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Ar Ženevos sunkias derybas galės palengvinti derybos Vienoje?
Ženevoje 14 konferencija 

prasidėjo gegužės 16 daugiau
sia Anglijos atstovo dėka. Jis 
bėgiojo tarp valst. sekr. Rusk 
ii- min. Gromyko ir mezgė 
kompromisus.

Kompromisas dėl Laos 
atstovavimo:

Laosui atstovauti turi trys 
grupės: komunistų. "neutiji- 
laus” Phouma ir vyriausybės.
Pirmos dvi sėdėjo jau iš pir
mos konferencijos dienos. Vy
riausybės delegacija atsisakė 
dalyvauti. Neslėpė ji ir savo 
nepasitenkinimo Amerikos nuo
laidom. Amerikos delegacijos 
nariai ėmėsi prikalbinti Laoso 
vyriausybės delegaciją, kad ne
sabotuotų.

DIPLOMATŲ STADIJONAS ŽENEVOJE, šiuose rūmuose, pastatytuose dar Tautu Sąjungos, dabar 
vyksta dvejos di plomatinčs varžybos: dėl atominių bandymu sustabdymo ir dėl Laos.

PIETŲ KORĖJA ATSIDŪRĖ GENEROLŲ RANKOSE
Amerikos noras čia valdžią paremti ne-
pasiseke kaip ir Kuboje valdžią nuversti

Pietų Korėjoje gegužės 16 
kariuomenė perversmo keliu 
paėmė valdžia. Revoliucinio ko
miteto prieky stovi gėn. Chang 
Do Young. Atsišaukime jis pa
aiškino: buvusi John M. Chang 
vyriausybė pasirodė nepajėgi 
valdyti ir palaikė korupciją, 
dėl to nedarbas ir skurdas au
go. nors Amerika ir šiemet i 
Pietų Korėjos biudžetą Įpylė 
253 milijonus (po 12 dol. kiek
vienai galvai J; kai karinė val
džia sutvarkys kraštą, ji val
dyti vėl perduos civiliam asme
nim.

Amerikos atstovas tuojau pa
skelbė, kad remia teisėtai iš
rinktą John Chang vyriausybę.

Valstybės departamentas tam 
pareiškimui pritarė. Tačiau su
kilimo vadas nekreipė dėmesio 
i tuos pareiškimus, ir kitą die-

KAIP BALSAVO
NAUJOJE ANGLIJOJE?

Dr. P. Vileišis iš Waterbu- 
ry. Conn.. telefonu pranešė kai 
kuriuos davinius iš ALB III Ta
rybos rinkimų Naujosios Angli
jos apygardoje. Yra balsavę: 
Bostone 120. Putname 24. Hart
forde 85. New Havene 72. Stam 
forde 30. Worcesteryje 180 
(praėjusiuose rinkimuose buvo 
50—60). Waterburyje 191. Nėra 
dar žinių iš Latvrence. Brock- 
tono ir kitų mažesnių vietovių. 
Be tų mažesnių vietovių ir 
Worcesterio. balsų yra gavę: 
Bričkus 225. Bagdonas 283. Ei- 
va 123. Giedraitis 266. Griga
lius 230, Gruzdys 211. Ivaškie- 
nė 252. Izbickas 251, Juknevi
čius 111, Mačys 210. Matulio
nis 258. Mučinskas 139. Pajau
jis 121. Pipiras 66. Valaitis 167. 
Vileišis 380 Duomenys dar ne
oficialūs

Amerika tyliai, bet atsidėjusi seka prezidento susitikimą su Chruščiovu
Amerikos nepatogi pozicija:
Konferencija prasidėjo kalti

nimais Amerikai. Kaltinimais 
smarkavo kom. Kinija, kuri, 
spėjama, siekia Laoso padali
nimo. Valstybės sekr. Rusk po
zicija sunki, nes tarp Vakarų 
vieningos linijos nėra. Oslo.
kaip pastebi Ne\vs\veek. kon
ferencijoje Nato per tris die
nas tarėsi dėl bendros akcijos 
viso pasaulio politikoje, bet iki 
tie trys niinisteriai atskrido iš 
Oslo i Ženevą, susitarimas iš
garavo: Anglija ir Prancūzija 
iš anksto pasiryžę kapituliuoti, 
ir Amerika atsiduria viena.

ną jau Amerikos įstaigos susi
laikė nuo pareiškimu.

Perversmo galva gen. Chang 
kariškai buvo treniruotas Japo
nijoje. jau po Korėjos karo bai
gė karo mokslus taip pat ir 
Amerikoje. Laikomas dideliu 
kariniu autoritetu, antikomunis- 
tu. Amerikos šalininku ir gele
žinės valios žmogum.

Gen. James A. Van Fleet. 
buvęs JT kariuomenės virši
ninkas Korėjoje. įspėjo, kad 
Amerika turi paremti Pietų Ko
rėjoje kariuomenę, nes yra pa
tikimiausias sąjungininkas ko-
voje prieš komunizmą.

Korėjoje ramu, tik Amerikos 
atstovai atsidūrė keblioje pa
dėtyje

Paskutinės žinios patvirtina, 
kad Pietų Korėjoje jau ramu. 
Visas sukilimas atsiėjo 5-6 gy
vybes. Sudaryta karinė vyriau
sybė. Ją remia visa kariuome-

PIETŲ VIETNAME. Taip vyriausybės kariuomenė ieško komunistų tero
ristu. kuriuos džiuglės paslepia už kelių žingsnių.

Kaip ilgai tarsis:
Galima spėti iš to. kad kom. 

Kinijos delegacija, kurioje yra 
160 asmenų, išsinuomojo du 
viešbučius ir 20 automobilių 
pusei metų. Jie turi laiko.

Jei nesusitartų:
Spėjama, kad komunistai pa-

vartos ir toliau jėgos ir grasi
nimo metodą: grasins atnau
jinti kovas Laose ir ginklu pa
siimti tai. ko jie negali gauti 
derybose.

Kaip žiūri Azija:
Vietnamo prezidentas Diem 

neslėpė nuo viceprez. John
sono nusivylimo dėl Amerikos 

GEN. CHIANG DO YOUNG.
naujas tvirtasis žmogus Pie
tų Korėjoje.

nė ir prezidentas. Amerikos ir 
Jungtinių Tautų kariuomenės 
viršininkas gen. Mcgruder ir 
atstovas Marshal Green. kurie 
ragino Korėjos kariuomenę pa
remti teisėtąją vyriausybę, grei
čiausiai turės būti atšaukti. 

susvyravimo Laoso reikalu. O 
jiem besikalbant, vienas pata
rėjas tolimesnę padėti taip pra- 
matęs: Jungtinės Valstybės da
bar lauks, iki Kinija turės ato
minę bombą; tada sakys: dabar 
mes negalim nieko daryti, nes 
Kinija' subombarduos Saigoną.

ŽINIOS APIE KENNEDY - CHRUŠČIOVU PASITVIRTINO
Pasitvirtino, kad prezidentas 

Kennedy ir •Chruščiovas numa
to dviejų konferenciją; nors 
Baltieji Rūmai žinias apie tai 
buvo paneigę. Pasitarimai dėl 
susitikimo ėjo jau nuo vasario 
pabaigos. Buvo teirautasi, kaip 
i tai žiūrės Londonas ir Pary
žius. Londonas pritarė, nereikš- 
damas pretenzijų dalyvauti pa
sitarime. Iš Londono pasklidu
sios ir žinios apie susitikima. 
Paryžius pasakys savo nuomo
nę, kai atvyks Kennedy. Jo su
sitikimas su de Gaulle numato
mas gegužės 31 — birželio 2. 
Po šio susitikimo Kennedy tie
siai pasimatysiąs jau ir su 
Chruščiovu. Greičiausiai Vie
noje. Susitikimas su Chruščio
vu vadinamas neoficialus.

Maskva jokių komentaru apie 
susitikimą neskelbė. Spauda ga
vus Įsakymą tuo tarpu neliesti 
prezidento Kennedy asmeniš
kai. o visas negeroves versti 
buvusiai vyriausybei.

Birželio 2? Vienoje?
Valstybės sekretoriaus pava

duotojas Bowles jau neslėpė 
gegužės 17. kad pasimatymas 
su Chruščiovu rengiamas. Ma
noma. kad tai bus birželio 2. 
Neabejojama dėl Vienos, nes 
Amerikos vyriausybė atsiklau
sė dėl to Austrijos sutikimo. 
Pasitarimus truksiąs dvi tris 
dienas.

Kaip vertina Kongrese ir 
spaudoje?
Buvęs viceprezidentas Nixo- 

nas iš anksto siūlė, kad pre
zidentas susitiktų su Chruščio
vu. Tačiau respublikonų lyde
ris šen. Dirksen atsiliepė, kad 
susitikimas neparuoštas. Demo-

Castro siūlo parduoti belaisvius
Castro gegužės 17 paskelbė, 

kad sukilėlius, paimtus į ne
laisvę, jis paleis, jei Amerika 
duos Kubai 500 buldozerių: jei 
ne — tai belaisviai turės vietoj 
buldozerių žemes kasti ir Įtvir
tinimus daryti.

Castro reikalavimas prime
na Eichmanno reikalavimą: jis 
paleisiąs Vengrijos žydus, jei 
Anglija už juos duos sunkveži
mių.

— Atstovų Rūmai gegužės 
17 priėmė rezoliuciją, kurioje 
ragina Amerikos Valstybių Or
ganizacija imtis akcijos prieš 
Kubą, kuri virto dabartiniu me
tu grėsme laisvei. Prieš rezoliu
ciją pasisakė tik 2 kongresnia- 
nai.

— Amerikos informacijos 
agentūra atsisakiusi nuo rinki
mo žinių, kokia yra užsienių 
opinija apie Amerikos presti
žą. Direktorius E. R Murrovv 
manąs, kad tom žiniom negali
ma pasitikėti.

— Kongresmanų tarpe au
ga reikalavimas atnaujinti ato
minius bandymus, kurie nu
traukti jau pustrečių metų be
siderant su Sovietais.

Tokijo, Taipei. — Filipinuose 
parlamentas plojo vicepreziden
to Johnsono pareiškimui, kad 
Amerikos draugai gali jos pa
galba pasitikėti. Tačiau nevie
šai jie kalbėję: mūsų valia pa
sipriešinti nėra tolygi priešo 
valiai mus pavergti.

kratas ir užsienių kom. pirmi
ninkas šen. Fulbright pritarė, 
bet pasisakė nelaukęs, kad taip 
greit susitikimas bus. Nuo aiš
kesnių pasisakymų Kongrese 
susilaikoma. Spaudoje taip pat 
aiškiau pasisakė N. Y. H. Tri
būne. Pasisakė, kad apie susi

Solidarumas su pavergtaisiais iš Azijos
Pavergtos Europos seimo pir

mininkas V. Sidzikauskas buvo 
nuvykęs i Filipinus. Į antiko
munistinės lygos kongresą, ku
ris buvo gegužės 2—5. Kongre
se dalyvavo atstovai iš Azijos 
laisvų kraštų. Australijos. N. 
Zelandijos, taip pat iš Kongo. 
Liberijos. Libijos ir kt. .Afrikos 
bei vidurinių rytų kraštų. Iš 
Europos dalyvavo vokiečių, 
prancūzų atstovai.

Į klausimą, ar Azijoje žmonės 
turi teisingą supratimą apie ko

— A. Stevensonas vyksiąs 
i lotynų .Amerika su “geros va
lios” vizitu, kad atitaisytų A- 
merikos prestižą po nepasise
kimų Kuboje.

— Persijoje didelis kariuo
menės valymas. Suimti 4 gene
rolai ir 30 civilių. Pašalinti iš 
kariuomenės 53 generolai ir 
270 pulkininkų. Priežastis — 
korupcija.

— Albanija taip pat valo — 
teisia 10 asmenų. Oficialiai jie 
kaltinami buvę Jugoslavijos. 
Graikijos. Amerikos šnipai ir 
rengę sąmokslą. Neoficialiai— 
valdžia nori likviduoti vidaus 
priešininkus. Maskvos šalinin
kus.

— J. Tautu rolė Tshombės 
suėmime aiškėja: JT pritarė Ka- 
savubu žygiui laikyti ji suimtą

— Turkijoje suimta 140 as
menų. Įtartų sąmokslu prieš da
bartinę vyriausybe, kuri taip 
pat sąmokslu buvo nuvertus! 
ankstesne vyriausybe

— Sovietų lakūnas Gagari- 
nas jau paskelbė, kad jis nu
sileidęs i kolchozo laukus su 
kabina

Senas tai reiškinys Amerikos 
opinijoje, bet nuolat, ir nuolat
pakartojamas — Amerika turi 
veikti kitus kraštus, kad jie 
tvarkytųsi viduje demokratiš
kai; taip .daro Amerika ir ji
jaučiasi laiminga. Taip norin
čius tvarkytis Amerika gali ir 
ūkiškai paremti.

Prieš porą savaičių prezi
dentas Kennedy parašė Pietų 
Vietnamo prezidentui Dieni, ra
gindamas švelninti, liberalinti 
režimą. Tai turi padėti kovai 
prieš komunizmą. Dieni pažiū
rėjo i paraginimą kaip i sąly
gą gauti daugiau paramos iš 

tikimą su Chruščiovu painfor- 
juoti sąjungininkai, bet nežinio
je palikta Amerikos visuome
nė. Primena, kad prezidentas 
žadėjo nesiderėti karinio spau
dimo Įtakoje, o dabar tokis 
spaudimas esąs net trijuose 
frontuose.

munistus. grįžęs Pavergtos Eu
ropos seimo pirmininkas atsakė

— Vertina gana blaiviai. 
Komunistų vartojamų metodų 
supratimas toli pažengęs Ko
munistų ekspansijos ir Vaka
rų pasipriešinimo susidūrimą, 
kokis jis dabar reFškiasi, ver
tina gana pesimistiškai. Kon
gresas kėlė didesnio solidaru
mo reikalą. Tarp kitko rezoliu
cijose reiškė solidarumą ir su 
pavergtos Europos tautom.

Kitais metais kongresas bus 
Japonijos sostinėje. Pavergtos 
Europos atstovas dalyvavo pir
mu kartu.

Ar prezidento m
Prezidentas Kennedy ir Mrs. 

Kennedy gegužės 16 buvo su
tikti 21 pagarbos šūviu. Gegu
žės 17 prezidentas pasakė kal
ba parlamente. Ragino Kanada 
jungtis i Amerikos Valstybių 
Organizaciją. Tai pagrindinis 
prezidento kelionės politinis 
tikslas. Lig šiol Kanada vengė 
susirišti su lotynų Amerikos 
valstybėm. Daugiau ji laikė ry
šius su Europa. Tuo tarpu 
min. pirm. Diefenbakeris nero
do noro politikos keisti.

— Sovietai gegužės 15 Žene
voje grasino atnaujinsią ato
minius bandymus, jei Amerika 
su Anglija neprivers Prancūzi
jos bandymus sustabdyti.

— Vokietijoje gegužės 15 
Hamburgo teismas atmetė Ali
na Andefson pretenzijas pri
pažinti. kad ji yra Rusijos ca
ro duktė Anastazija

— Bostono milijonierius 
Goldfine gegužes 15 prisipaži
no kaltas nesumokėjęs valsty
bei pajamų mokesčio 791.745 
dol

Amerikos. Dieni atsakė vice
prezidentui Johnsonui: "Aš ži-
nau. kas yra geriausia Viet na
mui".

Anksčiau J. Alsop. lankyda
masis Vietname, padarė išvada.
kad Amerikoje papoliarūs Įkal
binėjimai. jog Diem esąs dik
tatorius. apsistatęs giminėm, 
nesirūpinąs liaudies teisėm ir 
laisvėm, yra klaidingas ir ža
lingas noras Pietų Vietnamą 
matuoti amerikiniais matais ir 
anam gyvenimui taikyti ameri
kinio stiliaus demokratiją, ku
liai jis yra nepriaugęs.

Tačiau būdinga, kad Ameri
ka. duodama pinigus komunis
tinei Lenkijai ar komunistinei 
Jugoslavijai, nereikalauja ten 
režimus liberalinti.

★

Naujas reiškinys Amerikos 
opinijoje, iškilęs po Kubos per
versmo — staiga sušneko, ar 
Amerika gali ar negali imtis 
intervencijos. Prieš intervenci
ja ypatingo aktyvumo rodo uni
versitetai. Pradėjo Harvardas, 
paskui nubangavo per kitus 
universitetus, kad jų profeso
riai rašytų viešus laiškus pre
zidentui Kennedy. Tuose laiš
kuose bendra mintis —. šalin 
rankas nuo Kubos; to reikalau
ja nesikišimo principas. Harvar
do 41 dėstytojas atvirą laišką 
paskelbė N. Y. Times (tai atsi
ėjo 2.880 dol.!). Atsiliepdami i 
prezidento pareiškimą, kad Ku
bos klausimas nėra baigtas. Har 
vardo profesoriai darė išvadą: 
kylą Įtarimo, kad nepaisant ki
tų Amerikos valstybių, nepai
sant tarpamerikinių susitarimų, 
gali būti noro primesti savo 
valią Karibų erdvei; tai būtų 
Jungtinių Valstybių užsienio 
politikos sukimas tokia krypti
mi. kokia ji yra vykdoma so
vietinio stiliaus valstybių . . .

Harvardo profesoriai gal no
rėjo atsiriboti nuo savo kole
gų. kurie sėdi Baltuosiuose Rū
muose (Schlesinger. Bundy 
Rostovv) ai’ C1A (Bissel), kuriem 
labiausiai ir priskiriama atsa
komybė už Kubos sukilimo ne
pasisekimą ar jo darymą iš vi
so. Su ironija sakoma, kad Har
vardo profesoriai išleido savo 
draugus tvarkoje, bet su val
džia sutapę jie neteko savo in
telektualinių sugebėjimų . . .

Stebint šia akciją už Ameri
kos nesikišima į Kubos reika
lus. dėmesio verta, kad tie pro
fesoriai neskelbė tokių laiškų 
pvz. dėl Amerikos kišimosi į 
Domininkonų Respublikos ar 
Portugalijos reikalus.

bus sėkminga?
KONGO FRONTE

Kongo lyderių konferencija 
nutarė Kongo valstybe vadinti 
Jungtine Kongo Valstybe. Pa
keisti konstitucijai priimti 
šaukti parlamentą.

— Gizenga atmetė Kasavu- 
bu projektą šaukti parlamenta 
Leopoldville. Jis nori, kad par
lamentas būtų sušauktas kitoj, 
"neutralioj” vietoj.

— Tchombe kreipėsi . Jung
tines Tautas, kad ji gelbėtu 
Hammarskjoldas pasiuntė Ka- 
savubu telegrama pasiteirauda
mas. bet nieku nesiangažuoda- 
mas.

Amerikos eilė firmų, kaip 
policija susekė, varė spekulia
ciją su kom Kinija, pristaty
damos ten elektroninius apara
tus ir kitus strateginius ir dėl 
to draudžiamus dalykus už mi
lijonus dol Tiem Amerikos 
spekuliantam tarpininkavo Vo
kietijos. Šveicarijos. Prancūzi
jos firmos

— Eichmanno byla numato
ma baigti iki birželio 20



metą
Maskvoj* 1939 metų spalio

Skyrių veda JONYNĄ SI8IEN8
partijos centro komitetas.

turėjo 1940 vasaros pradžioję, 
jis truputį atskleidė savo kor
tas žaidime, kuriuo jis laimėjo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

"Matenkovo pranešimas maž-

jis pasiuntė 
bes Serovą,

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

Serovą ir Moliną pietų. Per 
pietus lyg atsitiktinai Ma
lenkovas painformavo, kad

"Stalinas jau galutinai nuta
ręs užanti tris Baltijos kraštus 
— Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Mum — sako Molinas — tai 
nebuvo nieko nauja. Malenko
vas jau seniai buvo parengęs 
šitą ‘begarsę’ aneksiją. Ne Mo
lotovas 1939 rudenį laimėjo tai, 
kad Baltijos kraštų vyriausybių 
sutikimu Sovietų Sąjunga gali 
turėti jų teritorijoje karines 
bazes: tikrasis Sovietų laimėto
jas buvo Georgij Malenkovas”. 
> Brovimosi į Baltijos kraštus 
smulkmenas Malenkovas at
skleidė jau paskiau. “Apie už
kulisius ir metodus, kurie buvo 
išdirbti Sonetų Sąjungos* vals
tybių skaičiui dar kitom trim 
padidinti vėliausiai iki 1940 ru
denio Malenkovas jau 1940 
ankstyvą vasarą pasakojo pra
nešime ‘raudonųjų profesorių’ 
institute”. STUDIJUOJANTIS jaunimas Lietuvoje.

