
nO WILXOUGHBV AVĖ.,
10 CENTŲXLvll NO. 25. PENKTADIENIS - FRIDAY, BALANDIS - APRIL 6, 1962

’O

KAS IR KAIP REFORMOM PRIEŠINAS
Komunistų, stambiųjų savininkų ir dvasios snaudalių 
interesai sutampa — užgesinti visus žiburius, kurie , 
rodo kelią į socialinį teisingumą

Lotynų Amerikos likimas tarp dviejų prezidentų
Brazilijos prezidentas Joao 

Goulart balandžio 3 atvyko į 
Washingtoną, kalbėjosi su pre
zidentu Kennedy ir jo vyriau
sybe dėl Amerikos ūkinės pa
galbos Brazilijai pirmoje eilė
je.
VIENAM PREZIDENTUI ROPI 
PINIGAI:

Pasikalbėjimam skiriama 
daug reikšmės, nes Jungtinės 
Valstybės ir Brazilija yra di
džiausios valstybės šiame kon
tinente. Brazilijos plotas net 
didesnis nei JAV kontinentinė 
teritorija, nors gyventojų tik 
70 milijonų. Skiriama didelės 
reikšmės ir dėl to, kad Brazi
lija yra tas kraštas, kurį labiau
siai turi paliesti prezidento 
Kennedy paskelbta “pažangos" 
programa su 20 bilijonų dole
rių. Jei programa numato pa
ramą sykiu su socialinėm - eko
nominėm reformom pačiame re
miamame krašte, tai Brazilija 
taip pat yra iš tų, kuriose to
kios reformos labiausiai reika
lingos.

Iš 70 
badauja. 
Metinis 
252 dol.
čių 80 procentų neturi nuosa
vos žemės. Tūkstančiai iš šiau
rės traukia į pietus, ieškodami 
duonos ir darbo-

Amerika pinigus duoda lotynų kraštam, tik ar joįs norės ir pajėgs daryti reformas. 
O pataikavimas sovietam dar nėra jokia reforma darbo žmonių gerovei.

milijonų brazilų pusė 
beraščiai, skurdžiai.

pajamų vidurkis čia 
Žemės ūkyje dirban-

ROBERT FROST, Amerikos poe
tas, atšventęs jau 88 metus am
žiaus; prezidento Kennedy inau
guracijos dieną pataręs: būk ma
žiau harvardietis, daugiau airis.

KITAM PREZIDENTUI RŪPI 
REFORMOS:

Prieš 7 metus prezidentas 
Kubitschek žadėjo “50 metų 
pažangą įvykdyti per 5 metus’’. 
Skolino pinigus, kur tik galėjo; 
statė naują sostinę, bet padė
tis negerėjo. Oponentai kalti
no, kad prezidentas ir jo tal
kininkai susidėjo naujus mili
jonus, o žmonių gyvenimas 
sunkėjo, nes kainos pakilo 40 
proc.

Kaltindami valdžią korupci
ja, balsuotojai 1960 balsus ati
davė Janio Ouadros, kuris ža- i 
dėjo kovą su korupcija ir so
cialines reformas. Tačiau po 7 
mėnesių Quadros nuėjo nuo 
scenos, ir atėjo jo pavaduoto
jas dabartinis prezidentas Joao 
Goulart-

Goulart nėra komunistas, bet 
jis flirtavo su komunistais, pa
dėjo jiem įsigalėti unijose. Gou
lart ėmėsi vykdyti ne vidaus 
politikoje socialines reformas 
masių gerovei, bet demonstruo
ti palankumą Sovietam užsie
niu politikoje. Komunistų 
džiaugsmui, atnaujino diploma
tinius santykius su Sovietais, 
sustabdė Baltijos diplomatų vei
kimą. pasipriešino Amerikos 
planui izoliuoti Kubą iš Ame-

rikos valstybių sąjungos, Žene
voje remia Sovietų liniją ato
minių bandymų sustabdymo 
klausimu-
AR SUSIKALBĖTI PAVYKS?

Goulart rūpi pirmiausia gau
ti iš Amerikos pinigų, nes Bra
zilijos biudžetas su 900 milijo
nų metine skyle. Kennedy jau 
padarė gestą — leido išmokė
ti su Goulart atvykimu 129 mi
lijonus, 
pereitą

kurie buvo numatyti 
gegužės mėn., bet ku-

rie buvo sulaikyti, abejojant, 
ar tai išgelbės nuo finansinės 
krizės.

Kennedy rūpi “pažangos” 
programos1 pasisekimas, t. y., 
kad Amerikos duodami pinigai 
pastatytų ant kojų kraštą, o be 
socialinių reformų tai neįmano
ma. Amerikoje yra įspūdis, 
kad lotynų kraštai nori gauti 
pinigų, bet nenori daryti jo
kių reformų. Dviem preziden
tam susitikus, su dėmesiu seka-

Prezidento Kennedy “pažan
gos” programa lotynų Ameri
kai yra susieta su reikalavimu, 
kad pačiuose lotynų Amerikos 
kraštuose būtų įvykdytos so
cialinės reformos. Bet reformų 
ten nenori stambieji žemės sa
vininkai ir komunistai. Ir vie
ni ir kiti priešinasi, ruošdami 
kelią Maskvai.

Kaip reformų privati ar baž
nyčios iniciatyva 
ma, rodo vienas 
skelbtas epizodas 
tybės.

ten sutinka- 
spaudoje pa- 
iš Peru vals-ma. ar Goulart bus įtikintas 

tokių reformų reikalingumu, ar 
jis bus pajėgus savo krašte to
kias reformas įvykdyti?

Spaudoje rodoma optimizmo, 
kad prezidentam pasiseks susi
kalbėti. Nurodoma ir į tai, kad 
abudu yra jauni, abudu katali
kai, abudu milijonieriai, abudu 
linkę “į kairę”.

Jei pajudėtų Brazilija gero-
jon pusėn, lengviau eitųsi su ronado, ir vyskupas pilnai jom 
kitais lotynų Amerikos kraštais, pritarė.

Du kunigai iš Peru mokėsi 
Belgijoje katalikų universitete 
Louvaine- Studijas baigę, abu
du, Tėvas Esviardo Palomino 
Serpa ir Tėvas Juan Serpa Me- 
neses, grįžo į savo vyskupiją 
Huancavelica. Čia išdėstė savo 

'mintis vyskupui Florencio Co-

fe

Kennedy.

Trys naujos rezoliucijos Pa
baltijo kraštų reikalu įneš
tos į JAV Senatą ir Atstovų 
Rūmus

LIETUVOS BYL) KONGRESE 
JUDINA VIS NAUJI ŽMONES
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GENEROLO WALKERIO PAREIŠKIMAI SENATE
Senato komisijoje balandžio likimo; antra, tradicinė civili- tema; trečia, dabartinėje pro- 

4 gen. Walkeris paskaitė kalti- nė kontrolė kariuomenei dabar gramoje yra eilė veikalų, (jų 
' namąjį aktą vyriausybės na
riam, spaudai, minėdamas dau
gybę pavardžių tų, kurie daly
vauja sąmoksle pasikasti po 
Amerikos gyvenimo stilium ir 
įpiršti Amerikai politikos lini
ją, kurią Walkeris vadino “nie
ko nelaimėti” ir “atgal nuo 
pergalės”.

Tos politikos siekdami, jie 
paraližavo kariuomenės jėgas, 
o antikomunistinį apmokymą 
padarė bereikšmį, nes, viena, 
karininkai jo negali rimtai im
tis, privengdami jo, Walkerio,

Sovietai priėmė kaip boikotą
(Murrow nedalyvavo parodos 

atidaryme, nes joje vaizduoja
mos Lietuva, Latvija ir Estija 
kaip Sovietų Sąjungos dalys. 
Sovietai dėl to buvo įspėti iš 
anksto, bet nenorėjo parodos 
eksponatų pataisyti, tad Ameri-

Sovietų informacijos agentū
ra Tass kaltino USIA direkto
rių Murrow, kad jis “netaktin
gu būdu” pasielgė su Sovietų 
vaikų meno paroda Washingto- 
ne. Tass korespondentas iš 
Washingtono pranešė, kad Mur-
row parodos atidaryme nedaly- kos vyriausybės vardu Murrow

Kunigai ėmėsi reformos že
mėm, kurios priklausė vysku
pijai- Pagal paruoštą jų pro
jektą turėjo būti išdalyta 7.500 
akrų vietos gyventojam indė
nam už tam tikrą atsilygini
mą per 20 metų.

Antras jų žygis buvo — įtai
sė valgyklą neturtingiem mo
kyklos vaikam. Kasdien duoda
vo pietus nemokamai 300 vai
kų.

Įtaisė ir elgetom, neturtėliam 
prieglaudą, o taip pat ėmėsi 
mokyti juos austi, batus siūti 
ir kitokių amatų.

Atsirado jiem talkininkų. Vie
nas architektas pasisiūlė pada
ryti planus nuolatinei prieglau
dai. Moteris padovanojo tam 
reikalui žemės. Mieste keletas 
mokytojų pasisiūlė taip pat su 
talka.

Limos seniausias dienraštis 
EI Comercio kunigų žemės re
formą pavadino “vienu iš pro
jektų, kurie puikiai rodo kata
likybės pažangumą, įrodymu 
vaisingos katalikų akcijos, kai 
ją vykdo kunigai, kurie supran
ta indėnų dvasią”-

Kunigų populiarumas ir jų 
vykdomi darbai sualiarmavo 
“kairiuosius”. Jie pasijuto ne
betenką dirvos propagandai. Ly
giai sualiarmavo stambiuosius 
savininkus Buvo jiem grėsmė 
netekti turėtos įtakos. Komu
nistų ir savininkų interesai su
tapo. Reikėjo veikti prieš ku
nigus, kurie nenorėjo tylėti ir 
snausti, kaip tai darė daugelis 
jų brolių-

Po kurio laiko staiga buvo 
paleisti gandai , apie kunigų 
“nemoralumą”. Atsirado ir kon
kretus liudininkas. 1961 rugsė-

gš
1

Trys JAV senatoriai ir vie
nas kongresmanas įnešė nau
jas rezoliucijas į Kongresą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos bylos 
reikalu. Senatorius Bourke B. 
Hickenlooper (R. — Iowa) ir 
senatorius Jack Miller (R. — 
Iowa) įnešė 1962 kovo 26 į Se
natą naują rezoliuciją (S. Con. 
Res. 64) Baltijos kraštų laisvės 
reikalu, šia rezoliucija norima 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos by
lą perkelti į Jungtines Tautas, 
priverčiant sovietus pasitrauk
ti iš minėtų kraštų; komunis
tams pasitraukus iš šių valsty
bių pravesti ten Jungtinių Tau
tų priežiūroje laisvus rinkimus.

Tą pačią dieną (kovo 26) kon
gresmanas Charles B. Hoeven 
(R. — Iowa) įnešė lygiai tokio 
pat turinio, kaip kad virš mi
nėtų senatorių, rezoliuciją (H. 
Con. Res. 456) į Atstovų Rū
mus.

1962 vasario mėn- pradžioje 
senatorius Frank J. Lausche 
(D. — Ohio) buvo pažadėjęs į- 
nešti rezoliuciją į JAV Senatą 
Pabaltijo valstybių laisvės rei
kalu. Senatorius Lausche tai 
padarė 1962 kovo 8. Jo rezoliu
cija įregistruota šiuo mimeriu:
S. Con. Res. 63. Senatorius mėn- klestina Flores Cas- 
Frank Lausche savo rezoliuci- tillo apkaltino kunigus, kad jie 
joje be kitų punktų, kurie yra 
akcentuojami jau iki šiol įneš
tose rezoliucijose, reikalauja, 
kad visi, tie asmenys, kurie yra 
nusikaltę naikindami pabaltie- policijos, ji paneigė kaltinimą, 
čius, būtų nubausti. Tačiau kunigai buvo atiduoti

teismui. Teisė teisėjas antri
ninkas Hildebrando Basto. Tas 
Basto yra vietinės kolegijos mo
kytojas ir buvo organizavęs 
Peru studentų ekskursijas į 
kraštus anapus geležinės už
dangos. Tai daug ką pasako.

Kai kunigai buvo teisiami, 
suorganizuota minia už langų 
reikalavo juos nulinčiuoti. Tuo 
tarpu kunigų draugai aliarma
vo sostinėje Iš ten buvo at
siųstas specialus teisėjas padė
ties ištirti. Jis pirmiausia rado, 
kad medicininiai pažymėjimai, 
pristatyti Į teismą, buvo ne
tvarkoje, sufabrikuoti. Teisėjo 
sprendimas buvo panaikintas. 
Bet kunigai vistiek buvo laiko
mi kalėjime, tuo metu kai laik-

išprievartavę jos giminaitę naš
laitę Saturniną Flores Muna- 
ris. Kai mergaitę atvedė prieš 
kunigus, kurie buvo tardomi

pavirto civilinių politrukų sis- autorius generolas minėjo), ku
rie skirti kariam skaityti, bet 
kurie yra kaip tik koegzisten
cijos šalininkai.

Save generolas laikė auka su
sidūrimo tarp kairiųjų ir deši
niųjų- Prie jo likvidavimo pri
sidėjo apsaugos sekr. McNa- 
mara; o ypačiai kaltino jo spe
cialų asistentą Adam Yermo- 
lowski, kuris esąs “artimuose 
santykiuose” su komunizmu. 
Užsiminė generolas, kad ir pre
zidentas suvaidino jo istorijoje 
kaltintojo ir teisėjo rolę, prasi
lenkdamas su karinio teisingu
mo tvarka.

Kai šen. Jacksonas pasakė, 
ar gen. Walkeris savo antiko- || 
monistinėje veikloje nenuėjo Šį 
per toli, generolas atsakė: “Ne, g 
aš nepadariau klaidos; jei tie I 
veiksmai būtų laikomi klaida, ■ 
tai mes būtume kelyje į šalto- H 
jo karo pralaimėjimą”.

JOSEPH FRANCIS RUMMEL, 
85 metų, New Orlean arkivysku
pas, jsakž j visas katalikų moky
klas priimti ir negrus. Katalikam, 
kurie skelbs segregaciją, grasino 
ekskomunika.

vavo ir kad jo pavyzdžiu paso- ir atsisakė dalyvauti).
kė ir kiti Amerikos vyrieusy- "■1 .......

De Gaule—Fanfani
— Prancūzijos prezidentas 

de Gaulle ir Italijos min. pirm. 
Fanfani balandžio 4 kalbėjosi . _
Turine dėl Europos politinės nuo Tavęs ir prašome Tave — 
vienybės. Idėja yra de Gaulle. 
Bet jos baidosi Fanfani ir kiti 
europiečiai, esą de Gaulle ga
lįs imti tada kalbėti Europos 
vardu.

— Ženevoje balandžio 4 
Amerikos delegacijos atstovas 
Dean siūlė sunaikinti visus ato
minius ginklus vykdant visuo
tinį nusiginklavimą, kuris būtų 
kontroliuojamas.

sys laikomas "šauksmu boiko
tuoti parodą".

KOVOTOJAI AR 
BEPROČIAI SADISTAI?

Gen. Salano pogrindinės ar
mijos 15 teroristų balandžio 3 
Alžiro mieste įsiveržė į priva
tinę ligoninę, kurioje gydomi 
džiovininkai, invalidai, šiaip li
gony* mahometonai, ir automa
tais 10 ligonių nušovė, 7 su
žeidė, ligoninės vieną galą su
sprogdino. Net ir Alžire gyve
ną europiečiai jau ėmė supras
ti, kad šitoks banditizmas nie
ko bendra neturi su Alžiro iš
laikymu Prancūzijai. Aiškinama 
kad. tokiu teroru norima išpro
vokuoti arabus keršyti europie
čiam ir vėl atnaujinti skerdy
nes.

— Vyriausiasis teismas Wa- 
shingtone nutarė, kad viešo
siose mokyklose neturi būti kal
bama malda, kuri buvo kalbama 
lig šiol:

“Visagali Dieve, mes išpa
žįstame savo, priklausomybę

— Sy rijoje kariuomenė ba
landžio 3 paskelbė, kad numal
šintas Aleppo mieste sukilimas, 
kurį organizavo Nasserio šali
ninkai

Rezoliucijų reikalu į abu 
Iowos senatorius ir kongresma- 
ną kreipėsi kun. kleb- Simonas 
Morkūnas, šv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebonas Sioux 
City, Iowoje. Į senatorių Frank 
Lausche rezoliucijos reikalu bu
vo kreipęsis dr. inž. Algirdas 
Nasvytis, LB Prezidiumo narys, 
iš Cleveland, Ohio.

Paminėtina, kad senatoriai 
Frank Lausche ir Bourke Hi
ckenlooper yra Senato užsienio 
reikalų komisijos nariai, kur 
tom rezoliucijom turi būti duo
dama tolimesnė eiga.

Senatoriai Frank J. Lausche, 
Bourke B. Hickenlooper ir Jack 
Miller bei kongresmanas Char
les B. Hoeven yra verti visų raštis tas žinias skelbė, 
geros valios lietuvių padėkos. Metodas išmėgintas: norint 
Senatorių adresas: Senate Of- pasipriešinti reformom, reikia 
fice Building. Washington 25, sulikviduoti jų autorius- Meto- 

gen. WALKERfS senate. p C.; kongresmano — House das vartojamas ne vienų komu- 
Office Building. VVashington nistų
25. D. C. ----- ------ --------------------------

Iki šiol jau yra įneštos į JAV __ Brazilijoje atsirado dvi 
Kongresą Lietuvos, Latvijos ir komunistų partijos. Viena klau- 
Estijos bylos reikalu šios re- sa Maskvos. Kita — Peipingo. 
zoliucijos: S Con. Res. 12 (se
natoriaus Kuchel); H. Con. Res. 
153 (kongresmano Upscomb); 
H. Con. Res. 163 (kongr. Mor- 
se); H. Con. Res. 195 (kongr. 
Cunningham); H. Con- Res. 439 
(kongr. Roosevelt); H. Con. Res. 
444 (kongr. McDonough); S-
Con. Res. 63 (šen. Lausche); New Caledonia. De Gaulle lei- 
S. Con. Res. 64 (senatorių Hi- do tada- kai Amerika uždraudė 

kiu būdu valstybei raketos at- ckenlooper ir Miller) ir H. Con. t’em lėktuvam nusileisti Ame- 
siejo 599 milijonus, o Douglas Res. 456 (kongr- Hoeven). IT. rikos ^ėse- 
firma, pati beveik nedirbusi, 
už tarpininkavimą turėjo gryno 
pelno 45 mil.

Kad tik mums būtų daugiau pinigo
Šen- John L. McClellan ko

misija aiškina, kas kaltas dėl 
streikų, kurie 1956-61 sulėti
no raketų gamybą ir, pasak se
natoriaus, suvėlino Amerikos 
lakūno kelionę apie žemę. Ko
misija tiria jau visi metai, bet 
vis lieka paslaptis, ko buvo 
siekta streikais ar darbų lėti- 
nimu- Komisija nepadarė iš
vados, kad čia buvo insifiltra- 
vusių komunistų darbas. Kas 
iš tikrųjų buvo, išvadą padarė 
D- Laurence (NYHT). atkreip
damas dėmesį į tokius faktus:

— Streikai ir darbo lėtini- 
mas sumažino darbingumą iki

atsisakė priimti namus, ku- 40 proc. normalaus darbingumo 
riuos jiem dovanojo Houston, 
Texas, statybos firma. Kiekvie
nas namas buvo vieno buto ir 
atsiėjo po 24,000.

palaimink mus, mūsų tėvus, 
mūšy mokytojus ir mūšy kraš-

— Spokane vyskupas Topel 
per vyskupijos laikraštį įspėjo 
tikinčiuosius, kad yra klaida 
perdėti “dešiniųjų ekstremistų” 
pavojų ir nematyti “kairiųjų ek- 
stremistųjų” pavojaus, o pasta
rasis yra daug didesnis.

— Amerikos 7 astronautei

kas per savaitę uždirbo 746 dol 
sunkvežimių šoferis 324 dol.. 
grioviakasys 287 dol.

Uždirbo ir be darbo
Senato komisija išaiškino, 

kad armijos užsakytas raketas 
pasiėmė pagaminti Douglas fir
ma. Bet ji tepadirbo tik 17 tų 
darbų procentą, visa kita perda
vė kitom firmom. Tačiau už 
perdavimą paėmė komisiją. To-

— Amerika paskelbė, kad 
nuo balandžio 15 Pacifike eis 
pasirengimai atominiam bandy
mam-

— Olandijos lėktuvai su ka-
riuomene pakeliui į Guineją ga
li sustoti Prancūzijos bazėse

Tada kompanijos buvo privers
tos imtis antvalandžių. Ir tie 
antvalandžiai sukrovė kai kam 
didelius pinigus. Pvz. elektri-

- — Berlyno oro keliuose ir
... ...... __ autostradose visa savaitė Sovie-

u T. . 1963 tai kliūčių nebedaro
biudžetiniais metais sutiko pirk
ti Amerikoje ginklų už 700 mil.

— Portugalijos konsulatas dol. Tai padengs tas dolerių
— Armija paleidžia atsargos 

4 divizija*, viso 58,000 vyrų.
Salisbury, Pietų Rodezijoje, kai- sumas, kurias išleidžia Vokieti- — Anglijos vyriausybė ba
lino Amerikos misiją, kad ji joje Amerikos kariai, tarnauto- landžio 5 pradėjo propagandą 
remia Angolos teroristus jai ir jų šeimos. prieš cigarečių rūkymą.
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Jeigu audra verstų stulpą vieną...
Audra įsisuko į Amerikos 

lietuvių visuomeninį triūsą Atė
jo ne iš tamsaus debesies, o 
iš giedros ir ramybės. Alte pa
skutiniu metu buvo tokia ra
mybė, kad apie tą nusipelniu
si veteraną išgirsdavome tik 
porą kartu per metus: Vasario 
16 proga ir kai Alto prezidiu
mas kuriuo nors reikalu atsi
lankydavo Washingtone. Jokios 
dažnesnės ir platesnės informa
cijos, kas daroma ar žadama 
daryti. Alto informacijos cent
ras kartais išsiuntinėja angliš
ką tekstą straipsnio, kuris pa
sirodo amerikiečių spaudoje 
Lietuvos reikalu. Bet uolesnės 
lietuvių laikraščių redakcijos 
jau būna tai paskelbusios. Kad 
centras bent lietuviškai išvers
tu. vis dar būtų kam nors pa
slauga. Tačiau ramybė yra sal
desnė už darbą.

Neramybės pirmieji vėjai 
pūstelėjo nuo Pacifiko iš Alto 
skyriaus, užsimojusio JAV Se
nate ir Atstovų Rūmuose pra
vesti rezoliucijas Lietuvos rei
kalu. Alto taryba pritarė, bet 
sekretorius Naujienose išėjo su 
griausmu. Jis dar labiau Įsiaud
rino, kai Lietuvių Bendruome
nė pastūmėjo Į prieki reikalą 
delegacijos pas JAV preziden
tą. Altas jau septyneris metus 
buvo tuo rūpinęsis be vaisių. 
Rodos, tegalima buvo džiaugtis 
gerom pasekmėm, bet Alto sek
retorius čia vėl Įžiūrėjo “nesa
vo liniją” ir palenkė taip, kad 
drumstis apniaukė tą šviesų ir 
labai reikšmingą pragiedrulį- 
Bet nereikia dėl to nei nusi
minti nei jaudintis. Jei audra 
verčia vieną stulpą, lieka dar 
kiti.

Altas lieka ir liks. Sukeltas 
riksmas, kad jisai griaunamas, 
yra tik noras nukreipti dėmesį 
nuo negerovės pačiame Alte. 
Ji taisytina, bet tai yra reika

las pačių Altą sudarančių or
ganizacijų, kurios turi pagaliau 
suprasti savo atsakomybę už 
kai kuriuos Alto valdybos na
rius- Vienas ar antras narys 
nėra dar Altas, čia visai tinka 
Vinco Kudirkos, Lietuvos him
no autoriaus žodžiai: “Jei aud
ra ištikus verstų stulpą vieną, 
iš tų, kurie palaiko jūsų namo 
sieną, namas negrius — iš bai
mės jūs neišlakstytik. tik vie
ton ano sulpo tąją pačią dieną 
kitą statykit”. Kaip stulpai.taip 
ir žmonės ar vadai nėra nepa
keičiami. Prasta tik tada, kai 
kuris asmuo save sutapdo su 
visa organizacija ir jos išlaiky
mu. Demokratija to nepripažįs
ta.

Anarchija vadinti tai, kas 
yra atsitikę, taip pat negalima. 
Tokie balsai paprastai pasigirs
ta iš asmenų, kurie patys yra 
anarchistiškai nusiteikę ir plau
kia iš vienos srovės i kitą. Be 
to. tokie asmenys visada den
giasi bendru labu, kad nebūtų 
kalbama, kas tam bendram vi
suomenės reikalui daugiausia 
kenkia. Dabar labai patogu pri
sidengti ir sakyti, kad bet ko
kios kalbos apie negerovę la
bai kenkia Lietuvos laisvinimo 
akcijai. Seniau buvo patogu sa
kyti, kad kenkiama tautos rei
kalui arba “tautinei vienybei”; 
dar seniau — “tikrajai demo
kratijai”. O iš tikrųjų kalti bu
vo atskiri asmenys arba grupės. 
Visuomenė tai turėjo žinoti. Ge
rai, kad ir dabar sužinojo, kur 
yra tikrieji kliuviniai visuoti
niam lietuvių sutarimui ir gy
vesnei Lietuvos laisvinimo ak
cijai.

Reikia iš to tik pasidaryti 
atitinkamas išvadas, kad Altas 
vėl išjudėtų ir prie savo senų 
nuopelnų galėtų prijungti nau
jus- Taigi, vyrai neišlakstykit, 
bet “pašlyjusio stulpo” vietoje 
naują statykit!

Vokiečiai šiemet prisimena 
Prūsijos karalių Fridrichą U 
Didįjį. Gimęs prieš 250 metų.

Prūsijos karalius F ridrichas II Didysis

buvo šlovinamas arba keikia
mas dar gyvas; yra giriamas ar- 
te smerkiamas dabar. Vieni jį, p^įos^aiiu'i Fridri^^Ū! 
laiko genijum, kiti — bepro
čiu.

Kam Fridrichas n rodosi bu
vęs genijum, gretina jį su ma- 
kedoniečiu Aleksandru ir ro
mėnu Cezariu. Kultūros Etori- 
kas Egonas Friedellis tokių 
žmonijos galiūnų iš 3000 metų 
randa tik 12. Adolfui Hitle
riui nepavykę įsiterpti į tuos 
“apaštalus”, nors Fridricho II 
paveikslą laikė prieš savo akis.

Kam Fridrichas II nevertas 
net' Didžiojo vardo, nukreipia 
dėmesį į jo veiksmus, kuriaE 
didino savo valstybę ir ugdė 
prūsiškąjį militarizmą. Esą ne
reikėję genialių gabumų Eplėš- 
ti Austrijai jos perlą — Sile
ziją. o Lenkijai pakirsti gyvy
bę. Fridrichas II dalyvavo pir
mose Lenkijos ir Lietuvos da
lybose 1772 m.

Bet negi kaimyniniuose san
tykiuose kitaip būna? Kas vie
nam nuostolis, kitam laimėji
mas; kas vienam yra Didysis, 
kitam gali būti Plėšrusis. Jei 
praeitis dar gyvai atsiliepia da
barčiai, nereikia stebėtis tokiu 
nuomonių išsiskyrimu. Galima 
išgirsti ir apgailavimą: “Ir ko
dėl jo nepervėrė vainiko dū
ris?”.

PRŪSIJOS VAINIKAS
Prūsijos vardas yra vokiečių 

pasisavintas iš lietuviškos gimi
nės. gyvenusios seniau prie 
Baltijos marių tarp Vyslos ir 
Nemuno Vokiečių riterių, va
dinamų kryžiuočių, toji giminė 
buvo išmarinta, gi jos vardas 
paliktas. Pirmuoju Prūsijos ku
nigaikščiu pasiskelbė paskuti
nis kryžiuočių magistras Alber
tas (1521), tapęs Lenkijos ir 
Lietuvos vasalu. Jis buvo Bran
denburgo (Berlyno srities) 
markgrafo Fridricho sūnus- Tie 
giminystės ryšiai vėliau sujun
gė Brandenburgą su Prūsija į 
vieną vienetą. Tai padarė Frid
richas Vilhelmas Didysis 1660. 
Jo sūnus pirmasis pasiskelbė 
Prūsijos karalium Fridrichu I 
1701 m. Jis buvo Fridricho II 
Didžiojo senelis. Abi sritys — 
Brandenburgas ir Prūsija — 
buvo dar Lenkijos žemių iš
skirtos. bet jau vadinamos vie
nu vardu: Prūsijos karalija. Val
doma buvo iš Potsdamo prie 
Berlyno.

VAINIKO DŪRIS
Potsdamo 1712 sausio 24

helmui I gimė sūnus. E džiaugs
mo tėvas vos neuždusino mažy
lį bemyluodamas. Reikėjo plėš
te išplėšti E jo glebeščiavimo. 
Buvo pagrindas džiaugsmin
gam viesului: du sūnūs, nesu
laukę nei metų. mirė. Galimas 
daiktas, tokio pat likimo būtų 
susilaukęs ir tretysE, jei ir jam 
būtų užrioglintas sunkus E Prū
sijos karaliaus vainikas. Sosto 
papročiai reikalavo, kad įpėdi
niui tuojau būtų uždėtas kara
liaus vainikas. Pirmieji du sū
nūs mirė, pažeidus dar minkštą 
kūdikių galvutę. Fridrichui II 
Didžiajam 1712 sausio 31 buvo 
uždėtas lengvas vainiko pakai
talas, o tikrasis vainikas padė
tas šalia ant pagalvėlės. Taip 
ir liko jis gyvas, nepervertas 
Prūsijos vainiko dyglių. Bet 
valdyti pradėjo tiktai sulaukęs 
28 metų

TĖVO RŪSTYBĖ
Prūsijos karalių dvare buvo 

Įsivyravęs kietas griežtumas, 
drausmė ir tvarka, kuri pama
žu persunkė visą valstybę. To
kiam valdymui Fridrichas II. at
rodė nepriaugs. Tėvas rūsta-

FRIDRICHAS II

vo, kad vaikas nuo žemės stie
piasi silpnas, lepus moteriškas 
pomėgių viliojamas, šokių ir 
muzikos liūliuojamas. Atidavė 
ji tvirtai karinei drausmei, ku
rios jaunuolis neatlaikė ir su 
savo draugu Patte bėgo Pran- 
cūzijon. Ten viliojo naujos idė
jos — “šviečiamoji” filosofija, 
kuri iš valdovų reikalavo dau
giau pagarbos ir laisvės 
niam, daugiau apšvietos 
nėm. mažiau lazdos.

Bet tėvo lazda bėglį
pasiekė. Draugui buvo nukirs
ta galva jauno karaliuko aky
se. Fridrichas turėjo tada 18

valdi-
žmo-

sūnų

Iki išnaktų linksminęsis ir 
linksminęs, staiga persivilko 
kario rūbais ir dingo. Paskli-
do žinia, kad 1740 gruodžio 13 
karalius išvyko karan prieš Aus
triją. “Beprotis!” — šūkterėjo 
jo brolis princas Augustas Wil- 
helmas.

Juokėsi iš Fridricho daug 
kas Europoje, nesgi jisai buvo 
bėgęs iš savo tėvo kariuome
nės- Juokai baigėsi, kai 1744 
birž. 3 Hohenfriedbergo kauty
nėse supliekė austrų ir saksų 
kariuomenę. Pasklido garsas 
karžygio. Europos kunigaikščių 
dukros pasirūpino jo atvaizdu 
ir jį laikė ant savo naktinio 
staliuko dūsaudamos, kad yra 
vedęs. Austrijos karalienė, gra-

metų- Susipurtė ir pakluso tė
vui. Vėliau dar pasakė: “Savo 
jaunystę paaukojau tėvui, o sa
vo subrendimą — valstybei”. 
Sostą užėmė 1740 metų vasarą. 
Austrijoje tais pačiais metais 
sostan įsėdo Marija Teresė.

TERESĖS PERLAS
Austrija tebegyveno europi

nės Habsburgų giminės paliki
mu. įgytu ne tiek kalaviju, kiek 
vestuviniu žiedu. Buvusi tokia 
politika:. “Karus teveda kiti, o 
tu. laimingoji Austrija, kelki 
vestuves!”. Iš tų laimingų ve
dybų dar buvo likusi valdyti 
Vengrija, Čekija, Silezija, Lom- žioji Marija Teresė, tegalėjo 
bardija, Niderlandija (Olandija, niršti. Jai buvo išplėštas gra- 
Belgija). Bet visur buvo vokiš
ka valdžia. Ir Prūsijos valdžia 
taip pat buvo vokiška. Kuri 
valstybė įsivyraus Europoje — 
austriškoji ar prūsiškoji? Tai 
priklausė nuo Fridricho II.

Praslinkus šešiem mėnesiam, 
kai užėmė sostą, Fridrichas II 
suruošė tvaskantį pokylį. Bal
tuos rūbuose jis atrodė 
kų karalaitis. Linksmas, 
gus, siautulingas šokyje; 
nūs pokalbiuose. Damos 
tėjo, kai jas šokdino, kai len
kėsi ir bučiavo po šokio rankas-

ROSSBACHO kautynės 1757, po kurių Fridrichas II buvo pavadintas Didžiuoju.

pasa- ( 
sma- 
lipš- 
švy-

žiausias vainiko perlas — Sile
zija.

AISTROS UGNYS
Karas dėl Silezijos truko apie 

13 metų. VEi Vokietijos kaimy
nai gerai suprato, kur Prūsija 
veržėsi. Ji stūmėsi į didžiųjų 
valstybių gretas. Gavusi Sile
ziją, Prūsijos karalija paaugo' 
dvigubai. Aplink save taip pat 
telkė atskiras, autonomines Vo
kietijos sritis- Tai buvo pavo
jinga Prancūzijai, Rusijai ir 
Austrijai. Tiktai Anglija palai
kė Prūsiją prieš Prancūziją. Vis 
dėlto Fridrichas II turėjo gerai 
suktis, kad 
ir išlaikytų 
mėjimus-

Vokiečių 
rėžę įrodinėjo ir vis dar para
šo, kad Fridricho karas dėl Si
lezijos buvęs teisingas. Tačiau

Į istorikai ne visada rankose tu
ri visus dokumentus. O jeigu 
ir užčiumpa, tai nutyli, kada 
jie prašneka ne tokiu liudiji
mu, kaip norėtų. Gi Fridrichas 
n yra taip prašnekęs apie Si-

I lezijos karo pradžią:
“Mano jaunumas, aistros ug- 

: nis, garbės troškulys, smalsu- 
> mas nuotykiam ir pagaliau kaž- 
I kokia neaiški nuovoka Eplėšė 
I mane iš ramybės, kurioje gyve- 
| nau. Mane sugundė, bė to, ma- 
| lonumas savo vardą matyti laik- 
Į naščiuose ir skaityti istorijoje”-

Taip kartais prasideda valsty
bių karai. Taip prasidėjo Frid
richo II karo žygiai, kurie jam 
atnešė Didžiojo varda.

(Kitame numeryje: Lietuvos 
I ir Lenkijos pirmos dalybos)

išsklaidytų priešus
savo rankose lai-

istorikai vėliau įsi-

S. Suž.
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Prancūzų Įgula po kelių valandų kovos kapitu
liavo. Prancūzų komisaras su savo palyda iš Klaipė
dos pasitraukė. Pasitraukė E Klaipėdos ir pora len
kų karo laivų, kurie, matyti, buvo besirengią už
imti Klaipėdą. Klaipėdos gyvenime prasidėjo naujas 
politinio ir ekonominio gyvenimo laikotarpis.

Ambasadorių konferencija, lyg ir kerštaudama. 
Lietuvos vyriausybei darė didelių sunkumų, kai rei
kėjo paruošti vadinamą Klaipėdos konvenciją, kuria 
santarvininkai ypatingai stengėsi “apsaugoti” buvu
sių krašte kaizerinės Vokietijos valdininkų teises.

Didelės reikšmės kiekvienai valstybei turi jū
rų uostai prekybos mainams plėsti, bet Klaipėda 
Lietuvai turėjo ir kitą, tautiškai politinę reikšmę, 
nes 90 procentų krašto gyventojų, neskaitant buvu
sių kaizerinės Vokietijos iš kitur atkeltų valdininkų, 
buvo tos pačios lietuviškos kilmės. Klaipėdos kraš
tui gelbėti komitetas buvo susidaręs dar Versalio 
taikos metu ir reikalavo Klaipėdos krašto iskyrimo 
iš Vokietijos ir prijungimo prie Lietuvos.

Ryšys tarp Mažosios (su Klaipėdos kraštui ir Di
džiosios Lietuvos pasidarė ypač tamprus ir gyvas, 
kai lietuviam buvo uždrausta spauda lotyniškomis 
raidėmis (18641. Tie ryšiai stiprėjo ir plėtėsi, nors 
anuo metu apie politinę nepriklausomybę dar nebu
vo galvojama. Tačiau lietuviškoji spauda jau ir tuo
met reikalavo Lietuvai autonomijos ir rasdavo at
garsio Mažojoje Lietuvoje, kur toji spauda buvo ga
minama ir slapta įgabenama rusų valdomon Lietu
von.

Mažojoje Lietuvoje tada nebuvo draudžiama 

spausdinti lietuvių kalba knygų ir laikraščių. Maž- 
lietuviai turėjo savas mokyklas ir Karaliaučiaus uni
versitete lietuvių kalbos katedrą. Kristijono Done
laičio žodžiais tariant. Prūsų lietuviai jau keturis - 
penkis šimtmečius “judino svietą”, keldami lietuviš
ką sąmonę, ugdydami ir puoselėdami gimtąją lietu
vių kalbą. Čia iškilo tokie taurūs mūsų tautos ko
votojų vardai, kaip Storastos - Vydūno, Martyno 
Jankaus. Jagomastų, Grigolaičių, Reizgių. Zaunių. 
Gailių. Simonaičių ir visos jų plejados. Tai daugumo
je buvo klaipėdiečiai. Kai jie patys apsisprendė ir 
viešai psisakė esą lietuviai, jie ne tik organizavo 
savo kultūrinius židinius, bet pradėjo plačiau galvo
ti ir politiniais klausimais. Tuo metu, kai Paryžiuje 
posėdžiavo Versalio taikos konferencija, jie jau tu
rėjo Klaipėdai gelbėti suorganizuotą komitetą, pasi
sakiusį Klaipėdos krašto vardu, kad jie nori kartu 
su visa Lietuva rūpintis savo tautos ir savo kultū
ros ateitimi.

Vėliau Lietuva stengėsi iš paprasto žvejų uos
to. kokiu Klaipėda buvo kaizerinės Vokietijos lai
kais, padaryti tinkamą uostą prekybiniam susisieki
mui.

Klaipėdos konvencija
Lietuviams perėmus administruoti Klaipėdos 

kraštą, santarvininkai pasEovė “apdrausti” teises 
krašte buvusių kaizerinės Vokietijos valdininkų — 
vokiečių, į kraštą , sąmoningai atkeltų, kad vietos 
žmones germanizuotų per mokyklas, bažnyčias ir ki
tas įstaigas. Tad Lietuvai buvo pastatyta sąlyga — 
pasirašyti Klaipėdos krašto savivaldos (autonomi
jos) konvenciją.

Tokia konvencija buvo pasirašyta Paryžiuje 
1924 E vienos pusės Lietuvos, o E antros Santarvės 
vaEtybių (anglų, prancūzų, italų ir japonų). Kon
vencija buvo nustatyti klaipėdiečių savivaldos pa
grindai. ,

Tenka čia pastebėti, kad kiek vėliau (1927) su 
vokiečiais Lietuvai pavyko daug lengviau susitarti, 
negu sft buvusiais to meto vokiečių nugalėtojais. - 
1927 metais Lietuva ir Vokietija pasirašė sutartį, 
kuria buvo nustatyta siena tarp Reicho ir Klaipė
dos krašte. Siena atitiko Versalio taikos sutarčiai. 

Iš Lietuvos pusės sutartį pasirašė prof. A. Voldema
ras, iš Vokietijos — Reicho užs. reik, ministeris Gus
tavas Stresemaunas. Svarbu čia pastebėti, kad iki 
1939 kovo mėn. nei viena pusė tos sienos nepažei
dė, nebuvo kėlę nė jokių ginčų.

Tuo tarpu dėl Klaipėdos konvencijos buvo ne
susipratimų, nes nevienodai buvo aEkinama. Kartą 
vokiečiai šį klausimą buvo atidavę spręsti Haagos 
tarptautiniam tribunolui, tačiau nepagrįstas jų skun
das buvo atmestas.

Klaipėdos uostas penkiolikos metų laikotarpy 
būvo žymiai praplėstas. Paskutiniais Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo metais jau buvo sudaryta sa
vo prekybinio laivyno užuomazga. Jis jau sugebėjo 
suimti beveik visą savo krašto gamybos eksportą. 
Be abejo, Klaipėdos krašto ir uosto atstatymas Lie
tuvai nepigiai atsiėjo: penkiolikos metų laikotarpy
je Lietuvos valstybė investavo 490 milijonų litų. 
Uostas buvo pagilintas, praplėstas, pastatyta naujos 
krantinės, prailgintas molas, pastatyti prekių sandė
liai, didžiuliai šaldytuvai, ligoninė, gimnazijos rūmai 
ir kitos mokyklos bei įstaigos. Miestas išaugo, gy
ventojų skaičius padvigubėjo.

Nacių sukeltas nerimas
Nuo 1933 metų Hitleriui atėjus valdžion. Klai

pėdos krašte ėmė rastis neprašytų svečių. Pradžio
je jie slaptai, vėliau ir akiplėšEkai viešai pradėjo 
skleisti nacių pangermaniškas, šovinistines idėjas 
jaunuolių susibūrimuose. Prisidengdami sporto 
mankšta, lavino juos ir kariškai. Toji drumsti nacių 
propaganda pagaliau tiek įsidrąsino, kad griebtasi 
smurto prieš asmenE, kurie dirbo Lietuvos valsty
bei arba kurie nesivaržė viešai smerkti išdavikišką 
politiką. Turėjo įsikEti teismas.

1934 metaE nacių veikėjam — Neumanui ir 
Sassui ir jų bendrininkam — iškelta byla. Bylos fi
nalas Klaipėdos naciams buvo skaudus. Keliems bu
vo pritaikytos aukščiausio laipsnio bausmės, vėliau 
pakeistos kalėjimu.

Manome čia būdinga bus pakartoti to ‘Mažojo 
Nuembergo" teismo atgarsius kai kurioje vokiečių 
spaudoje, praėjus jau dvidešimčiai metų. Klaipėdos 
nacių byloje nubaustas dr. Gerhard Lietz smarkiai 

puola buvusį tos bylos prokurorą Monstavičių, vė
liau nacių kalintą VoRfečių kacete. Dr. G. Lietz la
bai piktinasi Heidelbergo universitetu, kuriame 
Monstavičius apgynė savo disertaciją ir gavo teisių 
daktaro laipsnį pas to meto garsų tarptautinės tei
sės specialistą, prof. Radbruchą. Disertacija nagrinė
ja Klaipėdos krašto vokietininkų nacių bylą (Žiūr. 
“Memeler Dampfboot” 1954.9.20)

Taip pat vokiškai nusiteikę klaipėdiečiai 1954 
gegužės 3 savo suvažiavime Hamburge nesivaržy
dami pasisakė norį ateityje pasilikti Vokietijos sie
nose su visu Klaipėdos kraštu. Tačiau Federalinės 
Vokietijos ministeris Waldemar Kraft Į klausimą pa
žvelgė platesniu žvilgsniu. Jis. kaip praneša “Ost- 
preussenblatt”, pareEkė. kad Europos ateitis yra ne
įsivaizduojama be bendradarbiavimo su Rytų Euro
pos tautomis. Iš savo patirties prieškarinėje Tautų 
Sąjungoje ministeris yra pastebėjęs, kad tuose kraš
tuose yra sunku pravesti tvirtas tautines ribas. Per
dėtas nacionalizmas atvedė Europą į susiskaldymą. 
Toliau minEteris labai įvertino Lietuvos ūkininkų 
paramą išalkusiems Karaliaučiaus gyventojams po 
praėjusio karo. Vokiečių pabėgėliai dabar turį užda
vinį būti ryšininkais tarp Rytų ir Vakarų Europos. 
Vakarų Europa neturi niekad pamiršti, kad Rytų Eu
ropos tautos taip pat yra Europa. Nacionalistinės 
valstybės sąvoka turi būti nugalėta ir tautų teisė tu
ri būti pastatyta aukščiau už valstybių teisę. Euro
pa vėl turi būti pažadinta taikos ir laisvės normai; 
Europa privalo sudaryti visumą” (Žiūr. Draugas 
1954 liepos 29).

Klaipėdos nacių bylos metu Vokietija, aišku, de
gė apmaudu. Tuo ypatingai pasižymėjo Karaliau
čiaus nacinė spauda, visaip puldama Lietuvos vals
tybę ir jos įstaigas (teismą). J. Tijūnėlis buvo tiek 
tos medžiagos surinkęs, kad iš jos buvo susidariusi 
nemaža brošiūra, atskleidžianti nacių veidą. Vokieti
ja tuo metu stengėsi Lietuvą ekonomiškai paklup- 
dyti uždarydama sieną mūsų eksportuojamom mais
to prekėm. Visoj Europoj pusiau humoristiniai nu
skambėjo Lietuvos vyriausybės įsakymas valdinin
kams. pirktis žąsis, kurias anksčiau supirkdavo Vo
kietija.

(Bus daugiau)
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Maironis Darbininko koncerte IŠ VISUR
Laikraščių metimai koncer

tai yra graži proga sutelkti 
skaitytojus ir rėmėjus drauge 
pasigrožėti menine programa. 
Nėra lengva duoti programoje 
kasmet ką nors nauja, origina
lu. Reikia laikyti vykusiu daly- ( 
ku, jei Darbininko koncertas 
nukreipė dėmesį į Maironio kū
rybą. Vietoj įprastinio prane
šimo žodžiu buvo imtasi nau- ( 
jesnio priėjimo — rodyti Mai
ronio gyvenimą, apibudinti jo 
kūrybą vaizdais ekrane su mu
zikos, deklamacijos, dainų in
tarpais fone. (Paruošė ir atliko

P. Jurkus, V. Žukauskas, V- 
Strolia). Mėginimas buvo nusi
sekęs ir žiCirovų bei klausytojų 
priimtas su dėmesiu.

žodžiu Maironio kūrybą de
monstravo aktorius Leonas Kar
mazine, paskaitęs tris Mairo
nio eilėraščius. Maironio eilė
raščius, virtusius dainom, dai-

Mongirdaitė. Iš trijų St- Liepo 
dainų klausytoją bus artimiau
siai pasiekusi “Oi neverk” motu
šėle”. 0 galingoji “Jau slavai 
sukilo” pilną savo įspūdį te
gali pasiekti choro dainuojama.

Daiva Mongirdaitė klausytoją 1 
pagavo grakščiai dainos fraze 
su dainuojamo kūrinio artisti
niu išgyvenimu. Trys jos dai
nuotos dainos (Jaunoji Lietu
va, Burtai, Mano gimtinė) yra 
skirtingo charakterio ir davė ■ 
progą dainininkei pasireikšti 
kiekvienoje nauju pergyveni- i 
mu. Simpatingai, spalvingai bu-'J 
vo St Liepo ir D. Mongirdai- : 
tės sudainuotas duetas “Nesek 
sau rožės prie kasų”.

Tai buvo svečiai iš Bostono. I 
Chorines dainas atliko jau 
brooklyniškis Apreiškimo p«r»-

Fordhamo universitete lituanistikos 
skyrius kviečia studentus registruotis

Fordhamo universiteto litua
nistikos skyrius tęs savo dar
bą ir šią vasarą. Iki šių metų 
buvo reikalaujamas minimumas 
— 25 studentai. Pereitą vasa
rą, nesusidarius pakankamam 
studentų skaičiui (25), kursai 
neįvyko, šiais metais sąlygos 
palengvėjo — leidžiama veikti 
klasei su 8 studentais- Jei per
eitais metais neatsirado 25 su- 
dentų, tai šiais metais 8 stu
dentai tikrai susiras.

Iš LIETUVOS VYČIŲ veiklos

Newark, N. J. Lietuvos vy
čių centro valdybos pirminin
kas Robertas S. Boris iš Dear- 
born, Mich., jau paskelbė, kad 
Lietuvos vyčių metinis 49-sis 
seimas šaukiamas Newarke rug- 
piūčio 15-19 dienomis. Seimo 
šeimininkais bus New Yorko 
ir New Jėrsey apskritis- Seimui 
rengti komitetą sudaro: Joseph 
Sable — pirm., Anne Klem— 
vicepirm-, Constance Mack — 
sekret.. Anne Mitchell — iždi
ninkė. Kiti komiteto nariai bus 
paskelbti vėliau

Seimas vyksta Robert Treat 
viešbutyje, 50 Park PI. F.V.

Kataloge skelbiame pradeda
mąjį kursą, bet jei susidarys 
pažangesniųjų grupė (8 studen
tai), tai bus ir aukštesnioji kla
sė. Užsiregistruoti būtina iki 
gegužės 15, prisiunčiant čekį 
50 dolerių. Jei kursai neįvyk
tų, pinigai bus grąžinti. Gavę 
jūsų laišką, tuoj pasiųsime ka
talogą ir specialius formulia
rus- Laiške pažymėkite, ar no
rite būti pradedančioje ar pa
žangesnėje grupėje. Mokslas 
pradedamas liepos 5 ir baigia
mas rugpiūčio 15. Iš lietuvių 
kalbos duodami 6 kreditai.

Primename, kad šiais metais 
jokių stipendijų neturime ir 
studentai turės mokėti patys 
pagal universiteto bendras tai
sykles. Stipendijų reikalu pa
tariame kreiptis į lietuviškas 
organizacijas, ypač į Lietuvių 
Bendruomenę, kuri rūpinasi 
lietuvių kultūriniais reikalais.

Informacijų reikalu rašykite: 
The Lithuanian Pfogram, Ford- 
ham University, New York 58, 
New York-.

Rev. V. K. Jaskevičius, S. J.
Lituanistikos skyriaus direk

torius

tružaičio. Choras ir dirigentas 
buvo sutiktas su simpatija. Su 
simpatija gal ypačiai dėl to, 
kad čia gražiai surado bendrą 
darbą senosios imigracijos jau 
čia gimęs jaunimas ir likęs iš
tikimas lietuviškam žodžiui, čia 
yra ir naujosios imigracijos 
jaunimo- Choras nedidelis, bet 
gerai disciplinuotas griežtos di
rigento rankos. Visas pasirink
tas dainas išpiddė puikiai, be 
priekaištų- E choro dai
nuotų penkių Maironio kūri
nių (Jaunimo giesmė, Kad širdį 
tau skausmas, Neapleisk mūsų 
motinėle, Dainų dainelės, Kur 
bėga Šešupė) spalvingiausiai 
bus skambėjusi pastaroji. So
listam ir chorui akomponavo 
Jeronimas Kačinskas, taip pat 
svečias iš Bostono.

Po programos, kurioje išsi
versta be “bisų”, P. Jurkus ir 
Tėvas Petras Baniūnas dėkojo 
programos dalyviam, jiem buvo

APREIŠKIMO parapijos choro grupė Darbininko koncerte.

įteikti kiekvienam Maironio 
“Pavasario balsai”, D- Mongir- 
daitei dar gėlių, ir koncertas 
baigtas Marija, Marija ir Lietu
vos himnu.

Salėje buvo apie 800 vietų. 
Visos buvo užimtos. Ar tokią 
gausybę dalyvių patraukė pa
garba Maironiui, ar meninin
kai, ar nauja, graži, patogioj 
vietoj (šv. Tomo parapijos sa
lė Woodhavene) — kas beži
nos. Tačiau Darbininko leidė
jam ir redakcijai buvo džiaugs
mo, kad jų kvietimas rado tiek 
daug Maironio, spaudos, meno 
šimpa tiku.

B ALT LM O RE S ŽINIOS

VLADAS BALTRUŠAITIS diriguoja.

Dramos mėgėjų grupė pir
mą kartą pasirodė kovo 31 lie
tuvių svetainės didžiojoje salė
je suvaidindama S. Kymantai
tės - Čiurlionienės 4 v- kome
diją — Pinigėlius. Režisavo ak
torius J. Kazlauskas. Vakaras 
praėjo su pasisekimu.

Sodalietės paskutiniame sa
vo susirinkime balandžio 1 iš
rinko nares, kurios Verbų sek
madienį aplankys lietuvius se
nelius įvairiose prieglaudose 
Baltimorėje. Iš viso aplankys 
26 asmenis su dovanomis.

Suaugusiųjų klubas rengia 
kėglių rungtynes balandžio 8 
Recreation Bowling Lanes, Ho- 
ward ir Monument St. Pradžia 
4 v. popiet.

šv. Alfonso bažnyčioje Lit- 
tle Sisters of the Poor kovo

Balandžio 14. šeštadienį. 3:30 vai. popiet New Yorke, 
Manhattane. Carnegie Endovcment International Center 
patalpose (345 East 46th Street — prieš Jungtiniu Tautu 
Rūmus/ bus pranešimas apie

PATERSON, N. J.

Naujoji parapijos svetainė 
po nauja bažnyčia bus atida
ryta šį šeštadienį, balandžio 
7. 7 vai- vak. Visi parapiečiai 
ta proga kviečiami dalyvauti 
kortų vakare ir drauge pasi
džiaugti labai gražia ir didele 
parapijos' svetaine. Svetainėje 
gali tilpti 400 asmenų.

Charles S. Joolsonui, dide
liam lietuvių bičiuliui pagerbti, 
vakarienė bus sekmadienį, ba
landžio 8, 6 vai- vak. lietuvių 
piliečių klubo puošnioje svetai- 

| nėję. Visi lietuviai nuoširdžiai 
| kviečiami dalyvauti. Vakarienės

<*.

4>

dabarties LIEJU V4
Kalbės VALTERIS BANAITIS - Laisvosios Euro

pos Informacinio Centro viršininko pavaduotojas Muen- 
chene, Vokietijoje, dabar atvykęs į J. A. V-bes ir darąs 
lietuviams svarbius ir įdomius pranešimus didesniuose 

| miestuose.

| Kviečiame visus Didžiojo New }'orko ir New Jersey

i
T

4-

lietuvius atsilankyti į šį susirinkimą.

Po pranešimo bus pobūvis — punchas.
Įeinant pageidaujama auka $2.00.

i

i Rengia:

i 
i

ALT’s Ryty Apygarda ir New Yorko bei New Jersey f 
Apylinkių Lietuvių Bendruomenės

kviečiami dalyvauti. Vakarienės 
kaina — tik 5 doleriai. Bilie
tai gaunami lietuvių piliečių 
klube, pas miesto komisionie- 
rių Juozą Janušaitį (Janis), pas 
klubo vedėją Juozą Valatką ir 
pas Juozą Mačionį-

Sventos Onos lietuvių mo
terų pašalpinė draugija ruošia 
margučių vakarienę ir šokius 
balandžio 29 parapijos svetai
nėje. Pradžia 6 vai. vak. Auka 
vakarienei — tik trys doleriai, 
šokiams — tik vienas dol. Pa
rengimo komitetą sudaro Ona 
Saulėnienė. Antanina Cilence- 
vičienė. Bronė Bušniauskienė 
ir Marcelė Zolner.

Juozas ir Izabelė Jokubavi- 
čiai (Jacobus) paaukojo tūks
tantį dolerių lietuviškam kry
žiui. kuris bus naujosios baž
nyčios bokšte. Edmundas

19, 20 ir 25 rinko aukas. Sa
vo prieglaudoje 1200 Valley 
St. išlaiko 260 senelių. Jos yra 
sušelpusios ne vieną lietuvį se- 
nelį-

Stacijos lietuvių kalba eina
mos šv. Alfonso bažnyčioje 
kiekvieną sekmadienį 4 vai. po
piet- Kunigai ragina parapiečius 
kuo gausiau dalyvauti šiose pa
maldose gavėnios metu.
.„.Pagerbimo vakarienę rengia 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos skyrius kartu su kito
mis organizacijomis balandžio 
8, 5 vai- popiet lietuvių sve
tainės didžiojoje salėje. Pa
gerbs visuomenės veikėją Vin
cą Valžį. Jam balandžio 8 su
eina 70 metų. Bus ir meninė 
programa. Rengimo komitetą 
sudaro V. čačanskas, P. Jaras, 
J. Kiškis ir S. Vitkauskas. Bi
lietus galima įsigyti pas komi
teto narius. Kaina 3 dpi.

Jonas Obelinis

Bazilijus Kučinskas, Holy 
Light bažn. žvakių dirbtuvės 
savininkas, plečia prekybą ir 
yra reikalingas Baltimorės 
miestui ir apylinkėm atstovų- 
salesmanų. Pirmenybė lietu
viam. Rašyti lietuviškai ar ang
liškai adresu: Holy Light 
Candle Mfg. Co.. 35 So. 8th 
St-, Brooklyn 11, N. Y. Att. B- 
Kučinskas.

CAMBRIDGE, MASS.

įdomus bažnytinis koncertas
Balandžio 15, Palmių sekma

dienį, Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje Cambridge. Mass., tu
rėsime progos išgirsti nepa
prasto grožio veikalą — čekų 
kompozitoriaus Dvoržako orato
riją “Stabat Mater” chorui, var
gonams ir solistams. Išpildys 
Nekalto Prąsidėjimo parapijos 
choras, vadovaujamas Iz- Vasy- 
liūno ir solistai — Daiva Mon
girdaitė (sopranas) Stasė Dau
gėlienė (mezzo sopranas). Sta
sys Liepas (baritonas). Jurgis 
Lisauskas (tenoras) ir Benedik
tas Povilavičius (bosas). Vargo
nų partiją išpildys Vytenis Va- 
syliunas. Koncertas bus 3 vai. 
popiet lietuvių bažnyčioje. 432 
Windsor St. Po koncerto įvyks 
palaiminimas Svč- Sakramentu, 
kurį suteiks parapijos klebonas 
kun. A Baltrašiūnas. (C. M.)

DUETĄ išpildo Daiva Mongirdaitė ir Stasys Liepas. Akomponuoja Jero
nimas Kačinskas. . ‘

— Prof. Mykolas Biržiška, 
prieš porą mėnesių gavęs šir
dies anginos priepuolį, dr W. 
Grasskos priežiūroje palengva 
stiprėja. LosangelieČiai profeso
riaus pasigenda visur.

— Sendraugių stovykla šie
met bas rugpiūčio 12-18 Dai
navoje, prie Manchester, Mich. 
Studijinei programai parinkta 
tema: “žvilgsnis į save: kuo 
esame ir kur einame?”. Tiki
masi dalyvių nuo Atlanto iki 
Pacifiko. Mielai laukiami visi, 
kurie yra susirūpinę kataliko 
šviesuolio uždaviniais šių die
nų pasaulyje.

— Los Angeles lietuviai ba
landžio 15, sekmadienį, 12val- 
30 min. LB Centro salėje iš
sirinks Alto skyriaus naują val
dybą bei aptars ateities veik
los planus. Kiekviena lietuvių 
organizacija, draugija ar klu
bas siunčia po porą delegatų 
į šį metinį susirinkimą- Alto 
Los Angeles skyriui 1961-62 
veiklos metais vadovavo: pirm. 
Julius Jodelė; vicepirmininkai 
— Juozas Kojelis ir Leonardas 
Valiukas; sekretoriai — Ed
mundas Arbas ir Kostas Liau- 
danskas; kasininkai — Anta
nas Skirius ir Jurgis A. Pet
rauskas.

— Amerikos lietuvių katali
kų vargonininkų sąjunga šie
met mini savo veiklos 50 me
tų. Ta proga birželio 3-4 Chi- 
cagoje bus jubilėjinis suvažia
vimas ir koncertas. Koncerto 
programą išpildys Chicagos pa
rapijų chorai, diriguos dr. Leo
nardas šimutis-

DAIVA MONGIRDAITC dainuoja Darbininko koncerte. Akomponuoja 
Jeronimas Kačinskas. Visos koncerto nuotraukos Vyt. Maželio.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

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

VYT. MAŽELIS
422 Menahen Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

— Juliaus ir Adelės Balsių 
šeimoje, Los Angeles, Calif., 
balandžio 22, Velykų šventė
je, įvyks tikrai didelis įvykis: 
jų vienturtė duktė " Nida Žibu- . 
tė Balsytė ištekės už med. dr. 
Zigmo J. Brinkio iš Chicagos- 
Nidos ir Zigmo jungtuvės bus 
sumos metu šv. Kazimiero baž
nyčioje. Tą pat dieną, 6 vai. 
vak. bus virš 400 svečių vaišės 
ukrainiečių salėje, nes šv. Ka
zimiero parapijos salėje tiek 
svečių netilptų. Nida, gyvenda
ma Los Angeles mieste, buvo 
nepaprastai veikli lietuvių ka
talikų jaunimo organizacijose.

— Ieškomas Jonas Pečkaus- 
kas, sūnus Juozo, gyvenęs Ca- 
racas, Venezueloje. Jis pats ar
ba apie jį žinantieji prašomi 
atsiliepti Marijai Petraitienei. 
64-36 56th Rd., Maspeth 78, 
N. Y.

ELIZABETH, N- J.

Balandžio 8, sekmadienį. 5 
vai. vak. lietuvių salėje bus ro
domas S- Narkeliūnaitės filmas 
iš Lietuvos. Filmas yra spalvo
tas su Įkalbėtais rodomų vaiz
dų paaiškinimais. Didžioji fil
mo dalis — Vilniaus vaizdai. 
Mačiusiems Įdomu prisiminti, o 
nemačiusiems — pamatyti. Įei
nant aukojama Sibiro lietuviam 
sušelpti nors 1 dol.

Balandžio 14 d, šeštadienį,, 
7 vai. vak. toje pačioje salė
je. balkone, šaukiamas Balfo 
skyriaus narių ir rėmėjų susi
rinkimas. Bus valdybos prane
šimas ir naujos valdybos rin
kimai. Skyriaus Valdyba

ELEMENTORIUS Ė 
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedago

gas Ignas Malenas pačiu 
naujausiu metodu.

Vaikus galima pradėti mo
kyti skaityti jau 4 metų, kai 
tik susidomi skaitymu.

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Siman- • 
kevičiaus spalvotais pieši
niais. Išleido Ateitis Brook- 
lync. N. Y. Spaudė salezie- • 
čių spaustuve Italijoj. Kai
na $2.50. Gaunama adresu: ; 
ATEITIS. 910 VVilloughby Avc.. 
Brooklyn 21, N. V. ir pa* plaun- 

j



Leonavičius pralenkė Makaitį — 
Bostono moksleivių Šachmatų pir
menybėse, kurios vyko kovo 17, 24

Makaitis pasižymėjo Massachu- 
setto mėgėjų p-bėse (meisteriai ne
dalyvauja), kurios įvyko praeitų 
savaitgalį Cambridge “Y”. Buvo 30 
dalyvių. Pirmų vietų laimėjo Carl 
Wagner su tš., 2-5 v. pasi
dalino tokioj eilėj: D. Scheffer, Al
gis Makaitis, Battler ir Dorėm su
rinkę po 4 taškus. Taigi, jaunuolis 
Algis Makaitis baigė trečiuoju, tu
rėdamas tiek pat taškų, kaip ir 
antros vietos laimėtojas, buv. Bos
tono meisteris D. Scheffer.

Povilas Vaitonis, Ontario meiste
ris, nesenai davė simultanų St; Ca- 
tharines Žaidtkams Vaitonis sudo
rojo visus, sukoręs 29:0! Šiuokart 
Vaitonis buvo griežtesnis, jis nelei
do praleisti ėjimo nei vienam. Iš
davoj — visi krito. ,

Ateinantį sekmadienį Lietu* 
vių Atletų Klubo pirmoji fut
bolo komanda turi Knickerbo- 
ckerio taurės varžybų rungty
nes. Priešininku yra US Tor- 
rese, komanda 'iš Italian — 
American lygos. Rungtynės į- 
vyks mūsų aikštėje (Bushwick 
stadione, Putnam ir Irving Ave- 
Ridgewoode). Rungtynių pra
džia 2:30 vaL Mūsiškiai, pasi
rodę pilnos sudėties, galėtų lai
mėti. Priešžaismyje jauniai turi 
pirmenybių kovą su Kolls- 
mann SC. Čia, atrodo, bus 
sprendžiamas grupės nugalėto
jo klausimas, 
pradžia 12:30

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI 
Adresas: 40 E. 2Sth S_ N.Y.C, N.Y. 

TeL: MU 3-2928 
Savtotakas VACYS STEPONIS

į Astoria, L. L, pirmenybių 
rungtynėm su Eintracht SC 
vyksta mūsų jaunieji. Mažučiai 
pradeda 1:15 vai-, o jaunučiai 
— 2:15.

Pereitą sekmadienį pavasa
rio lietui užplūdus New Yor- 
ką, nuplaukė, ir mūsų senjorų 
bei jaunių rungtynės. Mažučiai 
šeštadienį žaidę, įveikė DSC 
Brooklyn 4:L

Apygardinės krepšinio 
pi rmenybė i

Rytų Apygardos krepšinio 
pirmenybės bus New Yorke ba
landžio 14, šeštadienį. Vyrų 
grupėje bus įdomu stebėti mū
sų dukartinį meisterį — Wa- 
terburio Gintarą, kovojant su 
vietos Atletų klubu- Beje, Gin-j 
taras vyrų grupėje dalyvauja! 
su dviem komandom. Worces- 
terio Vytis užregistravo jau
nių, jaunučių ir moterų krep
šinio komandas. Galima dar ti
kėtis registracijos iš Bostono. 
Iš didesnių vietovių, kaip Phi- 
ladephija ir Baltimore, tur būt, 
kaip paprastai, niekas nepasiro
dys- Varžybos pravedamos St. 
Martin’s mokyklos salėje (Kni- 
ckerbocker ir Weirfield Ve., 
Ridgewoode, prie Atletų klu
bo). Rungtynių tvarkaraštį ir 
laiką paskelbsime kitą penkta
dienį. r lAfloi®®--'

LOS ANGELES, CALIF.

— Pranas Speecheris, Šv. 
Kazimiero par- komiteto pirmi
ninkas, verbuoja specialų ko
mitetą, kuris rūpintųsi klebono 
kun. Jono A. Kučingio 25 me
tų kunigystės ir 15 metų Los 
Angeles klebonavimo jubilė- 
jaus suruošimu. Iškilmės bus 
birželio 17- Numatomos 10:30 
vai. iškilmingos padėkos mišios 
ir po to Los Angeles Break- 
fasto klubo patalpose bendri 
pietūs ir programa- Pamokslą 
sakys vysk. V. Brizgys.

DISPLAY

A-ACADEMY UMOUSINE SER
VICE. J. B. Gulla. Prop.. FINEST 
CADILLAC RENTALS. For Reser- 
vations — FAirbanks 4-3838. Wed- 
dings our specialty. Airports, piers. 
unveilings, funerals. Congenial uni- 
formed chauffers. 91 E. 233rd St.-. 
Bronx. N.Y, — FA 4-3838. “Nake 
Your Weddtog Reservations Now.”

GEORGĖS BAKE SHOP
"Where Taste is the Difference" 

Weddtog cakes artisticaHy decora- 
ted. Baked oven fresh. phone orders 
our specialty. Try our Ice Cream 
Cakes. Birthday. Anniversaries & 
Party Cakes. 3740 E. Tremont Avė. 
Throggs Neck area. Call TA 8-6145

MILLERS TOY MART
WE SELL at DISCOUNT PRICES 
Bato- Cariages - Strollers - Cribs - 
Hi-chairs - Toys Etc. One Call will 
Convtoce You. — 998 Ogden Avė.. 
Brome, N. Y. . . . TeL CY 3-5857.

/ H. W. MALĖ

LIFE INSURANCE SALES 
PRUDENTIAL 
$400 to $600

3 Year Training Program 
Ali VVelfare Benefits 

PLaza 5-2800 — Mr. Brazier

t VADTATI MISAI I Europą. Beveik nauji rūbai mo- |
š V Ali IUII nlwAI terims. vyrams ir vaikams • Visiškai nauji ? 
f 157 moteriški žieminiai paltai — po $10.90: |
Z Ilgi odiniai paltai moterims — $24.90; Mažai vartoti vyriški ko*- š
f tlumai nuo $8.00, vyriški paltai nuo $10.00 o SZA8ADI DE LUX ?
į geros vertės naudoti rūbai — 1575 3rd Avenue (88 - 89th Street > š
» TR 6-7460 o Prašome įtMtiktoti patys be jokių įsipareigojimų. e
į =
f Atidaro nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. popiet kasdien be sekmadienių. =
* Kiekvienas rūbas kaip naujas! I
ė =

REALESTATE

Forest Hill, Garden vicinity. White 
frame detached 1-fam. house 
rooms, 4 bedrms., 3 on 2nd floor, 1 
on 3rd flr., 1% baths, finished base
ment, GE dishwasher, washer deyer, 
oil heat; garage, near eacpress sub- 
way; Our Lady of Mercy Parish, 
Convenietn to schools, shopping etc. 
Asking $22,500. Owner. LI 4-4900.

Bayside, Oueen* — Real Cttfering. 
Magnificent solidly built split level, 
brick A stone on 70x100 plot, 7 Ige. 
elegant ims., 3 bedrms., 3 baths, 
living rm., dining rm., enlarged eat 
- to kitchen, den w. fireplace & fin. 
basement Extras. 2-car garage, 
seenlandscaped evergreen plot. St. 
Roberts Parish. — BA 5-3486.

Glen Cove, L.l. Real Value $27,300. 
Large custom built Split: plaster 
walls, living rm., firepl., formai din
ing rm., eat-in-kitchen, 3 bedrms., 
2 >4 ceramic tile baths, playrm., den, 
attached garage, 100 x 100 fenced 
yard, dėt. l'^-car-garage. St. Pat- 
rick’s Parish, Walk to Parochial 
School & RR. Owner. OR 1-4492.

Mtddle Village. Specl. $29.500 Beau- 
tiful Comer Brick, semi-detached. 
4)4+3 rm. apartmt. Ideal profes- 
sional or income. Both available. 
50x100 across from Park;fenced; 
garage, gas heat, fuHy carpeted + 
drapes & living rm. wall mirror. 
Assension Parish. Mušt be seen! ! 
Fine neighborhood. — HA 6-2926.

East Isiip į piet. nuo Montauk Hwy 
naujų mažų namų grupė bus pasta
tyta gražioj E. Isiip sekcijoj, )4 ak
ro medžiais apaugę plotai, seniau 
įsikūrusioj aplinkoj. Patogiai priei
namos krautuvės, mokykla ir baž
nyčia, iki ,St- Mary’s parap. tik du 
blokai, 8 kamb. 1)4 vonios, 2 gara
žai, $19,990, 30 m. išsimokėti. Na
mų modeliai: važiuoti iki Isiip Avė., 
į piet. iki Montauk Hwy, tuomet į 
rytus iki Suffolk Lane, sekite J & B 
Home ženklus. Kontr. GE 7-4663.

Hempstead E., St. Martha’s parish. 
Spacious 3 bedrm. Brick Colonial, 
plaster walls, huge cor. plot. 12x23 
liv. rm. w. fireplace. Carpeting, full 
din. rm.. eat-in-kitchen. fin. base- 
ment, attach. garage. alum, storms, 
screens. near par. schools & trans- 
portation; 10x20 brick gard. house 
4)4% GI mor.; $21.510. IV 1-9605.

Exclusive Country Club Rd. Section 
Live practically—RentFree!

NEW SOLID BRICK 
2-FAMILY HOMES 
TWO 6-ROOM APTS.

(3 Bedrooms in each Apt.) 
Ali oversize rooms. huge 40 x 19 
playroom with sliding glass Cali- 
fomia doors leading to terrace — 

$34,500
As little as 10% down, excellent 
mortgage terms. -Directions: Bruck- 
ner Blvd. to Country Club Rd.. go 
to Stadium Avė., tum left—2 blocks 
to Randolph Place.

RANDOLPH HOMES
KI 3-4000 - < TA 2-8947

SUNNYWOOD HOMES 
NEW 2 FAMILY PLŪS

See Model House
49fh Street at 47th Avė.

2 Blocks to IRT. BliSs St. Station 
EX 2-9616; Evenings— ES 2-8365

BUSS. OPORTUNITY

Greenpoint, B’kiyn. Well established 
Candy Store A Luncheonette. Now 
doing $600 plūs vveekly. Good for 
young or middle-aged couple. Owner 
mušt sėli, leaving for Service; low 
down payment. Rent reasohable — 
good potential for right party. In- 
vestigate. see for yourself. 122. Suy- 
dam Street or Call — GL 2-9627.

Tompkinsville, S.U N.Y. Wonderful 
opportunity for Couple or Family. 
Well established Grocery. Statione- 
ry. Magazine?. Candy. Busy area.. 
good income assumed. 5 min. walk 
to St. Island Ferry. Ovmer has other 
business, cannot attend to this one. 
Act fast. Investigate. see for vour- 
self. Reasonable. Tel. YU 1-5148. 

ir 31 dienomis Algirdas Leonavi
čius įkopė į laimėtojų eiles, pakro
vęs 4)4 taškų iš 6 galimų. A. Ma
kaitis liko su 3)4 t$- (jiedu tarpu
savy sužaidė lygiomis). Makaičio 
padėtį pablogino tai. kad jam kovo 
31 d. teko žaisti 4 partijas (2 moks
leivių p-bėse ir 2 Mass. mėgėjų), 
nes vienu metu buvo vykdomi du 
turnyrai.

Rytų apygardos p-bės (komandi
nės) vykdomos šeštadienį, balan
džio 7 d. Brooklyno L. Atletų klu
be. Pradžia 4 v. p.p. Čia susitiks 
So. Bostono L Pil. Draugijos šach
matininkai su Atletų klubo vyrais. 
Rungiamas! dėl N. Y. lietuvių inži
nierių dovanos. Dukart ją laimėjo 
bostoniškiai.

FASK-tas patvirtino ŠALFASS - 
gos šachmatų komitetą tokios su
dėties: vadovas — Kazys Merkis, 
sekretorius — Andrius Keturakis 
ir narys — Petras Kontautas, visi 
So. Bostono L P. D-jos šachmatų 
klubo nariai. Kanados sporto apy
gardos atstovas — Viktoras Pet
rauskas iš Toronto ir Vid. Vakarų 
apygardos — Vladas Karpuška iš 
Chicagos. Dar nėra Rytų apygar
dos atstovo.

Chicagos LSK Neris (Karpuška. 
Zujus, Tautvaišas) telegrama svei
kino Merkį su puikia pasekme JAV 
komandai pasaulio koresp. p-bėse ir 
nenuilstama darbuote liet, šachma
tų labui JAV-se.

Connecticut komanda atvyksta į 
Bostoną balandžio 15 d. kasmeti
nėm rungtynėm su Massachusettu. 
Praeitais metais laimėjo Connecti
cut santykiu 17-11, beto jie laimėjo 
1956 ir 1957 metais. Massachuset- 
tas taipgi triskart laimėjo (1958 - 
1960 m.). Rungtynės bus Boylstono 
šachiftatų klube.

Fernschach, kovo nr. skelbia ko
mandų sudėtis vasario mėn. prasi
dėjusių V pasaulio koresp. p-bių. 
Argentinos komandoj žaidžia lietui 
vis Nastopka, jis komandos“ kapi
tonas.

JAV komanda įvardinta: H. Ber- 
liner, S. Bemstein. C. Tears, J. 
Westbrock. R. Potter, N. Preo; Ka
nados — Dr. Bohattyrchuk. L. Jąy- 
ner, R. Doe, latvis A. Lidacis ir kt.

Brooklyno LAK komanda dvie
jose draugiškose varžybose su N. 
Yorko estais panaudojo 15 žaidėjų. 
Viso buvo lošta per dvejas rungty
nes ant 20 lentų, viršijo estai 8’t - 
ll-)4 (3-6 ir 5)4-5)4>. Geriausiai 
mūsiškių pasirodė Šukys, laimėda
mas abi partijas, ir Adomaitis su 
viena pergale ir lygiosiomis. Po vie
ną tašką iš vienerių rungt. koman
dai pelnė Šveikauskas, Sakalas. 
Trojanas ir Žilevičius.

LAK susitiko su Estais iš viso 
iki šiol penkis sykius. Bendras re
zultatas LAK naudai 3-2 (du lai
mėjimai. dvi lygiosios ir vienas 
pralaimėjimas).

DISPLAY

MURPHY
GENERAL MOTORS
BOILERS - BURNERS 
TANKLESS HEATERS 

GM DELCO 
Heating - Cooling

Product of General Motors
R Epublic 9-6100 • E Dgewood 3-5100

Bring Your Car Here for “Spring 
Check-up” — DOMS SERVICE 
CENTER. Special consideration to 
Darbininkas readers. General Auto 
Repairs. Tune-ups; complete lubri- 
cation A brake safety check. Tires. 
Batteries. Trust your car to the man 
who wears the Star. — TA 2-8913. 
2280 Westchester Avė.. Bronx, NY

WORLD PILGRIMAGE of 
IMM1GRANTS& REFUGEES 

to ROME
for special celebration in honor of 
the tenth anniversary of the 

MEXSUL FAMILIA”
( declared to 1952 by Pope Pius XII) 
Departing New York July 24 via
the SS "Olympia” — 29 glorious 
days — all included only $585.00. 
Featuring otrtstanding program in 
Rome with glorious ceremonies & 
spiritual exercises includ. Stations 
of the Cross inside the Colisseum. 
spectacuiar exhibitions and special 
sightseęing Tours. Avoid disap- 
pointment. Reserve now—come in, 
write or phone.

CATHOLIC TRAVEL SERVICE 
62 W. 16th St.. Ncw York 36. N.Y.

PLaza 7-5925

DARBIMINKA5
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BRUNCH & BOWLING .
at REGO PARK Lanes

The eacerciae wfll work wonder* for 
your figure... and it’s so wonder- 
fully relaxtog>. too!

FREE BOWLING CLINIC 
FRE3C PARKING 
MODSRN LANES 

Rego Pade Lanes 
96-42 <>Meens Bouievard

nr. 63rd Drtve IL 9-5555

Having a Wed0tog? Let Us Serve 
You. W|NES A LIGUORS includ- 
ing ■’Vodka“. We have a ftoe se- 
lection of Domestic A Imported Li- 
ųuors to price rangės to suit your 
pockeL Call oow for immediate de- 
Hvery. GR 3-3709 8 a.m. to nddnite. 
Purple Heart Lkjuor Store, Woods 
Wines A Uųudes Ine. 39 3rd Avė., 
New York City.

JOSEPH RUTKOSKI
Complete Stock of Choice Wines A 
Liųuors — Domestic and Imported. 
Chilled Wtoes A Champagnes. We 
Deliver — 2484 Merrick Road. Bell- 
more, L. I. For Fast Service: SU 
5-2644. Weddings - Parties - All 
Occasions. ■;

RIEHM PLUMBING CORP- Ėst. 
60 Yra. Complete Emergency Ser
vice. Plumbing and Heating Work. 
Complete Alterations and Jobbing. 
Approved Con Edison dealer. Rea
sonable rates, fast Service, all work 
fully guaranteed. Call M E 5-2706. 
838 Courtland Avė., Bronx, N. Y.

JOHN ESPOSITO
MEMORIALS

Near St. Charles Cemetery — 1250
North Wellwood Avė., Pinelavvn, 
L.I.; CHapel 9-2921. N. Y. City dis- 
play 58-25 Brovvn Place, Maspeth 
78, N.Y. — NEw Town 9-1220.

BRUCKHEIMER
MUSIC SALES

Big Discounts on New and Used 
ACCORDIONS, GUITARS, TRUM- 
PETS, Etc. Famous Name Brands: 
Kay - Harmony - Gretch - Martin, 
etc. 705 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
14th St. Sutovay 2 blocks, Grand 
St. & Metropolitan Avenue Busses 
pass our door. Come in look around 
— you'll save money. Open daily 
9 to 5 P. M. . .................. ST 2-3438

CAMEO PHOTO SERVICE 
“BRIDES TO BE”

• Studio & Candid Weddings
• 3 - Dimension in Color ;
Call AS 8-4680 for Appointments, 

ask for Mr. Karicb
25-37 Steinway St., Astoria, Queens

Attention Darbininkas Readers
A SPECIAL FOR YOU

Reg. Sale 
Bedrooms inet mirror $199 $144 
Livingrooms 3 pcs. $249 $189 
Breakfast 5 pą, sets $ 69 $ 49 
Tables end &«£ocktail $ 30 $ 19 
The above—-of new fumiture 
incL box sprinįift inner spring mat- 
tress $519. A tremendous saving.

Free defivei'y - Easy Terms 
A largė seleetion in other fumiture 

Ali prices and all styles 
HARRIS of Astoria, Ine.

32-62 Steinvvay St., Astoria, N. Y. 
AS 8-4343 • AS 8-4754

Hrs: 9:30 am-Jp.9:30 pm Mon.—Sat.

BARGAIN HOUSE. Local & Long 
Distance Moving. Ask a£out our 
Insurance Coverage. Packing. Crat- 
tog. Storage. Fumiture bought and 
sold. ”We movė anything from a 
Room to a Household.” Prompt - 
Efficient - Courteous. Call P R 3 - 
8239. 1961 Fuiton St., B klyn, N. Y.

ITALIAN - AMERICAN 
CATERING - DELICACIES 

Famous Overstuffed Sandwi- 
ches - Artistic Cold Cut Plat- 
ters - Tempting Salads - Large 
or Small Parties accomodated 
- Prompt Delivery Service - 
We handle all details

KING COLD-CUT INC.
FA 4-0002 - 3 — 4387 White 
Plains Rd. (bet. 237 and 238 
Sts. Bronx. N. Y.

Future Bride PHOTO STUDIOS 
Candid VVedding Albums - Color - 
Black & VVhite - 3 Dimensional 
Slides - Movies. Arrangemėnts for 
Honeymobn Flowers, Invitations, 
Limousines. etc. — DE 1-6606.

JOS. GARAFOLO 
7225 New Utrecht Avė., Brooklyn.

LES GIRLS HAIRSTYLISTS
Tinting — Cutting — Coldvvaving. 
Special attention to Brides To Be & 
Brides Maids. High fashion Creative 
Styling and Coloring. Cut this Ad 
out and save. — 133 West 168 St., 
Bronx. N. Y. Call J E 6-9055.

SADIE’S HOLLYVVOOD BRIDAL 
SHOP known as Lee Ann Bridal 
Shoppe. Custom made — Bridal 
Gowns, Formai Dresses. Complete 
outfits for sale or hire. Serving the 
public for over 25 years. — 66-58 
Myrtle Avė.. Ridgewood - B’kiyn.

Call EV 6-5890

B A S FLOOR COVERING 
Custom installation. Free estimates 
Ali popular brands installed any- 
where in Brooklyn by experts. Li- 
nolcum, Vinyl. Broadloom. Asphalt 
tile, Rubber tile. Rūgs. Special to 
Darbininkas Readers please men- 
tion this Ad. Open eres.- 1100 East 
92nd Street. B’kiyn: Tel. Nl 9-3260.

Special Discounts to Darbininkas 
Readers! All popular brands Floor 
covering: Linoleiim. Sandran, Kcn- 
tile; also Paints. Hardvrare. Wall- 
paper. Expcrt installations, Free 
Estimates & Delivery. 1025 Flush- 
ing Avė., near VVUson Avė. B’klvn. 
HY 7-3326. if busy call HY 7-1370.

TO PLACE, .
YOUR AD . 

CANCEL OR CHANGE 
CMI LO 3-7»1
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MAPLE RĘST HOME
Ruth & George Sehnaderbeck — 
Owners and Directors. — ’ Happy 
Haven for Sunset Tears.” Where 
the aged, handicapped enjoy 24 
hour care, comfort, pleasant atmo- 
sphere. Special diets. Dining room, 
tray Service. Reasonable. 61 Rose- 
stone Avė. West, Sayville, LI., N.Y.

516 LT 9-4840

May Easter bring Each and Every- 
one of us Peace of Mtod—Universal 
Peace on Earth.

FIVE OAKS, INC.
"The House of Brochettes”. All Cre- 
dit Cards honored. Carte Blanche. 
49 Grove St., N. Y. C. OR 5-9669.

During Lent, for your FRESH DE- 
LISCIOUS FISH, try us for quality 
and convtoce yourself. The taste 
telis the who!e story.
TERMINAL SEA FOOD MARKET
Opp. Macy’s — 89-53 - 165th Street, 
Jamaica, L. L — JAmaica 6-9399.

Fresh Fish Received Daily

Italian - American PASTRY SHOP 
Cakes for all Occasions: Weddiųg 
Cakes, Birthday Cakes, Ice Cream 
Cakes, Decorative Cookie Trays, 
Italian minature pastries. Telephone 
orders welcome. 520 Metropolitan 
B’kiyn, EV 4-2631 • 7017 Ft. Ha- 
milton Parkway Billy TE 6-1844.

t Lietuviškų produktų:
f DUONOS. SŪRIŲ DEŠRŲ. SKILANDŽIŲ

į PETRO LISAUSKO
> krautuvė
| 64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087

> Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams
» Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai
l...................................... ...............................

Are You Moving? — Se Us First. 
Serving all Soros past 50 years. Re- 
liable, fast service, reasonable. As
sociated with Polo Storage Ware- 
house. All types of storage, pack- 
ing, erating, shipping. Day or night 
anytime - anywbere. Call T R 7-0219 
West End Moving A Storage Co., 
409 Amsterdam Avė., N. Y. C.

RELIABLE CATERING SERVICE 
for Weddings - Showers - Office 
Parties - Home receptions - Com- 
munion breakfasts - all sočiai funk- 
tions. Buffets for all occasions; hot 
and cold Hors Doeuvres, Wedding 
cakes. VVaiters & barmen supplied.

Call AD 4-2356
Cut out this Ad and Save

FOR BETTER WEDDINGS AND 
WEEK-END DANCING
TUXEDO BALLROOM

REPUBLIC
Liquor Store, Inc^

SZZ Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

Tel: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

S & G MEAT MARKET

Offers The Finest
Call Fred — RE 4-7335

210 E. 86th Street & 3rd Avenue

Shovvroom Clearance of Floor Sam- 
ples. Over 100 Display Rooms of 
naodem. French and. Italian furni- 
ture. Special discounts to Darbinin
kas Readers. GAY WOOD FURNI- 
TURE GALLERIES, Ine., 35 West 
33rd Street, New York City; TeL: 

BR 9-0911

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 

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 Sfagg 2-4329

STELLA D’ORO Italian Cuisine — 
‘A Fabulous Roman Palace Setting’ 
Cocktail Lounge. Dinner A Supper 
š la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadvvay, near 238th St., N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Monday. Call .................... KI 8-2245

Josepii Anarusis - TRAVEL AGENCY ■ REAL ĖST AT t -Insurance

UNCLAIMED CARPETS
Ali Thoroughly Cleaned For Our 

Special Sale - Grand Opening 
New Carpets, Shovvroom Samples, 
Mill-ends. Purchased from Bank- 
rupt Stocks — Fantastic Savings.
CLOVER CARPET CLEANING Co. 

3263 3rd Avenue, Bronx, N, Y.
(Bet. 163 and 164 Sts.)

Tel. CY 2-3880. Open 9 am to 6 pm.

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQU0R STORE
BRIDES-TO-BE — Be Sure to Call 
RICHY’S Catering Service, EVer- 
green 3-3984. For the finest in ca
tering Service, for your wedding — 
most important occasion in your 
lifetime; parties, shovvers, and all 
occasions. Richy’s Catering Service, 
1049-1053 Manhattan Avė., Brook
lyn 22, N.Y....................... EV 3-3984

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

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

GAL BAKERY
"Bakery of the Ballplayers” 

Specializing in BIRTHDAY, WED- 
DING, ICE CREAM CAKES. One 
of the oldest and largest New York 
bakeries. — 66 East 161st Street, 
Bronx, N. Y. (nr. Yankee Stadium) 

MO 9-1943

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Bakiug Co.

GENERAL CONTRACTING
Kitchen, Basement, Attic, Remodel- 
ing, Plumbing, Plastering, Painting, 
Tile, Cement Work — Anyvhere. 
All work guaranteed. Free esti
mates. Rudolph Smitb, Contractor.

Call: LU7-2594 — TR 8-8239

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, S8V.

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

Telefonas: STagg 2-5938

THE OR1GINAL 
VVINSKI & SON

the home of QUALITY SAUSAGE

KAROL WINSKI 
636 5th Avenue 

Brooklyn 15, N.Y.
also

NASSAU FARMERS MARKET 
Hicksville. L. I.

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. V
(Ridgewood)

CARNEY’S Bonded Brake* 1 yr. 
Guarantee. Wheel Attgnment and 
VVheel Balancing. Hcadlights tested 
and adjusted. Offlcial N. Y. State 
Inspection Station. We also sėli gua
ranteed used caro. Reasonable prices 
2686 Noatrand Avė. nr. Kings Hwy. 
Seiving motorists over 35 years.

ESplanade 7-0562

Salė vestuvėm*, Ir kito-

duodami potafdotuvtnlal 
pietos. Pirmo* rOėles lle 
tuvHkao maistas prishui 
momis kainomis.


