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ĮVYKIŲ PERSPEKTYVĄ KO* 
MUNISTŲ NAUDAI:

■ Valstybės sekr. Rusk įspė
jo, kad padėtis Laose rimta: jei 
Laosas neteks neutralumo, tie
sioginiame pavojuje atsidurs ir 
Cambodia, Thailandas, Pietų 
Vietnamas. Tada jau pietų Azi
ja būtų komunistų rankose, o 
ir Indijos vandenynas atsidurtų 
komunistų kontrolėje.

Nauji faktai tokį pavojų sti
prina: Laoso komunistai per 
dvi savaites sulaužė du paliau
bų pažadus; balandžio 23 pra
nešta apie naujus puolimus 
prieš neutralinės grupės kariuo
menę; komunistų jėgos tik 110 
mylių nuo sostinės Vientiane.
MASKVA AGRESIJĄ REMIA:

Anglijos pastangos prikalbin
ti Sovietus, kad paveiktų Lao
so komunistus laikytis paliau
bų, nuėjo niekais. Ministeris 
Gromyko atsakė, kad atsišau
kimą už paliaubas sutiks pasi
rašyti tik tuo atveju, jei pir
ma bus paskelbta, kad už Lao
so neutralumo griovimą esanti 
kalta Amerika.

Maskva apvylė tuos, kurie .ti
kėjosi, kad Chruščiovas laiky
sis 1961 Vienoje Kennedy duo
to žodžio. N.Y. Times vedama
jame pastebėjo, kad Maskva

taiką išlaikyti teks ir Laosą
Chruščiovas neprisimena pažado Vienoje, remia agresiją, šai 
posi iš Amerikos. Ar Amerika Laoso neutralumą gins jėga?

laikosi Amerikos atžvilgiu su 
ironija, pasityčiojimu. Daroma 
išvada, kad Chruščiovas nori la
biau patikti Kinijos ir Vietna
mo komunistam negu išlaikyti 
gerusk santykius su Kennedy. 
Pagal išmėgintą papratimą — 
patikti tam, kuris grasina ir ko
voja, ne tam, kuris rodo san
tūrumą ir palankumą.
AMERIKAI TEKS PASIRINKT:

N.Y- Times vedamasis sako,

kad tesanti viltis, jog Ameri
kos parodyta jėga įtikins ko
munistus daryti paliaubas ir at
sitraukti iš užimtos teritorijos. 
Balandžio 20 įsakyta Amerikos 
laivynui demonstruoti jėgą — 
įplaukti į Siamo įlanką. Kalba
ma apie galimybę ir Amerikos planai, 
kariuomenę iškelti į Thailandą, 
apie paramą Laoso neutralie 
šiem, jei jos vyriausybė prašys, 
šie pareiškimai ir žygiai Lao-

so komunistų neatgrasino: jie 
agresiją kaip tik sustiprino, Jie 
žino, kad Amerika prieš juos 
viena. Anglai nerodo noro im
tis jėgos. 
Amerikoje 
svarstomi

Žino taip pat, kad 
ieškant išeities jau 
ir naujų nuolaidų

padalyti?

HARRIMANAS, Laoso gais
ro gesintojas.

VIENOJE 1961, kur buvo sutartas Laoso likimas.

PREZIDENTAS: apie Laosą. Kubą, sasitikimą su^ viršūnėm 
ir savo programą J A V-bią Kongrese

Prezidentas Kennedy pa- čiovui, raginantį išlaikyti taiką 
reiškė balandžio 24 spaudos Laose- Prezidentas atmetė So- 
konferencijoje: vietų kaltinimus Amerikai dėl

Laoso neutralumo griovimo.
— Atominės kontrolės rei

kalu trij^ą konferenciją Mask
va atmetė. Anglijos iniciatyva, 
Amerika ir Anglija buvo pasiū
lę tartis trim ministeriam —

— Laoso reikalais W. Ave- 
rell Harrimanas, valst sek. pa
vaduotojas politiniam reikalam, 
balandžio 25 vyksta į Maskvą. 
Tarsis su Gromyko. Įteiks pre
zidento asmeninį laišką Chruš-

PAVERGT. TAUTŲ seimo konferencija 
bus Europoje

Pavergtos Europos tautos 
daugiausia paramos susilaukia 
iš Amerikos- Čia yra susitelkę 
ir jų centrai, čia veikia prieš 
Jungtines Tautas ir Pavergtos 
Europos Tautų Seimas. Tačiau 
kasmet Pavergtų Tautų Seimas 
rengia sesiją ar konferenciją 
ir Europoje, kad iš naujo bū-

tuvos delegacijos pirmininkas 
V. Sidzikauskas. Jis bus ir pra
nešėjas pirmam klausimui — 
Kelias į ryty bei vidurio Euro
pos laisvę: susipratimas su esa
mais komunistiniais režimais ar 
režimų kontrolėje esančių tau
tų rėmimas? Antrą klausimą 
referuos Visoianu — apie Euro
pos politinį ateitį: europinis 
ar atlantinis apsijungimas?Nu-

Amerikos, Anglijos ir Sovietų. 
Sovietai atsakė, kad jie naujo 
nieko negali siūlyti ir jų reika
lavimai pasilieka galioje. Pre
zidentas nebemato reikalo to
liau susitikti su Sovietų vadais.

— Santykius su Prancūzija 
geriau gali taisyti paprasta di
plomatinė tvarka, ne viršūnių 
susitikimas. Tad prezidentas 
Paryžiuje nesilankys. Tik Itali
joje, Vokietijoje ir Airijoje. Su
sitiks betgi su Kanados nauju 
ministeriu pirmininku Pearso- 
nu gegužės 10-11.

— Kubos reikalu yra aiškiai 
žinoma, kad šiemet Sovietai iš
gabeno 4,000-5000 kariuome
nės. Kad būtų atgabenę, aiškių 
duomenų nėra. Priemonės prieš 
Castro ir rusus Kuboje bus 
“containment” — jų politinis 
ir ūkinis izolavimas.

Prezidentas tvirtai gynė sa
vo programą ir tikino, kad ji 
bus priimta Kongreso.

C.L. Sulzberger (NYT) jau 
aiškino, kad Laosas nesanti tik
rai valstybė; kad Laosas faktiš
kai jau esąs padalytas. Forma-

ką jie turi, o kitoj pusėj dary
ti koaliciją tarp dešiniųjų ir 
neutraliųjų ir jiem pripažinti 
tai, ko komunistai nespėjo už
imti.

NIKITA: APSIGAVO ar APGAUDINĖJO
Po Stalino pasmerkimo grįžta neostalinizmas? Nes 
komunizmas bė prievartos pasmerktas sunykti kaip 
demokratija be laisvės žmogui ir tautom . 

f

Maskva paskelbė, kad gegu- koegzistencija, sugyvenimas su 
žės mėn. šaukiamas partijos nekomunistiniais kraštais, tai* 
centro komitetas atstatyti ideo- kingas su jais lenktyniavimas.

lus sutarimas padalyti Laosą 
tik patvirtintu tai, kas jau yra 
įvykę. Reikią priimti realistiš
kai sprendimą, kol padėtis nė
ra labiau pablogėjusi.
Šito klausimo, jau viešai ke
liamo, negalės išvengti ir Har- 
rimanas, kuris kaip “gaisro ge
sintojas” tarėsi Paryžiuje, da
bar Londone ir keliaus toliau 
į Maskvą. Prieš Ameriką tokiu 
būdu pasirinkimas: ar ginklu 
pasipriešinti ftbmunistų agresi
jai Laose ar eiti į nuolaidas; jei

Dalinimas dabar svarbiausias 
politinis vaistas taikai išlaikyti 
(kaip senoj rusų kariuomenėj 
nuo visų ligų vartota ricina 
sveikatai atgauti.). Yra padaly
ta Korėja, padalytas Vietna
mas, padalyta Vokietija, pada
lytas Berlynas, padalyta Euro
pa, pagaliau padalytas pasau
lis — dar gali būti padalytas 
ir Laosas. Betgi tie, kurie siū
lo Laoso padalinimą dabar ne
pasako, kad ir padalinus ramy
bės nėra: gavę vieną dalį, ko-

griūva koalicija su komunis- munistai nenustoja-žiojasi ant- 
tais, tai palikti komunistam, ros-

loginei tvarkai. Labiausiai ideo
loginė netvarka pasireiškė me
ne ir literatūroje. Pradžią net
varkai davė pats Chruščiovas, 
paleisdamas iš maišo dvi “ka
tes”.

Viena buvo 1956 Stalino ir 
jo asmenybės kulte pasmerki
mas. Tai buvo taip nauja So
vietuose, kad sudarė įspūdį, 
jog senasis pasaulis sugriuvo 
ir prasidėjo naujas amžius. Jau
ni žmonės, idealistai ir entu
ziastai, tuo ir patikėjo. Puo
lėsi toliau vykdyti ir gilinti, ką 
Chruščiovas buvo paskelbęs — 
smerkti Staliną ir griauti visa, 
kas su jo nedorybėm buvo su
siję. Savaime ėmė garbinti tai, 
kas buvo Stalinui priešinga. 
Jaunųjų entuziazmą prieš Sta
liną rėmė Chruščiovas. Knyga 
apie Stalino koncentracijos la
gerių baisumus buvo praleista 
paties Chruščiovo. Jis rėmė ir 
jauną poetą Evtušenko; pada
rė jį chruščiovinių laikų tru- 
baduru kovoje prieš staliniz
mą. Evtušenko veiklos viršūnė 
buvo prancūzų radikalų laikraš
ty L’Express paskelbta Evtu
šenko autobiografija, kurioje 
didžiu patosu dar didesnė nea
pykanta buvo rodoma ne tik 
praeities Stalinui, bet labiau 
dabarties išlikusiem ir įsigalėju- 
siem stalininiam biurokratam.

Jaunieji ir šią idėją puolėsi 
vykdyti vsu nuoseklumu, šio 
sugyvenimo, koeg zistencijos 
vaisių viršūnė buvo abstrakti
nio meno paroda Maskvoje. 
Tas pat dėjosi Leningrade ir 
kitur.
Bet nuo čia Chruščiovas ėmė 

gaudyti savo paleistas kates ir 
kimšti atgal į maišą, o tuos, 
kurie jom žaidė, ėmė barti, už
darė kai kuriem duris į Vaka
rus, kai kuriuos, pasiuntė į psi
chiatrinę ligoninę pasigydyti. 
Pasikartodamas Chruščiovas, 
ėmė aiškinti, kad Stalino buvo 
padaryta daug gerų dalykų; 
kad Stalino laikų kritika ken 
kia ir tt. O dėl koegzistencijos 
beveik isteriškai ėmė aiškinti, 
kad jokios taikingos koegzis
tencijos negali būti tarp ideo
logijų; kad sugyvenimo tarp 
Vakarų ir Sovietų ideologijos, 
taigi ir kultūros, meno, litera
tūros, mokslo negali būti; kad 
kova turi eiti toliau.

Tam dabar šaukiamas ir par
tijos centro komitetas, kad pa
dėtų sugaudyti kates ir sus
tabdytų iš Stalino pasmerkimo 
kilusį liberalizmą, iš koegzisten
cijos kilusi vakarietietiškumą.

Ką visa tai reiškia sovietinio 
komunizmo istorijoje? Jauni
mui tai reiškia, kad jis virto 
Chruščiovo aukom. Aukom dėl 
to, kad jie patikėjo Chruščio-

ERHARDAS VIETOJ. Antra iš Chruščiovo maįįte

kancleriu
vietoj 14 metų išbuvusio Kon
rado Adenauerio balandžio 23 
partija pasirinko Liudviką Er- 
hardą, 66 metų, dabartinį vice
kanclerį, kuriam priklauso nuo
pelnai už Vokietijos ūkio at
statymą po karo (jis atmetė 
jam atsiųsto iš Amerikos pata
rėjo. Hellerio nurodymus ir da
rė priešingai).

Adenaueris nėra patenkintas 
partijos pasirinkimu. Jis mano, 
kad Er h ardas geras ekonomis
tas, blogas politikas. Jis neturįs 
tvirtos, aiškios politinės linijos. 
Amerikoje jo pasirinkimas su
tiktas su pasitenkinimu. Spėja, 
kad jo politika nedaug kuo 
skirsis nuo Adenauerio, tačiau 
Anglijos mokinys — Ek’har- 
das tvirčiau kovos už Anglijos 
įvedimą į ūkinę bendruomenę,

vo šūkiais, priėmė už gryną pi
nigą ir puolėsi juos vykdyti.

Chruščiovui tai reiškia išva- 
-dąr- jog Stalino nuvertimas iš 
esmės yra komunizmo pagrin
dų griovimas. Stalinas buvo ko
munizmo esminio elemento 
simbolis — jėgos, prievartos, 
smurto. Komunizmo pagrindas 
yra laisvės paneigimas asme
niui. Komunizmo sistema tol 
tvirta gyvenime, kol jos lai
komasi. kol ji ištisai vykdoma. 
Ji nustoja tvirtybės, kaip ir 
kiekviena kita sistema, kai jų 
esminiai elementai išimami. De
mokratija išsigimsta, kai nevyk
domas jos esminis elementas — 
laisvė, pagarba asmeniui; ko
munizmas nustoja tvirtybės, 
kai išimama prievarta, kai ima
ma rodyti laisvės asmeniui. Ir 
dėl to Chruščiovo abidvi iš 
maišo paleistos katės ėmė veik
ti prieš komunizmo pagrindus. 
W. Lippmannas pastebėjo: “Is-

tų pajudintas Europos pavergi
mo ir laisvės klausimas, šiemet 
konferencija bus Strasbourge 
gegužės 5-11. Tuo pačiu metu 
kaip ir Europos Tarybos posė
džiai.

Iš Amerikos vyksta į konfe
renciją 10 asmenų, tarp jų Lie-

— Izraelio prezidentas Itzhak 
Ben Zwi balandžio 23 vėžiu 
mirė, sulaukęs 78 metų. Buvo 
gimęs Poltavoje, Ukrainoje, 
prezidentas nuo 1952, mirus 
Weizmanui.

— Gallupo institutas rado, 
kad šiuo metu prezidentui Ken
nedy pritaria 66 proc., nepri
taria 21, be nuomonės 13-

— Georgo F. Kennan vasarą 
pasitrauks iš Amerikos atstovo 
Jugoslavijoje pareigų. Jo atsto
vavimo metu Titas suartėjo su 
Chruščiovu.
— Sovietų rašytojų ekskursi

joje po Ameriką dalyvauja ir 
du iš Lietuvos — rašytojas Jus
tas Marcinkevičius ir profeso
rius Sigitas Kregždė. Ekskursi
joje viso 30 žmonių. Išbus iki 
gįgpžės 15.

matomos taip pat diskusijos su 
italų, vokiečių, prancūzų ir 
anglų politikais apie Europos 
saugumą. Po konferencijos iš 
Amerikos nuvykusi delegacija 
pasiskirstys po 3 asmenis ir 
lankysis Europos sostinės at
naujinti ryšių su vyriausybėm, 
spauda ir egzilų tautinėm gru
pėm. Lietuvos delegacijos pir
mininkas bus toje grupėje, ku

tvirčiau rems Amerikos ir Ang-
lijos politiką, silpniau Francu- SOVIETU žemėlapis — be respublikų? 
zijos ir bus paslankesnis į po *• ■ ■ c
litinius kompromisus su Sovie- Kaip Amerikoje suprastas Es- naujo brėš savo žemėlapį, o gal 
tais dėl ūkinės naudos. tijos, Latvijos, Lietuvos, Kare- būt net ir vardą pakeis. Jie

ri lankysis Paryžiuje, Londone P,anuota* ui 'SO mil, o atsiejo 80, arba tiek, kiek penki neatominiai; su-
3 ' planuotas vienu atomų pakrovimu 10 kartų apie žemę, o reikia pakrauti

ir Briussely.

liaučiaus vertimas "Vakarų ūki
niu regionu".

—o—
Newsweek žurnalas, atsiliep

damas į pranešimą, kad Esti
ja, Latvija, Lietuva, Karaliau
čius padaromi “Vakarų ūkiniu 
regionu”, rašo:

“Toli pramatantieji ‘kremli- 
nologistai’ spėja, kad per kele- 
ris metus Sovietų Sąjunga iš

sako, kad Maskva ėmėsi per
grupuoti kraštus Į naujus ūki
nius vienetus, nutrinti senąsias 
tautines bei etnines sienas. 
Propagandinis darbas jau pra
dėtas nuo Baltijos valstybių —- 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 
Ekspertai mano, kad rusai ga
li pakeisti ir vardą —Sovieti
nių Socialistinių Respublikų Są
jungą, nes respublikos bus din
gusios.

kąs 5 mžn.