DIRBAMA RIMTAI AR TIK GAIŠTAMA
Balandžio 4 d., “Draugas re

dakciniu straipsniu aiškiai pa
sisako už pabaltiečių vienybę 
politiniame darbe, skatindamas 
sudaryti 'vienalytį, centrinį po
litinės veiklos komitetą, kuria
me tilptų centrinis informaci
jos biuras, nuolatiniam ryšiui 
laikyti parinkti visų trijų vals
tybių atitinkami žmonės ir t.t.

Sveikinu! šituo klausimu, tik 
kita proga (Kersteno komisijos 
proga) aš jau prieš septyneris 
metus kėliau klausimą, kodėl 
tik mes vieni privalome pakel
ti stambią piniginę naštą Kers
teno europinei kelionei finan
suoti. pasisakydamas už tamp
resnį sąlytį su latviais ir es
tais. Turiu prisipažinti, kad tuo
met rašydamas neturėjau tiks- 

Nuo 1940 pavasario Malen
kovas turėjo nuolatines paskai
tas užsienio politikos klausi
mais ‘raudonųjų profesorių’ po
litiniame universitete, kur buvo 
rengiami “pryšakiniai” pareigū
nai. Tas universitetas buvo 
tuose pačiuose rūmuose kaip

DR. P. Mačiulis

tomai sąmoningai, neužsiminė. 
Jeigu prie to pridėsiu pasta

bą. kad latviai su estais buvo 
net įsižeidę dėl mūsiškių neno
ro tokį komitetą sudaryti, tai 
p. dr. Grigaičio migloti sampro
tavimai bus suprantamesni.

Niekad nevėlu, jei reikalas
suprastas, tokį komitetą suda- * Ar bereikia priminti, 
ryti ir dabar, nes man visą lai
ką atrodė. Kąd tarp mūsiškio 
Alto ir latvių su estais kažkas 
ne taip, kaip turėtų būti. Jau 
netoli einant pavartykime mūsų 
spaudą E š. m. vasario 24 die
nos, kaip šiltai mes sutikome 
estų Nepriklausomybės paskel
bimo šventę, arba paverskime 
puslapius atgalios. į lapkričio 

lių žinių, kaip į ta reikalą žiū- 18. 1960 metų ... Ką?! Nieko 
nerandame!

Tiesa, Vasario 16 d. proga
rėjo latviai ir estai.

Dr, P. Grigaitis “Naujieno
se” atsiliepė į mano Ekeltus valstybės sekretorius p. Dean 

Rusk atsiuntė mūsų atsovui Wa- 
shingtone labai reikšmingą raš
tą. kaip ir estų tautinio komi
teto pirmininkui, p. Tiiveliui. 
tikėkime kad tą padarys ir lat
vių atstovui tai nuoseklu, su
prantama. Tai daro JAV užsie
nio reikalų ministeris atvirai,, 
nuoširdžiai, visiems supranta
mai. nesididžiuodamas. kaip 
mūsų kai kurie veiksniai, ar 
kai kuri spauda.

Kaip šituos dalykus aptarti 
aš neturiu žodžio, bet vėl grįž
tu prie “Draugo" balandžio 4 
d. įžanginio, ir visai nuošir
džiai sveikinu, pasisakius už su
darymą vienalytės akcijos, vi
sai nesvarbu kaip tą veiklą va
dinsime: komitetu, informacijos 
centru ar kaip kitaip!

Tiesa, prieš kelis metus teko 
viena ausimi nugirsti kad ir ga$?
Pavergtų tautų komitete mūsiš- Atsakiusiųjų 50 proc. paši
ldų veikla buvusi susikryžiavo- sakė, kad lietuviškų knygų skal
si su latvių nevisai solidaria tymą laiko būtina sąlyga išlik- 

----------------------------------------- ti lietuviu. Tačiau į praktinį 
klausimą, kiek jie patys yra tų 
knygų paskaitę per paskutinius 
metus. “30 proc. atsakė, jog

samprotavimus savotiškai aiš
kindamasis. bet tikros teisybės
taip ir nebuvo pasakęs.

Aš noriu, kad mūsų skaitan
čioji visuomenė būtų tiksliai 
painformuota, kad jau anąmet, 
t. y. 1953 metais latviai ir es
tai siūlė mūsų žmonėms Wa- 
shingtone sudaryti vieną ben
drą pabaltiečių komitetą., ku
ris padėtų ir. pasektų Kersteno 
komisijos darbus, ar panašiai. 
Suprantama, kad to pareEkimo 
teksto neturiu, bet žinau pati 
faktą, kad toks siūlymas mūsų 
Altui buvo padarytas.

Ir ką gi: — mūsiškiai 
sakė ...

atsi-

anąAtsiliepdamas į mano 
korespondenciją, dr. P. Grigai
tis visai neįtikinamai pasisa
kė. kodėl minėtas išlaidas pa
dengė vieni lietuviai, o apie 
latvių — estų konkretų pasiū
lymą sudaryti vieną centrinį 
komitetą nė vienu žodžiu, nu

būdami visai nesuinte- kis bendradarbiavimas su ko- * 
munistiniu. nors ir lietuvišku ; 
režimu nepriimtinas. 34 proc. » 
pasisakė už artimą kultūr. ben- > 
dradarbiavimą. ir 16 proc. ne- > 
turėjo nuomonės ”. >

Ar grįžtų į nepriklausomą > 
Lietuvą? »

“Čia tik 30 proc.. atsakė ka- > 
tegoriškai. kad grįžtų atgal į > 
tėvynę nuolatiniam apsigyveni- > 
mui. Kiti 70 proc. eina į viso- » 
kius pasiteisinimus’’ ... Į 

nes tada buvo tik 16 proc.”. augimas į šio krašto aplinką". „ . .. . . . t
--- --- .“įdomus dar tas faktas, kad K“ ,*b’awwa' >Kiek domisi lietuvių politi- įuvu.uo ►

■. lietuviai puikiai išpranašavo tmu gyvenimu. Amerikos nreridentiniu rinki- Anketos komentatorius V. Ge- t“Tik 2 proc. priklauso lietu- Amerikos prezidentinių rinki- .„N _ »
vili nnlitifiJm narfiinm 9R nmr mil rezultatus, nes 48 proc. pa- «eviciute mano, ivors nuo į 

metu. Rrmasis tostą pakėlė Ni- nulį. Ar tai juokai! Juk menu- neoriklauso 74 Droc nė- sisak® už Kennedy ir 40 proc. į >
kita. Kaip ir visada springda- Ils kur kas toliau. O kam naš- "viS? ^im^recmS^Tr ne už Nixona"> (anketa buvo darv- desn? nutautėjimą, tačiau da- >
mas. jis trumpai priminė, kad ta? Kolchozininkui. Ne viena «suin^uotl‘ "e- rinkjmuš) ' bartinė karta dar geriausia yra ►
čia pagerbia Gagarina. bet ne- skylute reikės dar perkelti dir- ^at,ZU°Aa t J L Parl,Ja’

19o6 rezultatuose 4o proc. ne- Kaip žiūri į vadinamą kul- 
pasisakė nė už vieną partiją. 
Teiškia. tendencija ignoruoti po
litinį aspektą jau buvo, tačiau 
šiais metais beveik visi atmeta 
bet kokį susidomėjimą lietuvių 
politinėmis partijomis".

Geriu į kolchozininkų sveikatą
Dažnai tenka nugirsti tvir- prastai, pats atsakė: “Taip, kol- 

chozininkai čia svarbiausia! Ne-tinimus, esą Chruščiovas šioks, 
anoks, netgi ir melagis. Bet ir 
jam, gal ir netyčia, išslysta 
kartais visai teisingi žodžiai.

būtų kolchozininkų — nebūtų 
kolchozinės santvarkos, neturė
tumėm tokių laimėjimų, drau
gai!”. Paskui visi plojo, visi šau-Teko girdėti Maskvos radijo re-

portažą iš Kremliaus majoro kė. gėrė. Ką aš sakau “visi”. 
Gagarino priėmimo garbei. Po Nevisi. Kolchozininkai, žinoma, 
trumpų Brežnevo. Georgadzės negėrė. E ko gi gersi, jei Ga- 
ir Gagarino kalbu, mikrofonas garinąs jau rytojaus dieną pa« 
buvo nukeltas į salę pokylio žadėjo kitą kartą skristi į mė-

norėdamas, matyti, “asmenybės žo sagtį, sukąsti dantis ir susi- 
kulto” atnaujinti, toliau tęsė: 
“Už tarybinius mokslininkus, 
inžinierius, technikus ir darbi
ninkus. sukūrusius tokią ste-

kuprinti. Nikita sako: “Garbė 
kolchozininkui!". Bet ar nuo tos 
“garbės” bent kiek lengviau, 
sočiau, geriau, laisviau? Var-

buklingą mašiną! Už tarybinius gu. Garbė gal tik Nikitai ir 
kolchozininkus!" ... “O prie ko Gagarinui. o milijonams — kan- 
kolchozininkai?”. — paklausė čia!
pats savęs Nikita, ir. kaip pa- K. Jurgaitis (ELI) nimu?

buvo nugalėtos jau
Serovas ir Lietu vos okupacija (2)

BMtije* valstybe*- Tačiau Bal
tijos trijų valstybių užėmimas, 
kaip Malenkovas leido audito
rijai suprasti, buvo tik atbai
gimas plano ir ligi smulkmenų 
nustatytos akcijos. Tikroji pra
džia arba trijų valstybių nuga
lėjimas buvo laimėtas jau 1939

taktika. bet tai lietė pp. S. ir 
M.

Dirbant bile kolą darbą pa
sitaiko klaidų ir nesklandumų, 
tačiau be piktos valios visi ne
sklandumai nesunku pašalinti, 
kadangi mes visa gerkle priva
lome ir šaukiame: Caveant. Con- 
sules! Salus rei publicae supre- 
ma lex esto! ...

kad 
gyvename tokiame krašte, ku
ris be didelių pastangų mato 
kiekvieną mūsų politinį mostą, 
ir iš mūsų darbų sudarinėja 
apie mus savo nuomonę.

(Šis straipsnis rašytas dar 
prieš laisvinimo veiksnių kon
ferenciją Washingtone balan
džio 29 - 30).

“Malenkovas tada informavo 
savo klausytojus, kad kariškai 
trys valstybės buvo nugalėtos 
sulig tuo momentu, kai buvo 
jkurtos Sovietų karinės bazės.

“Bet Sovietų Sąjunga negali 
prisiimti užgrobimo, — tada 
kalbėjo Malenkovas. — Sovie
tų Sąjunga niekados nekariaus 
tam. kad savo teritoriją padi
dintų tiesiog jėgos priemonėm. 
Tačiau Sovietų Sąjunga nieka
da nesustos, išeidama iš komu
nizmo prigimties ir esmės. Ji 
ateityje plėsis ir taps vis di
desnė ir galingesnė”.

“Jis vėl grįžo prie Baltijos 
valstybių užėmimo ir jų san
tykių su Sovietų Sąjunga. Jis 
pastebėjo, kad

kariniai Sovietų užgrobimai 
turi būti visada taip atvaizduo
ti, jog Sovietų liaudis iš tik
rųjų yra prašoma broliškos pa
galbos iš vidaus krašto, -kurį 
Sovietų kariuomenė nori už
grobti".

Tai buvo Malenkovo mintys, 
kurias jis dėstė “raudonajam 
universitete". Toliau Molinas 
jau dėsto istorinių įvykių eigą:

“Kai Sovietai 1939 rudenį 
įsitaisė savo karines bazes Lie
tuvoje. Latvijoje ir Estijoje. 
Malenkovas tuojau pradėjo iš 
Maskvos savo šaltąjį karą. Jis 
pradėjo spausti tris valstybes 
ne tiesiogiai, bet jose tariamai 
esantį Sovietų Sąjungos priešą, 
kurio iš tikrųjų nebuvo.

“Pirmais žiemos mėnesiais gos).

į Baltijos valsty- 
kuris buvo virši

ninkas visom prie Stalino se
kretoriato saugumo dalinių ope
racinėm grupėm.

"Saravas ten naudojosi lat
viu, estų ir lietuvių komunis
tę partijos narių pagalba. Pa
gal Serovo nurodymus jie vyk
dė iš anksto gerai aptartus sa
botažo aktus prieš sovietines 
karinas bazes.
Sovietų vyriausybė kvietė pas 
save vyriausybių atstovus ir 
vis didėjančiu griežtumu reiškė 
savo protestus ir pagaliau savo 
kortas truputį atidengė, grasin
dama. kad Sovietų Sąjunga bus 
priversta ryžtis valstybes užim
ti, jeigu jų vyriausybės nega
rantuos saugumo Sovietų ka
riam. kurie stovi jų teritorijo
je.

“Tačiau buvo neigiama, bent 
Maskvoje, kad tariamieji sabo
tažo aktai prieš Sovietus ga
lėtų būti vykdomi Baltijos kraš
tų gyventojų. Baltijos kraštų 
gyventojai buvo verčiami tikė
ti, kad jų kraštuose esama prie
šo, kuris nori kenkti ‘geros 
valios ir broliškai tautai iš ry
tų’. nors iš tikrųjų tokio prie
šo nebuvo.

“Buvo sudaromas tokiu būdu 
Įspūdis, kad sovietinė kariuo
menė tam ir atėjusi į šiuos 
kraštus, kad apsaugotų nuo 
priešiškų užmačių.

"Tačiau Malenkovas dėl gero 
tono vieno dalyko nepasakojo 
net šiem klausytojam,

kurie kasdien turėjo reikalo 
su panašiais uždaviniais: Tai 

,savo suplanuotų įsakymų ir 
priemonių, kuriom Sovietai, ga
lutinai Baltijos kraštus užėmę, 
siekė laimėti gyventojų ‘drau
gingus jausmus’, sulikviduoda- 
mi dešimtim tūkstančių tuos, 
kurie kitaip galvoja.

(Kitame n r.: Serovas diriga
vo gyventojų likvidacijai iš Ry-

SPAUDA

AR TAMSTA GRĮŽTUM Į NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ?

» visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
! sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy-

. *_____j—.z LAliAMin hliirtii ■ Q PnrAng

LITU ANUS žurnalui studentai renka aukas Chicagoje. (Nuotr. “Studen
tu Gairių”).

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD 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 i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,

kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

Studentų Gairės Nr. 4 skir
tas Studentų Sąjungos dešimt
mečiui paminėti. Jame randam 
įdomios anketinės medžiagos, 
kuri apibūdina dabartinio stu
dento pažiūras ir nuotaikas. 
1960 buvo padaryta anketa su 
klausirfiais. kurie turėjo parody
ti studentų lietuvių tautinį, kul
tūrinį. politinį gyvenimą ir gal
vojimą. E 650 pasiųstų anke
tų atsakė tik 269. Atsakė tie, 
kurių 70 procentų dalyvauja 
įvairiose organizacinėse parei
gose. Taigi atsakė aktyvioji 
studentijis dalis. Kokis tos ak
tyviosios dalies veidas?

Kiek skaito lietuviškas kny- 

resuoti lietuviu partijomis, vis
gi 90 proc. pasisako simpati
zuoją vienai ar kitai Amerikos 
politinei partijai". “Kiek są
jungoje. tiek ideologinėse or
ganizacijose yra jaučiamas di- 

neskaito nė vienos. 25 proc. delis susidomėjimas Amerikos 
tik vieną ir 15 proc. — 6 ir politiniu gyvenimu. Šis susido

mėjimas ir kai kurių jau akty
vus įsijungimas į Respublikonų

daugiau. Procentas neskaitan
čiųjų nė vienos lietuviškos kny
gos per metus laiko padidėjo ar Demokratų partiją yra nie- 
nuo 1956 metų net dvigubai, kas kitas kaip reikšmingas į-

apibūdinama stagnacijos sto
viu. Sį stagnacijos stovį pakeis
ti į spartesnį nutautėjimo kelią 
kaip tik ir neleidžia socialinis 
bendradarbiavimas — draugų 
ryšiai”. “Kol dar nors vienas 
iš trijų draugų yra lietuvis, mū- . - - — - _ 9.0245

vių komunistų diktatūros (kaip sų anketos rezultatuose neat- ► J vineland,“n. j’ wist*LX2 Ave'Jie. Greek Orthodox Bidg. 
pvz. Tito Jugoslavijoje)?". Į tai sispindi didelės nutautėjimo žy- 
— "50 proc. pasisakė, kad jo- mės'.

tūrinį bendradarbiavimą?
Anketoje buvo klausimas: 

“Kokia būtų jūsų pažiūra į Lie
tuvą. jei ji būtų nepriklausoma 
nuo Rusijos, bet valdoma lietu-

O amerikiniu politiniu gyve-

Phone: ELizabeth 4-7608
[ Siuntiniai į —
t LIETUVĄ. UKRAINĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

I SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS :
> ■

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

> Kviečiame jus tapti ųiūsų 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 kiijentų visoje Amerikoje

WEISS & KATZ, INC
ĮSI OBCHABD ST, N. ¥ . C. OB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

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

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABR1CS
1158 East Jersey Street Elizabeth, N. J.

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

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilnų eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

4
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Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kūną 4 
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moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykit^ ar aplankykite jums artimiausių skyrių:
• NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Suttfer Avenue — Tel.: OI 5 8808
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290
• ROCHESTER, N. Y, 583 Hudson Avenue — Tel. LO 2-5941
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1956 metu vra tendencijos i di- t * NEW MAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel.: LO 2-1446 Jmetų yra tenaencijos J OI Į # PITT8BURGH 3, Pa, 1015 E. Canon Street - Tel.: HU 1-2750 <

• WORCESTER, Mas*., 174 Millbury Street — Tel.:
• HAMTRANCK, Mi«h, 11333 Jos. Campau — Tel.:
• CLEVELANO 13, Ohio, 2663 W. 14th Street — Tel.
• CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.:
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; TO 1-1068 
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_ WA 5-2737
• SAN FRANČISCO, CaL 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N.J„ 428 Springfield Avenue — Tel.: 81 3-1797
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• DETROIT, Michn 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI 1-5355
• ATHOL, Mas*., 61 Mt. Pleasont Street
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Giliai sukrėtė visą tautą
Tautinės šventės ic minėji

mai išreiškia kurio nors istori
nio įvykio tikrovę, simbolizuo
ja tautos solidarumą, šiuo me
tu esame liudininkai naujos to
kios lietuvių šventės, kurios 
tuo vardu gal ir negalėtume 
vadinti, nes ji išreiškia visos 
tautos didel| liūdesį dėl baisių 
ir tragiškų birželio dienų. Yra 
tačiau ir liūdnų švenčių, ne tik
tai džiaugsmingų.

Birželio liūdnoji šventė pra
dėta švęsti dar vokiečių nacių 
okupacijos laikais. Gyvai pri
siminta pirmieji Lietuvos gy
ventojų . masiniai trėmimai, bol
ševikų žiaurumo įvykdyti 1941 
metų siaubingomis birželio die
nomis. Tos išvežimų dienos ir 
naktys giliai sukrėtė visą lie
tuvių tautą.

priešu, užsimojusiu žudyti lie
tuvių tautą bolševikiniu savo 
siautėjimu ir rusiškuoju impe
rializmu.

Birželio minėjimai čia įgy
ja 'dar kitą pobūdį — pasiprie
šinimo, rezistencijos, neatlai- 
džios kovos. Juk prie anų siau
bingų birželio 14-15 dienų ar
timai sijasi visos'lietuvių tau
tos sukilimas 1941 birželio 23, 
kada iš Kauno radijo pasigirdo 
Lietuvos himnas ir nuaidėjo su
kilusios tautos giliausias šauks
mas: Tegyvuoja laisva ir ne
priklausoma Lietuva! Žuvusių
jų, ištremtųjų ir nužudytųjų 
prisiminimas mus kietai įparei
goja kovoti už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą.

Sovietų antrajai okupacijai 
prasidėjus, birželio minėjimai 
tapo išimtinai laisvėje atsidū
rusių lietuvių tradicija. Paverg
tajame krašte tai nustelbė 
nuožmi priespauda, dauginda
ma siaubingų trėmimų pakar
tojimus. Tuo pačiu pasikeitė ir 
pats šių minėjimų turinys. Bir
želio dienomis jau tenka pri
siminti visos tautos aukas ir 
jas atitinkamai pagerbti. Bir
želio minėjimai jau primena di
džiules skriaudas mūsų tautai, 
jie sukelia mumyse neapsako
mą pasipiktinimą ir ryžtą ko
voti už tautos gyvybę.

Kova nevedama tiktai žo
džiais, nors savo vietoje jie 
reikalingi ir neišvengiami, žo
džius turi sekti konkretūs 
veiksmai, kuriuos privalome 
atlikti organizuotai ir kiekvie
nas asmeniškai. Ypač reikalin
ga asmeninė auka, kad būtų 
bent .dalimi panaši į asmeni
nes aukas žuvusiųjų nuo prie
šo puolimų, persekiojimų ir 
kankinimų. Tik tuo būdu tega
li būti įprasmintas tų aukų 
minėjimas, tik’ tuo būdu liūdė
jimas savo tautos didvyrių ga
li virsti ir didvyrišku pasiau
kojimu tam pačiam tikslui.

