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Vakarai griežtai atremsią naują Maskvos spaudimą dėl Berlyno
Vakarų pozicijose dėl Laoso — pakrikimas, dė| P. Vietnamo — pažadas gintiAmerikos politikos vadovai 

Įspėjo, ko artimiausiu laiku ga
lima laukti iš Maskvos. Prezi
dentas Kennedy gegužės 8 kal
bėjo: galinga komunistų siste
ma mėgins artimiausiais metais 
Vakarų nervus Berlyno, Azijos, 
vidurinių rytų, vakarinio pus
rutulio klausimais. — Vicepre
zidentas Johnsonas, prieš išvyk
damas Į Pietų Vietnamą, gegu-

žės 8: komunistų ekspansijos 
pastangų reikia laukti per 12— 
18 mėnesių; Jungtinės Valsty
bės negalės aįti Į jokią koeg
zistenciją, kuri palieka vergijo
je pusę žemės rutulio. — Vals
tybės sekretorius Dean Rusk 
Nato konferencijoje Oslo, Nor

vegijoje, gegužės 8 jau konkre
čiai minėjo, kad vienas ii punk
tų, kuriuos Maskva ims arti
miausiu laiku spausti, yra Ber
lynas. Jei Sovietai rašysis su 
rytų Vokietija taikos sutartį, 
— kalbėjo Rusk, — Vakarai 
laikys tai teisinės padėties lau-

žymu. Vakarai liksis Berlyne ir 
nuo savo teisės susisiekti per 
110 mylių

ja Vokietija neatsisakys.
Nato nariai Rusk nusistaty

mui visi pritarė. ,

kartojo 
ryšium

Monde

DŽIAUGSMAS, KOKIO AMERIKA SENIAI NETURĖJO 
SHEPARD ATSTATĖ AMERIKOS TECHNIKOS PRESTIŽU

Amerika seniai nebuvo taip 
sujaudintai Įtempta ir seniai 
neturėjo po to Įtempino tokio 
džiaugsmo kaip gegužės 5 dėl 
Alan B. Shepard kelionės ra-

keta. Amerikos džiaugsmas dėl 
laimingo skridimo buvo pade
monstruotas gegužės 8 sostinė
je, kur prezidentas Kennedy 
jam Įteikė specialų medalį. o

‘ Ar Kongo J. Tautų ar Maskvos naudai?

Kongo Įvykiai rieda lyderių 
likvidavimo linkme. Sulikvida- 
vus Lumumbą. eilė atėjo Katan- 
gos prezidentui Tschombei. Jis 
buvo pakviestas Į Kongo lyde
rių konferenciją Coųuilhatville. 
Ten išsiskyrė centrinės valdžios 
prezidento Kasavūbu ir Katan- 
gos prezidento Tshombės nuo
monės. Kasavubu susitarė su 
J. Tautom “bendradarbiauti”, t. 
y. vykdyti J. T. direktyvas. 
Tshombe apkaltino Kasavubu 
parsidavimu J. Tautom ir išėjo 
iš konferencijos. Bet aerodro
me ji suėmė. Tai buvo balan
džio 26. Jis atgabentas į Leo- 
poldville. Ir gegužės 7 Kasavu
bu užsienių r. m. Bomboko 
pritariamas gen. Mobutu, pa
skelbė, kad Tshombe bus ati
duotas teismui: jis kaltinamas 
išdavimu, sąmokslu nuversti 
centrinę valdžią su svetimos 
jėgos pagalba; kaltinamas pa
vogęs lėktuvus, pinigus ir tt __________________ ________
Byla bus uždelsta gal mėnesius. H I
O tuo tarpu Katangos karino- ■ !
menė J. Tautų nuginkluota. ■ į

Neaišku, keno intrygos sle- B Į
piasi už šių įvykių: ar centri- ■ 
nės Kongo valdžios, ar Jungti- B /
nių Tautų vardu veikiančio B-----  /
Hammarskjoldo, ar Maskvos. B 
Dėmesio betgi verta, kad Ka- B 
tanga yra turtingiausia ir ga- B 
tingiausia su geriausiai apmo- BBK'I^^BBl^uB' / 
kyta kariuomene provincija ir bomboko, Kongo mHHsteHs. 
kad Tshombe buvo laikomas di
džiausiu Maskvos priešu. Mask
va jį reikalavo suimti ir teisti. 
Tai padarė Kasavubu vyriau
sybė, kuri iš pradžių aiškinosi, ir ten suimtas-

bar aiškina, kad Tshombe kal
tas dėl jo nužudymo ir dėl to 
ji teisia.. Gal dabar Kasavubu 
vyriausybė nori įsiteikti Ham- 
marskjoldui. o tas savo ruožtu 
nori Įsiteikti Maskvai, kuri rei
kalavo Tshombe nuteisti. Gal 
Kasavubu tikisi geresnių san
tykių su Gizęnga, kuris neda
lyvavo konferencijoje, bet at
siuntė savo du atstovus, kada 
Bomboko paskelbė Tshombės 
perdavimą teismui. Jei vienybė 
Įvyktų tarp Kasavubu ir Gizen- 
gos, tai prieš akis būtų Įpras
tinė išeitis: sudaryti koaliciją 
su komunistiniu Gizenga, ku
ris ilgainiui išstums Kasavubu 
ir Mobutu. nes Maskva yra pa
reikalavusi teisti ne tik Tshom
be, bet ir Mobutu.

viceprezidentas Johnsonas pa
lydėjo Shepardą ir jo žmoną 
atvirame automobily pro susi
rinkusias entuziastingas minias.

Spaudos konferencijoje She- 
pardas pasirodė esąs sąmojin
gas. taktingas, savęs neperver
tinąs. save pristatąs kaip dalį 
tos septynių grupės, kuri bu
vo parinkta kelionėm. Atsaky
mus davė tikslius ir nuoširdžius 
ir taktingai perleido klausimus 
atsakyti grupės draugam ar vir
šininkam. kur labiau jiem derė
jo-

Shepardo kelionė buvo rodo
ma iki smulkmenų per televi
ziją. Priešingai nei sovietinio 
Gagarino, kuris keliavo balan
džio 12. labai slaptai. Po She
pardo kelionės dar labiau su
stiprėjo įtarimai dėl Gagarino 
kelionės. Sustiprėjo aiškinimas, 
kad tikroji kelionė buvusi lliu- 
šino; kai jam kelionė baigėsi 
labai nelaimingai, tada buvo iš
keltas ir su parašiutu nuleistas 
Gagarinas anam nepasisekimui 
užtušuoti. Amerikos spaudoje 
dabar buvo siūlymų: tegul So
vietai leidžia taip pat atvirai 
ištirti Gagarino kelionę, kaip at
virai viskas buvo atlikta She
pardo.

Shepardo ir Gagarino daviniai
Gagarinas keliavęs (?) balan

džio 12. Shepardas keliavo ge
gužės 5. Gagarinęs išbuvęs er
dvėje 108 minutes. Shepardas 1 
išbuvo 15. Gagarinas pakilęs 
188 mylias ir skridęs 17,500 
mylių greitumu. Shepardas 115 
mylių, 4.500 greitumu, kelionės 
ilgis 302 mylios.

Gagarino pirmenybės: jis pir
mesnis ir ilgiau išbuvęs.

Shepardo: jo kelionė saugiau 
ir tobuliau paruošta. Erdvėje 
Shepardas pats valdė raketą ir 
patį nusileidimą; Gagarino ra
keta buvo valdoma tik iš žemės.

ių su laisvą*

POPI EŽIUS JONAS XXIII privačioje audiencijoje priėmė karalienę Elz
bietą II ir princą Pilypą. Popiežius padovanojo karalienei 20 senų ro
mėniškų pinigų, Įtaisytų rėmuose, o karalienė popiežiui savo šeimos por
tretą ir mahagoni medžio lazdą.

Angliją mulkino per 10 metų
Anglijoje nerimas auga dėl 

diplomato George Blake, kuris 
Sovietam šnipinėjo 10 metų ir 
kuris pereitą savaitę buvo nu
teistas 42 metam. Vyriausybė 
nieko apie aferą neskelbė ir 
spaudai davė nurodymų nerašy
ti. Tariau Anglijos gyventojai 
patyrė iš užsienio spaudos, 
kaip Anglija 
žiniom iš už 
gos per 10 
Blake buvo
žvalgybos pareigūnas, jo ran
kose buvo Anglijos agentai ry
tų Europoje ir viduriniuose ry
tuose. Jų pavardes jis praneš
davo bolševikam. Dėl šio išda

buvo mulkinama 
geležinės uždan- 
metų. Nuteistas

Anglijos karinės

vimo pavergtuose kraštuose pa
triotai. kurie turėjo nelaimės 
palaikyti ryšius su anglais, bu
vo likviduojami. O ir patys an
glai buvo aprūpinami žiniom 
iš anapus uždangos tyčia klai
dingom, V Anglijos informaci
jos apie padėtį anuose kraš
tuose buvo netikros.

Visuomenėje dabar reikalau
jama paleisti Anglijos sukom
promituotą žvalgybą ir organi
zuoti iš naujo.

N. Y. Times vedamajame pa
smerkė klasta, kuria buvo 
Tshombe Įviliotas į konferen-

kad Tshombe suimtas tik savi
valiaujančių kareivių, bet vy
riausybė nesanti Įsakiusi jo su
imti. Kasavubu vyriausybė anks
čiau aiškino, kad Lumumbą nu
žudę kaimelio gyventojai o da-

Kas sukliudė žmogaus kelio
nę raketa?
Senato komisija ištyrė, kad 

Cape Canaveral darbininkų 
streikai pirmą amerikiečio kelio 
ne raketa nudelsė mažiausia pu
sę metų.

DIPLOMATINĖ INICIATYVA?
Amerika numato kreiptis Į 

Maskvą, kad būtų leista atida
ryti Amerikos atstovybes Gudi
joje ir Ukrainoje. Azijoje pa
našiai Amerika nori savo atsto
vybės orutinėje Mongolijoje.
NIXONAS UŽ GRIEŽTĄ 
POLITIKĄ SU MASKVA

R. Nixonas gegužės 9 Detroi
te pasisakė už Chruščiovo' ir 
Kennedy susitikimą — tegul, 
sako, pamato Chruščiovas, kad 
turi reikalo su žmogum ir su 
tauta, kurie nesiduoda vadžio- 
jami už nosies. Pasisakė už 
griežtą politiką; tegul Maskva 
mato, kad Amerika pasiryžusi 
rizikuoti mažu karu, kad 
vengtų didelio karo.

— Brazilijos prezidentas 
skelbė pasitenkinimą, kad 
vietiniai atstovai atvyks į Bra
ziliją santykių sumegzti birželio 
mėn. Diplomatiniai santykiai 
nutraukti 1947.

Ar ne komunistai drumsčia 
atmosferą prez. Kennedy 

kelionei j Prancūziją? 
Staiga tarp Amerikos ir Pran

cūzijos perbėgo “juoda katė”. 
Kada prezidentas Kennedy žada 
Šio mėn. gale vykti į Prancū
ziją, ten ėmė plisti priekaištai 
ir kaltinimai Amerikos vyriau
sybei. Priekaištus platino Pran
cūzijos aukšti pareigūnai pri
vačiu būdu, o spauda 
juos viešai. Priekaištai 
su Alžiro sukilimu.

Pusiau oficiozas Le
skelbė: Atrodo nustatyta, kad 
kai kurie Amerikos agentai dau 

' giau mažiau drąsino Maurice
Challe ... (sukilimo vadą).

Kiti laikraščiai ta proga skel
bė. kad ČIA pašalino ir Laose 
Souvanna Phouma ir Kongo 
Lumumbą; kad Amerikos agen
tai elgiasi su Prancūzija kaip 
su kokia Venezuela ar Laosu, 
kur “jie gali išstumti Į sceną 
antikomunistinius generolus”.

Kaip Įrodymai Amerikos kal
tei . buvo skelbiami konkretūs 
faktai. Pvz.:

— ČIA aukštas pareigūnas 
balandžio 4 vaišinosi Washing- 
tone su Jacųues Soustelle. ly
deriu prieš de Gauile; — Ame
rikos karo attachė Paryžiuje 
lankėsi Alžire kaip tik tuo su
kilimo metu.

Faktai beveik teisingi. Tik 
nutylėta, kad tas ČIA pareigū
nas vaišinosi ne 1961, bet 1960 
balandžio 4; vaišinosi pakvies
tas Prancūzijos atstovo Wa- 
’shingtone. O Amerikos karo 
attachė kelionė buvo seniai su
planuota aplankyti Prancūzijos 
Įtvirtinimus Alžire.

Amerikos pareigūnai, valsty
bės sekretorius, atstovas Pary
žiuje ir ČIA direktorius panei
gė Amerikos agentų dalyvavi
mą sukilimo istorijoje ir prašė 
Prancūzijos vyriausybę, kad ji 
arba duotų Įrodymų ar gandus proga. Kita iniciatyva stengiasi 
paneigtų. Tik po poros savai
čių tylėjimo Prancūzijos užsie
nių reikalų ministeris gegužės matoma pradėti Alžiro sukilėlio 
5 paskelbė, kad vyriausybė nie- gen. Challe bylą pora dienų 
ko bendro neturi su insinuaci- prieš Kennedy atvykstant. O 
jom dėl gandų skleidimo ir. Paryžiaus komunistai darą pa
klek tai ją liečia, tai ji laiko stangų atkviesti tam laikui so- 

, klausimą baigtą. vietinį Gagariną.

SAKYKIT, Sir, kur yra jūsų pa
sisekimo paslaptis? 
zidentų Kennedy ir 
simatymą vaizduoja 
day Telegraph.

de Gauile pa- 
Londono Sun-

Pasakyta, tačiau pagal Ame
rikos spaudos informacijas ir 
dabar aukšti pareigūnai tas ži
nias kartoja, ir gandai Paryžiu
je tebeverda.

Kas juos paleido? Spėjama, 
kad pačiam gen. Challe buvo 
intereso sukilimo pradžioje taip 
skelbti. Bet Įdomiausia, kad 
gandus pirmiausia viešai pakar
tojo Italijos komunistų spauda, 
paskui Maskvos. Pačioje Pran
cūzijoje komunistai tylėjo.

Tokioje atmosferoje prezi
dentui Kennedy tenka keliauti 
i Paryžių. Atmosfera sudrums
ta. nors 
howerio 
čiau gal

Tokį
patvirtina žinios, kad Paryžiu
je Sovietų agentai stengiasi su
organizuoti demonstracijas prieš 
Ameriką Kennedy atvykimo

ir ne taip kaip Eisen- 
kelionei Į Japoniją, ta- 
būt tų pačių rankų, 
spėjimą dar labiau

atitraukti dėmesį nuo Kennedy 
atsilankymo. Tam tikslui nu-

LIETUVIAI IR LIETUVES!
Žodis dabar priklauso jums

Stovime prieš JAV Lietuvių 
Bendruomenės ni-sios Tarybos 
rinkimus.

Mūsų yra padaryta visa, ką 
galėjome padaryti: veikia Tary
bos rinkimų komisijos, paga
mintos 
statyta 
tvarka.

Taip

balsavimo kortelės, nu- 
ir paaiškinta rinkimų

pat pasakytas ir mūsų

iš-

pa- 
so-

J. Tautos gen. sekr. pasiun
tė telegramą Kasavubu, kad su 
Tshombe elgtųsi garbingai (Ką 
tai reiškia Hammarskjoldo žo
dyne, neaišku: ar taip kaip su kimą. 
Bang Jenson?).

Laos yra prietiltis naujiem šuoliam
Laos susilaukė formaliai pa

liaubų gegužės 3. Tačiau iš tik
rųjų tai vienoj, tai kitoj vie
toj eina nuolatiniai susirėmi
mai. Paliaubų komisija, kurio
je dalyvauja Indija, Kanada ir 
Lenkija, gegužės 8 atvyko ir 
turi prižiūrėti, kad paliaubos 
būtų vykdomos. Gegužės 12 tu
ri susirinkti 14 konferencija 
Ženevoje. Ji spręs Laos likimą. 
Amerikos pareigūnai tebekarto
ja, jog Amerika siekia, kad 
Laos būtų neutralus. Tačiau liaubos veikia, tai komunistų 
jau daugiau dėmesio kreipia į užnugaris yra saugus, ir jie vi- 
Pietų Vietnamą negu į Laos Ii- sa jėga gali veržtis į Pietų Viet

namą, kurį Vakarai žada- ginti,
Valstybės sekretorius Rusk kaip anksčiau žadėjosi dėl Laos.

Nato konferencijoje kalbėjo., 
kad komunistų didesnis pavo
jus esąs Pietų Vietname. Ten 
iš šiaurės Vietnamo infiltruo
ta jau 10,000 partizanų.

Stebint žemėlapį, matyti, kad 
komunistai Laos paliaubom la
biau buvo suinteresuoti nei vy
riausybės kariuomenė. Komu
nistai užėmė dalį pasienio su 
Pietų Vietnamu. Tokiu būdu "da
bar gali pulti Pietų Vietnamą 
jau labai plačiu frontu. Kai pa-

— Ei$enhoweris davė supras
ti. kad jis gali būti kandidatas 
trečiu kartu į prezidentus.

— Komunistų partija įsakius 
sustiprinti infiltraciją Holly- 
woode.

vikas pakimba ore
Laos sukilėliai komunistai ge

gužės 9 atsisakė kalbėtis su 
kontrolinės komisijos nariais— 
jie neturi instrukcijų. Ryšium 
su tuo pakimba ore ir 14 kon
ferencija. Amerika yra pakarto
jus. kad ji nedalyvaus, jei ne
bus kovos sustabdytos, nors 
dalis delegacijos jau išvyko Į 
Ženevą. Kinija suspėjo paskelb
ti. kad Amerika boikotuojanti 
"taiką”.

KOMPROMISAS DĖL 
MOKYKLŲ PARAMOS

Kongresmanas Herbert Ze- 
lenko, Manhattano dem.. ba
landžio 18 pateikė projektą 
skirti valstybės paramos sta
tybai tų mokyklų, kurios pa
deda vykdyti mokslų, matema
tikos. svetimųjų kalbų mokymo 
programą. Pagal šitą projektą 
galėtų gauti ir privatinės mo
kyklos. Kard. Spellmanas pa
reiškė pasitenkinimą tokiu 
kompromisu.

— Amerikos Valstybių Or
ganizacijos konferencija numa
toma liepos 15 Montevideo. Bus 
svarstomos lotynų Amerikos 
gerovės kėlimas, kuriam Jung
tinės Valstybės skiria 500 mil. 
Iš kviečiamųjų Į konferenciją 
išskirta Kuba.

— Vokietijoj* Hamburgo 
teismas gegužės 3 vėl ėmėsi by
los pripažinti ar ne. kad 
Anderson. 61 metų, yra 
dyto caro duktė.

— Vokietijoje gegužės
imta nemaža Sovietų agentų. 
Tik Bavarijoje 18.

Anna 
nužn-

8 su

žodis: norime mus visus jun
giančios. gerai organizuotos, 
stiprios ir darbingos Bendruo
menės. vykdančios didžiuosius 
tautinius mūsų uždavinius. To
kiai Bendruomenei reikia visų 
mūsų atramos ir paramos.

Todėl visus kviečiame daly
vauti LB Tarybos rinkimuose. 
Senieji lietuviai dalyvauja, kad 
po jų nemirtų gražūs jų dar
bai. Jaunieji dalyvauja, kad 
pratęstų senųjų veikėjų darbus. 
Lietuviais esame mes gimę, lie
tuviais turime ir būt:

Gegužės 13 ir 14 LB Tary
bos rinkimuose žodis duoda
mas jums visiems. Tarkite ji! 
Tebūna šis jūsų žodis už Ben
druomenės stiprinimą ir jos mi
sijos vykdymą!

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba

SOVIETAI OKUPUOS KUBĄ .
Kubos vyriausybės propagan

da paskelbė, kad Sovietuose 
tūkstančiai savanorių pasisiūlė 
vykti į Kubą jos laisvės ginti. 
Faktiškai tai reikštų Kubos oku
pavimą.

