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Europoj po ūkines vienybes atėjo eilė ir politinei
BERLYNO TEMPERATŪRA KRITUS,

bet gali sprogti 
bet kuriuo metu
Prezidentas Kennedy spau

dos konferencijoje balandžio 18 
pareiškė:

— Amerikos nusistatymas 
dėl atominiu paslapčių davimo 
kitom valstybėm nėra pasikei
tęs. (Tad Prancūzijos pastan
gos jas gauti nebus patenkin
tos. Dėl to ir eina pagrindinis 
nesutarimas tarp Amerikos ir 
Prancūzijos).

— Sovietų atsakymas dėl 
atominių bandymų uždraudimo 
sutarties buvo neigiamas. Dėl 
to Amerikos nusistatymas lie
ka tas pats dėl atominių ban
dymų atnaujinimo.

— Berlyno srityje padėtis 
labai pavojinga abiem pusėm. 
Dėl to Amerika tariasi, nepai
sydama kai kurių sąjungininkų 
(Prancūzijos) rezervuotumo tuo 
reikalu. Apie pasitarimų eigą 
informuojama Vokietija. Tem
peratūra yra nukritus, tačiau ji 
gali sprogti bet kuriuo metu.

(M. Higgins aiškina, kad lau
kiama ateinančią savaitę Chruš
čiovo naujos kalbos dėl Berly
no ryšium su Amerikos atomi
nių bandymų atnaujinimu. Gal 
ryšium su tuo bus ir nauji 
veiksmai, pvz. nauji kliudymai 
oro susisiekimui).

PREZIDENTAS spaudos konfe
rencijoje.

Paryžiuįe balandžio 17 susi
rinko šešių valstybių užsienių 
reikalų ministeriai — Belgijos, 
Italijos, Liuksemburgo, Prancū
zijos ir Vokietijos. Konferenci
jos tikslas — Įvykdyti Euro
pos politinę vienybę, kaip jau 
yra Įvykdyta ūkinė vienybė, su
darius "Europos bendrą rinka", 
davusią gerus rezultatus.

Iniciatyvos politinei Europos 
vienybei ėmėsi de Gaulle. Šie
met jis tarėsi skyrium su Ita
lijos Fanfani ir Vokietijos 
Adenaueriu ir gavo jų pritari
mą derinti Europos valstybių 
užsienių reikalų politika. Ar 
politiniai sprendimai turi bū
ti derinami atskirų valstybių 
ministerių pirmininkų pasitari
muose ar kitu būdu, klausimas 
buvo paliktas diskusijom- Da-

GEN. CLAY PASITRAUKUS
. Gen. Lucius Clay, prezidento 

asmeninio atstovo, pasitrauki
mas iš Berlyno skirtingai ver
tinamas. Rytu Berlyno komu
nistinė spauda žinią apie išvy
kimą sutiko su džiaugsmu. Va
karų Berlyne su apgailestavimu. 
Vakarų Vokietijoje jo atšauki
mas siejamas su prasidėjusiom 
derybom tarp Rusk ir Dobry- 
nino- Tai kelia vokiečiam Įta
rimus. Anglai po Clay išvyki
mo jaučiasi laimingi. Prancūzai 
savo nuomonę pasako netiesio-

DE G AULLE IR POMPIDOU: patikėti-

giai: "Rusk už mus nekalba”.
Kodėl tokis skirtingas verti

nimas. galima spręsti iš News- 
week informacijos:

"Nėra paslaptis, kad Clay bu
vo priešingas JV nuolaidom 
Berlyno klausimu. Jis tiki, kad 
kiekvienas status quo pakeiti
mas reikštų pralaimėjimą Vaka
rų pozicijoje. Clay, iš tikrųjų, 
buvo erškėtis valstybės depar
tamento kūne. Jis buvo puikus 
berlyniškių nuotaikom pakelti, 
bet nuo jo niaukėsi Amerikos 
ir Anglijos diplomatai, 
siekė susipratimo”.

Jei pavyktų dabar

kurie

sutarti

uis, kuris turi įvykdyti prezidento planus
Georgės Pompidou, naujasis 

de Gaulle pasirinktas %ministe- 
ris pirmininkas, yra 50 metų, 
linkęs i humanistinius mokslus, 
intelektualas, buvęs mokytojas, 
parašęs tyrinėjimus apie Racinę 
ir Tainą. Jis 1940 Londone Įsi
jungė i rezistenciją ir buvo as
meniniame de Gaulle štabe. Kai 
de Gaulle išėjo iš valdžios, 
Pompidou buvo valstybės ta
ryboje. paskui Rotschildo ban
ko direktorius. Tačiau jis buvo 
de Gaulle gerbėjas, ir de Gaul
le visada juo pasitikėjo daugiau 
nei kuo kitu. Pompidou esąs 
vienintelis, kuriam de Gaulle 
iš anksto parodo ir savo kalbas 
per televiziją ar radiją; duoda
si jo kritikuojamas. De Gaulle 
buvo jį panaudojęs kai kuriom

KONGO BE NIEKO
Kongo min. pirm. Adoulos ir 

Katangos prezidento Tshombės 
derybos Leopoldville nieko ne
davė ir nutrūko- Kongo vyriau
sybė buvo įsakiusi blokuoti 
Tshombės lėktuvą, kad jis ne
galėtų išvykti. Tačiau J- Tau
tos buvo davę Tshombei garan
tijas, jos pasirūpino, kad 
Tshombe išskristų ir pasiektų 
savo sostinęElizabetville-

Brown lenkia Nixoną?
Opinijos tyrimas rodė, kad 

Kalifornijos gubern. Brovv.i po
puliarumas prieš Nixoną auga 
ir ima Nixoną lenkti. L'ž Brow- 
na kovo mėn. pasisakė 45 proc., 
už Nixoną 43 proc.. 13 be sa
vo nuomonės. Pernai birželio 
mėn. už Nixoną buvo pasisakę 
53 proc.

— Prezidentas de Gaulle pa
keitė Alžire kariuomenės kai 
kuriuos vadus ir įsakė sulikvi- 
duoti terorą visom priemonėm.

slaptom misijom derantis su al- 
žiriečiais- Juo dabar de Gaulle 
labiausiai nori pasiremti- Deb- 
rė skvrėsi savo kai kuriom nuo
monėm nuo de Gaulle. Pvz. De 
rė norėjo labiau remtis parla
mentu. de Gaulle tiesioginiu 
tautos atsiklausimu referendu
mo keliu. Po paskutinio refe
rendumo Debrė siūlė skelbti 
naujo parlamento rinkimus. De 
Gaulle laikė, kad tas referen
dumas nebuvo dar pakankamai 
parodęs tautos aktyvumo, jei 
didelis skaičius nedalyvavo, 
nors dalyvavusių ir 90 proc. 
atidavė balsus už de Gaulle.

Remdamasis Pompidou. de 
Gaulle noris artimiausiu laiku 
Įvykdyti referendumo keliu kai 
kurias santvarkos reformas:

— prezidentą rinkti Ameri
kos pavyzdžiu.

— gauti tautos pritarimą 
Prancūzijos atominei jėgai or
ganizuoti,

— gauti pritarimą Europos 
politinei konfederacijai.

bent minimum Rusk ir Dobry
ninui. tai. laikraštis mano, kad 
gegužės mėn. galėtų būti vir
šūnių konferencija.

Išvada: Viršūnių konferenci
jos Maskva labiausiai nori; tad 
galima laukti, kad padarys koki 
gestą, kaip Amerikos gestas bu
vo gen. Lucius Clay išvykimas.

SUDIEU: gen. Clay paskutinis 
žodis priklauso korespondentui.

Tačiau bijosi Prancūzijos dominavimo, 
kuriam atsverti nori įtraukti Angliję

bartinis susitikimas tesiekė de- 
kliaruoti politinės vienybės rei
kalą-

Tačiau čia pat nauja idėja 
susidūrė su kliūtimi. Belgijos 
ir Olandijos ministeriai atsisa
kė pasirašyti sutarimą, kol po
litinė vienybė neapima ir Ang
lijos. Jie baiminasi, kad politi
nėje sąjungoje norės dominuo
ti Prancūzija. Jos Įtakai atsver
ti ir siūlo Įtraukti Angliją. 
Prancūziją bei Vokietiją entu
ziazmo šiai minčiai nerodė. For
mali priežastis — Anglija dar 
nedalyvauja Europos ūkinėje 
rinkoje. Faktinė priežastis — 
Anglijos politika yra tiek skir

tinga nuo Prąncūzijos bei Vo
kietijos. kad Anglijos buvimas 
sąjungoje gali būti stabdis po
litinei vienybei.

Amerika laikėsi santūriai dėl 
Europos politinės vienybės. Jai 
artimesnė turėtų būti idėja, 
kad Europos politinėje vienybė
je dalvvautų ir Anglija. Kitaip 
de Gaulle norės jas paversti 
trečiąja jėga, kuri reikštųsi 
tarp Maskvos ir Washingtono. 
Spaudoje buvo atsiliepta ir su 
ironija: esą politinėje federa
cijoje Prancūzija turėtų būti 
saulė, kiti Europos kraštai — 
satelitai, o Amerika — tolimo
ji žvaigždė.

PIETA. Micheangelo, 1475-1564, kūrinys, iš Sv. Petro bazilikos Romoje 
atkeliauja į New Yorką. į 1964 parodą Vatikano paviljoną.

KENNEDY NEI RUSK TO NEDARYS
Bet yra norinčiu leistis Į nuolaidas ir jas rodyti kaip

Vakarų pozicijos sustiprinimu Berlyne

EUROPOS VIENYTOJAI: užsienių reikalu ministeriai Paryžiuje.

J. A. V. NUSIGINKLAVIMO PLANAS MASKVAI NETINKA
Amerikos delegacijos pirmi

ninkas Dean Ženevoje balan-
džio 18 pasiūlė naują nusigink
lavimo planą- Sovietų atstovas

Zorinas pareiškė, kad jame nė
ra nieko nauja, ir Amerikos siū-
lymas nepriimtinas.

Amerikos planas smulkiau iš-

Velykas paskelbė darbo diena
Maskvos radijas balandžio 

9 buvo paskelbęs: "Vykdyda
ma darbo žmonių norus. Sovie
tų Sąjungos vyriausybė nutarė 
nedarbo dieną iš sekmadienio, 
balandžio 29. perkelti į pirma
dienį. balandžio 30".

Tos datos liečia pravoslavų 
Velykas, kurios yra viena sa
vaite vėliau už katalikų.

KĄ MASKVA PLANUOJA SU 
ANGLIJOS BĖGLIAIS

Londonas pranešė, kad Mask
vos lėktuvas balandžio 19 turė
jo atvykti Į Angliją su Donald 
M. Maclean ir Guy Burgess. bu
vusiais Anglijos diplomatais, 
Maskvos šnipais ir pabėgusiais 
į Maskvą prieš 11 metų. Spė
jama, kad Maskva nori juos iš
duoti ir už juos gauti iš Ang
lijos Sovietu šnipą Lonsdale, 
kuris pernai buvo anglų nuteis
tas.

KOMUNISTINĖ KINIJA IR 
VIETNAMAS

Amerikos jungtinio štabo 
viršininkas gen. Kemnitzer, grį
žęs iš Vietnamo, mano, kad 
komunistinė' Kinija gali imtis 
invazijos j Vietnamą, kaip ji 
tai buvo padariusi prieš 12 me
tų Korėjoje. Tam esą paruoš
ta šiaurės Vietnamo 10 divizijų-

— Ispanija davė suprasti, kad 
ji suteiktų azyli gen- Salanui, 
jei jis to norėtų ir atsisakytų 
nuo kovos Alžire. Jis nebūtų 
išduotas.

— Italija paskelbė, kad jei
gu Georgės Bidault pasirodytų 
Italijoje, jis būtų tuojau iš
tremtas.

— Sovietai “ūkinius kenkė
jus" dabar jau suėmė Armėni
joje — 12 žydų, spekuliavusių 
auksu, užsienio valiuta, brange
nybėmis.

— Alžiro sostinėje teroris-

dėstė tai. ką prezidentas buvo 
pareiškęs savo kalboje pernai
Jungtinėse Tautose- Nusigink
luoti -siūloma trim laipsniais. 
Per pirmus trejis metus ka
riuomenes sumažinti iki 2.100. 
000. Per kitus trejis iki 1.050, 
000. Atominiai ir kiti techni

kiniai ginklai bei priemonės 
sumažinamos taip pat laipsniš
kai po 30 proc.

Amerikos planas laikomas ge
ra propagandos priemonė. Bent 
tarp vadinamų neutraliųjų.

POMPIDOU

Kapitonas gavo 20 metu už šnipinėjimą
Amerikos kariuomenės teis

mas Vokietijoje balandžio 18 
pasmerkė aviacijos kapitoną Jo- 
seph P. Kauffman už šnipinė
jimą sovietų naudai. Išaiškėjo, 
kaip kapitonas, kuris ištarna
vo 18 metų, pakliuvo į komu
nistų nagus. 1960 jis vyko trau
kiniu iš Hamburgo i Berlyną. 
Traukinyje rytų Vokietijos poli
cija ji išsivedė, nusigabeno Į 
rytų Berlyną ir laikė tris die
nas. JĮ ten apklausinėjo Sovie
tų atstovybės \Vashingtone bu- 
\ęs tarnautojas. Kauffman pa
sižadėjo pristatinėti informaci
jas ir jas pristatinėjo Kai

Kauffman buvo perkeltas iš Vo
kietijos i Kaliforniją, saugumas 
padarė kratą jo namuose ir ra
do adresą, kuriuo jis siuntinė
jo žinias i Berlyną. Gal ir ne
būtų pakliuvęs, jei nebūtų pa
bėgęs iš rytų Vokietijos sau
gumo agentas G. K. Maennel. 
kuris rytų Berlyne buvo ma
tęsis su Kauffmanu.

— Stalino sūnus Vasilij, 40 
metu, aviacijos generolas, mi
rė. Sovietiniai šaltiniai skelbia, 
kad nuo alkoholio. Mirė Kaza
nėje. 450 mylių nuo Maskvos.

tai sustiprino terorą — balan
džio 17 buvo nužudyti 18. su
žeisti 12. beveik visi musulmo-
nai. Teroristai siekia išprovo
kuoti musulmonus, kad jie 
imtųsi teroro prieš europiečius. 
Tada įsikištų kariuomenė, ir 
tokiu būdu būtų atnaujintos 
kovos. Baiminamasi, kad tero
ristam tai pavyks. Sekmadieni 
jau krito pirmosios europiečių 
aukos.

Galingi spinduliai
General Electric Co. balan

džio 17 paskelbė, kad kompa
nijos specialistai surado, kaip 
tam tikrų spindulių pluoštu 
lengvai perskeliamas deiman
tas.

Berlyno klausimu valstybės 
sekretorius Rusk parengė siū
lymų paketą. Jo betgi neiteikė 
Maskvos atstovui Dobryninui 
pirmame su juo susitikime. No
rėjo pirma apraminti vokiečius, 
tarp kurių kilo Įtarimas dėl Ber
lyno galimo "pardavimo”-

Rūpesčio dėl derybų kilo ne 
tik (arj) vokiečių Apie tai kal
ba ir R. Drummond (NYHT). 
Jis pareiškia amerikiečių, kaip 
tautos, vadinas, amerikiečių 
daugumos, nusistatymą:

amerikiečiai greičiau rizikuo
tu neturėti jokio susitarimo, 
negu abejotinos vertės susita
rimą. Prezidentas Kennedy nei 
valstybės sekretorius Rusk —- 
tiki Drummondas — neturi jo
kios intencijos "Berlyną par
duoti už popierinę sutarti”. Ta-

AMERIKA IR EUROPA
Amerika numato paršaukti 

namo iš Europos 50.000 kariuo
menės. Dabar ten laikoma 290, 
000. Kariuomenės paršaukimas 
namo sumažins dolerių išlaidas 
užsieniuose 1.1 bilijonu iš ben
dro 3 bilijonų, skirtų kariuome
nei užsieniuose laikyti.

Vietoj paršauktųjų amerikie
čių Europoje karines jėgas su
stiprins Vokietija — prie da
bartinių 9 divizijų duos dar 
2 naujas. Taip pat 2 divizijas 
duos Prancūzija, atitraukusi iš 
Alžiro.

Atominiam bandymam 
pasiruošta
Pacifike atominim bandy

mam atnaujinti paruošta 12.000 
vyrų. 100 lėktuvų ir 40 laivu. 
Bandymai bus Christmas Island. 
Bus sprogdinamos 35 bombos 
(Sovietai susprogdino 50) nedi
desnės per 15 megatonų.

— Chruščiovas ir MoO Tse- 
tungas susitiksią pusiaukelyje. 
galimas daiktas, Mongolijos sos
tinėje Ulan Bator.

Spauda auga ir smunka
N. Y H Tribūne per tris 

mėnesius pakėlė tiražą 10.000
— iki 376.000 egz. Hearsto 
spauda eina su nuostoliais. 
Nuostoliai auga. 1959 buvo 2 4 
mil. dol.. 1960 — 6.5 mil.. 1961
— 8.766.584 dol.

čiau Drummondas Įspėja:
"Yra betgi spaudimo vyriau

sybėje ir sąjungininkuose eiti 
i nuolaidas . . . vardan susipra- 
ti mo".

Jis taip pat Įspėja, kad tos 
nuolaidos gali būti vadinamos 
“nenuolaidom”. Vakarų pozici
jos stiprinimu, nors iš tikrųjų 
būtų patvirtintas rytų Vokieti
joje Maskvos dominavimas ir 
rytų Berlyno užgrobimas . . .

Jis dėl to Įspėja budėti, nes 
tolimesnės nuolaidos — po 1959 
pasiūlytų Ženevoje, po 1961 
Berlyno sienos, po 1962 oro ke
lių kliudymo — vestų jau Į ka
pituliacija.

Vokieti joje nerimo sukėlė ne 
tiek pats paketas, kiek galimos 
iš jo išvados, paketo punktų 
aiškinimas. Prie to sustoja ir 
Drummondas. pasisakydamas, 
kas jo būtų laikoma jau kapi
tuliacija. Būtent:

1. Bet kuris de jure pripaži
nimas Sovietų iškamšai rytų 
Vokietijos vyriausybei

2 Bet kuris vadinamas ne
puolimo paktas tarp Nato ir 
Varšuvos pakto valstybių, ku
ris galėtų paneigti apsisprendi
mo teisę sovietiniu satelitu gy
ventojam ar kuris pripažintų 
rytų Vokietijos režimą.

3. Bet kuris Vakaru Įgulų 
Berlyne sumažinimas už paža
dą, kad Sovietai ateity bus ma
loningi.

4. Bet kuris atsisakymas nuo 
Vakarų Laisvės Balso vakarų 
Berlyne. KAIS. J V radijo sto
ties. kuri viena tegali pasaky
ti tiesa, kas dedas šioje pasau
lio dalyje. Sovietai nutildė ry
tu vokiečius. Jie nori nutildy
ti ir vakarų Berlyną. Neišgel- 
besite laisvės — sako Druni- 
inondas — jos atsisakydami.
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TERMINI FILM EDITORIAL 
SERVICE INC.

FHm Coneuttants Expediting 
- JU 2-7873 
.245 W. 55 SL 
Nevv York City

ALWON ELECTRIC CO.

Wlde
Wiring for Light - Heat - Power

261 E. 25th SL 
New York City 

WA 4-1570

F. W. FENNELLY, INC.

Truck and Auto Painting

33-55 55th SL

Woodside, L. I.

HA 9-1413

OAVE'S FRIENDLY AUTO

SERVICE

38-06 Greenpoint Avė.

Long Island City

EX 2-9591

ASBEKA ASBESTOS 
MACHINING CORP.

Johns - Manville Colorlith 
Table Tops. Lab. Eenches, 
Peg Boards. Funie Hoods 

Immediate Delivery 
232-1 McDonald Avė.

Hl 9 0171

WESTON PR1NTING

ILabels and Hang Tags
Pressure Sensitive - Gummed ®

Ungummed - Catalogs - Specialists®, 
in Identification Requirements ® 

135 W. 26th St ®
New York City 

OR 5-7665

P. J. BRADY
Formerly M. J. Bennett and Co.
Serving N, Y. since 1930 Prompt 

and Efficient Exterminating 
Service — Licensed and Insured 

Termite Control - Free 
Estimates on all Jobs 
708 Amsterdam Avė.

Nevv York City 
AC 2-1130

THE TOMLIN CO.

233 Midland St.

Tuckahoe. N. Y.
Furniture Refinishing $

Repaired. alcohol and heat ®
Resistant

WO 1-3671

EAGLE RESTAURANT

1677 2nd Avė

Nevv York City

Finest of Foods

SA 2-7025

THE FINANCIAL LIBRARY

Booksellers specializing in 
Financial - Business Books 

Books of all Publįshers our of 
Print Books

16 Beaver St.. N. Y. C. 
BO 9-7839

A. JOHNSTON AND SON į 
IRON VVORK, INC.

Ėst 1902 — Blacksmithing of ® 
every Description — Portable Wel-® 
ding and Buming Outfits — Stairs® 
Shutters - Fire Escapes - Railings $ 
. Cellar Doors - Folding Gatės - ® 

Ornamentai and Structural $
Violations Removed

486 Greenvvich SL (near C
Nevv York City 

WA 5-4225

S. M. BROWN ELECTRICAL 
CONTRACTORS i

Comercial - Industrial Rcsidcntial
Light - Heat - Povvcr 

1756 1st Avė. 
Nevv York City

TR 6-4000
In Nevv Jersey: 201 EL 2-9700

CAPITOL VACUUM 
CLEANERS CO.

Knotvn for quality service over $
30 ycars. Guaranteed. Sales. Re- g 

pairs Parts • on all makes 
ef Vacuum Cleaners - Free 

Estimates. prompt delivery — 
Your satisfaction our main 
Concern - Sensible Prices

32 A Main St

% 
į

(i)

MO 5-0982

BLESSED AND JOYOUS EASTER TO ALL
COLISEUM BOWLING CENTER

Port Richmond, States Island

GI 1-9627

COMET INTERIOR AND 
, /EJCTERIORS . 
An oapty store ta all you nėed 
We dėrifeja, buHd and deeorate 
to suit your individus! taste

(WUitin 90 dayi) 
Bonafide Interior Decorator 
Nevv and Used Eguipment 

84 3rd Avė. (Cor. 12 St) N.Y.C.
GR 7-8290

JOHN F. SULLiVAN and Co.

Distributors of Borden’s Milk and 
Milk Products

150th SL and Esterior St 
Nevv York 56, N. Y.

MO 5-4545

KENNETH CAMPBELL
Painting Contractor 

Apartments - Homes - Buildings 
Painting - Whitewashing 
Plastering - Fire Escapes 

Decorating - Floor Scraping 
‘■Ali types of vvalls refinished” 
Nights J E 8-0731 Weekends 
461 West 49th St., N. Y. C. 

JU 2-4646

NATHAN PINTCHIK, INC.

Paints - VVallpaper - Flooring 
Sanitas - VVall-Tex - Handprints 
Free Daily Delivery Metropolitan 

Area
478 Bergen St. * 
Brooklyn. N. Y. 

ST *3-0702

RUPERT FISH CO. INC.

Producers and Packers. Fresh and 
Frozen Hali būt - Salmon Filets 

and Steak

229 Front St, N. Y. C.

BA 7-7638

EL PARADOR CAFE

561 2nd Avė.

Nevv York, N. Y.

M U 4-8819

o:o:o:o

MUNRO’S GARDENS

Leaders
In Artisti; Designs 
1498 Woodnor Rd.

Princess Bay, Staten Island

YU 4-0842

METROPOLITAN PLATING 
AND FIXTURE CORP.

Specialists in Bar Rails and 
, Bends

189 Centre St, N. Y. C.

CA 6-3033

PETER A. PASSALACGUA, Esq.

166 Montague St.

BROOKLYN, N. Y.

WL 2-2634

NEW YORK STOVE R^PAIR 
AND SUPPLY CO.

WE, THE PUBLISHERS AND THE ENTIRE STAFF, EXTEND BLESSED AND JOYOUS EASTER 
GREETINGS TO ALL OF OUR READERS — ALL OF OUR ADVERTISERS AND ALL OF OUR 
FfclENDS. — IN THESE GREETINGS WE ARE JOINED BY THE FOLLOW1NG BUSINESS MEN 
AND WOMEN WHO DEDICATE THE FOLLOWING VER8E AS A SPECIAL EASTER MESSAGE 
TO ALL OUR READERS — 4 .

IMPERIAu APPLIANCE Corp. (

Rangės, Sinks. Cabinets ]
Repairs - Service - Parts <

Serving Real Estate Since 1900 ]
325 E. 149th SL, N. Y. C. ] 
\ ME 5-0344

TRIANGLE 
HOFBRAU RESTAURANT

Jamaica and Myrtle Avė.

Richmond Hill, N. Y.

VI 9-1400
VI 8-9340

ERNEST DE NICHOLALS
Ėst. for 35 yrs.

Real Estate 
Always a Good Buy at 

Ernest De Nicholals 
168 East 111 St 
New York City 

LE 4-3853

JIMMIE’S GARAGE, INC.

Transmissions Rebuilt
— Also New Tiansmissions —

General and Complete Truck 
and Auto Repairs 

Rentai Garage Space 
Trucks — Best Terms

229 Marion St.

Brooklyn, N. Y.

H Y 1-9562

HOTEL MOHAVVK

379 VVASHINGTON AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

MA 2-1900

QUALITY CLEANINGvAND 
TAILORING

142 Utica Avė.
Brooklyn. N. Y.
Iv n Mullens »Prop. >

SL 6 6347

o:o:o:o

® Easter Greeting to Ali

D. FRANK C. JOHNSON, M.D.

Brooklyn, N. Y.

DR. LEONARD D. VENEZIA

Chiropractor
299 Wyckoff Avė.

Brooklyn, N. Y.

ST. NICHOLAS GAS RANGE Co.

Nevv. Rebuilt and Repairs 
Welbilt and Roal 

250 W. 145th St.. N.Y.C.

, AU 6-1722

P ET J O GARMENTS

963 Kent Avė. 
Brooklyn, N. Y.

ST 9-2733

CHARLES IZZO

E

Dine at the Immaculaie

HNE PRESS BOX 

RESTAURANT
Mr. HENRY COSTELLO, 

Your Host
The finest food in a delightfui 
atmosphere. American Express 

Cards Honored.

Ėst. 1933 
Rangės, Repai? Specialists 
On AU Makes and Models 

Sales - Service - Parts

ROXY PAINTING CO.
Commercial - Industrial Spraying 

Painting Interiors, Exteriors 
Lofts and Stores - Offices 

20 Prince SL, N. Y. C.
CA 6-3280

KELLY CARPET CLEANING 
SERVICE 

New - Used Carpets - Sold - 
Bought - Trade-Ins for Homes 

Hotels - Offices 
917 8th Avė, (At 54th St.) 

CO 5-3567 
New York City

A AND S WELDING AND 
BOILER REPAIR INC.

Get it done fast ... Boiler Re
pairs - Emėrgency Welding - 
Full Stock of all parts - Cast 

Iron Replacements - Complete 
Welding Service - Boiler Fabrica- 

tion - Coils - Mud Rings - 
Retubing - Genuine Vacuumatics 
Boiler CIeaning Service - Mobile 

Telephone Service - Sanford 
Blaser, Pres.

Mobile Telephone Service 
3129 Park Avė., N. Y. 51, N. Y.

MO 5-6666

MARCONI BROS.
Established 1920

Fine Upholstery — Reupholsterin;
- Repairing^ųEabric - Leather - 

Plastic - Cūshions - Slip
i, Covers

Main Office: 39 E. 20th St. 
LF 3 6770

Offices:
284 Pearl St. 501 E. 72nd St. 

44 W. 15 St. 329 Columbus Avė.
Nevv York City

139 East 45th Street N. Y. C.
Bring the family for a taste treat. 

For Reservations:
MU 2-975Ž or YU 6-4565

FLEETWOOD

CARPET SERVICE

32-04 31st A VENŲ E

LONG ISLANO CITY, N. Y.

RA I-5353

0:0:0:0:010. .0:010:0

BETTER BRANDS

NEW YORK. INC.

FROM A FRIEND

1

LANGFORD EXPRESS 
Established 1937 - Moving - 

Shipping - Packing - Storage 
“No Job Too Laigė or Too 

mali” - Local and Long Distance 
Inąuire about your Insurance 

Coverage
653 l_enox Avė., N. Y. C. 

FO 8-0131

ERNEST J. GLEISNER 
COACH VVORKS, INC.

Leder - und Segeltucharbeiten
1. Qualitaet Verdecke

Tonneaus - Seitenverhaenge - 
Teppiche - Spring Gaiters - Alle 

Karosseriearbeiten - Galvanisieren 
und Holzarbeiten 

Freie Beratu -g , Landau- 
Lederverdecke , Instandhaltung 

und Service
553 W. 51st SL, N. Y. C. 

CO 5-2143

For Health and Protection ūse
BABY LIFT INC.

1850 Utica Avė.. B’klyn; CL 2-9495

> New Plate Service A “Emergency’*.} 
Į Quick M hour Service. New platės > 
i šame day. Specialist in repairs of 3
> all kinds. High quahty, low prices;: 
J New platės plastic, nykai or dear-J
> We replace missing teeth, anyshade;; 
’ Loose platės tightened, reUnd; We<
> fix any platės badly broken; No] 
) faster service in the City. — Zenitht
* AAA Dental Service. Complete line] 
) of Dental Supplies. 857 Broadwav.į
* Cor. 17th St. at Union Sq... N.Y.C. <
£ CaU us First OR 5-5333 <

1784 1st Avė., N. Y. C. 
L E 4-0754

Easter Greetings

DR. MICHAEL G. FAZIO

1426 Bay Ridge Avė.

GEM METAL 
^SPINNING A STAMPING CO. —Į 
? Metai Spinnigs A Stampings. Ex-( 
| perimental - Production. Aircraft. Į 
o Institutional. Electronics, Air con- ’ 
p ditioning, Lighting, Marine. Stamp- < 
S ing - Polishing - Spraying all metais. Į 
? Designing A Engineering Staff. We < 
? make our own tools. 5-17 47th Rd.. < 
a L.I. City 1, N.Y. R Avenswood 9-7014,

I. Buss Uniform Co. Highest ųuality] 
at low prices. Mfrs. of uniforms of' 
every description. — Hotels, Police. 
Chauffeurs, Mailmen, Guards, Ele-' 
vator opr., Air lines, Bus drivers.i 
Bakery drivers. Military schools1 
Amer. Legion, Industrial, Firemen. 
Bands, Conductors, Theatres; Men > 
Shoes A Accessories. Also RentaIs.

CHelsea 2-3338
87 5th Avė. (Bet 16th A 17th Sts.i

RACEWAY MOTEL "Long Island’sc 
most up to date A finest Motei” —] 
Fully Air conditioned, Phone A TV< 
in every room, Wall to wall carpet-< 
ing, Dining facilities. De lux rooms] 
with indiv. steam baths; kitchenettes< 
available. 516 ED 3-7330, Old Count- 
ry Rd., A Post Avė.. Westbury, LJ.] 
Adjacent to Rooseveit Raceway and< 
Felice’s Restaurant Member Ame-] 
rican Ebcpress. "Serving MitchelL 
AFB and the Heart of Long Island <

BORO WIDE — Since 1922 Adam į 
Kunze Comptometers, Adding andg 
Calculating Machines. Headąuartersč 
for Name Brands.

SALES-RENTALS-REPAIRS £
Burroughs, Remington, Odhner 5 
. Undenvood, Clary, Barrett | 

Majxhant, Friden, Monroe, Olivetti^ 
Comptometer. Facit

14 Church Street (Near Cortland)^ 
CO 7-5016 §

- If Busy CO 7-5084 £
o.o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:q

JAMES G. FINNIRELLO 
LUNCHEONETTE

Hobby and Stamp Store 
69-03 New Utrecht Avė. 

Brooklyn, N. Y.

CL 9-3318

Easter Greetings

DR. EDMOND C. DE MEO

8501 FT. HAMILTON PKWY.

BROOKLYN, N. Y.

D. BROWN PLUMBING AND 
HEATING CORP.

24 Hr. Emergency Service 
Specialists — Gas Heating 

Boylers - Hotvvater Heaters 
239 E. 5th St., N. Y. C.

GR 5-7733

BROOKLYN, N. Y.

ASTI RESTAURANT 
Enjoy Music while dining 

From Opera to Tom Pan Alley 
13 East 12th St. 
New York City 

CH 2 9868

MARIOS TRVCKING
Moving a” ' Riįzing 

Ęvre.t Mn-n v , V M C s 
For the Pr'nting Tradts 

210 Elizabeth St N. Y. C.
WO 6-2359

INTERNATIONAL BAR ANO 
RESTAURANT 

733 Greenwich SL 
Nevv York City 

Finest Foods and Drinks 
Served — Moderate Prices 

CH 3-9594
.010:0:0:0:0:0:0101010. ' OIOIOIOIOIOIOIOIO

L 4 W TRUCK TANK 
MAINTENANCE

1004 East 49th St. 
Brooklyn, N. Y. 

IN 2-4524

FONTANĄ Dl TREVI

151 W. 57th St. 
Nevv York City 

Cl 7-5683

ACME ROOFING AND 
SHEETMETAL WORKS 

Waterproofing. S'moke Stacks 
and Ventiiation

37 Bruckner B!vd.
LU 5 8330

t

THE ADVOCATE- 
Lunch - Cocktails - Dinner 
Your Host — Al Ferraro 

Diner’s Club 
Adjacent to the 

Concourse Plaza Hotel 
161st St., Grand Concourse 

Nevv York City 
WY 2-3500

Easter Greetings

$ DR. ANTHONY VENTIMIGLIA

HARTUNG’S SERVICE CENTER

Expert Repairs 
Labor and Parts Guaranteed 
N. Y. State Inspection Center 

924 — 65th SL' 
Brooklyn, NL Y.

YU 4-0C00

GEROSA HAULEGE AND 
WAREHOUSE CORP.

8323 — 15th Avė.

BROOKLYN, N. Y.

ANTHONY UPHOLSTERY
SHOP‘INC. 

5618 Nevv Utrecht Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

TR 1-2747

FLATBUSH 
CARRENTAL and PARKING

Berkeley Health Club & Gymnasiumg 
Serving Businessmen A Executives@ 
with personalized Service since 1930.® 
Luncheon to comply with your diet'S 
Handball, Paddle bąli, Judo, Reduc-®

A large Fleet of Trucks and 
Trailers of Eyery Description 
Local and Long Distance ICC 

Dismantled Moved and Installed 
777 East 138th SL N. Y. C. - 

MO 9-5700

Braver Bros. 
2248 Church Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

BU 4-9207

ARGOSY BOOK STORES INC. ® 
We urgently need Eooks! Top $ 
Prices Paid - Immediate Cash ® 

Prompt Removal at our Expense @ 
Courteous Treatment - ‘ Come In ® 
and Brovse" - Enormous Stock @ I 

on Sale — Old Books - Old Prints. S >
Old Maps, Americana. First ra 

Editions. Medicine — ~ 
an old reliable firm — 

1921 
114 East 59th 

«Between Lexington and Park) ] 
N. Y. C. PL 3-4455

Interior and Exterior 
Paper Hanging 

80 Morningside Dr.. N.Y.C. 
MO 2-5695 Residence FA 5-7477

-S/-S,-3^3 
6 Reasons Industry rents persona
lized Men’s and Women’s PAR - X 
UNIFORMS: 1. No cash outlay; no 
Capital investment. 2. Attractiye 
vvork garment*. 3. Individualized 
saiiitary ^ackaging. 4. Personalized 
firm embiem on each garment, 5. 
Change of ser.ion uniforms avail- 
able. 6 Deliveries to meet your vvork

PAP-X-U NIFORM Service Corp.
LA 4-6345. Ext. 245: 450 W. 31 SL, 

j Nevv York City 1. Also direct sales.

steam rm., wrestling. Sleeping rm.,| 
Sun roof. 5th Avė. (44 A 45th Sts.)§> 
— Modern Bar BeH Gym for Bodyx 
building—VVeight gaining: Near Cr.® 
Central, Radio City A Times Sq.. 19® 
West 44th SL IbeL 5th A 6th Avės.)® 
MUrray Hill 2-2395 License #214301$

ALFRED S. LAVVRENCE

Real E s ta t e

2401 Beverly Rd.

Drive the beautiful new
OLDSBOBILE AUTO

Deal with 
Established

St.

KRAUTHEIMER DECORATING
Painting — Decorating 

Interior — ejcterior 
Commercial - Industrial- Apt.

156 W. 20th St.. N. Y. C.
CH 3-7916

Many eye catching models in 

Colors. Buy now and have prefer- 
ence in colors.Buy from an author- 
ized Dealer and protect yourself.

Easy Paymcnt Arrangcd

all

Waterproofing 
ProMems?

Free consultatioi 
A estimates by 
G. H. Kinney

ACE 
Waterproofing

Co., Ine. 
4117 - 4123

Church Avenue 
Brooklyn. N. Y.
ULster 6-1800

Brooklyn, N. Y.

U L 6-7753 BU 4-3574

BULL AND BEAR RESTAURANT*

Wall Street Area ®
Luncheons - Dinners - Parties 

130 Liberty SL, N. Y. C. ®

WO 4-6424

KENTON ASSOCIATES LTD.
Building Managers of 

Thurman Park Ine. Queens
Verona Hills Ine. Queens -

32 E. 57th SL
Nevv York City

PL 9-5511

MIKE GASTAGNA

Machine and Safe Movers ®
161 Lafayette St.’, N. Y. C. $

WO 6-5568

Į CAPRICCIO CAFFEE EXPRESSO?

39 W. 54th St.
New York City '

CO 5 9675

ANDERSON STENCILS
RAPID FILM TECHNIOUE Ine. ]| 1 or 1000 Stencils Metai or Oilboard|

• The Film Doctors” '_ S<]rach g Stencil Cutting Machines |
Removal Specialists - Exclusive 1
Rapidweld Rejuvenation Process <

Scratches removed from Originals
Negatives and Release Prints <

Black and White - Color - 8-16-35,
MM. Film — Expert Shipping

and Booking Service
N. Y. Office - 21 W. 46th St

Exec. Offices and Lab
37-02 27th SL, L. I. City

ST 6-4600

M & M OLDSMOBILE
139-11 QUEENS BLVD.
Jamaica, Oueens, N. Y.

New. Rebuilt. Repairs
Shipping Room Supplies 
"For Information CaU'' 

Salės and Service
SHIPPERS SUPPLY CO, INC.

I

t®®®®šiitft

156 Chambers. Dept. C-3

BA 7-7156

ATHLETIC NOVELTIES !
Mfg. Co.Inc. — Ėst 1936 ] 

for: Sschools. Teams, Institutions.] 
Resorts — Pennants - Flags - Tee< 
Shirts - Banners. We flock A prtnt’ 
on all flat surfaces "To your speci-i 
flcations" Fast Color Dyes & prtnt-] 
ing. EVergreen 7-9313 — 65 South] 
llth Street. Brooklyn, N. Y. <

MOVING?
Call ALLIED ] 

Storage] 
Warehouse Corp. Local. Long dist-( 

CALRAy ŠALES and SĖRVIct ln$ ance. Commercial. World wide mov-i 
Fast Emergency Service g ing. Packing. CraUng. Shipping.]

OL 7-4200

Guaranteed Repairs* - All Brands į Private vaults. 7 story modern flre-, 
Furnaces. Conversion. Burners |

. ® S®®®®®®®®®®S®®.

Boilers, Unit Heaters 
Nevv Heaters Šoki 

132 E. 121st SL. N. Y. C. 
SA 2-5506

® our Insurance coverage. AffUiatedj 
$ with Repubhc Van Lines L*. Angeles] 
® Office. 330 So. Central Avė. • 4268 -j 
]* 70 3rd Avė. N.Y.C. e 2497 Webstrr] 
rii A ve., (nr. Fordham Rd.> C Y 4-4444i

] CUSHMAN’S SONS, INC. ®
1 PLANT A OFTICE: 43-82 Veron Blvd., Long Island City: ST 6-9000 
''STORES:

82-63 Broadvray, Elm...........,____ ...■ HAvcmeyer
1 153-49 Crss. įsi. Parkway. Wtstn ................ FLushing 9-9421

66-73 Fresh Pond Road. Ridgctvood . EVergreen 2-9568
1 46-08 Greenpoint Avė;. Long Island City .... RAvnswd 9-9671
1 167-20 Hilside Avenue ....... ..... JAmaica 2-9850

217-01 Jamaica Avenue. Queens VI . Heli-.- 5-°S67
1 37-70 Junetfcn Blvd. Corona ..... HAv»n'.ever
' 92-59NYBI Jam ...
] 87-65 Parsons Blvd. ___ .... ....... ............. .......... . ...........
1 120-12 Queens Blvd. FHls ......................   BOulevard

61-29 Rooseveit Avė., Woodsidc ............ HAvcmeyer
74-10RooseveIt Avė., Jackson Heights HAvcmeyer
82-01 Rooaevelt Avė., Jackson Hcights . .. HAvemeycr

1 136-31 Rooseveit Avenue .... Flushing
1 87-64 SutpMn Blvd. ....... . JAmiaca

90-58 Sutphin Ėlvd., Jamaica ___ REpublic
] 10-66 Bch 20 ........ ............................... ........... FAr Rėk

64-22 108 FHI .. ............................... ILlinois
201 Bch 116 RkB ....... GRnit

s 89-64 165 Jamaica __  „ Ol-ympia

OLvmpta 8 9394
J Amaica 6-9239

8- 9475
9- 8761 
9-9104 
9-8791 
9-9106
3- 9563 
9-9618
7- 9631 
9-9609
4- 8966
8- 9411
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Užsienyje

AlGERiA

labai tau

nuotaikas Ąlžiro sostinė-

nebu-

sunku net desperacinės 
atsisakyti ir kapituliuo-

Brcoldyn, N. Y. 
Half ycar ;___
Forcign ______

tai prie žvakių skubiai rašė sa* 
vo pranešimus, čia pagausėjo 
tik cigarečių rūkymas ir labai 
pakilo whisky kainos. Vyriau
sybės atstovai galėjo pranešti: 
šiandien nužudyti tik trys — 
musulmonai. Naktį tamsu ir ty
lu. Tuščia gatvėse. Tik viršum 
burzgia lėktuvo motoras ir pro
tarpiais leidžia raketas.

VELNIAS Notre Dante katedros 
bokite Paryžiuje.

diena, 
dieną

pė ginklus ir šaudmenis. Tero
ristui, kuris buvo siunčiamas 
atlikti uždavinio (nužudyti), bu
vo duodamas revolveris tik su 
dviem šoviniais. Atlikęs turėjo 
ginklą grąžinti-

PO 3 SAVAIČIŲ:
AP iš Alžiro sostinės pranešė: 
Prie elegantiškos Michelet gat
vės kavinės pokštelėjo šūviai. 
Arabas, lyg elgeta, nuvirto ant 
Šaligatvio. Europietiškai apsitai
sęs šaulys ramiai įsikišo revol
verį į kelnių kišenę ir nužy
giavo. Policininkas atėjo, atne
šė iš artimiausios batų krautu
vės rudo popierio gabalą, už
dengė nušautojo veidą ir pa
skambino. Atvyko džipu pen
ki policininkai. Patikrino pagal 
rutiną. Pagal rutiną paklausinė
jo praeivius, žinodami, kad nie
kas nebus matęs nei girdėjęs, 
kas-nužudė, nes čia niekas nie
ko nemato, jei teiraujas poli
cija. Lavoną nuvežė. Paliko kru
vinas rudas popietis, vėjo gai
niojamas. Kasdieniniame poli
cijos raporte paskelbta: “Apie 
11:39 vai. vienas musulmonas 
nušautas 9 mm kulkom prie
šais namus Nr. 11 Michelet gat
vėje”.

Tai Alžiro sostinėje O Pran
cūzijos sostinėje tuo pačiu me
tu buvo teisiamas iš naujo jau 
anksčiau mirti pasmerktas gen- 
Jouhaud. Ir Šveicarijos mies-

kutis siuntinukas kainuoja 50 
dol., o per 3 mėnesius jų pa
siųsta per 80. Taip ir išslysta 
beveik 5,000 dol- Tuo pačiu-lai
ku Lenkijon pasiųsta 250 siun
tinių.

“Gaila, kad daug atskirų as
menų ir net organizacijų ... 
patys siunčia siuntinius Lenki
jon, dvigubindami be reikalo 
šalpą”.. Yra gauta tikslūs pra
nešimai apie šeimas, kurias per 
metus pasiekė nuo 10 iki 20 
siuntinių. Užtat kiti kur nors 
negauna nieko. Kas yra sušel
piamas privačiai, neturėtų nau
dotis Balfu.

taikos nėra

Prancūzija ir Alžiras nuo š. 
m. kovo 19 sutarė paliaubas. 
Sutarė dėl likimo 10 milijonų 
žmonių, kurie yra Alžire ir ko
vojo bei tebekovoja žūtbūtinę 
kovą. Vienas europiečių milijo
nas prieš devynis milijonus mu- 
zulmonų. Kova nelygi ir buvo 
kovojama desperatiškai su aiš
kia perspektyva prieš akis pra
laimėti. De Gaulle kovą nutrau
kė. Tauta jam 90 procentų pri
tarė. Tačiau lengva kovą stab
dyti tiem prancūzam, kurių gy
venimas nuo to nieku nepasi
keis. Kas kita tam milijonui 
europiečių, kurių kailis deramas 
Jiem 
kovos

Valdybų trūkumas yra antro
ji Balfo bėda. “Norinčių duoti 
yra žymiai daugiau, negu no
rinčių aukas rinkti”, šalpinės 
valdžios mažai kas benori, o 
Balfo skyriam vis tiek jos rei
kia. Reikia didesnės organiza
cijos. kad padidėtų darbai ir 
aukos. Bet jei nėra kur Balfo 
skyriaus, tai dar nereiškia, kad 
nėra nė pareigos savo vargs
tančius brolius ir seseris prisi
minti Pareiga lieka, ir “ji ga
li būti atlikta individualiai, pa- 
siunčiant savo auką tiesiai Bal
fo Centrui (105 Grand St. 
Brcoklyn 11. N. Y.)”. Galimas 
daiktas, gavėnioje šis tas susi
taupė geram darbui, nesgi esam 
krikščionys.

viršininkas ... Tik kelios 
žvaigždės buvo viršuje. Naktis 
buvo vėsi. Tyloje, visiškoje ty
loje, aidėjo sargybos žingsniai. 
Staiga ją pertraukė aštrus ir 
pratysęs -šauksmas. Kai vyrai 
pasiekė vietą, iš kurios ėjo 
šauksmas, prie odų krautuvėlės 
gatvėj gulėjo du negyvi- Gat
vėje ir dabar niekas nejudėjo. 
Tik kažkur tylą ardė šuns kau
kimas. O čia pat vėjas girgždi
no iškabą, kuri prancūziškai ir 
arabiškai kvietė Coca Colą ger

tuose pasirodė virtęs pabėgėliu 
egzilu buvęs de Gaulle artimiau
sias bendradarbis išlaisvintos 
Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas Georgės Bidault.

Velykę švenčių proga “nuo
širdi padėka Jums priklauso vi
sų šelpiamųjų vardu už spau
dos talką” — rašo Balfo rei
kalų vedėjas, siųsdamas redak
cijom savo sveikinimus. Ir pri- 

Didžioįi mūsų bėda, kad rei- deda dar Balfo 100 skyriaus 
kia daugiau duoti, negu gauni sveikinimą ir prašymą: “Vargs-

PRANCŪZIJOS ir Alžiro žemė
lapis.

— Jugoslavijoje mirė 61 me
tų atsargos karys, kuris galvo
je buvo išnešiojęs kulką 35

PIRMADIENIS:
Tai paliaubų pradžios 

“Mūsų miestai paliaubų 
bus išmirę”, iš anksto buvo pa
skelbęs gen. Salanas. Ir tikrai 
— visuotinis streikas- Krautu
vės ir restoranai uždaryti. Te
lefonas nutrūko. Elektros nėra. 
Ir vyriausybės būstinėje dirbo 
prie žibalo lempų. Viešbutyje

Tas
je galima pajusti iš santraukos 
dienoraščio Martin W- Day- 
zings. kuris ištisai buvo paskelb
tas šveicarų “Die Weltwoche”. 
Jame rodomas vaizdas tų die
nų ir naktų, kada buvo pasira
šytos paliaubos.

Kiekvieną dieną — rašo to
liau — Balfo Centras gauna 
bent dešimtį laiškų, prašančių 
pagalbos. Vieni ateina tiesiai, 
kiti per tarpininkus, treti per 
atvykusius iš už geležinės sie
nos. “Kartais prisiunčiami išti
si sąrašai kankinių”.

Prašymai būna graudūs, “be
skaitant darosi klaiku”: žmonės 
be rankų, be kojų, džiovininkai, 
gausios šeimos, “kurių visas 
turtas ir uždarbis — tuzinas 
vaikų”. Prašymai išreiškia ir ne
vilti, jog nebus išgirsti: “Aš ne
žinau. ar mano žodžiai j Jūsų 
širdį besibels. Gal nukris, kaip 
tylią naktį rasotas žiedas nuo 
obels” (Punskas). Pro tuos žo
džius pamatai ašaromis rasotą 
veidą. Ašarų daug, o pagalbos 
rankų mažta.

DARBO FRONTE
Hoffa ir Reuther — du uni

jų lyderiai sutarė vienas ant
rą remti. Hoffa nori įeiti vėl 
į AFL-CIO. Tad jam reikalin
ga Reutherio parama. Reuthe- 
ris nori būti AFL-CIO preziden
tu. Tada jam reikalinga Hoffos 
parama. Hoffa, sunkvežimių 
unijos (teamster) pirmininkas, 
su visa unija buvo išmesti iš 
unijų sąjungos dėl sukčiavimo.

Titas klauso Maskvos
Maskva buvo pareiškusi pro

testą prieš Djilas knygos “Pasi
kalbėjimai su Stalinu” projek
tuojamą paskejbimą. Ta žinia 
paaiškina, kodėl Titas suėmė 
Djilas ir vėl įkišo į kalėjimą.

— Anglijos laivo 13 jūrinin
kų, kurie atsisakė Australijoje 
tęsti kelionę toliau laivu, kuris 
veža kviečius į komunistinę Ki
niją, buvo nuteisti po 14 die
nų sunkiem darbam. Pagrindas 
— “dezertyravimas iš laivo”.

— Demokratai esą apsispren
dę į New Yorko gybernatorius 
siūlyti Wagnerį. Pastarasis tu
ri prezidento Kennedy politi
nių patarėjų paramą.

— Prezidentas pareiškė, kad 
rugpjūčio mėn. bus paleisti per
nai pašauktieji atsarginiai, ku
rie to norės. Ir kariuomenės
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“Peilio dūriai”, pasakė sar
gybos viršininkas ir koja ap
vertė lavonus veidu į viršų. 
“Taip higieniškiau”. Dokumen
tų nebuvo rasta kaip paprastai.

“Einam toliau”, kalbėjo vir
šininkas. atlikęs rutiną, kuri 
jam regimai buvo įprasta.

Tik vėliau patyrė, kad tai 
nebuvo prancūzų organizacijos 
OAS darbas. Musulmonai mu
sulmonus buvo nužudę. Tai bu
vo du sukilėlių .armijos LFN 
agente. Prancūzai turėjo žinių, 
kad LFN paruošė ir pasiuntė 
į Alžirą. Oraną ir kitur 300 
agentų, kurie turėjo tarp mu
sulmonų palaikyti drausmę, ap
saugoti nuo provokacijų, kai 
tik bus paskelbtos paliaubos- 
Bet jie turėjo mirtinus prieši
ninkus kitą organizaciją MNA 
(Mouvement National Algerien), 
kuri derybose su Prancūzija 
nedalyvavo. Ir jos kovojo vie
na su kita teroru, žudymais. 
Toje kovoje pastebėta, kad L 
FN paskutiniu laiku

jėga nenukentės — ji bus dar 
didesnė nei prieš metus.

OCSAN JfRAHCE

SEKMADIENIS:
Paryžiuje kalbėjo de Gaulle. 

Alžire jo negirdėjo. Nuo pat 
ryto būriavos. Studentai buvo, 
kaip paprastai, susirinkę į šau
niosios Michelet kavinės tera
są- Kalbėjos, lyg būtų čia su
sirinkę savo gyvenime jau pas
kutinį kartą. Laukė įsakymo 
leistis į kovą. Iš tolo artėjo 
šauksmas, kurį aštriais balsais 
kartojo choru: “Algerie fran- 
caise”. šauksmo ritmui sustip
rinti daužė lazdom į kavinių, 
restoranų, krautuvių nuleistas 
uždangas. Pagal ritmą susidarė 
švilpikų muzika, ir gatvės mi
nia leidosi šokti. Tai buvo des- 
peracinis karnavalas, belau
kiant ženklo iš gen. Salano.

Pusiaudienis. Saulė dingo už 
debesų. Ėmė lynoti. O instruk
cijų iš Salano vis nebuvo- Pa
galiau per radiją prabilo gen. 
Salanas. Sakė, kad Alžiras vis- 
tiek bus prancūziškas, bet ins
trukcijų ką daryti nedavė. Ins
trukcijos atėjo iš Paryžiaus- Ka
rinė valdžia gavo telegramą, 
kad paliaubos pasirašytos ir 
nuo pirmadienio 12 vai. Įsiga
lioja. Įsakyta imtis visų prie
monių ramybei išlaikyti.

Žinia džiaugsmo nesukėlė. 
Tik rūpesti ir laukimą iš nau
jo. Musulmonai savo dalyje į- 
sirengė barikadas. Laukė, kad 
europiečiai Įsiverš Į siauras gat
veles ir ims pjauti. O europie
čiai nesiveržė. Nebuvo sulaukę 
tokio Įsakymo. Ir bombų spro
gimo nebuvo girdėti. Tik gat
vėse patruliavo kariniai patru
liai. Neperėjai gatve tris kar
tus neparodęs savo dokumentų. 
Bet po eilės mėnesių tai buvo 
pirmas vakaras, kuriame 
vo niekas nužudytas-
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ŠEŠTADIENIS:
Tai buvo kovo 17 sostinės 

dalyje Kashbah. musulmonų gy
venamoje . . Vyrai, kurie bu-

— nusiskundžia susirūpinęs tančių Sibire, Europoje ir ki- vo skirti nakties sargybai, pa- 
Balfo reikalų vedėjas. Ir naro- tur tautiečių vardu sveikiname siėmė automatus. Prie jų prisi- 
do skaičius: sausio — kovo mė- Jus didžiųjų švenčių proga. Gal dėjo du užsieniečiai žurnalis- 
nesiais gauta 15.235 dol.. o rei- galite jiems suteikti džiaugsmo tai. Gelsvoje gatvės lempų 
kėjo išleisti 20.195- Didžioji iš- savo kuklia duokle?”. Niekada šviesoje matei tų vyrų veidus 
laidų dalis tenka individualinėm nevėlu, kol galime. Vėlu bus, — jauni, siauri, rimti veidai.

Velykos ir Ralfas
Balfo šalpa siekia beveik iš

skirtinai tuos lietuvius, kurie 
nelaukia Velykų ir jų džiaugs
mo, — rašo kun. L. Jankus, 
Balfo reikalų vedėjas, siųsda
mas laikraščiam šventinius svei
kinimus. Nurodo ir priežastį: 
nelaimės, karai ir mūsų tautos 
priešai daug Hetuvių “nustū
mė amžiam į vargo jūrą”- Vie
ni gyvena Anapus, bet ne už 
grabo, ir dėl to dar gyvi — 
pavergtoje Lietuvoje ir Sibire. 
Kiti vargsta už geležinės sienos 
Lenkijoje, lietuviškam Suvalkų 
krašte. Dar kiti sustojo pakelė
je, Vokietijoje, kai pro ją pra
ėjo banga bėglių, o anuos su
laikė nesveikata. “Taip ir ken
čia mūsų tauta” — pastebi kun. 
L. Jankus.

“žygiuojam”, pratarė sargybos metus.susirinkę užsienio koresponden- CHARLES de GAULLEGEN. RAOUL SALANsiuntom anapus užtvaros. Men- kai nueisime Anapus ...

DR. PETRAS MAČIULIS

TRYS ULTIMATUMAI
(16) - .*

Kai 1939 rugpiūčio 23 Vokietijos užsienio reika
lų ministeris Joachim von Ribbentrop pasirašė Mask
voje su V. Molotovu nepuolimo paktą, visiems bu
vo aišku, kam tai padarė. Po savaitės užpuolus Len
kiją, šiurpas nukrėtė pasauli, kuris dar nežinojo, 
kad Maskvoje buvo nuspręstas likimas ir Baltijos 
valstybių. Buvo sutarta, kad Estija ir Latvija ati
tenka Sovietų Rusijos Įtakos sferai, o ^Lietuva — 
Vokietijos. Po mėnesio ir Lietuva buvo užleista bol
ševikų interesam.

Su estais ir latviais susidoroję, bolševikai spa
lio 4 pasikvietė į Maskvą ir Lietuvos Įgaliotinius, 
kuriems buvo patiektas toks pat diktatas — įsileisti 
raudonosios armijos bazes. SSSR raudonoji armija 
nuo rugsėjo mėn. jau buvo užėmusi Vilnių, sulau
žydama nepuolimo paktą su lenkais.

Savitarpio pagalbos paktas

Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagal
bos paktas po gana kietų derybų, kuriose dalyvavo 
kartais ir Stalinas, parodęs tikrai kaukazišką be- 
kompromisinį užsispyrimą, buvo pasirašytas 1939 spa
lio 10.

Sis paktas, kaip ir 1926 metais Maskvoje pasi
rašyta nepuolimo sutartis, buvo terminuotas tik ka
ro metui. Be to. tai trumpiausio teksto už visus anks- 
tybesnius susitarimus, nes teturi vos septynias 
straipsnius. Jo terminas arba galiojimo laikas turė
jo baigtis drauge su antrojo pasaulinio karo pabaiga.

Šio pakto, kaip ir kitų su Sov. Sąjungos pasira

šytų sutarčių svarbiausias nuostatas buvo abipusis 
Įsipareigojimas gerbti nepriklausomybę vieno ir ant
ro krašte, nesikišti į vidaus tvarką, nesidėti i sąjun
gas su galimais vieno ar kito krašto būsimais prie
šais. .

Kadangi prie šios sutarties dar buvo pridėta'- nie
kur neskelbtinas priedas dėl Sov. Sąjungos įgulų įve
dimo į Lietuvos teritoriją, tai. savaime suprantama, 
kad Lietuvos Įgaliotiniai buvo atkreipę ypatingą dė
mesį Į tuos sutarties punktus, kuriais Sov. Sąjunga 
Įpareigojama visais atžvilgiais gerbti Lietuvos suve
renumą. jos vidaus santvarką ir politinę neliečiamy
bę. Bet Lietuvai gana greitai teko nusivilti Sovietų 
Sąjunga, nes ji. jau pasirašydama su Lietuva savi
tarpinės pagalbos paktą, istorijoje negirdėtu būdu 
panaudojo klastą: tik prieš kelias savaites buvo susi
tarusi su vokiečiais ir nusprendusi užimti visą Lie
tuvą.

Teisių mokslas žino dėsnį: jei viena iš susita- 
' riančių šalių turi kitus tikslus, priešingus susitarimo 
esmei ir dvasiai, ta jos sutartis laikoma niekine. 
Bet apie tai žinojo tik pati Sovietų Sąjunga ir Vo
kietija. Apie Molotovo — Ribbentropo slaptą susi
tarimą 1939 rugpiūčio 23-24 Maskvoje pasaulis suži
nojo tik po kelerių metų, kai buvo paskelbti Vokie
čių Reicho archyvai. Tada tik paaiškėjo Sovietų Są
jungos klasta, kurios ji griebėsi prieš mažesnius sa
vo kaimynus — Estiją, Latviją ir Lietuvą.

Kai tokią pat sutartį bolševikai pakišo pasirašyti 
Suomijai, pastaroji atsisakė siūlymą priimti. Dėl to 
Sovietų Rusija, sukėlusi provokacinius pasienio inci
dentus, suomius užpuolė. ŠĮ kartą Europa jau kiek 
griežčiau pasielgė: Sovietų Rusija buvo išmesta iš 
Tautų Sąjungos organizacijos. Gi suomiai apie šim
tą dienų didvyriškai gynėsi, sukeldami pasaulio nuo
stabą. Bet jų jėgos išseko. Turėjo nusileisti, nes 
nei medžiaginių gėrybių nei žmonių skaičiumi ilgiau 
negalėto ištesėti.

Grįžtant prie tos “savitarpinės pagalbos” sutar
ties, pastebėtina, kad Sov. Sąjunga neturėjo tikslo nei 
jos laikytis. Jei būtų buvę kitaip, nebūtų atsiradę 
sunkumų susitarti įvairiais klausimais. Kliuvo dėl to. 
kad Sovietų Sąjunga, žadėdama nepažeisti Lietuvos 

nepriklausomybės, iš tikrųjų galvojo ją likviduoti ir 
siekė tam tikslui susidaryti palankiausias sąlygas, 
pav., reikėjo susitarti dėl nuomos normų už Sov. Są
jungos kariuomenės užimtas kareivinių patalpas, po
ligonus, aerodromus (esamus ir naujus Įrengimus). 
Kadangi Sovietų Sąjungos įgaliotiniai žinojo, kad čia 
bus ne nuoma o Maskvos “nuosavybė”, tai darė to
kias nuomos pasiūlas, jog buvo neįmanoma rasti su
sitarimui bazę, Lietuvos vyriausybės komisija už 
naudojamų patalpų kubinį metrą statė visai norma
lią kainą, tai Sovietų atstovai, lyg pasityčiodami, siū
lydavo dešimts kartų žemesnę normą. Bolševikai nu
leisdavo negprdomis ir tai, kad reikės atlyginti ūki
ninkams, jei tektų nusavinti jų žemę ir nukelti tro 
besius.

Norėdami patirti, kaip bolševikai tuos pačius 
klausimus sprendžia Estijoje ir Latvijoje, mes kas 
mėnuo susitikdavome ir keisdavomės informacijomis. 
Bolševikų taktika tose derybose buvo ta pati. Nei 
Estijoje nei Latvijoje niekas neabejojo, kad Sov. 
Sąjungai svarbu buvo ne susitarti, bet laimėti laiką. 
Po keturių mėnesių derybų, dukart į savaitę po 4-5 
valandas posėdžiaujant, praktiškai joks susitarimas 
nebuvo parafuotas. Kai bolševikai kuriuo nors klau
simu nenori susitarti, jie visur ir visais laikais pa
našiai elgiasi.

Taip jie elgėsi prieš pora metų Londone nusi
ginklavimo komisijoj, taip elgėsi dar šiemet Švei
carijoje tardamiesi dėl atominių bandymų kontrolės, 
taip elgsis ir rytoj bei poryt, kol prieš juos bus pa
vartota rimta stabdomoji jėga. Maskviniai bolševikai 
yra tie patys rusai, kurie savo būdui aptarti turi ir 
tinkamą patarlę: “Poka grom nė trėsnėt, mužik ne 
perekrestitsja”. Kol perkūnas netrenks, kaimietis ne
persižegnos.

Lietuva turėjo ir kitų sunkumų — tai Vilniaus 
miesto perėmimas lietuvių administracijos žinion. Ir 
čia bolševikai buvo sunkiai sukalbami. Antai, jų ka
riniam daliniui buvo pavestos Naujosios Vilnios di
delės kareivinės, o jie visokiom priedangom teisino
si vis negalį perkelti iš Vilniaus tų dalinių, kurie 
čia buvo sugūžėję po rugsėjo 17. Iš tų sovietinių da
linių būdavo bėglių, dezertyrų, bet bolševikai pra
džioje tai slėpė. Vienas raudonarmiečių leitenantas 

iš savo dalinio buvo pasišalinęs 1940 kovo 4 d., o 
mūsų įstaigos tik balandžio 8 buvo paprašytos padė
ti surasti dezertyrą. Kai lietuvių policija’ nustatė jo 
slapstymosi vietą, tas leitenantas, supratęs savo pa
dėtį, nusišovė.

Būdavo ir smulkesnių atsitikimų. Eiliniai rau
donarmiečiai, per ilgai užsibuvę pas savo “simpati
jas” ar daugiau paėmę “vodkos”, praleisdavo savo 
dalinio patikrinimo laiką ir visai nakčiai negrįždavo 
Į kareivines. Dėl to sovietinės Įgulos mums nesiskun
dė, matyti, nenorėdami savo kariuomenės prestyzui 
kenkti. Sovietinių įgulų vadovybė nebuvo padavusi 
mūsų įstaigoms nė vieno skundo, kol 1940 gegužės 
mėn. 25 griausmu iš Maskvos pratrūko raudonasis 
užsienių reikalų komisaras Molotovas.

Apie šeštą valandą ryto Molotovas sviedė Lietu
vos vyriausybei kaltinimą dėl tariamo sovietinių ka
reivių grobimo. Esą, Lietuvos saugumo įstaigos tuo 
būdu šnipinėjančios sovietų karines paslaptis. Sumi
nėjo ir trijų ar keturių karių pavardes. Iš karto pa
sidarė aišku, dėl ko rusai tokie nesukalbami komisi
joje dėl sutarties nuostatų techniško pritaikymo. Lie
tuvos vyriausybė, be to, suprato, kad čia tik pra
džia. kad už to kaltinimo slypi dar piktesni kėslai.

Mūsų įstaigos pradėjo visu stropumu reikalą aiš
kinti ir tirti. Rezultatų ilgai laukti nereikėjo. Kri
minalinė policija greit išaiškino raudonarmiečių 
“simpatijas”, pas kurias du raudonarmiečiai, pasiro
do, buvo apsistoję net dvi savaites. Buvo surastos 
tų raudonarmiečių su savo “simpatijomis” nuotrau
kos, su tam tikrais dedikaciniais įrašais. Apie jo
kius raudonarmiečių grobimus, apie tariamą raudon
armiečių kalinimą rūsyje, iš kurio, anot Molotovo, 
vienas “pagrobtasis" pabėgęs kanalizacijos vamzdžiu, 
nei Lietuvoje nei Vilniaus mieste niekas nežinojo.

Nė į galvą niekam negalėjo ateiti absurdiška 
mintis panašiu būdu šnipinėti Sovietų įgulų,gyveni
mą bei jų veiklą. Visų pirma, tai nebuvo reikalin
ga, nes kiekvienoje sovietinėje įguloje buvo po vie
ną mūsų ryšio karininką, kuris oficialiai galėjo dau
giau pamatyti, negu renkant žinias iš raudonarmie
čių — dezertyrų. Jie mums buvo visai nereikalingi.

(Bus daugiau)
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RAPORTAŽASH CHICAGOS

Keturi G- Verdi “Aidos” ope
ros spektakliai Chicagoje, su
traukę pilnutėles sales žiūro
vų, jau praėjo, žiūrovų širdy
se pasiliko džiaugsmas ir nepa
mirštami įspūdžiai, o išeivijos 
lietuvių muzikinio gyvenimo is
torijoje “Aida” liks šalia kitų 
pirmaeilių muzikinių įvykių.

Po sunkiosios “Aidos” spek
taklių publika priėjo beveik vie
nodos išvados, kad “Aidos” 
spektakliai buvo patys geriau
si iš visų pastatytų operų lie
tuvių kalba paskutinių šešerių 
metų bėgyje

Ypač įspūdingai “Aidoje” su
žibėjo chorai, jų ansamblinis

* dainavimas. Didžios pagarbos 
ir visuotino muzikos kritikų pri
pažinimo susilaukė operos diri
gentas A. Kučiūnas.

D. Stankaitytč, St. Baras, Aid 
Stempužienė, Al. Brazis ir J. 

’ Vaznelis — buvo tie poliai, ku
rie davė “Aidos” spektalkių vo
kalinį groži, vientisumą ir dar
numą, šaba labai įspūdingo cho
rų dainavimo. N. 
K. Bertubenė, V.
J. Savrimavičius 
kios reikšmingos 
lės partijos, kada
mos, atidavus talentą ir ilgų va
landų darbą

(Rašančiam šiuos žodžius ne
teko girdėti ketvirtojo “Aidos” 
spektaklio, kuriame Amneris 
partiją dainavo Amerikos lietu
vaitė A. Giedraitienė, o vyr. 
Vaidilutės — G- Mačytė).

• Vienas muzikos profesorius 
ir kritikas spektaklio metu aiš
kiai prasitarė, kad. jei keturi 
didieji solistai, “Aidoje” daina
vę vedančias partijas, dabar ga
lėtų grįžti į laisvą Lietuvą, jie 
ten būtų pirmaeibų sobstų tar
pe ir jiems, tikriausia, būtų pa
tikėtos tos pačios partijos.

šie muzikos autoriteto žo
džiai liudija faktą, kad betu- 
vių išeivija kūrybiškai nėra 
skurdi, kad ir čia atsiskleidžia 
naujų talentų. \ 
Kai po papildomojo 
spektakbo vidurnakty susiti
kom su St. Barzduku, 
rybos pirmininku, jis pasakė: 
“Mačiau Aidą New York City 
operoje, mačiau Clevelande, bet

Linkevičiūtė, 
Liorentas ir 
parodė, ko- 
yra antraei- 
jos atlieka-

AIDA ir Radames — solistai Danutė Stankaitytč ir Stasys Baras Chica- 
ges lietuviu operos statytoje Verdi 4 veiksmų operoje Aida. Nuotr. Vlado 
Juknevičiaus.

Berniukų choras žengia pirmyn
KENNEBUNKPORT, ME.

Šv. Antano gimnazijos ber
niukų choras žengia pirmyn. 
Choras turi apie 40 narių, vi
si jauni berniukai, gražioje uni
formoje ir scenoje šauniai at
rodo.

šiais metais choras savo mi
nėjimuose gimnazijoje pasirodė 
daugeli kartų ir meninėje daly
je buvo kaip ir pagrindu Cho
ras savo repertuare turi ’eng-

Choro dirigentas Tėv. Ber
nardinas. O.F.M., nepaprastai 
jautrus ir švelnus, bet ambi
cingas dirigentas. Stebėtinai 
veda chorą į švelnesni, skam
besni darnumą.

Turint galvoje berniukų am
žių, yra labai sunku išgauti iš 
jų darnesni, skambesnį sąskam
bį ir išryškinti išpildomą gies
mę ar dainą. Bet T. Bernardi-

vesnių ir sunkesnių dainų, ku- nas sugeba išreikalauti iš cho- 
rias neblogai išpildo. Pastebė-

o 1964 metams pradėta ruoš
tis visų laukiamai K. V. Banai
čio operai “Jūratė ir Kastytis”.

Lietuvių operos vadovybė, so
listai ir chorai mato, kad ope
ra Chicagoje jau virto tradici
ja ir jos lietuviai pageidauja 
ir laukia. Paskelbus ketvirtą
jį papildomą spektaklį, per ke
bas dienas bilietai buvo išgau- 
dyti-

šia proga reikia prisiminti 
operos chormeisterius — A. 
Stephens, Alf. Gečą, F. Strolią, 
rež- Kazį Oželį, dail. Vyt. Vit
kau ir dešimtis kitų, kurie la
bai daug darbo atidavė “Aidos” 
spektakliams.

Premjeros metu pirmose ei
lėse dairiausi svečio iš New 
Yorko. Darbininko red. prof. 
J. Brazaičio, su kuriuo iš vaka
ro teko matytis ir kalbėtis. Kai 
kitų pasiteiravau, kur yra pro
fesorius, man buvo atsakyta, 
kad jis grįžo Į New Yorką, į 
Darbininko koncertą. O New 
Yorke, Darbininko* koncerte, 
tuo metu kaip tik dainavo lie
tuvių operos išeivijoje steigė
jas ir drąsaus bei ugningo jos 
kebo pradininko Vlado Baltru
šaičio vedamas Apreiškimo pa
rapijos choras- štai dėl ko ir 
mes tą dieną iš Chicagos min
timis jungėmės su New Yorku, 
su Darbininko švente.

Po kito “Aidos” spektaklio 
vėl vidurnaktyje man paspau
dė ranka muz. Vyt. Strolia iš 
New Yorko: “Iš kur tu mane 
pažįsti. Vytautai” — paklausiu. 
“Ogi iš tavo reportažų Darbi
ninke".

“Aidos” spektakbų dienomis 
į Chicagą iš visos Amerikos ir 
Kanados buvo suplaukę lietu
vių, operos entuziastų. Tai reiš
kia, kad opera yra ne vien Chi
cagoje, bet visos beturiu išei
vijos pasididžiavimas.

) VI. Ramc|us

Flushing — Comer detached > 
2-Family, 9year Brick, 5 and I 
3J4, finished basement. Many | 
Extras. Asking $32,990. Phone » 
HI5-6209. [

“Aidos”

LB Ta-

ro tai. kas gabma. ... . . .
tina, kad dainos, atatihkančios Reikia palinkėti dirigentui ir uvių operos cagojepasta- 
. . , . ... . paunKeu aingemui ir tytoji Aida man padare didžiau-
bernuKą dvasiai ir nuotaikai, chorui daug sėkmės giesmėje ir

dainoje.
Malonu, kad šis choras jau 

pradeda lankyti ir aplinkines 
kolonijas. Gegužės 13 yra už
kviestas Į Worcester, Mass., iš
pildyti programą Motinos die
nos minėjime-

Zigmas Snarskis

išpildomos daug geriau
Choras taip pat turi ir baž-

nytinį repertuarą ir savo pa
maldose gieda mišias ir giesmes
Savo gražiu giedojimu kelia 
klausytojų širdis aukščiau kas
dienybės ir sukaupia nuoširdes
nei maldai.

ĮNAME SU VELYKOMIS!

Mr. & Mrs. MATTKEW MAŽEIKA

PARK FLORIST
Visokiomis progomis gėlės pristatomos 

veltui — F.T.D.
SUE 1VOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. VIrąinia 9-3112

šią įspūdi!”.
Į akis krito faktas, kad vi

suose keturiuose “Aidos” spek
takliuose buvo labai daug Ue- 
tuviškojo jaunimo ir amerikie
tiškos publikos, nes ir ameri
kiečių radijas ir didysis Chi
cago Tribūne dienraštis operą 
plačiai garsino, kaip rekomen
duotiną muzikinį įvykį Chica
goje.......

Papildomame “Aidos” spek
taklyje buvo visas būrys sve- 
čių ir iš Chicago Lyric operos. 

Išios operos vadovybė pakvietė 
beturiu operos chorus dainuo
ti šiam sezone Lyric operoje.

Bet; kiek teko iš operos val
dybos nugirsti, kvietimas nega- 

| Įėjo būti priimtas, nes kitam 
g sezonui numatyta pastatyti ‘Ca- 
1 valeria Rusticana” ir “Pajacus”,

Hartford. Conn.
Skautę teismas

“Visos vyr. skautės it risi 
skautai vyčiai kalti!” — šaukia 
prokuroras Pileika, palaikomas 
savo dūdininkų. “Nekalti!” — 
atkerta gynėjas Trečiokas, rem
damasis savo štabu. Teisėjas 
Raškys bando palaikyti tvarką, 
o žiūrovai, risi prisiekusieji, ati
džiai klauso ir ruošia sprendi
mą.

Taip įvyko po sktn. Em- Put- 
vytės tarto atidarymo žodžio 
Hartfordo vyr. skaučių ir sk. 
vyčių teismas, balandžio 8 d. 
Jis užsitęsė virš trijų valandų, 
įskaitant mažą pertrauką su ka
vutė, gardžiai paruoštą vyr. 
skaučių. Tačiau laikrodžiai ne
buvo stebimi; taip visi buvo į- 
sigilinę į užmestus kaltinimus 
ir jų gynimą.

Kaltinimai, trumpai išreikšti, 
buvo tokie: 1. vyr- sk. ir sk. 
vytis nesistengia išmokti betu
riu kalbos ir bendrai išsilavin
ti betuvybėje:-; 2. nesidomi da
bartine Lietuvos padėtim, jos 
laimėjimais, jaunimu ir tt., ir

(nukelta į 5 psl.)

-

SIŲSKITE f LIETUVĄ IR SSSR

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos.paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po l’/2 — 2 mėnesių

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.)

Tel. R E 4-4428

'C* ‘"ssCV Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN koncertai nuo 4 vai. popiet
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė

* Užkandžiai iš nuosavos virtuvės

Maloni susifikimo vieta Yorkvdeįe
Kiekvieną vakarą, šokiai ir šiaip maloniai lai
kas praleidžiamas prie Niek Aversano vado
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas — 
akordeonistas Philip Victor, dainininkė Sigrid 
ir baritonas Jay Gaymor.

t !

iti&ent vįsruiee
< Buvusi Cafė VVieneck Puiki europė-jinė virtuvė
Rezervacijoms skambinti AT 9-8230 — Prašykite BETTY 
207 EAST 86th STREET »prm Sr<l Avenue) NEW YORK CITY

CAMP ALVERNIA
For Boys

105 PROSPECT ROAD, CENTERPORT, LONG ISLAND. N. Y.
1886—1962 76 YEARS OF CAMPING FOR BOYS 

The Ideal Catholic Camp for Your Bov!
FOR BOYS 6-14 — THREE AGE GROUPS

Day Campers Accepted Season: June 30 - August 25
Rates

$5 Registration; $100 per 2 weeks: $190 per month: $370 per Season 
Located on beautiful Centerport Harbor on the North Shore of Long 
Island — only 40 miles from New York City — Modern cabins and 
faciHties — noted for excellent food — well-balanced. organized 
program — land and water sports. mories, erafts. trips. horseback 
riding, all under expert supervision of experienced educators — 
entire staff composed of \

FRANCISCAN BROTHERS
For Information Write to

Brother Director, Camp Alverma 
179 NORTH 6th STREET, BROOKLYN 11. N. Y.

Pbone (area code 212) EVergreen 8-8375
Approved Members 

National Catholic ęamping Association 
American Camping Association

ROSEDALE $23,000
LARGE 6 1OOM RANCH
1 baths, finished basement 

aluminum awnings — S/S 
» Many Ebctras

LA 5-2917 Principais

FLUSHING SACRIFICE
Brick attached. 3 bedrooms 

gas heat, garage, large yard 
choice area 

Asking $17,990. Principais only.
BA 4-7589

LAURELTON
6 rooms, fireplace, semi-finished 
basement. oil-steam, garage, fine 
residential area, near schools and 
churches, conviriient transportation. 
Principais only. .... ....... BO 8-4485.

AROSLEY $26,900
4 Bedrooms. Heated finished base
ment, Walk to all schools, Co-op 
su-imming club. Principais only.

OW 3-2141

DOBBS FERRI
COMMUTER* S DREAM

Small beautiful 6 room brick heme. 
Fireplace. patio, garage on aere 
landseaped and fenced. Near Hud- 
son River, schools and churches.

OWens 3-9226

FREE 
NO CASH NEEDED

Large and attractive display of 
moderately— priced toys placed 
Free at your next Fund Raising 
event, large or small.

TOY DISPLAY CC
For Information — PL 9-1830

Jane Davies Restaurant
(Since 1929) 

“American Food as American as 
Apple Pie” — Luncheon.s, Dinners. 
Imported VVines. 145 W. 55th St.,.. 
N. Y. at 7th Avenue; — CI 7-0176.

Closed Sundays

Ladies: Hair off Faces, Arms, Legs 
and Body. Safe, rapid. permanent. 
painless. Expert to Sensitive ma
tute people’s needs. Free estimates. 
Results guaranteed.

E. CAPALDO
33 West 42r.d Street

8th Floor — PE 6-2920

ROOM AND BOARD
Oueens and Long Island

Cheerful. comfortable rooms. Elder- 
ly men. Tray or- table service. Bed 
patient acceptable. Reasonable rates

IL 8-7485

Famous “Blarney Štone’s” only 
PARTY ROOM

For Showers, Weddings. Retire- 
ments and Special Occasions —■ 
Accommodates 80. 701 3rd Avė. 
<Cor. 44th St.); OXford 7-9937.

C. FRANK'S 
ITALIAN & AMERICAN 

RESTAURANT - PIZZERIA 
Full Course Dinner Served ’ 

Evėry Sundav
3941 White Plains Rd. TU 2-6512 

(Bet. 223rd & 224th Sts. I

ROCHESTER FLOOR WAXING
Scraping Service 

IN 7-3365 
(Porter Service)

Special consideration given 
R?’’r’ous Institutiom

te

RAIŠE FUNDS
for Schools - Scouts - Organizations 
- Auxi!<aries - Mothers Clubs. Etc. 
No Risk—No Investment. Write for 
Free Information Sal Pinciotto -- 
105-28 - 133rd St.. Richmond Hill 
19. N. Y.: Tel.: JAmaica 9-3396.

EARN MONEY
for your Parish. School or Club. 
Sėli highest ąuality flavorings.-; 
Air sanitizers & Fumiture polish. 
Ali on consignement. Highest 
cash profits offered anvvvhere. <
C. DEL PRETE, 32 Cooper SU 

Bergenfield, N. J.; DU 5-7935

BE A

CARMELITE PRIEST 
Man of prayer 

of zeal 
of Mary

Man
Man

Write to:
Rev. Vocational Director

55 Demarest Avė.
Englewood. N. J.

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3-jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS

S. Beckenteino
Važiuoti B.MT 

arba IND

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK. 
krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukralnlškai 
išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų. 
♦ raukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
200 Orchard Street New York 2, N. Y,

Tel. AL 4-8319

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

— patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

COSMOS PARCELS EXPRESS

SVARBUS PRANEŠIMAS
visiems, kurie siunčia dovanų siuntinius savo draugams ir 
giminėms visose Sovietų Sąjungos vietose. Jūs galit 
dėti į Jūsų siuntinius vartotus: juvelyrinius išdirbinius, 
laikrodžius, foto aparatus, rankines siuvamas mašinas, ne
šiojamas rašomąsias mašinėles, medžioklinius šautuvus, 
amatininkų rankinius Įrankius, muzikatinius instrumentus, 
juostelėse užrekorduojami aparatai (tapė recorders, Hi-Fi 
fonografus, tranzistorinius radijo aparatus, dulkių siurb
lius, 8 mm filmavimo aparatus, ■ su sąlyga, kad visi iš
vardintieji daiktai yra geram stovyje.

Mes užtikriname Jus mūsų įprastu, greitu, patikimu 
ir garantuotu patarnavimu visuomet.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms į bet kurią * 
SSSR dalį....................................................Licensed by Vncshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS

2 
------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

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

♦P
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ............... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ..............  Ll 2-1767
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ..............   TL 6-2674
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ...........  EV 4-4952 ig
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ............... Dl 5-8808
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ........... WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road .........  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue..................VI
• GRAND RAPIDS. Mich. — 606 Bridge St., N.W. GL
• HAMTRANCK. Mich. — 11333 Jos. Campau............... TO
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue............... CH
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street ............   FO 3-8569
• NEW YORK, 3. N. Y. — 39 - 2nd Avenue _____   AL 4-5456
• NEVVARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue............... 81 3-1797
• NEW HAVEN. Conn. — 6 Day Street ...............  LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street _____ _ ____  MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street . .......... GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892

r. • PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street . ... HU 1-2750
• • SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......... Fl 6-1571
į. • VVATĖRBURY, Conh. — 6 John Street ..........  — PL 6-6766
(• • VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868
£ • VINELAND. N4. — W. Landis Avė.. Greck Orthodox Club Bldg.
(fe Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekinadicnims

Ulster County. N.Y. — 8 rm. house, < 
4 rm. bunąalow with all conveni- <% 
ences. on I’į aeres. Land ideal for 
sale of lots. or other business ven- įį 
ture. 700 feet frontage. Owner. Call ®

DA 3-7555

1-5355 
"8-2256 
7-1575 
6-4724

Tony’s Construction Co.. btiildcrs & 
gen. contractors for the homeovvner. 
kitehen cabinets. wa niro be. slidiną 
door elosets— made to order: fin. 
basements. atties. No job too-small 
or too large. Guaranteed. free esti- 
mates. SL 6-2800 - 2801. Shoivroom, 
488 Ralph Avė. Daily A Sat. 9 a.m. 
- 6 p.m.; Tues. & Thurs. - 9 p.m.

.?
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Pirmas žvilgsnis ir žingsnisH

Maspethe pašventintas naujos bažnyčios kertinis akmuo
Verbų sekmadienį, balandžio 

15, beveik po 2 metų darbo 
buvo įžengta į Maspetho lietu
vių naują bažnyčią. Iškilmės 
prasidėjo 7 v. naujutėlių vė
liavų iškėlimu gražioje aikšte
lėje, dalyvaujant katalikų ve
teranų atstovams ir klebonui 
prel. J. Balkūnui. Į lietuvišką 
bokštą varpas buvo įkeltas 
anksčiau. Jis savo aidžių balsu 
pirmą kartą kvietė į naujus Die
vo namus, kur Kristus taip pat 
buvo įžengęs į naują altorių.

Tai buvo tik pirmas žvilgs
nis ir pirmas žingsnis į naujai

pastatytą bažnyčią. Pagrindinės 
iškilmės bus gegužės 27, kai 
Brooklyno vyskupas B- McEn- 
tegart bažnyčią šventins. Ver
bų sekmadienį tebuvo pašven
tintas kertinis akmuo, šventi
nimo apeigas atliko prel. J. 
Balkūnas. Akmenyje įmūrytas 
dokumentas su parašais ir svar- 
besnėm žiniom pranešant: čia 
buvo pastatyta nauja bažnyčia, 
planuojant lietuviams inžinie
riams ir menininkams — P- Mu- 
lokui, V. Jonynui , ir k. Ir tas 
dokumentas ir nauja bažnyčia 
liudys lietuviškumą statytojų,

nes visur matosi lietuviškumo 
bruožai, pradedant pastatu, baž
nyčios vidaus puošimu, altorių, 
vitražinių langų, klausyklų ir 
suolų įrengimu.

Pirmas iškilmingas mišias au
kojo prel- J. Balkūnas, klebo
nas, o pritaikytą, vaizdų ir | 
jautrų pamokslą pasakė Tėv. 
L. Andriekus, O.F.M. Jo žodžiai 
giliai smigo į klausytojų širdis- 
Visi džiaugėsi, kad po ilgo dar
bo ir aukų galėjo pašlovinti 
Dievą, naujoje ir gražioje baž
nyčioje. K. R

Jaunųjų Lietuvos vyčių suvažiavimai 
' šiomis dienomis N. Y. — N. 
J. apskrities jaunųjų Lietuvos 
vyčių kuopų nariai ruošiasi ket
virtam suvažiaflmui Atvelykio 
sekmadienį, balandžio 29, šv. 
Petro ir Povilo parapijos sa
lėje Elizabethe, N. J.

Suvažiavimas prasidės 2 vai. 
popiet. Specialią kalbą, pritai
kintą jaunimui, pasakys Anta
nas B. Mažeika, Brooklyno 41 
kuopos vicepirmininkas. Kad 
jaunimas geriau pažintų savo 
senelių krašto sunkią padėtį, 
bus rodomas Jokūbo Stūko fil
mas iš Lietuvos. Kiekviena 
kuopa duos 15 minučių pro
gramą, bus įteiktos 
varžybų laimėtojams: 
kams až lietuviško 
drožinius, mergaitėms 
priejuostes, išsiuvinėtas lietu-

dovanos 
bemiu- 

kryžiaus 
— už

viškais raštais. Iškilmingas pa
laiminimas Svč- Sakramentu 
bus šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje. Grįžę į salę, dalyviai 
bus pavaišinti skania vakarie
ne, po kurios turės progos pa
šokti, pasilinksminti ir paben
drauti-

Suvažiavime dalyvaus jaunų
jų vyčių kuopos iš New Yor- 
ko, Newarko, Philadelphijos, 
Bayonne, Kearny, Maspetho ir 
Elizabetho. Kas domisi jauni
mu ir norėtų dalyvauti, malo
niai kviečiami atvykti ir susi
pažinti su jauriaisiais Lietuvos 
vyčiais.

Malonu pastebėti, kad šioje 
apskrityje jaunųjų vyčių kuo
pų ir narių skaičius .beveik pa
dvigubėjo nuo pirmojo suva
žiavimo Kearny, N. J., prieš 
4

LASTAUSKO MOKINIAI, 
ATSILIEPKITE!

Senas senutėlis Leonas Las- 
tauskas, 1912 - 1914 metais 
buvęs lietuvių mokyklos mo
kytojas Angelų Karalienės mo
kykloje, išvykęs Europon 1913, 
patekęs į karo audras, išgyve
nęs frontą Austrijoj ir pasili
kęs Lenkijoj, dabar gyvena ne
toli Punsko. Lastausko moki
niai yra kur nors Brooklyne. 
Atsiliepkite! Lastauskas yra pa
senęs, paliegęs invalidas, rei
kalingas paramos.

su-' 
Ca-

Balfas Lastauskui yra siun
tęs knygų, vaistų ir rūbų. Dau
giau neišgali. Gal buvę mokiniai 
sušelptų. Kas prisimena moky-

metus.
Suvažiavimas Amerikos 

viduryje
Antrasis jaunųjų vyčių 

važiavimas bus gegužės 6
rey, Ohio. Šis suvažiavimas bus 
sujungtas su apskrities ruošia
momis rekolekcijomis. Progra
ma prasidės 3:30. Praves Lie
tuvos vyčių pirmininkas Robert 
Boris. Specialų žodį jaunimui 
tarti pakviesta Elena šaulytė iš 
Philadelphijos. Dalyvaus kuo
pos iš Daytono, Clevelando, 
Detroito. Varžybų laimėtojam
— mergaitėm už gražiausiai nu
dažytus bargučius, berniukam 
už puikiausius Vyties piešinius
— bus įteiktos dovanos. Kiek
viena kuopa ruošiasi pasirodyti 
scenoje su programa-

Baltimores žinios
- Verbų sekmadienio pamaldo
se dalyvavo gausi minia maldi
ninkų. Didelis skaičius lietuvių 
ėjo procesijoje su pašvęstomis: 
verbomis- Ilgos eilės žmonių 
priėmė komuniją iškilmingose 
mišiose. Tokiu būdu šv. Alfon
so parapiečiai pradėjo švenčiau
sią ir svarbiausią savaitę — 
Didžiąją Savaitę. Visų pamaldų 
tvarka buvo išsiuntinėta para- • 
piečiams iš anksto. Kunigai iš 
sakyklos kvietė žmones gausiai 
dalyvauti visose šventos Savai
tės pamaldose, ypatingai ragi
no visus dalyvauti Didžiojo 
šeštadienio apeigose naktį.

Didysis choras, nors choris
tų skaičius ir nedidelis, vis dėl
to gerai atliko naujas mišias, 
kurias repetavo per kelias sa
vaites. Sužavėjo visus savo gra
žiu giedojimu.

Pavasaris jau atvyko su sa
vo saulėtom šiltom ir debesuo
tom lietingom dienom. Gamta 
pradėjo puoštis, žolė žaliuoja, 
gėlės žydi, medžiai krauna 
pumpurėlius. Lietuviai, kurie 
gyvena priemiesčiuose, tvarko 
daržus, kad gėlės galėtų tinka
mai papuošti jų namus. Kiti, 
kurie turi vasarvietes, prie Che- 
sapeake Bay. savaitgaliui atė
jus, ten važiuoja padirbėti; tai
so, valo, dažo, kad būtų pa
ruošta vasaros poilsiui-

Pirmoji komunija šv. Alfon
so bažnyčioje bus sekmadienį, 

. gegužės 6, per 8:30 vaL mišias.
Šiomis dienomis mažyčiai uoliai 
mokosi maldų ir bažnyčioje re
petuoja.

PREL. J. BALKONAS šventina kertinį naujos bažnyčios akmenį.

SI

IŠ VISUR«. .  M
vienas sa>

Draugelis, 
ateitininkų

toją Lastauska ir norėtų jam Jaunieji vyčiai dalyvaus re- 
padėti, rašykite Balfui, 105 Ilginėje, rogramoje. kuri pra- 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. sidės 9 v. ryte mišiomis ir ben-

B.R.V. dra komunija. ES.

KUN. A. KAZLAUSKAS Londone. tibuvę* klebonu lietuviu parapijoje 
virt 14 metų balandžio 7 itvyko j Australiją. Virtuje —- Atsisveikina su 
parapiečiais, apačioje — pasitikrina laikrodi, kad nepavtluotų į lėktuvą.

Filmai: kultūrine pramoga ir nesveikos sensacijos
Filmų pasaulis yra kontra- 

versinis. Čia daug valandų ski-~ 
riama sunkiam darbui ir tikrai 
kūrybai; bet pasisekimus daž
nai lydi orgijos, dykinėjimai, 
išdykavimai ir pinigų švais
tymai. Čia yra daug įkvėptų 
menininkų, rimtai žiūrinčių į 
savo darbą, net jam pasiau
kojančių: yra ir lengvo pinigo 
ieškotojų, netikrų, tik apsime
tančių meną mylinčiais, šarla
tanų, garbėtroškų, sensacijų 
gaudytojų. Pirmieji sukuria fil
mus, vertus visiems pamatyti, 
tikrus kultūrinius, kartais net 
auklėjančius; antrieji, vien gar
so ir pinigo besigaudydami. į 
ekranus išneša šlamštus, o i 
laikraščių puslapius — savo 
skurdaus, dvasinio gyvenimo 
nuolaužas.

Filmų mėgėjams — laisva va
lia pasirinkti. Laisvė pasirink
ti geriausius filmus, o negai
šinti laiko ir pinigų beverčiam. 
Geras filmas yra maloni pra
moga ir įdomus bei naudingas

Atostogų keliom dienom po keleriopo meno mėgėjams. Įdo- 
Didžiosios Savaitės išvyksta 
kun- K. Pugevičius ir kun. A. 
Dranginis, vėliau — kun. J. 
Antoszewski.

Katalikų Labdaros vajui šv.
Alfonso parapijoje šiemet va
dovauja kun. A. Dranginis, ku
ris pasiųs laiškus parapiečiam. 
kviesdamas visus savo aukomis 
prisidėti prie šio vajaus, kuris 
prasideda gegužės 6 ir pasi
baigs gegužės 20.

J- Obelinis

ALĖ ROTA

kurios maudosi pieno ar šam
pano voniose, kurios mėto pa
sakiškas sumas tuščiausiems sa
vo Įnoriams patenkinti.. Yra ge
riančių ir beveik niekada neiš- 
sipagirioj ančių Yra brutalių 
egoistų, tragiškų ir juokingų 
iškrypėlių. Žinoma, yra ir pui
kių žmonių, gerai išsilavinusių, 
inteligentiškų, turinčių gražias 
šeimas.

Kažin, kas čia būtų kaltes
nis: ar žurnalistai, kurie dau
giausiai visuomenę maitina pi
giomis 
cijomis 
ar pati 
griebia
skyrybų aprašymu, negu su rim 
ta filmo kritika. Juk gana aiš- pakreipia gerąja linkme dau- 
ku, kad visiems būtų naudin- giau, negu mes manome.

ir nemoraliomis sensa- 
apie filmų žvaigždes, 

visuomenė, kuri labiau 
laikraščius su naujų

giau išgirsti apie pačius filmus, 
ypač apie geresniuosius, vertus 
pamatyti, o jei apie žmones, 
tai apie pozityviuosius, o ne 
apie kvailas smulkmenas — 
kaip ir kodėl atšalo dviejų ak
torių meilė, kaip jie pietus val
gydami susibarė ir tt.

Šitie reikalai galėtų tvarky
tis, jei visi suprastų filmų pa
saulio paskirtį ir esmę: pirmo
je eilėje jų darbai — meniš
ki, auklėją, ugdą filmai, o tik 
antroje vietoje filmų žmonių 
gyvenimas, ir tai ne asmeni
nis. o jų pasiruošimas savam 
darbui, jų gabumai, pasiryži
mai, tobulėjimas.

Nė vienas žmogus nėra tik 
lašas jūroje. Jo dėmesys, jo 
opinija, jo drąsi kritika kartais

PREL P. JURO SUKAKTIS
Lawrence, Mass. Prelatas Buvo rodomi iš jų vienuolyno 

Pranciškus M. Juras šiemet gyvenimo paveikslai-
žengia keturiasdešimtuosius me- Nekalto Prasidėjimo Seserų 
tus altoriaus tarnyboje- Įšven- gildos pirmininkė J. Saukirme- 
tintas kunigu 1922 birželio 22. nė. talkinant kitoms gildos ha- 
Pirmąsias mišias aukojo birže- rems, savo bute balandžio 8 
lio 25. Ta proga parapiečiai buvo suruošusi pobūvį seselių 
rengiasi jį gražiai pagerbti. Iš statybos fondui. Dalyvių buvo

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.

mus rašytojui, artistui, , muzi
kui. psichologui, filosofui, geo
grafui arba norintiems jais bū
ti. Kartais ir laikraščius pripil- 
dą sensacijomis aktoriai ekra
ne savo roles atlieka gerai. Ta
da reiktų juos vertinti dvejo- visų parapijos organizacijų yra sausakimšai. Tad aišku, kad ir 
pu mastu: teigiamai kaip sce- ‘ -
nos menininką, neigiamai kaip želio 17 (rytojaus dieną po 
žmogų, kuriuo neverta žavėtis 
nei jo pavyzdžiu sekti- Yra Hol- 
lywoode bei kitur aktorių, ku
rie mėto vyrus ir žmonas, kaip 
iš mados išėjusius drabužius. 
Yra taip vadinamų žvaigždžių,

sudarytas komitetas, kuris bir- fondas padidėjo.

CLEVELAND, OHIO
Balandžio 29 d. 11:30 vai.. 

tuoj po sumos, šv. Jurgio liet, 
parapijos salėje šaukiamas Ame 
rikos Lietuvių Tarybos Cleve- 
lando skyriaus metinis atstovų 
susirinkimas. Darbotvarkėje: 
skyriaus valdybos metinis apy- 
skaitinis pranešimas, revizijos 
komisijos pranešimas, diskusi
jos dėl pranešimų, naujos val
dybos ir revizijos komisijos 
rinkimai, einamieji reikalai ir 
k. Maloniai prašome Organizaci
jų atstovus į susirinkimą ne- 
sivėlinti. Organizacijos, nesusi
mokėjusios metinio nario mo
kesčio. prašomos tą pareigą at
likti atvykstant į metinį susi
rinkimą.

Alto skyriaus valdyba

HARTFORD, CONN.

< atkelta iš 4 psl.i 
neprisideda prie Lietuvos išlais
vinimo bandymų; 3. nevadovau
ja jaunesniesiems; 4. nesilaiko 
lietuviško, europietiško etiketo.

Bekaitindami ir begindami, 
dalyviai praplėtė ribas apkaltin
dami tėvus už jų dalinį nutau
tėjimą ir nesirūpinimą lietuvių 
kultūrinio lobio perdavimu vai
kams, o taip pat ir iš viso vy
resniuosius. kurie nerašo tin
kamų knygų jaunimui, nepa
tiekia užtenkamai žinių spaudo
je apie tėvynę, rengia nuobo
džius minėjimus, nepatrauklius 
jaunimui, ir tt.

Nors kaltinimai ir buvo stip
rūs. tačiau “prisiektieji" vyr.. prel. Pr. Juras, kun. S. Saulė- 
seses ir brolius išteisino, išski- nas. kun. A. Janiūnas ir E. By- 
riant jų nusikaltimus ketvirto la- 
punkto atžvilgiu- Jaunimui paskaita apie pa-

Teismas baigėsi pasisakymu šaukimus surengta balandžio 8 
už didesnį visų — skautų -čių. 
vadovų ir vyresniųjų bendra
darbiavimą ir siekimą ne tik 
ką nors 
bet taip

— Darbininko sekantis nu
meris išeis prieš Atvelyki, ba- 

* landžio 27, ir bus 
vaitėje.

— Dr. Eliziejus 
vienas iš pirmųjų
ir Ateities redaktorių, dabar 
gyvenąs Sao Paulo. Brazilijo
je. savo ir žmonos Julijos var
du visiem ateitininkam siunčia 
geriausius linkėjimus Kristaus 
Prisikėlimo šventėje. Laiškas 
gautas Ateitininkų Federacijos 
Valdybos New Yorke.

— Dirvos redakcijoje yra į- ' 
vykę pasikeitimų. Balys Gai- 
džiūnas. redagavęs laikraštį 10 
metų, iš pareigų atleistas nuo 
kovo 30. Nauja redaktorium pa
kviestas Jonas čiuberkis. Lei
dėju yra Vilties bendrovė, ku
riai pirmininkauja dr. VI- Ra
manauskas. Dirva eina 3 kar
tus savaitėje, spausdinama of
setu. gausiai iliustruota. Laik
raščio linkmė derinama prie li
beralinės tautininkų ideologi
jos.

— Jonas Žmuidzinas, Lietu
vos konsulas Kanadoje, įsikūrė 
Toronte. Jo dabartinis adresas: 
153 Evelyn Avė., Toronto 9, 
Canada-

— Kun. P. Celiešius nuo ge
gužės 1 pradeda eiti Dainavos 
jaunimo stovyklos kapeliono ir 
administratoriaus pareigas. Li
gi šiol jis 11 metų Gary vysku
pijoje ėjo vikaro pareigas šv. 
Pranciškaus parapijoje E. Chi- 
cagoje, Ind.

— Athol, Mass., šv. Kazimie
ro parapijoje, balandžio 29 su
sirenka suvažiavimui Naujosios 
Anglijos Moterų Sąjungos na
rės. Suvažiavimą globoja kle
bonas kun- J. Jutkevičius.

— Floridos valstybės auklė
jimo ir švietimo vadyba (Board 
of Education) B. Armonienės 
pasakojimus iš Sibiro “Palik 
ašaras Maskvoje” (Leave Your 
Tears in Moscovv) įtraukė į re
komenduotinų mokyklom kny
gų sąrašą.

— Kun.- St. Matulis, mari
jonas, iš Romos atvykęs į Lon
doną. perėmė lietuvių parapi
jos klebono pareigas. Klebonas 
kun. A. Kazlauskas, MIC,-išvy
ko Australijon.

į Prel. Pr. Juras nupirko vi- 
gimtadienio) ruošia banketą. Tu sas naujas kėdes parapijos sve- 
riningam jubiliato gyvenimui, tainei. Be to, padarė scenos ir 
išpuoštam didžiais darbais ka- palangių nemažus pataisymus, 
talikybės ir lietuvybės srityse, 
atžymėti bus išleista knyga.

Parapijos mokyklos vaikų tė
vai kovo 24 buvo suruošę vie
šus pietus mokyklos naudai. 
Pietumis pasinaudojo apie 500 
asmenų.

Parapijos chorisčių kovo 31
buvo suruoštas kortavimo vaka
ras, nusisekęs dalyvių ir pelno nįus siunčiamus į bet kurią 
atžvilgiu. SSSR dalį, ir vartotus, bet ge-

Kolumbo vyčių šv- Pranciš- rame stovyje šiuos dalykus: 
kaus parapijoje balandžio 6 bu- juvelirinius išdirbinius, laikro-

J. P.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
SIUNTINIU SIUNTĖJAMS

Cosmcs Parcels Express Cor
poration, kurių skelbimas tel
pa ir šiame laikraštyje mus in
formuoja, kad, pagal naują pa
tvarkymą, galima įdėti Į siunti-

— Prel. Pr. Juras paskyrė 
350 dolerių išleisti naujai kun. 
J. Prunskio knygai 'Vyrai 
klystkeliuose”.

— Montreafyje balandžio 28 
-29 įvyksta Kanados lietuvių 
mokytojų suvažiavimas ir stu
dijų dienos. Suvažiavimo vieta 
— Aušros Vartų parapija, 1465 
De Seve St., Montreal. Suva
žiavimu rūpinasi Kanados lietu
vių bendruomenės fondas, ku
riam pirmininkauja kun- J. Bo- 
revičius. S. J. Programoje nu
matytos kelios paskaitos: Vai
ko auklėjimas stovykloje, Mo
kinio pažangūmo vertinimas, 
Pedagoginės aktualijos. Jauni
mas pasisako (paneli ir k.

— Vokietijoje pereitais me
tais (lapkričio 12) mirė Alfon
sas Klimavičius, palaidotas Bi- ... 
berache. ir Elena N'agcvičiūtė 
Grybauskienė. mirusi sausio 4, 
palaidota ten pat Velionės vai
kai yra likę Rusijoje.

vo Svč. Sakramento naktinė 
adoracija. Tęsėsi nuo 8 vai. vak. 
iki 8 vai ryto.

šv. Vardo draugijos bendra 
komunija ir metiniai pusryčiai 
buvo balandžio 8. Pusryčių me
tu pagrindiniu kalbėtoju buvo 
teisininkas Harold Morley- Kal
bėjo apie senovinę turto pada
linimo sistemą. Be to. kalbėjo

džius, foto aparatus, rankines 
siuvamas mašinas, nešiojamas 
rašomąsias mašinėles (Portable 
typeuriters). medžioklinius šau
tuvus. amatininkų rankinius į- 
rankius. muzikos instrumentus, 
juostelėse užrekorduojamieji 
aparatai (tapė recorders). Hi-Fi 
fonografus, tranzistorinius ra
dijo aparatus, dulkių siurblius. 
8 ir 16 mm filmavimo apara
tus Cosmos Parcels Express 
Corp. skelbiasi šiame laikraš
tyje ir smulkesnių informacijų 
galite rasti skelbimuose.

parapijos salėje. Kun. Ą. Ja- '
niūnui atidarius susirinkimą, Juozas Audėnas, ekonomis- 
prel Pr. Juras tarė įžanginį tas, geriausiai patarnauja Mu- 
žodį. Toliau kalbėjo Jėzaus Nu- tual Funds investavimams 252 
kryžiuotojo seselių konkregaci- Cleveland St.. Brooklyn 8, N. 
jos direktorė seselė Concepta. Y. Tel. TA 7- 9518.

iš organizacijos gauti, 
pat ir duoti.

D.P.C.

-•f

FESHVAL RESTAVRUT

RUOŠIAMI- 
TUVES. S 
IR SUSIRINKIMAMS VELTUI.
Adresas: 40 E. 26th S... N.Y.C.. N.Y. 

Te!.: M U 3-2928
Savininkas VACYS STEPONIfi



Naujai atidarytas

GROŽIO SALIONAS 
••ROTA“

kima Masilionis, diplomuota specia
lu. Baigusi Paryžiuje. Dirbus Ber- 
Įnae, -Hamburge, Varšuvoje. Turėjusi 
alioną Biržuose. Klaipėdoje, Palan
goj ir Vilniuj. Neseniai atvykusi iš 
aetuvos Įsikūrė Jamaicoje prie 88 
atvės, šalia J. Andriušio įstaigos, 
raštuojant Jamaica traukinio linija. 
Įlipti Forest Parkway stotyje.
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 

Woodhaven 21, N.Y.

j The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
i Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptus 

ir turime visus gatavus vaistus. — Jei reik vaistų — 
eikit į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broadway,

i tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020.

11 Sav. Emanuel L. Rosengard, B.S., Reg. Pharm.
'■ į . Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai v. (išskyrus šventadienius ir sekmadienius)

Q SPORTAS
LAK : WATERBURIO GINTA

RAS 101.-93
Pereitą šeštadienį New Yor- 

ke apygardinėse krepšinio pir
menybėse, Brooklyno LAK, į- 
veikęs dabartinį Š. Amerikos 
lietuvių meisterį — Waterburio 
Gintarą, po 4 metų vėl tapo 
Rytų Apygardos meisteriu.

Vyrų grupėje dalyvavo trys 
komandos. Pirmame susitikime 

. Brooklyno LAK įveikė Waterbu 
rio Gintaro H" komandą 77:57 
(34:24). Taškai LAK: Jokubaus- 
kas 28, Sirusas 14, Marozas I 
11, Vyšnius 10, Daukša 5, Ku- 
ryla 5, Marozas n 2, Jankaus
kas 2, Gintautas. Taškai Gin
taro H: Rutkovski 17, Gillis 13, 
Velička 8, Joyce 8.

Rungtynėse dėl pirmos vie-

atrodo, nelaikomą šūvį italų 
vartininkas iš vartų kampučio 
iškumščiuoja į kampinį, o Re- 
mėzos tolimas* baudos šūvis at
šoka nuo skersinio.

ŲS Torrese yra tikrai pajė
gus vienetas, bet ir LAK ko
vojo pavyzdingai.

LAK pirmoji futbolo koman
da žaidžia prieš Bavaria SC 
Metropolitan Ovai 4 vai. popiet.

Velykę vakaras
ŠĮ sekmadienį Atletų klube 

vakaras — šokiai su velykiniu 
stalu, šokių konkurso laimėto
jams paskirtos vertingos dova
nos- Groją Starolio kapela. Pra
džia 7 vai. vak.

Linksmų švenčių
Visiems mūsų sportininkams 

ir šį sporto skyrių sekantiems
linkime šviesių ir linksmų Vely
kų. Atletas

DISPLAY

i john esposito 
MEMORIALS

Near SL Charles Cemetery — 1250 
North Wellwood Avė., Pinelawn, 
L. L; CHape! 9-2921. N. Y. City dis- 
play 58-25 Brown Place, Maspeth 
78, N.Y. — NEw Town 9-1220.

THE ORIGINAL 
VVINSKI & SON

the home of QUALITY SAUSAGE 

KAROL WINSKI 
636 5th Avenue 

Brooklyn 15, N. Y.
. ' also

NASSAU FARMERS MARKET
Hicksville, L. I.

CANC 
Call

Labai s
Šviežiausi 
gaminiai. I 
gaminius gi

Wieg
79-08 Jamai

hąrd Arnold 
nuosavoje n 
žios, dešros, 
nių skirtumi

REAL ESTATE

tos laimėjo LAK prieš nepil
nos sudėties Gintarą 101:93 

. (52:48). Taškai LAK: Jokubaus- 
kas 30, Kuryla 20, Lepikas 16, 
Marozas 15, Vyšnius 13, Dauk
ša 4, Sirusas 3, Gintautas ir

Veda K. Merkis

CARNEY’S Bonded Brakes 1 yr. 
Guarantee, Wheel Alignment and 
Wheel Balancing. Headlights tested 
and adjusted. Official N. Y. State 
Inspection Station. We also sėli gua- 
ranteed used cars. Reasonable pricėS 
2686 Nostrand Avė. nr. Kings Hwy. 
Serving motorists over 35 vears.

ESplanade 7-0562

“For You 
GLEI 

Serving all * 
occasions — 
chikens. spa 
carved and ] 
ranged here 
New York 
RE 9-5036;

Westbury, L.l? St. Bridget’s parish 
$27,000. Conifortable, yoiing home, 
short distance LIRR station. Lots 
of room for kids. pets. hobbies. (4 
bedrooms, 2*į baths. living room 4- 
fireplace. den. darkrm.. semifinished 
basement. patio. att. garage. trees 
on 80x106 plot; near public. paroch. 
schools. 85 Aspimvall —ED4-5192.

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

Massapegua N.. L.I. Perfect moth- 
er & daughter 5 year split, garage-. 
Ideal dead end. 9 rooms, 2 baths, 4 
bedrooms & expans. attic, separate 
entrances; 3 rm. lower leveL 63x100 
plot, patio.oil hot water heat; extras. 
$8000 cash necessary to be owner. 
4*2% G.I. mortgage. Sacrifice — 
$21.990. Mustbeseen. 516 MY 4-4513

PROGA — 10 šeimų mūr. namas 
geriausioje Manhattano sekcijoje, 
downtown. be “violations”. Iš viso 
22 asmens 10 apartmentų. $38.500. 
Taip pat 3 šeimų mūr. namas su 
daržu geroje Yonkers apylinkėje— 
$25.000. Emiljan M. Stryjski, Real 
Estate Broker. 479 McLean Avė., 
Yonkers, NY; YO 5-1477, YO 8-0812

Jankauskas. Gintaro tašk.: Kry- 
žanauskas 30, švelnys 18, Gar- 
sys 15, Adzina 17, Vantroba 
13, Velička. Rungtynės buvo 
gero lygio ir brooklyniečių lai
mėjimas pelnytas. Kaip būtų se
kėsi didelėje salėje, jau kitas 
klausimas. Iš visos komandos 
tik Jokubauskas tėra žaidęs visą 
sezoną. Jis ir buvo geriausias 
varžybų žaidikas-
Jaunių grupėje meisteriu ir 
vėl liko Worcesterio Vytis, ku
ri supylė paskubomis sudarytą 
Brooklyno LAK komandą 82:27 
(42:15). Vyties taškai: Garsys 
18, Kuodis 14, Ridick 11, Let- 
tic 10, šermukšnis 7, Karpavi
čius 7, Dėdinas 8, Stanelionis 
6, Stanelis 1. LAK: Simutis 13, 
Budraitis 11 Trampas 3, Čiur
lys, Marozas D, Navasaitis, Kli- 
večka, Mrozinskas- Laimėtojai 
pasirodė turį puikų vienetą, o 
pralaimėjusieji neturi dar jo
kio supratimo apie krepšinį.

US Torrese : LAK 2:1 (1:0)
Praėjusis savaitgalis mūsų 

futbolininkams buvo juodas, 
šeštadienį Eintrachtui pralai
mėjo pirmenybių rungtynes ma
žučiai 0-1, o jaunučiai 0:2. Jau
niai sekmadienį palaidojo visas 
viltis į pirmavimą, gavę iš Ein- 
trachto 0:3.

Pirmoji komanda pakartoti
nose Knickerbockerio taurės

Massachusetts įveikė Con- 
necticut- Pr. sekmadienį, Bos-
tone įvyko metinės šachmatų 
rungtynės tarp Conn.—Mass- • 
komandų. Rungtynės vyko tri
jose grupėse. Pagrindinė Mass. 
komanda įveikė svečius, santy
kiu 14 -IOI2. Mass. pajėgu
mas pasireiškė pirmose lento
se ir gale. Vidury svečiai bu
vo stipresni. Viršūnė atrodė ši
taip: D. Keilson — Dr. Platė 
1-0, G. Proll - J. Bolton 0-1, 
Dr. Gosteli - Noderer 1-0, J. 
Goldstein - McKelvie 1-0, Larry 
Heinen — T. Edelbaum 1-0- 
(Pirmieji įvardinti — Mass.). 
Rezervinėj grupėj: Massachu- 
setts laimėjo 412 — l1^, tik 
moksleivių grupėj Connecticut 
įveikė Mass. 3-2.

Pagrindinėj Mass. komandoj 
Algis Makaitis lygiom baigė su 
Wm. Newberry, o moksleivių 
grupėj — Algirdas Leonavičius, 
lygiom baigė su Zipp.

Boston Sunday Globė bal. 15 
prieš rungtynes rašė, kad šian
dieną įvyksta VU rungtynės su 
Conn.: du pirmuosius susitiki
mus laimėjo Conn., toliau sekė 
trys iš eilės Mass. laimėjimai, 
kai komandos kapitonu buvo 
Kazys Merkis. Pernai laimėjo 
Conn., o šiemet Mass. kapito
nu vėl turime Merki, pabrėžia 
“Globė’’, lyg norėdamas tvir
tinti, taigi, nepralaimėsime-

Ignas Žalys iš Montrealio, į

TOM OCCHI SHEET METAL and 
CARPENTRY WORKS — General 
Contractors. Gutters. Leaders, Roof- 
ings, Ventilation, Skylights, Cabinet 
niaking, Finished Basements. Etc. 
10 year guarantee. Free Estimates. 
E V 4-5901. Residence 18 Ten Evck 
St.. EV 4-5901: Shop 16 Ten Eyck 
Street, Brooklyn.

WORLD PILGRIMAGE of 
IMMIGRANTS & REFUGEES 

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

"EXSUL FAMILIA” 
(declared in 1952 by Pope Pius XHl 
Dėparting New York July 24 via 
the SS “Olympia” — 29 gloriou.s 
days —' all included only $585.00. 
Featuring out.standing program in 
Rome \vith glorious ceremonies & 
spiritual ekercises inehid. Stations 
of the Cross inside the Colisseum, 
spectacular exhibitions and special 
sightseeiftg Tours. Avoid disap- 
pointment. Reserve now—come in, 
write or phone.

CATHOLIC TRAVEL SERVICE 
62 W. 46th St.. New York 36, N.Y.

PLaza 7-5925

of

GEORGE’S BAKE SHOP
“VVhere Taste is the Difference’’ 

VVedding cakes artistically decora- 
ted. Baked oven fresh, phone orders 
our specialty. Try our Ice Cream 
Cakes. Birthday. Anniversaries & 
Party Cakes. 3740 E. Tremont Avė. 
Throggs Neck arca. _CaĮL TĄ 8-6145

MILLERS TOY MART
WE SELL at DISCOUNT PRICES 
Baby Cariages - Strollers - Cribs - 
Hi-chairs - Toys Etc. One Call will 
Convince You. — 998 -Ogden Avė., 
Bronx, N. Y. . . . Tel. CY 3-5857.

BLUE MILL TAVERN. Be sure to 
dine with U s when You are in 
Grecmvich Village. Most famous 
Steaks and Fried Shrimp in town 
at reasonable prices.. Restaurant & 
Cocktail Lounge. You’II be glad to 
come back again. 50 Commerce St. 
N.Y.C. Bet. 7th Avė. & Hudson St.

Tel. CH 3-7114

A-ACADEM?
J. B. Gųlla. ] 
LAC RENTJ 
call FAirbanl 
Our Specialt; 
ings - Fune 
forihed Chau 

FAi

ALBEF 
Kiaul 

Geriausia ki; 
produktai uri 

Kasdieną šv

1927 Washing

STELLA D’O 
To-Be— -"An < 
bered” — Ita 
Accommodatū 
wines & liquor 
ing. Choice 
June - July 
reservations 
BO 1-7462; 
Gardens. N.

<i

r

A BIG BAR( 
Furniture for 
Valtie $600 - • 
Payments. “B 
ceive a Free 
NITURE CO., 
Jamaica, N. 1

PARA 
For All The 1 
Comfort of M 

LOUIS 
2149 Brucknei 

~After 5:30" p.n 
Day. Call U N

TAG UP 
203 VVilson A 
Myrtle Aire.

KITCHEN S 
At L 

Free Estimate: 
Call D 
Nites

Lower Randall Ihanor, S.L N.Y. — 
Nice section, 2 family 4 rms down 
and 3 up. tile baths & tiled eabinet 
kitchens. Modem thruout. harchvood 
floors. 2 separ. entrances; hot wa- 
ter oil heat, garage. St. John’s pa
rish & school. Owner leaving for 
upstate N. Y. Will sacrifice for im- 
mediate sale. $20.500. YU 1-5489.

Little Neck, L.I. St. Anastasia par
ish. Quality built 5 room house. 2 
bedrooms, corner plot 40x100'. fire- 
place. oil heat. garage in basement 
even with Street, slate roof. patio. 
House situated on high bank ground 
— nice residential area. Ovvner. 
$25.000. Moving. — Call B A 9-4481.

Port Washington, L. I. $22.500 — 
Lovely 2 bedroom Ranch. expan- 
sion attic. 65x109 plot, trees and 
shrubs galore. marble patio with 
awnings. Many extras; near Salem 
school. St. Peter’s parish & school. 
Very nice neighborhood. Excellent 
location for children. — Owner.

PO 7-8978

Highland Park, B’klyn, St. Michael 
par.. Large 2-fam. House. detached, 
250x50, 5 rooms up. 4 rms. down. 3 
modem baths; 2-car-garage. extra 
space for truck: gas heater for hot 
vater also oil hot water heat. Very 
laigė vard, good for children. TeL: 
AP 7-5600

Oueens, Ozone Park — Wakefield 
section. Ideal mother and daughter 
lay-out 6 rm. custom ranch. Extra 
kitchen & lavatory in. fin. basė- 
basement. oil hot water heat: many 
extras. St. Anthony's parish and 
school: bus on corner. near every- 
thing.. Mušt see to appreciate. Ask- 
ing $28.500. Ovvner. — VI 3-2142.

CASH 
FOR ALL TYPES

OF HOUSES 
SAMALOT & ROMERO 

1014-16 East 163rd Street 
Bronx. N.Y.

DA 3-4588

AGSTER HOMES
SL Anastasia Parish

Beautiful 2 Family Home. Brick, 
gas heated. i'/i - 4'/2 rooms $31,500, 
5-6 rooms — $32,500. Hollyvrood 
kitchen? fireplace. “vanity” bath. 
Beautiful fin. recreation room with 
convenient bath. 25 vr. mortgage of 
5%%. Modelis: 2157 - 58th Street,

Near Catholic School
Open for inspection Sat. and Sun.. 
from 11 to 5 weekly by appointment 
Mr. Messina — HI 9-5174. AgenL

Exckisive Country Club Rd. Section 
Live practically—Rent Free!

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

<3 Bedrooms in each Apt.)
Al) oversize rooms, hugc 40x19 
playroom with sliding glass Cali- 
fomia doors leading to terrace — 

$34,500
As little as 10% down. excelknt 
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

Oueens, Elmhurst — St. Adalbert’s 
Parish: Beautiful solid Brick 2 F. 
Gas heat, hot Water. Storms and 
Screens.- Wonderful for Mother and 
Daughter or Widow or Widower 
with $16.000 Cash and take over 
$9,000 Mortgage. Live rent free. 

with income. Nice neighborhood 
Mušt see to appreciate. Ovner mus 
sėli. TW 8-8821

varžybų rungtynėse su US Tor
rese (užpereitą sekmadienį bu
vo baigę 3:3) iš tolimesnių var
žybų iškrito, pralaimėdama 1:2. 
LAK šį kartą žaidė tokios sudė- 

; ties: Jankauskas, Margaitis, Mi
leris; Vainius, Remėza D. Mi- 
zara; Bileris, Budraitis, Remė
za I, Daukša, Kerekes. Išėję 
žaisti nepilnos sudėties, mūsiš
kiai iš karto daug vilčių netu
rėjo, bet galėjo ir nepralaimė
ti. Didelėje, šlapioje ir slidžio
je priešininko aikštėje ypač 
sunkiai ėjosi mūsų dideliems 
gynikams. štai, kėlinio viduryje 
Margaitis praleidžia kairįjį 
kraštą, kurio laikomą šūvį įsi
leidžia Jankauskas. Antrame kė
linyje, pasikeitus vietoms Vai
niui su Margaičių, mūsiškiai 
priešininką spaudžia, bet eilė 
šūvių eina pro šalį. Daliai žai- 
dikų dar bedejuojant dėl abejo
tino teisėjo sprendimo, italų 
vidurio puolikas, prasiplėšęs vi
duriu aikštės, pro Jankauską, 
kritusį po kojomis, pasiekia ant
ro įvarčio. Bet LAK nepasime
ta ir toliau italus spaudžia; Iš 
paduoto kampinio Remėza I su 
galva švelnina iki 1:2. Kerekio,

vardintas garbės žaidikų sąra
še, naujajam Ghess Review 
“Postai Chess Ratings”- Klasi
fikacija apima per 4000 pavar
džių.

Bobby Fisheris, JAV didmeis- 
teris, užtikrintai laimėjęs tarp- 
zonines p-bes, Stockholme, nuo
lat minimas pasaulio šachmatų 
spaudoj, kaip rimčiausias (gre
ta M. Talio) favoritas laimėti 
gegužės — birželio mėn. pasau
lio kandidatų varžybas Olandų 
Indijoj, švedų spaudoj pasiro
dė Sov. didmeisterio A. Kotovo 
straipsnis, kuriame jis Fisheri 
lygina su Capablanca.

Didžiojo Bostono šachmatų 
p-bės. gegužės 30 ir birželio 2. 
3 d.d. įvyks pirmukart So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėje. Jose rungiamas! dėl L. 
Pil. D-jos pereinamosios dova
nos. Tą didžiulę lietuvių do
vaną dukart laimėjo John Cur- 
do, po kartą yra laimėję: Shel- 
by Lyman, Goldstein Sheffer, 
Gediminas Šveikauskas ir Free- 
man.

Didžiosios Chicagos atviros 
pirmenybės įvyks balandžio 28- 
29 ir gegužės 5-6 d d-, Com-

M. LOSCIALO Carpet - Rug Dealers 
Brand Narnės: Roxbury - Weawer- 
Magee - Lomand Looms - Corbus. 
Complete line Linoleum and Tile. 
Residential, Commercial, Institu- 
tions. Expert installations. all work 
guaranteed. Call ES 2-4425 — 122 
Avė. T (Corner W. 9th St., B’klyn.

Bring Your Car Here for “Spring 
Check-up” — DOM’S SERVICE 
CENTE R. Special consideration to 
Darbininkas readers. General Auto 
Repairs. Tune-ups; complete lubri- 
cation & brake safety check, Tires. 
Batteries. Trust your car to the man 
who vears the Star. — TA 2-8913. 
2280 IVestchester Avė., Bronx, NY

During Lent. for vour FRESH DE- 
LĮSCIOUS FISH.'try uš for quality 
and convince yourself.- The taste 
teils the wholė story'. J 
TERMINAL SEA FOOD MARKET 
Opp. Macy’s — 89-53 - 165th Street, 
Jamaica, L. I. — JAmaica. 6-9399, 

Fresh Fish Received Daily

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

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

NEBŪK ŽILAS pers Parko šachmatų klube.
Edvardas Staknys iš New Yo

GRAND OP
Fui! size 

Eclipse extra J 
Mattress, Hea< 
Convertibles - 

Bunk Beds - D;

SLEEI
3742 Wh 

(Nr. 218th St.

THWAIT[
CITY

Open All Ye 
Weddings - B 

and Ali Occasi 
for all size Gatl 
i n shore dinner; 
536 Citv Islan< 

Call Ban.
TT

BUDDY’S TRA 
Ine: — Chart 

casions — Spe 
Gi-oups. Sc 

Religiuos Soči 
Permittcd Ca 

Reservations n, 
42-04 192nd S

JAY VEE’S Tr
Buses to Hii 

Rates to Chu 
Religious Grc 
tions — Mak 

now Ca
171 E. 122nd

Flushing — new 2 Family De
tached. Tuo 6 Rm. Apts. Plūs:

Finished 12 by 21 Playroom and 
2 car garage. $38.490—24 Year 
5 and Three Quarter Percent 
Mortgage — Block from School 
Subvray. Bus and Super Market 
Shopping Area

Colmar Homes
147th St. and 25th Drive. IN 3-9554 

St. Luke's Parish

"Florai Herb" yra nuo- 
stabi priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už didelę 8 dz. bonkų. 
Kanadoje $1.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
DepL A; P.O. Box 305, Clinton, Ind.

ko paskirtas Rytų apygardos 
šachmatų vadovu.

H. W. MALĖ

Having a VVedding? Let Us Serve 
You. WINES A LIOUORS includ- 
ing “Vodka". We have a fine se- 
lection of Domestic & Imported Li- 
quors in price rangės to suit your 
pocket. Call now for immediate de- 
livery. GR 3-3709 8 a.m. to midnite. 
Purple Heart Liquor Store, Woods 
Wines A Liųuors Ine. 39 3rd Avė.. 
Ncw York City.

MUl
GENERA
BOILERS 
TANKLE!

GM
Heatin

Product of
. REpublic 9-6100

GENERAL 4
Kitchen, Baseme 
ing. Plumbing, F 
Tile, Cement W 
Ali work guar. 
matės. Rudolph

Call: LU7-25

LIFE INSURANCE SALES 
PRUDENTIAL
$400 to $600

3 Year Trair.ing Program 
Ali VVeifare Rencfils

PLaza 5-2800 — Mr. Brazier

JOSEPH RUTKOSKI
Complete Stock of Choice Wines & 
Liquors Domestic and Imported. 
Chil’ed \Vines & Champagncs. VVe 
Deliver — 2484 Merrick Rbad. Bell- 
morc. L. I, For Fast Service: SU 
5-2644. Weddings - Parties - Al! 
Occasions.

CAMEO PH< 
"BRIDK

• Studio A- Ca
• 3 - Dimcnsion
Call AS 8 4680 

ask for
25-37 Stcimvay f



0AR AS ifcj M d., no. »j——Į ■ ■—■■ ■■ ,| ,|, ■

< S
t 1

i

ŽINIOS.

w meto,
Velykų pamaldos visose lie- kur jje • ĮUrį savo rezidenciją. I 

tųviškų parapijų bažnyčiose Aplankė Indiją, Ceiloną, Tai- 
Brooklvne bus - Šeštadieny 7,30 landą, Hongkongą, Australiją, 
vai. vakare: ugnies, vandens ir N. Zelandija, Figi, Tahiti ir Ha- I 
žvakės šventinimas. Po to bus vajuose Honolulu- 
Velykų vigilijos mišios. Prisi
kėlimo pamaldos Velykų rytą 
mišios bus 8, 9, 10, 11 ir 12,15 
vai.

Koro. Neo Lithuania balan
džio 28. šeštadieni. 8 v. v. Lie
tuviu Atletų klubo salėje 1332 
Halsev St, Brooklyn, N. Y. 
kviečia bendrą narių sueigą su 
šeimų nariais bei pažįstamais. 
Kviečiami atsilankyti visi lie
tuviai studentai bei studentės. 
Sueigos metu paskaitą skaitys 
dail- Česlovas Janusas. Po pas
kaitos — vaišės ir šokiai.

na Aleksandra, po šešių savai
čių Tolimuose Rytuose, perei
tą sekmadienį, balandžio. 15, 
grižo i New Rochelle. N. Y.,

Naujiems mokslo metams jau 
pradedama mokinių registracija 
į šv. Petro parapinę mokyklą- 
Tėvai prašomi kreiptis pas se
seles mokytojas šeštadieniais jų 
vienuolyne.

America, jėzuitų leidžiamas 
savaitraštis, balandžio 21 nu
meryje įsidėjo kun. L. Jankaus 
straipsni apie Lietuvos kankinį 
arkivyskupą Teofilį Matulionį.

Sol- Aldona Stempužienė iš 
Clevelando dainuos Lietuvių 
Rašytojų Draugijos rengiamoj 
literatūros šventėje balandžio 
29. 5 vai. popiet Apreiškimo 
parapijos salėje, šventėje bus 
premijų Įteikimas laureatams: 
Leonardui Andriekui ir Pulgiui 
Andriušiui. Koncertinėje dalyje 
dar dalyvauja pianistė Aldona 
Kepalaitė. aktorius Vytautas 
Valiukas, rašytojai: L- Andrie
kus. O. Audronė - Balčiūnienė. 
K. Grigaitytė. L. Žitkevičius. 
St. Zobarskas ir J. Matulaitie
nės vadovaujama tautinių šo
kių grupė. Po programos šokiai, 
grojant Algio Starolio orkest
rui.

Ksn. J. Končius, Balfo pir
mininkas. Velykų šventėm iš 
Floridos atvyksta i Nevv Yor- 
ką ir dalyvaus Ralfo direkto
rių posėdyje balandžio 24.

Dr Vvt- Slavinskas su žmo- j 
na Marija iš Monticello, N. Y. ' 
šiuo metu yra išvykę'i Hono
lulu. Ten nuo balandžio 11 
vyksta Amerikos gydytoją kon
vencija. Dr. V. Slavinskas daly
vauja konvencijoie kaip Ame
rikos gydytojų atstovas. Malo
niu supuolimu V. M. Slavins
kai ten susitiko J. A- Kazic
kus ir dail- Jameikienę, kuri 
ten profesoriauja.

Valteris Banaitis, Free Eu- 
rope radio Pietų Vokietijos ko
respondentas, atvykęs į JAV 
vasario 24. aplankė apie 15 lie
tuviškų kolonijų, balandžio 19 
America laivu 
tiją.

New Yorko 
riaus valdyba
Velykų švenčių proga ir prašo 
nepamiršti savo auka prisidė
ti prie vargstančių lietuvių šal
pos. Aukas galima siųsti Balfo 
Centrui adresu: 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

-• Pranas Zunde iš
Church. Va., gegužės 5 d. da
lyvaus Akademinio Skautų Są
jūdžio New Yorko skyriaus ren
giamose studijų dienose, ir skai- 
tvs paskaitą tema: “Kai kurios 
lietuvių tautos išlikimo proble
mos“. Pr. Zunde iki 1960 m. 
buvo PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos pirmininku. Jis šiuo 
metu dirba kaip inžinierius, o 
atliekamu laiku aktyviai gina 
lietuviškus reikalus vokiečių 
spaudoj. Jis yra nuolatinis vo
kiečių žurnalo Osteuropa bend
radarbis: Baltisches Forschungs 
institutas yra atspausdinęs ats-

Dail- K. Žcrcmskio kūrinių kiru veikalu jo darbą apie 
paroda rengiama dailininko stu- švietimą okupuotoje Lietuvoje, 
dijoie. 257 West 14 St.. Ne\v Šiomis dienomis Herderio ins- 
Yorke. Paroda atidaroma gegu- titut. Marburge išleidžia jo pla- 

. žės 6 d. 4 vai- popiet ir tę- toką veikalą apie okupuotos

Parapijos banketas bus ba
landžio 29 d. 5 vai. popiet pi
liečių klubo salėse. Komitetas 
yra pasiryžęs sukelti bent ke
lis tūkstančius dolerių, kadan
gi šią vasarą ruošiamasi per
taisyti mokyklų stogus ir išda
žyti klasių kambarius.

Brockton, Mass.
Brocktono lietuvių bendruo

menės apylinkė gegužės 13 d. 
3 vai. popiet rengia lietuvišką 
popietę. Programoje bus atžy
mėta Motinos diena. Ta proga 
sutiko žodį tarti L. B. Tarybos 
narys inž. Vytautas Izbickas. 
Trumpą meninę dalį atliks vie
tos jaunimas. Po minėjimo seks 
pramoginė dalis: lietuviška mu
zika, vaišės, šokiai, kupletai. 
Bus atskiri stalai ir pramogos 
jaunimui ir vaikams Kviečiami 
visi vietos ir apylinkės lietuviai 
atvykti ir savo dalyvavimu pa
dėti sukurti linksmą lietuvišką 
nuotaiką. Parengimas Įvyks Ro
muvos parko salėje.

PO PIANISTO A. Kuprevičiaus koncerto Town Hali balandžio 8. Nuotr.V. Maželio.

išvyko

Balfo
visus

į Vokie-

100 sky- 
sveikina

Falls

Lietuvių filatelistų draugija New Yorke
per A. Ruzgą. 
Avė.. Brooklyn 
AP 7-4571. 

Suvažiavimo 
čioje salėje bus Lietuvos paš
to ženklų parodėlė, kur bus iš
statyti vieno amerikiečio rinki
nio dalis, nepaprastai gražiai ir 
kruopščiai paruošta. Po to. 20 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės tautinės skautų ir skaučių 
stovykloms specialūs išleisti 
ženklai su stovyklų vokais iš 
A. Panemunės ir Pažaislio- Ypa
tingo dėmesio kiekvienam pa
triotui lietuviui bus Dariaus ir

1150 Glenmore
8. N. Y., telef.

metu toje pa-

Girėno vežti vokai su Lituani- 
ca; jie beveik nenukentėjo su
dužus lėktuvui. Taip pat ir 
Vaitkaus vežti vokai. Pats bran
giausias dalykas, tikras muzėji- 
nis. kuris bus išstatytas paro
dėlėje. tai Lietuvos patriarcho 
dr Jono Basanavičiaus siųstas 
iš Vilniaus į Kauną atvirlaiš
kis. jo pasirašytas, su dviem 
pačiais pirmaisiais nepriklauso
mos Lietuvos ženklais po 10 
skatikų, tą pačią dieną, kai jie 
paštų valdybos buvo išleisti 
apyvarton 1918 gruodžio 27. 
Įėjimas Į parodėlę nemokamas.

šv. Petro parapijos choras, 
kuriam vadovauja komp. Jero
nimas Kačinskas, išmoko nau
jas Van Julse mišias “Exultet 
Orbis”. Mišias giedos Prisikėli- 

* mo pamaldose balandžio 22 d.
6 vai- ryte. Be to, choras ge
gužės 12 d. 7 vai- vak. liet, 
muzikos ir šokių vakarą. Pro
gramoje choras atliks muzikinę 
dalį, o po to seks šokiai.

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental Delkatessen 
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis 

1655 Second Avenue 
- (kampas 86th Street) 

New York 28, N. Y.

Rytų Pa- 
atstume!)

profesijų

Jau 5 metai, kai lietuviai čia 
pastoviai dalyvauja pašto ženk
lų parodose New Yorke, gra
žiai. pasipuošę Vytimi, su tri
spalve juosta ir padidintais Lie
tuvos pašto ženklų piešiniais. 
Lietuviai jau spėjo iškelti Lie
tuvos vardą ir dėmesį filateli- 
niame pasauly. D-ja tikrai gali 
būti pavyzdys savo darnumu. 
Jos nariai, išsklaidyti plačiai 
po Ameriką, turi narių Kana
doje ir du P. Amerikoje — Ve- 
nezueloje- Pereitais metais vie
nas narys išvyko profesoriauti 
į Rytų Pakistaną. Pereitą mė
nesį d-jon Įstojo vienas ame
rikietis iš Vakarų Pakistano, 
tarnaująs U. S. Information 
Service. Paskaitęs d-jos biulete
ny, kad Rytų Pakistane gyve
na mūsų narys, parašė laišką, 
kad už savaitės bus 
kistane (1000 mylių 
ir bandys pasimatyti.

D-ja apima įvairių
žmones, kurių tarpe 4 med. gy
dytojai. 3 dvasiškiai, po pora 
inžinierių ir profesorių.

Į suvažiavimus atvyksta po 
kelis kartus i metus iš tokių 
vietų, kaip Washingtono, Bal- 
timorės, Rochesterio. Vienas 
narys atskrenda bent po porą 
kartų i metus iš Floridos! Į 
susirinkimus kas mėnuo atva- 

sis tris savaites. Paroda rengia Lietuvos žemės ūkį. v*enas nar-s Phila-
ir globoja LB New Yorko apv- ' delphijos.

Cypress Mills sekcijoj išnuo
mojamas 5 kambarių su veran
da pirmame aukšte gražus apar
tamentas su naujai Įvestu gazo 
šildymu ir storm windows (dvi
gubais langais) arti katalikiš
kos bažnyčios ir labai gero su
sisiekimo. Nuomininkai pagei
dautina suaugusių pora. Kreip
tis laiškais: Darbininko admi
nistracija. 910 Willoughbv Avė. 
Brooklyn 21. N. Y.

N. Y. LIETUVIŲ FILATELISTŲ draugijos narių dalis savo kam
pelyje per didjjj prekymeti, kuris vyksta kasmet lapkričio mėn. Ar- 
mory rūmuose Park Avė. New Yorke.

Lietuvos krikšto 500 metų 
sukakčiai paminėti komp. Jero
nimas Kačinskas parašė mišias, 
kurios prieš keletą metų buvo 
išleistos prel. Pr. Juro lėšomis, 
šį rudenį Belmont, Mass. cho
ras ruošiasi tas mišias pastaty
ti koncertinėje salėje. Pasiruo
šimo darbas jau įpusėtas.

Melrose simfoninis orkestras, 
kuriam vadovauja komp. Jero
nimas Kačinskas, balandžio 27 
d. 8 vai- vak. Melrose Memo- 
rial Hali salėje duos populia
rios muzikos koncertą. Tarp ki
tų populiarių muzikos kūrinių 
bus grojama nebaigtoji Schu- 
berto simfonija. Taip pat jau
nas pianistas skambins solo ke
lis veikalus.

WILLIAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 -14 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N.Y. 

TeL: HIckory 1-5220

garda.
Organizacijų atstovų ir vi

suomenininkų posėdis šaukia
mas balandžio 26. ketvirtadie
ni. 7:30 vai. vak. Atletų klu
be. Bus svarstoma lietuvių da
lyvavimas pasaulinėje parodoje.

Darbininko redakcijoje ba
landžio 14 apsilankė LB Centro 
Valdybos pirmininkas Jonas Ja
saitis ir d r. Petras Vileišis.

New Y'oiko lietuvių filatelis
tų dr-ja ruošia 8-sius savo me
tinius pietus, kurie bus balan
džio 29. 1:30 vai. popiet Lietu
vių Atletų Klubo salėje, 1332 
Halsey St, Brooklyne. Daly
vauja vietiniai ir iš kitų mies
tų suvažiavę nariai su šeimo
mis ir svečiais. Pietų kaina 
3.50 dol. Užsisakyti iš anksto

. Balandžio 12. sulaukusi 78 
metų, mirė Julija Budnikienė, 
giliai tikinti katalikė ir ilgame
tė Elizabetho lietuvių bendruo
menės skyriaus narė. Per išti
sus dvylika metų, kiek tik svei
kata leido, ji uoliai dalyvavo 
lietuvių susirinkimuose ir pa
rengimuose- Galima tvirtinti, 
kad nebuvo bendruomenės su
sirinkimo. Į kuri ji nebūtų at
silankiusi. Ypatingai mėgo vai-

Pulgis Andriušis

LITERATŪROS ŠVENTĖ
PREMIJV ĮTEIKIMAS 

r ....... KONCERTAS

BRADZIA 5 V AL. POPIET

Apreiškimo parapijos salėje
kampas Havemeyer ir No. 5th Street, Brooklyn

balandžio 29 <L, sekmadienį

Leonardas Andriekus

• Rašytojai: O. AUDRONE - BALČIŪNIENE.
K. GRIGAITYTE, L. ŽITKEVIČIUS ir ST. - 
ZOBARSKAS

EUZABETK, N. J.
kų parengimus ir, kiek galėda
ma. rėmė Balfą. Nors laidotu
vės Įvyko pirmadieni, bet be 
giminių dar gausus artimųjų 
būrys a. a- Juliją palydėjo į šv. 
Gertrūdos kapus. Iš šeimos pa
siliko nuliūdęs sūnus Vaclovas 
su žmona Elzbieta, su kuriais 
velionė gyveno, ir Veronika 
Vaičienė su šeima Kolumbijoje, , 
Pietų Amerikoje.

Apylinkės valdyba nauju pir
mininku išsirinko Joną švedą. 
Valdybos artimiausiu rūpesčiu 
yra šį rudeni surengti Mai
ronio minėjimą. J. S.

Bostono skautai savo dešimt
mečio sukakčiai paminėti Ve
lykų sekmadienį, balandžio 22, 
rengia tradicinį šokių ir lietu
viško meno vakarą. Programą 
atliks solistė Daiva Mongirdai- 
tė ir Bostono moterų trio: Sta
sė Daugėlienė, Irena Mickūnie- 
nė ir Vida Mališauskaitė. Akom- 
ponuoja komp. Julius Gaidelis. 
Koncertas bus liet, piliečių d- 
jos salėje. Po meninės progra
mos bus šokiai ir bufetas. Pra
džia 7 vai. vak.

Bostono Fine Arts kameri
nis ansamblis gegužės 18 Jor
dano 
nimo 
kiem 
tams, 
buvo

salėje atliks komp. Jero- 
Kačinsko kvintetą pen- 

pučiamiesiem instrumen- 
Šis kūrinys pirmą kartą 
atliktas Falmouth, Mass.

RADIJO PROGRAMOS

PROGRAM OJE:

Išnuomojami du kambariai su 
baldais vienam arba dviem vy
ram Richmond Hill apylinkėje 
Skambinti savaitgaliais arba 
darbo dienomis po 6 vai. vak. 
MI 1-1512.

V/AGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidarai Penktadieniais 6 vai. p.p.

Šeštadieniais" iki fihnos pabalio.* 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos*. 
Penktadienj, balandžio 20, iki 
Trečiadienio, balandžio 25, 1962

Smagi komedija iš ūkininkų gyve
nimo spalvotoje filmoje —
“ZVVEI MATROSEN auf der ALM"

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

JONAS J. ROMANAS, Sr. 
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 

Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.
Vedėjas

LAISVĖS#VARPAS 
P. V I SČ I N I S 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
F M bang. 105.7 megaciklų 

iš
WKOX, Framingham, Mass.

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 
RADIJO PROGRAMA

Vedėjas 
STEP. MINKUS 

Boston, Mass. 
WLYN — 1360 kilocycles 

Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

• Įteikiamos Lietuviu Rašytoju Draugijos pre
mijos — LEONARDUI ANDRIEKUI ir

PULGIUI ANDRIUSIUI
• Solistė ALDONA STEMPUŽIENE

’ . • Pianistė ALDONA KEPALAITE
• Aktorius VYTAUTAS VALIUKAS

i-I
Įeinant aukojama 2 dol.. moksleiviams — 1 dol.

• New Yorko jaunimo tautiniu šokių grupė, 
vadovaujama J. MATULAITIENĖS

• Po programos šokiai, grojant A. Š t a r. o 1 i o 
orkestrui. Bufetas.

Lietuvių Rašytojų Draugijos Valdyba

Bepro Brem. Helmut Schneider. E. 
Reinhold. Liesi Karlstadt, Veronika 
Fitz, Willy Millowitsch

Briedinė filmą:
“Der schvveigende Engei”

Ir naujausia VokMijos savai t. apžvalga

^^^ARjWIOVALANDA

86th CASINO THEATRE 
210 East 86th St. • REgent 4-0257
New York. N. Y. BU 8-0561 W £- 

Penktadienį, balandžio 20, iki 
Ketvirtadienio, bal. 26. 1962

Amerikoniška premjera spalvotoje 
filmoje —

nafaCr*

"DER ED£LWEISSKOENIG” 
Vaidina:

Christine Loerbiger. Rudolf Lenz, 
Attila Hoerbiger. Friedrich Domin 

Briedinė fuma:
"Der eieerne Gusta*”

Ir naujausia Vokfctfaavaif apžvalga

\JOfOlBA& d.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEH AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Directorius
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABO RIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčioj nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrghiia 7-4499

THEODORE WOLINNIH,
INC.

E. JOSEPH ZE8ROWSKI
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

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

GRamercy 5-1437

.. ■ -

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Csmbridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dien; ir naktf
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale laukite: Tel. TR 6-6434