Gaston Coblantz, NYKT ko
respondentas, lankėsi Budapeš
te ir informavo, kaip dabar gy
vena kardinolas Mindszenty 
Amerikos atstovybėje. Kardino
las ten gavo azylį nuo 1956. 

; Laisvas jis rišbuvo tik vieną sa
vaitę, kai sukilėliai jį 1956 iš
leido iš kalėjimo, 'į kurį Rakosi 
valdžia jį 1949 nuteisė visam 
gyvenimui.

Nuo 1956 iš Amerikos at
stovybės kardinolas neiškėlė 
kojos.

Priešais atstovybės namus iš 
triję automobilię stebi kardino
lo langus akys policininkę, ku
rio atrodo niekad savo gyveni
me nesišypso.

Kardinolo langai kampiniai. 
Bet prie jų kardinolas niekad 
ir neinąs pasižiūrėti į gatvę. 
Jis teišeina į atstovybės kiemą 
ir ten mina tamsų šaligatvio 
cementą, lydimas vieno atsto
vybės tarnautojo. Amerikos at
stovybė neprileidžia prie kar
dinolo jokio korespondento.

Vienintelis žmogus iš šalies, 
kurį kardinolas mato, tai ku
nigas, kuris ateina iš miesto iš
klausyti kardinolą išpažinties.

Jis pasirodo porą kartų per 
mėnesį. Šiaip kardinolą aplan
ko ir pasikalba atstovybės tar
nautojai.

Tokioje tyloje ir per tiek 
metų kardinolo vardas mieste 
gerokai apsitraukė užmiršimo 
dulkėm. Dingo vengrų entuzi
azmas dėl savo kardinolo pasi
priešinimo ir kančios. Komunis
tinė valdžia prileidžianti, kad 
kardinolo buvimas Amerikos at
stovybėje galėtų baigtis.

Jeigu Vatikanas norėtu jį at
šaukti iš Vengrijos, komunistę

Kardinolas Mindszenti JAV atstovybėje

valdžia, gal būt, ir nekliudytę Ji mirė jau 92 metų viename 
jam išvykti.

Tačiau pats kardinolas išvyk
ti nenori. Nors jis negali nie
ku viešumoj pasireikšti, bet jis 
mieliau nori būti Vengrijoje 
laisvu kaliniu, negu užsieniuo
se laisvu piliečiu.

Pernai skaudžiai kardinolas 
pergyveno, kad negalėjo daly
vauti savo motinos laidotuvėse.

kaimely.
Didele laisve negali pari-

Amerikos atstovybės žmo
nėm uždrausta keliauti toliau 
kaip 40 kilometrų nuo Buda
pešto. Jei nori toliau, turi gau
ti specialų leidimą. Buvo atsi
tikimų, kad išėjo, ištiri metai, 
iki tokis paprašytas leidimas 
buvo duotas.

Negali būti saugūs ir pačioje 
atstovybėje. Seni atstovybės 
tarnautojai, vengrai, turėjo bū
ti atleisti, Vengrijos valdžia at
stovybėm davė tarnautojus, ži
noma, tokius, kuriais pasitiki 
Vengrijos komunistai, bet ku
riais negali pasitikėti astovybės. 
Baimė, kad yra sekiojami ir 
klausomi, yra tokia didelė, jog - 
svetimų atstovybių žmonės yra 
atsargūs pasikalbėjimuose savo 
įstaigose, butuose ir net auto
mobiliuose.

NAUJOS ADMINISTRACIJOS ŠIMTADIENIUI SUĖJUS

langą

KARO. MINDSZENTY

Prisiminimas mūsų tautos au
kų — nekaltai nužudytųjų, iš
tremtųjų, laisvės kovosę žuvu
siųjų — nudažo liūdesiu ir ge
dulu birželines' minėjimų die
nas. Kai kieno dėl to kelia- 

. mas balsas prieš graudulingą 
birželio minėjimų pobūdį. Sa
koma: nors skausmas yra dide
lis, bet jis turėtų iššaukti ne 
dejones ir ašaras, ne vien tik 
raudas, o sukelti dideliam pro
testui ir ryžtingai kovai su

Laisvojo pasaulio, ypač JAV 
lietuviai daug .ką gali padary
ti savo medžiagine auka. Bir
želio minėjimo dienom ją rei
kėtų jungti su rinkliava Ral
fui, skiriant savo stambesnę 
auką ar dienos uždarbį, žino
me, kad tos aukos eina para
mai nukentėjusių ar varge ken
čiančių. Juo daugiau jų išlaiky
sime gyvų, juo būsime stipres
ni. Taigi, stiprinkime savo tau
tos jėgas birželio dienom, au
kodami Balfo siekiamiem tiks
lam!

Šiame krašte yra įprasta su
silaikyti nuo kritiškų naujos 
administracijos vertinimų pir
mom dienom po atsistojimo 
prie valdžios vairo. Bet šimtas 
veiklos dienų jau laikomas pa
kankamu laikotarpiu, per kurį 
naujos administracijos politika 
ir jos sugebėjimai ją vykdyti 
jau turi pasireikšti. Prisilaiky
dami tos tradicijos, ir mes pa
mėginsime pasisakyti vienu 
šiam kraštui labai rūpimu ir 
jautriu klausimu, dėl kurio ne
mažai ginčytasi rinkimų metu 
praėjusi rudenį.

Kap dabar yra su Amerikos 
prestižu, kurio tariamas smu
kimas buvo prikišamas Eisen- 
howerio 
rinkimus 
darėsi iš 
kapitalą,
pagrindo laukti, kad nauja ad
ministracija iškels Amerikos , 
garbę ir prestižą į nebūtas 
aukštybes. Ir reikia pasakyti, 
kad pirmom tos administraci-

administracijai? Kai 
laimėjo partija, kuri 
tų priekaištų rinkimų 
rinkikai turėjo pilno

PRANAS DAILIDĖ

jos dienom toks įspūdis 
beveik susidaręs.

Savo inauguracinėje kalboje 
naujai prezidentas buvo paža
dėjęs ginti laisvę ir rūpintis 
žmonių gerove visame pasauly
je. Jis sukėlė viltis, kad jo ad
ministracija ras kelius pažaboti 
raudonąjį veržlumą ir pačią So
vietų Sąjungą įkinkys Į darnų 
bendradarbiavimą žmonijos ge
rovei. O prezidento parodytas 
jaunatviškas judrumas bei ener
gija drauge su ryžtingu nusi
statymu užsibrėžtų tikslų siek
ti žadėjo, jeigu ne visišką sa
kytų vilčių išsipildymą, tai bent 
dalimi. Bet šimtadieniui suėjus, 

tos viltys pradeda blankti. 
Tas viltis labiausiai temdo 

praktiškas naujos administraci
jos priėjimas prie dviejų užsie
nių politikos klausimų. Abu tie 
klausimai liečia santykius su 
Sovietų Sąjunga ir apskritai su 
raudonuoju imperializmu. 
Kubos ir Laoso reikalai.

Kennedy administracija 
pradžių buvo nusistačiusi 
na griežtai. Nei Kuboje
Laose nebuvo manoma užleisti 
kurias nors pozicijas raudonie
siems. Tik Kuboje iš pradžių 
buvo laukiama sukilimo, kurį 
turėjo paruosti pabėgėliai nuo 
Castro rėžimo, o Laose — su
sitarimo dėl karo paliaubų. Sa
vo kalboje šio krašto laikraščių 
leidėjam ir redaktoriam prezi
dentas Kennedy pareiškė, kad 
Kuba raudoniesiem nebus už
leista. Sukilimui prieš Castro 
nepavykus, būsią mėginta Ku
bos reikalus tvarkyti per Ame
rikos valstybių organizaciją, o 
jeigu ta organizacija nepritars 

AMERIKOS pasiaatmyM. rtmal Budaprtte. Kartinoj ,yv.„a antra™ įsikiiimui j Kubos reikalus, tai
J. V. aukite. šis kraštas pasirūpinsiąs savo

buvo

Tai

iš 
ga
nei

saugumu, nepriklausomai nuo 
kitų nusistatymo. Visokiu at
veju Kubos sukilėliai būsią pa
remti. Tai buvo vyriškas, šio 
krašto garbę ir prestižą atiti
kęs pasisakymas.

Tačiau jau po poros dienų 
to pasisakymo kaip ir nebūta. 
E Washirigtono buvo skelbia
ma, kad šis raštas nieko ben
dro su įvykiais Kuboje neturi, 
o kiek vėliau valstybės sekre
torius Rusk nuneigė ir bet ku
rias mintis apie Amerikos in
tervenciją Kuboje. Spaudoje 
pasirodė žinios, kad preziden
tas Kennedy atmetęs mintį net 
apie Kubos blokadą, nes tokia 
blokada galinti sukelti karą! Ar 
reikia stebėtis, kad Castro po 
to išvadino Kennedy popiėriniu 
tigru?

Panašiai išėjo ir su nusista
tymu neužleisti raudoniesiem 
pozicijų Laose. Bolševikai, vi
liodami derybomis dėl paliau
bų, stūmėsi visą laiką priekin 
ir užėmė jau trečdalį Laoso te
ritorijos. Jie nesustojo ir 
to, kai Londonas susitarė 
Maskva dėl karo paliaubų, 
mačiusi apgaulę, Amerika 
stiprino savo pagalbą Laoso
riausybei. Tačiau prisibijoma, 
kad ta pagalba bus pavėluota. 
O jeigu karo veiksmai dabar ir 
būtų sustabdyti, tai kas išpra
šys raudonuosius iš užimtos La
oso dalies? Vadinasi, priešingai

po 
su 

Pa- 
su- 
vy-

TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS

Popiežius Jonas XXIII gegu
žės 14 paskelbė, kad išleis ne
trukus encikliką atminti Leono 
XUI garsiajai enciklikai sociali
niais klausimais “De rerum no- 
varum”. šiemet sueina 70 me
tų nuo jos paskelbimo. Po tris
dešimt metų jos mintis toliau 
plėtė popiežius Pijus XI encik
likoje “Quadragesimo anno”. 
Jas toliau nori pritaikyti mūsų 
dienų socialiniam reikalam po
piežius Jonas XXIII.

— S v. Patriko, Airijos apaš
talo ir šventojo globėjo, 1500 
metų sukaktis iškilmingai šven
čiama Dubline birželio 13-25. 
Iškilmėse ketina dalyvauti 9 
kardinolai ir apie 250 vyskupų.

— Sovietų Rusijoje, Kijeve, 
žmonėm švenčiant Velykas ir 
suėjus į šv. Vladimiro kated
rą pamaldom, komunistų suor
ganizuoti vaikėzai šūkavimais 
ir nepadoriom dainuškom sten
gėsi pamaldas trukdyti. Tokią 
“demonstraciją” stebėjo iš 
Maskvos atvykusi amerikiečių 
turistų grupė.

— Maldos Apaštalavimui vi
sam pasauly priklauso 40 mi
lijonų katalikų.

Tibeto klausimus, kurie liečia 
pagrindinius kovos už laisvę 

visiem pareiškimam, naujos po- principus, tai teks pasakyti, 
zicijos raudoniesiem yra jau už-................................................
leistos Laose.

Abiem tiem kraštam gelbėti prie šio krašto prestižo pakėli- 
yra reikalingi ne pareiškimai, 

bet veiksmai. Susidariusi padė
tis nesiderina su Amerikos gar
be ir prestižu. O jeigu prie to ti, jog Washingtonas ieškos ke- 
pridėsime dar šio krašto neaiš- lių patirtus pralaimėjimus ati
kų vaidmenį, išbraukiant iš J. taisyti ir ateityje parodys dau- 
T. darbotvarkės. Vengrijos ir giau drąsos ir veiksmuose.

kad naujos administracijos šim- 
. tadienis vargiai bus prisidėjęs

mo. Tik Kubos ir Laoso klau
simai yra taip svarbūs Ameri
kos saugumui, kad reikia many-
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savimo urnų. Tokiu būdu buvo 
išreikšta tautos “valia” įsijung
ti į didžiąją proletiariato tėvy
nę. Aišku, po tokio “plebisci
to”, nauji valdovai patenkino 
tautos “norą”: didelėmis masė
mis žmones išgabeno į naują 
“tėvynę” ... Daug kartų iš paJ 
baltiečių ir kitų girdėjau taip’ 
pat kalbant apie suteiktą jiem 
“sovietinę paramą”. Sakydavo:

siradau, 1946 kovo mėnesį pa
siunčiau ambasadoriui laišką. 
Už duonos davinį įsigijau pa
prastą popieriaus lakštą, iš vie
no mielo žmogaus gavau pieš
tuką ir vidurį lapo prirašiau 
rusiškai žinių apie save. Pas
kui sulanksčiau, padarydamas 
tartum laivelį, kaip tai daro vai
kai, ir užrašiau siunčiamąjį ir 
atgalinį adresą. Laiškas buvo

gas siuntinukas su skanėsiais 2 
kondensuoto saldaus pieno dė
žutėm, biskvitais, šokoladu ir 
k. Man buvo didelio džiaugs
mo pajusti pirmą mielą ryšį su 
tėvyne. Tagu Dievas atlygina 
Jo Ekscelencijai Ouaroni, pa
siuntiniui, ir visiem, kurie ma
nimi rūpinosi tada ir paskui, 
nors ilgus metus to rūpesčio 
pasekmių nejaučiau. Ilgi 1954

kartą čia mus atgabeno iš Mask
vos. Jisai buvo jau atlikęs pen- 
kerių metų bausmę, gyveno už 
stovyklos, bet tebedirbo ligo
nių skyriuje drauge su sveika
tos vadovu. Man buvo gana pa
slaugus (prisipažino ir esąs ka
talikas), padėjo apsikeisti laiš
kais su T. Vendelinu Javorka, 
kai buvome išskirti. Vykdamas 
atostogų užsiminė, kad galėtų

bažnyčia, esanti Mažosios Lub- 
jankos gatvėje, užrakinta. Man 
buvo aišku, kad laiško nenorė
ta įteikti.

Dabar buvo gera proga tė
vui asumpcionistui pranešti 
apie save, T. Javorką, T. ,Ni- 
colas ir dar kelis kitus asme
nis. Parašiau laišką vienai se
nutei, kuri Odesoje ateidavo į 
bažnyčią, ir prašiau kokiu nors

(13) <dar prieš karą ir paskui po ka-
Sion stovyklon dabar telkė 

“liaudies priešus”. Didelis skai
čius buvo užsieniečių iš sateli
tinių kraštų, ypač vengrų, dar 
visiškai jaunų, apkaltintų, kad 
dirbo savo tėvynės fabrikuose, 
-kada valdė “fašistai”. Sovietai 
juos teisė pagal įstatymus, apie 
kuriuos tie jaunuoliai neturėjo 
nė nuovokos, kad tokie įstaty-' 
mai gali kur būti. Kaip jie ga
lėjo nusikalsti nežinodami įsta
tymo? Atvežami buvo lenkai, 
“mažiau nusikaltę”: jie priklau
sė kariškiem krašto daliniam 
(Armija Krajowa), gynusiem sa
vo tėvynę nuo vokiečių, kai

Lenkija buvo užimta. (Vadi
nasi, negerai, kai vengrai dirbo 
savam krašte, kada jį vokiečiai 
valdė, bet taip pat negerai, 
kad lenkai ginklu priešinosi 
vokiečiam. Vert). Buvo dar 
šiek tiek rumunų, vokiečių, suo
mių. Pagrindinį branduolį su
darė vadinami sovietiniai pilie-
čiai, ypač iš Baltijos kraštų,

ro.
Dauguma buvo žmonės vidu

rinės klasės, bet nestigo pa
prastų ūkininkų ir darbininkų... 
Tebebuvo anie du akli rusai, 
kurie tempė vandenį pirčiai. Pa
žinau vieną tylų, labai žemo 
socialinio sluoksnio žmogų, iš 
kurio buvo pasijuokiama, kad 
ir jisai nubaustas 58 skirsnio 
10 paragrafu: už sovietinės val
džios apkalbas. Jau nebepame- 
nu, koks buvo tas jo nusikal
timas: politinis ar vagystė. So
vietiniai įstatymai daug žiau
resni tiem, kurie pasiima iš kol
chozo kilogramą bulvių ar avi
žų. negu tiem, kurie atima vi
są privatinę nuosavybę ...

Baltijos kraštų žmonės daug 
kartų man pasakojo, kaip Es
tija, Latvija ir Lietuva buvo 
įjungtos į Sovietų Rusiją. Dar 
prieš vadinamąjį balsavimą žy
mesni visuomenės veikėjai bu
vo suimti. Balsavimo metu so
vietiniai tankai užėmė miestuo-

“Jie mums ištiesė brolišką ran
ką. ir kokią dar ranką! Ran
ką geležinę. Vargas tiem, ku
riuos ji paglosto!”

Latviai pasakojo, kaip Rygos 
komunistai pasitiko raudonąją 
armiją. Šventiško džiugesio pa
gautas tisas jų būrys prisistatė 
karinei vadovybei išreikšti pa
dėkos ir paklusnumo tautos var
du. Politrukas neparodė dide
lio pasitenkinimo jų mostu, pa
reikšdamas, kad jam mieliau 
būtų matyti atstovus tikro pro
letariato, o ne buržujų. Rygos 
komunistai pasijuto, kad didelė
je “proletariato šeimoje” iš kar-

adresuotas ambasadoriui Ouaro
ni Maskvoje. Neturėdamas paš
to ženklo, tokį savo laišką įtei
kiau kultūrinio auklėjimo sky
riui, pavesdamas Dievo valiai 
Nemaniau, kad tas mano “laiš
kas” pasieks adresatą ne tiktai 
dėl keistos savo išvaizdos, bet 
ir dėl sovietų budrumo: jie ne
leido susižinoti su svetimšaliais. 
Bet po 5 ar 6 mėnesių mane 
pakvietė stovyklos vadovybė.

— Rašėte Italijos ambasado
riui Maskvoje.

— Taip. Prieš kelis mėne
sius.

— čia jums atsakymas.

metų tai buvo vienintelis ry
šys su tėvyne, nors Italijos am
basadorių pasiekė dar antras 
mano laiškas, rašytas iš Pot- 
mos 1947 birželio 22. Vėliau 
daug kartų rašiau iš Mordvi- 
jos ir Siaurės, gi Italijos pa
siuntinybė kreipėsi į Sovietų 
užsienio reikalų ministeriją, o 
mielas Sig. Fernando Scoretti 
194749 iš Maskvos siuntė man 
cukraus, arbatos, Šokolado, vi
taminų, bet niekas manęs nepa
siekė, net Sovietų užsienio rėk 
kalų ministeris nesiteikė atsa
kyti Italijos ambasadoriui. Nuo
širdus ačiū visiem mano gera-

mano laiškus nuvežti Lietuvon 
kunigam. Parašiad to gydytojo 
parapijos man nepažįstamam 
kunigui, prašydamas parūpinti 
mišiom liturginių reikmenų. 
Grįžęs iš atostogų, gydytojas 
pranešė, kad jisai dvi savaites 
praleidęs ne Lietuvoj, taigi...

Man jau būnant ligoninėje, 
pasisiūlė dar su viena paslau
ga: “Artimoje stovykloje — 
man sakė,—yra viena moteris iš 
Odesos; už keletos dienų grįž
tanti į savo miestą. Gal jums 
būtų koks reikalas ta proga 
pasinaudoti ir pasiųsti laišką 
Odeson; aš patarpininkausiu”.

se pagrindinius punktus, o mi-
kuriuos Sovietų Sąjunga užėmė licija palaikė “tvarką” prie bal-

to pasidarė menkaverčiai ...
Buvo mūsų stovykloje ir tik

rų komunistų. Jie laikė apkėtę 
visas geresnes vietas, čiulpdami 
savo brolių kraują. Darbas bu-

Man įteikė puošniam voke 
laišką. Jame buvo įrašyta: “Ita
lijos Pasiuntinybė SSSR”, ir 
ambasadoriaus adresas. Išreiš
kė pasitenkinimą gavęs mano

dariam. Turiu padėkoti ir sovie
tiniam “kilnumui”, nes per de
vynerius metus vis dėlto pralei
do tris laiškus ...

Aš pagalvojau, kad tuo būdu 
galėčiau susižinoti su vienuoliu 
asumpcionistu, kuris gyveno 
Maskvoje prie amerikiečių pa
siuntinybės ir aukojo mišias šv.

būdu persiųsti kun. R. P. Brow- 
nui. Rašiau visai nuoširdžiai, 
negalvodamas apie jokią klas
tą ir jausdamas didelį dėkingu
mą tam gydytojui. Man tik vė
liau pasirodė keistas jo prašy
mas išversti bent žodžiu tai, 
ką buvau lotyniškai parašęs. 
Bet prie to laiko dar grįšime. 
Po savaitės turėjau ligoninę ap
leisti.