LAISVES TAUTINIAI KOMITETAI IR JAV-biu PARAMA 
vam, kurte lankėsi dopartamen- ti biudžeto klausimas. Anks- 
te, buvo užtikrinta, kad,vyriau- čteu Lietuvos Laisvės Komite- 
sybės nusistatymas dėl Balti-

Chicagos American balandžio 
7 ir kiti laikraščiai buvo pa
skelbę Allen ir Scott informa
ciją, kad Kennedy vyriausybė, 
patariama valstybės departa 
mento planavimo šefo Rosto
vo ir prezidento patarėjo Bun- 
dy, numato susiaurinti paramą 
ne tik Kubos egzilam, bet ir 
rytų bei vidurio Europos, ypa
čiai Baltijos valstybių. Tą pat 
dieną buvo pranešta, kad in
formacija esanti be pagrindo. 
O Baltijos diplomatiniam atsto-

jos valstybių nėra pasikeitęs.
Informacijas tikslinant ir 

tikrinant, patirta, kad tiesiogiai 
remiama yra Laisvosios Euro
pos tautinių komitetų veikla. 
Formaliai remiama visuomeni
nėm aukom. Jom išlaikomas 
Laisvosios Europos
arba centrinis komitetas ir 
tautinių komitetų veikla. Kas
met kyla šiem komitetam rem

tas buvo gavęs lėšų apmokėti 
9 asmenim. Paskutiniu metu 
lėšos buvo susiaurintos iki 5 
asmenų- šiemet pranešta, kad 
lėšos sumažinamo* iki 3 asme
nų. Jei projektas bus vykdo
mas, komiteto žmonėm, kurie 
turi kitur tarnybas, teks grei-

bendrinis čiausiai pasitraukti, bet tai pri-
klausys nuo paties komiteto su
tarimo. •

Laisvosios Europos Komiteto

vadovybė aiškina, kad parama 
mažinama be jokio spaudimo 
iš Washingtono. Tai esąs pa
čios komiteto vadovybės nusi
statymas sutelkti darbą ir lė
šas labiau į centrinį komitetą 
mažinant paramą tautinių ko
mitetų veiklai. Tai daroma dar
bo racionalizacijos sumetimais.

Tokis aiškinimas betgi ne vi
sus įtikina. Yra kitas aiškini
mas, kuris aiškina, kad para
mos nutraukimas nuo tautinių 
komitetų reiškia norą priside
rinti prie koegzistencijos lini
jos, siekiančios neerzinti Mas
kvos.

ŠEN. KENNETH B. KEATING 
RŪPINASI PAVERGTŲJŲ 

TAUTŲ SAVAITE

Balandžio 22 laiške Lietuvos 
Laisvės Komiteto Pirmininkui 
senatorius Keatingas praneša, 
kad jau yra susirišęs su prezi
dentu Kennedy, kad preziden
tas laiku išleistų savo atsišau
kimą dėl 1963 metų Pavergtų
jų Tautų savaitės. Senatorius 
K.B. Keatingas yra vienas iš 
geriausiai informuotų JAV po
litikų Kubos reikalais, bet jis 
lygiai nuoširdžiai rūpinasi visų 
Sovietų pavergtų tautų liki
mu. (Kor.).

torinė patirtis rodo, kad ne
paprastai sunku ir pavojinga 
atleisti varžtus diriguojamai vi
suomenei. Laisvė yra svaigi
nantis gėrimas, ir režimai, ku
riuos nepasitenkinimas privertė 
susiliberalinti, netrukus ima 
griūti.”

Chruščiovas suka ratą atgal. 
Neaišku tik, ar jis buvo apsi
gavęs, padaręs klaidą, lyg ne
žinodamas, kad komunizmas 
yra stiprus, kol laikosi prievar
tos. o duodamas asmeniui 
laisvę, atsisako nuo komuniz
mo esminio elemento. Gal būt, 
Chruščiovas tai žinojo, bet ty
čia tai darė. — apgaudinėjo, 
kad žengdamas vieną žingsni 
atgal, tuo pat metu parengtų 
du žingsnius pirmyn. Pirmyn 
vėl į nepasitenkinusių suverži
mą. i suveržimą ideologinių, ū- 
kinių, politinių laisvių. Tuo tar
pu šankiai rodo, anot Lite 
žurnalo, kylant neo-stalinizmą. 
Ir jo priekyje tas pats Nikita.

Netgi asmenybės kultas at
gijo. Atgijo nauja forma. Sta
linas nesiuntinėjo su svarbiom 
misijom savo sūnaus ar gimi
nių. Chruščiovas svarbiąsias po
litines ir ideologines misijas pa
veda savo Žentui. Jei ne "le
mens kultas“, tai "giminės kul
tas".
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Taika Zemeie-pop. Jono XXIII enciklikos pagrindai
(VADAS: Tvarka visatoj* ir

Taika žemėje gali būti tik 
pareigingai vykdant Dievo leis
tą tvarką. Mokslo pažanka, tech- *“* 
nologijos išradimai aiškiai ro
do, kad gyvosiose būtybėse ir 
gamtos jėgose viešpatauja nuo
stabi tvarka. ■

Kaip griežtai skiriasi žmo
nių ir tautų netvarka nuo visa
tos tobulos tvarkos. Klaida gal
voti, kad santykiaižmonėse, j 
tarp žmonių ir valstybių gali 
būti tvarkomi tais pačiais įsta- . 
tymais kaip visatos jėgos bei 
irracionaliniai elementai. Įstaty
mai jiem tvarkyti yra visai ki
to pobūdžio — jų reikia ieško- - 
ti Viešpaties įrašytų pačioje 
žmogaus prigimtyje, šie įstaty
mai nurodo, kaip žmonės turi 
tvarkytis tarp savęs, kaip tvar
kyti santykius tarp piliečių ir 
valdžios, kaip valstybės viena 
su kita turi tvarkytis, kaip 
atskiros valstybės turi derintis 
su pasaulio tautų bendruome-' 
ne siekiant bendrojo gėrio.
I DALIS: Tvarka tarp žmon iš
teisės ir pareigos

Kiekviena žmonių bendruo
menė turi turėti savo pagrin
duose principą, kad kiekviena 
žmogiškoji būtybė yra asmuo, 
t.y. jo prigimtis yra apdovano
ta protingumu ir laisva valia. 
Jis dėl to turi savo teises ir 
pareigas, plaukiančias tiesiai iš 
jo prigimties. z

— Kiekvienas žmogus turi 
teisę gyventi; turi teisę į prie
mones, kurios reikalingos tikrai 
gyvenimo raidai. Tarp jų pir
miausia yra maistas, drabužis, 
pastogė, poilsis, sveikatos glo
ba, reikalingi socialiniai patar
navimai. Dėl to žmogus turi 
teisę būti apdraustas nuo ligos, 
nedarbingumo, našlystės, se
natvės, nedarbo.

— Moralinės kultūrinės tei- T 
sės. Pagal prigimtąjį įstatymu V 
kiekvienas turi teisę į jo as
mens pagerbimą, į gerą vardą, 
į laisvę siekiant tiesos, kuriant 
meną ribose tarp moralinės 
tvarkos ir bendrojo gėrio. Jis 
turi teisę būti informuotas tei-

POPIEŽIUS JONAS

pastovumą ir padėtų jai atlikti 
specifinius uždavinius. Tėvai tu
ri pirmenybę savo vaikų auklė
jime.

— Ekonominės teisės. Žmo- 
kultūrinės ir moralinės saly- nės turi prigimtąją teisę lais-

rimu, monogaminė ir nesuardo 
ma, yra ir turi būti esminis 
žmonių bendruomenės narve
lis. Jai turi būti sudarytos Įma
nomos ekonominės, socialinės,

srity ir teisę į darbą. Specia
liai pabrėžtina teisė į atlygini
mą, priklausantį pagal teisin
gumą ir reikalingumą dirban
čiajam bei jo šeimai išsilaiky
ti gyvenimo standarte, atitin-

Seimo; saugumą, tai
ką ir valstybės gėrovės ^artu
mą. Tačiau privatinės nuosavy
bės tašė turi ir socialinių pa
reigų. .

— Susirinkimu bei draugi
ją teisė. Iš žmogaus socialinės 
prigimties kyla susirinkimų ir 
draugijų teisė.

•— Emigravimo ir imigravimo 
teisė. Kiekvienas turi teisę lais
vai pasirinkti gyvenamą vietą 
savo gyvenamo krašto ribose 
ir, jei yra rimto pagrindo, emi
gruoti į kitus kraštus:

— Politinės teisės reiškia 
aktyvų dalyvavimą bendrosios 
gerovės kūrime.
— Prigimtosios asmens tei

sės neatsiejamam yrą sujungtos 
su to paties asmens pareigom. 
Kas turi pretenzijų į savo tei
ses, o užmiršta atlikti su tom 
teisėm susijusias pareigas, vie
na ranka stato, antra griauja. 

' Pareigas turi vykdyti laisvai ir 
jausti atsakomybę už tai; turi 
pagerbti kitų asmenų teises-

Santykiai su kitais, o taip pat 
santykiai su bendruomene turi 
būti pagrįsti tiesa, teisingumu, 
meile ir laisve. Tik tokia poli
tinė bei visuomeninė bendruo
menė gali būti laikoma gerai 
organizuota ir suderinta su as
mens verte.

Bendruomenės gyvenimo rai
doje musę amžiuje yra trys bū
dingos žymės. Viena, darbo kla
sė palaipsniui stiprėja ekono: 
minruose ir visuomeniniuose 
reikaluose. Viso pasaulio darbo 
žmonės nesutinka, kad būtų 
traktuojami kaip daiktai, be 
laisvės, ir naudojami kitų nuo
žiūra. Jie reikalauja, kad būtų 
sutinkami kaip žmonės visose 
srityse — socialinėje, ekonomi
nėj, kultūrinėj. Antra, moterys 
ima dalyvauti viešajame gyve
nime. Tai vyksta sparčiau krikš
čionių kultūros kraštuose, lė
čiau kitose kultūrose. Trečia, 
dabartinis gyvenimas reiškiasi 
naujom socialinėm bei politi
nėm formom — tautos daros

DABAR JOS. GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
- jtaataa sutvarko pramogines ir biznio keliones |

vtm* Sovietų fiuęiMM valdomus kraštus. Mes psrftpinsjne vizas, 
■taaarkooa* reservsnata ir kL Smullcesniom* wnrrn arijoms' rašy- 
ktte/skaznhtakite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
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SS.SR oaų................................  . Licensed by Voesnposiliorg
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-------  GAV&JAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų Umuunų siunu- 
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o PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street_____________ MU 4-4619
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SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumai, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

I^ardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3 - jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine

singai apie viešuosius įvykius, gos, kurios užtikrintų šeimos va' iniciatyva reikštis ūkinėj kančiame asmens vertę.
Prigimtasis įstatymas duoda --------------------------- -—■——------------------------------------ ------ ------------------------------------------

žmogui teisę naudotis kultū-

nepriklausomos, ir nyksta pa
saulis, kuris buvo suskaldytas 
į valdančias ir valdomas tau-

švietimą, techninį, pi“ENKAVEDISTŲ “KULTŪRINIS BENDRADARBIAVIMAS” tautos savo prigimtąja verte vi-
ruošifną, teisę užimti viešąsias 
tarnybas žmonių bendruomenė- , 
je pagal savo prigimtuosius su
gebėjimus ir pasiruošimą.

— Teisė išpažinti Dievą pa
gal savo sąžinę. Kiekvienas tu
ri teisę garbinti Dievą pagal sa
vo sąžinę privačiai ir viešai.

— Teis* pasirinkti gyvenimo 
būdą, kokis jam patinka- Turi 
teisę kurti šeimą su lygiom vy
ro ir moters teisėm bei parei
gom; turi teisę pasirinkti kuni
gystės ar religinio gyvenimo 
pašaukimą.
šeima, sukurta laisvu

Kęmunistam vis kalbant apie 
‘ ‘kultūrinį bendradarbiavimą’ ’ 
tarp lietuvių Vakaruose ir oku
pacinio režimo pareigūnų Lie
tuvoje, sustojame prie Tėvy
nės Balso 1963 vasario mėn. 
numerio, kuris parodo, su ko
kiom “kultūrinėm naujienom' 
nori Įsibrauti NKVD leidžia
mas iš Vilniaus laikraštis “Tė
vynės Balsas”.

T. Balsas pakartojo informa
ciją iš Urugvajaus koministinio

SPAUDA

“Darbo” apie Eleną Kakanaus- 
kaitę, gyvenančią Montevideo. 

susita- Girdi, tai sena lietuvė emigran-

Įsigaliojo naujas patarnavimo būdas, užsakant dovanas, 
gamintas Sov. Sąjungoje

Remdamasi sutartimi, sudaryta su Vniešposyltorgu

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

i ’ 1
pradėjo priimti

APMOKĖTŲ DOVANŲ UŽSAKYMUS
jūsų giminėms, gyv. Lietuvoje.

Jūs čia apmokate visą dovanų kainą. Gavėjui nieko nereikia mokėti.

Dėl smulkių informacijų ir katalogo kreipkitės ; pagrindinį skyrių:

AUTOMOBILIAI SKALBIAMOS MASINOS
ŠALDYTUVAI TELEVIZIJOS
DULKIŲ SIURBLIAI DVIRAČIAI
SIUVAMOS MASINOS ŠIMTŲ DAIKTŲ PASIRINKIMAS

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
♦5 W£ST 45th ST., NEW YORK 36, N. Y. — Tel. Cl 5-7905

tė ... Ji paseno, apkurto ir bu
vo iš darbo atleista. Atsirado 
gerų žmonių, kurie jai išrūpino 
pensiją, bet ji vis tiek' labai 
skurdžiai gyveno, apiplyšus, su
vargusi. Jos bustas buvo sukal
tas iš senos skardos, sienos ap
trauktos brezentiniais maišais. 
Lietus lijo tiesiai į guolį... Iš 
JAV senutė gavo laišką apie 
brolio mirti. Mirdamas brolis 
paliko jai keliolika tūkstančių 
pesų”. Tada “pas Kakanauskai- 
tę atvyko ‘veiksniai’, ir ne bet 
kokie, o su sutanomis. Girdi: 
Elena, krauk pinigus į mūsų ka
są apsirūpinusi būsi ir Lietuvą 
‘vaduosi’. Taip *veiksniai’ iškau
lijo iš Elenos Kakanauskaitės 
16 tūkstančių pesų •.. Iškrapš- 
tę 16 tūkstančių, jie nutarė iš
krapštyti ir likusius, tuo la
biau, jog sužinojo, kad senutė 
dar gavo du tūkstančiu pesų 
pensijos. Po keletos ‘vizitų’ ir 
paskutiniai du tūkstančiai pesų 
atsidūrė ‘veiksnių’ kišenėje. Ka- 
kanauskaitė liko kaip buvusi — 
be pastogės, be apdaro, skurde. 
O ‘veiksniai’ dingo”.

Tokiom kultūrinėm naujie
nom NKVD laikraštis mėgina 
vaišinti Vakaruose esančius lie
tuvius. Tas naujienas pasitikri
nus ir nuvalius nuo enkavedis- 
tinio “įpakavimo” turinys pasi
rodė tokis:

Elena Kakanauskaitė tikrai 
gavo iš Amerikos savo mirusio 
brolio palikimą apie 600 dol. 
Ji juos pasidėjo į vietos banką. 
Pasidėjo savo ir kun. Jono 
Giedru), jėzuito, vardu. Ji jau 
74 metų ir jeigu ji mirtų, tai

jos gyvenimo santaupos tegul 
nedingsta, o tegul bus sunau
dotos labdarai. Banke pasidėjo 
ir pensijos pinigus — apie 
1700 dol. Taip ji pasirinko pa
ti, ir niekas jos “nekaulijo”.

Elena Kakanauskaitė tikrai 
yra kurčia. Tėvai jėzuitai nu
pirko dėlto jai klausomąjį apa- " 
ratą, kuriuo ji gali dabar su
sikalbėti su savo tautietėm.

Savo laiku ji buvo viena iš 
geriausių Specialisčių mėsai rū
šiuoti. Savo darbštumu ir suge
bėjimu ji pralenkdavo ir vy
rus. Dėl to gerai uždirbdavo, 
gerą ir pensiją gavo. Ji dabar 
laikoma viena iš turtingiausių 
lietuvaičių Cerro priemiestyje, 
nors savo pastogės ir neturi-

Ji buvo ir tebėra Moterų 
Katalikių Draugijos narė, daly
vauja draugijos veikime ir gau
siai remia tautinius ir religinius 
žygius, o tai labai nepatinka . 
vietos raudoniesiem. Dėl to ir 
ją ir jėzuitus juodina, kiek 
išmanydami.

Toki faktai, bet “Tėvynės 
Balsas’juos pateikė, kaip sa
kyta, ėnkavedistiniame įpakavi
me. Tas įpakavimas rodo, kas 
enkavedistam yra skaudžiausia 
kam jie daugiausia neapykan
tos turi. Tai ‘veiksniai su su
tanom’, tai ‘vadavimas’.

Neapykanta kunigam, kurie 
turi autoriteto ir įtakos taip 
žmonių ir sulaiko nuo komu
nistų įtakos. Neapykanta vada
vimui, kuris kelia protestus 
prieš okupantą ir jo agentus.

Neapykanta tokia didelė, kad 
apie jėzuitus ima spręsti ir kal
bėti pagal save. Kadangi oku-

sos yra lygios, ir negali būti 
toleruojama diskriminaci j a. 
Žmonija eina į tai, kad laisvų 
tautų žmonės jaučiasi laisvi ir 
lygiateisiai žmonijos nariai.