Anglai visai gulasi prieš 
Maskvą

Ženevoje labiausiai nesutaria 
dėl kontrolės skaičiaus. Vaka
rai reikalavo, kad per metus 
kontrolės komisija galėtų tik
rinti 20 kartų. Sovietai siūlė 3. 
dabar Amerika nusileido iki 19. 
o Anglija įtikinėja Ameriką nu
sileisti iki 6.
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$»riė*ai ir Amerika varibasi <M įtakos Spitcbergana, nors* jis priklauso Norvegijai. Vilio-

PAVASARIS Oslo mieste. Norvegijos sostinėje. Gilumoje — Valstybinis 
teatras. Nuotr. V. Valaičio.

AR TAI PASIRUOŠIMAS VALYT VALSTYB. LEIDYKLĄ
būtų reikėję atvaizduoti, kaip 
tie didžiūnai išnaudoję valstie
čius.

Lyg pramatydami tokius prie
kaištus, knygelių leidėjai vie
noje vietoje buvo pasiteisinę: 
“Ruošiant šį leidinį, vadovau
tasi mintimi, kad visa, kas su- 

____  ____ ____ _______  „ kurta Šiandien — naujas į- 
' aprašomas kraštas tarp Basei- 'metais’ siaučiant Laetuvo- mones ir failtūros ^stai^as. au- 
nių ir Palangos. Tiesos kritiko ie mar0 epidemijai, čia slaps- ganaus kolūkius ir gyvenvie-

Lietuvoje išleista keletas lei
dinių apie atskiras Lietuvos vie
toves. Tai iš dalies kraštoty
rinė, iš dalies turistinė litera
tūra. Vilniaus “Tiesa” Nr. 90 
per tris skiltis ėmėsi tuos lei
dinius kritikuoti.

Žemaitijos keliais", kurioje

priekaištas šiai knygutei: kny
gutėje nieko nesą apie “nūdie
ni socialistinį gyvenimą”, bet 
už tat plačiai esanti aprašyta 
senovė, net viduramžiai. “Au
torius — rašo Tiesa — tiesiog 
susižavėjęs dievukų ir bažny
čių aprašymu ir nutyli tarybi
nę tikrovę. Jeigu, sakysime. 
Raseinių praeičiai skiriama 6 
puslapiai, tai dabarčiai vos 3 
pastraipos". Laikraštis piktina
si kad leidinyje aprašoma be
veik kiekviena pasitaikiusi baž
nytėlė, jų amžius, architektūra, 
altoriai, bet autorius aplenkęs 
įmones, kolchozus arba pasi
tenkinąs apie juos tik vienu 
kitu sakiniu.

Dėl. L. Žilevičiaus knygutės

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

si gamtovaizdžiais, o apeinama 
nūdiena, žmonės”. Autorius ap
rašąs Birštono apylinkių grožį 
ir tam pabrėžti primenąs, kad 
ir feodalai tas apylinkes labai 
mėgę, dažnai medžiodavę Lie
tuvos - Lenkijos valdovai, o

ma. Verknės slėnis. Punia. Bal
bieriškis. Kernavė. Prienai — 
visa esą aprašoma, bet autorius 
nė žodeliu neužsimenąs, kad 
čia gyveną ir kolchozininkai.

Dėl R. Šalūgos knygučių apie 
"Kernavę" ir "Punią". Čia dar 
labiau prikiša “pasinėrimą į 
feodalizmą”. Tai esą “pasal
dinti pasakojimai apie feoda
lus. o ne apie gimtąjį kraštą”.

Grįžta dar prie Ramanausko 
knygelės, kam ten plačiai ap
rašytas Jono Katkevičiaus suti
kimas Raseiniuose 1766. Girdi, 
čia nurodoma, kas buvę giedo
ta. kaip veršiais svečius vaiši
no ir tt. Feodalai, anot Rama
nausko. statę vienuolynus ir

"Birštonas ir apylinkės. Ir šis bažnyčias, prabangius rūmus, 
leidinys, sako kritikas, serga kasę tvenkinius, sodinę parkus, 
bendra liga: “Perdaug žavima- alėjas. Kritikas sako, kad čia

tesi ir Kazimieras su savo šei- tęs. taip pat darbo žmonių bui-

Patarnaujame daugiau kaip 100 mėty

PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI ----

A ■ A PER METUS

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau (3^į%

31/2%
PER 5-----

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir *4% specialaus priedo)

NORMALUS DIVIDENDAS
METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar (detonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAV1NGS BANK
A MUTUAL BANK

. kur Jū*ų pinigai tarnauja tik jum s I”

Eastern P»rkway Office: 
539 EASTERN PARKVVAY 

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

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
PReiident 3-7800

Brothvay Office:
135 8R0ADWAY at Bedford Avė 

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

1 Pirmadieniais —
nuo 9 v. ryto Iki 7 v. vakaro 

STagg 2-68Ž6

1905 Bostono Arctic Coal 
Company nupirko mažas kasyk
las iš norvegų ir jas tuojau 
pavertė didžiulėm moderniom 
kasyklom. Jas betgi vėl parda
vė norvegam pirmojo pasauli
nio karo metu. Po karo visu 
tempu ir skubumu rusai supir
kinėjo kasyklas iš norvegų, 
olandų ir prie kasyklų susikū
rė tris rusų kolonijas. Tarėsi 
pačiu faktu pasisavinsią žemę, 
kuri tada buvo niekeno žemė. 
Bet į niekeno žemę pareiškė 
pretenzijas norvegai, danai, o- 
landai tokias pat kaip ir rusai.

Tautę Sąjunga 1920 metano 
žemę pripažino Norvegijai.

Rusai sutarties nepasirašė, 
tačiau neprotestavo. Tiktai .Tau
tų Sąjungos nutarime buvo pa
žymėta: Spitzbergenas negali 
jbūti karinė bazė nei norvegam.

Svarbard — taip pavadino 
į vikingai žemę, kurią jie buvo 
r suradę 12 amžiuje. Vardas reiš

kė — žemė šaltais krantais.
I Olandas Willem Barents. ku- 
! ris ją iš naujo atrado 1596. pa- 
' vadino jau Spitzbergenu.
į Tai žemė kaip Belgija ir 

Olandija drauge sudėtos, per 
1,000 kl. nuo šiaurės ašigalio. 
Žemė, kurioje nuo spalio iki ko
vo nesirodo saulė ir kurios di-

Į ^džioji dalis apklota ledais. O 
I ir iš po ledo išlindusios vietos 

gali būti įšalusios iki 300 met
rų gilumo.

Kam, sakytum, iš tos žemės 
galėtų būti naudos ir kas dėl 
jos muštųsi veržytis. O betgi 
varžybos ėjo nuo pat jos atra-

| dimo. Dabar net įtaringiausios 
Į varžybos.

Olandai 17 amžiuje siunčio-
Į jo kasmet iki 30 laivų savo negali būti perleista tokiam 
i banginių medžioklei nuo anglų, 
Į prancūzų, vokiečių tokių pat
| medžiotojų. Kai banginiai buvo tu 1940 Norvegija buvo Vokie- 
I išmedžioti, varžybų interesas. tijos okupuota. Anglai sąjun- 
I kuriam laikui dingo. Jį vėliau 
I atnaujino rusai.
L Rusę pirkliai siuntė į Spitz- 
I bergeną šimtus medžiotoję lo- 
I kię ir pdarinię lapię medžioti.

Kailiai tiko prekybai, šio šimt- 
Į mečio pradžioje buvo surasti

anglies klodai. Anglies inicia
tyvą perėmė amerikiečiai.

reikalui ir kam kitam. , 
Antrojo pasaulinio. karo me-

goję su egziline Norvegijos vy
riausybe Spitzbergeną padarė 
kariniu punktu, pto kurį ėjo 
susisiekimas su Rusija; pro ten 
buvo gabenama rusam pagalba. 
Vokiečių bombonešiai nušlavė 
ten kolonijas.

Karo suirute naudodamiesi, 
Sovietai mėgino į Spitzbergeną 
įeiti pro užpakalines duris.

Pareikalavo, kad Norvegijos 
egzilinė vyriausybė kovoje su 
Vokietija leistų Sovietam susi
kurti Spitzbergęne karines ba
zes. Norvegai nesutiko. Sovie
tai ne taip lengvai nusikrato- 
mi. Molotovas 1947 pasiūlė ki
taip: įtvirtinti Spitzbergeną 
drauge su norvegais ir tai bū
tų Sovietų - Norvegų tvirtovė. 
Norvegijos parlamentas atmetė 
ir šį siūlymą, pasiremdamas 
1920 Tautų Sąjungos nutarimu 
dėl karinio neutralumo.

Vėliau, kai Norvegija įstojo į 
Nato. galėjo Įvykdyti tai. ko So
vietai labiausiai bijojo — Spitz
bergenas gali patapti Nato tvir
tove. Tada Sovietai griebėsi pro- 

- testuoti, pasiremdami tuo, pačiu 
Tautų Sąjungos nutarimu dėl 
neutralumo. ’

Ir nors Spitzbergenas yra 
Norvegijos suverenume, nors 
Norvegija yra Nato narys, ji 
paliko Spitzbergeną neutralu.

Sovietai nenuleido rankų. Jie 
mėgino stiprintis per savo ko-

tį — turistai gali pamatyti sa
vo akimis”. Tas pasiaiškinimas 
neišgelbėjo nuo kritikos nei 
autorių nei pačios leidyklos. 
Leidykla, sako kritikas, esanti 
atitrūkusi nuo dabarties. Kri
tikuoja redaktorius bei kad
rus. Atrodo, kad ir visas 
straipsnis parašytas norint su
kritikuoti ne tik atskirus au
torius. bet ir pačią leidyklą, į 
kurią patenka netinkami žmo
nės.*

Po tokios kritikos tektų lauk- lonijas. čia jie yra stipresni 
tį leidykloje valymo (Eltos In- už pačius norvegus, nes iš 3. 
formacijos). 700 gyventojų rusų yra 2,700.

NUOŠIRDŪS PATARIMAI SPAUDOS DARBININKUI
Drauge gegužės 6 skyrius 

“Spygliai ir dygliai" apie kas
dieninę spaudos teisybę taik-

SPAUDA ‘Bekalbant apie a. a. dail. J.
” Vienožinskį, prisiminta jo iš-

Taupyti šiais laikais reikia, daiga L. Girai. Tai buvo 1941.
liai kalba juokais: . todėl būtinai rašyk ant abiejų 5.1. Rašytojų namuose Vilnių- 

“Rašydamas laikraščiui su- lakšto pusių.
spausk taip eilutes, kad nė ne- “Nepamiršk prie rankraščio, 
naudelis redaktorius nesurastų koks jis bebūtų pridėti grasi- 
jokios vietelės įspausti kokiai nančio laiško, kad straipsnyje 
praleistai raidei. nieko negalima taisyti, nepai

sant jokių klaidų.
“Siųsk tą pati rankraštį pen

kiems laikraščiams, tegu gy
vuoja lygybės principas, o, be 
to. iš penkių vis vienas iš
spausdins, o jei du. tai bus ir 
garsas didesnis.

“Nerašyk mašinėle, rašyk ran-

je vyksta bolševikinės Gegužės 
Pirmosios minėjimas. Kalba A. 
Venclova. Eilėraščių skaityti iš
eina Liudas. Paskaito lietuviš
kai. Visi ploja, o ypačiai dail. 
J. Vienožinskis. Visi liovėsi, bet 

n_ dail. J. V. ploja ir šaukia: “Pa
skaityk broliškąja rusų kalba“. 
Bendra “pakili nuotaika“. Bet 
dail. J. V. tebeploja. Visi sužiū
ra ing ji. O ans su geraširdiš
ka šypsena po ūsu šaukia: “Pa
skaityk gimtąja — žydų — kal-

‘Nepamiršk prie rankraščio.

“Naudok tokį popierių, kad 
jei redaktorius norėtų pataisy
ti. būtinai jam palietų rašalą.

“Neskaityk savo išspausdinto 
rašinio, nežiūrėk, kaip pataisy
ta. ir daryk tas pačias klaidas 
nuolat, nes tai liudys tavo budo 
pastovumą.

“Nesudek akcentų, tegu re- ka. nes juk rankų darbas šiais 
daktoriai pasuka galvas, ar ten laikais daug labiau vertinamas“. Visi neteko žado. L. Giros ;

žandikauliai ėmė. lyg drugio *žmonės piauna siena ar šieną. . . . . _. .__  .__ K__ - •__r - - Apie Pulgao ir Giros gundymą krečiami, virpėti .
“Imk spalvotą popieri: tegu

linotipininkui patavaruoja aky- Naujienose gegužės 6 J. Ci- __ Kanada pasiuntė raud.
Kinijai javų už 362 mil. dol. 
Opozicija kaltino vyriausybę, 
kad Kanada iš savo draugų 

.ima už javus pinigus, o komu
nistam davė kreditan.

— Kuba numatė pasiųsti į 
Sovietus 1,000 jaunuolių moky
tis ten žemės ūkio.

se visokį gražumėliai. cėnas informuoja:
“Pasirodyk modemus ir var- “Pasirodė, kad gundyta ir 

tok “bal point” pieštuką: jeigu Pulgis (Andriušis), kuris Aus- 
susitepa, tai tegu pirštais ze- .tralijoje laisvalaikiu kuria ir 
ceriai kitąkart rankraščio ne- vynuoges nokina. Žadėta išleis- 
čiupinėja. ti jo verstasis ‘Don Kichotas’.

“Nepalik paraščių, tai tik Bolševikams rūpėjo jo pavardė, 
gimnazistam privaloma, nes jei Ir atrėžė gundomasis: ... se- 
paliksi vietos, dar ko gero ne- na išmintis moko, idant, žmo-
naudėlis redaktorius sugalvos gau. neitum su velniu obuoliau- Kuboje jau suimta viso su
ką nors įrašyti. ti”. kilėlių 1,222.

gauna geresnį atlygi- 
po dvejų metų tris 
atostogų.

rusam čia svarbus 
Nuo Murmansko iki 

kasyklų

MERttBV Parcel & Trading U-
943 Elizabeth Avenue , Elizabeth, N. J.

. Skyrių veda JONYNĄ BlSlENt . •

Phone: Elizabeth 4-7608
Siuntiniai j —

* LIETUVĄ. UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS .

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

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

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

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

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

Darbininkus j savo Spitzbar- 
geno kasyklas rusai atsiunčia 
iš Dono baseino. Atsiunčia iš
tisom šeimom, čia įta turi pra
leisti dvejis metus.

Už tai 
nimą, o 
mėnesius

Anglys 
daiktas, 
pagrindinių anglies 
Donbaso yra 3600 kl, nuo Mur- > 
mansko iki vergų darbais iš- » 
garsėjusių Vorkutos kasyklų 
per 2400. Tuo tarpu laivai iš ; 
Spitzbergeno su anglim pasie- ;
kia Murmanską per 34 valan- L 
das. Tačiau jei anglies ir vi- ; 
sai nebūtų, jei reiktų vežioti ! 
tik paprastus akmenis, rusai ne
sutiktų Spitzbergeno atsižadėti ; 
dėl strateginės svarbos.

Jei kiltę karas, tikriausiai 
Spitzbergeną užimtę viena ka
riaujanti šalis.

Užimtų, kas būtų pirmesnis. 
Oro keliu rusam ir amerikie
čiam Spitzbergenas yra maž
daug pusiaukelėje. Nuo Norve
gijos karinės bazės Bodo yra 
1200 kl. O įsitvirtinti Spitzber- 
gene, įsitaisyti aerodromą ne- J 
paprastai lengva dėl nuolat įša
lusios žemės. Specialistai tvir
tina, kad per 3 dienas aerodro
mas būtų paruoštas ir teatsieitų 
200,000. Sovietai nenori pri- ; 
leisti, kad kas nors kitas ten : 
turėtų aerodromą. Prieš porą 
metų Norvegija norėjo pri
traukti daugiau turistų ir ren- : 
gėsi pastatyti turistinį aerodro
mą. Sovietai pakėlė tokį triukš
mą, kad norvegai atsisakė.

Pereitą vasarą Sovietam įva
rė nauji įvykiai nepaprasto įta- , 
rimo. r

Amerikos naftos firmos Cal- * 
tex ir Shell pasiuntė laivą su t 
geologų ekspedicija, kurie ran- • 
kiojo Spitzbergene akmenis. Jų 
pora helikopterių, kurie skrai
dė viršum Spitzbergeno, dar la
biau nervino rusus. Tokia jau 
jų prigimtis — manyti, kad ki
ti taip pat kiaulystes rengia, 
kaip ir jie. Rusai įtarinėjo, kad 
tie geologai tai Pentagono at
siųsti. Tą pat vasarą atkelia
vo dar 22 ekspedicijos vokie
čių, lenkų, šveicarų, švedų ir«> 
kt. O šiemet ekspedicijos gali 
būti dar gausesnės — ieškos 
naftos. Kiekvienas Vakarų įsi
veržimas jau yra pavojus rusam 
kurie norėtų turėti tenai mo
nopolį. AA

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHABD ST., N. Y . C. GB 7-1180

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

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

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

1158 East leney Street. Elizabeth, N.
Telefonas: ELizabeth 4-1711

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

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

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

PATENKINTI

SUPERI0R PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319
—................. . ....................

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 4

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 4 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 4 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smuikesnioms informacijoms rašy- < 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą 4

Mes padedame jums atsikviesti savo gimines ii Sovietų Sąjungos 4

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

£ Licensed by Intourist
£ Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kurią

Tel.: AL 4-5458 4
Tel.: Dl 5-8808 J
Tel. HY 1-5290 «
Tel. LO 2-5941 4

Tel.: FO 3-8589 1
Tel.: MU 4-4819 4
Tel.: LO 2-1448 J

HU 1-2750 <
SW 8-2868 1
TR 3-1668 J
T01-1068 4

SSSR dalį. 4

SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 4
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA — 4

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų J 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- 4 
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- 4 
rdams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- 4 
karnų kainarattių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių: <

• NEW YORK 3, N. Y„ 39 - 2nd Avenue
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė.
• ROCHESTER, N. Y, 583 Hudaon Avenue
• LAKEW00D, N. J. 126 - 4th Street
• PATERSON 1, N. J, M Main Street
• NEW MAVEN, Conn„ 8 Day Street
• PITTSBURGH 3, 1015 E. Carson Street — Tel.:
• WORCE8TER, Mase., 174 Millbury Street — Tel.:
• HAMTRAMCK, Mieli.,'9350 Jo*. Campan — Tel.:
• CLĖVELAN0 13, Obio, 2683 W. 14th Street — Tel.
• CHICAGO 22, III., 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6966 <
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Te!.: WA 5-2737 į
• SAN FRANCISCO, CaL 2076 Sutter Street — Te!.: Fl 6-1671 <
• NEWARK 3, N. J„ 428 SprtngReld Avenue — Te!.: Bl 3-1797 J
• PMILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035 4
• WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLau 6-8766 4
o GRANO RAPIDS, Mieh, 414 Sertbner Avė, N.W. — GL 8-2256 4
o PA88AIC, N. J, 176 Market 8trtet — Tel.: GR 2-6387 !
• OETROIT, Midi, 6440 Mtehlgan Avenue — Tel.: TA 5-8060 4
o ATHOL, Mm.. 61 Mt. Pleasant Street <
o VINELAND, N. J, We*t Landi* Avenue. Greek Orthodo* SMg. 4

Skyrių* atideryta* penktadieniais, šeštadieniai* ir sekmadieniaia 1Member Federal Deposit Insurance Corporation 
, t
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Gogužės 13 tapo tradicine 
lietuvių maldos ir atgailos die
na. Tai mūsų tautos atsilie
pimas į Fatimos kvietimą. Lie
tuvos laisvė mums yra centri-

APVAIZDA ĮSIKIŠA, KADA LAIKAS PRIBRĘSTA 
— Kun. Leonardas Gižinskas — 

rėmėsi ne divizijomis, ne gud-

žavo priešo puolimus, jam dar 
jų nepradėjus. Kažin, ar tie mi
lijonai vis kartojamų “Sveika

Bendruomenė—tai mes
garsius vardus, bet savo aplin
koje geriau žinomus ir patiki
mus bendruomenės darbui kva
lifikuotus lietuvius.
. Prieš tris metus LB Tarybos 
rinkėjų skaičius buvo per ma-

kultūriškai pribrendusi, savo 
aspiracijų siekia per tobuliausią 
organizaciją — valstybę. Pačio
je gT valstybėje jos piliečiai 
atskiriems tikslams jungiasi. į 
įvairaus pobūdžio organizacijas, žas. šiemet turime parodyti žy- 
Panaši padėtis yra ir išeivijoje. 
Šio krašto lietuviškoji išeivija 
nuo senai yra susitelkusi į 
įvairias organizacijas. Nemaža 
jų atsivežė ir pokariniai imi
grantai. Naujoji ateivių banga 
tačiau atsivežė ir kažką naujo 
— tai didingą Lietuvių Ben
druomenės idėją. Neperdėsime 
pasakę, kad ši idėja savo esmė
je išeivijoj yra lygiagreti vals
tybės įdėjai laisvėj gyvenančioj 
tautoje.

