoin given to ■ religious eroups.

Speeial Seafood Dinner—$2.75 
Beeutiful rooms for -fine catering.

Sali vetfuvimi, Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlal 
pietūs. Pirmos rvties lie
tu vHkss maistas prielno- 
momis kainomis.
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O SPORTAS
LAK : West New York 2:3 (0:1)

Pralaimėję rungtynes West 
New York, mūsiškiai sumaži
no savo viltis užimti lygoje ge
resnę vietą. Rungtynės šį kar
tą buvo visai neblogo lygio ir 
mūsų pirmoji futbolo komanda 
po ilgesnio laiko sužaidė ne
blogai. Taip toliau • žaidžiant, 
galima būtų susigrąžinti praras
tus žiūrovus. Rungtynes tačiau 
gadino prastas teisėjas, skriaus
damas mūsiškius. Bet taktiškai 
geriau sužaidus, galima buvo 
šių rungtynių nepralaimėti.

LAK šį kartą žaidė tokios RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALES PARENGIMAMS LR

PHOTOGRAPHS ROOFERS SUMAAER RESORTS RELIGIOUS NOTICE

sudėties: Jankauskas; Vaitkevi
čius (Stanaitis), Mileris (Remė- 
za); Stanaitis (Bileckis), Kulys,

SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI 
TeL MU 3-2928 

VACYS STEPONIS

Mizara; Rafoss, Broner, Kli- , t
veėka, Bemėtą .Vainius II), 0 ^ŠACHMATAI

Pradžioje LAK džiugino žiū
rovus. Komanda rodėsi panaši 
į vienetą. Deja, eilę progų šį 
kartą prapylė 0‘Hara, o Bro
ner ir Rafoss sugebėjimus se
nai žinome. Kėlinio viduryje 
Kulio lėtumas, o Jankausko 
klaidingas iššuolis iš vartų prie
šininkui leido pasiekti pirmąjį 
įvartį. Veteranams Vaitkevičiui 
su Milerių užteko kvapo tik 
vienam kėliniui (šeštadienį te
nisininkų šaunaus vakaro būta). 
Teko pakeisti ir tuo pačiu at
sisakyti laimėjimo, nors naujai 
įėjęs Vainius 11 visai padoriai 
pasirodė.

Abu mūsų įvarčiu pasiekė 
Klivečka, šį kartą tik protar
piais pasirodęs aktyvus. Prie
šininkas parodė turįs sumanius 
saugus bei tvirtą gynimą, prieš 
kurį mūsų fiziškai silpnesni 
puolikai turėjo sunkią kovą. 
Priešžaismyje rezervinė baigė 
2:2. Mažučių ir jaunučių rung
tynės buvo atšauktos.

Šį sekmadienį mūsų pirmoji 
komanda žaidžia pirmenybių 
rungtynes su Pfaelzer SC 2 vai. 
Metropolitain Ovai.

Jauniai sekmadienį 11:30 vai. 
priešininku turi latvius. Mažu
čiai ir jaunučiai' zaidžTa šešta
dienį 2 ir 3 vai. su čekoslova- 
kais. Visos trejos rungtynės 
bus mūsų aikštėje. Juniper 
Valley Park, Middle Village. L.. 
L

Pavykęs teniso sekcijos 
vakaras

Pereitą šeštadienį lauko te
nisininkų vakaras pavyko vi
sais atžvilgiais. Jei mūsų teni
sininkai taip žaisti sugebės, 
kaip vakarus rengti, tai vargo 
ateityje neturės.

LAK sporto vakaras
Gegužės 27. šeštadienį, LAK 

sporto sekcija rengia metini sa
vo vakarą Apreiškimo parapi
jos salėje. Tikslią vakaro pro
gramą sužinosime vėliau. Atro
do. čia bus paskelbti geriausi 
šio sezono mūsų sportininkai.

Atletas

RELIGIOUS NOTICE

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

'Tf Jesus Calls". He is offering 
Paradise to you in return for 

your pravers — love — - vvork — 
and sacrifice. Hearken to His 
Call as a Daughter of Mary.

VVrite to
REVEREND MOTHER GENERAL 

Motherhouse of the 
Immaculate Conception

Osgood Avė.
Nevv Britain. Conn.

CARLAN STUOIOS 
Airconditioned

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

Portraits — Color Movies u-ith 
Sound — Soųnd Recordings —
No Minim um Order Reguired 

“A Gift to Wedding Invitations
To Our Brides”

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

Member Professional Photogs. of
Amer. FA 4-5163

Veda K. Merkis
Šveikauskas laimi N. Y’orke.

Gediminas Šveikauskas (1959 
m. Bostono meisteris), kuris gi
lina mokslus Columbia univer
sitete, yra pakviestas žaisti į 
London Terace C.C. komandą, 
I lenton, N. York Metropolitan 
Chess League p-bėse. Pirmose 
rungtynėse Šveikauskas sužai
dė lygiom su Zuckermanu (pas
tarasis su Weinsteinu pasidali
no I-mą vietą Marshall klubo p- 
bėse). Antrose — Šveikauskas 
padarė lygias su meisteriu dr. ■ 
Mengarini ir trečiose, balandžio 
29 įveikė meisterį Ab Tumer, 
kurio rating — 2327 tš.! Šiose 
rungtynėse Šveikauskas žaidė 
antroj lentoj, nes pirmoj lentoj 
būtų tekę susitikti su didmeis- 
teriu W. Lombardy. Be Švei
kausko London Terace koman
doj žaidžia meisteriai: R, Ault, 
R. Klugman ir kt.