ŽIEMA vėl atėjo su visu sa
vo baisumu. Baigėsi daržovės ir 
bulvės. Po nežymios atvangos 
vasarą ir rudenį, visiem vėl 
grėsė badas. Apsnūdusiam miš
ke po šaltu apklotu tegalėjai 
rasti dar kokią uogą, gilių, žo
lės ir lapų — dar galimų val
gyti. Miške turėjome versti me
džius, genėti šakas, piaustyti

vo vargus, maistas labai nepa
kankamas ... Tuo metu, 1946 
liepos pabaigoje ar rugpiūčio 
pradžioje, pirmą kartą mane pa
siekė Italijos ambasadorisus 
Maskvoje parama.

Dar būdamas tame pačiame 
sektoriuje 13, kur dabar vėl at-

laišką ir geras žinias; teikė vil
ties galėsiąs, gal būt, šį tą pra
nešti apie mano tėvus; pranešė, 
kad drauge siunčiąs siuntinį. 
Mažai buvo tų žodžių, rašytų 
rusiškai, bet paguosmūs. Mano 
akivaizdoje buvo taip pat ati
darytas nedidelis, bet maistin-

BUVAU visiškai palaužtas fi
zinių darbų. Apie rugsėjo pa
baigą gydytojas pasiūlė man at
sigulti ligonių skyriuje, kad 
kiek atsigaučiau. Tai buvo tas 
pats lietuvis gydytojas, kuris 
mums prisistatė, kai pirmąjį

Liudviko bažnyčioje Maskvoje. 
Tai buvo kun. R. P. Brown (iš 
Worcester, Mass. Vert.), kuriam 
jau buvau rašęs tokiu pat bū
du, kaip Italijos ambasadoriui., 
tačiau be jokių rezultatų. Laiš
kelis grįžo su Maskvos pašto 
įstaigos prierašu, kad katalikų

rąstais, krauti į roges ir tam
pyti prie geležinkelio, kur vėl 
reikėjo pakrauti į platformas. 
Darbas buvo sunkus, apvalka
las prastas — vatiniai skudu
rai ir vyžos. Sargyba elgėsi 
kaip su gyvuliais ...

(bus daugiau)



ROOFERS

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ

EKSKURSIJA
birželio-June
3-4 dienomislocated in B’klyn. Great Neck and 

Wllkesbarre, Pa. — PANORAMIC 
Tour*, Ine, 101 W. 55th Street, 
N. Y. 19, Tel. CI 5-4889.

TO ALL PARTS OF EUROPE 
"Your Travel Pleasure 

i* our Business!''

į Auriesville, N. Y. — St. Catharines

FOR BUSINESS OR PLEASURE! 
Efficient and Corteoua Attention to 
all your Travel ĮĮeeda. Special at

TRAVEL BUREAUS

RIVERDALE TRAVEL JAV A JAV ROOFING A SHEET 
METAL CO, Ine, 62 Cedar Grove, 
New Dorp Beach, Staten Island. 
N. Y. — New Roofs, Repairs, Gut
ters. Leaders, Sheet metai work; 
Terms. Fully insured. Special con
sideration given to religious insti
tutions. Phone EL 1-5053.

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

Roofing and Sheet Metai Work 
Commerdal. Industrial, Inhtitutional 

Special. consideration given to 
religious institutions 

‘ Dl 2-1933

PRIEŠ 25 metu* atvyko i* Lietuvos ii k. į d.: M. Augustina, motina M. Aloyza, M. Consolata, M. Tercizija, 
M. Apolonija. Nuotr. B. Kerbei ienės.

PUTNAMO SESERŲ SUKAKTIS IR SEIMAS
Nuoširdžiai kviečiame visus. Iki 
pasimatymo gegužės 28 dieną!

Seserų Rėmė j ę Centro
Valdyba

Praeities gyvenimo skaudūs 
reiškiniai bei karo audros iš
blaškė lietuvius po visą pasau
lį. Tačiau mus visus jungia 
Dievo ir Tėvynės meilė ir ben
drieji gyvenimo reikalai. O jų 
yra labai daug. Jie liečia ir 
jaunus ir senus. Kai kurių rei
kalų atidėjimas tolimesniam lai
kui skaudžiai atsilieptų ir į jau
nimą ir į senesnius žmones.

If it concerns TRAVEL please See 
Us! For literature & complete details 
BROOKLYN’S TRAVEL BUREAU, 
incorporated, 80 Livingston St., off 
Court, Brooklyn 1. N.Y. Reserva- 
tions taken now for Pilgrimages to 
Europe. Foreign Money Ezcbange. 
Notės, Drafts. MA 5-2264.

WARD TRAVEL AGENCY 
79-01 Roosevelt Avė, Jackson Heights. 
L.I.. N.Y. — Special consideration given 
to individus! and groups planning pil- 
grimages to Europe. Special Package 
rates for Honeyinoona in Miami 4 Ber- 
muda. Call: OLympia 1-5640. Will de- 
liver tickets to your hotne.

DISPLAY

SUTPHIN ROOFING CO. 
191 Hoffman Avė.

REPA1R1NG A SPECIALTY 
Roofing, Gutters & Leaders, Sky- 
lights, Siding. Special consideration 
given to religious institutions. TeL: 

PR 5-9310

ANTHONY TURIELLO & SON, Ine. 
414 Forest Avenue 
Lyndhurst. N. J. 

ROOFING - NEW - REPAIRS 
Special consideration given to 

religious institutioųs 
GE 8-3663

Niagara Falls. Ont., Canada ~ . 7 7
Keliautojai iš Brooklyno išvyksta birželio 3 d. tuojau po 
mišių 6:30 vai. Pranciškonų koplyčioje — 680 Bushwick. 
B'klyn. N. Y. • Kelionė ir nakvynė Henry Hubbs Hotel, 
Niagara Falls, N.Y. asmeniui $22.00. • Visi keliautojai 
prašomi paimti dokumentus ar asmens pažymėjimus, kad 
būtų galima aplankyti Kanadą. • Visais kelionės reika
lais prašom kreiptis į Darbininko administratorių — T. 
Petrą Baniūną, telef. GL 5-7281, vakarais G L 5-7068'. 
Laiko nedaug — susidomėję kelione rezervuokitės vietas!

KUELL GUNDERSEN 
1049C Hunter Avenue 

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

Years of Experience 
Special consideration given to 

religious institutions 
CUrtis 5-7654

AR JUS NEPERMOKATE
don - LEE 
Bridal Gowns

Bride — Bndesmaids — Flower
Girls — Mothers — from Petit 

to Stout
Cocktail Party Wear — Accessories 

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

JA 3-4343

CARDINAL CONSTRUCTION CO. 
1846 Nevvbridge Road, N. Bellmore, 
L.I. 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, terms 
arranged up to 5 yrs. Special consi- 
deration given to relig. institutions.

juose dalyvauti, teikdami savo 
dosnią paramą.

Šiemet sueina dvidešimtpen- 
keri metai nuo jūsų atvykimo 
į ConnecticuL Per šiuos dvi- 
dešimtpenkerius metus jūsų 
kongregacija daug yra prisidė
jusi prie Bažnyčios klestėjimo 
mūsų tarpe. Tikiuosi, kad ir 
ateityje jūsų seserų įtaka per 
apaštalikiškuosius gailestingu
mo ir artimo meilės darbus at
neš Dievo palaiminimą mūsų 
diecezijai.

Šiais jubilėjiniais jūsų atvy
kimo į mūsų tarpą metais, mel
džiuosi, kad kiekvienos paski
ros sesers darbai būtų Visaga-

J. E. Vincent J. Hines, Nor- 
wicho vyskupo, laiškas 

Gerbiama Motinėle,
Labai malonu man buvo iš

girsti, kad Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys ruošia planus 
naujos senelių ligoninės staty
bai ir naujai mergaičių vasa
ros stovyklai mūsų diecezijoje, 
šiuo būdu jūs parodote savo 
susirūpinimą tinkama jaunųjų 
ir senųjų dvasine bei fizine 
globa. Jūsų pasiryžimas prade- lio Dievo gausiai atlyginami, 
ti du tokios plačios apimties 
projektus tikrai yra didis Jū
sų uolumo ir pasiaukojimo įro
dymas.

Šiems projektams teikiu savo 
padrąsinimą ir palaiminimą. 
Esu tikras, kad jūsų gausūs bi
čiuliai bei geradariai įsijungs 

tančių. Susirinkę pasimelsime, į jūsų entuziazmą šiems arti-

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys ir gildos (rėmėjų) val
dybą kasmet sukviečia visus 
vienuolyno rėmėjus, geradarius 
į seimą, Putnam, Conn., auklė
jimo, švietimo ir bendrai religi
nio ir tautinio ugdymo reika-

AMPAX ALUMINIUM SALES CO.
Aliuminijo Alcoa specialistai

Langai prieš audra, turėklai, durys 
gyvenamiem namam, ištaigom, preky
bos jmonėm. tvoros ir varteliai.
įstaiga veikia 24. vai, žemos kainos, 
lengvas išsimokėjimo sąlygos be banko 
trejiem metam be procentų. Kalbama 
ir vokiškai.

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

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

Special consideration given to 
■religious institutions

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

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

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 

Jūs esate kvalifikuotas:
Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 

ir greitesniam patarnavimui, 
reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės;

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)

šiais metais tikrai nuoširdžiai 
. kviečiame šių eilučių skaityto

ją ir kiekvieną geros valios 
asmenį į suvažiavimą, įvykstan
tį gegužės 28 vienuolyno so
dyboje, Putnam, Conn. Šilu
vos Dievo Motina laukia atvyks-

ir kad Jis suteiktų savo palai
minimą kiekvienai, jūsų kongre
gacijos narei ir visiems jūsų iš
tikimiems bei dosniems bendra
darbiams.

NELEGALIAI ATVYKĘ J U.S.A. 
Laikinai arba kitokiomis progomis 
atvykusieji jūrininkai, mechanikai, 
mūrininkai, žemdirbiai, siuvėjai, Pi
lietybė* 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.

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

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

Tel. VI 3-1477 
NAMŲ ADRESAS 

106-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. ¥.

Jums atsidavęs Kristuje 
Vincent J. Hines 

Nonvicho vyskupas
įSKiausysime pamokslo, praneši- mo meilės darbams ir norės 1961. balandžio 11 
mų apie mergaičių vasaros sto- ■

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

Private Dwellings, Businesses — 
Industrial Wastes. Building 

Materials, Etc.
Special Consideration given To 

Religious Institutions 
GI 4-6465

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

Patarnaujame daugiau kaip 100 mėty

PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI * ---

PER METUS

Tarno Jurgio Matulaičio “t: auksinis parafuos jubilėjus
lių poilsio namą; apie pašauki
mus ir apie kitus rehginius, šv’ Petro ir PovUo lietuv1^ 
kultūrinius ir socialinius reika- kataUkJĮ parapija Tamaųua, Pa, 
lūs. Pareikšime savo dangiškai paminėjo savo 50 metų sukak

tį balandžio 30. Parapija įkurta 
1911 m., pirmu klebonu buvo 
kun. P. Gudaitis.

Iškilmingas jubilėjines mišias 
aukojo dabartinis klebonas kun. 
Vincentas Vėžis, asistavo kun. 
Stasys Raila ir kun. Antanas 
Wassell, giedojo parapijos cho
ras, išmokytas uolios vargoni
ninkės sesers Dovydos. Bažny
čia buvo papuošta gėlėmis ir 
auksinės spalvos ornamentais.

Motinai ryžtą jos klausyti ir my
lėti jos Sūnų, mūsų Išganytoją. 
Savo pasiryžimą patvirtinsime 
savo parašu knygoje, kuri pasi
liks seselių vienuolyno koply
čioje. Visus pasirašiusius sese- ,
lės įjungs į savo maldas.

Prašome įsidėmėti Seimo die
ną, iš anksto ruoštis ir kviesti 
kitus. Kai kurių kolonijų sei
mo dalyviai atvyks autobusu.

SUKAKTYS IR MONOGRAFIJOS
Birželio 13 sueina 90 metų, 

kai gimė žymus Amerikos lietu
vių kultūrininkas ir švietėjas 3, Mich. Visų prie išleidimo 
kun. Antanas Milukas. Jis visą 
savo gyvenimą tarnavo Dievui 
ir Tėvynei Didelių jo darbų ir 
nuopelnų prisiminimui, lietuvių 
visuomenės aukomis šiemet-iš- 
leidžiama jo gyvenimo ir veik
los monografija. Spausdinimo 
darbą atlieka Lietuvių Enciklo
pedijos spaustuvė Bostone. Kny 
ga leidžiama norint pagerbti 
užmirštą tautos įžymybę, kuri 
net savo kapo neturi, nes yra 
palaidotas kun. A. Kodžio kape zonas, Delphine Stepan ir Ches- 

ter Nashlon.
Vienos dienos religinis susi-

Pamaldose dalyvavo daug para- 
piečių, mokyklos mokinių, sve
čių.

Banketas įvyko parapijos sa
lėje, kuri buvo atitinkamai iš
puošta. Buvo prisiminta praei
tis ir žvelgta ateitim Pradžio
je kleb. kun. V. Vėžis visiem 
padėkojo ir pasveikino. Vėliau 
kalbėjo čia neseniai klebonavęs 
kun. K. Batutis, dabar esąs šv. 
Kazimiero par. klebonu Phila- 
delphijoje. Jis apžvelgė parapi
jos reikšmę žmonių gyvenime. 
Pasidžiaugė visų laimėjimais. 
Kun. K. Klevinskas, šioje pa
rapijoje veikęs prieš 35 metus, 
palinkėjo jaunai kartai taip pat 
uoliai dirbti, kad parapija dar 
sustiprėtų ir pasistatytų naują 
bažnyčią. Parapijos choras su
dainavo keletą lietuviškų dai- 

prisidėjusių aukotojų vardai nelių. Visai programai vadova- 
bus paskelbti monografijoje. vo kun. L. Peciukevičius.

KJLMML Komitetą*

auka adresu: Mrs. L. Mingėla, 
153 E. Parkhurst PI., Detroit

K. Rasa

Iš Lietuvos vyčiy veiklos
Lietuvos vyčių 79 kuopos 

kėgliavimo laimėtojų komandą 
sudaro John Eizonas, Mary Ei-

Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje 40 valandų atlaidai 
buvo gegužės 12-14 d. Penkta
dienį pamokslus sakė Tėv. dr. 
T. Žiūraitis, O. P.

Lietuvkd katalikai vuturanai 
pagerbs žuvusius karius vaini
kų dieną, gegužės 30. Bus mi
šios šv. Antano bažnyčioje. Po 
mišių aplankys Juozo Kairiūno 
kapą ir drauge pagerbs visus
žuvusius veteranus.

Paaukoję 5 dol, vadinasi pre
numeratoriais, 10 dol. — rėmė
jais, 100 dol. — mecenatais ir kaupimas — rekolekcijos bus 
kelis šimtus — garbės mece- birželio 11 šventovėje prie Ca- 
natais Lietuvi, palengvink iŠ- rey? Ohio. Vyčiai susirenka iš 
leidimo naštą kun. A. Miluko vidurinių vakarų valsty-
monografijai išleisti komitetui. Keliaujama autobusu. Kas
Jeigu negali prisidėti dabar, nes nori vykti drauge, prašomi
daugeliui nedarbo metu neleng- kreiptis į vyčius. Morgaičię vasaros stovykla
va išsiversti, tai bent rudenį. Jaunųjų vyčių stovykla, nuo Dainavoje bus nuo liepos 9 iki 
kada knyga pasirodys visuose 7 iki 14 metų amžiaus, bus liepos 23. Priimamos mergaitės 
lietuvių knygynuose, pasižadėk Dainavoje, nuo rugpiūčio 13 iki nuo 7 iki 16 metų amžiaus, 
ją nupirkti. Ši knyga turėtų M. Registracijos reikalus tvar- Detroite registracijos reikalus 
rasti sau vietos kiekvieno susi- Theresa Medonis, 15064 tvarko V. Kundrotienė. 17315 
pratusio lietuvio namuose. Kny- BUtmore, Detroit 27, Mich. Tel. Parkside, Detroit 21, Mich, tel. 
gą užsisakoma arba siunčiama BR 2-2932. UN 1-1958.

M AIDS... BEST SALARIES IN 
NEW YORK

Salaries to 365 vveekly. Free room, 
board, uniform and TV 

DIAL-A-MAID AGENCY
3 Franklin Avė, Hewlett, LJ. N.Y.

FR 4-5140

LO FARO ROOFING A SIDING
22 Bruce Lane, Farmingdale, L.LN.Y. 
Roofing A 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.

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau (3’/2%

metu ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir %,% specialaus priedo)

31/2%
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NORMALUS DIVIDENDAS

W4W PLUMBING & HEATING 
CO.—Complete three piece "Amer
ican Standard” Bathroom installed 
for only S475D0. GAS HEATING 
OUR SPECIALTY. Special consi
deration given to religious institu
tions. Free estimates. F.H.A. Loans. 
Lic. No. 7878. Tel. AP 7-4468.

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

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

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

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

YO 8-5897

NUO PADĖJIMO DIENOS
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

’CALL GALLAGHER’
STilvvell 6-3993 

BETTER ELECTRICAL WORK at 
F AIR PRICES

Special attention to Institutional 
wiring. Licensed since 1933.

PARISIAN
BEAUTY SCHOOL 

NATIONALLY KNOWN HONOR 
EMBLEM SCHOOL 

362 State SL. Hackensack, N. J. 
HUbbard 7-2204

THE VILLAGE ROOFER 
1370 Northern Blvd. 
ROSLYN, L. I, N. Y. 

Free Estimates — Repairs our 
Speciality Slate - Gutters - Fiat 
Roofing - Shingle - Leaders - 

Reroofing - Snow 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

KINGS COUNTY
SAVENGS BANK
A MUTUAL BANK

tarnauja tik jums!”

Brddway Office: 
135 BROADWAY at Bedford Avė 

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

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

STagg 2-6676

New York

"... kur jūsų pinigai

Eastern Parkway Office: 
539 EASTERN PARKVVAY 

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

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

BROOKLYN,

COMMUNION - CONFIRMATION 
GRADUATION

DRESSES
Reasonable 

ANNE CORRIERO 
1277 E. 84 St, B’klyn - RN 3-1456

ROOFERS

A AND S ROOFING AND 
SHEET METAL WORKS 

70 Merrick Road 
Lynbrook. N. Y. 

Alterations and Repairs 
Guaranteed Work — Free 

Estimates —• Fully Insured — 
Specidl Consideration given 

To Religious Institutions 
LY 9-1447

HORN HOME IMPROVEMENTCo.

292 Ashland Avė, Staten Island 9. 
N.Y. — Roofing Repairs - Sheet 
metai work - New Roofs. Special 
consideration given to religious in
stitutions. Phone YU 4-2635.

E. F. CRUCY ROOFING CO. 
62 Railroad Avė.. Yonkers. N. Y.

10 YEAR GUARANTEE 
Roofs - Gutters - Leaders - Siding 
Fully insured. Free estimates. Spe
cial consideration given to religious 
institutions. — Phone YO 5-1699.

ESTATES ROOFING CO. Ine. 
151 Herricks Road 

Garden City Park, L, I. 
'Roofing - Sideuall 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

Member Federal Deposit Insurance Corporation

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS —

DeGREGORIO BROS 
TAR-SLAG ROOFING 

Special consideration given to 
religious institutions 

YOnkers 3-5414 
122 Park Hill Ave^ Yonkers

AAA ROOFING CO. INC.
151 Herricks Rd, Garden City. L.I., 
N.Y.— Roofing Sheet Metai Work 
- Shingling. Slate and Tile Roofs a 
specialty. Free estimates; complete 
Insurance coverage: Ali work guar
anteed: FHA terms. Spec. consider
ation given to religious institutions

PI 7-8320

FLEETWOOD ROOFING CO.
RaymoM W. Manevro. Owncr 

ROOFING - SIDING 
Built-up Roofing. Leaders A Gul- 
ters. Canva* decks, Roof repairs. 
Insulation. — Special consideration 
given to religious institutions. 329 
Rtoh Avė, Mt- Varnon; MO 4-2665.

EDWARD J. KOHLER 
Successor to Herbert C. Rutt. 
ROOFING A SHEET METAL 

Special consideration given to 
relięioiis inatitutlon.* 

Institutional - Residential - Com- 
mercial — 265 4th Avė, Pateraon, 

N. J. — Tel. ARmory 4-6955

Garsiame CAPE COD-OSTERV4LLE, M A SS., kurorte 
prie atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, pušų 
pavėsyje — gražioje lietuviikoje vasarvietės viloje

“AUDRONĖ”
ST EAST BAY R D, OSTERVILLE, CAPE COD, Mass.