Antroje enciklikos dalyje jau 
kalbama apie asmenų santykius 
su valdžia

(Bus daugiau)

Kur komunistai laimi, kur pra
laimi

Valstybės departamanto me
tinėje apžvalgoje parodyta, kad 
Kuboje per metus komunistų 
skaičius iš 27,000 pakilo iki 
60,000; narių skaičius padidėjo 
taip pat Venezueloje, Chilėje, 
Peru. Indijoje karas su Kinija 
sumažino partijoje 25,000.

— Senate iškilo aikštėn, kad 
senatoriai, nuo kurių priklau
sė pripažinimas atlyginti Fili
pinam karo nuostolių 73 mil., 
buvo taip pat atlyginti Filipinų 
agento. Daugiausia gavo komi
sijos pirmininkas Zablocki, 
Humphrey jau tik 500, viso 
apie 20 Kongreso narių.

pantai komunistai nusavino ne 
tik žmonių kišenes, bet ir žmo
nių laukus n* bankus , ir laisvę 
ir gyvybę, ir dėl to nusipelnė 
visų neapykantą, tai mano su
kels žmonių neapykantą, jei 
pasakys, kad jėzuitai “iškauli
jo” iš moters pinigus. Tokiais 
pasakymais enkavedistai tik pa
skatina skaitytoją galvoti: ne 
“iškaulytų”, o tiesiog nusavin
tų Kakanauskaitės paskutines 
santaupas sykiu su bankais, jei 
ateitų tie. kurie dabar siūlosi 
su “kultūriniu bendradarbiavi
mu.” ;

118-125-130 ORCHARD STREET - GR 54525
Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVfiS ATVIROS KASDIiJN IR SEKMADIENIAIS, 
IASKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

8. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukialniškal 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street 
Atsineškite šj skelbimą, kuri* bus ypatingai Įvertinta*

WEISS & KATZ, INC
187 OKCHARD ST., N. Y. C. TeL GB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės, 
Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ussienį. 
Mes padidinome savo ;

ms siunčiant suomius į ussienj. ; 
patalpas, kad galėtume geriau ; 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Ta!p pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonė* skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakistus j Europą. Užeikite ir įsitikinsitel

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Sf. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.
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ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Ar žinai tą šalį, 13 liet, dainų Romos Mastienės .................... $ 5.00
A. Sabaniausko dainų-tokių 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00 10.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4XX)) — 10.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00).... 4.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $430) $3.50 

-------- . 5.00 
8.00 
430 
4.00 
5.00 
630

Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų —.... 
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas: 2 plokštelė* 
Lietuviško* dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro ......... ........ ................
S. Banku* radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožte ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muziko*---------
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, (grota 12 liet patriot. maršų 
Liet dainų ir operų .rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephen* liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $630) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet dainų (*t. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių šokių rinkiny* (14 šokių) ............................ .. ............
žirginšliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ______
Lithuanian, 2-speed record course .................... ........... ...........
Dainos Lietuvai. 12 dainų komp. Sal. Cerienės.......................
Milžino paunksmė (Montrealio liet, dramos teatr.) 3 plokšt. 
Liet, dainų, šokių, polkų, žukausko-Vasiliausko juokai 

Tėvynei aukojam—14 Dainavo* ansamb. dainų (stereo 6.00) 
A. Stephen*. Iš rūtų šalelė*. 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 VFUkmghby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50tf

7.00 
5.00 
530 
630 
6.00 
5.00 
530 
330 
4.00 

15.00

5.00
5.00

t 
i



šr jis: Dalyviai iš priespaudos kraštu
Auguct wh*n publlahed wo*My. J Jg i - v

THE WORKER (TMa CopyrigM) By FRANCISCAN FATHERB 
Eina nuo W5 metų. 1B51 sujungi AMERIKĄ, LD8 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir RIETUVIŲ ŽINIAS 
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Prisimenant Katyną
Katvnas yra vienas iš vardų, 

susiusiu su praėjusio karo ma
sinėmis žudynėmis. Nusikalti
mas buvo slaptai įvykdytas 
1940 kovo-gegužės mėn., paaiš
kėjo 1943 balandžio mėn. 
Suėio jau dvidešimt metu, kai 
toii masinė žmogžudystė iškilo, 
bet kaltininku nebuvo ieško
ma nei baudžiama. Juos pri
dengė Sovietų Rusijos vyriau- 
svbė. Tai dar vienas įrodymas, 
kain komunistinė valdžia, labai 
greita kaltininti kitus, tebeturi 
nenuplautas kruvinas rankas.

Rusai bolševikai 1940 pava
sari Katyne prie Smolensko iš
žudė apie 10.000 lenkų belais
vių. Iš jų — 8.400 karininkų: 
2 generolus, 12 pulkininkų, 50 
pulk, leitenantų. 165 majorus. 
440 kapitonų, 146 karo gydyto
jus, 10 veterinarijos gydytojų, 
vieną kunigą kapelioną; kiti — 
•žemesnio laipsnio karininkai ir 
puskarininkiai.

Aukos suguldytos aštuonio- 
se duobėse nuo 6 iki 11 pėdų 
gilumo. Lavonai sukloti eilėmis, 
vienas ant kito po 10 ar 12 
žmonių. Daugumos rankos su
rištos už pečių, peršauti per 
pakauši, kai kurie subadyti dur
tuvais. Ant kapų susodytos dvie 
jų metų pušaitės.

Miškas, kuriame rasti tie ma
siniai kapai, priklausė Sovietų 
Rusijos valdžiai. Čia buvo į- 
rengta speciali slaptos rusų mi
licijos stovykla; pradžioje GPU 
paskui NKVD. Užrašai draudė 
pašaliniam į tą mišką įeiti; jis 
buvo aptvertas vielų tvora, sau
gomas ginkluotų sargybinių ir 
šunų.

Lenkų karininkai belaisviai 
čia buvo suvežti iš Kozelsko, 
Ostaškovo ir Starobelsko sto
vyklų 1940 pavasari- Tai pa
liudijo vietos žmonės ir lenkų 
karininkai, kurie buvo drauge,
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atvyko į Romą 11 vyskupų; 9 
vyskupai atvyko kiek vėliau- 
Neleidus visiems Lenkijos vys- klaidingas”. , 
kupams dalyvauti, iššaukė nau
ją konfliktą tarp Bažnyčios ir 
vyriausybės Lenkijoje. Val
džia aiškiai norėjo sukliudyti, 
kad nedalyvautų taip gausiai 
vyskupu — viso 64.

Kai Romoje buvo sužinota, 
kad Gomulkos vyriausybė da
ro kliūčių Lenkijos vyskupam 
išvykti į Romą, pop. Jo-

bet keletas išgabenta kitur. Iš 
vicO'i nelaisve buvo paimta apie 
250.000 lenku kąriu. iš ju apie 
10.000 karininku. Nelaisvėn na- 
imta 1939 rudeni, kai vokie
čiai ir rusai užnuolė Lenkiia ir 
ia nasidalijo. Bet ton- Stalino 
ir Hitlerio draugystė neilgai 
truko.

Vokiečiai 1941 birželio 22 
puolė Sovietu Rusiia ir rudenį 
atsidūrė orie Maskvos. Buvo 
užimtas Smolenskas su Katy- 
nu. Rusų enkavedistu narnose 
Katvne vokiečiai įkurdino vie
no Dulko štabą, bet pora metų 
nežinota, kokia paslaptį miškas 
slepia. Paaiškėjo tiktai 1943 ba
landžio 9. Vokiečiam paskelbus 
anie tas masines žudvnes. Mas
kva balandžio 15 atsiliepė, kad 
ne ii tai padarė.

Tyrinėjimai patvirtino rusų 
bolševiku darbą, šiandien gau
sioje ir dokumentuotoje litera- 
tūroie — visoje eilėje veikalų 
— nekeliama jokiu abejonių. 
Tai pripažino ir JAV kongreso 
speciali komisija (1952) susipa
žinusi su visais įrodymais.

Nekaltų žmonių žudymas nu
sidriekia per visą bolševikų is
torija ir visus ju užimtus kraš
tus. Katyne rasta nužudytų ir 
rusų, žvmiai anksčiau, bet ly
giai tokiu pat būdu. Netoli nuo 
Katyno, červenėie, 1941 birže
lio 26-27 rusai išžudė apie pus
antro tūkstančio kalinių, tarp 
ju 70 lietuviu Žinomi jų žvė
riški darbai Pravieniškėse, Pa
nevėžyje, Rainių miškelyje prie 
Telšių.

šiandien gana dažnai užsi
menamos masinės vokiečių na
cių žudynės. Bolševikų valdžia 
be paliovos jas pučia. Tuo tar
pu apie rusų bolševikų žmog
žudystes privengiama taip gar
siai šaukti, lyg nužudytųjų krau 
jas nesišauktų to paties teisin
gumo.

Vatikano susirinkimo paraštėje (12)

čios susirinkimui. Yra du bū* 

religinis, antras politinis- Pir
mas yra teisingas, antras —

Kardinolas į neslėpė, kad 
“Lenkijos Bažnyčia yra valsty
bės smarkiai spaudžiama, kad 
Romoje iškeltų klausimą nau
jų Lenkijos sienų, kuriose yra 
dalis buvusios Vokietijos teri
torijos ... Oderio-Naisės sienos 
yra politinis klausimas. Lenkai 
katalikai atliko ir toliau atliks 
šioje srityje savo patriotinę pa

MALONU susitikti ilgai nesimačius

reigą, tačiau sienų klausimas 
nėra keltinas visuotiniam Baž
nyčios susirinkime. Lenkijos 

, nas XXIII 1962 rugsėjo 17 pa
siuntė kard. St. Wyszynskiui 
telegramą, kuri buvo paskelb
ta Krokuvos katalikų savaitraš- vyskupai yra aiškiai pasakę

‘ tyje “Tygodnik Powszechny”.
Popiežius išreiškė viltį, kad at- 

i vyks visi Lenkijos vyskupai. To
kią pat viltį pareiškė ir antroje 
telegramoje, pasiųstoje kard. S. 
Wyszynskiui rugsėjo mėn. ga
le. Kiek vėliau pats kard. St. 
Wyszynskis savo pamoksle šv. 
Onos bažnyčioje Varšuvoje pa
brėžė, kad visi vyskupai priva
lo vykti į Romą.

Matyti, kad vyskupams, vyks
tantiems į Romą, valdžia statė 
tam tikrų reikalavimų, jei kard. 
St. Wyszynskis minėtame pa
moksle rado reikalo pasakyti: 
“Yra žmonių, kurie neturi nie
ko bendro su krikščionybe, ta
čiau jie nori siūlyti tam tikrus 
klausimus visuotiniam Bažny-

grynai

Wysz-
Į M.

“Pax”

savo nusistatymą šiuo klausi
mu, o kaip lenkai interesuoja
si ir sienų-klausimu”. “Susirin
kimas — - pabrėžė kardinolas 
Wyszynskis — svarstys 
religinius klausimus”.

Atrodo, kad kard. St. 
ynskis norėjo atsakyti 
Piaseckio vadovaujamo 
sąjūdžio ir M. Frankowskio di
riguojamos Krikščionių Socialų 
Sąjungos spaudoje 
pareiškimus — reikalavimus, 
kad tarp kitų klausimų pasisa
kytų prieš atominius ginklus ir 
už socialistines reformas.

Prieš išvykdami į Romą, vys
kupai paskelbė bendrą laišką, 
kuris buvo perskaitytas visose 
Lenkijos bažnyčiose 1962 rug

sėjo 30. Vyskupai prašė mels
tis, kad būtų dvasinės naudos 
žmonijai, kuri “vis labiau daro
si morališkai bevaisė”.

Valstybinė lenkų leidykla 
“Ksiežka i Wiedza” Va 
išleido Jono Kowalskk> 
“Visuotinis Jono 
rinkimas”, kurioje 
tyviai paduota 
apie Bažnyčios 
praeityje. Aprašyta 
jų komisijų darbai bei 
ti klausimai. Tai 
toks leidinys vž geležinės už
dangos. Tas pats autorius pa
rašė straipsnį Lenkijos laisva
manių žurnale “Zeszyty Argu- 
mentow”-

Sesijai jau gerokai įpusėjus. 
Įvyko staigmena: Gomulka, po 
savo pasimatymo su Chruščio
vu Maskvoje, vos grįžęs, įsakė 
kuo skubiausiai (net nakties 
metu) pranešti telefonu visiem 
vyskupam, kad jie gali vykti į 
Romą — kelionės dokumantai 
tuoj bus duoti... Kadangi pir
moji sesija jau ėjo į galą, tuo 
leidimu vyskupai nepasinaudo
jo. Reikia manyti, kad\ sekan
čioje sesijoje jie jau visi galės 
dalyvauti. Išvada taigi, kas di
riguoja susirinkimo dalyvių 
skaičių ir keliones kraštuose už 
geležinės uždangos? Labai aiš
ki: Maskva.

Vengrijoje yra 11 vyskupi
jų, kurių tik 5 turi vyskupus. 
Iš 17 vyskupų 4 yra kalėjime.

KARD. ST. WYSZYNSKI kalbasi su 
Ba navoj.

patriarchato atstovu V.

IŠ laisvų į Romą 1962 spaliu 6 
atvyko Csanado vyskupas End- 
re Hamvas (jis yra Vengrijos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkas), Szombathely vyskupas 
Sandor Kovacs ir Egerio apašt. 
administratorius prel. Pal. Bre-
zanoczy. Juos atlydėjo dar 6 oficioze “Uj Ember’ 
kunigai — palydovai. Nors 
Brezanoczy nėra vyskupas, ta
čiau vengrai vyskupai padarė 
atatinkamų žygių ir Egerio ad
ministratorius dalyvavo susi
rinkimo darbuose.

Susirinkimo metu Vengrijos 
vyskupai, ypačiai Hamvas, gana 
gyvai reiškėsi. Kai buvo svar
stomas atsišaukimas Į'visą pa
saulį, kai kurie Tėvai pasigedo 
paminėjimo kenčiančios Baž
nyčios. Tada atsistojo kalbėti 
vysk. Hamvas ir* pasakė: "Jei 
norite padėti Rytų Europos 
Bažnyčiai, tai geriausią padary
site jei apie ją visiškai nekal
bėsite . •

Pasibaigus pirmajai sesijai, 
Vengrijos vyskupai, grįždami 
namo, parsivežė pop. Jo
no XXIII laišką Vengrijos kata
likams. Jis buvo perskaitytas 
visose Vengrijos bažnyčiose ir 
atspausdintas vengrų katalikų

Popie
žius Jonas XXIII rašė:

“Antrasis Vatikano visuoti
nis Bažnyčios susirinkimas duo
da mums progos pasveikinti vi
są vengrų tautą ir ypačiai pa
reikšti mūsų jausmus ir mūsų 
tėvišką palankumą Katali k ų 
Bažnyčios vaikams.

“Težino šios tautos mielieji 
krikščionys, kad jie yra mūsų 
nuolatinių rūpesčių ir mūsų 
•minčių objektas, kad juos kas
dien pavedame Dievui krašto- 
se mūsų maldose. Teduoda Die- 
vas, kad sekančioje Susirinki
mo sesijoje galėtume pasi
džiaugti laukiamu atvykimu ir 
kitų šios tautos vyskupų, ku
rie galėtų atvežti raminančių 
žinių apie Katalikų Bažnyčios 
padėtį šiame krašte”.

Vysk. Hamvas, grįžęs į Ven
griją, pareiškė katalikams žur
nalistams: “Šv. Tėvas buvo jau
dinančiai malonus Vengrijos 
vyskupams. Jo ranka mus pa
siekė dar Vienoje, pakeliui į 
Romą. Ten mus laukė popie
žiaus dovana, o dar daugiau do
vanų gavome pačioje Romoje. 
Tarp jų buvo dešimts vysku
piškų žiedų”. Vengrijos vyku- 
pai turį vilties, kad Vatikanas 
galėsiąs paskirti šešioms Veng
rijos vyskupijoms ganytojus, 
kurių tos vyskupijos iki šiol ne
turi.

Iš Ryty Vokietijos atvyko 12 
dvasiškių, tarp jų 4 vyskupai, 

- (nukelta į 4 pslj

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(22)
1944 metų pradžioje, kai nepasisekimai vis la

biau reiškėsi frontuose, pats komisariatas susirūpi
no pedagoginiu žurnalu. Tokiam žurnalui ieškojo re
daktoriaus. Bet komisariatui sunku buvo atsižadėti 
linijos — švietimo skyriaus vedėjas (Linz) iš pra
džių siūlė žurnalą leisti vokiečių kalba, paskui sutiko, 
kad būtų leidžiamas lietuviškai, bet kad vienas sky
rius būtų vokiečių kalba, pagaliau sutiko apsieiti 
ir be vokiško skyriaus, bet medžiagą ir jos lini
ją parūpinsiąs pats komisariatas. Tokiam žurnalui re
daktoriaus tarp lietuvių nesusirado, ir -žurnalas 
nepasirodė.