Worcester, Mass. Gegužės 21 
Massachusetto meisteris John 
Curdo duos simultaną Worces- 
tero šachmatininkams, Aurora 
viešbuty. Vietos lietuviai turėtų 
nepraleisti šios progos, daly
vauti simultane — susidarytų 
akstinas susiburti į vietos lietu
vių šachmatų vienetą., juo la
biau kad Hartfordo- lietuviai vis 
laukia draugiškų rungtynių su 
Worcesterio lietuviais.

Toronto Vyčio šachmatinin
kai, laimėdami žaidynių varžy
bas. pelnijo taškus šitaip: Povi
las Vaitonis 2, Tarvydas 0, Paš- 
kauskas l’-j, Matusevičius l1^ 
ir A. Sirutis l1 •_>.

Vilnius. Spartako draugijos 
p-bių Vilniaus pusfinalį laimėjo 
Vladas Mikėnas (Vilnius), 2 v. 
Armėnijos meisteris Mnacaka- 
nian, 3-4 v. Kirilov (Leningra
das) ir I. Vistaneckis (Vilnius).

Lietuvos kaimer šachmatų p- 
bes laimėjo A. Uogelė (Šiauliai) 
ir K. Stalioraitis (Marijampolė) 
abu po 8*2 tš. (iš 10). Moterų 
p-bėse Iv. Birutė Lukšytė, Rad
viliškis ir 2 v. pr. metų nugalė
toja O. Valeikaitė. Molėtai.

Lietuvos p-bėse, kurios pra
sidėjo bal. 14 d. Vilniuj, I rate 
Mikėnas įveikė Maslovą, Vista
neckis — Vainauską, V. Bar
šauskas — Aufmaną. II rate: 
Baršauskas įveikė Barstatą. 
Vistaneckis su Mikėnu sužaidė 
lygiom. A. Uogelė įveikė M. 
Ostrauską.

Maskvoj. Botvinik turi 101-j 
tš., M. Tai 6'_>. Iš likusių 7 par
tijų, Botvinikui tereikia 2 tš., 

. kad atgautų pasaulio meisterys- 
tę.

Bostone, Boylston C.C. gegu
žės 27-31. pas save rengia šach
matų turnyrą Charles Acron 
atminimui. Dalyvauti kviečiami

Missionary Sisters of the Third 
Order of St. Francis

Peekskill. N. Y.
Sisters devote their lives to teaching on 
the Elementary. High. Business & Col- 
lege levels and do missionary vvork in 
S. America. They also care for children
m orphanages. For Information please
write to Rev. Mother M. ROBERTĄ — 
Mount St. Francis. Peekskill. New York.

TO JESUS THROUGH MARY’ as a
DAUGHTER OF (VISDOM. Gem
bine PRAYER &. WORK for Souls! 
Fotinded in 1703 by St. I»i>is-Marle <t>. 
MONTFORT. th<- Conirreization of the 
Daughters of Wisdom has a tvofold 
aitn
11 The s.anctification of its members by 
the three vov/s and the special practice 
of TRUE DEVOTION TO MARY.
2) Service of God in neighbor in all 
types of apostolate.
TIk. crmgreKation ha.« spr.-ad t<> cight- 
e, n eountrivs <>n four < <-ntinenta

For fnrth' r Information. writ< 
REVEREND MOTHER PROVINCIAL 

101-19 103rd STREET
OZONE PARK 16,*NEW YORK

BERGEN SLATE ROOFING CO.
683 Main Street, Hackensack, N. J. 

Roofing and Sheet Metai Work 
Commercial, Industrial, Institutional 

Special consideration given to 
religious institutions

OI 2-1933

SUTPHIN ROOFING CO. 
191 Hoffman Avė.

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

PR 5-9310

EDGEWATER
ON THE BAY

Motei * Efficiencies - Cottages
Swiniming Pool - Boats - Dock 

Catholic ciiurch nearby. HA 2-1020
Hampton Bays, L.I. R.F.D. 178 

The Best — For Less — Come See

Serving Entire North Jersey Area

“THE HOUSE OF PATRIA” 
VVedd.ng Specialists

Passport Photo* - Portrait 4 Commercial 
Fine Yearbook Photography

322 Ringwood Avė., Pompton Lakęs 
Opp. Klugetown — TE 5-1120 
Jerome J. Patria - Ovvner

ANTHONY TURIELLO 4 SON, Ipc. 
414 Forest Avenue 
Lvndhurst, N. J.

ROOFING - NEW - REPAIRS 
Special consideration given to 

religious institutions
G E 8-3663

ROCK VI E W HOUSE
U.S. Hiflhvvay (Near Port Jervis) 
X 206, rvlonugue, N. J. — 5 mi
nutei walk to Gathoiic church. 
Tennis - Golf - Swimmmg . dan- 
cmg ■ E.xcellont food. VVrite tor 
OroUlure •L-' or pnone Charles 
or Louise Reinhart — Montague 

3-2263

Atlantic City'* New Luxury Motei

G A L A X I E

PHOTOGRAPHY BY

D A M I E N
Weddings, Fine Portraiture, Indust
rial ana Commercial Photograpny. 
Eaward McCaoe, Frop., < Finevvoou 
Lane, ML Lax.es. N.J. — OA’Miai. 

or DE 4-3969

KUELL GUNDERSEN •
1049C Hunter Avenue 

Valley Stream, L.l. N.Y. 
ROOFING & REPAIRS

Years of Experience 
Special consideration given to 

religious institutions
CUrtis 5-7654

lowa 4.Pacific Avės., Atlantic City, N.J. 
luuuur hea*ied b>Winumug Būvi. l'v, 
MiM m ail unns. 2 biocxs tu Cathuliv 
Cnurcn; buort bioeK tu Uouveiiuou uau. 
įo up pers»<_>ii — 2 ui rni. r ree rai siiiį. 
r KL, Uvi*Liucinai x>reakxast. AT o-olua.

RIVERVIEVV FARM and MOTLl

TRAVEL BUREAUS

RIVERDALE TRAVEL
Service, Ine.