* Ittaiginga vila, erdvūs kambariai
o Gražus privatus 2 akrų putyna* - parkas
• Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 5 mih. pėsčiom 
o Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams
o Geras lietuviėkas maistas ir malonus patarnavimas
Atidaroma nuo birželio 10 d. (ScStadienp iki rugsėjo pabaigos. Liet 
tuviai savininkai visus maloniai kviečia atvykti. IS anksto kreiptis

Dr. Ed. JANSONAS, 89 Mt. Ida Rd.. Boston 22, Mass. 
Tel. AV 8-5999

arba

AUDRONĖ - JANSONAS, 87 East Bay Rd., Osferville.
Čepe Cod, Mass.; TeL GA 8-8425



Los Angeles Alto skyrius ir 
'kitos orgahizacijos skiria visą 
dėmesį Kuchel - Upscomb re
zoliucijos pravedimui JAV-brų 
Kongrese. Lietuviai yra parašę 
tūkstančius laiškų tuo reikalu 
Senato ir Atstovų Rūmų užsie
nio reikalų komisijų nariams, 
prašydami juos duoti šiai re
zoliucijai teigiamą eigą ir ją pa
tvirtinti. Vietos Alto skyrius 
yra išleidęs specialų lapelį su 
visa reikiama informacija rezo
liucijos klausimu. Tas lapelis 
yra paskleistas Kalifornijos ir 
viso krašto lietuvių tarpe. Be 
to, Alto skyrius padeda para
šyti laiškus visiems tiems lie
tuviams, kurie dėl vienos ar ki
tos priežasties to nepajėgia pa
tys atlikti. Los Angeles Alto 
skyriaus valdybą sudaro: pirm. 
J. Jodelė, vicepirmininkai 
J. Kojelis ir L. Valiukas, 
kretoriai — E. Arbas ir 
Liaudanskas; kasininkai — 
Skirius ir G. Petrauskas.

K.

Lietuviai remia burmistrą 
Poulson

Gegužės 31 bus Los Ange
les miesto burmistro rinkimai. 
Yra sudarytas specialus komi
tetas dabartinio burmistro Nor- 
ris Poulson kandidatūros rėmi
mui. Lietuvių komitetui vado
vauja Antanas Skirius ir dr. 
Petras Pamataitis. J minėtą ko
mitetą dar įeina vietos lietu
vių veikėjai: E. Arbas, Br. Bud
riūnas, J. Kojelis. L. Valiukas, 
C, Lukšis, R. Kilmonytė. V. 
Kazlauskas, K. Liaudanskas, L. 
Lašas, dr. R. Mason, Alice 
Dotts, dr. J. Varnas. G. Rude
lis, A. Gustaitis, B. Čiurlionis. 
J. Andrius, J. Truškauskas. D. 
Balčiūnas ir kiti.

George Todt kalbės birželio 
tragiškųjų įvykių minėjime 
Amerikietis laikraštininkas

George Todt, rašęs kasdien sa
vo vedamąjį (“column") Los 
Angeles Herald Express dien
raštyje, pakviestas pagrindiniu 
kalbėtoju birželio tragiškųjų 
įvykiu minėjimui birželio 11, 
sekmadienį, 3 vai. popiet ukrai
niečių salėje, 4315 Melrose Avė. 
Minėjimą rengia bendras pa- 
baltiečių komitetas, kuriam šie
met vadovauja Julius Jodelė. 
Laikraštininkas George Todt 
yra parodęs lietuviams daug 
dėmesio savo straipsniuose, šie
met net du straipsnius yra jau 
skyręs Lietuvos reikalui.

Lietuvių respublikonų abu 
vienetai gegužės 13 buvo susi
rinkę pas dr. P. Pamataitį ir 
išrinko vykdomuosius organus, tį su savo moderniais piešiniais

NAMV Įrengimo parodoje Omahoje lietuvi? okyrtaa, Nootr. K. L. Mustei
kio.

LOS ANGELES, CALIF.

Dr. Petras Pamataitis perrink
tas American - Lithuanian Re- I 
publicans of California pirmi
ninku 1961-62 metams. Kiti šio 
vieneto valdybos nariai: vice
pirmininkai — B. Čiurlionis, J. 
Kojelis, K. Liaudanskas ir J. 
Truškauskas; sekr. J. Andrius; 
kasin. G. Rudelis. Kontrolės ko- 
misijon išrinkti J. Raibys, F. 
Kudirka ir A. Ąžuolaitienė. Gar
bės teismas sudarytas iš V. Kaz
lausko, V. šeštoko ir B. Starkie- 
nės. Antanas Skirius perrink
tas Lithuanian • American Re- 
publican Assembly pirmininku. 
To- vieneto vicepirm. išrinkti 
Br. Budriūnas. dr. Richard Ma- 
son ir L. Lašas; sekretoriais— 
Alke Dotts ir Alg. Gustaitis, 
kasininkais — dr. J. Varnas ir 
D. Balčiūnas; direktoriais — 
V. Kazlauskas, Bėru. Brazdžio
nis, F. Žukauskas, C. Lukšis, 
G. Rudelis, E. Arbas ir J. Ko
jelis. Pirmasis vienetas yra ne
priklausomas. gi antrasis, vado
vaujamas A. Skiriaus. yra ame
rikiečių respublikonų organiza
cijos (California Republican 
Assembly) skyrius.

Pavergtų tautų savaitės 
minėjimas
Pavergtų tautų savaitės mi

nėjimas bus liepos 23. sekma
dieni. 3 vai. popiet ukrainiečių 
salėje. 4315 Melrose Avė. Mi
nėjimą rengia American Com- 
mittee for Freedom of Enslaved 
Nations. Lietuviams šiame ko
mitete atstovauja Alto skyrius. 
Į komiteto veiklą yra Įsijungę 
estai, latviai, lietuviai, lenkai, 
čekai, rumunai, vengrai ir uk
rainiečiai. šiais metais komite-

Dail. Alfonso Dargio laimėjimai
ROCHESTER, N.Y.

Dail. Alfonsas Dargis praei
tą savaitę laimėjo I-ją premiją 
už piešinį “Kompozicija I”, ši 
piešinio tema susideda iš 3-jų 
dalių (Kompozicija I, II ir III). 
Žinoma laikraščių, radijo ir te
levizijos Ganet bendrovė už pir
mąją premiją buvo paskyrusi 
100 dol. Dail. A. Dargis savo 
darbais dalyvauja taip vadina
moje pavasarinėje “Roches- 
ter Finger Lakęs"’ Rochesterio 
memorial meno galerijoje. Vie
tos laikraščiai plačiai aprašyda
mi kalbamą dail. A. Dargio lai
mėjimą, pažymėjo, kad dail. A. 
Dargis per paskutini dešimtme-

tai pirmininkauja rumunas dr. 
E. Onaca. Pagrindiniu kalbėto
ju kviečiamas Richard Nixon, 
buvęs JAV viceprezifentas.

- CC.

Lietuvių diena, rengiama šv. 
Kazimiero parapijos, bus bir
želio 18 Breakfast klubo sode. 
3201 Los Feliz Blvd. Atvyksta 
Jokūbas Stukas. kuris praeitais 
metais lankėsi Lietuvoje. Jis pa
rodys filmą apie dabartinį gy
venimą pavergtoje Lietuvoje. 
Parapijos choras, vadovaujamas 
B. Budriūno. išpildys dainų 
šventės programą.

Mokyklos motinų klubas ge
gužės 29 rengia balių Ambas- 
sador viešb. Venecijos salėje. 
Programą išpildys Rūta Kilmo- 
nytė, Florence Korsakaitė. Rim
tautas Dabšys ir tautinių šokių 
grupė, vadovaujama D. Vebe- 
liūnaitės.

šv. Kazimiero parapijos mok 
kloję kitais metais veiks penki 
skyriai ir vaikų darželis. No
rintieji šią mokyklą lankyti; tu
ri užsiregistruoti iki birželio 1 
pas mokyklos vedėją.

Vaikę šventė ir vakaras bus 
birželio 4 parapijos salėje. Pro
gramą parengti padeda aktorius 
K. Velička.

Kazimiero Prižmanto sūnus 
šiais metais baigia pranciškonų 
gimnaziją Kennebunkporte. Me.

Justinas Bakutis iš Toronto 
presikėlė gyventi į Los Ange
les.

Jurgis Tarnas, šiais metais 
geriausiais pažymiais baigiąs 
Loyolos aukštesnę mokyklą, ga
vo Kalifornijos valstybės stipen
dija tolimesniam mokslui.

(Iš L. 2.)

yra plačiai dalyvavęs JAV dai
lininkų parodose. 100 dol. yra 
paskirta už darbą, kuris dau
giausiai balsų surinks iš lanky
tojų. Dail. A. Dargis dirba Ko- 
dake. 
Avė., 
truks

Jo adresas: 1802 East 
Rochester, N. Y. Paroda 
iki birželio 4 d.

Choro koncertas
Gegužės 27 šv. Jurgio liet, 

parapijos salėje vietos lietuvių 
bendruomenės choras rengia 
viešą dainų koncertą. Chorui 
vadovauja Jonas Adomaitis. Pa
staruoju laiku choras daug dir
ba. nes rengiasi dainų šventei 
Chicagoje.

Gražiai pagerbtos motinos
Vietos mergaičių skaučių 

draugovė, padedama bendruom. 
valdybos, gegužės 7 d. surengė 
motinų pagerbimą, kurio metu 
apie motiną kalbėjo K. Jankie- 
nė. rašyt. J. Jankaus žmona. 
Skautės padainavo ir pasakė ei
lėraščių. o skaut. Birutė Sed- 
lickaitė paskaitė ilgą referatą 
apie lietuvę motiną: išryškinda
ma lietuvės motinos vaidmenį 
spaudos draudimo laikais, ko
voje už nepriklausomybę ir 
emigracijoje. Minėjimą atidarė 
K. Sabalis, bendruomenės pir
mininkas. vadovavo B. Sedlic- 
kaitė ir N. šlepetytė. Motinos 
minėjimas tikrai gražiai buvo 
parengtas. Atsilankiusios moti
nos buvo ne tik papuoštos gė
lėmis. bet ir pavaišintos kavute.

R. Sherelis priiminėja siunti
niu* ir į Lietuvą
Žinomas lietuvis prekybinin

kas R. Sherelis savo krautuvė
je atidarė siuntinių skyrių į 
Rusiją. Siuntiniai priimami ir į 
Lietuvą.

Kun. Antano Račaičio 25 me
tu kunigystės sukaktuvės
Kun. Antano Račaičio 25 me

tų pastoracinio karbo sukaktu
vės yra rengiamos iškilmingai 
atžymėti gegužės 21 d.. 11 vai. 
iškilmingos mišios. 3 vai. popiet 
parapijos salėje vaišės. Minėji
mui rengti yra sudaryta iš pa- 
rapiečių komitetas, kurio pirm. 
P. Jurgelionis, sekret. dr. A. 
Stankaitis. *b.-

■■ ct
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OMAHOJE gegužės 2-7 ateitininkės ir skautės surengė namų Įrengimų parodoje lietuvišką skyrių. Iš k. į 
d. pirmoje eilėje: Z. Lašaitytė, V. Drukteinytė, R. Micutaitė. antroje eilėje — L. Povilaitytė, L. Antanelie- 
nė, Leleikienė ir G. Reškevičienė. Nuotr. K. L. Musteikio .

TARĖSI LIETUVIŲ BENDRUOMENES VEIKĖJAI
1961 balandžio 29 Toronte. 

Kanadoj. įvyko bendras posėdis, 
kuriame dalyvavo PLB Valdy
ba (pirm. J. Matulionis. V. Mei
lus. dr. J. Sungaila. B. Vaške
lis, E. čiuplinskas, K. Grigai
tis. J. Kralikauskas). Kanados 
LB Krašto valdyba ir jos insti
tucijų atstovai (pirm. Stp. Kęs- 
gys. G. Rukštėnas. J. Kardelis, 
tėvas J. Borevičius. S.J., B. Sa
kalas. A. Rinkūnas ir Toronto 
apyl. pirm. S. Juozapavičius). 
JAV LB Centro Valdyba ir jos 
institucijų atstovai (pirm. St. 
Barzdukas. dr. Alb. Nasvytis, 
P. Balčiūnas. V. Mariūnas. VI. 
Braziulis, Kult. Fondo pirm. J. 
Švedas, Šviet. Tarybos pirm. J. 
Tamulis ir II-jo Kult. Kongreso 
Komiteto narys P. Gaučys) iš 
viso 24 asmenys.

Posėdy buvo keliami ir svars
tomi šie klausimai.

Atskirų kraštų LB bendra
darbiavimas. Referantas J. Ma
tulionis sakė: Privati iniciaty- 

BALTIMORES ŽINIOS
Švč. Mergelės Marijos viešas 

pagerbimas įvyko gegužės 14. 
Per 8:30 vai. mišias parapijos 
šeimos bendrai ėjo prie komu
nijos. o 4 vai. popiet buvo pro
cesija, kurioje dalyvavo mokyk
los vaikai, tėvai, sodalietės. šv. 
Vardo draugijos vyrai. Alto
riaus ir Rožančiaus draugijų 
narės. Procesija ėjo aplink blo
ką ir nešė Marijos statulą. Grį
žus į bažnyčią. Marytė Agota 
Naujalytė apvainikavo Marijos 
statulą.

Mokyklos metinis išvažiavi
mas į Druid Hill Park bus ge
gužės 24. Kartu važiuoja ir pa
rapijos kunigai.

Suaugusiųjų klubas gegužės 
t. 21 rengia išvažiavimą į State 

Park.
Vainiku dieną lietuvių vete

ranų postas 154 pagerbs žuvu
sius karius. Holy Redeemer ka
pinėse mišias 9 vai. aukos pos
to kapelionas kun. A. Drangi
nis, giedos mokyklos vaikų cho
ras. Įvairios organizacijos pa
dės gėlių vainikus prie ypatin
gai papuošto kapo. Programo
je dalyvaus ir dainininkai Kle
mensas Andriekus. tenoras, ir 
Jurgis Balkas. bosas. Bus per
skaityti visų lietuvių žuvusių 
karių vardai ir posto mirę na
riai. Pagerbimui vadovauja tei
sėjas Romas Marcin - Marcin
kevičius.

Kazimieras Laukaitis, 86 me-

nio jaunimo (mezgami ryšiai su 
Liet. Studentų Sąjunga), sporto 
(mezgami ryšiai su Fasku) ir 
spaudos (prie PLB Valdybos 
yra sudaryta spaudos komisija). 
Koreferentas red. J. Kardelis; 
Būtina, kad PLB būtų vienin
ga. Jos uždavinys derinti dar
bus. ypačiai švietimo ir kultū
ros sričių (konkursus, kongre
sus. fondus ir kt.). Šia krypti
mi taip pat turėtų eiti ir šio 
posėdžio darbai.

Lituanistinis švietimas. Padė
tį apžvelgia ir receptus jai tai
syti pasiūlo ref. A. Rinkūnas 
ir koref. dr. H. Nagys. Po dis
kusijų pasisakyta už koordina
ciją švietimo darbo planavimo 
atžvilgiu, bet taip pat ir už in
dividualizaciją. kiek tai liečia 
atskirų kraštų (šiuo atveju JAV 
ir Kanados) švietimo vykdymą. 
Čia taip pat buvo sudaryta ko
ordinacinė švietimo komisija: 
P. Balčiūnas, ir J. Tamulis 
(JAV LB atstovai), tėvas J. Bo- 

va negalinti apimti gyvųjų rei- revičius ir dr. H. Nagys (Kana- 
kalų visumos. Šito uždavinio 
turinti imtis Bendruomenė, nes 
ji šiuo metu gausiausia ir pa
jėgiausia. Išskirtinėj padėty 
JAV Bendruomenė, o be jos ir 
PLB niekados neturėsianti rei
kiamo svorio bei įtakos, šiuo 
metu aktualus šių darbo sričių 
derinimas LB veiklos rėmuose: 
švietimo (sudarant koordinaci
nę švietimo komisiją), akademi-

dos LB atstovai) ir A. Rinkū
nas (PLB Valdybos atstovas).

PLB Kultūros Taryba. .Ji nu
matyta PLB konstitucijoj, bet 
jos organizavimas sukliuvo dėl kalų mėgėjų scenai. Posėdy su

tarta: duoti konkurso reikalu 
daugiau informacijų spaudai ir 
ko greičiausiai sudaryti bei pa
skelbti jury komisiją. Kai kurių 
baimintasi, kad ir šis konkur
sas. kaip ir kiti ligi šiol Įvyk
dytieji. galįs nepasiekti savo 
tikslo. Išsiaiškinta: jei vaidinti
nų kūrinių neatsirasią. jie ne
būsią ir premijuojami.

Lietuvių Fondas. Dr. Alg. 
Nasvytis ir St. Barzdukas su
pažindino su esamąja padėtimi: 
JAV LB Centro Valdybos pa
rengtieji statuto ir patikėtinių 
sutarties projektai esą įteikti 
dr. A. Razmos iniciatorių gru
pei. Dabar laukiama raštu for- 

(Nukelta į 6 psl.)

nuomonių išsiskyrimo. Vieni ją 
norėtų matyti plačią ir apiman
čią visas kult, darbo sritis. Ki
tiems atrodo, kad tai būtų ly
giagrečių institucijų steigimas 
šalia jau esamų, todėl jie no

tų. senos kartos lietuvis, mirė 
savo namuose gegužės 7. Ge
dulingos mišios už jo sielą bu
vo Our Lady of Victory baž
nyčioje gegužės 10. Palaidotas 
Levdon Park kapinėse. Liko nu
liūdusi žmona, dukra 
nuliūdę sūnūs Kazys, 
zas ir Antanas.

Jonas

Marija.
dr. Juo-

Obelinis

Naujosios Anglijos ateitininkų šventė 
įvyksta gražiajam Marianapo- 

ly pas tėvus marijonus gegu
žės 21. sekmadienį, tokia pro
grama:

11 vai. pamaldos. Mišias au
koja ir pamokslą sako kun. Jo
nas Duoba. MIC: 12 vai. pie- 

. tūs. kuriuos atvykstantieji at
siveža su savim: 1 vai. lanko
mi garsieji Kryžiaus Keliai Ma- 
rianapolio parke. Lankymui va
dovauja kun. St. Yla. savo žo
džius atitinkamai pritaikinda
mas Lietuvai ir ateitininkijai: 
2 vai. popiet iškilmingas posė
dis. Pagrindinis kalbėtojas kun. 
Antanas Paškevičius, neseniai 1 
atvykęs iš Romos. Po iškilmin
go posėdžio seks meninė pro- i 
gramos dalis ir pasilinksmini-

— Amerika projektuoja siųs
ti raketą i mėnulį su televi
zija ir kitais instrumentais ant
roje šių metų pusėje. Venera 
gali būti šaujama 1962. 

retų tenkintis tik tam tikru 
branduoliu, sudarytu iš atitin
kamų LB pareigūnų. Siame po
sėdy taip pat buvo nusistaty
ta. kad PLB Kultūros Tarybos 
funkcijas laikinai vykdys pati 
PLB Valdyba.

II-sis Kult. Kongresas. Ref. V. 
Mariūnas. iškėlęs I-jo kongreso 
trūkumus ir apžvelgęs turimus 
siūlymus II kongreso rengimo 
reikalu, siūlė II-jį kongresą 
rengti dvilype programa: turė
tų būti kongrese nagrinėjamas 
koks nors kultūrinis klausimas 
ir duodama kultūrinių parengi
mų. pvz. dailės paroda. LB veik
los paroda, vaidinimas ar kon
certas. Posėdy sutarta, kad 
kongreso programos metmenis 
parengs kongreso komitetas ir 
dėl jų dar pasisakys abiejų 
kraštų LB valdybos. Kult, kon
greso rengimo komitetą suda
ro: M. Krikščiūnas — pirm.. 
B. Babrauskas.. P. Gaužys. J. 
Jasaitis, VI. Jakubėnas. A. Ku- 
rauskas. P. Maldeikis. J. šve
das, devintąjį narį deleguos Ka
nados LB.

Jaunimo dramos konkursas. 
Jo tikslas duoti vaidintinų vei- 

mas. Į šventę maloniai kvie
čiami atsilankyti N. Anglijos 
bei kitų vietovių ateitininkai 
bei jų draugai.

P R ANE SIMAS 
VASAROTOJAMS

Dr. Valer. Norvaišienės va
sarvietė “Nida"’ Cape Cod. West 
Hyannisport. Centerville Avė., 
sudaro visas gero poilsio ir ma
lonaus vasarojimo sąlygas. Sau
sas pušynas, gražūs kambariai, 
puikus maistas, tik penkios mi
nutės pėsčiam iki paplūdimio 
atviro Atlanto pakrašty su šiltu 
Golfo srovės vandeniu.

Hyannis lengvai pasiekiamas 
traukiniu; autobusu ir lėktuvu. 
Iš ten iki "Nidos" dvi mylios 
taxf.

Vasarvietė veikia nuo birže
lio 1 dienos. Kambariai užsako
mi: "Nida", O. O. Bo.x 367. \V. 
Hyannisport. Capc Cod. Mass.. 
tel. SPring 5-3987.