LB paskirties, santvarkos ir 
darbų temomis pastaruoju me
tu yra nemaža rašyta ir kalbė
ta. E tų diskusijų viena lieka 
nepakeičiamai aišku: LB atėjo 
ne griauti ar varžytis dėl dar
bų, bet dirbti tai, kas bendro
mis jėgomis galima sėkmingiau
siai atlikti, šiuo metu, be to, 
jos darbai ribojami kultūrine 
plotme. Kitokios tendencijos 
LB idėjos išpopuliarinimui ne
padėjo, o dažnu atveju tik su
kėlė nenaudingo priešiškumo.

imai daugiau dėmesio tam sam
būriui, kurio dalimi neišvengia
mai esame kiekvienas. Po ne- 

■ gausių rinkimų sekė trys vis 
dar neužbaigto organizavimosi 
ir kelių ieškojimo metai. Nau
joji vadovybė turės griebtis 
konkrečių darbų, vengdama ne
vaisingo formalizmo ir žvalgy- 
mosi į šalis. Tada, reikia tikė
tis, į juos gausiau įsijungs ir 
jaunimas. Su apgailestavimu 
tenka pastebėti, kad Rytų apy
gardos kandidatų Tarybai są
raše nėra nė vieno jaunosios 
kartos atstovo. Jei jaunimas ne- 
įsijungts į LB veiklą, jos atei
tis bus netikra.

LB tikslas yra savo eilėse tu
rėti visus, kas tik save laiko 
lietuviu. Kaip šį didį tikslą pa
siekti, jau irgi yra išryškėję: 
LB priklauso ne tik lietuviai 
individualiai, bet ir kolektyviai 
per jau veikiančias organizaci
jas. Deja, dar esame toli nuo 
šio- tikslo įgyvendinimo — LB 
suvisuotinimo. Tačiau ta link
me veikti turime nenuilstamai.

. LB veikia centralizuotai, to
dėl jai reikalinga veikli ir iš
radinga vadovybė, šiuo metu 
renkame trečiąją LB Tarybą. 
Pirmą kartą ją renkame apy
gardomis. Yra proga išrinkti ne

Viena opiausių LB veiklos 
problemų pastaruoju metu svei
kos iniciatyvos ir sutarimo dė
ka randa' laimingą atomazgą 
Liet. Fondo suorganizavimu. 
Jei ši idėja, jau pradėta reali
zuoti, neužtrokš naujų įtarinėji
mų ir destruktyvios kritikos ug
nyje ir bus privesta prie sėk
mingo įgyvendinimo, finansinį 
LB veiklos aspektą būsime lai
mingai išsprendę.

šiomis dienomis visi esame 
gavę rinkiminius lapelius. Ne- 
numeskime jų, bet atžymėję nu
rodytą kandidatų skaičių, pa
siųskime juos ten pat nurodyta 
tvarka ir adresu, arba gegužės 
13-14 dienomis nuneškime juos 
į nurodytą balsavimo būstinę. 
Pareiga nesunki, bet be galo 
svarbi: savo asmenišku prisi
dėjimu padėsime sudaryti ren
kamą LB vadovybę ir paremsi- 
me ją savo balsu moraliai.

St. Dzikas

METRO LEONI, S. J.

VATIKANO ŠNIPAS
IŠTRAUKOS 15 KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"

(11)
Suimtieji čia buvo seneliai 

ir invalidai. E pradžių buvo dvi 
ar trys darbo kolonos; kiti 
nieko nedarė. Bet kas ne
dirba, tas ir nevalgo, kaip tai 
aišku iš skurdaus davinio: 300
gramų E ryto, 200 arba 250 
pietum pažliugusios duonos ir 
sriubos arba “košės” a la Vol
ga ... Tokios bėdos verčiami, 
mudu su T. Vendelinu prieš 
žiemos pabaigą pasekėme se
nus rusų čigonus, kurie vasa
rio mėnesio viduryje išparduo
davo savo kailius. Mudu par
davėme savo viršutinius rūbus. 
Čia mums padėjo vienas gar
bingas kalinys — galimas daik
tas, jau atbuvęs savo bausmę, 
— kuris turėjo leidimą išeiti
E stovyklos be palydovų. JE 
kurį laiką parūpindavo mums 
taip brangios duonos.

Rūbai tuo metu žmonių buvo

nė maldos intencija. Turėdami 
prieš akis Fatimos žodį, mūsų

ir kitas intencijas. Jos visos 
kilnios, gražios, bet.eilinis lie
tuvis katalikas nekantrauja 
tremtyje. Jis rodo tendencijos 
lyg pamiršti visas tas Fatimos 
sugestijas. O jei ir nepamiršti, 
tai bent sutapatinti su ana, jam 
labiausiai rūpima tėvynės pri
sikėlimo intencija. Didelis bū
rys lietuvių labai noriai atsilie
pia į kvietimą melstis už Lietu
vos laisvę. Būtų gražu, jei apie 
visus galėtumėm tą pati pasaky
ti.

Visai neseniai Nikita Chruš
čiovas, iškilmingų pietų proga. 
Kremliuje viešai ironizavo mal
dos idėją. Jisai pasakė: ‘Tai
kai išlaikyti nepakanka maldos. 
Reikalinga kas nors daryti”. 
Tai pasakyta Giovanni Gron
chi vaišinant. Pastarasis, ben
drai imant, laikėsi gana gerai, 
bet jiė Gronchi nesusigriebė 
apversti kitaip Chruščiovo sar
kazmą ir jam atkirsti: “Teisy 
bė. Taikai išlaikyti nepakanka 
tik akis muilinančių šnektų, 
kaip jūsiškės. Tam dar reikalin 
ga dr maldos”. Suprantama, su 
malda eina visa kita, be kc 
malda nėra įmanoma. O tai yrs 
religija ir pastovūs, geri, pa 
grįsti ir antgamtiškai sankcio 
nuoti dorovės dėsniai.

Šv. Bernardas

Kažin, ar būtų daug apčiuo 
piamos naudos dabarties mo 
mentui, jei Gronchi ir būtų su 
sigriebęs šitaip ar panašiai pa 
mokyti Nikitą. Man ateina 
galvą mintis, kad Kremliaus a 
kiplėša nėra vienintelis, kurian 
tokia pamoka praverstų. Chruš 
čiovo nusistatymas maldos at 
žvilgiu pasireiškia ironija be 
sarkazmu. Gi gerokas būrys mi 
siškių žvelgia į maldą su ge 
roką doze skepticizmo. Jie ne 
slepia savo abejonių maldo: 
efektyvumu. “Argi tai padės.. 
— dažnokai prasitaria pusbal 
siu. Kartkartėmis užtinkama i 
tokių, kuriems imponuoja Niet 
zschės piktburnojimas. Jam ma 
da tebuvo paniekos verto, gy 
venimo kovai bei kūrybai ne-

nusiprausę., Turėjome atsiimti 
E dezinfekacijos kameros rūbų 
ryšulius. Ieškau savojo, bet ne
randu.

— Ar viską jau atidavėt E 
“keptuvės”? — klausiu.

— VEką. Kodėl klausiate?
Ar ko trūksta?

— Visko trūksta.
— O ar atidavei savo rūbus 

dezinfekuoti?
— Aišku. Negi manote, kad 

atėjau į pirtį Adomo rūbuose? 
Pažiūrėkite, ar neužsiliko ma
no ryšulys dezinfekacijoje.

— Ne, nieko nėra.
— Keista. Mano rūbai aiškiai 

išsiskiria E kitų. Sutana, juo
das apsiaustas. Tūkstančius kar
tų mane matėte tuose rūbuose. 
Kur paslėpėte?

labai pageidaujami. Tai žinojo rėjau. Nėra.

— Jei buvo, tai ir turi būti. 
Ieškokite.

— Kur ieškoti? Jau pusva
landis, kaip ieškau. Visa apžiū-

ir stovyklos latrai, kurie ypač
godžiai dairėsi į užsieninės ga- išėjo. Patalpa liko tuščia. Vie- 
ftiybos rūbus. Štai kas atsitiko nas E pirties darbininkų E- 
su manimi pirtyje. Buvome jau traukė E pasuolės du gumulus

vęs paties apgaudinėjimas. Gai
la, kad daugiau negu 700 me
tų skyrė aną kriminalistiškai 
beprotiškos “antžmogio” filo
sofijos kūrėją nuo didžiojo 
Clairvaux patriarcho švento 
Bernardo. Gal jis būtų turėjęs 
progos kai ko pasimokyti. Gal 
net sutiktų savo pažiūrą į mal
dą revizuoti. Net ir Nietzschei 
būtų nedrąšu šv. Bernardą pa
dėti į kategoriją gyvenimui bei 
kūrybai netinkamų ištižėlių. Kai 
kas aptaria jį kaip 12-to a. tik
rąjį Europos valdovą. Yra fak
tas, kad šv. Bernardo direkty
voms lenkėsi ne tik karūnos, 
bet ir pati tiara. Jojo galybė

Kalbant apie maldą, kai kie
no skepticizmas pareina nuo 
mūsų sumechanėjimo. Tai nė
ra tas pats, kaip sumateriali- 
zėjimas. Mes. perdaug įpratome 
į mygtuko sistemą: paspaudei 
mygtuką, ir turi šviesą, paspau-

riomis bei dažnai klastingomis 
sutartimis ir ne voratinklio pa
vyzdžiu sukurta * policijos bei 
detektyvų sistema. Smulkus bei 
liesas kūnu, bet tikras gigan
tas dvasia, šv. Bernardas vertė 
visus jam paklusti savo šven
tumu, savo giliu protu, iškalba • dei kitą — girdi ir matai gar- 
ir energija. Manau, dažnam pra
verstų žinoti, kaip apie maldą 
galvojo tasai dinamiškiausias 
savo amžiaus vyras. Štai jo žo
džiai: "Kada dirbi, dirbk taip, 
lyg tavo pastangos viską tanu* 
lemty. Užtat, kada meldiesi, 
melskis taip, lyg tavo pastan
gos būtų niekis, o viskas nuo 
Dievo tepareitu".

AUŠROS VARTŲ MARIJA.

sus ir vaizdus net iš užjūrio. 
Vadinasi, efektas seka betar
piškai mūsų veiksmą. Nesąmo
ningai ima reikštis tendencija 
tą mygtukų sistemą perkelti iš 
fizikos srities į metafizEką. No
rėtųsi, kad dangus funkcionuo
tų kaip automatas, {dėjai į jį 
tinkamą monetą, ir jau turi ko 
nori: cigarečių pokelį ar šoko
lado plytelę. Patogu. Tačiau su 
langumi šitaip neina. Pirmiau- 
ia, tenai nėra skubos. Pasta
roji yra laiko žymė. Imame 
skubėti, kai matome, kad lai
tas baigiasi. Dangus neskuba, 
les yra amžinas. Nelyginant 
šachmatų čempiono, dangaus 
ėjimai yra tikslūs ir efektyvūs. 
Tačiau jie priklauso nuo sąly
gų. Ten nėra neatsakingo ir 
irbitrariško despotizmo, kaip 
mas istoriškas: “Sic volo, sic 
įubeo” (taip aš noriu, ir taip 
sakau). Dangaus sprendimuo
se absoliutiško gėrio siekimas 
yra lemiamas ir vyriausias sie
dinąs. Gi mūsų troškimų sie
kimas yra dažniausiai reliaty
vus ir betarpiškas gėris. Čia ir 
glūdi mūsų dažnų nusidėjimų 
jriežastis. Pagaliau, mes dažnai 
gnomoj ame išmintingą reikala
vimą—koordinuoti mūsų veiks
mus ne tik su kai kuriomis, 
bet su visomis tų veiksmų iš
davomis. Danguje tasai princi
pas labai griežtai išlaikomas. 
Kaip medicinoje. Penicilinas 
neutralizuoja infekciją. Labai 
gerai. Bet jis kartais sugriau
na gyvybinį inkstų veikimą. Pa
cientas kartais bus nusivylęs. 
Bet gydytojas kai kada turi pa
sakyti: “Ne”. Arba bent: “Dar . 
ne dabar”.

Manja nevaloma panašios ro
lės toje nepaliaujamoje nemato
moje, bet mūsų jaučiamoje ko
voje tarp gėrio ir blogio, tarp 
dangaus ir pragaro? Gal ta ko
va vyksta ir kitur? Bet ji vi
sų stipriausiai vyksta mūsų vi
duje. Jei kas to nebejaučia, tai 
yra tikras ženklas, kad jisai 
jau nužmogėjęs. Kunige, ar ne
manote, kad kaip tik dėl tb 
Marija — ir Liurde ir Fatimo- 
je — rekomendavo rožančiaus 
maldą taip primygtinai?”. Tai 
įdomus palyginimas, ar ne?

šitas eilutes rašančiam mal
da visada buvo ir pasiliks vi
siškai reali ir labai efektyvi 
priemonė kovojant ir siekiant, 
kas yra gražu ir garbinga, ši
tokia pažiūra į maldą susiforma 
vo ir susikonsolidavo rašančio
jo galvosenoje ne vien dėl to, 
kad “mama taip sakė”, bei “ku
nigėlis mokino”. Pagarbiai res
pektuodamas šiuodu abu mūsų 
pažiūrų formuotoju — šeimą ir 
Bažnyčią — jisai šalia jų sura
do savo tikėjimo patvirtinimą 
— ir savo paties patyrimuose 
ir istorijoje.

Paremkime

Verduno apkasuose
Bet grįžkime prie maldos. 

Vienas Lietuvos kilmingųjų, ve
dęs tolfiną Gedimino palikuo- 
nę, labai aukšto išsilavinimo vy
ras, sykį kalbėjo man Rokišky
je: “Kunige, kada spalio vaka
rą aš girdžiu pustamsioje baž
nyčioje šimtus žmonių, sutar

rezoliuciją
Robert R. Barry, New Yor- 

ko 27 distrikto kongresmanas, 
atsakydamas į vieno lietuvio 
laišką, prašantį paremti kon- 
gresmano Lipscombo įneštą re
zoliuciją, tarp kitko rašo:

"Noriu Jus užtikrinti, kad 
visa širdimi remiu šią rezoliu
ciją, no vien todėl, kad Balti
jos valstybių okupacija visiškai 
pažeidžia tarptautinę teisę, bet 
taip pat, kad šia rezoliucija ga
lima įrodyti, jog Sovietų Są
junga yra šių moderniųjų laikų 
didžiausia kolonialinė imperija. 
Sovietų Sąjungos elgimasis su 
pavergtaisiais yra skandalin
giausias žmogaus nežmonišku
mo žmogui pavyzdys (... most 
flagrant example of man’s in- 
humanity to man).

Aš darysiu visa, kas yra ma
no galioje, dabar ir ateityje, 
kad baisios įvykdytos skriau
dos būtų atitaisytos”.

Kongresmanas Barry yra už
sienio reikalų komiteto narys.

ir man padavė klausdamas:
— Ar tavo rūbai?
Tarp ryšulio žemėtų skudurų, 

kurie nebuvo skalbti gal ko
kius keturis mėnesius, radau 
paskutinius savo marškinius.

— Taip, tai mano rūbas. O 
kur kiti?

— O ką dar turėjai? — pa
klausė pirties kapas.

— Viršutines ir apatines kel
nes, sutaną, apsiaustą.

— Gerai Užregistruosime 
vagystę. Tuo tarpu eikite į rū
bų sandėlį; ten gausite porą 
kelnių ir apsiaustą.

Gali skaitytojas suprasti, 
kaip jaučiausi vilkdamasis pir-
mąjį kartą senais skudurais, E 
kurių kyšojo vatos gabalai ir 
karojo atplyšusios skiautės. Bet 
labiausiai man gailėjo sutanos 
— to vienintelio man likusio 
kunigEko ženklo, tarnavusio 
apaštalavimui, nes traukė visų 
dėmesį, kur tik pasirodydavau. 
Guodžiaus! tiktai prisiminda
mas, kas buvo padaryta mano 
Eganytojui: “Jie pasidalino ma
no drabužius” ...

Kitą rytą, iškrėtus barakuo
se labiausiai įtartinus, sargy-
biniai atnešė sutaną ir abejas 
kelnes. Rado susuktus į vytelių 
ir šiaudų kūlį. Apsiausto ne
buvo, ir jo daugiau nemačiau...
Latrai siautėjo visur!.. T. Ni-

nusinešė ...
Mūsų stovykloje buvo dr. 

Swirski, baigęs civilinę ir ka
nonų teisę, lenkų vyskupo Lvo
vo sekretoriaus. Vieną vakarą 
man pasakojo paslapčiom, kas 
su juo buvę Evietėje. Nepa- 
žįstamasE, sėdėjęs priešais, spy
rė atiduoti švarką.

— Kodėl. turiu jį tau atiduo
ti, jeigu man, senesniam, la
biau reikalingas?

— Atiduok geruoju, nes vis- 
tiek neteksi. Savąjį aš pralo
šiau.

— Ar dėl to, kad praradai 
savąjį, turiu atiduoti manąjį? 
Man gaila, bet ...

— Bet aš ir jūsEkį jau pra
lošiau, ir turiu atiduoti laimė
jusiam. Atiduok geruoju, kitaip 
bus prastai ir tau ir man. Ge
riau yra, kai nereikia plėšte 
nuplėšti nuo pečių ... Kas da
ryti?

Nežinau, kas paskui pasidarė: 
ar buvo priverstas švarką ati
duoti ar padėjo sandelio, bet 
vėliau mačiau jį vilkint papras
tą seną palaidinį. Vagystė ne
buvo paskelbta.

★

PAVASARĮ buvo suorgani
zuoti lengvesni darbai, pritai
kyti atitinkamam atlyginimui. 
Sakau — “lengvesni ir pritai-
kyti”, turėdamas galvoje sovie-

Tuo tarpu kiti, jau apsivilkę, eolas, kurį vėliau sutikau Vor- tų sistemos skelbiamą “auksinį’
kutoje, pasakojo, kaip vienas šūksnį, bet patį ciniškiausį: “E 
vagišius bevalgant čiupo jam kiekvieno pagal išgales, kiek- 
akinius tiesiai nuo nosies ir vienam pagal reikalą" (s kaž-

dovo po vozmožnosti, každomu 
po potriebnosti). Praktikoje bu
vo visai priešingai: E kiekvie
no pagal nepasotinamą reikalą 
Enaudotojų, kurių kišenėje tu
rėjo komunistų partijos bilie
tą, gi kiekvienam pagal išgalę, 
kuri buvo labiausiai aprėžta. 
Pirmiausia, atrodo, reikėjo su
stiprinti žmogaus organizmą, 
nusilpusį dėl maisto trūkumo, 
o paskui reikalauti darbo. Bet 
mūsų maitinimas buvo daug 
skurdesnis, negu sveikųjų, nes 
gi buvome invalidai, nieko ne
gaminę. Susidarydavo užburtas 
ratas: mažiau dirbi, mažiau gau
ni maisto; mažiau maitinies, dar 
mažiau gali dirbti ...

Gaminome žūklavimui tink
lus ir dangalus militariniam ob
jektam. Vieni vijo siūlus, kiti 
suko E jų virveles, treti mez
gė tinklus ir dangalus. Mudu 
su T. Javorka buvome priskirti 
prie trečios rūšies darbų, ku
riem vadovavo gen. Tichoskis. 
Darbas nebuvo nemalonus, bet 
tam invalidui, kuriam buvo su
mažinta darbo norma iki 40 
proc., vistiek vakare reikėdavo 
įduoti 3600 mezginių. Kas sa
vo normą atlikdavo, gaudavo 
dvi dienas paeiliui 700 gr. duo- 

.nos, o jei neatlikdavo, duonos 
norma būdavo palaipsniui maži
nama iki 300. Daugiau pada
rius, duodavo 800 ir 900 gr. 
duonos. Visi dirbo nuo anks
taus ryto iki sutemos.

(bus daugiau)

tinai kalbant rožančių, man la
bai dažnai prisimena pirmasE 
pasaulinis karas ir Verduno ap
kasai. šimtai kulkosvaidžių bu
vo nukreipti į priešo pusę. Mi
lijonai mažų, akimi beveik ne
matomų, bet mirtį nešančių kul
kų, skriejo jo kryptimi. Jos ne
leido jam pajudėti. Jos parali-

Jam ir visiems kitiems šio ko
miteto nariams visi newyorkie- 
čiai lietuviai turėtų parašyti 
laEkučius, prašydami paremti 
H. Con. Res. 153. Komiteto na
rių sąrašus ir visą kitą infor
maciją galima gauti Darbininke, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y.

Išnyksta vargas amžinai.

Marija

Pranas Lembertas

Marija, Motina Malonię, 
Gėlė iš aukštojo dangaus, 
Nužengus vargo žemės klonin 
Skausmuose liūdinčiu priglaust.

Esi Tu Nekaltai Pradėta 
Gimdyti Dieviško Sūnaus, 
Už tai kiekvieną tavo pėdą 
Lydėjo palaima dangaus.

Ir ton, kur skausmas viešpatauja 
Kur kraujo liejasi klanai,

Sužystu rožinio maldoms,

Marija, Motina Maloniu, 
Gėlė H aukštojo dangaus, 
Nužengus vargo žemės klonin 
Skausmuos* liihfinčig priglaust.



Sūnaus Laiškas motinai f
Mamyt,

gegužės mėnuo — jau čia. Miš
kai, pievos ir laukai pasipuoš 
žaliu jaunystės rūbeliu. Darže-

lės. Atskubės visų taip laukia
ma ir brangi Motinos dįeha.

DAIL ELENA URBA1TYTC

Atidaroma daiL E. Urbaitytes paroda
New Yorke gegužės 13 Ruth 

Sherman galerijoje atidaroma 
pirmoji dailininkės Elenos Ur- 
baitytės paroda. Išstatoma 16 
kūrinių, iš jų — du atspaudai 
šilko tinkleliu, visa kita — alie
jinė tapyba.

Jaunoji dailininkė gimė ir 
augo Šiauliuose, kur baigė gim
naziją. Meną pradėjo studijuo
ti Kauno Taikomosios Dailės 
Institute. Vėliau nuo 1946 iki 
1948 studijas tęsia Miuncheno 
Meno Akademijoje, Vokietijo
je; 1949 baigė Taikomosios Dai
lės Institutą Freiburge. Gavu
si World Student Service Fund 
stipendiją, atvyko į JAV.

Čia įsikūrusi, meną studijuo
ja toliau. 1952 Alabama kole
gijoje gavo bakalauro laipsnį, 
vėliau mokytojaudama ameri
kiečių gimnazijoje, studijas tę
sia nuo 1955 New Yorko Art- 
Students League ir Columbijos 
universitete, kur šių metų pra
džioje gavo meno magistrės 
laipsnį. Meno tikslais yra ap
lankiusi Italiją, Ispaniją, Pran- giuosi nepraleisti jokio lietuvių 
cūziją, Meksiką ir kitus kraš- Bendruomenės žygio, stebiu jos 

vystymąsi plačiajne pasaulyje, 
ypačiai JAV.

Skaitau spaudoje visus pra
nešimus ir gaunu visas infor
macijas. Moku nario mokesti ir 
padedu kaip išmanau ir ko esu 
vykdomosios valdžios prašomas.

Tikiu i L. Bendruomenės atei 
tį-

Labai neturiu laiko. Esu ir 
šen ir ten pasižadėjęs dirbti 
tose srityse, kurios labai arti
mos Bendruom. darbams. Vi
so to man turėtų pakakti.

Kai apylinkės vadovai kalbi
no mane kandidatuoti, ilgai ne
sutikau. Nenoriu būti išrinktas, 
nes tai reikštų naują darbą, 
kurių ir taip netrūksta tos pa-

numeriais, o kiti sukurti iš ke
lionių įspūdžių.

Šiuo metu ji mokytojauja 
Massapeųua Park, L. I., dėsty
dama meną gimnazijoje.

Ruth Sherman galerija yra 
306 East 72nd St., New York 
City. Paroda atidaroma gegu
žės 13 d. 3 vai. popiet ir tęsis 
iki gegužės 27. Galerija atida
rą kasdien nuo 12 iki 6 vai. 
popiet, išskyrus sekmadienius 
ir pirmadienius.

Pirmosios parodos proga dai
lininkei linkime, kuo geriausio 
pasisekimo. Tegu ši paroda bū
ną tik jos kūrybos pradžia. 
Kartu kviečiame ir visus New 
Yorko dailės mėgėjus neužmirš
ti ir aplankyti parodą.

je tokio kultūringo žmogaus, 
kuris bent šia proga neprisi
mintų gyvą ar jau šią ašarų 
pakalnę apleidusią mamytę.

Motinos dienos proga laimin
gieji jas lankys, sveikins, skirs 
joms vertas dovanėles. Kiti gi, 
tarp jų ir aš, neturėdami jų 
prie savęs, švęs irgi Motinos 
dieną, tik su liūdinčiomis šir
dimis, o gal net ir su gailia 
ašara akyse, kad šią' brangią 
šventę jiems tenka švęsti toli 
nuo brangiųjų motinėlių. Bet 
ir jie, Mamyt, nemažiau už 
tuos laiminguosius, linkės savo 
motinėlėms daug saulėtų die
nų ir laimės. O vietoj gyvų gė
lių puokštės siųs savo karštas 
maldas.

Miela ir brangi Mamyt, jau 
daug daug ilgų metų prabėgo, 
kai ir nebeturiu laimės net ir 
Motinos dienos proga pasveikin
ti Tave asmeniškai. O labai, no
rėčiau Tave turėti šiandieną. 
Tavo, kad ir labai daug išken- 
tėjusį, bet visada vienodai ra
mų, malonų veidą matyti, ir 
vėl išgirsti Tavo gyvą, meilin
gą žodelį. 'Deja, neturiu tos lai
mės! O, rodos, ūk vakar su 
Tavim, Mamyt, buvau kartu, su" 
Tavim, Mamyt, būt kartu - ma
lonumas, dažnai neįvertinamas.

Miela Mamyt, niekas nesu-
(J.) pras taip giliai motinos neteki-

mo, kaip tas, kuris jos jau ne
betekęs. Todėl, drauge su poetu 
(K. L) Tau sakau:

“Išmokei Tu mane dėlioti viškės laukų gėlyčių puokštės 
šventą kryžių 

-ir palydėjai iš margų laukų,
Dabar, kai spūsteri čia juodos Motinos dienos proga, iš Aukš- ; 

čiausiojo darželio gėlytės”.
Su skausmu, meile ir ilgesiu 

Tave menu šiandieną. O gėly
čių puokštę, kad ir ne iš tė
viškės laukų, aukosiu šia pro
ga motinų Motinai, kad Tave, 
mane ir visus vestų laisvės ir 
laimės keliu.

Gyvuok, Brangioji, mūsų 
džiaugsmui ir laimei, dar ilgus 
ilgus metus.

Tavo sūnus

prieš daugelį metų, iš Verks
nės, Paverksnio, ar galulaukės

tą netarsiu: “Mamyt, tai Tau,

(Motinėlės atminimui)

Kodėl aš kandidatuoju į LB Tarybą?
Nuo pat Bendruomenės or

ganizavimosi pradžios ne tik se
kiau jos darbus, bet ir aktyviai 
juose dalyvavau. Ir dabar sten-

tus.
DaiL Elena Urbaitytė išaugo 

iš moderniųjų amerikiečių mo
kyklų ir pasidarė abstraktinio 
meno atstovė. Tokie darbai iš
statomi ir šioje pirmoje jos pa
rodoje. Dalis jų pavadinti tik

— Paryžiuje pagaminta ir iš
puošta knyga — šv. Jono apo
kalipsės naujas leidimas. Tik 
vienas jos egzempliorius paga
mintas ir padėtas į Paryžiaus 
moderniojo meno muzėjų. Kny
ga sveria 180 kg ir vertinama 
200,000 dol. Knyga laukia di
delio knygos mėgėjo, kuris bū
tinai turi atvažiuoti iš Ameri
kos.

čios Bendruomenės labui. Ko
dėl sutikau?

Ogi dėl to, kad tikiu į Ben
druomenę, dėl* to, kad daug 
kas nesutiko, kad reikėjo suda
ryti pilną kandidatų sąrašą. Tie, 
kuriems uždėta rinkimų našta, 
būtų buvę apvilti, jei nebūtų 
galima prisiprašyti ne tik vei
kėjų, bet ir kandidatų.

Nebalsuokite už mane, bet 
būtinai balsuokite. Neskirkite 
manęs jokiai grupei, partijai ar 
blokui. Aš esu tik lietuvis iš
eivijoj, man rūpi lietuvių išei
vių reikalai, ir tik kaip lietuvis 
kandidatuoju.

Kaip minėjau, nenoriu būti 
išrinktas, bet, jei mane išrink
site, negalėsiu nedirbti Lietu
vių Bendruomenės labui.

Aš labai noriu, kad kuo dau
giau lietuvių dalyvautų rinki
muose, balsuotų. Tik daugeliui 
pasireiškus, galėsime įrodinėti,

| kad mūsų daug, kad mes vie- 
| ningi ir kad lietuvybę mes dar 
I turim gyvą. Daugiau balsų duos 
| teisę pasiųsti daugiau išrinktų Centro Valdybos išsikalbėjimų 
s į tarybą iš mūsų rinkiminės su iniciatorių grupe. C. Val- 
| apygardos. Kandidatas dybos adresu siunčiami fondui

MOTINOS DIENOS PROGA SVEIKINA

PARK FLOR1ST lietuviška gėlių parduotu'

Gėlės pristatomos j visas JAV vietoves

HAPPY MOTHER’S DAY

ROSES

Thinking of You on Mother's Day

LASKAS FLOWER SHOP

Flowerx For Every Occasion

" 276 BROADWAY BROOKLYN 11, N. Y.

t

valandos sugrįžę, 
O, motin, be Tavęs sunku

sunku”.
Todėl ir man dabar, besiar

tinant Motinos dienos šventei, 
kažkas ima spausti širdį, o lū
pos, lyg norėdamos supinti gra
žiausią savo motinėlei pasveiki
nimą, tyliai šnibžda: “Mama, ži
nau, kad tenai,t mūsų senoje 
tėviškėlėje, dabar skleidžiasi 
gražiausi pumpurai, o laukuo
se pilasi įvairiaspalviai žiedai. 
Mama, nebenuskinsiu Tau, kaip Stasys

Iš visę vardų tik vardas motinos brangiausias: 
Skamba jis širdy kaip atganys visų skaidriausias.

Kur beeitum, kur bebūtum, kurioje kelionėj. 
Jis vis lydi, meiliai seka, menasi maloniai.

O laimingas, kurs arti ją turi ir jai guodžias, 
Nešdamas gal naštą dieną, apneštąją suodžiais.

Ir gražiausią metę dieną iš širdies jis linki. 
Kad jos likę metai būt v šviesūs ir laimingi.

Kai pražysta skaisčios rožės, meiliosios alyvos, 
Kas iš žemię tolimiausię jai nešauks, kad gyvas.

WORCESTER, MASS,
koncertas
30 Memorial ma- 
įvyko Worcesterio

Didelis
Balandžio 

žoje salėje 
lietuvių meno mėgėjų ratelio
metinis koncertas, kurio pro
gramą atliko solistė Stasė Dau
gėlienė ir ratelio chorai, vado
vaujami muziko Jono Beinorto. 
Prieš programą ratelio pirmi
ninkas Kazys Adomavičius pa
sveikino susirinkusiuosius ir 
priminė, kad koncerto progra
mą, išskyrus solistę St. Daugė
lienę, atliks meno mėgėjai, ku
rių tikslas lietuviška daina pri
minti savo tautiečiams paverg
tą tėvynę ir lietuvių tautos 
troškimą būti laisvai.

Worcesterio lietuviai turėjo 
progos pirmą kartą išgirsti švel
niai jautrų ir gana stiprų so
listės St. Daugėlienės balsą. 
Dainavime buvo jaučiamas lais
vumas valdyti balsą ir menas 
interpretuoti jmuzikos kūrinį. 
Iš lietuvių kompozitorių dau
giausia jaudino klausytojus A. 
Kačanausko — Mano gimtinė. 
Šiltai buvo sutikti ir V. Kupre
vičiaus — Vasilkėliai. Solistė

J. Naujalio, St. Gai- 
Z. Zdanavičiaus, J. 
Gaidelio, V. Kupre- 
Karoso, Br. Jonušo,

gražiausiai savo menišką balsą 
atskleidė gėlių arijoje iš ope
ros Faustas. Publikai griausmin
gai reikalaujant, bisui padaina
vo “Mamytę*’. Dainom akompo- 
nąvo solistės dukrelė Rūta.

Ratelio trys chorai — mote
rų, vyrų ir mišrus — padaina
vo lietuvių kompozitorių Br. 
Budriūno, 
levičiaus, 
Švedo, J. 
vičiaus, J.
VI. Paulausko ir St. Šimkaus 
kūrinius. Kiekvienais . metais 
ratelio chorai išeina su nauju 
lietuv. dainų repertuaru. Kai 
kurios ir anksčiau girdėtos dai
nos su nauja interpretacija bu
vo entuziastingai sutiktos. Ma
tyti. į programos parengimą di
rigento ir choristų įdėta daug 
triūso.

Džiugu buvo matyti ratelio 
choristų tarpe daug lietuviš
ko atžalyno, ypač mergaičių stu
denčių ir vidurinės mokyklos 
mokinių. Taip pat stebina kai 
kurios vyresnės moterys savo 

(Nukelta į 5 psl.)

LB CENTRO VALDYBOJE
JAV LB Centro Valdyba š. 

m. balandžio 26 posėdy, daly
vaujant visiems jos nariaųis, ap- 
žvengė eilę aktualių reikalų: 

Fondo klausimai
J 1961 kovo 19 pasitarimus 

Chicagoje Centro Valdyba te
žiūri kaip į pasidalinimą nuo
monėmis ir nustatymą gairių to
limesniems pasikalbėjimams. 
Centro Valdybos parengtas Lie
tuvių Geležinio Fondo statuto 
projektas yra įteiktas Milijono 
Fondo iniciatorių grupei, ir 
Centro Valdyba dabar laukia 
jos raštu formuluoto pasisaky
mo. Fondo steigimas, jo paskir
tis, tinkamas veikimas ir pasto
vumas yra tokie svarbūs klausi
mai, kad dėl jų galutinį žodį Posėdy taip pat buvo tarti 
turės tarti pati LB Taryba po

pinigai dedami į atskirą einamą
ją sąskaitą Clevelando lietuvių 
banke The Superior Savings a. 
Loan Association, 6712 Supe
rior Avė., Cleveland 3, 
(sąskaitos Nr. 20656).

Atstovai į Torontą
" į. Bendruomenės valdybų ben
drą posėdį 1961 balandžio 29 
Toronte buvo išskirti ir dalyva
vo CV nariai: St. Barzdukas, 
dr. Alg. Nasvytis, P. Balčiūnas, 
V. Mariūnas ir VI. Braziulis. 
Posėdy taip pat dalyvavo švie
timo Tarybos pirm. J. Tamu
lis, Kult. Fondo pirm. J. Šve
das ir Kultūros Kongreso Ko
miteto narys P. Gaučys.

Ohįo

Dainų šventės, bendruomeninio 
ugdymo reikalai ir susipažinta 
su gautaisiais bei išsiųstaisiais 
raštais. CV inf.

.r

Branch. LONG BEACH, LI.N.Y. ■>/

Tel. EYergreen 4-6859 - 7281

PIRK8IM-4tovaną motino* dienai.

Nors gal skiria tolios dienos, uždangos, gal — 
Ir viltis išvysti ją nukrito tartum lapas.

Kįto vardo, kito žodžio, dovanos kitokios 
Jai nerasi, kaip tik tai, ką jau seniai išmokęs:

Kad jos meile, ta tyra, galėtum vis švytėti, 
Kad iš kelio tolimo sugrįžtum, kur ji kvietė.

o:o:o:o.oioio:o'orc^ i

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS —
Garsiame CAPE COD-OSTERVILLE, MASS., kurorte 
prie atviro Atlanto, LONG-BEAC H pliažo, pušų 
pavėsyje — gražioje lietuviškoje vasarvietės viloje

“AUDROM”
87 EAST BAY R D., OSTERVILLE, CAPE COD, Mass.

• Ištaiginga vila, erdvūs kambariai
• Gražus privatus 2 akrų pušynas - parkas
• šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 5 min. pėsčiom
• Rami aplinkuma, daug vietor poilsiui ir žaidimams
• Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas
Atidaroma nuo birželio 10 d. (šeštadienį) iki rugsėjo pabaigos. Lie
tuviai savininkai visus maloniai kviečia atvykti Iš anksto kreiptis:

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

arba
AUDRONĖ - JANSONAS, 87 East Bay Rd., OsterviHe, 

Cape Cod, Mass.; Tel. GA 8-8425

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ < ’

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir .vyno.
103-55 LEFFEKTS BLVD. RICHMCND HILI^ N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-3840 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

\ Telefonas: STagg 2-5938

I ___ ___ /

;AR JOS NEPERMOKATE i
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų |
moka daugiau, negu reikalinga. j

| Jei tik Jūsų vairavimo rekordu yra geras.
Jūs esate kvalifikuotas: '

i Dideliam apdraudos sutaupymni, geresnei savo apsaugai 
i ir greitesniam patarnavimui, ;

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
j Kreipkitės: <

: ALBERT F. PETERS (Petrauskas) ;
; APDRAUDOS SPECIALISTAS '
; 84-17 JAMAICA AVĖ. W0ODHAVEN 21, N. V.
i Tel. VI 3-1477 ;
' NAMŲ ADRESAS i

16S-53 — 95tb Street Oiene Park 17, N. T.
*wwMaanwwwwanNNNiNNNMmMvwuMaae



Po lĄ Centro Vaisytos B- 
aiškinimo,'teis tilpo Darbinin
ko balandžio 28 d. nr. 31, galu-

varas. bet taip pat įsijungs į ak
ciją judinti aptingusius vyres
niuosius, kurie toliau savo dar
želio nieko nebenori matyti ir 
tiesiog vengia dalyvauti ben- 

travę LB apylinkėse Sumokėję * druomeniškame gyvenime. Šiuo 
’ " ~ momentu visi sąmoningieji lie

tuviai, jaunieji ir vyresnieji, 
privalo parodyti savo aktyvu
mą. Atvirai kalbant, pasijusime 
labai nemaloniai, kai kitos rin- i
toninės apygardos sutelks dau- J
giau balsuotojų, negu Rytų. ' J

Kai rašiau kandidatų staty
mo metu šių rinkimų reikalu, .]
bent kiek suabajojau. jog dėl 1
trumpo laiko gali ir nepasisek
ti išstatyti reikiamą skaičių kan
didatų. Tuo pasisakymu, atrodo.

tinai išryškėjo, kad rinkiminės 
apygardos kandidatus į LB Ta
rybą praves “proporcingai pa
gal jose balsavusių asmenų skai 
čių”. Vadovaujantis šiuo prin
cipu ir spėjamomis prielaido- rinkimų būstuose ir gaus bal
inis, numatoma, kad mūsiške savimn lapą su išstatytų 20 kan- 
Rytų apygarda, į kurią įeina didatų, iš kurių pasirinks tik 
New Yorko ir New Jersey vals- jo (ne 7, kaip anksčiau buvo 
tybės su Baltimores, Philadel- skęjhtat nes vyr. rinkimų komi- 
phijos ir kitomis vietovėmis, iš sija ta prasme taisyklėse pada- 
20 išstatytų kandidatų gali pra- j-ė pakeitimą) sau patinkamų 
vesti į LB Tarybą apie 5 savo asmenų ir prie jų pavardžių pa- 
atstovus. Gi spėjamasis skaičia-, 
rimas iš surinktų davinių bei 
išsiuntinėtų balsavimo lapų skai 
čiaus LB apylinkėms yra toks: 
sakysime, visame krašte daly
vauju 9300 rinkikų, o išrinkti ___ ____ ____
turime 31 Tarybos narį, taigi laikyme klausimu Gausus daly- 

vavimas rinkimuose akivaizdžiai 
parodys ir mūsų krašto oku
pantui, jog šios šalies lietuviai 
yra vieningi bei drausmingi: 
LB Tarybos vienas iš pagrindi
nių siekių yra kovoti ir už Lie
tuvos išlaisvinimą.

Kaip žinome, LB kreipia di
delį dėmesį į lietuviškosios jau
nuomenės žiedą — mūsų stu
dentiją. Jaunuomenės pasireiš
kimus lietuviškumo dirvoje bei 
gražius jos užsimojimus Ben
druomenė yra daug kartų pa
rėmusi ir ateityje rems. Tiki
me mūsų studentijos sąmonin
gumu ir manome, jog ji LB 
rinkimuose ne tik uoliai daly-

vienam mandatui pravesti rei
kės 300 rinkikų. Dabartiniai 
daviniai rodo, kad visoj Rytų 
apygardoj gali būti apie 1500 
balsuotojų. Tą skaičių padaliję 
iš 300, ir gauname 5 manda
tus. Suprantama, šis spėjimas 
pasitvirtins tik tuo atveju, jei 
visų mūsų rinkiminės apygar
dos vietovių bendruoiųeninis 
aktyvas skubiausiai imsis visų 
reikalingų priemonių išjudinti 
lietuviškąją visuomenę, kad ge
gužės 13-14 kuo gausiau daly
vautų LB Tarybos rinkimuose.

10 (ne 7, kaip anksčiau buvo

sija ta prasme taisyklėse pada-

žymės kryželį. _ •,
Dalyvaudamas LB Tarybos rin

kimuose lietuvis parodys, jog 
jis nėra atitrūkęs nuo lietuviš- užrūstinau LB Centro Valdy- 
kųjų reikalų, o taip pat ir sa
vo susirūpinimą lietuvybės iš-

Išeinant iš principo, jog Lie
tuvių Bendruomenei priklauso 
visi lietuviai, LB Tarybos rin-

RAŠYTOJO JURGIO GLIAUDOS namuose buvo surengtos vaiifes jo pre
mijuoto romano “Sikinospamių sostas” pasirodymo proga. Nuotraukoje 
kalba iš k. į d. teisėjas Aleksandras Oabšys, rašytojas Juozas Tininis ir 
rašytoja Alė Rūta.

bą, nors aš tada tik faktą te- 
konstatavau. Pilnai tikiu CV 
pastangomis viską laiku atlik
ti, bet kągi padarysi, kai vyk
doma iš pasišventimo viršlai
kiu, tad ir be blogos valios su
vėluojama. Dėl kandidatų skai
čiaus mūsų rinkiminėj apygar
doj dabar galima konstatuoti 
tik pasitenkinimą. Jų atsirado 
20, nors neteko pasinaudoti nė 
vyr. rinkimų komisijos vienos 
savaitės termino pratęsimu, nes 
irgi vėlokai gautas pranešimas. 
Kandidatų statymo termino pra
tęsimu. atrodo, tepasinaudojo 
tik Chicaga.

Išvadoje reikia pasakyti, kad 
visi LB pareigūnai, centre ir 
periferijose, pakankamai sten
gias, kad LB Tarybos rinkimai 
pavyktų kuo geriausiai. Reikia 
tikėtis, tos pastangos pasieks 
mūsų visuomenės ausis ir šir
dis ir nevilčiai nebus vietos. 
Tam tikrais momentais mūsų 
visuomenė nėra abuoji, ji su
pras ir šį bendruomeniškąjį rei
kalą dalyvauti rinkimuose.

Baigiant dar vienas primini
mas LB. apylinkėms. Bendruo
meniniai rinkimai laimingu bū
du sutampa su Motinos' dienos 
minėjimo data. Apylinkių val
dybos gegužės 14 turėtų orga
nizuoti Motinų pagerbimą rin
kimų būstuose ar šalia jų, tad 
vienu metu būtų galima atlikti 
du svarbius bendruomeniškus 
reikalus.

PHILADELPHIJOS ateitininkų sendraugių valdyba; i S k. j d. Br. Vaikaitis — iid., Br. Petrauskienė — 
sekr.. dr. A. Juozapavičius — pirm., Br; Gasparėnienė , K. čikotas — vicepirm. Nuotr. Gruzdžio.

TELKIAMOS LĖŠOS LIETUVIŠKAM KRYŽIUI STATYTI
varskienė, A. Biknaitienė. J. 
Dičkienė. A. Gailiūnienė. J. Gir- 
dauskienė, V. Gruzdienė. A. 
Goldupienė. M. Jokubaitė. A. 
Jonynienė. K. Kasperavičienė. 
J. Kazlauskienė. R. Kisielienė. 
M. Kronkaitienė. J. Kronkaitie- 
nė. K. Kronkaitienė. A. Leikus.. 
M. Merkevičienė. O. Mikalavi- 
čienė. N. Naikienė. G. Puslie- 
nė. A. Plečkaitienė. E. Rama
nauskienė. T. Strimaitienė, A. 
Šaulienė. E. Šaulienė. V. Šilkas. 
Z. Zasčiurinskienė. V. Zemliaus- 
kienė ir G. Židonienė.

Bufete pavyzdingai ir tvar
kingai šeimininkavo O. Mikala- 
vičienė ir A. Plečkaitienė su pa
dėjėjomis Goldupiene. Merkevi- 
čiene ir A. Šauliene. Baro šei
mininku buvo Z. Merkevičius 
su talkininkais J. Goldupu ir V. 
Šauliu. Tautiniams šokiams gro
jo A. Gutauskas, jo kapela taip 
pat grojo ir per pasilinksmini
mą. Programai vadovavo A. įtei
kus.

NEW HAVEN, CONN.Balandžio 23 Bendruomenės 
apylinkė surengė linksmavaka
ri. kurio pusę pelno paskyrė 
paminklinio kryžiaus statymo 
fondui. Buvo suvaidinta žemai
tės 3 v. komedija “Trys myli
mosios“. Veikalą režisavo A. 
Gruzdys, o dekoracijas paruošė 
V. Sušinskas. Vaidino: T. Stri
maitienė. B. Strimaitis, L. Mi- 
kalavičiūtė. D. Kronkaitytė ir 
V. Sušinskas. Vaidintojai savo 
roles atliko gerai, nors kai ku- . tėm. Merkevičiūtė ir žemliaus- 
rie jų. kaip L. Mikalavičiūtė 
ir D. Kronkaitytė scenoje pa
sirodė pirmą kartą.

Dar buvo pašokta tautinių

šokių. New Haveno lietuviai ga
li didžiuotis turėdami net tris 
šokėjų grupes—suaugusių, jau
nių ir mažiukų; viso apie 40 
šokėjų. Suaugusiems ir mažiu
kams vadovauja T. Strimaitie
nė, o jauniams L. Mikalavičiū- 
tė. Abi šokių vadovės Įdėjo 
daug darbo ir širdies. Jų triū
sas buvo pagerbtas gėlių puokš-

Worcester, Mass.

Baltimores žinios
Vaiku pirmoji komunija šv. 

Alfonso bažnyčioje buvo gegu
žės 7 per 8:30 v. mišias, ku
rias aukojo prel. L. Mendelis 
ir pasakė pamokslą. 20 vaikų 
priėjo pirmos komunijos.

Susituokė Nancė Pastarnokai- 
tė. dukra Antano ir Julės Pa
starnokų su Hugh Mills gegu
žės 7 šv. Alfonso bažnyčioje. 
Sutuokė kun. A. Dranginis. Ves
tuvių pokylis įvyko Muellers 
restorane.

kaitė padeklamavo eilėraščių.
Apylinkės pirm. A. Gruzdys 

dar supažindino susirinkusius 
su paminklinio kryžiaus staty
mo darbais.

Nors New Haveno lietuvių 
kolonija maža, tačiau vieningai 
bendradarbiaujant buvo Įmano
ma surengti linksmavakari ir 
gauti pelno. Čia jau yra nusi
stojusi tvarka, kad rengiant va
karą. bufetui produktus suau
koja bendruomenės narės ir ki
tos lietuvės. Taip buvo ir šį 
kartą. Suaukota 7 tortai, apie 
30 svarų Įvairių mėsos produk
tų. pyragaičių, daržovių ir. ži
noma. kugelio. Aukojo: P. Ba-

Apylinkės valdyba dėkoja vi
siems betkuo prisidėjusiems 
prie šio vakaro pasisekimo.

SH

Iš Los Angeles ateitininkų veiklos
Balandžio 23 ateitininkų sen

draugių susirinkime lietuvių 
namų svetainėje buvo prisimin
ta prel. M. Krupavičiaus 75 me
tų sukaktis. Apie jubiliatą kal
bėjo J. Gobis. kuris iškėlė di
delio Lietuvos patrioto ir poli
tiko būdingus veikimo bruožus, 
patiekdamas naujų originalių 
duomenų bei minčių iš asmeniš
ko su juo susirašinėjimo. To
liau sekė J. Tinimo paskaita 
“Inteligentų religinis švietimas 
Austrijoje“. Prelegentas praė
jusiais metais lankėsi Austrijo
je ir ilgesnį laiką gyveno Vie
noje. Turėjo progos susipažin
ti su to krašto pokario religi
niu atgimimu. Nurodė, lyginda
mas amerikiečių ir austrų reli
ginio pasireiškimo formas, kad 
amerikiečio religinis gyvenimas 
dažnai pasibaigia, išėjus iš baž
nyčios. Austrijoje prasitęsia ir 
už bažnyčios sienų. Daug vyrų' 
ir moterų pasauliečių studijuo
ja teologiją. įsigydami mokslo 
laipsnius tikybos dėstymui mo
kyklose.

A. Brazdžionienė pranešė, 
kad iš Federacijos valdybos at
siųsta 15 egz. kun. S. Ylos pa
rašyto Ateitininkų Vadovo ir 
kvietė jį įsigyti. Toliau ji kal
bėjo apie naujai sudarytą moks
leiviams ateitininkams globoti 
būrelį, į kurį pakviestos D. Po 
likaitienė. R. Bureikienė. S. Liu- 
levičįūtė ir I. Valaitytė. Ryši
ninkė — A. Brazdžionienė. J., 
Kojelis apgailestavo, kad Kai 
kurie tėvai patys būdami atei
tininkais, nekreipia reikiamo 
dėmesio, kad jų vaikai aktyviai 
įsijungtų į šią garbingą organi
zaciją. Taip pat iš dvasininkų

nesusilaukiama reikalingos pa
ramos. Moksleivių globėjas J. 
Raulinaitis nusiskundė, kad su
tikęs didelių sunkumų, norėda
mas suruošti iškylą su moks
leiviais į kalnus. Mažai kas su
tinka talkinti — nuvežti moks
leivius į numatytą vietą. Be to, 
kvietė sendraugius paremti stu
dentų leidžiamą anglų kalba 
žurnalą Litūanus ir čia pat bu
vo parinkta aukų. L. Valiukas 
padarė kai kurių priekaištų dėl 
Lituanus turinio ir formos. Jo 
nuomone, šį žurnalą turėtų ir 
galėtų lengvai išlaikyti Ameri 
je aukštuosius mokslus baigu
sieji ir gavusieji gerai apmoka
mus darbus alumnai.
r

Sendraugių pirmininkas Ig. 
Medžiukas pranešė apie gegu
žės 21' įvykstančią ateitininkų 
šventę, kuri prasidės 11 vai. 
pamaldomis šv. Kazimiero baž
nyčioje. Po pamaldų 12 vai. 15 
min. parapijos salėje bus iškil
mingas posėdis, o‘vėliau — vai
šės. Kvietė visus ateitininkus 
su šeimomis dalyvauti. Alto pir
mininkas J. Jodelė susirinku
siems priminė pareigą rašyti 
laiškus kongresmanams ir sena
toriams, šen. Kuchel ir kongres- 
mano Lipscomb įneštų rezoliu
cijų reikalu. Dar kalbėjo J. Mo
tiejūnas, lituanistinės šeštad. 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas. kviesdamas sendraugius 
pinigais ir knygomis paremti 
lituanistinių varžybų fondą.

Susirinkimui pirmininkavo 
dr. P. V. Raulinaitis. sekret. J. 
Jodelienė. Baigiantis susirinki
mui. sekretorė A. Balsienė vi
sus pavaišino kavaf IJA

(Atkelta iš 4 psl.) 
pasiryžimu puoselėti lietuvišką 
dainą. Antai. A. Brantienė ir
E. Gorodeckienė. turėdamos 
šeimas, randa laisvo laiko daly
vauti ir choruose. Daug pagar
bos užsitarnauja Naikeliai. Ro- 
ževičiai ir Enrikaičiai. kurių abi 
šeimos galvos randa laiko skir
ti lietuviškai dainai. Tai įrody
mas. ką galima padaryti lietu
viškoje dirvoje, kai yra noro, 
pasiryžimo ir pasiaukojimo.

Chorvedžio duona tai kar
čiausia. Gyvenant už 40 mylių 
Providence ir ten einant var
gonininko pareigas, rasti laiko 
atvykti chorus parengti yra jau 
didelė dainos meilė ir auka. 
Taip pat iškilus Providence kle
bono kun. J. Vaitekūno vaid
muo lietuviškos dainos labui, 
kai savo vargonininką muz: J. 
Beinorių leidžia važinėti į kitą 
miestą ir vadovauti dar vienam 
chorui. Šiame krašte tai retas 
atvejis. *

Ratelio pirmininkas K. Ado
mavičius padėkojo už progra
mos atlikimą solistei St. Dau- 
gelienėi, jos dukrelei Rūtai, 
chorvedžiui J. Beinortui, visiem 
choristam, taip pat dalyviam, 
taip gausiai susirinkusiem. Ta 
pačia proga ratelio vardu iš
reiškė padėką šv. Kazimiero 
parapijos klebonui J. Bakanui. 
kad sutiko parapijos mokyklos 
vakarą nukelti į kitą sekmadie
nį, gegužės 7. Mergaitės tautiš
kais rūbais įteikė gėlių puokš
tes solistei ir chorvedžiui. Pr.

— Jonas šoliūnas, veiklus 
ateitininkas, ligi šiol dirbęs so
cialiniame skyriuje Detroite, 
tarnyboje paaukštintas ir per
keltas į Baltimore, Md. ,

Švč. Marijos viešas pagerbi
mas įvyks gegužės 14 d. 4 v. 
popiet. Įvairios parapijos orga
nizacijos dalyvauja šioje meti
nėje procesijoje. Visi pradžioje 
susirenka prie parapijos mokyk 
los. iš čia su vėliavomis eina 
visą bloką aplink bažnyčią. Grį
žę bažnyčioje vainikuoja Mari
jos statulą. Pamaldas baigiasi 
pamokslu ir švč. Sakramento 
palaiminimu.

I

Labdaros vajus baigiasi gegu
žės 14. Visi raginami prisidėti 
prie šio vajaus ir savo auką at
siųsti į kleboniją. Praeitais me
tais lietuviai į šį vajų dosniai 
atsiliepė. Vajui vadovauja kun. 
A. Drangnis.

Amerikos legijono lietuvių 
posto 154 nariai gegužės 30 
Redeemer kapinėse paminės 
vainikų dieną, papuošdami žu
vusių karių kapus. Ten bus ir 
mišios ir žuvusių pagerbimas. 
Šiai šventei sudarytas komite
tas. kuriam vadovauja žinomas 
teisėjas Tomas Marcinkevičius- 
Marcin.

Viola Adomaitienė, senos 
kartos lietuvė, po sunkios ligos 
mirė balandžio 30. Gedulingos 
mišios už jos sielą buvo auko
jamos šv. Alfonso bažnyčioje 
gegužės 3. Palaidota Garden of 
Faith kapinėse. Liko nuliūdęs 
vyras Jonas ir dukros Joana ir 
Birutėj

Agota Kalakauskienė, senos 
kartos lietuvė, ilgesnį laiką sun
kiai sirgusi, mirė savo namuo
se gegužės 5. Penki kunigai au
kojo gedulingas mišias už jos 
sielą šv. Alfonso bažnyčioje ge
gužes 8. Palaidota Holy Re
deemer kapinėse. Liko nuliūdu
si dukra Ona ir Sūnus Antanas.

Jonas Obelinis

DR. BERNARDAS M. KAVALIAUSKAS
Dr. Bernardas M. Kavaliaus

kas — Covalesky, iš Dover. N. 
J., su žmona lankėsi Darbinin
ko redakcijoje ir apžiūrėjo 
spaustuvės Įrengimus. Jis yra 
Darbininko skaitytojas, gimęs 
ir augęs Scranton. Pa., gerai 
pažįsta brolį Jurgi Petkevičių. 
O.F.M.. kuris dirba pranciško-

DR. BERNARO KAVALIAUSKAS 
-COVALESKY

i— Pral. Pr. Juškaitis, Nekal
to Prasidėjimo lietuvių parapi
jos klebonas Cambridge. Mass., 
pakėlimo i prelatus proga. “Ai
dų" kultūros žurnalui paremti 
paaukojo 500 dolerių, tapda
mas vieno numerio. leidėju— 
mecenatu. Numeris išleidžiamas 
birželio mėn. “Aidų“ leidėjai, 
lietuviai pranciškonai, nuošir
džiai dėkoja už kilnią ir didžią 
paramą kultūros žurnalui.

— Amerikos Lietuviu Tau
tinės Sąjungos seimas šaukia
mas gegužės 27-28 Chicagoje. 
Sheraton Towers Hotel, 506 N. 
Michigan Avė. Gegužės 27, šeš
tadienį, registracija, iškilmin
gas seimo atidarymas, du po
sėdžiai. literatūros vakaras ir 
banketas. Pranešimus padarys 
Eug. Bartkus, V. Rastenis, T. 
Blinstrubas, A. Trečiokas ir dr. 
B. Nemickas. Gegužės 28. sek
madieni. 10 vai. pamaldos betu
riu jėzuitų koplyčioje, vainiko 
padėjimas prie žuvusių pamin
klo prie Jaunimo Centro ir mi
rusiųjų pagerbimas šv. Kazimie
ro kapinėse. Seimas baigiamas 
paskutiniais dviem posėdžiais ir 
iškilmingu uždarymu. Apie atei
ties veikimą kalbės A. Senikas 
ir K. Pocius.

— Nekalto Prasidėjimo sese
rų rėmėjų seimas bus gegužės 
28 Putnam, Conn. Rėmėjų sei
mas Chicagoje šaukiamas sek
madieni. gegužės 21. -launimo 
Centre.

— Kan. J. B. Končius šal
pos organizacijų reikalais gegu
žės 12. penktadienį išskrenda 
trims mėnesiams Į Europą. Pra
džioje keliom dienom sustos 
Madride. Ispanijoje.

— Philadelphijoje gegužės 
13 tarptautinis institutas ren
gia tautinių šokių vakarą, ku
riame bus šokama ir lietuviški 
šokiai. Vakaras vyksta Mann 
Recreation Center. 5th ir Al- 
legheny. pradžia 8 v. v.

— Laikraštininkas Vytautas 
Alseika išvyks į Vokietiją dirb
ti Vliko informacijos tarnyboj.

Jievos Ignatavičienės - Zig- 
mahtaitės. iš Voverų kaimo.

nų spaustuvėje ir yra kilęs iš 
tos pačios vietos.

Dr. Bernardas M. Kavaliaus
kas yra baigęs Scranton uni
versitetą. Vienas iš jo profe
sorių buvo ir kun. J. Venckus. 
S. J., kuris dabar profesoriau
ja Urugvajuje. Medicinos dak
taro laipsnį gavo Georgetown 
universiteto medicinos skyriu
je Washingtone. D. C.

Praktiką atliko šv. Vincento 
ligoninėje New Yorke. Buvo 
vyr. rezidentas ir specializavo
si moterų ligom. Po dviejų me
tų dar metus praktikavosi Mar- 
garet Hague ligoninėje Jersey 
City. Tarnaudamas kariuomenė
je irgi dirbo savo specialybė
je Mitchel aviacijos bazėje L. 
I. ir Aliaskoje.

Gyvena Center Crove Rd.. 
Dover. N. J., kur turi 11 kam
barių butą su kabinetu.

Yra vedęs Margaret Mar
tin. augina dvi dukras — Zu
zana ir Marija,

(d)

N ASH U A, N. H.
Kai miršta seni žmones, tai 

lyg ir netūralu. bet kai negai
lestinga mirtis nuskina dar vos 
pražydusį gėlės žiedą, tai čia 
jau tikrai visus sukrečia ir ne
vienam išspaudžia gailesčio aša
rą.

Po ilgos ir sunkios ligos ge
gužės 2 buvo palaidota su iš
kilmingomis bažnytinėmis apei
gomis jaunutė 16 metų Ruth 
Jasalavich. Jos laidotuvėms šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje gedu
lingas mišias aukoto iš La Salet- 
te vienuolyno atvykęs kunigas 
Charles Rūkas, o jam asistavo

klebonas kun. J. Bucevičiūs ir 
kun. A. Vainauskas. Vargonais 
ypatingai gražiai grojo ir giedo
jo muzikas Jonas Tamulionis ir 
našuviečių labai gerbiama ir 
mėgiama solistė Ona Sabaliaus
kaitė - Olshevvsky.

A. a. Rutha buvo labai malo
naus būdo ir visų draugų bei 
pažįstamų labai mylima. Jos vi
si labai gailisi. Kokį ši mirtis 
suteikė skausmą velionies tėve
liams bei likusioms trims sesu
tėms. čia jau netenka kalbėti.

P. S.

anksčiau gyvenusios Lawrence. 
Mass.. ieško brolis. Pati ar apie 
ją žinantieji prašomi atsiliepti: 
Ona Malakauskienė. 234 Broad- 
\vay. Bayonne. N. J.

SOPHIE BARČUS 
RADIO ŠEIMOS PROGRAMOS

Lietuviu kalba:

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

Anglu kalba:

Kasdien 7-7.30 vai. tak.
Radio stotis

Park. Illinois.
WOPA Oak

A. M. 1490 kilocycles F. M.
102.7 megacycles

INTRODUCING
BRESSI’S BRAND

TIKRAS VYNVOGTV VYXAS
ei ąn $6.oo

už. 1 galionų
• už galioną dėžę

Avė. *U’ Wine & Liquor 
Store

PIETRO BRESSI. Prop
154 Avė. ’U'. Brooklyn. N. Y.

KUu-kile Mr. B ES 2-1229 
Pristatoma tik Rn»klyne



P* Tratai šlifo foo* 
nas studentas ir pareiškė, kad 
jis metęs medicinos studijas 
ir norįs pasiaukoti žmonijai ra
šytoju.

nas

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANOEL OR CHANGE 
Catl LO 3-7291

H£NNY"8 STEAK HOUSE 
2187 Richmond Ave^ New Sprinę- 
vilte, Staien Island. N. Y. — Famous 
for Steaks and Seafood. Special Me
nu for Childraa. Special considera
tion given to reUgious groups. TeL: 

GI 8-8379

do, jog ši jūsų auka visai ne-

pasitarnavot žmonijai mesda
mas mediciną.

Londono “Times” laikrašty
je buvę išspausdintas skelbi
mas: “Pavargęs, aptingęs armi
jos karininkas. Niekam netin
kąs. per daug nugeriąs. Nori 
gauti tarnybą, kur nereiktų 
daug dirbti Londono rajonas. 
28 metų amžiaus, bet atrodo 
kaip 40 m.”

Atėjęs į. naują darbovietę, 
apie 10 vai. darbininkas su
stabdė mašinas, pasiėmė dėžu
tę su maistu ir atsisėdęs pra
dėjo valgyti.

— Pas mus nėra pusryčių, 
— tarė jam, darbininkų prižiū
rėtojas.

— Aš taip ir galvojau, todėl 
atsinešiau savo.

Amerikietė Graig vieną die
ną išsiėmė net du leidimus iš
tekėti. Ji paaiškino, kad ji su
siginčijo su pirmuoju vyru, už 
kurio ruošėsi ištekėti, ir susi
tarusi su kitu.

St. Louis Amerikoje, polici
ja norėdama sugauti vagi, ku
ris jau šeštą kartą buvo įsilau
žęs į brangenybių parduotuvę, 
pastatė specialų automatini apa
ratą jam sugauti. Vagis Įsilau
žė septintą kartą. Policija ieš
ko savo aparato.

— Ar tamsta prisipažįsti, 
kad metei pamidorą tam ponui 
į veidą? — klausia teisėjas.

— Taip, pone teisėjau, bet 
turėtumėt nepamiršti, kad pa- 
midorai turi labai daug vitami
nų.

CARLAhF STUDIOS 
Airconditioned

indui Albumą — Natūrai Color 
B a. W. Color Slides - Studio

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

“A Gift to Wedding Invitations

Candiri

Sound
No

THREE JAYS RESTAURANT
201 New Dorp Lane. Staten Island. 
N. Y. — Specializing in Italian and 
Amreican Cuisine — Ptzza Pieš — 
Cocktail Lounge. Special consider
ation given to religious groups. TeL: 

EL 1-972*

MUftlC LOUNGE RESTAURANT
Cocktail Lounge. Catering to Wed- 
diags, Banųuets. — Entertainment 
nlghtly: 2 bands and floor show on 
week ends. Good alse Dance Floor. 
KaeeUent parking facilities. Special 
consideration to religious groups. 
Farmingdale. South Main St. TeL:

CHapei 9-9980; CHapei 9-9996

ALBANESE’S EASTECHESTER
TAVERN, 7 Waveriy Piace, East- 
chester, N.Y.— Homemarie Italian 
Food. PIZZERIA. Manicotti - Lasag-

To Our Brides” 
4640 White Plains Road (Nr. 241st)

Member Professional Photogs. of
Amer. FA 4-5163

SUMMER RESORTS

ON SHINNECOCK BAY 
OVERLOOKING OCEAN

HORIZON HILLS
Luxury Aęcomodations 

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

After June 29 minimurr* reservation

Tel. AT 3-0458 P O. Box W
• S^uthampton 4. N. Y.

JOE’S MT VIEW. Box 61, Rd. ~6. 
Catskill 1, N.Y. — ORange 8-5864. 
Mod. accom.. also family bungalows. 
Famed Ital.-Amer. Cuisine. home b»k- 
ing by ‘Chef Joe’. Sviniming pool. sun- 
deck. Casino with orchestra & dancing 
nitely. Sports. near Cath. church. $42 
to $50 vrk. inchides evervthing. Book- 
let. JOS. SCAFIDI. Prop. Jlm. Wknd. 
Spc. $25. Fri. eve. tilltTues. aft>-r dinner.

SUMMER CAMPS

CAMP AUXILIUM
Girls between a ges of 6 and 14 

Weekly rate $25.00. Sister Rosalie. 
F.M.A.; R.D.4. Box 538. Nevvton, N J. 
Resident Nurse; under supervision 
of Salesian Sisters. Boating. §wim- 
ming. Hiking. Crafts. Hobbies. Dra- 
maties. Telephone DUpont 3-2621.

Turiu tau pasakyti, jog 
tėvas neteko viso savo 
ir kraičiui nebeturėsiu

mano 
turto, 
nė skatiko.

— Ak, brangioji, ką bendra 
tas turtas gali turėti su mūsų 
meile! Aš nepaliausiu niekad 
mylėjęs tavęs, nors daugiau jau 
niekados nebesimatysime.

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

REAL ESTATE

Tn Our Lady of the Seas Parish 
on Staten Island. Anitadale — $18.950.

Parinko P. S.

SUMMER RESORTS

YOU’LL SAVE $500
Prices will b* raised from June Ist.
ONLY 10 HOVSES LEFT FOR SALE:

HICKORY HILL HOMES
Amboy Rd.. Annadale, S.I. B^»v St. ur> 
to Hvl.-»r> Blvd.. Hvlan Blvd. turn right 
at Barclay. !eft at Amboy Rd. tr> ’he 
Medei Hnmrs Telephone FL 6-1699.

CARROLL 
LODGE

Year Round & Summer Homes 
at Pinecliffe Lake

PAWLING, N. Y.
70 miles from N.Y.C.

EDV/ARD A. CASEY
REALTOR

234 Acres
For

200 Capacity
13 Union Valey Road — PA 8-8931

‘The Outstanding Vating Piace 
on The North Shore“ 

Restauraat and Cafe 
Luncheon — Dinner — Supper 

Dinner Music Nightly — 
Dancing Every Friday A Sunday Night 

(Frank t Lee Branglio)
Closed Monday — Speeial Consideration 

to Religious Institutions 
Shore Road

Glenvood Landing N. Y. 
MA 1-1440

THWAITES INN, Ine. Since 1885. 
CIT y ISLAND. New England Shore 
Dinners. Steaks A Ctuc^s. Banųuet 
Facilities. Ample parking. Open all 
year. Special consideration given to 
religious groups. Phone TT 5-1023 

536 City Island Ave^ Bronx ,

LAKEVIEW ON THE BOARD 
WALK

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

CARAFIELLO'S
Restaurant

309 White Plains Rd., Eastechester, 
N.Y. — LUNCHEON - DINNER - 
SUPPER. Catering to smaH parties. 
Special consideration given to reli
gious groups. Telephone DE 7-9995.

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

GI 7-9781

VILLE ELENA ITALIAN 
RESTAURANT 

Italian American Cuisine 
Cocktail Lounge 

Facilities For SmaH Parties 
Orders To Take Out 

Special Consideration Given 
To Religious Groups 

Closed Mondays 
PRimrose' 5-9806 

New Hyde Park, 1635 Hillside avė.

AUGUST MOON RESTAURANT
2112 Northen BLvd 

M.INHASSET. L. I.. N. Y. 
Mandarin and Cantonese 

COOKING
Rare Exotic Atmoephere 

Coctail Lounge — Exotic Brinkęs 
All Credlt Cards Honored 

FREE PARKING
MA 7 ^778

BOE SUN RESTAURANT
Chinese A American Food

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

na - Ravoli • Spaghetti - Steaks. 
Special consideration gtven to reli
gious groups. Phone WO 1-9720.

MEI TING
Chinese Cuisine-Wines a. Liųuors 
Air Conditioned - Orders' to Take 

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

a. Hilton Carte Blanche Clubs
2 East Jericho Tpke

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

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

MELE’S PAVILION

Luncheon.— Dinner —Supper 
Open Every Day 

Available at all times for Private 
Parties — Special Consideration 

given to Religious Groups 
CENTERPORT, Route 25A •

A N 1-4415

Serving Merrick a. Vicinįty

MtSTER PIZZA
Ttnit»n Food - Spaghetti Dishes 

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

Party” — Special Consideration 
given to religious Groups 

49 W. Main SL t 
RIVERHEAD, L. I.. N. Y.

PA 7-1311

NICK’S OAK NECK RESTAURANT 
(Formeriy Moms)

It’s Different;.. It’s Delightful ... 
A Treat for the Whole Family 
Broached Chicken •- Broached 
Shrimp a. Trout - Take Out

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

ABC Licensed — Special Consider
ation given to Religious Groups

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

NA 8-9617

SUFFOLK GARDENS 
(Angelo Opallo a. Arnold De 

Gennaro)
Our Speciąlty — Boneless Duck 

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

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

Special Consideration given to 
Religious Groups.— Newly 

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

Route 25 PA 7-9874

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

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

Specializing in PIZZA. IV 3-0190 
Free parking space

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

ED 4-9810

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

Už atstovybes sąžiningą ir pigų patarna
vimų yra gauta daug padėkos laiškų.

Prašoma kreiptis ir Įsitikinti pas atstovų
JONĄ

337 Union Avė.
TeL EV 7-4940

DAUGIRDĄ
Brooklyn 11, N. Y.

Ir EV 4-1232

Norite geros*—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ

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

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

Tel. HYacint 7-4677

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street

EVergreen 7-2155

Brooklyn II, N. Y.

Resid. ILlinois 8-7118

L . . W

į Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės |

VILLAGE INN 
Restaurant a. Cocktail Lounge 

Featuring Italian Cuisine 
Steaks - Chops - Sea Food 

Catering to VVeddings- Parties - 
Banųuets — Ample Parking — Air 

Conditioned
Special Consideration given to 

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

. (At Railroad Station)
F R 8-9374

CHERRY LODGE RESTAURANT
1 Colonial Piace Harrison, N.Y. 

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

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

In East Meadovv. L. I.
Compliments of

FORESTO RESTAURANT

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

Cocktail Lounge Orders to Take 
"Jut — Parking in Rėar — Special 

Consideration given to Religious 
Groups 

PE 1-9651

CAPTAIN BILL’S 
SEA FOOD RESTAURANT

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

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

Tel. VIrginia 6-1800

Joseph Andrusis -TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Insurance

HAVEN REALTY

Active SINGLE MEN A WOMEN 
4 Tennis Courts - Large Pool 
Lake and Canoeing - Supervised 
Sports. o All Resort Activities - 
Pop Orchestra - Sočiai and Athletic 
Directors o Golf. Handball, Volley- 
ball. Softball. Archery. Boivling. 
Horseback Riding, Sommer Stock 
Theater. Reservations and Inform
ation at 120 Madison Avė., N.Y.C.; 
MU 5-0433. 6-9 P.M. — VVrite for 
Brochure L’. MODERATE RATES.

RESTAURANTS

Softball.

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

ANGUS STEAK HOUSE
1412 Midland Avė., Brorocville. N.Y. 
Formeriy Dorans. Geo. Def les, Prop.

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

Overlooking the Great South Bay 
“For Gracious Dining — Try 

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

Special Consideration given to 
Religious Grouos

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

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

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

There’s ahvays something cooking

EDGEMONT CASINO

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

If no answer—SCarsdale 3-9784

at RICO'S
For the Finest Italian Cuisine 

Specializing in Lasagna. Ravioli. 
Spaghetti — With Meat Courses

Pizza
For orders to take out caU IV 6-8821

495 Hempstead Tpke. Opp. Island 
Garden Arena

W; Hempetead. L. I.

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

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

ROOM B BOARD

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

BAMBOO GARDEN 
i

3408 Berginline Avenue 
Union City, N. J.

Chinese Food - Catering to Parties.
Special consideration given to

Catholics Welcome

reUgious groups 
UNion 7-5566

Croton on Hudson
NEW RANCH, wooded acte, beau- 
tifully landseaped, large rooms, 
private baths. Reasonable prices.

MAGNOTTI’S RESTAURANT 
1719 Hytan Blvd. 

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

— PIZZAS —

TE 1-1481

Special..consideration given to 
reiigloue inetitutione 

EL 1-9304

WIUJAM RVECK'S 
New Hyde Park JNN 

Famious for Wedding Receptions 
BanqueL<> — Club Dinners — Parties 

Shovcrs — Large & SmaH Private 
Dinnlng Rooms - Conmunion Breakfests 

Lunch A Dinner Servened Daily 
214 Jericho Turnpike

ŠIT N’ CHAT RESTAURANT

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

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

Religious Groups 
Under New Management — 

Louis Gazza - Philip Marcaldi

Free Parking After 6 PM 
Diner Club Member

MARINERS INN

S & G MEAT MARKET
-buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

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

Specializing in Pizza Pieš - Italian-Ame- 
rican Cuisine - Private Dining rwms for 
small parties. Weddings. Shovers. Ban- : 
ąuets. Special consideration given to 
religious groups. PE 1-8330; PE 1-9890. Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

MILL HILL
SISTERSFATKERS BROTHERS

INVITE YOU
to bring CHRIST to those who wtthout you have no chance to know HIM; 
teach them a way of lite tofltting tboir dignlty at childrcn of God; 
establith a natlve Oergy to contlnue your work.

... to bulld “HOMES" for Jotus and Mary—likę a St. Joseph of 
our time—glving YOUR skili and talents to make the Prfett’s work poseible 
•n terrltories. where you are the ONLY one who ean give thH Service.

. . . to ūse your talents for God’s glory at home and in the Missions 
by dolng Mary's work in nursing the siek., the aged and the lepers: teach- 
ing in schools and colieges; serving God’s poor who depend on YOU.

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

First International Enghsh speeking Missionary Foundation 
For Further Information Wrlte to Vocation Director:

MILL HILL, SLINGERLANDS, NEW YORK 
3628 LOUGHBOROUGH, ST. LOUIS 16, I&I38OURI 

1941 CAMIN0 PALMERO, LOS ANGELES 46, CALIFORNIA

"Bei n g the Familv and Friends to 
our delightful STEAK HOUSE — 
Luncheons A Dinners. Open 7 days 
Air conditioned. Special considera
tion given to religious groups. Te1 
YOnkera 0-6433. 540 Palmer Rd. 
Yonkers. if no anšwer—YO 9-9541

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

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

chops. Bar — Cocktail Lounge 
Restaurant — Special Comsideė- 
ation given to Religious Groups 

1ayview Avė., NORTHPORT. L. I. 
(tum North pn 25A at Woodbine 

Avė.) AN 1-9756, AN 1-8111

PARISE'S STEAKS
Biggest Steak in Westchester 

Lobster - ItsHan Cuisine - Reason 
able prices - Ample parking - Parties

to religious groups. Near Hawthome 
Cnmmerce St.. Thormrond 

ROgers 9-9871 ROgers 9-9832

PLAZA RESTAURANT
(Formeriy Henningsens)

206 Old Country Road. Hicksville, 
L.I.. N.Y. — B»nquets - Luncheons 
• Dinners - Cocktails — Private and 
Semi-Private Rooms Special consi
deration given to religious groupa.

WE 1-9879

LAKEVILLE MANOR 
RESTAURANT SERVICE

North Road. LAKE SUCCESS. LIJ.. N.Y. 
Op^n daily at 12 Noon: Saturdays and 
Sunday? open at 4 P.M. Muric Fri. & 
Sat. Night?. Cocktail Lounge; Facilities 
for Private Parties. Special eonai deratton 
given to religious gmups. HUnter 7-6400

KOENIG'S RESTAURANT 
Catering to your neede since 1933. Ca- 
pacity to 340 persona. Facilities for smaH 
or large WEDDING RECEPTIONS. V. 
Koenig. propr. Luncheon, Dinner. Cock
tail Lounge, Banquet Rms. Closed Mon. ; 
Special consideration given to religious i 
groups. 86 S. Tyson Avė. (Opp. L.I.R.R. ! 
Sta. J. Florai Park, L. I. FLoral Park I 
4-9666: If buay rali FLoral Park 4-9615.

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

NAUDOKITĖS PROGA!

Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau aezono kainos 
40% nuolaidos vokiškiems Blaupuhkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams A
Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admlral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanot su kiekvienu pirkiniu

CIRO’S -ON THE BAY"

One of the South Shore’s finest 
restaurants. Luncheons — Coctails 
— Dtnnera. Docktng facilities for 

boating parties — Open all year— 
Catering in banųuets and parties 
Bayview Avė. A M 4-9707

WEST AMITYVTLLE. L. I.

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

GARBARINO RESTAURANT
12 Watkins Street

SADOLE ROCK DINER

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

on premises - Open 24 hours dafly 
Friendly, cheerful Services. Special 

Consideration given to Religious 
Groups 

850 Sunriae Hwy 
MASSAPEQUA. L. L, N. Y. 

Ll 1-8834

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

LY 9-0137

SOUTH SHORE INN
716 Sunrise H»ghway — Rockville 
Centre. L J. N.Y. — "Seafood at its 
best”. Lobster—Anyway you likę it! 
Every Friday Night. Special consi- 
deratoin given to religious rroups.

Speeial Seafood Dinner—82.75 
Besutiful rooma for fine catering.

Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 
. kvalifikuoto techniko

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

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood)

SaW vestuvėms. Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlal 
pietūs. Pirmos rO*»es lie
tuviškas maistas prieins- 
momis kainomis.



gngužlo 12 d., <w 34. .DARBIKINKAS

@ SPORTAS
Šeštadienį Pabaltijo pirmenybės

Šį šeštadienį Franklin K. 
Lane mokykloje pravedamos 
pabaltiečių krepšinio, tinklinio 
ir stalo teniso varžybos, šio po
būdžio žaidynės vyksta jau ket
virti metai iš eilės. Rungtynės 
prasideda 1 vai. popiet tinkli
nio varžybom. Moterų grupėje 
dalyvauja Lietuva ir Latvija. 
Mūsų komandą sudarys Cleve- 
lando- merginos. Vyrų grupėje 
dalyvauja visų trijų tautų atsto
vai — Lietuva, Latvija, Estija. 
Kas sudarys mūsų tinklinio 
rinktinę, neaišku, nes atrodo, 
kad jokių pasiruošimo darbų 
nebūta.

Šalia tinklinio varžybų, gre
timoje salėje vyks krepšinio 
rungtynės. Jaunių grupėje Lie
tuvą: Latvija. Dėmesio centre 
be abejo bus vyrų krepšinio 
rungtynės tarp latvių ir lietu
vių, kurios prasidės apie 3 vai. 
Latviai, berods, turi sudarę be
veik vien kolegijų žaidikų vie
netą. Lietuvius atstovaus dau
gumoj meisterio vardą laimėju
sio Waterburio žaidikai, pridė
jus keletą žmonių iš Toronto 
Aušros, Chicagos bei vietos 
Brooklyno.

Stalo teniso varžybose lauk
tina mūsų meisterio, Gvildžio 
pergalės. Tikėsimės neatsiliks ir 
mūsų Meilus, Toronto varžybo
se laimėjęs antrą vietą.

Po varžybų įvyksta didelis 
visų trijų Pabaltijo tautų po
būvis Eikš klube, Queens Blvd.

Futbolas
Pereitą sekmadienį mūsų pir

moji futbolo vienuolikė pu- 
siaubaigminėse Knickerbocker 
taurės varžybose pralaimėjo 
Pfaelzer SC 1:4 (0:3). Rungty
nės neblogo lygio, ir mūsiškiai 
pagal rungtynių eigą tikrai 
pralaimėjo nepelnytai aukšta 
pasekme. Puolimas iš eilės mir
tinų progų nesugebėjo rasti 
vartų, o gynimo pavienių žmo
nių klaidos privedė prie pralai
mėjimo. v

Jauniai pirmenybių rungty
nėse įveikė latvius 1:0.

Šį sekmadienį futbolo pirme
nybių rungtynių nėra, nes me
tinės DAFB lygos šventės pro
ga Randalls Island susitinka 
mūsų lygos rinktinė su Karls- 
ruje SCI Vokietijos aukštosios 
lygos komanda. Norintieji rung
tynes pamatyti, teįsigyja bilie
tus pas mūsų futbolo sekcijos 
narius, nes tuomet dalis pinigų 
eina mūsų naudai.

Trečiadienį pirmoji komanda 
žaidžia pirmenybių rungtynes 
su GAAC. 6:15 vai. vak. Ein- 
tracht Ovai, Astoria, L. I.

Atletas

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALES PARENGIMAMS IB 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928
VACY8 8TEPONIS

ŠACHMATAI
Ved^ K. Merkis

Boston S. Globė, geguž. 7 d. 
paminėjo Gedimino Šveikaus
ko, dabar einančio mokslus 
Columbia un-tete, laimėjimą 
prieš meisterį Abe Turner, N. 
Yorko Met Lygos rungtynėse, 
kuriose Šveikauskas dalyvau
ja žaisdamas už London Ter- 
ace Chess Club.

Didžiojo New Yorko atviros 
p-bės įvyks gegužės 12-14 d.d. 
IBM Country Club, Pough- 
keepsie, N. Y. Rengia USCF. 
Ankstyvesni tų p-bių laimėto
jai: W. Lombardy, Pal Benko, 
W. Shipman.

Detroito Kovo šachmatinin
kai netrukus pradeda tarpusa
vio turnyrą. Kreiptis pas M. 
Gilvydį. tel. WE 3-7461.

Botvinnikas turi 11! > Tai 
7!j, matče dėl pasaulio p-bių 
Maskvoj.

Mass. meisteris John Curdo, 
gegužės 21 d. duoda simultaną 
Worcesterio šachmatininkams, 
Aurora viešbuty. Vietos lietu
viai raginami dalyvauti šiame 
simultane, kad patikrintų sa
vo pajėgumą.

Partija iš 1855 metų! Ame
rikietis P. Morphy. ano meto 
pasaulio garsenybė, paaukoja 
žirgą, kad gautų išsivystyti. 
Vėliau atiduoda kitą, kad už
imtų atdaras linijas su savo 
sunkiomis figūromis. Balti: 
Morphy, juodi: Meek.

1. e4*e5 2. f4 e:f 3. Žf3 g5 4. 
Rc4 Rg7 5. h4 g4 6. Žg5 Žh6 
7.d4f6 8. R:f4f:Ž 9. R:g5 Rf6 
10. Vd2!R:R ll.f:g5 Žf7 12. 
R:Ž-t K:R 13. Vf4- Kg8 14. 
0-0 Ve7 15. Žc3 c6 (su tikslu 
neduoti žirgui lauko d5, bet 
Morphy nėra iš tų, kurie atsi
sako minties) 16. Bael d6 17. 
Žd5! c:Ž 18. e:d5 iri juodi pasi
duoda, nes mato nebegalima 
išvengti.

CHILDREN BOARDED

TRAVEL BUREAUS

RIVERDALE TRAVEL 
Service, i ne.

3532 Johnson Avė. Tei. Kl 9-5950.
SPECIAL1ZING IN P1LGK1MAGE8

TO ALL PARTS OF E U KOPK
‘‘Your Travel Pleasure

is our Business!".

ROOFERS SUMMER RESORTS RELIGIOUS NOTICE

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

Roofing and Sheet Metai Work
Commercial, Industrial, Institutional 

Special consideration given to . 
religious institutions

Dl 2-1933

FOR BUSINESS OR PLEASURE! 
Eiticienc and Corteous Atienuon to 
all your Travel Needs. Special at- 
tention given to Pilgrimages. Also 
located in Bklyn, Great *\eck ana 
VVilkesbarre, Pa, — PANORAMię 
Tours, Ine, 101 W. 55th Street, 
N. Y. 19, Tel. C1 5-4889.

SUTPHIN ROOFING CO.
191 Hoffman Avė.

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

PR 5-9310

R O C K VI E W HOUSE
U.S. Hlghwiy (Near Port Jervis) 
3t 206, Montague, N. J. — 5 mi
nutes walk to Catholic church. 
Tennis - Golf - Svvimming - dan- 
cing - Excellent food. Write for 
brochure "L” or phone Charles 
or Loulse Reinhart — Montague 

3-2263

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

PASSIONIST WAY OF LIFE
Aa A PRIE6T You Will: Pray and 
Study In Seminary or Monaatory, *e 
Ordained, Preach Miaaiona, Retreata as 
Missionary Home or Abroad. Write for 
Information — GENERAL VOCATION 
DIRECTOR. Holy Croaa Seminary, Box 
32. Jamaica. L.I. N.Y.

We Preach Chrlat Crucified

H it čoncems TRAVEL please See 
Us! For Uterature & compiete aetaiis
BROOKLYN’S TRAVEL BUREAU, 
Incorporated, 80 
Court, Brooklyn 
tions taken now 
Europe. Foreign 
Notės, Drafts. MA 5-2264.

Livingston St, ofi 
1, N. Y. Reserva- 
for Pilgrimages to 
Money Exchange,

ANTHONY TURIELLO4 SON, Ine. 
414 Forest Avenue 
Lyndhurst, N. J. 

ROOFING - NE\V - REPAIRS 
Special consideration given to 

religious institutious
GE 8-3663

Atlantic City’s New Luxury Motei

G A L A X I E

lowa 4 Pacific Avės, Atlantic City, N.J. 
luduor Heated Swinuuing Pool; TV. 
HiFi in all units. 2 Blocks to Catholic 
Church; Short Block to Convention Hali. 
$o up person — 2 in rm. Free Parking. 
FREE Continental Breakiast. AT 5-6102.

WARD TRAVEL AGENCY
79-01 Roo«evelt Avė., Jackson Heighu, 
L.I, N.Y. — Special considerauon g.vet 
to individual and groups plaunmg pu 
gnmages to Europe. Special Package 
rates Ior Honeynioons in Miami & Bcr- 
inuda. Call: OJLympia 1-5640. Will de- 
liver tickets to your home.

KUELL GUNDERSEN
1049C Hunter Avenue 

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

Years of Expenence 
Special consideration given to 

religious institutions
CUrtis 5-7654

RIVERVIEW FARM and MOTEL

PrattsviUe 3, N.Y Tel. AN 9-3404 
“For Fun. . dor Relaxation”. Modern 
accorn. Rooms 4 cabins with private 
baths. Exeell. cuisine served hotel 
style. Swimming, fishing, bicycies, 
lawn sports, dancing, gotf. Catholic 
Church nearby. Fanulies invited. $42 
to $50. Write / call Mrs. ivioore, prop.

“If Jesus Calls", He is offering
Paradise to you in return for 

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

Write to

REVEREND MOTHER GENERAL 
Motherhouse of the 

Immaculate Conception 
Osgood Avė.

New Britainj Conn.

See You in The Catskills At

DISPLAY

DON - LEE 
Bridal Gowns

Bride — Bridesmaids — Flov.tr
Girls — Mothers — from Petit 

to Stout
Cocktail Party VVear — Accessories 

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

JA 3-4343

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

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

Special consideration given to 
religious institutions

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

O’SHEA HOUSE
EAST OURHAM, N. Y.

All Accommodations Recreational 
Facilities for Your Vacation Needs 
Large filtered swinuning pool - under 
water lighting with new satety voltage.

Cath. Church on adjoinmg grounds 
Paddy and Josephine Burke, Props.

ilE 4-7412 — N.Y.C. RE 4-5102

Missionary Sisters of the Third 
Order of St. Francis 

Peekskill, N. Y.
Sisters devote their lives to teaching on 
the Elementary, High, Business 4 Col- 
lege levels and do missionary vvork in 
S. America. They also care for children 
in orph.mages. Fcr Information please 
vvrite to Rev. Mother M. ROBERTĄ — 
Mount St. Francis, Peekskill, New York.

RELIGIOUS SISTERS OF MERCY
College Secondary4 Elementary Schools 
Diocese of Treuton & Camden. N. J- 
IS GOD CALLING YOU To Be A Sister 
Of Mercy — to serve the poor. siek and 
uneducated. For Information write — 
MOUNT SA1NT MARY NOVITIATE 
U. S. Hlghvvay 22 and Terrlll Road 

North Plainfleld, New Jersey

OBLATES OF
ST. FRANCIS

DE SALES
I

Devoted to the Christian Education 
of Youth, According to the Spirit 
of the Gentleman Saint.

Y oung men aesiring further 
imormauoii, vvnte to:

DIRECi'OK OF VOCAT1ONS
P. O. BOA lii>2

YVlLMiNGT Ois »y, ueleware

PEGGY RUNWAY LODGE

AMPAX ALUMINIUM SALES CO.
Aliuminijo Alcoa specialistai 

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

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

REGAL ROOFING &. SIDING Corp. 
48 Whaley Avė, Betnpage, L.I. N.Y. 
ROOFING REPAIRS. Re-rooring & 
Re-siding, Storm Damage Repairs. 
Leaders & Gutters. Special consider
ation given to religious institutions. 
V. Pafundl, Owner. PErshing 5-2435

Narrowsburg, N, Y. ALpine 2-7135. 
One of Deleware Valley s linest Re
sorts. Located on Peiui. side of river. 
Most everything in sports. Modern 
pool. U’niąue and exceptional new 
cabin acc. Also housekeeping units. 
Near Catholic Church. hiooKiet. —

Fr. & R. Beliling

TO JESUS THROUGH MARY as a 
DAUGHTER OF WISDOM. Gem
bine PRAYER 4 VVORK for Souls!

Founded in 1703 by St. Louis-Marie de 
MONTFORT. the Congregation of the 
Daughteis of Wisdom has a twofold 
aim:
1) The sanctification of its members by 
the three vovvs and the special practice 
Of TRUE DEVOTION TO MARY.
2) Service of God in neighbor in all 
types of apostolate.
The congregation has spread to eight- 
een countries on four continents.

For further Information, write:
REVEREND MOTHER PROVINC1AL 

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

ST. PAUL BOOK STORE
Special Gifts for Mother’s Day
Assortment of Religious Books 

Bibles - Missals - Chudren s Books
Religious Articles for 

Conimumon - Coniirmation 
2187 Victory Blvd. GI 2-0047

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

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

CAMP ECHO. Exclusive interraciai 
Camp for Boys 3c Gins. Near Cana- 
dian oorder in historic Vermont. Novv 
accepling limited number of applica- 
tions. Age 7 to 14. Camp teatures ah 
supervised land&vvater sports, horse- 
back ndmg, craiLs, languages, etc. 
Canad. tours. Write: Mrs. K. Klash, 
816 S. 15th St, Pmiadeipnia 46, Pa.

LAKE ILIFF

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

Private Dwellings, Businesses — 
Industrial Wastes. Building 

Materials. Etc.
Special Consideration given To 

Religious Institutions
GI 4-6465.

M AIDS ... BEST SALARIES IN 
NEW YORK

Salaries to $65 vveekly. Free room, 
board, uniform and TV

DIAL-A-MAID AGENCY
3 Franklin Avė, Hetvlett, L.I. N.Y.

FR 4-5140

W4W PLUMBING & HEATING 
CO.—Compiete three piece “Amer
ican Standard" Bathroom installed 
for only $475.00. GAS HEATING 
OUR ŠPECIALTY. Special consi
deration given to religious institu
tions. Free estimates. F.H.A. Loans. 
Lic. No. 7878. Tel. AP 7-4468.

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

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

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

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

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

YO 8-5897

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

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

Andover, N. J.
Now Available for Rentai. Individual 
eozily furnished cottages betvveen 2 na
tūrai ląkes. All summer sports. Ideal for 
families. Monthly or seasonal. Betvveen 
St. Paul’s Abbey, Nevvton. N.J. & Lake 
Mohavvk, Sparta, N. J. For particulars 
Ppone DUpont 3-9023 or VVrite: Lake 
lliff, Box 111, RO 1. Nevvton, N. J.

PIGUS SOCIETY OF THE 
FATHERS OF ST. CHARLES

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

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

Founded in Poiand in 1850
Founded by a saintly servant of God. 
ham. Bojanowski, a co-tounaer Fatner 
zneupliilus BaczynsKi. e berving as 
Sisters in tile uiocese of Huilalv, Tren- 
tuii and Camden, in schools. homes, 
UvvitiaU'S auti loreign missions. For 
lųritier inioriiiatioii write. to:

neV. Ivivvricr sicrnANic CLARA, 
IBt Aniooy «ve, VVooapriuge, IM. J. 
or 
IMMACULATE CONCEPTION 
Novitiate,
Cropweil Road, Marlton, N. J.

COUNTRY BOARD

LOVELY HOME FOR ELDERLY 
PEOPLE — Kind Consideration - 
Excellent Table - Home Cooking - 
Catholics vvelcome - Reasonable 
prices - Near Bus Station - Beauti- 
lul grounds. Spacious porch. Phone 
anytime — MO 7-9165-

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

IDYVVILE COTTAGE

2000 Ft. Elevation
Mt. Pocono 2. Pa. Terminai 9-7237 

■'Take-it-Easy” nioderate cost Vaca- 
tions. QUIET—RESTFUL—COMFORT- 
ABLE. — G-r.d food. good beds. good 
company. Family style meals. -Near 
churches. Stores. Some sports <>n pre- 
mises. Booklet "L’. — Viola Curran.

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

Mrs. VAMOSS HUNTER LODGE

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

PRANAS BRUČAS, savininkas

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

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

WILLIAM J. DRAKE — i
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamica Avė.
I

Woodhaven 21, N.Y.
Tel.: HIckory 1-5220 į

CHILD CARE FOR 
SCHOOL AGE CHILDREN
IN YOUNGER - BRONX AREA 
Loving care. Catholics v.-elcome.

Reasonable prices. TU 1-6740

"CALL GALLAGHER"
STilwe!l 6-3993

BETTER ELECTRICAL VVORK at
F AIR PRICES

Special attention to Institutional 
tviring. Licensed since 1933.

CHILDREN BOARDED
IN WEST BRONX 
2 to 7 years of age 

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

PARISI AN
BEAUTY SCHOOL

NATIONALLY KNOWN HONOR
EMBLEM SCHOOL

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

C. A. Vokei - Vokietaitis į
ADVOKATAS

41 — 40 74th St.

Jackson Heights, N. Y. !

Tel. NEvvton 9-6620

CHILD CARE
IN BROOKLYN BY DAY OR BY 
VVEEK. Catholics VVelcome. Loving 
Care. Verv Reasonable Prices. Tel.:

P R 8-7577

COMMUNION - CONFIRMATION 
GRADUATION

DRESSES
Reasonable

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

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

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

THE VILLAGE ROOFER 
1370 Northern Blvd. 

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

Reroofing - Snow Guards - Roof 
Louvers Gutter Screening 

Chimney Cleaning and Repairing 
Fiber-Glass-Gutters and Leaders

Special Consideration given to 
Religious Institutions

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

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

CA 2-6484

W ANT E D — Summer Boarders on 
country farm. Home cooked meals. 
Clean comf. bedrooms, golf course, 
swimming&farmers museum within 
20 min. drive; near Catholic church. 
Will meet at bus or- train station. 
Reasonable rates; special rates by 
week. Tel. New Berlin VI 7-4948 or 
write LeRoy Taylor, Edmeston N.Y.

PINE GROVE HOUSE

CHILD CARE
NURSiNG HOME

ST. ALBANS, L.I. N.Y. WEEKLY 
- DAILY' OR HOURLY. Catholics 
\Velcome. Reasonable prices. Call 
Anytime — RE 9-9366.

Liquor Store, Ine,
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: E V 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS,

Manager
Didelis pasirinkimas 

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

Stephen B rudes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

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

MO 6-8135

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

ANdrew 1-8088

A AND S ROOFING AND 
SHEET METAL WORKS 

70 Merrick Road 
Lynbrook. N. Y.

Alterations and Repairs — 
Guaranteed Work — Free 

Estimates — Fully Insured — 
Special Consideration given 

To Religious Institutions
LY 9-1447

East Quoque. L. I. N. Y.
Tel. Hampton Bays 2-0877

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

Mrs. J. E. Tunnell

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt. Vernon St. Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

IN MANHATTAN - 
CHILDREN BOARDED DAYS

Loving Care - Fine Home 
Very Reasonable Prices 

Catholics VVelcome 
- M O 3-8673

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

ESTATES ROOFING CO. Ine.
151 Herricks Road

Garden City Park. L. I.
Roofing - Sidewall Shingling 
Reynolds Colored Alumi num 

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

Free Estimates— Friendly Service 
Special Consideration given To 

Religious Institutions
FL 4-1065 Fl 7-1381

In Our Lady of Poiand Parish in 
NORTH SEA PK, South Hampton,

L.I. — FURNISHED COTTAGES 
near lake and beaches. Shopping 
and churches nearbv. June to Sep- 
tember. $60-$80 vveek. TW 9-8233.

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

IR BALZAMUOTOJAS

In VVHITESTONE. L.I. N.Y.
Catholic Ladv WILL CARE FOR 
CHILDREN AGES 3 to 5 5 days
a vveek. Loving care; in private 
home. Reasonablė prices. Phone: 

F L 8-6274

CHILDREN BOARDED
AAJLA JA JL, A AA.AA A. AAAA

In Brooklyn

Registered BABY NURSE CARE 
FOR INFANTS FROM BIRTH TO 
3 YEARS. Private home with 11 
years expcricncc. Plcnty of spacc. 
Catholics vvelcome. Call U L 8-1553.

HOME INPROVEMENT

ELM RĘST HOUSE
E. Durham 2. N.Y. — CEdar 9-6961. 
Modern rooms tvith running hot & 
cold water. Cool dining rm. Sports. 
su-imming, riding, amusements, mo- 
vies. dancing. Near all churches. $37 
to $42 per vveek. Adults only in July 
and August. Booklet. No singles in 
July and August. Mrs. Hattie Field

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

74 Providence
VVORCESTER,

PL 4-6757

Street
MASS

PL 4-1165

JOSEPH H. MARTIN 4 SON
Butler, Highvvay #23. New Jersey. 
Established 40 yrs. Aluminum Avvn- 
ings. Combinatior windows, Doc’-s, 
Venetian Blinds. Aluminum Siding. 
Jalousies. Porch enclosures. Special 
consideration given to religious in
stitutions. — TE 8-2000.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą 

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
540 East Street, New Britam, Conn.

Tel.: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

Flov.tr


ATOSTOGOS
prie Atlanto

BALFO DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

atostogų

Maine.

vasarna- 
asmenis

vadovaujama Tėvų Parncižkonų, 
prasideda birželio 30 d. po pietų 
ir baigiasi liepos 28 d. Norintieji 
gali pasilikti ir ilgiau. Berniukai 
priimami nuo 7 iki 15 metų.

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

FRANCISCAN MONASTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Gražiajame MAINE kraite — 

KENNEBUNKPORT, Maine, va

sarvietėje, prie Atlanto,

Geriausiai pailsėsite 

šalyje Kennebunkport, 

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

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

FRANCISCAN MONASTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOrth 7-2011 

ar 207 WO 7-2011

■' ma birželio 25 Apreiškimo pa
rapijos salėje. Dalyvauja trys: 
durai: Kaulinio diriguojamas 
choras iš Philadelphijos, Rūtos

29 lietuvius atstovavo skautų ir 
skaučių tuntai. Gausi vietos lie
tuvių visuomenė ir organizaci
jos teįstengė atsiųsti vos ... 
7 atstovus, įskaitant ir pačius 
organizatorius. Ateityje organi
zuojant lietuvių dalyvavimą šia
me parade, reikėtų labai ir la
bai gerai apgalvoti. Jei iš or
ganizacijų ir visuomenės sulau-

RINKIMAI I LB TARYBĄ

Pranešame New Yorko apy
linkių balsavimo vietą ir laiką 
rinkimam į JAV LB tarybą.

Bronx - Manhattan© apyl-:
Aušros Vartų parapijos salė, kiama tik toks mažas pritari- 
gegužės 14 d. 10-2 vai.

Cypress Hill apyl.: 87-09 Ja- 
maica Avė. (p. Andriušio įstai
goje, gegužės 13 d. 10-8 vai. 
ir gegužės 14 d. 12-5 vaL

Jadcson Heights ir Flushin- 
go apyL: 34-35 76 St. Apt 3, 
gegužės 14 d. 12-5 vai.

Maspetho apylu 69-61 Grand 
Avė., Maspetho piliečių klubas, 
gegužės 14 d. 12-6 vai.

New Yorko l-moji apyl.: Ap
reiškimo parapijos mokykla, ge
gužės 13 d.- 12-4 vai. ir gegu
žės 14 d. 10-6 vai.

Ridgowoodo apyl.: 1332 Hal- 
sey St, Lietuvių Atletų klubas, 
gegužės 14 d. 10-6 vai.

Čia nepaminėtos apylinkės 
turi savo atskiras rinkimų būs
tines, kurios jų nariam yra ge
rai žinomos. K. Norvilą

Ryty Rinkiminės Apygardos 
Rinkimy Komisija

Apreiškimo parap. bazaras 
ruotiamas du savaitgalius — 
gegužės 18 - 19 - 20 - 21 ir geg. 
26 - 27 - 28 - 29 - 30 d. para
pijos aikštėje prie mokyklos.

Maironio šeštadieninės mo
kyklos mokiniai gegužės 13 d. 
12 vaL Apreiškimo parapijos 
salėje pagerbs savo mamytes. 
Visi mokyklos mokinių tėveliai, 
ypač mamytės, kviečiami daly
vauti.

Ekonomistas Juozas Audėnas, 
gyv. 252 Cleveland St-eet, 
Brooklyn 8, N. Y., tel. TA 7- 
9518, išlaikė atininkamus re
gistruoto atstovo (Registered Re 
presentative) egzaminus, gavo 
valdžios leidimą ir pradėjo vers
tis sistematinio taupymo ir ka- Maspetho apylinkės L. B. rin- 
pitalų ugdymo tarpininkavimu kimų komisija praneša, kad LB 
per Bendrojo Investacijų Pasi- rinkimai bus gegužės 14 Pilie- 
tikėjimo fondus (Mutual Funds) čių klubo salėje, 69-61 Grand

mas ir negalime dalyvauti gau
siau, gal geriau visai nedaly
vauti.

šv. Jurgio šventė balandžio 
29 praėjo gražioje nuotaikoje. 
Iškilmingoje sueigoje būrelis 
mažųjų davė paukštyčių ir vil
kiukų įžodį. Naujuosius skau
tiškos šeimos narius pasveikinu 
dvasios vadovas kun. J. Pakal
niškis. Už pareigingą vadova
vimą vienetam Algis šetikas ir 
Viktoras Kirkyla brolijos vy
riausio skautininko apdovanoti ~ 
“Vėliavos” žyminiu. Žymenis 
įteikė tuntininkas J. Bružins
kas. Dr. H. Lukaševičius pra
vedė šventei pritaikintą pašne
kesį. o nuotaikingą laužą — tun « 
tininkė R. Bružinskienė ir A. 
Aimas. Į šventę atsilankė bū
relis. Elizabetho skautų ir skau
čių.

Jonui Jakaičiui, gyvenan
čiam Flushinge, dr. V. Paproc- 
kas padarė sunkią trūkio ope
raciją. Ligoninėje išbuvo 8 die
nas. Grįžęs namo, toliau gydo
si daktaro priežiūroje. J. Jakai
tis nuoširdžiai dėkoja dr. V. 
Paporckui ir visiems, kurie jį 
lankė ligoninėje bei namuose: 
švogeriui Petrui Petroniui ir jo 
šeimai, Pilsų, Cirvų, Sutkų Ka- 
ralevičių Kranickų šeimoms, 
Paulauskui, Augustui Kankaus- 
kui, Jonui Kalvaičiui, Adelei 
Petraitienei, Valerijai Kazlaus
kienei.

čanausko ir Operetės choras, 
diriguojamas M. Cibo. Visi trys 
chorai vyksta į dainų šventę 
Chicagon ir išpildys dainų šven-J 
tės programą. Tie patys chorai 1 
panašią dainų šventę rengia Į 
Philadelphijoje birželio 3, ir Eli- 
zabethe ar Newarke birželio vi
dury. . '

Vytautui Maželiui Chicagoje 
pavogė automobilį su fotogra
favimo reikmenimis ir medžia
gomis. Ten kuri laiką, jis dar 
pasilieka fotografuodamas.

Gegužės 6 Balfo centre di
rektorių suvažiavime dalyvavo 
beveik visi direktoriai arba jų 
įgaliotiniai, revizijos komisijos 
pirmininkas ir reikalų vedėjas. 
Posėdžiai su trumpa pertrauka 
pietums tęsėsi apie dešimt va
landų. Pirmininkavo kan. J. B. 
Končius, sekretoriavo B. Piva- 
ronas.

Suvažiavimui buvo pranešta: 
1) Balfo pirm. kan. J. B. Kon
čiui ir direktorei dr. Armanie- 
nei lankantis Washingtone pa
aiškėjo, kad maisto paskyrimas 
lietuviams tremtiniams V. Vo
kietijoje yra sulaikytas, kol, 
ateis papildomos vokiečių val
džios informacijos, pareikalau
tos iš JAV valdžios. 2) Pašal
pa rūbais Lenkijos lietuviams 
lengviau praeina pro muitinę, 
jei siuntiniai siunčiami iš JAV. 
3) Balfo centras gauna daug 
iš Lenkijos vaistų receptų, ku
pė yra arba suklastoti, ne svei
katos motyvais išrašyti. 5) Dau
gelyje vietovių JAV bus mini
ma birželio sukaktis ir ta pro
ga Balfo veikėjai stengsis or
ganizuoti lėšas deportacijų au
koms per Balfą paremti.

Balfo direktorių suvažiavi
mas, atidžiai išdiskutavęs ben
drinės šalpos problemas, nuta-

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” radijo programos 20 metų sukakties koncer
te dainuoja “Rūtos” ansamblis. Nuotr. O. Peniko.

LIETUVIAI IR LIETUVES!

Bostone maldos ir atgailos 
diena už Lietuvos laisvę bus 

- gegužės 13, šeštadienį, šv. Pet
ro bažnyčioje. Vakare 7:30 vai. 
mišios už laisvę ir teisingą pa
saulio taiką, pamokslas, pasi- 

i? aukojimas.
Maloniai kviečiama visi lietu

viai su šeimom dalyvauti.
Mišraus choro metinis kon

certas bus gegužės 28, 2 vai. 
popiet Thomas Park mokyklos 
salėje. Programoje dalyvaus 
Daiva Mongirdaitė, mergaičių 
trio ir choras su ištisai nauju 
repertuaru. Chorui diriguoja 
komp. Julius Gaidelis.

Motinos dienos minėjimą ruo- 
v šia Bendruomenės skyrius ge

gužės 13 d. 4 vai. popiet tau
tininkų namuos^. Programą iš
pildys jaunimo organizacijos, 
kurios po minėjimo organizuo
tai dalyvaus šv. Petro parapi
jos bažnyčioje įvykstančiose 
Fatimos Marijos garbei mišio
se ir gegužinėse pamaldose.

L. B. tarybos rinkimai bus 
gegužės 14. Balsuojama tauti
ninkų namuose, nuo 9 vai. ry
to iki 8 vai. vak.

Novenos pamaldos į Šv. Dva
sią pradėtos gegužės 12 šv. Pet
ro par. bažnyčioje. Pamaldos 
būna kasdien vakarais 7:30 vai. 
kartu su gegužinėm pamaldom.

Parapijos banketas bus gegu
žės 14 d. 5 vai. popiet lietu
vių piliečių klube. Jau išparduo
ta virš 400 bilietų. Jų dar ga
lima gauti klebonijoje ir pas 
bilietų platintojus. Taip pat jų 
bus galima gauti prie įėjimo.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjų metinis seimas Įvyko 
gegužės 7 vienuolyno sodybo
je, Brockton, Mass. Bostonie
čiai seimo metu koplyčios sta
tybai įteikė 4,000 dol.

BERNIUKŲ
STOVYKLA

Tel. WOr+h 7-2011

ar 207 WO 7-2011.
Berniukai iš New Yorko apy

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

Maloniai kviečiame jus daly
vauti gegužės 13 ir 14 rinki
muose į Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės III Tarybą. Ben
druomenėje esame visi, todėl 
ir jos tarybos rinkimuose da
lyvaukime visi nuo 18 metų. 
Pasirinkime tuos kandidatus, 
kurie patinka, bet tik nesaky
kime — apsieis be manęs.

Juo gausiau savo bendruo
menės rinkimuose pasirodysi
me, juo stipresnis bus liudiji
mas Amerikai, kad sudarome 
rimtą tautinę grupę ir kad lie
tuvių reikalai verti rimto dė
mesio. Gausiai dalyvaudami rin
kimuose, stiprinsime ir išrink
tų pareigingumą bendruomenės 
uždaviniams, kurie yra svarbūs 
ne tik Amerikos lietuviams, bet 
ir Lietuvai.

Kai okupuotoje Lietuvoje ru
siškas bolševizmas gniaužia ir 
žlugdo tautinę dvasią, tai iš
eivijos lietuviams tenka ypatin
gai rūpintis išlaikyti gyvą sa
vo tautinę sąmonę, ugdyti savo 
tautinę kultūrą, leisti savo lie
tuviškus vadovėlius, paremti li
teratūros ir meno kūrybą. 
Šiems uždaviniams ir yra su
daromi bendruomenės organai, 
o jų viršuje — taryba, šiuos 
didelius ir kilnius uždavinius 
bendruomenės organai galės 
sėkmingai vykdyti, tik padeda
mi ir pritariami visų lietuvių. 
Dalyvavimas rinkimuose yra 
pirmas paramos ir pritarimo pa-

zacijos steigiamajame akte New 
Yorke dalyvavo Lietuvos atsto
vas Washingtone, Altų, Balfo 
ir kitų Amerikos lietuvių orga
nizacijų vadovai ar atstovai, 
taip pat Bažnyčios dignitoriai 
ir apie 1500 senųjų ir naujųjų 
ateivių. Savo dalyvavimu jie 
parodė, kad bendruomenės or
ganų sudarymą vieningai remia 
visi lietuviai. Tegu tas gražus 
vienybės pavyzdys ir dabar pa
skatina lietuvius ir lietuves ge
gužės 13 ar 14 atlikti lengvą, 
bet ir labai svarbia lietuviš
ką pareigą — pabalsuoti ben
druomenės tarybos rinkimuose.

Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt!

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Stephen Aromiskis

BROOKLYN, N. Y.

WAGNER THEATER

komisijai

F. V.

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS N. Y.

VOKIŠKŲ Hi-Fi

S

t

buvo šo- 
liko 644S. Kontrimas, Irvington,. N. 

J. — T. Kontrimaitei, Buenos, 
Aires, Argentina.

E. Letkusky — M. Letkus- 
kienei, abidvi iš Rockford, III.

Zuzana Griškattė gegužės 11 
susituokia su Alfred Smith Auš-

Darbininką užsakė:
V. Jankauskas, Yonkers, N.

Y. — J. Jankauskui, Bronx, N.

ros Vartų lietuvių bažnyčioje r®: 1) padėkoti lietuviškai spau- 
B New Yorke. dai ir radijo valandėlėms už

nuoširdų bendradarbiavimą šal- 
MASPETHE, N. Y. pos ^3,^. 2) skubiau padėti

Tel. EVergreen 7-4335

reikalingiems, ypač esantiems 
už geležinės uždangos; 3) ieško
ti nuoširdaus bendradarbiavimo 
būdų su visais šalpos talkinin- 

Motino. diMto. proga geriau- Atc ’ ”asPcth' N;„Y
šia dovana savo motinai užsa- _lalkas: "uo. 12 Pusdlen“
kyti papiginta kaina Darbiniu- 1. ,. . . , , xv ,
ką. kuris naujiems skaitytojams VBUS hetuv,us dalyvauū balsa- 
ligi šių metų galo tik 3 dol.: vune-šiems 1 1962 metams - 8 doL Komisijos vardu A. Visminas

Rinkimai LB m tarybos bus 
gegužės 13 ir 14 Apreiškimo 
parapijos mokykloje. Visus apy
linkės narius kviečiame atiduo
ti balsą už kandidatus, kuriuos 
patys pasirinksite.

Matinis LB Brooklyno apy
linkės susirinkimas bus gegu
žės 14 d. 12 vai. Apreiškimo 
parapijos mokykloje. Programo
je valdybos pranešimas, rinki- shiui, abu iš Worcester, Mass. 
mai ir kt Sveikiname naujuosius skai-

Direktorių posėdžiai praėjo 
iki 6 vai. v^ Prašome apylinkės jarnjoj darbo dvasioje. Nutari

mų ir rezoliucijų tekstai bus 
paskelbti vėliau. Suvažiavimo 
pradžioje CV turėjo trumputį 
atskirą posėdį. Valdybos posė
dis vėl šaukiamas gegužės 12 

(b)

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-R idgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p. p.

šeštadieniais iki Almos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 
Penktadienį, gegužės 12, iki — 
Trečiadienio, gegužės 17, 1961

Dviejų žmonių meilės romanas, ku
rie vienas kitam negali priklausyti

“DER PRIESTER UND DAS
MAEDCHEN”

Jūsų kandidatai:
/•

Dr. E. Armanienė, VI. Dilis, 
S. Dzikas, kun. L. Jankus, S. 
Kontrimas, B. Kylys, V. Jonuš- 
kaitė - Leskaitienė, J. Mauru
kas, J. Mikuckis, P. Naujokai
tis, dr. B. Nemielus, Ch. F. 
Paulis, D. Panikas, J. Šlepetys, 
A. Trečiokas, V. Vaitiekūnas, 
kun. S. Valiušaitis, V. Volertas

Solidarumo mokestį, kurį rei- tytojus. Užsakytojams dėkoja- 
kėtų sumokėti Ugi gegužės 12, me už spaudoš palaikymą bei 
kad galima būtų balsuoti, gaU- prisidėjimą prie Darbininko va- - vinnie Markus - Hans Thiming. 
ma siųsti ižd. V. Padvariečiui, jaus surandant naujų skaityto- priedinė filmą: rodymas.
24Mz Ten Eyck St., Brooklyn jų. "Moseifahrt aus Liebeskummer” 1951 lapkričio 18 Amerikos

Darbininko Administracija ir Pa°>wrt* Vokieti><>g Lietuvių Bendruomenės organi-6, N. Y.

LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA — pirmą kartą New Yorke! 1

PABALTIJO KREPŠINIO, TINKLINIO IR STALO TENISO

4

1 Tą pačią dieną 8:30 vai. 'vakare — puikioje 

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

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

PIRMENYBES - . • . E

PABALTIEČIŲ SPORTININKŲ PRIĖMIMO

BALIUS
Dalyvauja:

Siaurės Amerikos ir Kanados lietuvių, latvių ir estų rinktinės. Muzika — V. R&tenio vadov. CLUB TEN orkestras.

Veiks turtingas bufetas, užkandžiai nemokamai.
Varžybos bus ----------------------------------------------------------------- ----------------------

s.m. gegužes 13 (šeštadienį) 1 vai. popiet
FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL

Pakvietimai gaunami: J. Ginkau* saldainių krautuvėje — 
4Vi Grand SL, Brooklyn, N. Y.; J. Andriulio kelionių 
Mūre — 87-09 Jamaica Avenue, Woodhaven 21. N. Y.; 
Lietuvių Atletų Klube — 1332 Halsey SL, Brooklyn 27,

~ 999 Jamaica Avenue, Brooklyn, N. Y. N. Y.; Latvių ir Estų organizacijose.

(BMT Jamaica traukinys—Ekferta Lane stotis) RENGĖJAI

Hartforde gegužės 6 lituanis
tinė mokykla rengė koncertą, 
kurio programą išpildė solistė 
Vincė Jonuškaitė ir aktor. Vi-, 
talis Žukauskas. Taip pat šoko 
ir J. Marijošienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė.

KEARNY, N. J.

Lietuvos vyčių New Yorko 
ir New Jersey apskritis gegu
žės 20 Sopulingosios Dievo Mo
tinos parapijos salėje, Bergen 
ir Davis Avė., Kearny, N. J., 
rengia vyresniųjų ir jaunesnių
jų susitikimo vakarą ir šokius, 
kuriems groja Frank Gutowski 
orkestras. Pradžia 9 v. v. Pa
rengimui vadovauja Dorothy 
Dutkus, jai talkina Ann Klem, 
Stanley Dutkus, Constance Mac 
ir Stanley Naiva.

GRUNDING • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN 
Nuolaida*
ORO VĖSINTUVAM
Vokiečių Meistrų 
patarnavimas

NORVVOOD, MASS.

šv. Jurgio parapijoje balan
džio 9 vysk. J. F. Minijhan su
teikė sutvirtinimo sakramentą 
60 vaikų, kuriuos prirengė ku
nigai ir seselės vienuolės.

Parapijos banketas įvyko ba
landžio 23. Dalyvavo apie 200 
žmonių. Kalbas pasakė kleb. 
kun. F. E. Norbutas, vikaras 
kun. A. Klimas ir buvęs vika
ras kun. J. Svirskas iš Bostono. 
Meninę programą išpildė Šv. 
Cecilijos choro choristės J. Da- 
browney ir M. Kneižytė. Akom- 
ponavo V. Kamantauskas. Visi 
banketo dalyviai sudainavo ke
lias liaudies daineles. Progra
mai vadovavo Bronius K. Ku
dirka. Po programos 
kiai. Pelno parapijai 
dol.

Banketo rengimo
priklauso nuoširdi padėka.

Pirmoji komunija šv. Jurgio 
lietuvių parapijoje bus gegužės 
21. Žvalgas

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

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

— Reikalu Vedčjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

231 BEDFORD AVĖ.

VASARVIETE
J. B. SHALINS

- Šalinskas

“BANGA”
GREAT MARSH RD. 

CENTERVILLE

CAPE COD
myl. nuo Craigville pliažo), 

atidaroma birželio 15 dJ 
Išnuomojami kambariai ir' 
kabinos. Pristatymas į pa-: 
jūrį garantuojamas. Iki 15: 
birželio kreiptis:

O. ŠLEPAVICIENfi j

250 Columbia Rd. į 

Dorchester 21, Mass. J
Tel. GA 7-4560

Po 15 birželio: — “Banga”l

P. O. Boz 307
Centerville
Cape Cod. Mass.

Tel. SP 5-4633

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkiray Station)

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Virtinis 7-4499

FUNERALHOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BALSAMUOTOJAS

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dienų Ir naktį

N«uja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačio* ir j kitus miestus.

Reikale laukite: Tel. TR 6-6434