3532 Johnson Avė. lei. Kl 9-5960.

SPECIALIZING IN PILGRIMAGES 
TO AlL PAKIS Or‘ ELKOPE 

“Your Travel Preasure
is our Business!”

FOR BUSINESS OR PLEASURE!

Efficient and Corteous Attention to 
ail your Travel Nėeds. Special at
tention given to Pugiimages. Also 
located ui K kiyn, Great .veck and 
VVilkesbarre, Pa. — PANOKAMIC 
Tours, Ine., 101 W. 55th Street, 
N. Y. 19, Tel. C1 5-4889.

If it concems TRAVEL please See 
Us! For literature & compiete aetaiis

BROOKLYN’S TRAVEL BUREAU, 
Incorporated, 80 Livingston St., off 
Court, BrooKlyn 1, N. Y. Reserva- 
tions taken now for Pilgrimages to 
Europe. Foreign Money iūxcnange, 
Notės, Draits. HA O-2Z64.

WARD TRAVEL AGENCY
79-01 Roosevelt Avė., Jackson Heights, 
L.I., N.Y. — Special Consideration given 
to individual and groups planning pil- 
grimages to Europe. Special Package 
rates lor Hon»-ymoons in Miami & Ber- 
muda. Call: OLympia 1-5640. Will de-

DISPLAY

DON - LEE 
Bridal Gowns

Bride — Bridesmaids — Flovver
Gu ls — Mothers — from Petit 

to Stout
Cocktail Party Wear — Accessories 

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

JA 3-4343

-AMPAX ALUMINIUM SALES CO.

Aliuminijo Alcoa specialistai 
Langai prieš audrą, turėklai, durys 
gyvenamiem namam, ištaigom, preky
bos įmonėm. tvoros ir .arteliai, 
įstaiga veikia 24 vai., žemos kainos, 
lengvas išsimokė jimo sąlygos be banko 
trejiem metam be procentų. Kalbama 
ir vokiškai.

1685 Selwyn Avė., Bronx, N. Y.
L U 8-7730

NELEGALIAI ATVYKĘ J 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.

CAPASSO BROTHERS 
55 North Maple Avė. 
RIDGEVVOOD. N. J.

Private Dwellings. Businesses — 
Industrial Wastes. Building 

Materials. Etc.
Special Consideration given To 

Religious Institutions
GI 4-6465

NURSiNG HOME

DOWN HILL RĘST HOME
Northport. An excellent estate con- 
verted into a home for elderly people 
—couples, men or women. Excellent 
cuisine; Day & night care. Your visit 
is vvelcome! (Near Route 25A) Re- 
servoir Avė., Northport, L.l. Tel.: 

ANdrew 1-8088

CARDINAL CONSTRUCTION CO. 
1846 Nevvbridge Road, N. Bellmore, 
L.l. N.Y. — SUnset 1-1700. Roofing 
& Siding of Quality. Guaranteed re- 
pairs, prompt service. Siding. Gut
ters. Leaders; flat roofs fixed. Free 
estimates, no down payment, tems 
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: IV 1-7722—Ask for Ernst. 
13 South Frankttn St., Hempstead. L.l.

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

Special consideration given to 
religious institutions

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

REGAL ROOFING &. SIDING Corp. 
48 Whalev Avė., Bethpage, L.l. N.Y. 
ROOFING REPAIRS. Re-roofing & 
Re-siding. Storm Damage Repairs, 
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
22 Bruce Lane, Farmingdale, L.I.N.Y. 
Roofing Siding Service. Storm 
damage. Repairs & "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 vvork guar
anteed. Repairs, ‘Alterations, 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.:

Y O 8-5897

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

Leaders - Gutters. Repairs. All vvork 
guaranteed. — Estimates cheerfully 
given. Fully’ insured. 77 Hyatt PI.. 
Yonkers. N. Y. Tel. BEverly 7-0528.

Prailsville 3, N.Y. Tel. AK 9-34Ui 
"nortun. . .lor ±-celaxauon' . Moderu 
accuiit. noonis 4c caouis wnn privatu 
Dauis. tocceit cuisaie serveu nuiei 
styte. bvu iinnnng, usning, oicyciv-s, 
ia«n sporos, uaiicmg, gou. L-auioiic 
Cnurai neaai uy. a? auiuiies uivileu. b-14 
to^ou. ivrite/ ca.il įvirs, ivioore, prop.

See You in The Catskilis At

O’SHEA HOUSE
EAST ourham, n. Y.

All Aceoiiimoaations fY rcecreationai 
Paulines tol t our vacauon iNceus. 
Laigė mteri vU svvimmuiį; puul - uiiun 
waitf iigll Llllg LiUVv ScUviy VVAl<xgC.

Lain. uiiuicn on grvauaš
Paddy and Josephine tiurKe, Krops.

4-4 4x2 — IS.I.C. Kh* 4-O1U2

PEGGY RUNVVAY LODGE

Narrovvsburg, N. Y. ALpine 2-7135. 
One oi L>eieware Valley s įmest Ke- 
sorts. Louated on Penu, side ox nver. 
Mosi everytmng in spons. Moderii 
pool. U'mųue and excepuonal new 
caoin aec. Also houseKvcpmg unns. 
Near Catholic Cnurch. EooKiet. —

Fr. & R. Behling

CAMP ECHO. ENclusive interraciai 
Campfor Boys Gins. Near Cana- 
dianuorder m histonc vennont. Novv 
accepung limited numoer oi appuca- 
tions. Age 7 to 11. Camp teaoures aii 
supervised landctvvater sports, horse- 
back ridmg, erafts, languages, ecc. 
Canad. tours. VVrite: Mrs. K. Klasn, 
816 S. 15th St., Philadelphia 46, Pa.

LAKE ILIFF

Andover, N. J.
Now Available for Rentai. Individual 
eozily furnished cottages betvveen 2 na
tūrai lakęs. All summer sports. Ideal for 
familigs. Monthly or seasonal. Between 
St. Paul's Abbey, Newton, N.J. & Lake 
Mohawk. Sparta. N. J. For particulars 
Phone DLIporit 3-9023 or VVrite: Lake 
lliff, Box 111, RD 1. Newton, N. J.

BALSAM SHADE for an Ideal Vacation. 
Spacious grounds. gorgeous vievvs. finest 
accom.. r>ew deluxe motel-style rooms, 
wallto-wall carpet and private baths. 
Pool, sports, recreation, 18 hole golf 
course 3 miles away,. 3 delicious meals 
daily. Catholic church near. Reasonable 
rates. May 27 to Oct. 1st. Reduced rates 
June and Sept. Bklt. Greenville, N. Y. 
Tel. YOtovvn 6-5315.
4-DAY MEMORIAL VVEEKEND $30-35

I DYWILE COTTAGE

2090 Ft. Elevation
Jlt. Pocono 2. Pa. Terminai 9-7237 

'Takr-it - Easy'’ moderato cost Vaca-
tions. ŲLIET—RESTFUL—COMFORT- 
ABLE. — G>od food. good beds. good 
empany. Family style meals. -Near 
rharrhes. Stores. Some sports on pre
misas. Booklet "L". — Viola Curran.

Mrs. VAM0SS HUNTER LODGE

Varžybos vyks A ir B kl., atski
rai.

Šveicarijoj, gegužės mėn., į- 
vyks tarpt, turnyras kuriame 
dalyvaus trys SS atstovai: M. 
Tai (Ryga), estas P. Keres 
ir lietuvis V. Mikėnas (Vilnius).

BROOKSIDE CONVALESCENT 
HOME

Alice T. Breuninger, prop. Homelike 
atmosphere: Situated near a creek; 
private rooms & baths: spacious pa- 
tio and porches. Reg. nurses in at- 
tendance. — Route 35. South Salem, 
N.Y. Telephone South Salem 3-3049

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

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

THE VILLAGE ROOFER 
1370 Northern Blvd. 

ROSLYN. L. L, N. Y.
Free Estimates — Repairs our 
Speciality Slate - Gutters - Fiat 
Roofing - Shingle - Leaders - 

Reroofing - Snovv Guards - Roof 
Louvers Gutter Screening

Chimney Cleaning and Repairing 
Fiber-Glass-Gutters and Leaders

Special Consideration given to 
Religious Institutions

MA 1-7120. OY 6-2900. HU 7-1717

Hunter. N. Y. — Tel.: Hunter 4284 
Open all year round. Ideal for Vac
ation. A. place for the discriminate. 
Continental cuisine; Sports; Comf. 
rooms. Information&Reservation in 
Neiv York — Ll 4-3307 (9-12 A.M.).

VENDO M E PLAZA HOTEL — 510

Ocean Avenue, Long Branch, N. J. 
Gala Opening July 4th. The perfect 
vacation spot in Long Branch. N.J. 
Itaiian-American cuisine. Ali sports 
& activūties. Near Catholic church. 
Rates from §70.00. Under personai 
direction of Mr. Amedeo Colitti.

C A 2-6484

NAMUKAI (COTTAGES) ATOSTOGOM .
Jau laikas pagalvoti, kur vasarosime? Pačiame kaimo viduryje, 
pricThornhurst State Park. turime prieinamomis kainomis išnuo
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 
$100.00. Gazo kaina atskirai. Galima išnuomoti vienai savaitei ($50'. 
dviem <$100>. trim ($150). keturiom i$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 rašytiiOSADA WARSZAWA — SPOJNIA 
FARM HOME for the AGEO and DISABLED — Thornhurst. Pa., 

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

A AND S ROOFING AND 
SHEET METAL VVORKS 

70 Merrick Road 
Lynbrook. N. Y.

Alterations 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 Shingling 
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 Institutions 
FL 4-1065 Fl 7-1381

PIOUS SOCIETY OF THE 
FATHERS OF ST. CHARLES

(Scalabrini Fathers). The Pious Society 
of the Fathers of St. Charles was found- 
ed in Italy by the Servant of God. Bi- 
shop John Scalabrini. in the year 1887. 
The purpose of the Fathers & Brothers 
of this Society is to work primanly a- 
mong the Italian Emigrants and their 
children throughout the world.
At the present time we nuniber approx- 
imately 1100 members working in four- 
teen different countries. In the U. S. 
and Canada we have 45 parishes. 27 
schools, 2 Homęs for the Aged, a Minor 
Seminary. a Novitiate and a Major Se- 
minary. • For further Information a- 
bout the Pious Society of the Fathers of 
St. Charles write to — VOCATIONAL 
DIRECTOR — St. Charles Seminary, 
Staten Island 4, N, Y.

RELIGIOUS SISTERS OF MERGY 
Col lege Secondary 4 Elementary Schoole 
Dioceee of Trenton 4 Camden. N. J. 
IS GOD CALLING YOU To Be A Siater 
Of Mercy — to aerve the poor, siek and 
uneducated. For Information -write — 
MOUNT SAINT MARY NOVITIATE 
U. S. Hlghway 22 and Terrill Road 

North Plainfleld, New Jersey

'^chFldr^T^oarded*^'

CHILDE CARE
IN BROOKLYN BY DAY OR BY 
VVEEK. Catholics Welcome. Loving 
Care. Very Reasonable Prices. Tel.:

P R 8-7577

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

PINE GROVE HOUSE

East Ouogue. L. I. N. Y.
T«-l. Hampton Bays 2-0877

Prp Shinnfcock Ra y įlankos, seniai 
žinomai gerais valgių patiekalais. Yra 
maudynėj, laiveliai plaukioti. Mielai 
priimamos Linm? Namukai (cottages) 
savarankiškam ūkininkavimui Prieina
mos kainos. Dvi mylios ligi katalskų 
bažnyt'i.js. Savininkas

Mrs. J. E. Tunnell

HOME INPROVEMENT

JOSEPH H. MARTIN & SON

Helpers of the Holy Cross 
Home and Foreign Missions

TODAY — The Helpers have mis
sions on four continents. They vvork 
mostly among the poor through 
Personalized Sočiai Service, Nurs- 
ing, Catechetics, Family Rehabili- 
tation. In the foreign missions — 
Schools. Dispensaries, Komes for 
the Aged, Direct Apostolate.
The Religious are trained in the 
spirit of St. Ignatius vvhose Rules 
they follovv. After six months of 
postulantship and tvvo years of 
noviceship the young Professed are 
sent to the Houses of Study .in 
Chicago and St. Louis to prepare 
for their future vvork.

Write to:
SISTER MARY JEAN, 

Vocational Director
112 East 86th Street, 

New York 28, N. Y.

CHILDE CARE
ST. ALBANS, L.I.N.Y. WEEKLY 
- DAILY OR HOURLY. Catholics 
Welcome. Reasonable prices. Call 
Anytime — RE 9-9366.

CHILDE CARE ‘
BY DAY OR WEEK IN Catholic 
Home on CONVENT AVENUE, 
Manhattan. AGES 1 TO 4. HOT 
MEALS. RESONABLE PRICES.

MO 6-8135

REAL ESTATE

Year Round & Summer Homes 
at Pinecliffe Lake 

Sales & Rentals -
EDWARD A. CASEY

REALTOR
13 Union Valey Road — PA 8-8931

SHOE REPAIRS
PASSIONIST WAY OF LIFE

As A PRIEST You VVill: Pray and 
Study in Seminary or Monastery, Be 
Ordained. Preach Missions, Retreats as 
Missionary Home or Abroad. Write for 
information — GENERAL VOCATION 
DIRECTOR. Holy Cross Seminary. Box 
32. Jamaica. L.l. N.Y.

We Preach Christ Crucified

HAVE YOUR 
SHOES REPAIRED 

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

at Junction Blvd. 
Jackson Heights, N Y.

Importuotas .lenkiškas kumpis SKANIAUSIAS !

• NEPALYGINAMAI SKANUS
• EKONOMIŠKAS
• NEPERRIEBUS, MINKŠTAS, SULTINGAS

Aplankykite
JAV PASAULINĘ PREKYBOS PARODU

Lenkiškas pavilionas

antrame aukšte

Lenkiškas kumpis

ketvirtame aukšte

New Yorko Kolizejuje 
nuo gegužes 3 iki gegužės 13

VISUR IR VISADA REIKALAUKITE KUMPIO Iš LENKIJOS

GENUINE
žPOlish; ATALANTA - KRAKUS - TALA - POM 

su įrašu "PRODUCT OF POLAND"

SALAMANDER
Geri mados batai

Butlor. Highvvay 23, Nevv Jersey. 
Established 40 yrs. Aluminum Avvn- 
ings. Combination vvindovvs, I>oors. 
Venetian Blinds. Aluminum Siding. 
Jalonsies. Porch enclosures. Special 
considoration given to ivligious in- 
stitutions. TE 8-2000.

prisiunčiami irKatalogai nemokamai

335 East 86th Street

NEVV YORK, N. Y.

Tel.: EN 9 3045

užsakymai greit iipildomj

58-02 Myrtle Avė., 

RIDGEVVOOD-B KLYN, N.Y.

Tel.: EV 1-3727



t“.

ŽINIOS
Jonas Aistk, iš Washingtono, 

savaitei buvo atvykęs į New 
Yorką ir sustojęs pas Antaną

į Niagara Filis, Kanadoje ir 
į Auriesville jėzuitų šventovę 
išvyksta birželio 3-4. Informa
cijų ir kelionės reikalais kreip-

ją, 910 Willougbby Avė., Broo
klyn 21, T. Y., tel. GL 57281 
vakarais GL 5-7068.

ASS New Yorko skyriaus su
sirinkimas šaukiamas ge gužės 
19, penktadienį, 7 vai. vakare, 
Baltic Freedom House, 131 E. 
70th St., New York, N. Y. Pro
gramoje politiniais klausimais 
pasisakys dr. A. Trimakas ir 
dr, Vyt. Vygantas. Susirinkimo 
moderatorius dr. Kęst. Valiūnas

LF Bičiuliu New Yorko sky
riaus susirinkimą* šaukiamas 
gegužės 12, penktadienį, 7 vai. 
vakare A Kregždžių bute, 392 
Shepherd Avė., Brooklyn 8, N. 
Y. Paskaitą: Lietuvių tautos re
zistencijos užuomazga skaitys 
kun. V. Dabušis. Susirinkime 
bus aptarta lietuvių tautos re
zistencijos 20 metų sukakties 
minėjimas.

Dail. Ada Korsakaitė - Sut
kuvienė balandžio 18 susilaukė 
dvynukų — berniuko ir mer
gaitės. Anksčiau gyveno New 
Yorke, 1959 persikėlė į Chica- 
gą, kur dirba dail. A. Valeškos 
bažnytinio meno studijoje, ir 
ištekėjo už dr. Prano Sutkaus. 
Gyvena 16115 University Avė., 
So. Holland, UI.

Rimydį. Aplankė savo' bičiu
lius, tarėsi su Jonu Galminu, 
kuris leidžia jo poezijos rink
tinę. Knyga jau surinkta. Spau
dos darbus atlieka pranciškonų 
spaustuvė.

Filatelistą, su kuriuo kalbė
jau rudenį apie Dariaus ir Gi
rėno ženklus, prašau man pa
skambinti teL TU 2-0716 nuo 
8 — 11:30 vai. vakaro.

New Yorko skyriaus valdybą, 
išrinktą balandžio 28, sudaro: 
A. Jasaitis — pirmininkas, J. 
Bilėnas — vicepirm., S. Birutis 
jr. — sekretorius, A. Mačionis
— iždininkas ir J. Gasiliūnas
— narys. Skyriaus adresas: 79 
Barbey St., Brooklyn 7, N. Y.

Kan. J. B. Končius, Balfo pir
mininkas, grįžo iš atostogų, ku
rias praleido Miami, Fla. Neuž
ilgo kan. J. Končius įvairiais 
šalpos reikalais išvyksta Į Euro
pą-

Asta Andriukaitytė birželio 
24 Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje susituokia su Algiu 
Cesoniu iš Philadelphijos.

New Yorko I-sios apylinkės 
rinkiminų komisiją sudaro: K. 
Būdvytis, A. Butas, K. Kepa
las, V. Padvarietis, A. Reven- 
tas ir J. Zakarauskas. Rinkimų 
būstinė: Apreiškimo 
kykįoje, Brodklyne. 
data: gegužės 13 ir

par. mo- 
Rinkimu 

14.

Irena

DR. JUOZO JANUŠKEVIČIAUS mirties metinėse pašventintas paminklas šv. Petro . kapinėse River- 
side, N. J. Antkapį pašventino šv. Andriejaus parapijos kleb. kun. J. Cepkaitis. Noutr. V. Gruzdžio.

LIETUVIŲ BENDRUOMENES RINKIMAI ČIA PAT

Inž. Bronius ir 
runkščiai susilaukė sūnaus 
mo Broniaus. Be naujagimio

To-
DARBININKO

nauji skaitytojai rašo,__
yra labai patenkinti jo turi- reles- 
ihu. Vienas pastebi: “tai tikra Dail. Albinas Elskus pakvies- 
retenybė mūsų spaudoje. Pasi- tas dalyvauti specialioje paro- 
naudodamas Darbininko vajum doje Marijos garbei — Servi- 
užsisakau jį”. Administracija te Madonna Art Show. Paro- 
prašo Darbininko skaitytojų dą rengia benediktinų vienuo- 
paraginti, paprašyti arba pri- lynas Our Lady of Riverside 
siųsti adresus tų lietuvių, ku- Monastery, Riverside, Calif.

Atidaroma balandžio 30 ir tę
sis 45 dienas. Dail. Albinas 
Elskus išstatė du vitražinius 
piešinius — Pieta ir Mėlynoji 
Madona.

ne galėtų skaityti mūsų laik
raštį. kad galėtume susipažini
mui prisiųsti bent kelis nume- 

_ rius dovanai. Darbininkas nau
jiem skaitytojam iki 1961 me
tų pabaigos 3 dol., iki 1962 
metų galo tik 8 dol. Apskri
tiem metam, 12 mėnesių, 5 dol.

Naujai užsisakė: A. Gaigalas, 
Pbila., Pa., A. Biela, New York 
City, A. Švedas, Elizabeth, N. 
J., J. Platakis, Scranton, Pa., 
Felician Sisters, Lodi, N. J.

Sveikiname ir dėkojame.
Darbininko Administracija

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS N. Y.

VOKIŠKŲ Hi-Fi
GRUNDING • BLAUPUNKT
SABA • TELEFUNKEN
Nuolaidos
ORO VĖSINTUVAM
Vokiečių Meistrų
patarnavimas

Genaan M-fi Center
1574 3rd Avenue (88 Street)
N. Y. City — AT 9-6609

Rytų rinkiminei apygardai 
priklausančiose apylinkėse J. 
A. V. LB tarybos rinkimam uo
liai ruošiamasi.

Baltimorės apylinkė į tary
bą pasiūlė 2 kandidatus: dr. E. 
Armanienę ir V. Volertą. Be 
to, New Yorke pasiūlė balti- 
morietį J. Mikuckį.

Nęw Jersey apygardoje rin
kimam pasiruošusios 6 apylin
kės: Elizabetho, Kearny - Har- 
risono, Jersey City, Lindeno, 
Newarko ir Patersono. Šios apy
linkės į tarybą pasiūlė 4 kan
didatus: V. Dilį, S. Kontrimą, 
Ch. F. Paulį (Paulauską) ir Alb. 
Trečioką.

New Yorko apygardoje rin- 
■ kimai organizuojami šiose apy- 
— linkėse: Amsterdamo, Bronx -_ 

Manhattano (balsuojama gegu
žės 14 d. 10-2 vai. Aušros Var
tų par. salėje), Bushwicko, Cyp- 
ress Hills (gegužės 13 d. 10- 
8 vai. ir geg. 14, 12-5 vai. An- 
driušio įstaigoje, 87-09 Jamąi- 
ca Avė.), Great Necko, Jack
son Heights, Maspetho, New .

Yorko I-mojoje (geg. 13 d. 12- 
4 vai. ir geg. 14 d. 10-6 vai. 
Apreiškimo par. mokyklos pa
talpose), Ridgewoodo (geg. 14 
d. 10-6 vai. Lietuvių Atletų klu
bo patalpose, 1332 Halsey St.) 
ir White Plains. Flushingo apy
linkės nariai balsuos kartu su 
Jackson Heights apylinke. Į ta
rybą pasiūlyta 13 kandidatų: 
kun. L. Jankus, Br. Kulys, Pr. 
Naujokaitis, D. Penikas, St. Dzi- 
kas. J. Maurukas, J. Sirusas, V. 
Leskaitienė, dr. B. Nemickas, 
J. Šlepetys, A. Varnas, kun. 
dr. St. Vąliušaitis ir V. Vaitie-. 
kūnas.