— Toma* Verseckas, senas 
Lovvell, Mass.. lietuvių katali
kų veikėjas ir LDS N. Angli
jos apskričio sekretorius, yra 
sunkiai susirgęs ir guli šv. Jo
no ligoninėje. Apskričio pirmi
ninkas Vladas Paulauskas, apie 
tai pranešdamas, prašo LDS 
narių už ligonį pasimelsti.

— Lietuvių demokratų klu- ■* 
bo Clevelande pobūvis ruošia
mas birželio 3 d. 7 vai. vak. 
Čiurlionio namuose. Kalbės At
stovų Rūmų narys Charles A. 
Vanik. nuoširdus lietuvių drau
gas: bus taip pat įvesdinta į 
pareigas naujoji klubo vadovy
bė.

— Jonas Mykolas Liūdžius, 
anglų kariuomenės atsargos 
majoras, uolus londoniškis lie
tuvių veikėjas, balandžio 21 iš
skrido į naują paskyrimo vie
ta — Singapūrą Azijoje. Jis dir
ba Anglijos užsienių reikalų 
ministerijoje ir kurį laiką bu
vo Londone, ministerijos cent
re. Azija jam yra pažįstama, 
nes 1953-57 diplomatinėje tar
nyboje buvo Korėjoje. Japoni
joje ir Hongkonge. Londono lie
tuvių tautinėje ir bažnytinėje 
veikloje reiškėsi jau nuo 1933, 
redagavo Apžvalgą, ruošė į Lie
tuvą ekskursijas. Visur ir vi
sada su lietuviais palaiko ar
timus ryšius.

— Pr. Naujokaičio naujas 
romanas Tlūžę tiltai" leidžia
mas Brooklyne “Vagos" leidyk
los. Knyga netrukus pasirody
sianti.

— Jurgis Mikalauskas medi
cinos mokslus baigė Melburno 
universitete. Sydnėjuje. ir ga
vo chirurgo diplomą. Naujas 
lietuvis gydytojas Australijoje 
yra gimęs Kaune 1935.

— Dr. P. Kisielius, Chicago- 
je. paskyrė 100 dol., kad už 
juos būtų nupirkta ir pasiųsta 
Italijos saleziečių lietuvių gim
nazijai 20 egz. lietuvių litera
tūros vadovėlių, parašytų J. Ma- 
silionio.

— Faustas Strolia sutiko pa
ruošti Lietuvos vyčių chorą Chi- 
cagoje antrajai dainų šventei.

— Konstancija Mickienė, 
kun. Alfonso Mickos. marijono, 
motina mirė Chicagoje. Buvo 
uoli veikėja ir vienuolijų ge
radarė. Palaidota balandžio 26.

— Solistė Janina Liustikaifė, 
gyvenusi Toronte, žiemai bai
giantis. koncertinės agentūros 
Schmidt Ko. Miunchene kvie
čiama. išvyko Vokietijon. Ten 
pradėjo dainuoti, vadovaujant 
agentūrai. Solistė numato kon
certuoti ir Vokietijos bei An
glijos lietuviams. Būdama šia
me kontinente, ji su pasiseki
mu yra dainavusi įvairiuose 
JAV bei Kanados miestuose, da
lyvavusi Chicagos lietuvių pa
statytoje operoje.
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GREAT MARSH RD.
CENTERVILLE

CAPE COD
11’,, n»yl. nuo CrajgvjHe pliažo * j 
atidaroma birželio 15 d.« 
Išnuomojami kambariai irj 
kabinos. Pristatymas į 
jūrį garantuojamas. Iki 
birželio kreiptis;

O. ŠLEPAVIČIENE

Pa-f

250 Columbia Rd..
Dorchestcr 21. Mass.
Tcl. G A 7-4560 J •

Po 15 birželio: — "Ranga "t
P. O. Box 307 i
Centerville
Capc C<xi. Mass.
Tel SP 5-4633
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RESTAURANTS

THREE JAYS RESTAURANT.

$

Lake Mohatvk. New -Jersey 
Fine Foods served from 12 Noon to 
2 A.M. — Dancing A Entertainment 
nitely. Special consideration given 
to religious groups. — PA 9-9558.

LAKEVIEW ON THE BOARO 
WALK

Special consideration given to 
religious institutions 

EL 1-9304

MAGNOTTI’S RESTAURANT 
1719 Hylan Blvd. 

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

CARAFIELLO*S
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.

THE MtLLERIDGE INN—An Eariy 
American Inn bullt in 1672. Chanu- 
ing garden patio setting. The ultlm- 
ate in American Cuisine. Taproom, 
Ltmcheoh Dinner. Closed Mondays 
exeept Holidays. Member of Diners* 
Club. Jericho. Hicksville Rd. & Jeri
cho Tpke. TeL WE»s 1-2201.

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

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

1N

LIETUVIŠKAS SKYRIUS Omahos namų įrengimų parodoje. Iš k. į d. A.
Burzdžiutė, L. Kvedaraitč.- V. Ribokaitė. Nudtr. K. L. Musteikio.

AUGUST MOON RESTAURANT 
2112 Northen BLvd

’ MANHASSET. L. I.. N. Y. 
Mandarin and Cantonese 

COOKING
Rare Esotic Atmo«<ph<»re 

Coctail Lounu-- — Exotic Drinkes ■ 
Ali Cr-'dit Cards Honnrr-d

FREE PARKING 
MA 7 ^778

NEWAKK, NEW JERSEY

HENNY’S STEAK HOUSE

2187 Richmond Avė., New Spring- 
ville, Staten Island, N.Y. •— Famous 
for Steaks and Seafood. Special Me
nu for Chikiren. Special considera
tion given to religious groups. Tel.:

GI 8-8379

201 New Dorp Lane, Staten Island. 
N. Y. — Specializing in Italian and 
Amrcican Cuisine — Pizza Pieš — 
Cocktail Lounge. Special consider
ation given to religious groups. Tel: 

EL 1-9724

THWAITES INN. Ine. Since 1885. 
CITY ISLAND. New England Shore 
Dinners. Steak s i Chops. Banųuet 
Facilities. Ample parking. Open ai) 
year. Special consideration given to 
religious groups. Phone TT 5-1023 

536 City Island Avė.. Bronx

STREAMLINE RESTAURANT and 
BAR, Ine. 215 VVest 3rd St.. Mount 
Vemon. N.Y. Steaks. Chops. Shrimps 
— Accommodation for parties. Spe
cial consideration given to religious 
groups. •'\Vhat foods these morsels 
be" — Telephone MO 7-9213.

MELE'S PAVILlON
Luncheon — Dinner —Supper 

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

given to Religious Groups 
CENTERPORT. Route 25A

•4ISTER PIZZA
Italian Food - Spaghetti Dishes 

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

Party“ —- Special Consideration 
given to religious Groups 

49 W. Main St. 
RIVERHEAD. L I.. N. Y. 

PA 7-1311

>

NICK’S OAK NECK RESTAURANT 
-(Fermeriy Moms)

It’8 Different... It’3 Delightful ... 
A Treat for the Whote Family 
Broached Chicken - Broached 
Shrimp a. Trout - Take Out 

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

ABC Licensed — Special Consider
ation given to Religious Groups 

12 Bayvitle Avė. 
BAYVILLE. L. I.. N. Y.

NA 8-9617

SUFFOLK GARDENS 
(Angelo Opallo a. Arnold De 

Gennaro)
Our Specialty — Eoneless Durk 

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

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

Special Consideration given to 
Religious Groups — Newly 

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

Route 25 PA 7-9874

B O R E L L I ’ S 
ITALIAN RESTAURANT 
1580 Hempstead Turnpike 

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

Specializing in PIZZA. IV 3-0190 
Free parking space

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

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

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovą

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

Tel. EV 7-4940 EV 4-1232

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ 

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

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgevvood, BrooHyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

(Atkelta iš 5 psl?

40 vai. atlaidai Švč. Trejy
bės parapijos bažnyčioje prasi
dės Sekminėse, gegužės 21. iš
kilminga suma su procesija. 
Mišparai bus vakarais 7:30 vai. 
Pamokslus per mišparus sakys 
kun. St. Raila — sekmadienį, 
tėvas pranciškonas — pirmadie
ni, kun. V. Dabušis — antra
dienį. Antradienio vakare, už
baigiant atlaidus, bus iškilmin
ga procesija. Rytais švč. Sa
kramentas bus išstatytas 6 vai. 
Prel. I. Kelmelis kviečia visus 
parapiečius gausiai atlaiduose 
dalyvauti.

rini skaitė poetė Kotryna Gri- 
gaitytė - Graudušienė. Meninę 
programą išpildė šeštadieninės 
mokyklos mokiniai, vadovauja
mi P. Balčiūnienės. Minėjimą 
suorganizavo ir jam vadovavo 
VI. Tursa. <t.)

E D KAYATT’S Red Carpet Restau
rant. International cuisine. 38 W. 
Sunrise Highvvay, Freeport, N. Y. 
"Look For A Little Entrance To A Big 
Surprise”. Quality F«>..ds selected and 
prepared to order by esperts. Sterling 
Service in an atniosphere of intimacy & 
chanu. Sirloin steaks. Barbecued Ribs. 
Scampi. Sliish-Kebab. Maine Lobster. 
Special consideration given to religious 
groups. Tel. MA 3-7600.

AN 1-4415

WHEATLEY MILLS TAVERN 
170 Post Avė., VVestbury, L.I. N.Y. 
Restaurant and Cocktail Lounge 
Facilities for Banquets and all 
Sočiai Functions. Special consi
deration given to religious groups. 

ED 4-9810

H 0 L Y L1G H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-7118

STOUGHTONO ŽINIOS

Motinos dieną šiais metais 
būrelis lietuvių, susirinkę lietu
vių salėje, prisiminė motinas. 
Be to, padainuota liaudies dai
nų ir pasivaišinta.

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

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

Serving Merrick a. Vicinity 
VILLAGE INN 

Restaurant a. Cocktail Lounge 
Featurina Italian Cuisine 

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

Banquets — Antele Parking — Air 
Conditioned

Special Consideration given to 
Religious Grouus

3 Merrick Avė.. MERRICK. LI.. NY. 
t At Railroad Station)

F R 8-9374

CHERRY LODGE RESTAURANT į
1 ColoniaI Place Harrison, N.Y. > 

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

EDGEMONT CASINO

Pirmoji komunija buvo gegu
žės 13, šeštadienį. Iš 214 vai
kų lietuviškos kilmės buvo: C. 
Baizis. D. Stockus. R. Vareika, 
J. Cervonkaitė. R. Gilvtė. C. gyvas ir mmisras motum Tą D Rimtis s; MaH.

pačią dieną prieš sumą buvo M preskenvtė.- J.
pašventinta Lietuvos globėjo Stoc|iutė N Suslovičiūtė. 
sv: Kazimiero statula, kūną pa
aukojo Kristina Kcrbet ir Evą 
Ellis savo mirusių tėvelių at
minimui ir ją dedikavo Netvar
ko 29 Lietuvos vyčių kuopai. 
Šv. Kazimieras yra vyčių pasi
rinktas savo šventuoju globė
ju.

Motinos dienos proga gegu
žės 14 buvo iškilmingos pamal
dos su pritaikytu pamokslu už

Jaunųjų vyčiu kuopelė įsi
steigė prie 29-tos kuopos. Į jau
nuosius vyčius jau įsirašė apie 
18 nariu.

Sodaliečiy suvažiavimas šiais 
metais bus Newarke geguž. 28. 
Dalyvaus Nevv Yorko ir New 
Jersey lietuviškų parapijų so- 
dalietės. Pamokslą sakys kun. 
L. Jankus.

Lindene motinos dienos mi
nėjime už gyvas ir mirusias mo
tinas Įžanginį žodi pasakė ir 
maldą sukalbėjo kun. P. Toto
raitis. Motinai pagerbti savo kū-

Tarėsi

muluoto jų pasisakymo. Tada 
būsianti galima tolimesnė abie
ju pusių kalba. Pinigai telkia
mi ir laukiami. LB Centro Val
dyba jai siunčiamus pinigus lai
kanti Clevelar.do lietuvių ban- 

. ke atskiroj einamojoj sąskai
toj (jos Nr. 20656).

Dainy šventė. Dainų šventės 
komitetas dirba, chorai rengia
si, bet ir visiems turi rūpėti 
Dainų šventės, kaip lietuvių dai
nos ir jų vieningumo manifes
tacija, pasisekimas. Todėl LB 
apylinkės turi prisidėti prie lė
šų telkimo ir chorų suvežimo.

Bendrasis posėdis buvo dar
bingas ir reikalai svarstomi ge
ros valios dvasia. Pažymėtinas 
taip pat šeimininkų nuoširdu-

* mas ir vaišingumas. SB.

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

If no ansvver—SCarsdale 3-9784

In East Meadovv. L. I.
Compliments of

FORESTO RESTAURANT

CASA LOU Restaurant — 345 Ful- 
ton St. (Route #1091. Farmingdale, 
L.I.N.Y. Cocktail lounge. Luncheons, 
Dinners. Excellent facilities for wed- 
dings. banquets, parties. Special con
sideration given to religious groups. 
Member of American Express and 
Diners Club. — Tel. CHapel 9-9840.

BAMBOO GARDEN

3408 Berginline Avenue
Union City, N. J.

Chinese Food - Catering to Parties. 
Special consideration given to 

religious groups 
UNion 7-5566

2366 Hemnstead Tpke 
EAST MEADOW. L I.. N. Y. 

Specializing in Italian Cookiner 
Cocktail Lounge — Orders to Take 

Out — Parking in Rear — Special 
Consideration given to Religious

Groups 
PE 1-9651

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

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Joseph Andrusi* - TRAvEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

HAVEN REALTY

Sutvirtinimo sakramentas tei
ktas gegužės 8. Iš 206 vaikų 
lietuviškos kilmės buvo: J. čer- 
vonka. J. Klimas. T. Stankaus- 
kas. J. Savickis, J. Vaišvila, F. 
Adomavičiūtė.. M. Dembrauskai- 
tė. P. Mičiulytė. P. Rafalkai- 
tė. R. Ramanauskaitė, S. Smi- 
taitė. N. Statkutė, L. Suslovi- 
čiūtė. K. Knifartė. K. Klimaitė.

M. Kas

WILLIAM RITECKS 
New Hyde Park JNN 

Famious for Wedding Receptions 
Banąurts — Club Dinners — Parties 

Shovers — Largo & Šmall Private 
Dinning Rootne - Conmunion Breakfests 

Lunch & Dinner Servenod Daily 
214 Jericho Turnpiko 

New Hyde Park. L. I.

CAPTAIN BILL’S 
SEA FOOD RESTAURANT

Overlooking the Great South Bay 
"For Gracious Dining — Try 

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

Special Consideration given to 
Religious Grouos

122 Ocean Avė.. BAY SHORE. LI. 
MO 5-9713

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

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

TO PLACE. 
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

CHILDREN BOARDED

CHILDREN BOARDED
IN VVEST BRONX
2 to 7 years of age 

Catholics tvelcome. Near all trans- 
portation. Loving care. Reasonable 
prices. — Telephone LU 7-2563.

— IN MANHATTAN — 
CHILDREN BOARDED DAYS

Loving Care - Fine Home 
Very Reasonable Prices 

Catholics Welcome
MO 3-8673

In WHITESTONE. L I. N.Y.
Catholic Ladv WILL GARE FOR 
CHILDREN AGES 3 to 5 — 5 days 
a week. Loving care: in private 
home. Reasonable prices. Phone;

FL 8-6274

In Brooklyn
Recistered BAGY NURSE CARE 
FOR INF/NTS FROM BIRTH TO 
3 YEARS. Prtvate home with 11 
years expertence. P’enty of spare 
Catholics welcome. Call UL 8-1553.

CHILD CARE ANY AGE
Brooklyn — Catholics Welcome 
Loving care. Reasonable prices 

Phone anvt>nw:
OI 6-3976

ŠIT N’ CHAT RESTAURANT 
•‘Bring the Familv and Friends to 
our delightful STEAK HOUSE — 
Luncheons & Dinners. Open 7 days. 
Air conditioned. Special considera
tion given to religious groups. Tel. 
YOnkers 9-6433. 540 Palmer Rd.. 
Yonkers. if no answer—YO 9-9541.

PARISE’S STEAKS
Biggest Steak in VVestchester

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

PLAZA RESTAURANT
(Formerly Henningsensi

206 Old Country Road. Hicksville, 
L.I.. N.Y. — Banquets - Luncheons 
- Dinners - Coektails — Private and 
Semi-Private Rooms Special consi
deration given to rnli'riotis groups.

WE 1-5675

MUSIC LOUNGE RESTAURANT 
Cocktail Lounge, Catering to Wed- 
dinrs. Banquets. — Entertainment 
nightly: 2 bands and floor show on 
veęk end-L Good size Dance Floor. 
Esceltent parking facilities. Special 
conriderat’on »o religious groups. 
Farn^intcrtoie South Main St. Tel.:

CHapel 9-9680; CHapel 9-9696

ALBANESE'S EASTECHESTER

There’s ahvays 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.

CLAUDIO'S RESTAURANT 4 HOTEL 
Long Island'? Famous S>-a Food House. 
Establishod 1873. Distinctive nautical 
atmosph«*re — Marine Room or Topside 
Marine Deck overlooking Peconic Bay. 
Accommodations for boats of any size; 
Nevr 500 ft. Piėr. Special consideration 
given to religious grouns. Greenoort. 
111 Main St. Tel. — GReenport 7-0627.

>
►
> 
>
>

>

S & G MEAT MARKET

TAVERN. 7 Waverly Place. East- 
chester. N.Y. — Homemade Italian 
Food. PIZZERIA. Manicotti - Lasag- 
"n - Ravoli - Spaghetti - Steaks. 
Special consideration given to reli
gious groups. Phone WO 1-9720.

MEI TING
Chin^Be C’duine-VV'nes a. Liouors 
Air Conditioned - Orders to Take 
Out - Luncheons - Dinners - A 
la Carte - Open 7 Days a IVeek 
Member Diners" American Expr.

a. Hilton Carte Blanehe Clubs 
2 East Jericho Tuke

HUNTINGTON STATION, L.L. N.'
HA 3-5937

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

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

Religious Groups 
Under New Management — 

Louis Gazza - Philip Marcaldi 
Proprietors

Free Park’nsr After 6 PM 
Diner Club Member

- GARDINER'S RESTAURANT
64 Gardiner’s Avenue
Levi t town. L.I., N.Y.

Specializing in Pizza Pieš - Ita!ian-Amo- 
rican Cuisine - Privati Dining rooms for 
small parties. Weddings. Showers. Ban- 
<įuot«. Special consideration given to 
religious groups. PE 1-8330: PE 1-9890.

LAKEVILLE MANOR
RESTAURANT SERVICE

North Road. LAKF SUCCESS. L.I.. N.Y. 
Op^n daily at 12 Noon: Saturdays and 
Sundava opą>n at 4 P.M. Music Fri. & 
•Sat. Niięhts. Cocktail Lounzc; Facilities 
for Private Parties. Special consideration 
given to religious groups. HUnter 7-6400

buvusi . .
- J. MIRONO MAISTO KRAUTUV® 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Wedding8 and Parties 

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

Sav. V. ZELENISTe!.: APplegate 7-0349

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

NAUDOKITĖS PROGA!

MARINERS INN
At Northport on the Harbor. open 

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

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

Restaurant — Special Consider
ation given to Religious Grouns

Rayview Ave^ NORTHPORT. L : 
«tnm North on 25A ai Woodbine

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

KOENIG’S RESTAURANT
Catering to your needs since 1933. Ca- 
pacity to 340 persons. Facilities for small 
or large WEDDING RECEPTIONS. V. 
Koenig. propr. Luncheon. Dinner. Cock
tail Lounge. Banguet Rms. Closed Mon, 
Special consideration given to religious 
groups. 86 S. Tvson Avė. fOnp. L.I.R.R. 
Sta.i. Florai Park. L. I. FLoral Park 
4-9566: If busy call FLoral Park 4-9815.

i.

CIRO'S “ON THE BAY"
One of the South Shore .® finest 

restaurants. Luncheons — Coctalls 
— Dinners. Docking facilities for 

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

ĮVEST AMITYVILLE. L. I.

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

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

Consideration given to Religious
Groups

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

LI 1-8834

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

GARBARINO RESTAURANT 
12 Watkins Street 

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

LY 9-0137

SOUTH SHORE INN
716. Sunrise Highvvay — Rockville 
Centre. L.I. N.Y. — "Seafood at its 
best". I^obster—Anvnvay you likę it! 
Every Fridą y Night. Special eonai- 
demtoin given to religious £Toui»s.

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

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

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

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

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood»

Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms. Ir kito
kioms pramogom*. Be to, 
duodami polaidotuvlnial 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.



RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES RATAS PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

TeL MU 3-2929
VACY8 8TEPONIS

SPORTAS

Ignas Žalys, kuris neseniai 
baigė trečiuoju Montrealio at
virose p-bėse, dar stipriau pa
sirodė Montrealio uždarose p- 
bėse, į kurias buvo atrinkta, 
dešimts geriausių miesto šach
matininkų. Po 4 ratų Žalys su 
Joyneriu pirmavo turėdami po 
31/-* taškų (jiedu tarpusavy su
žaidė lygiomis), tačiau Joyner 
toliau nebežaidė, pasitraukda
mas iš turnyro; visi jo taškai

d. Tame turnyre dar dalyvaus 
Gligorič (Jugosl.), Pomar (Is
panija), L. Schmid (Vak. Vo
kietija) ir kt

M. Botvinnikas įveikė M. 
Talį santykiu 13:8 ir atgavo 
pasaulio meisterystę, Maskvoj.

Žalio partija, lėmusi jam 
Montrealio turnyro laimėjimą. 
Balti — L.Witt, juodi — Ža
lys. Partija siciliška.

I.e4c5 XŽf3d6 3. Rb5Rd7 
4.Ve2e5 5.c3RiR 6. V:R+ 
Vd7 7. Ve2 Žc6 8.0-0 Re7 9. 
Ža3f5 10. e:fV:f5 ll.d4c:d 
12.c:de4 13.Žd2Žf6 14.Žb5 
0-0 15.f3e3 16. Žb3Žd5 17.

MISSIONARY SISTERS of J ESU S 
CRUCIFIEO. A aew Orier «f Nune 
ha* bMB MtabUehed to work tmnrg 
the coiored. Ton are invited to jota. 
Write: Shter Mary CyrUla. M.SJ.C. 
Mierionary Sisters of Joris Cruci- 
fied. SL notose Mission, Bok 113, 
Martury, Alchama.

U.S. Highway (Nmt Port Jorvi*) 
įį 206, Mont*gue. N. 4. — S mi> 
nutaa waik to Catholic church. 
'Tanni* . GoK - Swimming • dan- 
cing . Excoii«nt food. Writ» for 
brochuro “L** or phono Chanas 
or LoulM Rainhart — Montagua

Buy at the ESSO Siga 
MIKE’S SERVICENTER 

Mechanic on duty 
WASHING - SIMONIZING

Accessories - Batteries - Tires 
Mike MastruU. Prop. — LO 9-0512 

4566 BROADWAY 
Cor. Nagle Avė & B’way

SUMMER CAMPS

CAMP AUXILIUM
GirU between agas of I and M

Weekly rate $25.00. Siatar RoaaMe, 
F.M.A.; fLD.4, Bok 538, Nenrton, N J. 
Resident Nurse; under aupervialon 
of Salesian Sisters. Boating, Swim- 
ming, Hiking, Crafta, Hobbiea, Dra- 
matics. Telepbone DUpont 3-2621.

**Jt Jonia CaDa”, He is offering 
Paradine to you in retom for 

your prayers — love — work — 
and aacnfice. Hearken to Hta 
Call aa a Daughter of Mary.

Wnte to
REVEREND MOTHER GENERAL

Mothertouse of the

lowa & Pacific Ava*., Atlantic City, N.J. 
Indoor Heated Svimmiag Pool; TV, 
Htn in all unitu. 2 Blucka to Catholic 
Church; Sbort Bloek to Convention Hali. 
$5 up penoa— 2 in .m. Free Parking. 
FRSE Continental Breakfast. AT 5-6102.

VACATION DIREGTORY

FARM VACATIONS DIREGTORY
Now available the new Farm Vaca- 
tions & Holidays dlrectory describ- 
ing.184 vacationing f antis, ranches 
and rural inns ih the U.S. and Ca- 
nada. Weekly rates with meals $35-

Camp Mother Mazzaretlo, N. Hale- 
don, NJ. (Guest House for Women) 
July to Aug., weekly rate 530. Semi- 
Private rooms, food: plentydwell- 
prepared. Chapel. a pictureeque spoL 
Conducted by The Daughters of Ma
ry Help of Christians. (Salesian Sis-

Pabaltijo pirmenybėse 
laąmi latviai

Pereitą šeštadienį New Yor- 
ke praėjo Amerikos pabaltie- 
čių varžybos. Stambiausiu lai
mėtoju išėjo latvių grupė, nu
sinešusi pergales vyrų bei mo
terų tinklinyje ir vyrų bei jau
nių krepšinyje.

Krepšinyje latviai nugalėjo 
estus 77 : 55, o lietuviai — 
79:48. Kova dėl pirmos vietos 
tarp lietuvių ir latvių buvo la
bai aukšto lygio ir dramatiška 
iki paskutinių sekundžių. Lat
viai laimėjo 93:91. Mūsiškiai 
vedė visą rungtynių laiką. Pen
kias minutes prieš pabaigą net 
15 taškų skirtumu. Deja, nebu
vo pakaitų. Niekas nepasirodė 
nei iš Chicagos, nei iš Toron
to. Spartiems ir užsispyrusiems 
latviams tai atnešė pergalę. 
Lietuviais atstovavo: iš Water- 
burio Kryžanauskas, sukalęs 33 
taškus, Devinas ir Švelnys; iš 
New Yorko Marozas, Jokubaus- 
kas ir Kuryla. Jaunių krepšiny
je rungtynės tarp lietuvių ir 
latvių buvo pasigailėtinos. Mū
siškiai, neatvykus nei Clevelan- 
do nei Chicagps atstovams, pra-

< kišo 22:78. - -
Tinklinyje vyrų grupėje pir

maisiais išėjo latviai, įveikę 
mūsiškius 2:1 (15:3; 9:15; 15:2) 
ir estus 2:1 (15:12; 9:15; 15:11). 
Estai nugalėjo lietuvius 2:1 
(15:5; 13:15; 15:10). Moterų gru
pėje lietuvės su latvėmis pa
rodė gero lygio žaidimą. Mū
siškės turėjo juodą dieną, nes 
pralaimėjo 0:2 (13:15; 5:15).

Stalo tenise vyrių komandi
nes varžybas laimėjo estai, an
troje vietoje palikę mūsiškius 
(Meilus, Nasvytis, Navickas), ir 
trečioje latvius. Individualinėse 
varžybose ir vėl vyravo latviai. 
Vienintelę mums pirmą vietą 
iškovojo moterys (Rutelionienė, 
Kasperavičiūtė) komandinėse 
varžybose.

Vakare įvyko sportininkų ba
lius, gausiai aplankytas. Neaiš
ku, kam pasirinkta toji Eikš

tapo panaikinti. Žalys, nežiū
rint tolesnio pralaimėjimo 
Shilovui ir lygiųjų su Hirsh, 
iškopė į pirmą vietą, kai jis 
įveikė pirmavusį meisterį L. 
Witt. Pasekmės: Žalys 
l‘/2, Witt, Shilov, Hirsh po 6, 
Matthai 5U> Williams 3, Bai- 
kovičius Itys, Schlosser ir 
Leder 0 tš.

Worcester, Mass. Hotel Au
rora bus vieta kur sekmadienį 
gegužės 21 d. 2 vai. p.p. Mas- 
sachusetts meisteris JohnCur- 
do duos simultaną. Vietos lie
tuviai šachmatininkai privalė
tų išsijudinti ir dalyvauti si
multane.

Lietuvos p-bes Vilniuj, lai
mėjo Vladas Mikėnas, surin
kęs tš., Vistaneckis ir
D. Lapienis po 8^>, Česnaus
kas ir Maslov po 8 tš. Did- 
meisteris Chohnov nedalyva
vo.

Vladas Mikėnas, drauge su 
estu Keresu ir iš Latvijos — 
M. Taliu dalyvaus tarptauti
niam turnyre, Zūrich, Šveica
rija nuo geg. 27 iki birželio 11

Žcb4 2O.Že4Bc8 21.g4Vd7 
22. Žbc5d:c 23.Ž:g5c:d 24. 
V:d4h6 25. Bdle£ ir balti pa
siduoda.

Osgood Avė.
New Britain, Conn.

Missionary Sisters of the Third 
Order of SL Francis

Futbolas

pa- 
Kli- 
da-

Užpereito trečiadienio vakar 
rą mūsų pirmoji futbolo koman
da įveikė pirmenybių rungty
nėse GAAC 3:0 (3:0). Mūsiškiai 
išėjo beveik su puse rezervi
nės. Reikėjo šauktis veterano 
Belecko pagalbos, kuris ir 
siekė abu pirmus įvarčius, 
večkos pasigėrėtinas šūvis 
vė mums ir trečią įvartį.

Pereitą sekmadienį Randalls 
Island New Yorko DAFB rink
tinė netikėtai įveikė Karlsruhe 
SC 2:1. Prieš rungtynes įvyko 
didelis paradas, kuriame 16,000 
žmonių stebėjo ir mūsų atsto
vus su tautinėmis vėliavomis. 
Jaunųjų bėgimuose mūsų ma
žučių komandos vidurio puoli
kas Anona 60 m nuotolyje lai
mėjo pirmą vietą.

šį savaitgalį abi seniorų ko
mandos rungtynių neturi, šeš
tadieni žaidžia mažučiai drau
giškas rungtynes su Eintracht 
2 vai. o jaunučiai — pirmeny
bių rungtynes 3 vai. taip pat 
su Eintracht Ovai Astoria, L.L 
Jauniai sekmadienį turi pirme
nybių rungtynes su Hoboken.

Mirė Jurgėla
Gautomis žiniomis pereitą sa

vaitę Chicagoje mirė'Jurgėla, 
buvęs Lietuvos krepšinio rink
tinės ir Kauno Grandies gyni- 
kas. Jurgėla žaidė Lietuvos 
rinktinėje, kuri 1939 metais lai-

klubo salė, kai mūsų parapijos mėjo Europos krepšinio pirme- 
visai neblogesnė. nybes. Atletas

DR. POLIKRONUI KUSAI 
mirus, jo žmonai S. Kusienei, dukrai ir sūnui bei seserei 
Blažienei gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Gydytojų Korporacija 
FRATERNITAS LITUANICA 

aSBSSSSSSSBSSSSSSSSBSSSSSS

DR. POL1KRONUI KUSAI
mirus, jo liūdinčią šeimą ir gimines nuoširdžiai užjaučia

New Yorko
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJA

Po trumpos ir sunkios ligos gegužės 15 mirė mūsų 
žmona ir motina

A. f A.

ANASTAZUA MAČIULIENĖ - MAKUTINAITĖ, 
gyvenusi 462 15th Street. Brooklyn, N. Y. Velionė 
buvo 61 m. Palaidota iš Angelų Karalienės barny- , 
čios gegužės 18 šv. Karolio kapinėse.
Nuliūdime liko vyras Pęanas Mačiulis, duktė Elena 
ir žentas Vitas Andrews.

REALESTATE

In Our L*dy of the Seas Parish 
on Staten IsUnd. AunaaiMe — $18.950.

YOU'LL SAVE $500
Price* witl be rat**d from June ist. 
ONLY 10 HOUSES LEFT FOR SALE: 

HICKORY HILL HOMES
Amboy Rd.. Annada.e. S.l. Bay St. up 
to Hylaa Blvd.. Hyian Blvd. turn right 
at Barclay, left at Amboy Rd. to the 
Model Homes. Telephone FL 6-16M.

THE SIX GABLES
BARRYVILLE

St. Anthony of Padua par. Okis gralio je 
Catskill kalnu Sullivan apylinkėj tarp 
Barryville ir Julan. Apie 55 akrus te
mis, pusė pievų, pusė pušų miško; Ide
ali vieta kurortui. Colonialinio stiliaus 
namas su 17 svečiu kambariu; šiitas ir 
šaltas vanduo; atnaujinti privatūs kam
bariai, alyvos pečius šildymui kambarių 
ir vandens. Apie 3000 dėslių vištų, dar
žinė ir - specialus tvartukai. Prie vieš
kelio; 2 kartu ateina paštas; mokyklos 
autobusas pravažiuoja pro namus; kai
mynystėj bažnyčia ir krautuvės. Su gy
vu ir negyvu inventorium parduodama 
ištikus šeimoj mirties nelaimei. Galima 
apžiūrėti bet kada.

H. O. HINCK
Barryville, N. Y. — Tet. Barryville 2474

BURKARD MASPETH
I DON T MEAN TO RUSH YOU BŪT 
WE ONLY HA VE 4 LEFT! Reasonable 
price. Solid Brick 4>4 room ranch type; 
large basement. extra large garage. In 
Queens $18.990. Gas hot tvater, base- 
board hcating, 100 amp. eleetrie Service, 
airconditioned (sleeves only). Agent on 
bremises, DA 6-7265; 63rd Street. Bet. 
Flushing Avė. & 59th Avė. — MODEL 
HOUSE OPEN DAILY Irom 12 - 5 P.M.

Year Round & Summer Homes 
at Pinecliffe Lake 

Sales & Rentals

EDWARD A. CASEY
REALTOR

13 Union Valey Road — PA 8-8931

In Saint Margaret’s Parish 
in PEARL RIVER, N. Y. 

CAPE COD 
bedrooms, modern kitehen, pan- 

eled diningroom, large livingroom.
Many extras. Owner. $21,500. TeL: 

PEari River 5-5484

4

Richmond HiU, L.I. N.Y.
Didelis 3 šeimų namas and didelio 

_sklypo. Pirmas augštas bus greit

mašinom. $29,000. Rob. G. Wickes. 
Jamaica Avė., corner 112th Street 

VI 6-5700

RELIGIOUS NOTICE

PIOUS SOCIETY OF THE 
FATHERS OF ST. CHARLES 

(Scalabrini Fathera). 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 4 Brothers 

. of this Society is to work primarily a- 
mong the Italian Emigrants and their 
čhildren throughout the world.
At the present time we number appros- 
imately 1100 members working in four- 
teen different countries. In the U. S. 
and Canada we have 45 parishes. 27 
schools. 2 Homes for the Aged. a Minor 
Seminary, a Novitiate and a Major Se- 
minary. • For furtber Information a- 
bout the Pious Society of the Fathers of 
St Charles write to — VOCATIONAL 
DIRECTOR — St Charles Seminary, 
Staten Island 4, N. Y.

Ptekskill, N. Y.

Sisters devote their iive* to teaching on 
the Etomaotary, High, Business 4. Col- 
loge levei* and do missionary work in 
S. America. Th*y also care for čhildren 
in orphanages. For Information please 
write to Rev. Mother M. ROBERTĄ — 
Mount St. Francis, Peekskill, Nčw York.

RIVERVIEW FaRM and MOTEL 
Prattsville 3, N.J TeL AK 9-3404 
“For Fun.. .for Relaxation . Modern 
accom. Rooms & cahins with private 
baths. Excell, c-dsine served hole! 
style. Swimming, fishing, L.cycles, 
lawn sporte, danei ng, golf. Catholic 
Church nearby. Fai-dies invited. $42 
to $60. Wnče / call Mrs. Moore, prop.

newstands or inaii 5Oc to h'arm Va- 
cations & Holidays, Ine., 500 Fifth 
Avė., New York'36, N. Y.

Carmela, F-M.A. 659 - 723 Belmont 
Avė., N. Haledon, N. J. HA 7-0452.

TO JESUS THROUGH MARYasa 
DAUGHTER OF VV1SDOM. Com- 
bine PRAYER A WORK for Souis!
Founded in 1703 by St Louis-Marie de 
MONTFORT. the Congregation of the 
Daughters of VVisdom has a tvofąld 
aim •
1) The sanctification of its members by 
the three vows and the special practice 
Of TRUE DEVOT1ON TO MARY.
2) Service of God in neighbor in all 
types of apostolate.
The congregation has spread to eight- 
een countries on tour continents.

For further infonnation. wnte: 
REVERENO MOTHER PROVINCIAL 

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

SU. 4 'N’ ŠOU N D MOTEL 
MONTAUK «, L.I.. N.Y.

The only Mote! o: the Sound, New this 
year. Motei 4 c.fficiencie*. Sound proof, 
wall to wail carpeting, Heated; every 
room has water view. F.ivate beacn. 
Attractive rates. Walking dvtance to 
Montauk Harbor 4 Fishing Boats. In 
Queent — Call OLympia 8-3053.

Šėe You in The CatakiUs At

O'SHEA HOUSE 
EAST DURK A M, N. Y.

AU Accommodations & Recreational 
Facilities for Your Vacation Needs. 
Large filtered swimmiDg pool - under 
water lighting with new safety voltage.

Cath. ’ Church on adjoining grounds 
Paddy and Josephine Burke, Props.

ME 4-7412 — N.Y.C. RE 4-5102

PEGGY RUNWAY LODGE

NURSiNG HOME

DOWN HILL RĘST HOME

Narrowsburg, N. Y. ALpine 2-7135. 
One of Delevvare Valley’s finest Re
sorts. Located on Penn. side of river. 
Most 
pool. 
cabin 
Near

NorthporL An excellent estate con- 
verted into a home for elderly people 
—couples, men or women. Exceilent 
cuisine; Day & night care. Your visit 
is welcome! (Near Route 25A) Re- 
servoir Ave^ Northport, L.I. Tel.: 

ANdrew 1-8088

PASSIONIST WAY OF LIFE
As A PRIEST You Will: Pray and 
Study in Seminary or Monastery. Be 
Ordained, Preach Missions. Retreatc as' 
Missionary Home or Abroad. Write for 
Information — GENERAL VOCATION 
DIRECTOR, Passionist Monastery. Box 
24. Jamaica 32, L.I. N.Y.

We Preach Christ Crucified

RELIGIOUS SISTERS OF MERCY
College Secondary4.Elementary Schools 
Diocese of Trenton 4 Camden. N. J. 
IS GOD CALLING YOU To Be A Sister 
Of Mercy — to serve the poor, siek and 
uneducated. For Information ivrite — 
MOUNT SAINT MARY NOVITIATE 
U.S. Highway 22 and Terrill Road 

North Plainfield. New Jersey

ST. PAUL BOOK STORE 
Special Grfts for Mother’s Day 
Assortment of Rehglous Books 

Bibles - Missals - Children's Books 
Religious Articles for 

Communion - Confirmation 
2187 Victory Blvd. GI 2-0047

The LITTLE SERVANT SISTERS 
of the IMMACULATE CONCEP- 
TION of the BLESSED VIRGIN 
MARY. The Little Servant Sisters. 

Founded in Poland in 1850 
Founded by a seintly servant of God. 
Edm. Bojanoirski. * co-founder Father 
Theophilus Bacsynski. e Serving as 
Sisters in the Diocese of Buffalo. Tren
ton and Camden. in schools. homes. 
novitiates and foreign misstons. For 
further infonnation trrito to:

Rev. Mother STEPHANIE CLARA. 
184 Amboy Avė., VVoodbridge, N. J. 
Vmmaculate CONCEPTION 
Novitiate, 
Cropvvell Road, Mariton. N. J.

CHAMINADE
Mineola, Long Island

A high school for boys taught by Ma- 
rianlsts • A high school eųuippvd with 
an 80-posltion language laboratory and 
stressing tb»> need for leaming to speak 
modom foreign langiiages • A high 
school that features speech and speech 
activities.

everything in sports. Modern 
Unique and exceptional new 
acc. Also aousekeeping units. 
Catholic Chuoch. Booklet —

Fr. & R. Behiing

MT. ASSUMPTION Boy’s Boarding School
Conducted by the Brothers of Christian Instruction. New York State 
Regents. 9th GRABE THROUGH HIGH SCHOOL — prepares direetly 
for College. AU Sports; Band. Direct R.R. and Bus Lines. New York 
References gladly given. For Catalog, address Rev. Brother Director.

ON LAKE CKAMPLAIN, PLATSSBURG, N. Y.

i SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

CREEKSIDE RĘST—On the Great 
South Bay. Our Service includes: 
continuous care; diet meals; water- 
front landseape; transportation to 
churches; recreation, etc. Private or 
semi-private. Under personai care 
of N. D. Demisay, M.S.S.; 54 Clocks 
Blvd., Amityvillė, LJ. — AM 4-3350

RĘST HOMES

Catholičs Welcome at

SUNKEN MEADOW 
RĘST HOMES

Beautiful groundš, special diets 
24-hr. supervision. Certified.

516-KI 2-9879

TREE SURGEONS

R. T. DAVIES
81 Hilicrest Avė.. Mprristown, N. J. 

TREE SURGEON
Pruning - Spraying - Removals 

Insurance • Special consideration 
given to religious institutions. TeL: 

J E 8-7844

ROOM ■ BOARD

Catholičs Welcome 
Croton on Hudson

NEW RANCH, wooded aere, beau- 
tifdlly landseaped, large rooms, 
private baths. Reasonable prices.

TE 1-1481

LOVELY 
PEOPLE 
Excellent 
Catholičs 
prices - Near Bus Station - Beauti
ful grounds. Spacious porch. Phone 
anytime — MO 7-9165.