(2) Knygos. — Dailioji ir mokslinė knyga 
gulėjo cenzūroje po dvejis metus, nesulaukdama nei 
taip nei ne atsakymo. Pasirodė tik kelios smulkios 
knygelės. Žymesnis indėlis tebuvo B. Brazdžionio 
rinktinė ir pora mokslinių veikalų. Bet lietuvių li
teratūros klasikai buvo vengiami. Būdingas Mairo
nio “Pavasario Balsų” likimas. Tas veikalas buvo 
užkliuvęs bolševikų laikais už kompartijos cenzūros, 
kuri mažne pusę jo išbraukė. Vokiečių cenzūra taip 
pat neleido. Tik slaptai buvo išspausdinta 3.000 egz. 
ir slaptai išplatinta. Kai atsigaivino privatinė leidyk
la Sakalas, ji gavo leidimą Pavasario Balsam už kyšį 
— po 1 RM už egz. Bet vos spėjo Maironio poezijos 
išeiti. 10000. netrukus prasidėjo antra sovietų inva
zija. Būdinga smulkmena: leidyklos treuhaenderis 

i buvo užsidegęs išversti ir, išleisti lietuviškai Vokieti- 
' joje išleistą A. Mikonio romaną vardu “Bala”, ku
riame vaizduojama nepriklausoma Lietuva iš nei
giamosios pusės ir sudaromas įspūdis, kad Lietuva 
nebuvo priaugusi nepriklausomybei. Tik leidyklos 

direktoriaus lietuvio apsukrumo dėka buvo to iš
vengta: jis pristatė treuhaenderiui lietuvių specialis
tų recenziją, kurioje veikalas buvo sukritikuotas li
teratūriniu atžvilgiu. Treuhaenderis buvo įtikintas, 
kad literatūrinės menkystės vertimas į lietuvių kal
bą kenktų leidyklos vadovybės prestižui.

Sustojo ir mokyklinių vadovėlių gamyba. Sovie
tiniai buvo išimti iš apyvartos. Naujiem nebuvo su
laukiami leidimai, kol pvz. skaitymų knygai nepa
rinkta medžiagos, tinkamos “naujajai Europai”, 
e. Švietimo pozicijose: teise ir apsukrumui buvo gi
namas jaunimas

Administracija siekė mokyklas panaudoti vokiš
kai nacionalsocialistinei dvasiai skiepyti, arba, jei 
jos tam netarnauja, švietimą iš viso susiaurinti, lik
viduoti, o jaunimą perimti į savo rankas kitom prie
monėm. Lietuvių tikslai buvo kiti, ir dėl to kova dėl 
jaunimo mokyklose, dėl mokyklos dvasios buvo at
kakli ir dramatiškai aštrėjo. Jos eigoje žymėtini fak
tai:

(1) Vokiečių kalbos forsavimas. — Kaip rusų 
okupacija mėgino įvesti rusų kalbą pradžios mokyk
lose lygiom teisėm su lietuvių kalba, taip ir vokiečių 
okupacinė administracija siekė, kad vokiečių kalba 
būtų mokoma nuo pat pradžios mokyklos pirmos kla
sės. Švietimo vadybai pedagoginiais ir technikiniais 
argumentais pavyko nustumti ją į penktą klasę.

(2) Mokytojų seminarijų uždarymas. Po bolše
vikmečio okupacijos, po deportacijų bangos, moky
tojų trūko. Laikinoji vyriausybė buvo suspėjusi mo
kytojų seminarijų skaičių padidinti iki aštuonių ša
lia pedagoginio instituto. Vokiečiai šį skaičių įsakė 
pusiau sumažinti. Veltui švietimo vadyba įrodinėjo, 
kad esamom sąlygom mokytojų reikiamam skaičiui 
parengti reiktų 12 seminarijų.. Negalėdama palenkti 
civilfervaltungo racionaliniais argumentais, švieti
mo vadyba ėmėsi gudravimo ir mažos klastos. Bū
tent, ji suorganizavo keturių seminarijų keturias “fi- 
lijas”. Oficialiai buvo viena seminarija, bet ji buvo 
padalyta dviejose vietovėse. Komisariatas šią klastą 
pastebėjo gerokai pavėluotai.

(3) Pasikėsinimas į gimnazijų jaunimą. — Nu
statydami vidurinėm mokyklom mokytojų etatus, ei- 4 

vilfervaltungo pareigūnai nubraukė paralelines kla
ses. Rezultatas turėjo būti—mokinių skaičiaus suma
žėjimas, nes nebus klasėse vietų. Švietimo vadyba 
išaiškino, kad yra apriboti tik etatai, vadinas, neduo
dama paralelinių klasių mokytojam algų. Išsigelbėji
mas — tėvų komitetai organizavo lėšas mokytojam, 
ir paralelinės klasės veikė. Pats švietimo tarėjas 
tam reikalui surado dar iš kitur, neoficialių lėšų, 
kitaip vieniem tėvų komitetam būtų buvus sunkiau 
pakeliama našta.

Jaunimui patraukti į nacionalsocializmą dar 
1941 mėgino organizuoti “hitlerjugendą” tarp lietu
vių. Nesurado patikimo organizatoriaus, patikimo lie
tuvių jaunimui autoriteto tarp lietuvių. Nesuradus 
taip ir išliko lietuvių jaunimas nepakliuvęs į hitleri
nio jaunimo tinklą. Tik 1943 pabaigoje, neradę pa
tikimo lietuviam, paskyrė patikimą vokiečiam — 
Taunį.

Jaunimui išimti iš lietuvių “intelektualų” įtakos 
ir įjungti į nacionalsocialistinio jaunimo praktiką 
buvo panaudota vadinamų transporto talkininkų tar
nyba ir ypačiai darbo tarnyba (arbeitsdienstas). 
Tiek vienus, tiek kitus verbavo savanoriškai, duo
dami jiemlengvatų moksle, pvz. atleisdami nuo eg
zaminų. “Tegul tie ponai, tuščiom sienom skaitys”, kai 
bėjo civilfervaltungo pareigūnas lietuvių profesorių 
adresu, tardamas, kad jaunimui nuėjus į arbeits- 
dienstą ar talkininkus, nebus kandidatų ir į univer
sitetus. Betgi susigundė labai mažas skaičius. Tad 
1943 arbeitsdienstas padarytas privalomas vyres- 
niem kaip 15 metų — formaliai uždrausta gimnazi
joje laikyti vyresnius kaip 15 metų, jei jie nėra atli
kę arbeitsdiensto. Buvo surastas būdas šiam drau
dimui apeiti. Didžioji mokinių dalis, kuriuos tas po
tvarkis lietė, buvo patarti iš gimnazijos pasitraukti 
ir pasirengti baigiamiesiem egzaminam privačiai. 
Metų gale gimnazijų vadovybės leido jiem laikyti 
egzaminus eksternais (o tai nebuvo formaliai už
drausta!), ir jie gaudavo atestatus kaip ir visi kiti. 
Tai negalėjo būti paslėpta nuo generalkomisariato, 
bet tai buvo daroma veikiančio legalumo ribose, ir 
komisariatas tylėjo, rengdamas kerštą kitokiu būdu.

(4) Pasikėsinimas į akademinį jaunimą. — Kad 
jaunimas nuo arbeitsdiensto neišsisuktų, 1942 rug- 

piūčio mėn. pareikalavo iš švietimo tarėjo dr. Ger
manto išleisti potvarkį, pagal kurį tam tikro amžiaus 
jaunimas, norėdamas studijuoti, pirma turi atlikti 
darbo tarnybos prievolę. Tarėjas atsisakė. Jo moty
vas — teisinis: pagal universiteto statutą pats uni
versitetas nustato, kam jis leidžia studijuoti ir ką 
pašalina iš universiteto; jis, tarėjas, neturi teisės kiš
tis į universiteto vidaus reikalus. Tada Kauno uni
versiteto senatas (rektorius, prorektorius, sekreto
rius ir dekanai), o taip pat Vilniaus prorektorius bu
vo pakviesti į SD (saugumą).Pareikalavo, kad jie į- 
pareigotų tam tikro amžiaus studentus atlikti arbeits- 
dienstą. Senatas atsakė, kad universitetas veikia pa
gal statutą, patvirtintą įstatymo keliu, o statute nė
ra numatyta reikalauti arbeitsdiensto iš studijuojan
čių aukštosiose mokykloe. Nuo SD reikalaujamo į- 
sipareigojimo senatas griežtai atsisakė. Pasikalbėji
mas saugume baigėsi tuo, kad senatas buvo apšauk
tas sabotuotojais ir nugabentas į sunkiųjų darbų ka
lėjimą. Po trijų dienų paleido. Daugumars suimtųjų 
senato narių atsistatydino. Jų vietoj buvo išrinkti ki
ti, bet ir jie ėjo ta pačia kryptim.

Generalinis komisariatas griebėsi kitos priemo
nės. Jis išreikalavo iš darbo tarėjo dr. J. Paukščio, 
išleisti potvarkį, pagal kurį visi abiturientai 21-24 
metų amžiaus, norėdami studijuoti universitete, tu
ri atlikti darbo prievolę ar atitinkamą viešąją tar
nybą. Šitas potvarkis turėjo užtvenkti jaunimą nuo 
universiteto ir pasukti į arbeistdienstą. Antroji pusė, 
lietuviškoji, kuriai rūpėjo jaunimą apsaugoti, ir čia 
surado išeitį. Netgi dvi. Viena, universiteto statute 
buvo paragrafas, kuris leido universiteto vadovybei 
gabius jaunuolius priiminėti į universitetą — ne tik
raisiais studentais, o vadinamais hospitantais bai
gusius tik 6-7 klases. Tad abiturientai pristatinėjo 
universitetui 6 baigimo pažymėjimus, ir jie buvo 
leidžiami klausyti paskaitų kaip hospitantai. Antra, 
universitetas galėjo priiminėti studentais tarnaujan
čius. pasak potvarkio, einančius viešąją tarnybą. 
Studentai stodavo tarnauti kur nors valsčiaus rašti
nėje, pristatinėjo iš ten pažymėjimus apie savo tar
nybą, ir universitetas formaliai galėjo juos priimti.

(Bus daugiau)
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Lietuvių rondę susirinkimas
liasdešimt tūkstančių iš pasiža
dėjimų, kurie paties aukotojo 
nusišta išmo
kami D
Kjekvienaai

Pirmosios Lietuvių Fondo Ta
rybos veiklos metai baigiasi 
Per tą laikotarpį sutvarkyta teL

su-
rai remti, skatinti bei ugdyti. , 
LF skirtos aukos visose JAV : 
yra atleidžiamos nuo pajamų

- mokesčio* irtai paskatina tau
tiečius remti Lietuvių Fondą.

Per metus LF kapitalas jau 
pasiekė daugiau kaip 60,000do- 
lerių. Ne kiekvienas pajėgia iš 
karto įmokėti pažadėtąją sumą, 
tad vėliau susidarys dar ke-

Jaunyjy vyčių

■se

tų pagailėti .tūkstantinės. Net 
pačioje Chieagoje yra apylin
kių, kur Fondo entuziastams

=

MMk

IS VISUR
— A. Rei, žymus estų poli

tikas tremtyje, mirė Švedijoje, < . 
Stockholme, kovo 30, sulau- - 
kęs 77 metų. Nepriklausomos 
Estijos laikais buvo preziden- 
tu ir pirmininku. Baigęs teisės 
mokslus Tartu, velionis 1905 
metų revoliucijos metu pasižy
mėjo kai * veiklus estų tauti
nio sąjūdžio, narys ir buxo ca
ro žandarų suimtas. A. Rei 
daug pasidarbavo kuriant ne
priklausomą Estijos valstybę. 
1919 m. buvo Estijos steigia
mojo seimo pirmininkas. Po to 
visą laiką ėjo atsakingas valsty
bės pareigas. 1938-40 buvo Es
tijos įgaliotas min. Maskvoje, 
kur jam teko vesti derybas su 
Stalinu ir Molotovu rusams be
sirengiant okupuoti Pabaltijos 
valstybes. Paskutiniu momen
tu jam pavyko drauge su žmo
na iš Maskvos per Pabaltijį pa
bėgti į Stokholmą, kur visą 
laiką nuo 1940 m. gyveno ir 
veikliai kovojo už estų tautos 
teises. Kai vokiečių okupacijai 
baigiantis, 1944 m. rugsėjo mė
nesį tremtyje buvo sudaryta 
Estijos vyriausybė, A. Rei joje 
ėjo užsienio reikalų ministerio 
pareigas. 1945 mirus valstybės 
prezidentui ir min. pirminin
kui, pagal konstituciją perėmė 
valstybės prezidento funkcijas. 
Paskelbė eilę knygų, brošiūrų 
ir straipsnių įvairiomis kalbo
mis. Su A. Rei mirtimi ne tik 
estų tauta neteko vieno žy
miausių savo veteranų politikų, 
bet drauge ir kitos Pabaltijo 
tautos nustojo nuoširdaus ir at- 
sidavusio bičiulio. (E) .

— PreL Mykolas Krupavi
čius Ateitininkų šalpos Fondui 
prisiuntė 66 dolerius kaip me
tinį nario mokestį (po 3 dol. 
metams) iki 1985 metų pabai
gos, kada . didžiai gerbiamam 
Prelatui turi sueiti 100 metų .. 
Ateitininkų šalpos Fondo Val
dyba didžiai dėkoja Prelatui už 
šią šimtametę auką.

— Mielą Rūtos ansamblio 
• Steigėją Jokūbą Stuką nuošir- ~ 

džiai sveikina jo pakėlimo į 
profesorius proga Seton Hali 
universitete, gėrisi jo dideliais 
darbais lietuviškos kultūros sri
tyje, džiaugiasi atsiektu laimė
jimu moksle. “Mielas Profeso
riau, savo kilniu pavyzdžiu ska
tink bei uždek lietuviškąjį jau
nimą, o gerasis Dievulis telai
mina jūsų pasirinktąjį lietuviš
kąjį kelią”. Pasirašė Rūtos an
samblio vardu pirmininkas inž. 
V. Melinis, dirigentas Alg. Ka- 
čanauskas ir sekretorė D. Dut- 
kutė.

— Nauja Sibiro maldakny
gės laida. Nek. Pr. Marijos se
serų kongregacija Putname, 
Conn., ruošia išleisti naujas Si
biro maldaknygės laidas lietu
vių ir anglų kalbomis. Kongre
gacija jau yra gavusi visus rei
kalingus leidimus maldaknygę 
išleisti iš naujo. Senųjų laidų 
jau nebegalima gauti.

Bažnyčios istorija televizijo
je. Keturis gegužės mėnesio 
sekmadienius iš televizijos 
NBC stoties bus transliuojama 
dviejų tūkstančių metų Bažny
čios istorija ir jos visuotini su
sirinkimai. Transliacijos prade
damos 1:30 vai. popiet vasaros 
laiku. Transliacijas organizuo
ja The National Council of Cat- 
holic Men ir the National 
Broadcasting Company.

1-

mu balsu dar šių metų susirin
kime. Visi pasistenkime ligi to 
laiko įspūdingai padidinti Fon
do kapitalą

šiemetinis metinis susirinki
mas įvyks šeštadienį, gegužės 
18 d., 2 vai. popiet. Chieagoje, 
Jaunimo Centre, 5620 So. Cla- 
remont Avė. Susirinkimo dar
botvarkė: 1. Prezidiumo ir ko
misijų sudarymas, 2. Tarybos 
pranešimas, 3. Valdybos prane
šimas, 4. Kontrolės Komisijos 
pranešimas, 5. Pranešimų tvir-

lenu duoda Žhalsą, $200 —*2 
balsu, $500 — 5 balsus, $1000 
— 10 balsų irti. Jeigu pats na
rys negali dalyvauti metiniame 
susirinkime, kuris yra vyriau
sias Fondo organas, jis įgalioja 
bet kurį kitą asmenį jam atsto
vauti. Nariai savo siūlymus ar 
sumanymus gali raštu pasiųsti 
LF valdybai

Jau daug apylinkių yra ak
tyviai atsiliepę į Fondo atsišau
kimus. Net senieji lietuviai pen
sininkai yra parodę gražų 
pavyzdžių, atsiųsdami Fondui 
savo mėnesinę pensiją. Tačiau 
yra eilė turtingesnių ir gauses
nių apylinkių, kur Fondo bal
sas dar neišgirstas. Bet kuri or
ganizacija ar asmuo, suprantąs 
Fondo reikšmę, turėtų tokiose 
apylinkėse nedelsiant sudaryti 
Fondo vajaus komitetą, kuris 
betarpiškai kreiptųsi į kiekvie
ną lietuvį, kviesdamas pagal iš
gales paremti Lietuvių Fon
dą. Jeigu aukoja net pensinin
kai tai dirbančiam nė vienam 
neturėtų būti sunku paskirti 
šimtinę, o turtingesnis neturė-

suvažiavimas
Newark, NJ. New Yorko 

New Jersey apskričio jaunųjų 
vyčių penktas metinis suvažia
vimas bus balandžio 28, sekma
dienį. Suvažiavime bus prisi
minta Lietuvos vyčių organiza
cijos 50 metų sukaktis.

Delegatai ir svečiai renkasi 
11:15 šv. Jurgio salėje, 180 
New York Avė. Iš ten eis į 
Švč. Trejybės bažnyčią, palydė
ti uniformuotų lietuvių vete
ranų. Kun. P. Totoraitis 12 v. 
aukos mišias už Lietuvos vyčių 
steigėją Mykolą Norkūną.

Šv. Jurgio salėje registraci
ja bus 2 v. popiet. Pasveikins 
vietinė 29 kuopa ir apskričio 
pirmininkė Dorotėja Dutkutė. 
Pagrindinę kalbą pasakys Albi
nas Jankus iš Newarko.

Bus padaryti pranešimai iš 
atskirų kuopų veiklos, bus var
žybos berniukams ir mergai
tėms. Palaiminimas Švč- Sakra
mentu 3:30 v. šv. Trejybės baž
nyčioje.

Be Newarko kuopos, dar bus 
atstovaujamos: Kearny 90 kp., 
Philadelphijos 3, Bayonnėš 67 
ir New Yorko 12. Netvarko 29 
kuopos atstovai yra Mary Sto
nis ir Liudas Stukas, kurie taip 
pat yra atsakingi už dienos pro
gramą. Taip pat dalyvaus Ele- kompozitorių — S. Foster ir R. 
na šaulytė, iš Philadelphijos; ji Rodgers kūrinių, bei ištraukos 

iš G. Verdi operų “Likimo ; 
lia” ir “Nabucco”. Mišrus 
vyrų chorai su solistais.

Ansamblis smarkiai dirba 
repetuoją du kartus savaitėje. 
Tuojau po koncerto pradės 
ruoštis naujų plokštelių įdaina- 
vimui. Įvertindamas jauno an-

ir

Suvažiavimas bus šv. Jurgio 
salėje. Ten pat ir pietūs su 
sveikinimo kalba. Pietų metu 
bus išdalytos dovanos.

Jauniesiems vyčiams Imkime 
kuo geriausios sėkmės mūsų 
mieste. F.V.

7. Kontrolės Komisijos rinki
mas, 8. Klausimai ir sumany
mai.

Vakare 8 vi. ten pat rengia
ma Fondo narių, jų šeimų ir 
pažįstamų vakarienė, kuriai va
dovaus dr. F. Kaunas, solo pa
dainuos Janina šalnienė, paly
dima Alvydo Vasaičio, ir dek
lamuos Virginija Bobinaitė. Bi
lietus į vakarienę prašome už
sisakyti ligi gegužės 11, siun
čiant pinigus (5 dol- asmeniui) 
šiuo adresu: Lietuvių Fondas, 
7243 So. Albany Avė, Chicago 
29, m.

Lietuvių Fondo Taryba

ROTOS” ANSAMBLIO KONCERTAS
samblio New Jersey pramintus 
mūsų dainų ir tautinių šokių 
kelius, daugelio lietuviškų dar
bų rėmėjas Jonas Krukonis iš 
Paterson, N.J., paaukojo ansam
bliui $50.

Reikia tikėtis, kad koncer
tas sujudins visus New Jersey

Balandžio 27 ruošiamas 
“Rūtos” ansamblio koncertas 
kelia susidomėjimą New Jer
sey lietuviuose. Po ilgesnės per
traukos “Rūtos” ansamblis pa
sirodo su plačia ir įdomia pro
grama, dalyvaujant ansamblio 
solistams: J. Mackevičiūtei F.
Schirui ir jau žinomam L. Stu- ir apylinkių lietuvius paklausy- 
kui. Dirigentas — Alg. Kača- 
nauskas.

Plačioje programoje greta lie
tuvių autorių L. Andrulio, T- 
Brazio, B. Budriūno, J. Gaubo, 
B. Jonušo bei K. Kavecko — 
bus duodama ir amerikiečių

ir

ti “Rūtos” ansamblio nauja
me repertuare ir savo gausiu at
silankymu parems _ šio ansam
blio kultūrinį darbą.

Po koncerto bus šokiai gro
jant geram orkestrui. Koncertas 
bus lietuvių laisvės salėje, 269 
Second Str., EHizabeth, NJ. 
Pradžia 7:30 vai vak. Bilietus į 
koncertą galima gauti pas vi
sus ansamblio narius. Bilietų 
kaina perkant iš anksto $1.50, 
prie įėjimo $2. Koresp.

GRUPĖ STUDENČIŲ, kurios išpildys lietuviškų šokių programų šv. Kazimiero, seserų ršmšjų Seime balan
džio 28 d. Newtown. Pa. (žiur. skelbimų 4 psl.).

( Nek. Pr. M.M. seserų veda
ma vasaros stovykla prasidės 
birželio 30 d. ir baigsis liepos 
28 d. Mergaitės kurios gali sto
vyklauti tik dvi savaites, galės 
pasinaudoti 2 stovyklos pus- 
1 alkiais: birželio 30-liepos 14, 
arba liepos 14 - liepos 28. 
Stovyklauti priimamos mergai
tės nuo 7 ligi 16 metų. Savai
tinis mokestis 25 dol. ir draudi
mas 75 et. Registracijos mo
kestis 10 dol. siunčiamas kartu 
su mergaitės registravimo kor
tele Registracija jau pradėta ir 
bus tęsiama ligi birželio 1 d. Į 
stovyklą priimama užsiregistra
vimo eilės tvarka, tiek mergai
čių kiek yra laisvų vietų, kas 
pirmesnis, tas tikresnis.

Informacijų registravimo kor

Mergaitės jau registruojamos stovyklai
PUTNAM, CONN.

telę ir kitų instrukcijų gali 
gauti adresu: Immaculata Girls 
Summer Camp, R.F.D. 2, Put- 
nam, Conn.

Rėmėjų seimas gegužės 26
Seimas prasidės šv. Mišiomis 

11 vai. vienuolyno koplyčioje. 
Po pamaldų bus bendri visų 
dalyvių pietūs salėje. Visumos 
posėdis nebus ilgas; praneši
mai, apyskaitas, sumanymai, 
pasisakymai iš vietų, nutarimų 
priėmimas ir p. Po posėdžio 
bus parodytas naujas vaidini
mas “Lietuviškos vestuvės” su 
dainomis, šokiais, skudučių mu
zika ir t.t. Tai gerai paruoštas 
seserų vienuolių ir jų bendra
bučio mergaičių veikaliukas.

Po seimo posėdžio dalyviai 
apžiūrės sodybą, Matulaičio na-

mams statyti parinktą vietą, 
jaunimo stovyklavietę ir k. Į 
seimą kviečiami visi šios kon
gregacijos rėmėjai ir rėmėjos.

Naujas giesmynas
Putnamo seserys, išleido nau

ją lietuvišką giesmyną: GIEDO
KIME. Leidinyje įdėtos trejos 
mišios ir apie 80 giesmių, su
dėstytų į 12 skyrių Pirmųjų mi
šių žodžiai kun. St. Ylos, mu
zika kun. B. Markaičio, S. J., 
antrųjų žodžiai taip pat kun. 
St. Ylos, muzika J. Gaubo; tre
čiųjų žodžiai J. Kmito, muzika 
St. Šimkaus. Giesmynas be gai
dų, bet melodijos žinomos ir 
bažnyčiose vargonams grojant 
lengvai sekamos. Leidinys at
eina į talką — pateikia gies
mių tekstus. Kišeninio forma
to, nesunku nešiotis į pamal
das. A. S.

REZOLIUCIJŲ KOMITETO ŽINIOS
Zigmas J. Strazdas, Wether- 

field, Conn., rašo Rezoliucijom 
“.. .Siunčiu 30 dol. čekį. Tai 
Hartfordo Pabaltiečių Komiteto 
auka. Visos lietuvių organizaci
jos ir pavieniai lietuviai turėtų 
Jūsų veiklą paremti finansi
niai ...” Z J. Strazdo pastango
mis pora Connecticuto valsty
bės kongresmanų yra įnešę re
zoliucijas Lietuvos laisvinimo 
reikalu. Visa finansinė parama 
Rezoliucijoms Remti Komitetui 
nukreiptina: Mr. George A. Pet
rauskas, 3442 Madera Avenue, 
Los Angeles 39, California.

Tėvui Jurgiui Gailiušiui, 
Kennebunkport, Maine, Tėvų 
Pranciškonų ProvincioluL rašo 
senatorius Edmund S. Muskie

1 (D.-Maine): “.. .Rezoliucijų pra
vėdintą remsiu (I 
tend my support to 
passage)”. laiške 
Muskie kalba apie
Kuchel-Mclntyre-Scott rezoliuci
ją

Kun. kleb- Jonui Jutkevičiui, 
Athol, Mass., šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos klebonui, ra
šo jo kongresmanas Silvio O. 
Conto' (R. Mass.), kad jis pil
nai remiąs visas rezoliucijas 
Lietuvos laisvinimo reikalu. Be 
to, jis yra įnešęs rezoliuciją 
(H. Res. 166), kuria siūloma 
Kongresui sudaryti specialų ko
mitetą pavergtų kraštų reika-

1 lu (Special Committec on the

Captive Nations). Toje rezoliu
cijoje minima ir Lietuva.

Inž. Romas Bureika, Los An
geles, Calif., vadovauja Rezo
liucijoms Remti Komiteto na
rių verbavimo komisijai Visi 
lietuviai, kurie norėtų vienu ar 
kitu būdu paremti rezoliucijų 
pravedimo žygį, rašo: Mr. Ray- 
mond. Bureika, 4109 Tracy 
Street, Los Angeles 27, Califor- 
nia.

LOS ANGELES, CALIF.

Julius A. Raulinaitis, prieš 
porą metų persikėlęs iš Wa- 
shingtono D.C. į Los Angeles, 
išlaikė Kalifornijos valstybės 
statybos inžinieriaus egzaminus 
ir įsigijo privačios profesinės 
praktikos teises.

Inž. Vytautas ir Irena Tamo
šaičiai atvyko iš Australijos į 
Los Angeles ir čia baigia įsi
kurti. Tamošaitienė pradėjo 
dirbti universiteto ligoninės kli
nikoj sekretorės darbą. Tamo
šaičiai yra jauni žmonės, gy
vendami Melboume^ daug dir-

KENNEBUNKPORT, ME.

Baigiami mokslo metai

Šv. Antano gimnazijoje šie- . _ -.r » . . •
met mokslo metai baigiami bir-*^ ..-VySK. v. Brizgys 
želio 7. Birželio 8 bus abituri
entų išleistuvės ir diplomų Įtei
kimas. Tikimasi, kad ir šiais 
metais bus didelės ta proga iš
kilmės ir daug svečių iš visur.

Nors mokslo metų pabaiga 
netoli, bet gimnazijoje dar yra 
numatyta visa eilė išvažiavimų 
ir minėjimų. Daugiausia darbo 
turės gimnazijos choras- Balan
džio 28 visi choristai vyksta "į 
Portlandą, kur televizijos stoty
je dainuos lietuviškas dainas. 
Gegužės 5 skautai ruošia dide
lę iškilmę — Mindaugo 700 me- 25,000 dol. savo gimtos Ve- 
tų mirties paminėjimą. Po minė 
jimo bus parodyti Stasiunaičių 
filmų studijos pagaminti lietu
viški filmai. Kiek girdėti, į šį 
minėjimą iš Bostono atvyks vi
sas autobusas jaunimo. Gegu
žės 12 choras ir skudučiai iš
pildys Brocktone Motinos die
nai pritaikytą meninė progra
mą. Tas pats choras Bostone 
lankysis gegužės 19, o Wor- 
chestery — gegužės 26. M

Kęstutis Mačiulaitis

prie uždarų durų
Newarke (Union County, N. gal testamentą Veviržėnų ne- 

J., teisme) balandžio 19 vysk, turtingiems. Jis pristatė iš Va- 
V Brizgys liudijo prie uždarų tikano visus reikiamus įgalioji- 
durų apie padėtį komunistinė- mūs. Teismo sprendimas 
je Lietuvoje, kad 25,000 dol. 
palikimas neatitektų komunis
tų valdžiai.

Elizabethe gyvenęs Antanas 
Andriejauskas, sodininkas, 1941 
liepos 21 d. ekskursijos metu 
nuskendo Rockaway Beach. 
Testamentu jis buvo palikęs

bus 
gegužės 3. Apie bylą rašė 
Newarko ir Elizabetho laikraš
čiai.

will ex- 
secure its 
senatorius 
senatorių

viržėnų parapijos vargšams- 
Bet tuo metu Europoje buvo 
karas, Lietuva buvo okupuota 
nacių, vėliau atėjo bolševikų 
okupacija ir pinigų nebuvo ga
lima perduoti Veviržėnų para
pijai.

Pagal įstatymą, pinigai, į ku
riuos nebuvo pareikšta preten
zijų per 10 metų, pereina i ap
skrities iždą.

Vysk. V. Brizgys pradėjo 
bylą, kad pinigai atitektų

ONOS IVAKKIENtS vadovaujamo tautinio Šoklų tttnKrlo mazelji. VadovS stovi UeSInšJe iš krųšto. Sambūris mini 25 metų sukakti 
gegužio 19 So. Bostono aukiteonljojo mokykloje Nuotr. P. Plikinto

pa-

PATERSON, NJ.

Lietuvių Bendruomenės me
tinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 28 d. 3 v. po
piet lietuvių piliečių klubo salė
je (62 Lafayętte St.). Visi Pa- 
tersono ir apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti, nes 
bus svarstomi svarbūs reikalai.

Vakarienė — banketas pa
gerbti parapijos motinoms į- 
vyks sekmadienį, gegužės 12 
šv. Kazimiero parapijos naujo
joj salėj (139 Montgomery 
PI.) Bilietus galima įsigyti kle
bonijoje ir pas parapijos ko
lektorius. Bilieto kaina vienam 
asmeniui 3 dol. Vietas reikia 
rezervuotis iš anksto, nes prie 
įėjimo bilietai nebus parduoda
mi-

Jonas Krukonis, nepailstan
tis gerų darbų rėmėjas, vėl dau
gelį dalykų parėmė savo auka. 
“Rūtos" ansambliui jis paauko
jo 50 dol., Lietuvių Bendruo
menės Netvarko apygardos stu
dentų stipendijų fondui 25 dol., 
Nekalto Prasidėjimo seselėms 
25 dol. ir šv. Kazimiero para
pijai Velykų proga 25 dol. Be 
to, lietuvių piliečių klubui jis 
nupirko mėsai ir duonai piaus- 
tyti mašinas.

Dora ir Stasys Stanaičiai, lai
mingai ir linksmai porą mėne
sių paatostogavę Europoj, vėl 
grįžo į Patersoną. Jie lankėsi 
Vokietijoje, Ispanijoje, Prancū
zijoje ir kt.

CYO jaunimo šokiai būna 
kiekvieną ketvirtadienį 7 vai. 
vak. šv. Kazimiero parapijos 
naujoj salėj. Barb. Paaž.

Klausydami trumpom bangom 
sužinosite kas dedasi jūsų tėvy
nėj. Mūsų aparatais girdėsite 
visą. Kuropų. Mes garantuojame. 
Didžiausia:; New Yorkc pasirin
kimas vokiškų Hi-Fi radijo 

. aparatų
TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 
GRUNDIG 
S AB A

Hi-Fi ir Magnctofon
' Parduoda ir -patarnauja patyrę 

vokiečių spetiaiistai.

GERMAN HI-FI
MANHATTAN

N. Y. — 1574 3rd Avė. (89 St.) 
EN 9-3366

Brooklyn — 58-24 Myrtle Avė. 
EM 6-5450

>
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PASAULINĖJE parodoje New . Yorke 1939 metais Lietuvos paviljone buvo pavaizduota Lie
tuvos kultūrinė pažanga. ' - ■ .

BROWN’S SQUARE DEAL
Body Specialists, Painting. Insur
ance work. Collision work — at its 
very best. Your satisfaction our only 
concern. Ali vvork guaranteed, rea
sonable prices. We live up to our 
name Brown's Sųuare Deale, 303 W. 
119th St., Manhattan; UN 4-8943.

The Juniper Ręst Home. 211 Lake 
Shore Rd.. Lake Ronkonkoma, L.I. 
Call 516 JU 8-2282. “Puikūs namai 
senesnio amžiaus svečiams“. Vaiz
das tiesiog į gražųjį Ronkonkoma 
ežerų. 24 vai. priežiūra. Nebrangios 
ratos. Kunigas atneša komunijų 
mėnesio paskutiniais penktadieniais

BERT Auto Glass Dedame stiklines 
plokštes ir stiklus automobiliams. 
Taisome hidraulinius ir elektrinius 
langus. Darome raktus. Sutvarko
me “Convertible” stogus. Darbas 
sąžiningas, patarnavimas skubus. 
KreipUs telefonu HY 6-9460 — 115 
New LoLs Avė., B’klyn. at Powe!l St.

INTERNATIONAL NEWSPAPER 
PAPER PRINTING CO. 
FOR THE FINEST IN 

NEWSPAPER PRINTING 
CALL 

OR 3-1830

JACK STROELLS BAKCRY Wed- 
ding andi Birthday Cakes decorated 
while you wait. Ice cream cakes & 
specialties. “Every mouthful full of 
ouality“ Phone orders our specialty 
TYrone 2-1433 — 3434 E. Tre- 
mont Avė., corner Bruckner Blvd., 
Bronx, N. Y.

NEW BONAPARTE 
1613 Avė M (Next to Elm Theatre) 

DEwey 6-6880
Have You Tried Ralph Sorrentino’s 
famous Italian Cuisine ? “Where the 
Stars meet” A la Carte - Dinners - 
Cocktails - Parties accommodated.

336 East 86th St., N. Y. C.
Tarp 2-os ir 1-os A venue • T R 9-0400
AUdaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak.

OKOKO!
ŠTAI JŲ TIESAI

Laisvėj*, komunistinėje, ba
landžio 23 rašoma: “Jonas Ro
manas, lietuviškos radijo valan
dėlės vedėjas, viešai pasakė, 
kad jis šią vasarą norėsiąs or
ganizuoti ekskursą į Lietuvą. 
Dėl to Brooklyno pranciškonų 
laikraštis pareiškia, kad toks 
pranešimas pranciškonus ‘ne
maloniai nuteikia’-

Gi buvo taip parašyta Darbi
ninko balandžio 9 numeryje: 
“Jonas Romanas, Sr., lietuvių 
radijo valandos vedėjas, viešai 
per radiją paskelbė, kad orga
nizuojąs ekskursiją į Lietuvą. 
Teks palaukti ir pažiūrėti J 
Romano kelionės rezultatų, tik 
tada bus galima pasakyti, ko
kios buvo intencijos. Tuo tar
pu tegalima pastebėti, kad vie
ši pranešimai apie lankymąsi 
rūsy atstovybėje, radijo klau
sytojus (dabar pabraukta) ne
maloniai nuteikia”.

Ir “Laisvė”, komunistinė, dar 
nori mokyti kaip reikia supras
ti . popiežiaus encikliką!

Ist & 2nd MORTGAGES 
Any Type of Financing 

From Purchases to Re Financing 
Liberal Loans 

Made on Your Temis 
TE 7-1979

Adolfo SCHRAGERIO

gį
: A.

Sionizmas, imperializmas ir .. 
kojinės

Gudijos laikraštis “Sovetska- 
ja Bielorusia” apkaltino tris A- 
merikos turistus, kad jie plati
no “sionistinę imperialistinę” 
propagandą tarp giminių- Mat 
komunistas pareigūnas Levčuk 
pareiškė, kad brolis Chaimas at
vyko pas jį su ryšuliu kojinių, 
kelnių sagų. (Reikėjo dar pri
dėti — sijonų, tai būtų pati- 

- kimesnis kaltinimas dėl sioniz
mo ...)

Amerikos žydu organiza
cijos kreipėsi į JT ekon. ir so
cialinę komisiją su skundu dėl 
antisemitizmo Sovietuose: iš 
141 nuteistų per dvejis metus 
sušaudyti buvo 83 žydai.

sv.

SE

NEW HAVEN, CONN. 
RUOŠIAMAS ŠAUNUS 

VAKARAS
Gegužės 4 7:30 vai. vak.

Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėje (339 Greene St.). ruošia
mas lietuviškų dainų ir šokių 
vakaras. Vakaro tneninės da
lies pagrindinę dalį išpildys 
Hartfordo lietuvių mišrus cho
ras, vadovaujamas muziko Jur
gio Petkaičio. Programoje taip 
pat dalyvaus New Haveno lie
tuvių tautinių šokių grupė, va
dovaujama Linos Mikalavičiū- 
tės. Po meninės programos bus 
šokiai. Europietiško stiliaus mu
ziką gros Radionavo orkestras. 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje jaunimo kuopa 378 ma
loniai kviečia vietos ir apylin
kės visuomenę gausiai atsilan
kyti. Įėjimo auka $1.50. (SLA)

v
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Lietuva ir laisvės paviljonas pasaulinėj parodoj
Balandžio 22 įvykęs lietuvių 

dalyvavimui pasaulinėj parodoj 
organizuoti komiteto posėdis 
su entuziazmu sutiko savo pir
mininko Jokūbo Stuko prane
šimą apie besirealizuojantį su-

manymą suorganizuoti Laisvės 
paviljoną, kuriame palankiomis 
sąlygomis galėtų pasirodyti so
vietų pavergtos tautos. Kad to 
paviljono tvarkytojams papra
šius eksponatų, lietuviai nepa-

VAIKŲ ŽURNALO ŠVENTĖ
Lietuvių Bendruomenės ini- Šventės programą atliks vai- 

ciatyva birželio 2, sekmadieni, kai. Prisidėti kviečiamos visos 
Eglutės tėviškėje Putname, 

: Conn.. įvyks to vaikų žurnalo 
šventė, į kurią kviečiami visi, 

• bent iš rytinio JAV pakraščio 
kolonijų. Eglutės skaitytojai, 
klausytojai ir palaikytojai.

Šventė prasidės dalyvių re- 
i gistracija 10 vai Apie 11 vai. 

bus vėliavų pakėlimas ir oficia
li šventės pradžia. Pamaldos 
koplyčioje 11:30 v. visiems gie
dant muz. J. Gaubo parašytas 
mišių giesmes. Apie 12:30 v. 
susipažinimas. Eglutės redakci
jos. administracijos ir spaustu
vės apžiūrėjimas; pietų pert
rauka. Popiet 2 vai. programa 
salėje ir, geram orui esant, lau 
ke. šventė baigiama šv. vai. 
vėliavų nuleidimas ir k.

KENNEDY Į VOKIETIJĄ

Prezidentas Kennedy birželio 
mėn. lankysis Europoje. Labiau
siai dėmesį kreipia į Vokieti
ją. Vietoj numatytų dviejų 
miestų lankys 4. Anglijos ne
lankys, kad nepademonstruotų 
prieš Prancūzijos prezidentą de 
Gaulle. Prancūzų spaudoje pa
reikšta. kad prancūzai patenkin
ti. jei Kennedy nevyksta į Pa
ryžių; esą jam su de Gaulle 
būtų sunku kalbėtis, kada nėra 
kas kalbėtis.

— Plieno korporacija Wheel- 
ing nutarė pakelti plieno kai
ną 6 dol. tonai. Pernai kainos 
kėlimui prezidentas pasiprieši
no.

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink 
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas U. S. S. R. 
(kaip pav. automobilius, dviračius, siu
vamas mašinas ir t.t.), kreipkitės į vieną 
iš seniausiai veikiančių ir patikimiausių 
firmų, turinčią

30 metų patyrimą

šeštadieninės mokyklos ir litua
nistiniai būreliai, taip pat ir at 
skiri Eglutės skaitytojai,- nors 
mokyklų nelanką. Ne vėliau, 
kaip ligi gegužės 24 visos šeš
tadieninės mokyklos ir k. pra
šomos Eglutės adresu pranešti 
kaip jos dalyvaus programoje: 
su kiek dalyvių, kiek užims lai
ko. Tą patį prašoma pranešti 
ir kitų dalyvių. Jungtinei šven
tės programai vadovauti pa
kviesta K. Marijošienė. Šven
tės metu bus Eglutės parodėlė.

Eglutės šventė turėtų būti 
visų lietuviškai jausti galinčių 
šventė. Tėvai, mokytojai, vado
vai nuoširdžiai kviečiami prisi
dėti, kad šventės programoje 
pasireikštų iš visų vietovių vai
kai ir kad yi$i jaunieji lietuvy
bės pionieriai galėtų savo 
šventėje gausiai dalyvauti.

šventei Ruošti Komisija. rimą.

sirodytų tuščiomis rankomis, 
komitetas ypatingai prašė kun. 
L. Jankų telkti eksponatus. Į 
atsišaukimą spaudoje jau yra 
keletas palankių atsiliepimų. 
Laukiama daugiau.

Antra gera naujiena buvoja, 
kad Altas įeina į komitetą ir 
pasižada konkrečiai paremti 
komiteto darbą. Stambią pini
ginę paramą pažadėjo Chicagos 
pramonininkas, žinomas katali
kų veikėjas inž. A. Rudis. Už 
tai jis įrašytas Į komiteto gar
bės rėmėjus Nors tuo tarpu 
komiteto iždas tuščias, bet fi
nansų naštą prisiėmęs LB New 
Jersey apygardos pirmininkas 
inž. V. Dilis pažadėjo artimoj 
ateity lėšų telkimo vajų pradė
ti pilnu tempu.

Lietuvių ir bendrai pabaltie- 
čių sportininkų pasirodymais 
parodos metu apsiėmė rūpintis 
New Yorko sporto organiza
torius A. Vakselis.

Martin’s Auto Glass šame day Ser
vice. auto glass installed while you 
wait, eurved windshields, regulators 
- doorhandles - locksprings - keys 
made while you wait. Prices every- 
body cari afford, work guaranteed. 
3531 Boston Rd. near Eastchester 
Avė., Bronx; Call OL 2-8481.

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti i

ANTIQUE AUTO SERVICE
ir įsitikinti kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis, tai kam eiti pas svetimuosius.

Shell Gass 27"<

Parodos metu įvyksiančioms 
“Lietuvių dienoms” atžymėti 
numatytas ženklelis. Jo projek
tu rūpinasi dail. p. E. Kulber. 
Komitetas nutarė prašyti lietu
vius dailininkus pasiūlyti jam 
tokio ženklele-projektų. Komi
teto priimto projekto autorius 
bus atlyginamas pagal susita-

FISCHER GLASS CO. (near Man
hattan Bridge) downtown Brooklyn 
Glass for every purpose: homes - 
cars - commercial - glazing - mir- 
rors - tablėtops; auto glass installed 
- mirrors resilvered. Call TR 5-7906 
Reasonable Prices — Fast Service. 
60 Flatbush Avė., Ext. B’klyn. N.Y.

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt - Repaired and Installed

Resealed - Parts and Labor (most cars) 19°°

Guaranteed įor 12 Monthsor 12,000 Milės 
FREE PICK UP and DELIVERY 

888Bonded - Lining Any Standard U.S. Cars

BRAKES RELINED 
Parts and Labor 

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt, Repaired and Resealed

REBUILT TRANSMISSIONS from (JU50
Parts and Labor

--------- Rebuilt Units Installed --------
107-56 New York Blvd., Jamaica, N. Y.

— JA 6-9026

WINTER GARDEH TAVERN

J.S.V

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

Headquarters for Surgical and Siek 
Room Supplies. Levittovvn surgical 
supplies (Les & Meta Smith regi- 
stered fitters). Sales, rentals: wheel 
chairs, hospital beds, walkers, com- 
modes, canes, cast boots, cervical 
collars, erutehes. J. J. Smith Phar- 
macy, 2950 Hempstead Tpke. Levit
tovvn, PE1-2990. — Open 7 days.

LIETUVOS paviljonas New Yorke 1939 metais pasaulinėje 
parodoje.

DRESS SUPT RENTALS
— Men's Formai Clothes — 

Of the better kind for Rent & Sale

LAKEHURST LODGE
Lake Ronkonkoma. Long Island — 
161 Lake Shore Road. The Finest 
in Retirement Homes. We have the 
finest of facilities. This will be your 
home awav from home. Weekly rate 
$35 and up. — Dial 516 JU 8-5543

CANDED WEDDING PHOTOS 
P. W. TROSTORFF 

Phone HO 4-3548 
Reasonable Prices 

Black & White - Color. — Special 
consideration to Religious Groups.

for all occasions
A. T. HARRIS CORP.

425 Lexington Avė.. NYC (2nd Fl.) 
(Chock Full of Nuts Bldg.) 

MU 2-6325

Atvykite arba rašykite į mūsų cent
rinę įstaigą arba kurį nors skyrių dides
niame mieste.

J

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street
Pliiladelphia 6. Pa

WA 5-3455

SPECIAL DISCOUNTS 
“For Brides To Be” 

Wedding and Favors; 10 personai 
Memo pads $3.25. Quality printing 
of every description (phone orders 
accepted) PALMERI PRINTING. 
1305 38th Street, Brooklyn, N. Y.

Call U L 3-2064

Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood> 
Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS. VAIKŲ 

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ii 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums 
geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS
422 Menanan Street, Ridgewood, Brooklyn. N Y. 

Tel. HYacmf 7-4677

CONSTRUCTION CO.
General Contractors 

Home Alterations
1 Family converted to 2 Family

GR 9-4070
112-15 Fa rmers Blvd., Hollis

VVOERNER & NELSON. Ine. 
MOVTNG and RIGGING 
Dismantling — Erecting 

Kelly Press Service 
380 Canal Street, New York City 

WA 5-1930
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

SCHALLER& WEBER
Ę Augščiausios kokybės produktaij, ---- ■ - - — - - ... .
ii

U
I

produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
(Tarp 85

t
I Myrt* Avė. — TA 1-7888 
Steinvay St. - AS 4-8818

Ftashlnge — <1-88 Mate Street — HI 5-2552 
Jaeksen Beigtits — 82-18 J7th Avense

— DE 5-1154

PACKAGE EXPRESS — BROOKLYNO IŠTAIGA . . . 
Dabar darbas išvystytas plačiau ir geriau negu bet kada. 
Didelis pasirinkimas tekstilės medžiagų ir kitų prekių 
siuntiniams žemesnėmis kainomis, negu bet kur kitur. 
Standartiniai maisto siuntiniai pristatomi laike 10 dienų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. .Y 
IN 7-6465 • IN 7-7272

Mūsų įstaiga Jersey City 303 Grove Street atidaryta penktadieniais 
ir šeštadieniais, čia galinate pilną pasirinkimų visokiausių prekių.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

AVĖ. Woodbaven 21, N. Y. Tel Virtini* 6-951918-18 JAMAICA

’ Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje galt tilpti 100 dalyvių

...
...

...
...

. .



SPORTAS
LAK:White Ptaim SC
1:1 «6l> >
Nebeturėdami savos aikš- 

tės, mūsų futbolininkai, užuot 
žaidę namie pirmenybių rung
tynėms turėjo vykti į White
Piains N.
dėties, pirmo rato rungtynė
se mūsiškiai White Piains spau
dė, bet pralaimėjo (1:2).

Pereitą sekmadienį, LAK išė
jo aikštėn be Budrecko, Mile
rio, Stucky, Budraičio. Nors ir 
priešininkas spaudė, bet šį kar
tą LAK sugebėjo išplėšti bent 
vieną tęšką. Priešininkas pir
mame kėlinyje, padedant silp
nam vėjui, vyravo aikštėje ir 
mūsų gynimui, vieną akimir
ką nesusigaudžius, vedė 1:0 
T oliau keletas gerų šūvių atšo
ko nuo mūsų virpsto. Prieši
ninko pusėje Trampas taip pat 
kirto į virpstą. Visoje koman
doje šlubavo padavimai, o puo
likai be reikalo ilgai kamuolį 
vedžiojo. Tai nedavė mums jo
kios naudos-

Antrame kėlinyje pasikarš
čiavo Klivečka ir teisėjas. Kli- 
večka buvo iš aikštės pašalin
tas. Atrodė, kad mūsiškių liki
mas nulemtas. Tačiau prieši
ninkas padarė klaidą. Prieš mū
sų dešimtuką (iš tikrųjų devy
nis žaidikus) pradėjo žaisti gy
nybą. Devyni mūsiškiai išsiko
vojo lauko persvarą ir rung
tynių gale tolimas Daukšos šū
vis pataikė į viršutinį vartų 
kampą. Vadinasi, išėjom ly
giom (1:1). Nežiūrint kai kurių 
puolikų nervuoto solo žaidimo 
ir kai kurių gynikų pakartoti
nų klaidų, pagirtinas ir vėl ko
mandos kovingumas — nenu
stojo dvasios nė kritišku metu.

Jaunučiai šeštadienį pralai
mėjo taurės rungtynes prieš 
Giuliana FC (1:2), o mažučiai— 
ukrainiečiams (0:1). Jaunių B 
komanda prakišo Hobokenui

šį sekmadienį, balandžio 2& 
jaunių A komanda žaidžia
su čekoslovakais. Jaunių B 
komanda su Blue Star. šešta
dienį žaidžia mažučiai 1 vaL su 
čekoslovakais, o jaunučiai 2 vL
su DSC Brooklyn.

Žaidynės Clevelande
Pereitą savaitgalį š. Ameri

kos ir Kanados lietuvių krepši
nio varžybose vyrų grupėje 
meisterio vardą iškovojo CN- 
kagos Lituanica, baigmėje įvei
kusi Toronto Aušrą. Buvęs 
meisteris Waterburio Gintaras 
po sunkios kovos, pralaimėjo. 
Gaila, į varžybas nevyko Broo- 
klyno LAK, nors tam ruošėsi.

Atletas

ANTANO SLAUTO AR 
SLANTO ĮPĖDINIŲ DĖMESIUI

Prieš kurį laiką miręs Anta
nas Slauta, Amerikoje žinomas 
dar kaip Anthony Slanta, p$di- 
ko stamboką turtą. Tarp jo į- 
pėdinių minimi broliai Juozas, 
Kajetonas ir Pranas Slautai, 
kurie prieš karą gyveno Lietu
voje. Minima ir sesuo ar pus
seserė Marcelė Čiurlionienė 
Charlonis) ir teta Marcelė Ku- 
kienė, Amerikoje žinoma kaip 
Marcella Cook, kini gyveno W. 
Virginia ir mirė 1950 m. Ve
lionies motina Marijona Šiau
lienė, dabar jau mirusi, prieš 
karą ir Lietuvos okupaciją gy
veno Liškiavos miestelyje, Aly
taus apskr. Įpėdiniai, arba apie 
juos žinantieji, malonėkite at
siliepti: Comulato General of 
Lithuania, 41 W«st 82nd Str.

AfA

Seselei VALERIJAI M. TAMULYTEI

Lietuvoje mirus, velionies seserį p. Em. Vainauskienę ir 
jos vyrą Praną širdingai užjaučiame

/ A. Dumbrienė su dukrom
E. ir J. Pažeminai

TeL: MU 3-2828 
Savininkas VACYS 8TEPONI8

RADIJO PR06RAM0S
BOSTON, MASS. 

Vedėjas 
JONAS J. ROMANAS, 8r. 

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

Vedėjas

AM bangomis 1190 kilociklų
FM bang. 105.7 megadkių 

ii
WKOX, Framingham, Mass. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

Vedėjas

WLYN —1360 kilocycles 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p-p.

McKEESPORT, PA.
WEDO, 810 banga

Vad. kun. Atf. S u ši n s kas 
706 Talbot Ave^ Bradoc£ Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. pj>.

DETROIT, MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mieli.

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HARTFORD, CONN. 
WPOP, 1410 klc. 

Ved. Alg. Dragūną vi Sius
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. pos mėn. įvyks stambus taTD.

Tel.: CH 9-4502 ___ _ o ___Z.
Sekmadieni . — 11 - 12 vai. dieną

PHILADELPHIA, RA. 
WTĖL, 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas

HOward 7-4176
Šeštadieniais nuo 3:30 iki 4:00 v.p^p.

WATERBURY, CONN.
WWCO — banga 1240-1000 ML

321 Robinvvood Rd. 
pran. Edv. Meininkas 

sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.

m.
šeimos radijo programos 

Radijo stotis WOPA, Oak Park, 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac. 
kasdien 10=11 vai. r.; šešt. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vaL vak.

DISPLAY

A Happy Easter To Ali from — 
SKANDIA Imported Foods From 
All Nations. "You ask for It, we 
have It" Imported beer from every 
country. 244 Flatbush Avė., Brook- 
lyn, 'N. Y. For Phone Orders call: 

NE 8-1077

RAY’S Italian Bake Sbop American 
and Italian Style Wedding & Birth- 
day cakes, pastries, cookies, bread 
rolls, wMpped cream cakes, butter 
cream and ice cream cakes. Open 
Sundays, Borowide delivery. CalI: 
ST 8-9179, 304 5th Avenue (cor. 
2nd Street) Brooklyn, N. Y.

“A Blessed Easter To Ali” 
Contemporary Christian Art Center

Gifts of Distinction — reaeonably 
priced. Frandscan medallions and 
statues. — BU 8-8187.
1053 Lexington Avė, N.Y.C. 21, NY

When in New York it’s the Wolcott 
Hotel 4 W. 31st St, NYC, near Penn 
Sta., Macy's, Gimbel’s, St. Francis 
of Assisi. Singles from 55, doubles 
from 57, all private baths, kitehens, 
TIFs available if desired. Special 
consideration to religious groups. 
Centrally located. CaU LA 4-7800.

CUSTOM HOUSE BROKERS 
International

New York International Airport

OLympia 6-5610

' PetrodanBs mače sa Botvi* 
nikų dėl pasaulio čempiono 
vardo veda - 5*^-4%, yięmtplik- 
toji partija atidėta ly^kįj padė-

< Montrealio lietuviai pu> 

tarpklubinėse, ~'paiskfatirtę 141

Lietuviai laimėdami savo gru

bus ir su vienu sužaidė lygio
mis, sukorė 4^-^ iš laimėtų 
rungtynių ir 21-9 iš sužaistų 
partijų- Baigmėje su Club d’ 
Echecs 3-3. Pavieni žaidėjai pel-

žižys po.4-1, Baikovičius 3^, 
Vyt Bogušis* 6-0; Malaiška 3, 
Viliušis, Capkauskas po 1, J. 
Adomaitis Komandos kapk 

. tonas — A. ’Mjrlė. . '
—Reader’s Dįges£, gegužės 

nr. talpina įdomų Robert O’ 
Brieno straipsnį ‘ ‘America’s 
Wizard of Chess” apie Ameri
kos čempioną Bobby Fischer, 
kuris nesenai šį titulą įaimėjo 
penktą kartą. Kpvo m. jam su
ėjo 20 metų. Fischerio ateitis, 
anot Sovietų didmeisterio Koto- 
vo yra neribota, dėl jo jaunu
mo.

— Rytų apygardinės p-bės į- 
vyks, birželio 8, So. Bostono 
L.P.D. patalpose. Bus rungia
mas! dėl Bostono inžinierių do
vanos.

— Vilniuj, Lietuvos p-bėse 
po 7 ratų pirmavo Mikėnas, su 
5*4tš-, Butnorius 4^2 (1), toliau 
Oiukajevas, Lapienis, Česnaus-

— Los Angeles, Calif., lie-

turnyras. Dalyvaus 8 didmėis- 
teriai Petrošiau, Keres, Gligo- 
rič, Najdorf, Panno, Olafsson, 
P. Benko ir S. Reshevsky. O 
kur Bobby Fisclįer?

TO PLACE,

YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

Call LO 3-7291

RESTAURANTS

STELLA D’ORO Italian Cuisine — 
"A Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge. Dinner & Supper 
ž. la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway, near 238th St., N. Y. C.

Diners Club - American Ėxpress 
Free parking on our ownlot. Closed 
Mondays. Call Kl 3-2245

Karl’s Mariners Inn. Lunch - Dinner 
Sea Food - Lobsters - Steaks - Chops 
For reservations call AN 1-9756; if 
no answer, AN 1-8111. Bayview A v. 
& James St., Northport (turu North 
on 25-A), Northport on the Harbor. 
KARL’S Mariners Inn — Lunch or 
Dine'where cuisine & scenery escell.

SCHOOLS

PART TIME TUTORING.
ALL ELEMENTARY AND HIGH 
SCHOOL SUBJECTS FOR FULL-

GILBERT SCHOOL,

Near All Suinvays and Buses*

H. W. MALE-FEMALE

NU R SĖS (Regisfered)
87 bed - Nevvly renovated Hospital, 
115 miles North of San Frahcisco, 
near Lake Tahoe - Reno - Transpor
tation, Ekpenses advanced - can- 
celled after 120 days employment - 
5400 month - 40 hour week - siek 
leave hohdays - Blue Cross - Life 
Insurance - 2 weeks vacation. Write 
or wire: RUTH KINNEY (R. N.)

RIDEOUT HOSPITAL
MARYSVILLE, CALIFORNIA

• z- t i

SUPERINTENDENT ?
(PRIŽIŪRĖTOJAS)

Prityręs — 32 šeimų namui, Brook- 
lyne. Eastern Parkvvay sekcijoj — 
3% kambarių apartmentas, priedo 
geras atlyginimas.

WA 4-7447 » — §L 6-3997

BUSS, OPORTUNITY

DELIOATESSEN
Owner wants to rettre, option on 

Building. Good opportunity .for 
couple.

85000 Down.
Call owner VI 7-3085

MSPLAY

Repaired. aAJasted. overhauted. dy- 
na&nr. hjdMąaiMte, powatMe etc. 
Oi! seals Mafcred. Torgue nte and. 
Converton. «&nds, ttnkage adjusted 
Šame day ąnrviiii. vark guaranteed 
Tat: MfĮttlO, 266 fca* Jericho 
Tpke. inMa. t>L

BIG -AtBPORTS CENTER t

Guns i 
etate, 
bridge

1440 WlUiams-

>•242’

. mų, airtomoMHų, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vaL; Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaica Avp* Wocdhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

kCttNG W0RK 
SRŠCIALTY 
astering, Small Jobs

AJ1W<

Call UL 5-5666 ask for Mr. MdORE

For Better Wedding and 
Week-End Dancing

CaU Fre d —RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue 

New York City

SONORA ELECTRONIC CORP.
Serving all Boros — Fast, Reliable, 
Courteous. Service and Repairs on: 
Tapė Recorders - Record Players - 
Audio Visual Service. — All work 
guaranteed. CaU HY 7-4160; 261 
Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

Floor Scraping 4 Refinishing
Shellacking Fabion Floors, stained 
to any color, Floor laid. Special 
consideration to Religious Groups.

Call ST 9-2065 — ask for RAY
1297 Atlantic Avė., Brooklyn, N.Y.

McCARTHY PAINTER

INSIDE PAINTING ONLY 
All Work done at. Reasonable Rates 

All Work Guaranteed 
Call OL 1-1021

“BRIDES TO BE”
The Proof is in the Taste. Order 
your Weddirig Cake and Pastries 
from —

LA GULI PASTRY SHOP . 
The Finest in Italian Baked Pro
ducts —'-DėUcious Pastries, Cakes, 
Bread, Etc. for all occasions. "Let 
us serve you with the Finest” — 
29-15 Ditmars Blvd., Astoria, L. L 
Phone Orders CaU — RA 8-5612.

FAIRVIEW PARK HOMESITES

At SouthoM Long Island, 5 nūn- 
ues to, Bay ojr Sound, near. Village 
Churcfiės, t SchooL Ideal for Sum- 
mer or Yeasr Retmd. The ansverto' 
your Retireipent Dreams. For more 
Information call or write —

■ . ? ■ >■ ‘ « ..

. .George W. Smi+h & Sons, Ine.

MAINST., SOUTHOLD, L L

516 SO 5-3663

20 Years Experience
JOHN P. GREENE

ARTIFICI AL HUMAN EYES 
Custom and Stock 

Prosthetic & Surgical Supplies
East Forham Road, Bronx, N.Y,i

Washing Machtne & T. V. Service 
We repair all makes, all work done 
at reasonable rates—all work guar-' 
atneed. CaU ES 2-9568 or C0 6-8252 
2416 Mermaid Avė., Brooklyn, N.Y.

Ask for Mr. FRANK

DANCING IS FUN at 
La MARTINIOUĘ CLUB 

Music by Chic Morton. Cocktail 
Lounge, Restaurant. Ladies invited. 
Adm. Fri. Sun. 5155; SaL Eva $1.75 
tax incl. Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue 

' PL 2-2234

FREDĄ- MONSOU R
MODERN BLECTfcOLYSIS — flair 
removed fotcvct qpickly, medically 
apprpved; -free conBultation. Hours 
by appoint&iien£ — CaH.BE 8-3440, 
entrance througfa B. Senier Jeweler, 
427 86th St, Bayridge, Brooklyn.

ARC ORNAMENTAL Iron Works 
We do work anywhere in 5 Soros.

Room Dividen
Honest Prices—Work Guaranteed

1649 McDonald Avė. Brooklyn, N-Y.

The MOUNT PLEASANT CATH- 
OIAC CLUB. Rev. Dantei L. Shan-

Fri. Nlgtrt. Adm. 52150; 9«0 
Al Prine & bis Society Oreh. * 
Guar & his Latln Rhythm.

HOTEL COMMODORE 
42nd St. Atl>atington Avė, N.

CUT-RiTįt JMPROVEMENTS 
COMPANY

Finished basements, phimbing, alter- 
ations, plastering and paperhanging 
porch enclosed interior and exterior

Painting Fully Insured
Special consldetfetlon to religious 

gro*q». ORU CY 4,1102 ask for 
Vinne

McDERMOTT BUS CORP. Ieškote 
autobusų išvykom?- Specialios kai
nos parapijom, mokyklom, reUgln. 
draugijom. "Camp work—24 bour 
service". Užsakykite iš anksto. Di-

Jcesph Andruste -^TRAVEL AGENCY -REAL E8TATE - Insuranos— HAVEN REALTY —

Fjfcrik. Brooklyn 38, N.,?, 

MiUn 2-7521-0784

E formica woric WE KNOW HOW.
FREO ABUGEL

General Contractor AX 6-7811

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
MS-55 LEFFEETS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Brfhg your Care &. ttucks to ‘‘Her-" 
man" get apedal discounts on auto 
glass replacement - eurved wind- 
shields, hydrjmHc A deetrie windows 
repalred; wipers, keys, locks. Fast 
sarvice—reliable. 72 Bushufck Avė. 
Brooklyn. N. N. CaU EV 8-1992-3.

COLONIAL PEST CONTROL CO.
; INSECTS - RODENTS 

Residential - Commereial, Monthiy 
Accounts — Guaranteed Work; 24 
Hour Service.

“Terpsites Our Specialty”
PE 1-6655 (N) - JU 6-7171* (S)

516 AT 6-9321 — TW 4-2013

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8SV.

< 3G38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
7 Telefonas: STagg 2-5938

ALPINE MEAT A 8AUSAGE, Ine. 
125-13 Liberty Avenue, Richmond 
Hill 19, LuI.N.Y.; TeL VI 3-1750. 
We offer the Finest in Swiss and 
German style Sausages. — Prime 
Meats and Paultry. Closed Sundays.

FRANK EBERLIE

A — OK MEATS 
Lipman Poltry 

Finest Top Ouality meats 
Frozen Foods — Dairy Products 

and Grocerys 
Free Delivery 

PR 8-0600
109 Kingston Avė Brooklyn, N.Y.

W A N T E D —-

S & G MEAT MARKEI
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

84-09 Jamaica Avė., Woodhavęn 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y. e Tel STagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

------We take all orders special price for Weddings and Parties------  
Home-Made Bologna

USED FURNITURE, RŪGS, AN- 
TIQUES, HOUSE FURNISHINGS,- 
BEDDING, Everything and Any- 
thing in the FURNITURE line.

We pick up — Call Dl 2-7637

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST

“TOURS" When in New York City 
Call JU 6-4117 — Croasroade Sight- 
seeing Corp. Escorted leeture tours 
via Air-conditioned Buses. Special 

> • - čišbsidėratfon tehgious groups & 
Societies. ‘‘Make your Reservations 
Now”.
1572 Broadway New York City

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltui — F.TD.

W-15 JAMAICA AVENUE |
TeL Vlrginia 9-3112

1 VOODHAVEN 2L N. Y.

REGALIZE

Special 59-50
Shampoo - DeMoth. Insured storage 
till Sept. — BE 8-1734 

REGAL
Bayridge Carpet Cleaning 

69-15 5th Avenue B’klyn, N. Y.

MARCO B0WLING LANES
Ridgėwoods fine hospitable Lanes 
30 automatic pinspotters for your 
bowling pleasure, cocktail lounge, 
restaurant, free parking. Special 
consideration to religious groups. 
A heaithy sport for Young and Old. 
339 Wyckoff Avė. — HY-7^4350

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės 

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. Vlrginia 6-1800

SAKONY PRINTING CO. INC.

WEDDLNG INVTTATIONS
Rush Service. Rock-Bottom Prices 
118 E 28th Street, New York City 

LE 2-8988

PAG OUALITY FRENCH 
DRY CLEANERS

3 Notfr Service “In Our Plant” 
Free Pick-up and Delivery 

Specializing in 
WEDDING GOWNS 

916 EI 233rd Street, Brtwx,N.Y.
OL 5-9420

čia Jūs rasite dideli pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
Ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apsidrausti; 
6ia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

GOLO STAR BUS CO. Ine. Buses 
for Hire. Laigė Modern Buses. Ride 
in Comfort and Safety. Reserva
tions taken now. "We Go Anywhere” 
Special Rates to Churches, Schools, 
Organizations and Religious groups.

CL
6112 20th Avenue Brooklyn, N. Y.

American Furniture Hoipital - Up- 
holsterers, Refinishing, Repairing, 
Re-upholstering, cigarette burna re- 
moved, cornlces, table pads, glass 
tabletops, leather teps, chaircaning 
Insurance - Estimates. 1137 Cartje 
Hill Ave^ Bronx, N. Y., TA 3-2775. 
Special Discounts to Church Groups

H 0 L Y L I G H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

B. KUČINSKAS, sav.
280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.

(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118

OLE'8 FI8H MARKET 
Fresh Fish and Sea Food

7512

cakes

- Ask forOLE

Viešbutis NIDA

M<^

MOVING EKPREBS 
699 Amsterdam Avenue 

Nesr York City

6-8191—aak for Mr. Rangel

ALL CASH — in 24 HOUR8
ANY HOŪSK 

. ANY CONDITION

Call the ČRAEY HllSR 
MR. GAFFNEY 

OL 7-4222

Atianfo, atdaras visus metus 
Ir Park Avė. kampe * Tel.: PR 4-7786 

•varūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
aalė iinuomojama {vairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais. 

______ ______________ P. Ir C. MAČIULIAI, savininkai
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Kas turely nuotrauką ar 
šiaip medžiagos iš Marijampo
lės gimnazijos, kurios 100 me
tų sukaktis minima Chicagoje 
gegužės 4-5, prašomas New 
Yorke siųsti Juozui Andriušiui 
(87-09 Jamaica Avė., Woodha- 
ven 21, N.Y., telf. VI 7-4477) 
arba Juozui Sodaičiui (87-85 
95 Str., Woodhaven 21, N.Y-, 
telef. VI 9-2686). Panaudojus 
leidiniui, bus grąžinta.

Pasukamas laikrodis. Balan
džio 28 pasukamas laikrodis 1 
vai. pirmyn.

Lietuviu Religinės Šalpos pi
niginis vajus vyksta sėkmingai. 
Vajus buvo pradėtas gavėnioje 
ir tęsis iki rugsėjo mėn. Para
pijos ir atskiri asmenys yra jau 
prisiuntę daugiau kaip 4000.00 
dol. Aukos siųstinos adresu: 
Lithuanian R-Catholic Religious 
Aid, Ine., 225 So. 4th St., Broo
klyn 11, N.Y.

PARENGIMAI NEW YORKE

Balandžio 28 — Studijinis 
seminaras Atletų Klubo salėje, 
rengia New Yorko krikščionys 
demokratai.

Gegužės 4 — Pavasario ba
lius Swan Club salėje, Glen- 
wood Landing, L.I.; rengia 
Šviesos-Santaros Filisterių N. 
Y. Skyrius.
... Gegužės 5 — Pavasario kau
kių balius Apreiškimo parapi
jos salėje; rengia Maironio šeš
tadieninė mokykla-
... Gegužės 11 — LRKSA 115 
kuopos 52 m. sukakties minė
jimas su vakariene ir šokiais 
šv. Jurgio parapijos salėje.
_ Gegužės 19 — Operetės cho
ro metinis koncertas Apreiški
mo par. salėje
Gegužės 25 — Lietuvos vy
čių 100 kp. pavasariniai šokiai 
K of C. Salėje, Port Washing- 
ton. L.I.. N.Y.

Birželio 1 — Moterų Vieny
bės pavasariniai šokiai Mas- 
petho liet. pil. klubo salėje.

Birželio 7-9 — Ateitininkų 
Federacijos nepaprastoji kon
ferencija Waldorf Astoria vieš
butyje, N.Y.C. šokiai birželio 
8 d. 8 vai. vak- Empire Room. 
Karaliaus Mindaugo minėjimas.

Birželio 16 — Maironio Mo
kyklos mokslo metų užbaiga ir 
abiturientų išleistuvės Apreiš
kimo parapijos salėje

Rugpiučio 4 — Tradicinis lie-
tuviško radijo piknikas — ge
gužinė lenkų tautiniame par
ke, Jamaica, N.Y.

Rugpiučio 25 — Lietuvių At
letų Klubo gegužinė Throgs 
Neck Stadijone, Bronx, N.Y.

1963 m. gegužės 4 d.

PAVASARIO BALIUS 
• . ' ■■ ■

puošnioj SWAN CLUB restorand salėje 
Glenwood Landing, L. L 
vakarienė—8:30 vai.
gros J. Thomas orkestras 
įėjimo kaina $10.00 asmeniui

Stalams užsisakyti prašom skambinti' 
N. Valaitienei LA 8-2231

Rengėjai: 
Šviesos - Santaros 
FiliMėriy 
N. Y. Skyrius

j. Atsimainymo parapijos baž
nyčioje Mašpethe suteiks vysk. 
J.P. Dėnning gegužės 20, pir
madienį, 4- vai. popiet. .

LB New York© 1 apylinkės 
susirinkimas Saukiamas balan
džio ^28, sekmadienį, 12 vai., 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Prograipoje valdybos praneši
mai, naujos valdybos ir revizi
jos komisijos rinkimai.

Motinos Dieną prisimins LK 
Moterų Sąjungos 29 kuopa ge
gužės 5, sekmadienį. Šv. mi
šios 8 vai. Apreiškimo palūpį-' 
jos bažnyčioje. Po mišių bend
ri pusryčiai parapijos svetainėj. 
Visos narės ir viešnios malo
niai kviečiamos dalyvauti.

Jane K. Jasinskienė prašo ati
taisyti žinutę apie jos atvyki-" 
mą kovo 31 iš Australijos. Ji 
apsigyveno pas tetėnus, Oną 
ir Kiprą Sakalauskus. Jos se
suo Stefanija nežuvo Dancigo 
bombardavime, bet užėmus ru
sams Dancigą, ligoninėje išbu
vo ilgą laiką ir susveikusi pės
čia grįžo į Kauną, kur šiuo me
tu ir gyvena.

SAUGOKITĖS APGAVIKŲ
Paskutinėm dienom New lą. Kadangi šis pilietis labai ga-

Yorko lietuvių tarpe švaistosi 
prašmatnios išvaizdos vyriškis, 
kuris save vadina John Aria. 
Jis prisistato šeimoms, kurios 
turi mokyklinio amžiaus mer
gaičių- Pasisako atstovaująs Al- 
lęn-Star TV studiją ir renkąs 
mergaites savo būsimai prog
ramai (Stars of tomorrow), ku
ri turėsianti neužilgo pasirody
ti per devintą televizijos kana-

KUR ATOSTOGAUTI? _

Geriausiai per atostogas pa-* 
silsėsite garsiajame savo pušy
nais ir šiltu jūros vandenų pa
plūdimiais Cape Cod kurorte, 
vienoje iš gražiausių lietuviškų 
vasarviečių Jansonų viloje 
AUDRONĖ, 87 East Bay Rd., 
Ostervillr, Cape COd, Mass., 
Telef-: GA 8-8425.

Vila Audronė ir atskiras na
melis Audrutė, šiemet dar pa
didinta ir svečių patogumui pa
tobulinta, atidaroma birželio 
16. Iš anksto galimą kreiptis: 
E.J. Jansonas, 15 Rosedale St., 
Boston 24, Mass., telef.: 288- 
5999. Gi po birželio 15 — Au- 
dronė-Jansonas, 87 East Bay 
Rd., Osterville, Cape Cod, Mass 
Telef.: GA 8-8425.

Reikalinga mergaitė vasaros 
sezonui Cape Cod vasarvietėje 
patarnauti prie stalų, o taip 
pat moteris virtuvės darbams. 
Kreiptis M, Jansonas, 15 Rose
dale St., Boston 24, Mass.

Ar KetuvHkoįi spauda atlie
ka savo uždavinius dkffioįoį 
Mūsų' laisvės kovoja? Kokiu 

. būdu ji galėtų, ir turėtų dar 
efektingiau prisidėti, prie grei
tesnio Lietuvai laisvės sugrąži
nimo? šie ir jiems artimi klau
simai bus nagrinėjami studiji- 

. niam "seminare, kurį * rengia 
New Yorko • krikščionys demo- 

‘ kratai. Pagrindinius praneši
mus padarys Albinas Gražiūnas 
ir Emilija čekienė- Seminaras 
bus balandžio 28 d., sekmadie
nį, 4 vai. Atletų klubo salėje, 
1332 Halsey St Brooklyne. Į- 
ėjimas laisvas. Visi, kam rūpi 
Lietuvos laisvės kovos sėkmin- 
gumaą, kviečiami dalyvauti.

(S.D.)

- Liotuviy kalbos kursas šios 
vasaros semestre organizuoja
mas Fordhamo universitete. 
Kursas bus pradedantiems mo
kytis lietuviškai — gramatika, 
skaitymas ir t-t. Duodami 4 
kreditai. Registruotis prašomi 
studentai liepos 1 ir 2 nuo 9 
iki 12:30 vai. Mokslas prasidės 
liepos 3 ir baigsis rugpiūčio 14. 
Kursui vadovaus prof. Ant. Va- 
sys ir prof. J. Puzinas. Smul
kesnių informacijų prašyti: In
stitute of Russian Studies, Sum- 
mer Session 1963, Fordham 
University, Box A A, Bronx 
58, N.Y.

biai atlieka savo rolę, daug 
žmonių jis suvilioja, įklampina 
finansiškai ir pažeidžia mora
liai. Teko patirti, kad pereitą 
savaitę keturios lietuvaitės į jo 
žabangas buvo įkliuvę. Pasitei
ravus 9-to kanalo vadovybėje, 
paaiškėjo, kad visi “John’o” 
pažadai yra apgavystė; kad to
kios programos nėra ir nebus; 
kad jau ilgą laiką tuo triūku 
sava “profesija” sėkmingai nau
dojasi. Paaiškėjo taip pat, kad 
šis “žvaigždžių rinkėjas” savo 
aukomis pasirenka užsienyje 
gimusias mergaites.

Devinto kanalo vadovybė 
prašė lietuvius padėti šį pilie
tį sučiupti 4r jį atitinkamai nu
bausti. Kam prisistatys tokiais 
ar panašiais tikslais “televizi
jos agentas”, yra prašomi iš
gauti iš jo kuo daugiau infor
macijų, kurias vėliau būtų gali-
ma panaudoti kaip kaltinamą
ją medžiagą. Jei galima, nura
šyti jo mašinos numerį, kuris 
padėtų nustatyti jo tapatybę. 
Reikia vengti duoti jam bet ko
kių konkrečių pažadų, nesira- 
šyti jokių sutarčių ir neduoti 
rankpinigių. Tokiam piliečiui 
pasirodžius, tuoj skambinti 9- 
tam kanalui. Miss Weiss LO 
4-8000 ext- 396.

R. Kezys

Išnuomojami Richmond Hill 
rajone pirmam aukšte naujai 
išdekoruoti 2 kambariai, vir
tuvė ir vonia. Skambinti: GL 
6-3464.
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BRIGITA PUMPOLYTė iš Philadelphijos dalyvaus jaunųjų menininkų 
koncerte Bostone balandžio 28.

ŽINIOS Bigfe
o W M g

Jaunimo koncertas. Bostono 
studentų ateitininkų rengiamas 
koncertas balandžio 28 d. 3:30 
vai- popiet Naujosios Anglijos 
konservatorijos salėje (Recital 
Hali), kampas Hantington ir 
Gainsboro gatvių. (Tas pats įėji
mas į Jordan Hali). Dalyvauja 
jaunieji menininkai iš Cleve- 
lando, Philadelphijos ir Balti- 
morsė ir Cambridge. Rengėjai 
visus maloniai l^yięčia pasigėrė
ti jaunomis meno jėgomis.

NAUJA ADVOKATE
Marija Sveikauskienė, buvusi 

teisininkė Lietuvoje, čia baigė 
Bostono kolegijos teisės mo
kyklą ir’įsigijo bakalauro laips
nį.

Bostono kolegija yra jėzuitų 
vadovaujama, įkurta prieš 100 
metų. Tos mokslo įstaigos jubi- 
lėjinėn šventėn buvo atvykęs 
prezidentas J-F. Kennedy. Šio 
universiteto - teisių fakultetas 
yra viena iš geriausių Ameri
kos teisių institucijų.

Marija Sveikauskienė dabar

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė, prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p p.

Šeštadieniais iki fllmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 jgrt. dienos.

. Penktadieni, balandžio 26, iki 
Trečiadienio, gegužės 1, 1963 

Modernioji Ieva tarp dorybės ir ne
morališkumo spalvotoje Almoje —

“DlE HALBZARTE” 
Vaidina :

Romy Schnelder. C. Thompson, M. 
Schneider, J. Meinrad, R. Foster...

Priešini n Ima:
"Roeen fOr Bettina”

Xr aa« jausta VokMtUos aavaiL aptealca 
seeMMMMNMMeeesBMaaM

' S .Melrose sinfonijos orkestras ! 
gJf;ruošia gražų koncertą. Orkest- * 

ras išpildys Mendelsono ovęr- : 
tiurą Hebridai ir ištraukas iš 
“Mdos” operos. Naujosios An
glijos baletas, vadovaujamas į 
Virginia Williams, pašoks bale- : 
^tą. Pianistas W. Beam paskam- Į 
bins Brandenburgo koncertą 
Nr. 5. Koncerto bus klausoma
si prie atskirų staliukų, kuriuos 
galima užsisakyti tel. AN 8-55 
40. Atskirų bilietų sėdimuose 
soluose dar bus galim gauti ir 
prie įėjimo.

? Naujosios Anglijos ateitinin
kę šventė bus gražioje Putna- 
mo vienuolyno sodyboje, gegu
žės 5. Ryte 11:30 vai. bus šv. 
Mišios ir pamokslas. Mišias au
kos ir pamokslą sakys kun. S. 
Yla. Pamaldose dalyvaujama su 
vėliavomis. Pietūs — 12:30 vi. 
Popiet 2 vai- akademinė suei
ga. Kalbės moksleivių ateiti- 
ninių pirm. J. Račkauskas iš 
Chicagos. Naujieji ateitininkai 
duos iškilmingą pasižadėjimą. 
Popiet 3:30 bus gegužinės pa
maldos. Po pamaldų 4 vai. bus 
suvaidintos “Lietuviškos vestu
vės”. Vaidins Putname studi
juojančios mergaitės. Vakare 
6 vaL bus vaišės, pasilinksmini
mas ir šokiai. Į šventę yra kvie
čiami ne vien ateitininkai, bet 
visi lietuviai. Gražioje ir jau- 
koje lietuviškoje aplinkoje bus 
galima pakvėpuoti gražiu oru 
ir pagyventi lietuviška dvasia. 
Maisto nereikia pasiimti, nes 
seselės visus skaniai pavaišina. 
Pravos vajų. Balandžio 28 šv. 
Petro parapijos bažnyčioje išda
linami vokeliai rinkliavai Nuk
ryžiuotojo Jėzaus seselių koply
čios statybai Brocktone. Rink
liava bus gegužės 5- Tą dieną 
parapijos bažnyčioje pamoks
lus sakys seserų rėmėjų draugi
jos pirmininkas kun. A. Kon- 
tautas.

gP v |

Stepono Dariaus posto banke
tas bus gegužės 5, sekmadie
nį lietuvių piliečių salėje. Ban
keto metu bus pagerbti pos
to nariai: buvęs komanderius 
Steponas Janeliūnas, vienas iš 
posto steigėjų, pirmojo pasau
linio karo veteranas ir nenuils
tamas lietuvių visuomenės vei
kėjas, ir buvęs posto koman- 
deris Petras Pečiulis, antrojo 
pasaulinio karo veteranas, ku
ris jau kelinti metai, kaip pir
mininkauja posto ligonių komi
tetui. Abiem bus įteikti am
žino nario pažymėjimai. Bilie
tai bankietui dar galima gauti 
pas posto narius $3.56 asme
niui.

vos konsulate Anglijoje. Anglių 
joje jai gimė ir du sūnūs, dvy-“ 
nukai. Dabar jie abu rengiasi 
daktaro laipsniui. Leonas dės
to Yale universitete ir rengiasi 
doktoratui, Gediminas dėsto 
Columbijoje ir rengiasi politi
nių mokslų doktoratui

KAS DOMISI geromis sąlygo-
mis investuoti savo pinigus 
kreipiasi į diplom. ekonomistą 
Juozą Audėną, 109 Warwick 
St., Brooklyn 7, N.Y-, telefo
nas TA 7-9518

Muzikos koncertas Balandžio 
26 d. 8:15 vL vakare muz. Je- 1 
ronimo Kačinsko diriguojamas

išlaikė Massachusetts valstybė 
egzaminus ir balandžio 24 vy 
riausiojo teismo prisaikdinama 
kaip advokatė (Attorney ai 
Law).

M. Sveikauskienė atidaro sa 
vo raštinę 8 Belgrade Avė., 
Roslindale, Boston 31, Mass., 
tel. FAirview 54250.

Naujoji advokatė teisės moks
lus yra baigusi Lietuvoje,, vė
liau teisę dar gilinusi Edinbur
ge, Anglijoje. Jos vyras Pra
nas Šveikauskas tarnavo Lietu- BIRUTĖ BOGUTAITĖ

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

THEODORE fOUNKIH,
INC.

GRamercy 5-1437

BIRUTĖ BOGUTAITĖ —Su 
dainavimo stipendija baigusi 
Baltimorės Peabody muzikos 
konservatoriją; dalyvavusi eilė
je konservatorijos statomų ope
rų ir koncertų. Šiuo metu ruo
šiasi magistro laipsniui ir dai
nuoja solo Baltimorės Bach Šo
dėty. Vienerius metus studija
vo muziką Ispanijoje ir mokė
si dainavimo pas vieną geriau
sių Ispanijos dainininnkių — 
Condita Badia.

WILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

84-14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

YUcon 8-8310
atidaryta Iki vidurnakčio

Continental Deficatessen
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue
(kampas 86th Street> 
New York 28, N. Y.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AROMISKIS
( ARM AKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
F IT N E R AL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned 
ALBIN J. BALTON-BALTRONAS

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

J. B. SHALINS
- Jalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkvey Station) 

WOODHAVEN. N. V.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija 

Tel. Vtrgfola 7-4499

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition 

123 E. 7th St., New York 9, N.Y.

CARROL
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIOENCE ST. 
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNEKALBOM!

197 WEB$TER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieni Ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer* 
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos ta 
pačios ir | kitus miestus.
Reikale ištikite: Tel. TR SS4M

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNHULHOMĖ
546 East Broadvvay
So. Boston, Mase.

Priešais miesto teismo rūmus 
•

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekviena pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubln 
Funeral Dlrector

Telefonas: 268 - 5185