8, Ohio. 
kad rin- 
14. Bal- 
asmeniš-

Pr. Karalius. Jo adresas: 484 
E. 123 St., Cleveland

Dar kartą primenu, 
kimai bus geg. 13 ir 
suoti galima paštu ir
kai apylinkių rinkimų būstinė
se. Rytų rinkiminėje apygardo
je balsuojama už 10 (ar mažiau) 
kandidatų.

Tikimės, kad mūsų pastangų 
lietuviškoji visuomenė neapvils 
ir rinkimuose gausiai dalyvaus.

K. Norvilą
' Ryty Rinkiminės Apygardos 

Rinkimų Komisijos Pirminin
kas

Philadelphijos gausi apylinkė 
rinkimų komisiją sudarė iš 15 
asmenų, kuriai vadovauja J. 
Stikliorius. Įsteigti 7 rinkimų 
punktai. Rinkimai bus geg. 14 
d. 10-5 vai..

Atskirai gyveną lietuviai 
(Washington, D. C., Miami, Fal. 
ir kitur) balsuos per Centrinę 
apylinkę Clevelande. šios apy
linkės rinkimų komisijos pirm.

PUTNAMO SESERYS 
BOSTONE

K. Ostrausko "Kanarėlės" 
premjera, dėl susidėjusių aplin
kybių, nukeliama iš gegužės 6 
Į gegužės 20, šeštadienį. Spek
taklis įvyks Van Wyck Junior 
High School, Jamaicoje. Pra
džia 8 v. v. Vietos numeruotos. 
Bilietų galima gauti pas Z. Ju- 
rį, tel. MI 7-1541, “Bangos” te
levizijos krautuvėje, 
Realty įstaigoje ir pas 
laitienę.

Vienu šūviu — du
Gegužės 13 ir 14 Apreiškimo 
par. mokykloje bus balsavimai. 
Rinksime atstovus į JAV LB 
tarybą. Taip pat gegūžės 14 
d. 12 vai. ten pat bus New 
Yorko I-osios apylinkės meti
nis narių susirinkimas: prane- 

, Šimai, valdybos rinkimai ir kt.
Visus narius kviečia dalyvauti N. Y., nusipirko namus ir ati- 
Apylinkės Valdyba. darė naują biznį.

Haven
N. Va-

kiškiu.

Newark, N. J.
Prel. Ig. Kelmelis, švč. Tre

jybės lietuvių parapijos klebo- ’ 
nas, birželio 25, sekmadienį, 
mini savo 45 metų kunigystės 
sukaktį iškilmingomis pamaldo
mis bažnyčioje ir bankietu pa
rapijos salėje.

Už a. a. vysk. Vincento Pa* 
dolskio vėlę gedulingos pamal
dos bus gegužės 6, šeštadienį, 
Švc. Trejybės par. bažnyčioje, 
7 vai. ryte. Mišias užprašė šly- 
žių ir Smolskių šeimos iš Wa- 
terbury, Conn.

Vincas ir Marijona Andrulai- 
čiai, vykdami iš Anglijos nuo
latiniam apsigyvenimui į Chica- 
gą, buvo sustoję Brooklyne, ap
lankė Lukoševičių ir uošvį J. 
Alekną.

Povilas ir Stasė Vainauskai, 
žinomi biznieriai, Great Neck,

LENKIŠKAS KUMPIS 
TARPTAUTINĖJE PARODOJE

Kiekvienas-maloniai yra kvie
čiamas aplankyti tarptautinę 
prekybos parodą New Yorko ko 
lizėjuje nuo gegužės 3 iki ge
gužės 13. Kaip prieš metus, taip 
ir šiemet vienas iš labiausiai 
mėgiamų pavilijonų bus lenku 
antrame aukšte. Jūsų apsilan
kymas 1106 ir 1107 kioskuose 
ketvirtame aukšte taip pat ma
loniai laukiamas, čia turėsite 
progos paragauti ir nusipirkti 
tikrą lenkišką kumpį jums tin
kamais kiekiais.

Tikrasis importuotas lenkiš
kas kumpis, parduodamas su 
užrašu ant dėžučių Atalanta - 
Tala - Krakus ir P. O. M., yra 
nepamainomo skonio. Nepra
leiskite progos aplankyti pa
saulinę prekybos parodą, kurio
je yra sutelkta naujausi gami
niai iš viso pasaulio, o pir
miausia paragaukite ir nusi
pirkite skaniausio pasaulyje 
lenkiško kumpio. (skelb.)

Šv. Petro lietuvių parapijos 
pobažnytinėje salėje balandžio 
30 buvo Putnamo seselių rė
mėjų pobūvis. Vienuolyno virši
ninkė Motina Augusta gražioje 
kalboje nušvietė svarinus sese
lių darbus, kviesdama paremti 
senelių namų ir mergaičių va
sarinės statymą prie ežero sa
vame sklype. Kita seselė paro
dė filmus iš Dievo Tarno ark. 
Jurgio Matulaičo, vienuolyno 
steigėjo, lankymosi Amerikoje 
ir iš vienuolyno gyvenimo A- 
merikoje ir Kanadoje bei iš 
seselių vadovaujamos Daina
vos jaunimo vasarvietės prie 
Michigano ežero. Paskui išrink
ta nauja gildos valdyba: V. Kul- 
bokienė — pirm., dr. J. Lei- 
monas ir V. Šimkienė — vice
pirm., P. Kaladė — sekret, ar
chitektas K. Kriščiukaitis — iž- 
din., A. Grinienė ir Urbonie
nė — narės. Susirinkę buvo, 
gaila, mažokai — apie 50 žmo
nių. Pasigesta tėvų, kurių duk
relės taip gražiai pas seseles 
vasaroja. Tikimės, kad bent ne
pamirš šią vasarą jas vėl ten 
atvežti.

Tautinių šokly sambūrio po
kylis rengiamas gegužės 7 Lie
tuvių Piliečių draugijos salėje, 
368 W. Broadway, So. Boston, 
,Mass. Programoje: sol. Stasė 
Daugėlienė, baleto šokėjos Lo
lita, Sharnel ir Lyne Maneiky- 
tės, suomių tautiniai šokiai (ve
dėjas Reino J' Martin), lietuvių 
tautiniai šokiai (vedėja Ona 
Ivaškienė)’, deklamacijos — Bi
rutė Adomavičiūtė, Laima Bal
tušytė ir Daiva Izbickaitė. Šo
kiams gros geras orkestras. 
Veiks bufetas. Savo atsilanky
mu paremsite Bostono jaunimą, 
kuris ir šiemet gegužės 20 da
lyvaus tarptautiniame festiva
lyje Washington, D. C. Vai
kams bus sąlygos atskirai pa
silinksminti, todėl kviečiami vi
si, visa šeima, atvykti.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjų draugijos metinis sei
mas bus gegužės 7 Brocktono 
vienuolyno sodyboje. Seimo me
tu vienuolyno viršininkė Moti
na Cecilija padarys pranešimą 
apie koplyčios statybos planus. 
Kuopų atstovai papasakos apie 
savo veiklą ir pastangas padi
dinti . koplyčios fondą. Kun. 
Albertas Kontautas, rėmėjų 
draugijos pirmininkas, padarys 
pereitų metų veikimo apžvalgą. 
Į seimą žada atvažiuoti svečiai 
ir iš tolimesnių vietų — Chi- 
cagos, Amsterdamo, New Yor
ko, New Britain. Seimas prasi
dės 11:30 vai. ryte iškilmingo
mis mišiomis, kurias aukos prel. 
Pranciškus Juškaitis iš Cambrid- 
ge, Mass. Pamokslą pasakys 
kun. Vaclovas Paulauskas iš 
Thompson, Conn. Po pietų mo
tiniškame name posėdis prasi
dės 1:30 vai. Brocktono ir Bos
tono lietuvių parapinių mokyk- _ 
lų vaikai išpildys meniškąją 
programą. Prel. Konstantinas 
Vasys iš Woręesterio, Mass., pa
sakys pagrindinę kalbą seimui, i 
Seimas bus užbaigtas Švenč. 
SakrSmento palaiminimu 4:30 
vai ir vakariene.

Kun. Jonas žuromskis gegu
žės 1 atšventė 20 m.’ kunigys
tės sukaktį. Kun. J. Žuromskis 
yra šv. Petro parapijos vikaras 
ir National Guard divizijos ka
pelionas majoro laipsnyje.

Dangun Žengimo šventėje, 
gegužės 11, yra pareiga visiem 
katalikam būti mišiose, šv. Pet
ro bažnyčioje mišios bus 6,6:30, 
7, 7:30, 8, 9 ir 10 vai. ryte ir 
taip pat 7:30 vai. vak. Parapi
jos salėje prie E. 7-tos gatvės 
— 6 ir 7 vai. ryte.

šv. Petro parapijos CYO be- 
nas balandžio 30 dalyvavo Bos
tono arkivysk. benų varžybose, 
laimėjo antrąją vietą.

Kristofas ir Katarina Vasi
liauskai švenčia 50 m. vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Jų in
tencija mišios šv. Petro bažny
čioje bus gegužės 7 d., 8 v. r.

Radijo programos 
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
ved. Jonas J. Romanas, sr. 

WHIL — U30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVĖS VARPAS 

ved. P. VršSnis 
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.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

#
VYČIŲ PROGRAMA

WLOA — 1550 kil. Braddock, 
Penu*..
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
(ABMAKAUSKAS) 

Girdiorius-Balsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalo Vedėjas ■

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORTUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

PIRMĄ KARTĄ NEW YORKE!

LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA — pirmą kartą New Yorke!

PABALTIJO KREPŠINIO. TINKLINIO IR STALO TENISO

PIRMENYBES
Dalyvauja:

Siaurės Amerikos ir Kanados lietuvių, latvių ir estų rinktinės.

Varžybos bus

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

Tą pačią dieną 8:30 vai. vakare — puikioje 
ELKS CLUB No. 878 SALEJE 

82-10 QUEENS BLVD.
(INDOthar 8th Avė.; GG traukiniai: Grand St. autobusas)

PABALTIEČIŲ SPORTININKŲ PRIĖMIMO

BALIUS
Muzika — V. Rūtenio vadov. CLUB TEN orkestras. 

Veiks turtingas bufetas, užkandžiai nemokamai.

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

* R E N G C J AI

| Vienintele proga pamatyti |
| spalvotus filmus iš lietuvių Veiklos |

^Pamatysite: ®

Lietuvių sporto šventę Chicagoj 1943 metais.
Lietuvių krepšininkų išvažiavimą į Pietų Ameriką.
Lietuvius pasaulinėj parodoj Chicagoj 1959 metais.
Lietuvių Dariaus ir Girėno bakūžę Brockton, Mass.
Jack Sharkey, pasaulinio bokso čempiono gyveni- < 
mą ir dar devynias filmas! <

Vyčių 41-ma kuopa maloniai kviečia visus dalyvauti !

šį sekmadienį, gegužės 7 d.
3^30 vai. p.piet

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJ
NORTH 5th STREET & HAVEMEYER ST.

BROOKLYN 11, NEW YORK

{ėjimas: $1.00 Vaikams: $0.50

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel Virgiui* 7-4499

F U N E B A L HOME

197 VVEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir nakŲ
Nauja modemUka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios Ir j kitua miestus.

Reikale tapkite: Tel. TR 8-S434