HOME FOR ELDERLY 
— Kind Consideratioh - 
Table - Home Cooking - 
welcome - Reasonable

SUMMER RESORTS

THE CORNER HOUSE

May 12 to Sept. 15

Guešt rooming house. Near beach 
and Catholic Churches; hot & cold 
runing tvater in every room. — 134 
Woodland, Avė., Avon-by-the-Sea, 
N. J. PR 4-1359. Mrs. H. Hareter.

JOE’S MT. VIEW, Bmc 61. Rd. #6, 
Catskill 1. N.Y. — ORange 8-5864. 
Mod. accom.. also family bungalows. 
Famed Ital.-Amer. Cuisine, home bsk- 
ing by 'Chef Joe’. Svrimming pool. sun- 
deck. Casino with orchestra & dancing 
nitely. Sports. near Cath. church. $42 
to $5») ’k includes everything. Book
let. JOS. SCAFTDI. Prop. Mem. Wknd. 
Spc. $25. Fri. eve. tilltTues. after dinner.

ELM RĘST HOUSE

E. Durtam 2. N.Y. — CEdar 9-6961. 
Modern rooms with running hot & 
cold water. Cool dlning rm. Sports. 
swimmlng, riding. amusements, mo- 
vies. dancing. Near all churches. $37 
to $42 per week. Adults only in July 
and August. Booklet No singles in 
July and August Mrs. Hattie Field

East Shores Estates. Lake Hopat- 
cong, New Jersey. Furnished Sum
mer Cottages for rent, family com- 
munity, all eonveniences. Church on 
property; ūse of 1000 ft. sand beach 
and boat docks. Call Hopatcong 8- 
0493 or see J.E. Benedict on prems.

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

BALSAM SHADE for an Ideal Vacation. 
Spacious grounds. gorgeous vievvs, finest 
accom., new deluxe motei-style rooms, 
wall-to-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. 
Tčl. YOtown 6-5315.
4-OAY MEMORIAL VVEEKEND $30-35

IDYWILE COTTAGE 
2000 Ft. Elevation

Mt. Pocono 2. Pa. Terminai 9-7237
‘■Take-it-Easy” moderato cost Vaca-.

. tions. QUIET—RESTFUL—COMFORT- 
ABLE. — Good food. good ^ds. good 
company. Family style meals. -Near 
churches. Stores. Some sports on pre- 
mises. Booklet "L". —Viola Curran.

Mrs. VAMOSS HUNTER LODGE

Hunter, N. Y. — TeL: Hunter4284 
Open all year round. Ideal for Vac- 
ation. A place for the discriminate. 
Continental cuisine; Sports; Comf. 
rooms. Information &Reservation in 
New York — Ll 4-3307 (9-12 A.M.).

L 
h

RAY’S UQUOR STORE
Galįma gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Lietuviškų produktų: 1
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ ;

i 
i

PETRO LISAUSKO
krautuve

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

VENDOME PLAZA HOT^EL — 510 
Ocean Avenue, Long Branch, N. J. 
Gala Opening July 4th. Tho perfect 
vacation spot in Long Branch, N.J. 
Italian-American cvisine. AU sports 
& activities. Near Catholic church. 
Rates from $70.00. Under personai 
direction of Mr. Amedeo Colitti.

CA 2-6484

VVANTED — Summer Boarders on 
coflntry farm. Home cooked meals. 
Clean comf. bedrooms, g^lf course, 
swimming&farmers museum within 
20 min. drive; near Catholic cL'irch. 
Will meet at aus or train station. 
Reasonable rates; special rates by 
week. TeL New Berlin VI 7-4948 or 
ivrite LeRoy Taylor, Edmeston N.Y.

PINE GROVE HOUSE
East Quoque. L. I. N. Y. 
TeL Hampton Bays 2-0877

Prie Shinnecock Bay ilanKos. seniai 
žinomas gerais valgių patiekalais. Yra 
maudynės. laiveliai plaukioti. Mielai 
priimamos šeimos. Namukai (cottages) 
savarankiškam ūkininkavimui Prieina
mos kainos. Dvi mylios ligi katalikų 
bažnyčios. Savininkas

Mrs. J. E. Tunnell

ON SHINNECOCK BAY 
OVERLOOKING OCEAN

HORIZON MILLS
Luxury Acc^modations 

Svrimming pool - Rooms & Suits 
Priv. Dock - Efficiency Maisonettes
May 12 - June 29 Pre reason rates 

After June 29 minimum reservation 
1 week

TeL AT 3-0458 P. A. Box W 
Southampton 4. N. Y.

CAMP
SILVERNAILS

FOR BOYS
Pine Piains, N. Y. (2 hrs. N.Y.C.) 
Complete camping pmgram. all ac
tivities • Modern facilitics. country 
estate grounds • Horseback riding. 
ham radio. Go Kart • Small limited 
enrollment—Individual guidance • 
Supervised by N. Y. State Certified 
Dir. of Health. Physieal Fducation 
and Recreation.

?nr Reservations call or ivrite: 
Director, Robert Lapolla. B.S., M.A.

20 Bradley St., Beth Page, N. Y.

WEIIs 5-9550

x PRANAS BRUCAS, savininkas

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

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

Liguor Store, Inc^
-■ 322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, 

Manager
Didelis pasirinkimas 

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

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon St. Philadelplua 23, P*.

POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providence Street
WORCESTER, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvi!
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimu

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, Nesr Britain, Cooil

Tel.; BA 9-2242 — 9-9336 
Aptarnauja NBW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Cona.



ŽINIOS ATOSTOGOS

PreL Pr. Juras, gegužės 17 
dalyvavęs preL J. Balkono pa
gerbime New Yorke, prisimi
nė vasaros moksleivių ateiti
ninkų stovyklas ir jas paremda
mas, per AF gen. sekretorių 
kun. V. Dabušį paskyrė 100 
doL premijom už geriausius 
stovyklautojų rašinius lietuvių 
religinio gyvenimo temomis. 
Ateitininkų Federacijos Valdy
ba gerb. prelatui nuoširdžiai 
dėkoja už dosnią auką, kuri 
bus padalinta Dainavos ir Ken- 
nebunkporto moksleivių ateiti
ninkų stovyklų vadovybėms

N. Y. Lietuvių Taryba, tal
kininkaujant latviam ir estam, 
bendrai rengia birželio įvykių 
minėjimą birželio 18 d. 5 vai. 
popiet Carnegie Endowment pa
talpose.

Filisterių Skautų Sąjungos 
New Yorko skyriaus susirinki
mas įvyks šį sekmadienį gegu
žės 21, 5 vai. popiet dr. H. 
Lukaševičiaus bute — 85-64 
98th St., Woodhaven, N. Y. 
Programoje dr. Vyt. Vyganto 
paskaita, diskusijos, filmos, ar
batėlė. Visi skyriaus nariai ir 
bebaigia studijas skautai kvie
čiami atsilankyti.

Dr. Polikronas Kuša mirė ge
gužės 14 Port Jefferson ligo
ninėje, Long Island, N. Y.

Dr. P. Kusai mirus, N. Y. 
Lietuvių Gydytojų draugija vie
toje vainiko paaukojo Vasario 
16 gimnazijai 25 dol.

Karinio pajėgumo dienos
JAV karinių pajėgų dienos 

yra šią savaitę — nuo gegu
žės 13 iki 21. New Yorko vi
suomenė kviečiama aplankyti 
karinius dalinius: gegužės 20 
Brooklyn Army Terminai, 58 
St. and Ist Avė., Brooklyn, nuo

pietuose Waldorf Astoria vieš
butyje New Yorke gegužės 17 
dalyvavo 30 kunigų iš New 
Yorko — New Jersey — Con- , 
nectieut provincijų.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas bus gegužės 19, penk
tadienį, 7:30' v. v. Baltų Lais
vės Namuose, 131 East 70 St.

į Bus svarstoma tema — tarptau- 
i tinės politikos labirintuose. Dis

kusijų moderatorius dr. Kęstu
tis Valiūnas, kuris apžvelgs 
JAV šio meto politines nuotai
kas, dr. Antanas Trimakas su
pažindins su dabartine Lietu
vos -laisvinimo padėtimi, o dr. 
Vytautas Vygantas iškels pro
blemas, susijusias su naujųjų 
valstybių studentijos nuotaiko
mis. Po 'susirinkimo kavutė.

Lake Hotel, Asbury Park, N. 
J. (Seventh ir Park Avės.) se
zono atidarymas bus keturias 
dienas — gegužės 27, 28, 29 ir 
30. Atidarymo dienomis šokiam 
gros Algirdas Kačanauskas ir 
orkestras. Bare svečiam patar
naus Danielius Averka. Lake 
Hotel prez. E. Kubaitis ir vi- 
ceprez. A. žemaitis svečiam pa
taria užsisakyti kambarius se
zono atidarymui ir vasaros atos
togom.

Dail. Adomas Galdikas ir 
Magdalena Galdikienė šios va
saros atostogas praleis Cape 
Cod, Mass., Lūšių ir. Veitų vi
loje “Meška”.

Dr. Balys Marcilionis mirė 
gegužės 15 Queens Gen. Hos- 
pital, palaidotas iš Apreiškimo 
par. bažnyčios gegužės 18 šv. 
Karaliaus kapinėse. Velionis 
buvo gimęs 1900 gegužės 1 Kil- 
diškiuose, Biržų apskr., Lietu
voje. Ekonomijos mokslus dak
taro laipsniu baigė Grąže, Aus
trijoje. Buvo Prekybos Institu
to Klaipėdoje, vėliau Šiauliuo
se, lektorius. Į JAV atvyko ________ ________
1957. Tremties metą Vokietija A L Tautinės Sąjungos" namų, 
je praleido Augsburge. 434 E 4 st So Bostone, abi

10 prieš pietus iki 3 vai. po- Darbininko 34- nr. prie ėdė- salės bus užpildytos nauja dai- 
raščio “Brangiausias vardas” liniuko kūryba.
įsibrovė korektūros klaida:vie- 
toj autoriaus J. Tyruolio turi 
būti A. Tyruolis.

Frank ir M. Milai yra ilga
mečiai Darbininko skaitytojai ir 
jau 11 metų turi rėstoraną 101 
Cooper St., Brooklyn 7, N. Y. 
Taip pat yra išauginę dukrą, 
kuri šį pavasarį išvyksta pas 
seseles trapistes į New Burns- 
wick, Kanadoje. Lankydamiesi 
Darbininko'administracijoje, ap 
simokėję savo prenumeratą taip 
pat užsakė Darbininką savo tė
veliui bei uošviui Jonui Radze
vičiui, Girardville, Pa. Besiarti
nant tėvu dienai, kviečiame ir 
kitus Darbininko skaitytojus 
užsakyti savo tėvui Darbininką 
papiginta kaina iki šių metų 
pabaigos 3 dol., apvaliems me
tams 5 dol. Šiems ir 1961 me
tams 8 dol. Pasinaudokite pro
ga Darbininko papiginimu. Už
sakydami laikraštį ne tik su
teiksite malonumą savo tėvui, 
bet ir palaikysite gražiai lei
džiamą mūsų laikraštį.

AKTORIUS KAZYS VASILIAUSKAS “Kanarėlėje” vaidina vieną iš svarbiausių vaidmenų. Spektak
lis įvyksta šį šeštadienį, gegužės 20, 8 v. v. Van Wyck Junior High School, 85-05 144 Štr., Jamaica,

DAIL KAZIMIERO ŽOROMSKIO PARODA BOSTONE
Judrusis Bostono liętuvių 

kultūrinis gyvenimas atžymi 
dar vieną įvykį — gegužės 21 
atidaroma didelė dailininko 
Kazimiero Žoromskio paroda.

piet: Fort Hamilton, Brooklyn. 
karinių dalinių paradas nuo 96 
St. ir 5 Avė., New Yorke; ge
gužės 21 — Floyd Bennet, 
Brooklyn, Fort Tilden prie Riis 
Park. D. Klinga

Amerikos Legijono Lietuvių 
Posto Vadas

Jievos Ignatavičienės - Zig-
mantaitės, iš Voverų kaimo, 
anksčiau gyvenusios Lawrence, 
Mass., ieško brolis. Pati ar apie 
ją žinantieji prašomi atsiliepti: 
Ona Malakauskienė, 234 Broad- 
way, Bayonne, N. J.

Didžiausias pasirinkimas
New Yorke
VOKIŠKŲ Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

Vokiečių Meistrų 
patarnavimas
German Hi-R Cenfer 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
N. Y. City — AT 9-6609

Parodoje bus išstatyta dvie
jų laikotarpių paveikslai. Di
desnę dali sudarys jo natur-

KUR ATOSTOGAUTI? —
LŪŠIAI ir V EITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti į gražųjį CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų 
puošnioje

MEŠKOS VILOJE
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
šeimininkai užtikrina • Gražią 
ir ramią aplinką • Erdvius, pa
togius ir jaukius kambarius • 
Gerą ir sveiką iki soties maistą 
• Malonų patarnavimą • Pava- 
karėlius su programėlėmis vai
kams ir k.

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto:

MONUMENT BEACH. pasiekia
mas per 5 minutes pėsčiomis;
SILVER BEACH, gražiausias 
Cape Cod per 10 minučių auto
mobiliu. Vasarotojus be automo
bilių nuveža ir parveža savinin
kai. Sezono pradžia birželio 17 d.

Iki sezono pradžios kreiptis:
S. M. LŪŠYS

105 Grand SL, Brooklyn 11, N.Y. 
Tel.: EVergreen 7-5576

mortai -— buteliai, gėlės, jo 
fauvistinės nuotaikos kūryba, 
vaizduojanti daugiausia Kris
taus gyvenimą, įvairūs peisa- 
žai. Paskutiniu laiku dail K. Žo- 
romskis yra pasikeitęs, dar la
biau sumodefffėjęs. Nuo 1959 
jis ėmė tapyti abstraktinius pa
veikslus. Tų metų rudenį jis 
aplankė Naujosios Anglijos į- 
vairias vietoves, škicavo rude
nėjančius miškus, pirmą sniegą. 
Praeitų metų vasarą praleido 
Kennebunkporte, Me., studi
juodamas jūrų uolas, bangas, 
darydamas piešinius. E tos me
džiagos sukūrė visą eilę gerų 
paveikslų, kurie vaizduoja gam
tos gaivalą. Dailininkas nėra 
visai abstraktus, dar galima at
sekti gamtą su jos nuotaiko
mis ir jos ritmu. Vaizduoda
mas ir mažą gamtos detalę, jis 
sugeba įžvelgti į visumą ir per
duoti gamtos gaivalingumą. ♦

Dail. Kazimieras žoromskis 
• labai daug dirba prie kompo

zicijos, spalvos ir technikos, 
ieškodamas kuo geresnės, grakš 
tesnės formos. Tapydamas var
toja peilius ar teptukus. Tom

Adv. A. Shalna Massachu- 
setts Trial Lawyers Association 
metiniame suvažiavime Parker 
House, Bostone, perrinktas ta
rybos nariu ateinantiem tre- 
jiem metam.

Baltų Sąjungos Bostono sky
riaus metinis susirinkimas į- 
vyks gegužės 21 d. 3 vai. po
piet Tarptautinio Instituto pa
talpose, 190 Beacon St. Po su
sirinkimo bus meninė dalis. Be 
to, bus rodomi spalvoti paveiks
lai iš latvių ir lietuvių meno 
parodų Amerikoje. Kviečiami 
nariai ir svečiai.

Bostono lietuvių mišrus cho
ras, vedamas komp. J. Gaidelio, 
savo antrajame metiniame kon
certe gegužės 28 d. 2 v. South 
Boston High School salėje su 
soliste D. Mongirdaite ir mer
gaičių trio atliks ištisai naują 
programą. Choro repertuaro 
pirmoje dalyje liaudies ir ori- 
nalios dainos, kurios bus išpil
domos dainų šventėje Chicago- 
je. Antroje dalyje — pirmą 
kartą lietuvių kalba bus atlik
ta Johanno Strausso valsai: 1. 
Vienos gyvenimas, 2. Vienos 
miško pasaka, 3. Menininko gy
venimas, 4, Mėlynasis Dunojus, 
5. Vynas, moterys ir dainos.

Metiniame šv. Petro parapi
jos bankete gegužės 14 daly
vavo virš 600 parapiečių. Ban
ketas gerai nusisekė.

Pirmoji komunija bus gegu
žės 21 d., 9 vai. ryto, o po
piet 2 vai. gegužinė procesija 
miesto gatvėmis: West 4th, 
Dorchester, Broadway ir B. St. 
Procesijai sugrįžus į bažnyčią, 
bus vainikuojama Marijos sta
tula.

Motinos dienos minėjime ge
gužės 13 tautininkų namuo
se paskaitą skaitė E. Vasyliū- 
nienė. Meninę dalį atliko mer
gaitės skautės, vadovaujamos 
St. Subatkevičienės. Po progra- 

gegužes mos įj. vaj§įų buvo mišios šv. 
Petro bažn. Dalyvavo skautų

atostogų

Maine.

vasama- 
asmenls

.Geriausiai pailsėsite

žalyje Kennebunkport, 

Pranciškonų vedami
miai priima pavieniu*
ir šeimas. Atostogavimo sezonas 
šiemet prasideda birželio 30 d. 
ir baigiasi rugsėjo 1 d.

Daugelio metų praktika rodo, 
kad tūkstančiai grįžta pailsėję 
žavioje Maino gamtoje ir gaivi
nančioje jūroje. Dėl informacijų 
kreiptis:

FRANCISCAN MONASTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOr+li 7-2011

ar 207 WO 7-20! I

Gražiajame MAINE krašte — 

KENNEBUNKPORT, Maine, va

sarvietėje, prie Atlanto,

BERNIUKŲ
STOVYKLA
vadovaujama Tėvų Parnciškonų, 
prasideda birželio 30 d. po pietų 
ir baigiasi liepos 28 d. 
gali pasilikti ir ilgiau, 
priimami nuo 7 iki

Stovyklos vadovybė
kiekvienam fizinį, dvasinį ir tau
tinį atsigaivinimą. — Kreiptis:

FRANCISCAN MONASTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Norintieji 
Berniukai 
15 metų, 

užtikrina

Tel. WOrth 7-2011

ar 207 WO 7-20II
Berniukai iš New Yorko apy

linkės bus vežami iš Brooklyn, 
N.Y., birželio 30 d. mūsų priemo
nėmis. Tik reikia iš anksto pra
nešti, kas nori tuom pasinaudoti.

technikinėm priemonėm jis su
geba išgauti nuostabių spalvų 
žaidimo ir efektų. Taip jo pa
veikslai yra patrauklūs, kūry
bingi ir vertingi.

Paroda atidaroma
21, uždaroma gegužės 28. Jos
lankymo laikas: gegužės 21 y. skaUįjų atstovai su organi-
nuo 4 vai. iki 9 v. v., gegu
žės 22 — 26 nuo 5 iki 9 v. 
v., gegužės 27 nuo 9 v. r. iki 
9 v. v., gegužės 28 nuo 10 v. 
iki 6 v. v. (j.)

CATSKILL KALNUOSE

S. ir E. KRAUNAIČIŲ 

vasarvietė

Druskonie Hali
Jau atdara ir priima svečius sa
vaitgaliams, grupių iškylas, už
sakymus vasaros sezonui ir pen
sininkus reikalingus ilgesnio po
ilsio ir priežiūros. Apie atvykimą 

prašoma įspėti laišku ar telef.z

Andes, N. Y. 2781

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į Lietuvių Atletų 
Klubo rengiamą Sportininkų pagerbimo

PAVASARIO BALIŲ
kuris įvyks

šeštadienį, š.m. gegužes 27 dieną
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

North 5th ir Havemeyer gatvių kampas. Brooklyn, N. Y.

Programoje:
• Geriausių sportininkų pagerbimas ir dovanų įteikimas
• Vaišės ir šokiai
• Šokiams gros puikus orkestras
• Veiks vaišingas sportininkų bufetas

Pradžia 8:00 vai. vak. Įėjimas $1.25

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

zacijos vėliavomis. Mergaitės 
mirusių motinų atminimui pa
dėjo gėlių puokštę prie Mari
jos altoriaus. Gegužės 14 mer
gaitės skautės išpildė montažą 
apie motinas per Jono Roma
no vadovaujamą radijo progra
mą.

Parapijos piknikas ruošiamas 
birželio 11 Romuvos parke, 
Brockton, Mass.

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERALHOME
M. P. BALLAS — Directoriu#
ALB. BALTRŪNAS - B ALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

sr.

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

ved. Jonas J. Romanas,
WHIL — 1430 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11. iki 12 vid.

# •
LAISVĖS VARPAS

ved. P. VriEnis
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, 
Peniu.

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka

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

#
LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

RADUO VALANDA 
Direktorius 

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreirt Parkiray Statfoa)

WOOOHAVEN, N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. Vlrginla 7-4499

F U N E B A L HOME
197 WBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARV PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį
Nauja modemUka koplyčia Šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge Ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale laukite: Tet. TR 6-6494

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS


