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KUR POLITIKA KIETA IR KUR NE 

liberalai ekstremistai: už
sieniu politika perkieta... 
Jų oponentai: perkieta su 
draugais, perminkšta su 
priešais.

*usitarimas, kapituliacija ar nebaigiamos derybos?
ATOMUS PACIFIKE SPROGDINA
Nuo prezidento Kennedy p dinas, per 20,000 tonų. Bandy- 
kymo atnaujinti atominius mai truks du tris mėnesius. Bus 
ndymus praėjo tik viena die- susprogdintos 20-30 bombų.
, ir balandžio 25 rytą buvo 
sprogdinta pirma šios bandy- 
{ serijos bomba. Ji buvo nu
ėsta iš lėktuvo prie Christ- 
is Island, kuri yra per 1200 
rlių nuo Havajų. Pirma bom- 
buvusi vidutinio dydžio, va-

Komunistai ir “pacifistai” or
ganizavo demonstracijas prieš 
sprogdinimus. Tačiau jos ma
žai įspūdžio daro, nes visi ži
no, kad moratoriumą sulaužė 
pirmieji Sovietai, 1961 rugsėjo 
1 atnaujindami sprogdinimus-

kun. Al

Šakenis, 
mirė su-

Uždaryta Įgulos bažnyčia Kaune

ista. mirė sulaukęs 81 me- 
amžiaus.

Pranešta iš Lietuvos, kad 
uno Įgulos bažnyčia uždary* 
ir joje rengiamas kažkokis 

nėjus.

— Kun. Steponas Telksnys 
eistas iš šv. Antano parapi-

klebono pareigų Kaune ir 
skirtas Kauno vyskupijos ku
ls kancleriu, vietoje iš tų 
eigų pasitraukusio 
įso Lapės.
— Kun. Julijonas 
iviliškio altarista,
kęs 78 metų amžiaus.
— Kun. Paulius Pauliukas, 
zęs Lyduokių klebonas, o 
kutiniu metu Krekenavos al- 
ista, mirė sulaukęs 92 metų 
baus.
— Kun. Aleksandras Butke-

Velykų meto orai buvo šil
ti, malonūs. New Yorke iki 86 
laipsnių — tokios šilumos per 
Velykas niekad neužregistruo
ta. Politinė atmosfera nebuvo 
tokia maloni. Nė viena pusė 
nekalbėjo apie karus. Nė vie
na pusė nenori įtampos. Abi
dvi demonstravo atitraukda- 
mos iš Berlyno ir rytų Vokie
tijos karinius atstovus — gen. 
Lucius Clay ir maršalą Ivaną 
Konevą, kuris buvo atgabentas 
į rytų Vokietiją kelios dienos 
prieš Berlyno sienos tvėrimą.

* Abidvi kalba apie susipratimo 
reikalą. Tačiau to susipratimo 
siekdama, Maskva nori ką nors 
naujo laimėti. Washingtonas 
naujo nieko nenori. Nori tik iš
saugoti esamą padėti už tai ne
mokėdamas ar bent atsipirkda- 
mas kiek galima mažesnėm nuo
laidom. Tad padėtis pasiliko į- 
tempta visuose pasikalbėjimuo
se. kurie šiuo metu vyko Že- 
nevose, Washingtono. Maskvos 
trikampyje.
ŽENEVOJE:

Nusiginklavimo konferencijo
je Sovietai blokavo nusiginkla
vimo ir atominių bandymų klau 
Simą, atmesdami kontrolę ir 
reikalaudami atom. bandymų 
moratoriumo be jokios kontro
lės, grasindami pasitraukti iš 
konferencijos, jei Amerika pra
dės atominius bandymus. Mask
voje Gromyko grasino pradėti

. Sovietų naujų ginklų bandy
mus. Tačiau nei tie grasinimai 

x nei neutraliųjų spaudimas jau 
nebedaro didelio įspūdžio.

Demesio centre: ar Amerika laikysis kie- v
tai dėl Berlyno, kaip laikėsi dėl atomų

— Už laisvą priėjimą prie 
Berlyno Vakarų kariuomenės 
turi pasitraukti iš Berlyno; lai
kinai jas gali pakeisti J. Tau
tų kariuomenė, — turi būti 
pripažintas rytų Vokiętijos su
verenumas, pripažintos dabar
tinės Vokietijos sienos, — už
drausta abiem Vokietijom turė
ti atominius ginklus, — suda
ryta nepuolimo sutartis tarp 
Nato ir Varšuvos pakto valsty
bių.
GALIMOJI IŠEITIS:

Maskva iš užimtų pozicijų ne
sitrauks. Ji nuolaidas gali dary
ti tik savo naujų reikalavimų 
programoje. Amerikai lieka pa
sirinkimas'. daryti nuolaidų ar 
liktis be susipratimo- Rusk de
rybų “pakete” yra kai kurių 
nuolaidų, bet nenorima, kad 
jos nuolaidom būtų vadinamos. 
Jei bus aliarmas dėl tų nuolai
dų, Amerika ir dėl Berlyno ga
li pasirodyti tokia pat kieta 
kaip dėl atominių bandymų. Ta
da Maskva pagal savo įprati-

mą laikinai gali atleisti spaudi
mą ir ieškoti naujos minkštes
nės vietos. O Anglija siekia, 
kad derybos nenutruktų ir kad 
jos tęstųsi ne tik dėl Berly
no, bet ir dėl atominių bandy
mų. •

Life žurnalas su pasitenki
nimu vertino, kad prezidento 
Kennedy politika yra tvirta ir 
paremta jėga. Buvęs senatorius 
ir respublikonų lyderis Wil- 
liam Knowland kalbėjo, kad 
prezidentas pasisakė už tvirtą 
politiką ir dėl to tauta jį re
mia; nes jis nemano, kad tau
ta laikytų appeasementą keliu 
į taiką. Spaudoje buvo atkreip
ta dėmesio į du 
punktus, kuriuose 
vyriausybės tvirta 
tvirta politika — 
į Berlyną.

MACMILLANAS: Kol derėsimės, 
nekariausime.

— Kun. Vaclovas Tamoševi- 
čius, Vilijampolės klebonas, ke-

- Kun. Vincas Mieteška, bu- liamas į Kelmę altaristų.
Karmelitų parapijos klebo- — Kun- Jonas Albavičius WASHINGTONE:

- Kaune, sunkiai serga ir gu- paskirtas Rudiškių par. klebo- 
fciuno klinikose- nu, netoli Joniškio.

Amerika Mėnulį pasiekė, tačiau 
informacijų iš ten negali gauti

balandžio 23 buvo paleista Jos kelionė truko 62 valandas 
eta į mėnulį. Raketa veikė 
;liai. Tačiau sugedo elektro- 
iai instrumentai, kurie per
da žinias į žemę. Beliko tik 
tas siųstuvas, kuris perduo- 
pypsėjimus. Raketa turėjo 

taryti apie 230,000 mylių.

54 min. Pataikė ketvirtadienio 
rytą. Žinoma, mokslinės naudos 
nebus daug, nes informacija 
iš raketos neveikia.

pasikalbėjimai 
sekr. Rusk ir 
Dobrynino bu- 
numatytas ge-

konkrečius 
reiškiasi ta 
ar mažiau 
į Laosą ir

Joseph Alsop (NYKT) infor
macijoje iš Laoso sostinės rašė, 
kaip ten šiuo metu yra vykdo
ma Amerikos tvirta politika. 
Jos vykdytojas ten yra guber
natorius Harrimanas. Esą Lao
so lyderių susirinkime Harrima
nas išaiškino, kad Amerika no
ri “neutralios koalicijos”, vado
vaujamos “neutraliojo” Souvan- 
na Phouma. Koalicijoje turi bū
ti įtraukti komunistai kaip ly
giai ir dabartinės vyriausybės 

į atstovai antikomunistai- Tačiau 
? pastarieji turi perduoti kariuo- 
| menę ir policiją “neutralie

siem”. Laoso vyriausybei te
kis Harrimano pareiškimas ne
buvo naujiena- Nenaujiena bu-

— Amerika Ženevoje įspėjo 
įtraliuosius. kad bus laiko- 

nedraugišku žygiu prieš 
teriką, jei jie mėgins išeiti 
konferencijos protestui prieš 
minius bandymus.

- Valstybės departamentas 
įeigė Gromyko tvirtinimą, 
l Amerika slaptai esanti su- 
is “respektuoti rytų Vokie- 
s suverenumą”.

- Apsaugos departamentas 
indžio 26 paskelbė, kad jo 
įautojų šeimų nariam kelio- 
į užjūrius pas vyrus ar tė- 
vėl bus valstybės apmoka- 

s-

Didžiausioji raketa 
kelionei į menulį

Saturno raketa, paleista ba
landžio 25, veikė 100 proc. 
tikslumu
Saturnas yra didžiausia iki 

šiol raketa- Jos svoris su kro
viniu 463 tonos, jos jėga — 
1.3 mil. PS. Saturnas pasiėmė 
95 tonas vandens, iškėlė Į 65 
mylių aukštį ir ten išsprogdi
no. Buvo tokiu būdu sudaryti 
dirbtiniai debesys.

Saturno raketa numatyta ke
lionė į mėnulį. Prieš tai dar 
1964 juo trijų žmonių įgula 
skris apie žemę ir toje kelionė
je išbus porą savaičių.

Prezidentas Kennedy balan
džio 24 įsakė pradėti atomi
nius bandymus Pacifike, kada 
Chruščiovas nesutiko priimti 
atominių bandymų sutarties su 
kontrole.

Washingtone 
tarp valstybės 
Sovietų atstovo 
vo du. Trečias
guž. vidury. Pasikalbėjimai mė
gino rasti susipratimo taškus 
dėl Berlyno- Tačiau jie sukėlė 
nerimo Volaėtijoje ir pasiten
kinimo Londone, šios savaitės 
gale kalbėtis dėl Berlyno ir ato
minių bandymų atvyko Angli
jos min. pirm. Macmillanas.
MASKVOJE:

Užs. reik. min. Gromyko ba
landžio 24 “aukščiausiame so
viete” skelbė pasitenkinimą dėl 
pasikalbėjimų su Rusk Berlyno 
klausimu. Esą kai kuriais punk
tais nuomonių skirtumai suma
žėję, konkrečiai dėl rytų Vokie
tijos suverenumo; reiškė viltį, 
kad pasitarimai prives prie vir
šūnių konferencijos. Tačiau Gro 
myko išdėstė čia ir Sovietų rei
kalavimus dėl Berlyno:

PRANCŪZIJA GEN. SALANĄ SUŠMUS: ar mūsų didžiausi 
patriotaiyra ir didžiausi išdavikai?... Turime juos žudyti?

Prancūzijoj didžiausios reikš
mės įvykiu laikomas balandžio 
20 gen. Raoul Salano suėmi
mas. Pogrindinė teroristinė or
ganizacija neteko savo vyriau
siojo vado. Jei ir būtų tiesą, 
kad gen. Salanas buvo tik au
toriteto reikalui priekyje pasta
tytas. o iš tikrųjų vadovauja 
pulkininkai, tai šio autoriteto 
nuėmimas turės didelės įtakos 
Alžiro europiečiam, kurie remia 
teroristus. Jie turės pamatyti, 
kad tai desperatiškas ir bevil
tiškas reikalas.

Gen. R. Salano pavaduotojas 
gen. Jouhaud jau nuteistas mir
ti. Tas pats likimas laukia ir 
Salano. Jam teismas būsiąs ge
gužės vidury. Vienintelis išgel
bėjimas tegali būti tik de Gaul
le malonės aktas. Patys pran-

cūzai yra priblokšti, kad ge
riausius patriotus (Salanas yra 
už nuopelnus labiausiai deko
ruotas Prancūzijos generolas) 
jie yra priversti teisti kaip iš
davikus. Tai padėtis panaši, 
kaip 1940, kada ir de Gaulle 
buvo pripažintas išdaviku, o 
paskui jis nuteisė maršalą Be
tainą kaip išdaviką Jei būtų 
laimėjęs Salanas. būtų de Gaul
le teisiamas kaip išdavikas. La
biausiai mirties sprendimo rei
kalauja ' komunistų ir socialis
tų spauda.

— Sovietų “aukščiausias so
vietas” susirinko balandžio 23. 
Kaip ir .buvo laukiama, Chruš
čiovui pavesta sudaryti naują 
vyriausybę. Spėjama, kad iš
jos iškris Chruščiovo didelė 
šalininkė Furtseva. Chruščiovas 
nori pakeisti konstituciją, nes 
ji paskelbta dar 1936 Stalino.

— Irake tebeinąs kurdų su
kilimas nuo kovo mėn. Jam va
dovauja Mullah Mustafa ai Bar- 
zani, Maskvoje treniruotas. Ira- “ 
ko lėktuvai bombardavo iš lėk
tuvų apie šimtą miestelių.

LOUIS CARRIERE, pirklys iŠ 
Paryžiaus— tokiu vardu ir taip 
užsimaskavęs buvo gen. Raoul 
Salanas, kai jj sučmč.

- Chruščiovas paskelbė, kad 
vijos valdžios prieky pašta
is Vitali P. Ruben- Nuo

— Anglijos min. pirm. Mac- 
millanas į New Yorką atvyko

ŽYMIŲ AMERIKIEČIŲ RŪPESTIS: 
ROBERT KENNEDY: Kas daryti, kad Amerika yra nepažįstama 

užsieniuose?

Robort Konnody balandžio ir parodytų, jog Amoriko* vals-

— Kongresas painformuotas, 
kad armija jau pagamino rake
tą, kuri sugauna ir susprogdi
na ore kitą raketą.

— Amerika šio mėnesio pra
džioje iškėlė savo didžiausią ba
zę iš Saudi Arabijos, kuri ne
sutiko sutarties pratęsti.

balandžio 25. Iš J. Valstybių 23 Ass. Press, priėmime kalbė- tybinė sistema šiokia laisvės siekimo atsisakant vartoti jė-
>9 tame poste buvo Jan V. 
ve. *

- Amerikos korinė aviacija 
j 1956 ir 1961 susilaukė 3.3 
skundų dėl nuostolių, kurių 
Jare sprausminių lėktuvų 
iksmai kai peržengia garso 
ičio ribą. Pretenzijos vertos 
mil. dol. daugiausia už su- 

ogdintus langus radijo ar 
■vizijų lempas.

vyks dar į Kanadą.
— Vokiotijoc spauda rašo, 

kad Vokietijos visuomenė turi 
būti parengta galimiem nepa
lankiem sprendimam Berlyno 
klausimu.

— Vasaros laikas prasideda 
nuo šio šeštadienio — sekma
dienio nakties. Laikrodžius rei
kia pasukti vieną valandą pir
myn.

jo, kad kelionėje po Aziją pa
tyrė, kaip mažai yra informuo
ti ar klaidingai informuoti žmo
nės, ypačiai akademinis jauni
mas apie Ameriką. Jo manymu, 
artimiausi dešimt metų bus sun
kūs teisingai pažiūrai apie Ame
riką užsieniuose sudaryti. Tam 
reikia, kad Amerikos rinkti
niai žmonės. Kongreso nariai, 
rašytojai, menininkai keliautų 
su pranešimais, pasikalbėjimais

Imugui, bet no žmogų paverg
ti valstybei.

ADM. BURKE: Kokis mūsų 
kompleksas mums ir kitiems 

yra pavojingas?
Amerikos Revoliucijos Duk

terų kongrese pereitą savaitę 
adm. Arleigh Burke kalbėjo 
apie “Amerikos ir Vakarų kom
pleksą”. Tas kompleksas kyląs 
H Amerikos nerealaus taikos

gos priemones- Mes — kalbė
jo admirolas — susimaišom, kai 
tik reikia pavartoti jėgą. Ku
boje. Suese. Korėjoje, dabar 
Laose pavartojame jėgą tik iki 
pusės, darydami kompromisą 
tarp svajonės ir realybės. Mes 
tokiu savo kompleksu daromės 
pavojingi pasauliui, nes niekas 
tikrai nežino, ką mes darysime, 
kadangi ir mes patys to neži
nome.

TVIRTUMAS VIDAUS POLITI
KOJE — taip vaizduojamas Ken
nedy konfliktas su plieno korpora
cija.

vo ir tai, kad Amerika nutrau
kė Laoso vyriausybei mėnesi
nius mokėjimus po 3 mil. dol., 
kai ji nesutiko kapituliuoti ir 
perduoti kariuomenę bei poli
ciją. Naujiena buvo išgirsti iš 
Harrimano, kad gali būti pa
vartotos dar kitos priemonės 
prieš Laoso vyriausybę — nu
traukta ir karinė pagalba ... 
Harrimanas, kaip dramatiškai 
informavo Alsop, pažiūrėjo į 
kiekvieną ir rūsčiai grūmoda
mas pirštu įspėjo, kad kiekvie
nas iš jų turi jausti “atsako
mybę už savo krašto sunaiki
nimą”. Buvo trumpa tyla, pas
kui gen- Phoumi, kuris yra an
tikomunistinės vyriausybės nu
garkaulis, atsakė: “Jūs žinote, 
gubernatoriau Harrimane, kad 
mes Laose turime daugelio me
tų kolonialinio valdymo patir
tį. Bet su mumis taip niekad 
nekalbėjo kolonializmo laikais”.

ŠIANDIEN “IŠDAVIKAS” — 
Georgės Bidault. rezistencijos še
fas prieš vokiečių okupaciją ir il
gametis min. pirmininkas, dabar 

užsieny paskelbė rezistenciją prieš 
de Gaulle.

Argentina krizių

Argentinos prezidentas Gui- 
do nusilenkė laivyno reikalavi
mui ir balandžio 24 panaikino 
vietinių rinkimų rezultatus ir 
valdžią įsakė perimti centrinei 
vyriausybei. Paskelbė, kad lie
pos pabaigoje bus renkamas 
naujas prezidentas ir viceprezi
dentas. Gali būti renkamas ir 
parlamentas, jei jis neišmes pe- 
ronistų kaip priešingų pačiai 
valstybės konstitucijai.

— Argentinos prezidentas 
balandžio 25 panaikino ir par
lamento rinkimus. Bus nauji 
rinkimai. Tokiu būdu atsikra
tyta Perono Šalininkų, kurių bu
vo išrinkta į parlamentą 47.

— New Yorko mūrininkai 
nori 30 valandų darbo savai
tės vietoj 35 valandų. Atlygi
nimo valandai nori 6 50 dol. 
vietoj 5.20- Pirmieji išsikovojo 
25 valandų darbo savaitę elek
trikai.

— Naujojoj Anglijoje balan
džio 25 buvo sniego audra. Dau
giausia prisnigo Maine — iki 
7 colių.

Alsop mano, kad aistros vei
kė iš abiejų pusių. Ir Ameri
kos politika čia esanti reika- 
linga greito ir šalto persvars
tymo. Esą dabartinė Amerikos 
politika Laosui buvo priimta 
greitosiom, kada Kennedy vy
riausybę buvusi ištikusi Kubos 
katastrofa. Tada buvo siekia
ma užtikrinti, kad Laosas būtų 
griežtai neutralus; kad Siaurės 
Vietnamo kariuomenė neįsi
brautų į Laoso teritoriją ir kad 
Šiaurės Vietnamas būtų užblo
kuotas pulti Pietų Vietnamą 
pro Laosą. Užtrukę derybos vi
sus metus dėl koalicijos pakeitė 
anas aplinkybes iš esmės. Da
bar jau komunistinės Kinijos 
generolas, prisidengęs “genera
linio konsulo” titulu, šiaurinėj 
Laoso provincijoje vadovauja 
kinų kariuomenės divizijai, pri
dengtai kaip kelių tiesėjam; 
Siaurės Vietnamas jau infiltra
vęs į Laoso teritoriją 12-14,000 
kariuomenės. Tranzitinis kelias 
per Laosą į Pietų Vietnamą jau 
vartojamas. Tokiose aplinkybe^ 
se koalicija su komunistais, ma
no Alsop, reikštų Laoso perda
vimą Šiaurės Vietnamui. Nėra 
abejonės, kad tai įvyks, jei bus 
nutraukta Amerikos karinė pa
galba Laoso antikomunistinei 
vyriausybei. O Harrimanas pa
reiškęs Anglijos atstovui, kad 
jis savo vyriausybei rekomen
duos tą pagalbą nutraukti. Al
sop dėl to baigė įspėjimu: yra 
tikrai laikas sustoti ir iš nau
jo pergalvoti-

Tačiau prezidentas Kennedy 
atsakė Laoso karaliui, kad sa
vo politikos dėl koalicinės vy
riausybės Amerika nenumato 
keisti.

Ne taip tvirtai laikosi Ame
rikos vyriausybė prieš kitokį 
partnerį — prieš Sovietus dėl 
Berlyno. Dėl jo įspėjo Mor-
guorHo Higgins (NYHT). Ji ran
da, kad Sovietai nesiims inva
zijos į Berlyną. Tačiau yra ki
tas ir, jos manymu, didžiausias 
pavojus — imti Berlyną kąs
nis po kąsnio: imti po tokį kąs
nį, kuris neatrodytų VVashingto- 
nui vertas pasipriešinimo. Ir 
Berlyno burmistras Brandtas 
kalbėjo, kad Berlynas gali bū
ti prarastas ar išlaikytas gaba- 

(nukelta į 2 psl.)
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Prie sovietinių ėdžių
Sovietu Rusijoje, kaip žino

me, valstybė visiem teikia ėda
lą ir už tai verčia jai tarnau
ti. Niekas dėl to negali laisvai 
pakrutėti, o juo labiau prašnek
ti. Arba tyli arba kalba tai, 
kas įsakoma. Buvo įsakyta gar
binti Staliną — garbino. Dabar 
paliepta tą “herojų” koneveik
ti — ir visi jį plūsta. Išsiplū- 
do ir buvęs nepriklausomos 
Latvijos užsienio reikalų minis- 
teris Vilhelmas Munters. kalin
tas Sovietų Rusijoje 13 metų.

Vilhelmas Munters, kaip bu
vo Darbininke jau rašyta, stai
ga pasigarsino maskvinėse "Iz- 
vestijose” su savo laišku. Pir
miausia, kaip ir derėjo, puolė 
Staliną už jo terorą Pabaltijo 
šalyse, kad atrodytų ••nekaltes
nis” Chruščiovas. Gerai, kad 
galėjo pasakyti tiesą apie Stali
ną. Prastai, kad negalėjo to pa
ties pasakyti apie Chruščiovą, 
kuris taip pat. teroru laikosi. 
Kruvinų jo darbelių dar nepa
miršo nei ukrainiečiai, nei 
vengrai, nei kiti pavergtieji.

Bėgliai yra antrasis. Muntero 
laiško taikinys. Savo tautiečius 
patriotus laisvam pasaulyje iš
vadino ir ‘■politiniais neregiais”, 
ir "praeities nuolaužomis", ir 
susirūpinusiais "dosniom sveti
mom ėdžiom". Tai įprasti bol
ševikiniai plūsmai, sudėti į Mun- 
terio burną, kuri dabar minta 
sovietinėm ėdžiom- Amerikoje 
dėl darbo ir duonos niekas ne
prievartaujamas reikšti ne sa
vo mintis. Jei būtų kitaip, šia
me krašte nebūtų nei komunis
tinių laikraščių, nei pačių ko
munistų. nei jų simpatikų. Te
gu Sovietų Rusija savo krašte 
ir pavergtuose kraštuose duo
da tokią laisvę, kokia yra Ame
rikoje. jei nori kam prikišti 
“dosnias ėdžias”.

Politinis praregėjimas, ku

Published semi-weekly except hollday 
week* and July and First week i n 

August when published weekly.

riuo priverstas pasigirti Min
ters, yra taip pat bolševikinis 
gaminys. Munteriui buvo leis
ta pasakyti tokią tiesą: "Turė
jau nesavanoriškai pasirinkti 
galimybę 13 metų liguistai in
tensyviai galvoti apie begalinę 
daugybę klausimų", iš kurių 
jam nušvito "ateinanti nauja 
epocha". Vadinasi, ją praregė
jo nesavanoriškai ir sunkioje 
Sibiro kančioje. Kas laisvai ir 
savanoriškai gali galvoti, gerai 
žino, kokios reikšmės turi ta
sai "smegenų plovimas". Švei
carų žymus laikraštis "Neue 
Zuericher Zeitung" visai teisin
gai pastebi, kad Munters yra 
"palaužtas žmogus"- Jo prare
gėjimas neturi blaivaus proto 
atramos.

Baltijos valstybių likimą lies
damas. Munters taip pat nu
suokia bolševikinę giesmelę. 
Girdi, "man darosi gėda dėl 
mūsų siauro miesčioniško se
nųjų laikų akiračio", kuriuo pa
sižymėjo nepriklausomoji Lat
vija savo pažiūrose į Sovietų

Sąjunga. Kitaip tariant, 
nematė tikros savo geradarės 
kaimynės . . • Tačiau negėda yra 
nutylėti tos “geradarės” smur
tą, persekiojimus, trėmimas ir 
žmonių žudymus. Munters. be 
abejo, negalėjo to pasakyti. 
Jam yra įsakyta meluoti, kad 
su Baltijos valstybėm “visiškai 
nebuvo skaitomasi Vakaruose”- 
Nesiskaitė kaip tik Rytai arba 
Sovietų Rusija, kuri derybose 
su Vakarais 1939 metų vasarą 
nesutiko garantuoti Baltijos 
kraštų saugumo. Sovietų Rusi
ja sutiko su Hitlerio pasiūla 
dalytis Baltijos valstybėm.

Bolševikai yra pirmieji ir la
biausiai nusikaltę hitlerininkų 
bendradarbiai. Ir to nusikalti
mo negali uždengti nė iškan
kinto Mųnterio išprievartautu 
laišku, parašytu prie sovietinių 
ėdžių.

Visuotiname Los Angeles Al
to skyriaus susirinkime balan
džio 15 buvo priimta rezoliuci
ja reikalaujanti skubių Alto re
formų, o Alto vykdomojo ko
miteto sekretorius dr. Pijus 
Grigaitis prašomas tuojau iš pa
reigų pasitraukti.

Rezoliuciją pasiūlė veiklus 
Los Angeles visuomenininkas 
teisininkas Al. Dabšys, o savo 
balsais ją parėmė 18 delegatų. 
Penki delegatai (Januta - Klau- 
seikis, Devenienė, dr. Devenis, 
Bakūnas ir Šimkevičius) balsa
vo prieš, vienas (dr. Jurkūnas) 
susilaikė.

Susirinkimas įgaliojo sky
riaus valdybą susirišti su kitais 
Alto skyriais tuo pačiu reikalu

Delegatui K. Liaudanskui pa
siūlius. iš skyriuje turimų pi
nigų buvo nutarta 100 dol. pa
skirti JAV Kongresan įneštom 
Lietuvos reikalu rezoliucijom 
remti komitetui, o kiti pinigai 
paliekami vietos Alto skyriaus 
kasoje

Taip pat buvo priimta inž. 
J. Jodelės pasiūlyta rezoliucija, 
kuria perrinkimui indorsuojami 
šen. Th. Kuchel ir kongresma- 
nai Lipscomb. Roosevelt ir Mc- 
Donough. kaip įnešę JAV kon
gresan svarbias Lietuvos rei
kalu rezoliucijas.

Visi lietuviai prašomi savo 
balsais rinkimuose tuos kandi
datus paremti.

Naujuoju Alto skyriaus pir
mininku (vienam susilaikius) 
perrinktas inž. Julius Jodelė. 
Kiti naujosios valdybos nariai: 
E. Arbas. A. Devenienė. J. Ko
jelis. K. Liaudanskas. J. Pet
rauskas. A- Skirius.

Susirinkimui sumaniai vado
vavo J. Gliaudą, sekretoriavo 
Al- Dabšys. L. A.

REZOLIUCIJA
Los Angeles Alto skyrius 

metiniame susirinkime. įvyku
siame 1962 balandžio 15 Kali
fornijos lietuvių centro salėje, 
4415 Santa Monica Blvd.. Los 
Angeles, priėmė šią rezoliuciją:

Konstatuota:
1. Alto centras, kuris turėtų 

vadovauti Lietuvos vadavimo 
akcijai, savo funkcijų patenki
namai neatlieka:
a) nerodo iniciatyvos ir ne
ieško naujų būdų Lietuvos lais
vinimo byloje;

b) su Alto skyriais nepalaiko 
beveik jokių kontaktų; sky
riams nevadovauja: skyriuose 
pasireiškiančią iniciatyvą slo
pina ir niekina.

Reikalauja Alto reformų
c) neorganizuoja tinkamo ir 

efektingai veikiančio Informaci
jų biuro.

d) pastarųjų kelerių metų lai
kotarpyje nepasirūpino išleisti 
jokio rimtesnio leidinio Lietu
vos problemoms nušviesti; net 
neišleidžia būtiniausių brošiūrų 
anglų kalba, kuriomis skyriai 
galėtų aprūpinti vietos ameri
kiečius. besirūpinančius Lietu
vos problemomis.

e) bendrai jaučiasi absoliuti 
stagnacija, begalinis savimi pa
sitikėjimas ir visiškas nesiskai
tymas su kitų nuomonėmis ir 
sugestijomis.

2. Alto organų sudarymo pro
cedūra ir tų organų struktūra 
pasenusi ir nebeatitinka gyve-

PAVASARIS bunda Pennsylvanijos farmoje.

LOS ANGELES, CALIF.

namam laikotarpiui ir visuome
nės išsidiferenciavimui; centro 
veikloje reiškiasi diktatūrinės 
tendencijos.

3. Alto vadovybė ne tik ne-
?„dtVim0' trkom7sirą,‘L‘ri'iid’Iem.Jgalo 

paruoštų Alto statutą, paremtą 
savo struktūroje ir veikloje de
mokratiniais principais- Statuto 
projektas išsiuntinėtinas sky
riams susipažinimui ir sugesti
jų pareiškimui. Statutas priima
mas skyrių atstovų suvažiavi
me.

akciją įtraukti naujų, jaunų ir 
aktyviai besireiškiančių jėgų, 
bet, priešingai, visokiais būdais 
nuo tokių jėgų ginasi ir jas 
niekina. .

4. Alto Vykdomojo Komiteto 
sekretoriaus veikla ir elgesys 
ne tik nesiderina su Alto ir 
geros valios lietuvių patrioti
niais siekiais bei žygiais, bet ir 
griauna šios organizacijos au
toritetą lietuvių visuomenės bei 

Amerikos valdžios institucijų 
akyse-

Nutarta:
1. Reikalauti, kad Altą suda

rančios srovės ir susivienijimai 
(iki 1962 m. liepos 1 dienos) 
sudarytų iš kompetetingų juris-

2. Pareikšti nepasitikėjimą 
Vykdomojo Komiteto sekreto
riui dr. Pijušui Grigaičiui, kaip 
nepajėgiančiam kultūringai ben 
dradarbiauti su kitomis lietu
viškomis institucijomis bei as
menimis ir savo elgesiu pažei-

Taip prasideda okupacijos pripažinimas 
lietuviai nesąmoningai Maskvos 
planą vykdo, vienas diploma
tas pareiškė: Amerikos vyriau
sybės demonstratyvus atsisaky
mas dalyvauti sovietinėje paro
doje, kadangi joje vaizduoja
mos Baltijos valstybės kaip So
vietų dalys, yra didelis sugėdi- 
nimas kai kuriem lietuviam.

(atkelta iš 2 psl.)
"Juokas būtų ir statyti to

kius klausimus.
"O mes dabar?
“Lietuvai pažinti, kas ten iš 

tikrųjų darosi, mes ten važiuo
jame ... Ir ne tiesiai į Vilnių 
ar į Kauną ar į gimtąjį kol
chozą. bet pirmiau į Maskvą- 
Tik per Maskvą pasiekiama da
bar Lietuva ... Be Maskvos 
leidimo — nėra Lietuvos ir jos 
pažinimo . . .

"Ir tie turistai griže paskui 
moko mus moralės. Štai kaip 
reikia ‘pažinti kraštą’: objekty
viai. dalykiškai, estetiškai, be 
patetikos. Be nusibodusių ple
palų apie okupacijas, enkave
distus. sibirus. rusų antplūdžius 
ekonominį Lietuvos plėšimą . ..

Autoriaus išvada:
"Taip iš tikrųjų prasideda 

Lietuvos okupacijos laisvanoriš
kas pripažinimas. Šaltas ramus, 
visapusiškas, objektyvus. De 
facto. Žingsnis, dar pusė žings
nio — ir bus de jure".

Tokiais temperamentingais 
žodžiais autorius taikliai demas
kuoja planą, nuaustą Maskvoje, 
kuriam vykdyti ieškoma sava
norių tarp lietuvių Vakaruose- 
Demaskuoja. kas slepiasi už 
gražių neaiškios prasmės žo
džių — "kultūriniai ryšiai”, 
"tiesioginiai šaltiniai", “objek
tyvus Lietuvos gyvenimo paži
nimas" •. .

Stebėdamas, kaip kai kurie 

dusiam elementariausius mora
lės ir padorumo principus ir 
denunciacijų organizavimu pa
žeidusiam ir pakenkusiam Lie
tuvos laisvės kovai. Alto sek
retorius prašomas tuojau iš pa
reigų pasitraukti ir jas perduo
ti laikinai pareigas einančiam, 
kurį paskirs likusieji Alto Vykd. 
Komiteto nariai.

3. Vykdant Alto reorganiza
cijos veiklą. Los Angeles Alto 
Valdyba įgaliojama, reikalui 
esant, imtis reikiamos iniciaty
vos palaikant ryšius su kitais 
Alto skyriais ir kitomis orga
nizacijomis.

4. Šią rezoliuciją pasiųsti Al
to Vykdomajam Komitetui. Altą 
sudarančių organizacijų cent
rams. Alto Centro Valdybai, lie
tuviškiems laikraščiams ir, val
dybos nuožiūra, kam ji ras rei
kalinga.

Susirinkimo Pirmininkas
Susirinkimo Sekretorius

Brolis prieš brolį
Vilniaus radijas balandžio 13 

paskelbė Kazimiero Budraičio 
laišką savo broliui kun. Bud
raičiui. Pirmiausia dėsto, kad 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais. kai jo brolis buvo įšven
tintas i kunigus, Lietuvoje bu
vęs skurdas. (Tur būt. Lietuvą 
sumaišė su Sovietų Rusija. 
Red.). Kunigai gyvenę parazitiš
kai. skriaudę liaudį. Dabar tu
rėtų kitokiu darbu savo kaltę ■ 
išpirkti. Kadangi Sovietų Rusi
joje ir Lietuvoje yra išleisti 
įstatymai prieš “veltėdžius”, tai 
tokia brolio panieka savo bro
liui kunigui reiškia ne ką kitą, 
kaip siūlvmą suimti ir “įdar
binti" kur nors Sibire Žmoni
jos istorijoje niekada Kainų ne
trūko ir netrūksta.

— Amerika balandžio 18 pri
pažino Argentinos prezidentą 
Guido. Delsė 3 savaites.

— Sovietuose per metus su
šaudė apie 200 už “ūkinius nu
sikaltimus”.
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Antra. Savitarpinės pagalbos sutarties protokole buvo 
aiškiai nustatytas Įgulų bei raudonarmiečių skaičius, 
kuris a propos Lietuvoje neturėjo viršyti dvidešim
ties tūkstančių žmonių. Mums tegalėjo būti intereso 
žinoti, kad bolševikai to skaičiaus neperžengtų. Bet 
tam sužinoti buvo kitų priemonių. Mūsų ryšių ka
rininkai duodavo po du raportu kas savaitę. Gaila, 
kad man 1940 birželio men. reikėjo juos sudeginti, 
nes tų raportų pranešėjams bolševikinėje sistemoje 
galėjo skaudžiai atsiliepti.

Skaitytojas gal man atleis, jei kiek uždelsiu. at
pasakodamas vieną tokį raportą apie sovietinių Įgu
lų gyvenimo smulkmenas Alytuje.

Alytuje raudonarmiečiai turėjo kavalerijos da
linį Užnemunės kareivinėse, kur anksčiau stovėjo 
mūsų raiteliai. Kiekvieną ankstyvą pasavarį arkli
džių mėšlą nupirkdavo vietiniai daržininkai, tuo rei
kalu susitarę su kavalerijos pulko ūkvedžiu. Ir 1940 
metais vienas tokių daržininkų kreipėsi Į Sov. Įgu
lą, norėdamas su raudonarmiečių dalinio ūkvedžiu su
sitarti. Prie vartų stovėjęs sargybinis neleido nei į 
kiemą Įžengti. Daržininkui begalvojant, kas toliau 
daryti, per kiemą pražingsniavo du ne eiliniai kariai. 
Pastebėję prie vartų svetimą žmogų, priėjo ir pasi
teiravo, ko jis noris. Išklausę daržininko nepiktas in
tencijas, paklausę adreso, kur jis gyvena, užsirašę 
adresą, burbtelėjo neaiškiai, kad duosią atsakymą vė
liau. Žmogelis grįžo namo, nieko nepešęs.

Tos dienos pavakarėje Į jo kiemą įvažiavęs so
vietinis sunkvežimis, iš kurio išlipę ryte matyti sov. 
įgulos kariai. Pakvietęs užeiti vidun pasikalbėti. Rau
donarmiečiai be jokiu įžangų paklausę, ar jis negalė

tų jiems atnešti degtinės. Po keliolikos minučių šei
mininkas grįžęs su dviem bonkom už jų duotus tam 
reikalui 10 litų. Nustebę, o kai daržininko žmona 
dar padėjusi ant stalo geroką bryzą pjaustytų la
šinių su duona ir svogūnais, raudonarmiečiai papra
šę šeimininko duoti jiems kibirą: jie jam duosią ben
zino. Taip besisvečiuodami sava degtine ir daržinin
ko užkanda, palikę net du dideliu kibiru benzino. Ki
tą dieną Į daržininko kiemą dar Įvažiavo sunkveži
mis. prikrautas mėšlo su kaupu . . . Jei Lietuvos dar
žai būtų buvę tik tokiu būdu gerinami, galėjo tų 
raudonarmiečių būti ir daugiau negu 15.000. Bet jie 
ne Lietuvos daržam tręšti buvo prievarta Lietuvoje 
įkurdinti. Po minėto kaltinimo Maskva ultimatyviai 
pareikalavo įsileisti dar 50.000 raudonarmiečių, tuo 
būdu jau laužydama “savitarpinės pagalbos" paktą. 
Ir to buvo per maža. 1940 metų birželio 15 Į Lietu
vą sumarmėjo 250.000 raudonarmiečių. Pasekime to
liau. kaip ir kam tai buvo padaryta.

Po Molotovo prasimanytų pakaltinimų buvo pa
reikalauta siųsti Maskvon ministerį pirmininką An
taną Merkį išsiaiškinti. Norėta pasiųsti užsienio reik, 
ministerį Juozą Urbšį, bet bolševikai primygę reika
lavo ministerio pirmininko.

Mūsų negausi, trijų žmonių, delegacija iš Kauno 
išvažiavo 1940 birželio 6 apie 13 vai. ir pro Vilnių 
pasiekė naujo pasienio stotį Gudagojų. Pravažiavus 
Gudagojų už kokio trejeto kilometrų prie naujos sie
nos linijos mūsų traukinys buvo sulaikytas. Į dele
gacijos vagoną Įsirioglino su dideliu naganu ...en
kavedistas. Nė nepasisveikinęs ar atsiprašęs pradėjo 
landžioti po vagono skyrius, po kelis kartus tikrin
damas vagone buvusių žmonių skaičių. Šis neįprastas 
diplomatinės delegacijos tikrinimas, beveik bakšno- 
jant kiekvieną pirštu, buvo daugiau negu laukiniš- 
kas. Visi pečiais patraukėm: esame ne kultūringo
je Europoje, bet bolševikinėje ... Ta grubi bolševiku 
elgsena paliko mums aitrų Įspūdį.

Nekoks įspūdis pasiliko ir iš Baranovičių — pir
mos sustojimo vietos.

Maždaug prieš metus ši didelė mazginė stotis bu
vo dar lenkų rankose, bet senųjų gclžkelio tarnau
tojų tik vienas kitas tesimatė. Mūsų traukinys, ligi 
šios stoties vežęs delegaciją, turėjo grįžti atgal į Vil

nių. Stotyje mūsų niekas nepasitiko. Patys susine- 
šėm į stoties patalpas savo daiktus. Turėjom vykti 
Minsko kryptimi, bet niekas tikrai nežinojo, kada iš
eis traukinys. Pagaliau sulaukėm. Iš stoties mūsų 
daiktus panešėjo Į traukinį buvęs lenkų geležinke
lietis. Susėdom į buvusį lenkų traukinį ir pavakarė
je pasiekėm. Minską.

Minsko stotyje radome jau sovietinį traukinį su 
dviem laisvom kabinom. Saulei nusėdus, pajudėjome 
iš Minsko niekeno nekliudomi ir, rodos, niekam ne
įdomūs keleiviai. Ką A. Merkys su generolu M. Rėk
laičiu galvojo, neklausinėjau. Man gi. šiek tiek nusi
vokiančiam apie kurtuazinį protokolą, visas tas ke
lias nuo Gudagojaus stoties iki Maskvos atrodė lyg 
koks grimzdimas nežinion. Tai negalėjo būti geras 
ženklas.

Maskvą pasiekėme birželio 7. apie 10 vai. ryto. 
Stotis buvo papuošta Sov. Sąjungos ir Lietuvos vė
liavomis. Be mūsų pasiuntinybės Maskvoje persona
lo. mus dar pasitiko iš bolševikų A. Višinskis. De
kanozovas. Maskvos miesto komendantas, Maskvos 
miesto tarybos ar vykdomojo komiteto pirmininkas, 
užsienio reik, komisariato protokolo šefas ir k. Sto
ties peronas buvo švariai iššluotas. Nesimėtė ne tik 
papiroso nuorūkos, bet iš viso toje didelėje Baltgu- 
dijos stotyje nesimatė jokios gyvos dvasios be pa
minėtų oficialių asmenų. Traukiniu atvykusieji ke
leiviai. matyti, buvo sulaikyti, kol išeis oficialūs žmo
nes. Visa išorinė dekoracija Sov. Sąjungos eiliniam 
piliečiui turėjo byloti, kad čia atliekamas ne eilinis 
sovietinės vyriausybės veiksmas. Iš stoties bolševikai 
nuvyko savais keliais, o mus pasiėmė dvi pasiunti
nybės mašinos, nes mūsų delegacija apsistojo pasiun
tinybėje.

Pasikalbėjimams Kremliuje laikas buvo paskir
tas 11 vai. vakare. Buvo nurodyta ir kas galės pasi
tarimuose dalyvauti. Iš Sov. Sąjungos, be komisaro 
Molotovo, pasikalbėjimuose dalyvavo jų atstovas Kau
ne polpredas Pozdniakovas. Iš mūsų — ministeris 
pirmininkas A. Merkys ir mūsų atstovas Maskvoje 
dr. Ladas Natkevičius.

Atsitiktinai birželio 7 Maskvos didžiajame teat
re vyko Sov. Gudijos meno dekada. Pirmąjį kartą 
buvo statoma gudų opera. Užsienio reikalų komisa

riatas atsiuntė kelis bilietus tiem mūsų delegacijos 
nariam, kurie pasitariman nebuvo kviesti. Pasiun
tinybės žmonių lydimi, nuvykome į tą operą, kurią 
tos dekados proga aplankė ir Stalinas su savo nalyda. 
Paskutiniam operos aktui dar nepasibaigus. Stalinas 
iš operos išėjo nepastebimai, kaip ir buvo atėjęs, švie
sas užtemdžius.

Operos pertraukų metu buvome Norkomindėlo 
protokolo tarnautojų pakviesti puodeliui kavos. Nors 
mums visiems krito į akį, kad rusai tokie santūrūs 
vaišindami, bet viską priėmėm už gerą. Pirmojo pa
sikalbėjimo Kremliuje rezultatai mums dar nebuvo 
žinomi.

Apie pusę antros nakties mūsų atstovai iš Krem
liaus grįžo. Merkys trumpai atpasakojo pasikalbėji
mą su Molotovu. Visiems buvo aišku, kad Lietuvos 
byla Kremliuje išspręsta. Sov. Sąjungos vyriausybe 
ne tiktai nenorėjo skaitytis su jokia dokumentų me
džiaga dėl tariamo raudonarmiečių grobimo, bet Mo
lotovas dar ciniškai pasakęs: ‘Dovolno ogorod goro- 
dit. Ja tysiaču takich sledsvij sostriapaju. jesli cto 
pravitelstvu nužno". (Užtenka niekus taukšti; aš 
tūkstantį tokių tardymų sukursiu, jei to vyriausybei 
reikės). Toks buvo atsakymas A. Merkiui, kai Molo
tovui patiekė mūsų ypatingiem reikalam prokuroro 
surinktus duomenis apie minėtus raudonarmiečius, 
kuriuos neva buvusi mūsų saugumo įstaiga pagro
busi. Be to. Molotovas prikišo Merkiui, kad jis ima
si iniciatyvos sudaryti kažkokią Pabaltijo sąjungą, 
nukreiptą prieš Sovietų Rusiją. Dar prasimano kal
tindamas Lietuvos Saulių Sąjungą, kad ji Vilniaus 
krašte organizuojanti naujus karinius savo vienetus 
užpulti raudonosios armijos įgulom.

Prikišdamas A. Merkiui kažkokios slaptos są
jungos organizavimą Pabaltijy. Molotovas pacitavo 
porą eilučių iš “Baltijos biuletenio" — A Merkio 
straipsnio, parašyto ryšium su numatytu birželio 14- 
15 pabaltiečių suvažiavimu Tallinne. Nei straipsnio 
turinys, nei Molotovo pacituoti du—trys sakiniai apie 
jokią slaptą sąjungą neužmena Ir kas galėtu patikė
ti. kad trys mažos Pabaltijo valstybes ruošia są
mokslą prieš Sov. Rusiją ir dar apie tai viešai rašo 
biuleteniuose!

(Bus daugiau)
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Iš FILMO “My Geisha” aktoriai: Bob Curnmings, Yves Montand, Shirley Mac Laine.

P LB KULTŪROS TARYBA " .. . f Į

ŠIŲ METŲ GER ESNI FILMAI
ALĖ RŪTA kar- 

virš
operos Carmen, bet ne ištrau
ka. o visa tragiškosios čigonės 
istorija, čia atvaizduota baletu, 
palydint Bizet muzikos. Trum
pus įvadinius žodžius į kiek
vieną šių filmo dalių padarė 
Maurice Chevalier. Tai žymus

Malonu priminti, kad šie me
tai prasidėjo kelių neblogų fil
mų premjeromis. Nors neišven
gęs kelių trivialių scenų, yra 
neblogos minties ir gerai pa
statytas United Artists filmas 
— komedija "Jessica" — su 
kylančia aktore Angie Dicken- 
son ir prancūzu Maurice Che
valier..- Tai spalvinga istorija prancūzų aktorius, labai mėgia- 
jaunos našlės, dirbančios vie
name Sicilijos kaimely. Ji pa
deda gimdyvėms, myli vaikus, 
myli ir užjaučia senus žmones, 
žavisi gamta, naudojasi jaunys
te, bet jos tikslai švariausi, 
nors žmonės ją ir įtarinėja. 
Yra gražių gamtos vaizdų, įdo
mių siciliečių tautinių šokių, 
papročių. Maurice Chevalier.
kaip ir visada, vaidina puikiai, pakviestas ir Kitur.

mas ir Amerikoj. Įdomi jo gy
venimo filosofija. Kartą, pa
klaustas reporterio, trumpai at
sakė. kad jis jaučiąsis Kažkie
no pakviestas i šį pasaulį ir, 
kaip svečias, jis mėginąs elgtis 
geriausiai, kad savo Kvietėjo 
neapviltų: kai viešėjimas baig
sis, jis ramiausiai išeisiąs. Rei
kia manyti, kad jis tikisi būti

nesąmoningai siekia nors 
tą pakilti savais darbais 
žmonos garsumo. Iš dalies tai 
daro ir iš meilės žmonai. Jis 
nori būti jos vertas. Žmonos 
užsispyrimas vaidinti ir šiame 
filme vos nesugriovė jų šeimy
ninės laimės, bet atėjo į pagal
bą Rytų išmintis: “Niekas nė
ra aukščiau mano vyro, net nei 
aš pati”- Tai geišos žodžiai, ku
rie atveria akis ambicingai ame
rikietei aktorei. Filmas spalvo
tas, Japonijos vaizdai. Jei Black 
Tights žavi nepaprastais bale
to meisteriais Cyd Charisse, Ro- 
land Petit, Moira Shearer, Zi- 
zi Jeanmaire, tai filme My 
Geisha žavi sparčiai kylanti 
amerikietė Shirley Mac Laine, 
Yves Montand- ,

nors jam pavestas atvaizduoti 
katalikų kunigas yra kiek ir 
keistokas.

"Black Tights" yra muziki
nis filmas, suktas Prancūzijo
je. Paryžiuje Iš tikro, tai ba
letas. susidedąs iš keturių ats
kirų dalių. Pirmoje dalyje pa
saka — komedija apie mergai-
tę. kuri buvo vagių gaujos va
dė ir kuri valgydavo deiman
tus ir kitas brangenybes. Ant
roje daly — Cyrano de Ber- 
gerac liūdna istorija- Trečioje 

—pavaizduota viduramžių da
ma, kuri gražią suknią labiau 
brangino už savo vyro gyvybę. 
Ketvirta dalis

Įdomus eksperimentinis fil
mas "My Geisha“, suktas Japo
nijoj. Eksperimentinis ta pras
me. kad filme sukamas filmas 
ir sprendžiama problema pavy
do, kaip laimės šešėlio tarp ak
torės ir jos direktoriaus. Fil
me sukamas filmas, kuriame di
rektorius (Yves Montand) ne
nori duoti svarbiausios rolės 
savo žmonai, žymiai aktorei 
(Shirley Mac Laine). kadangi 
dažniausiai ji nusineša visą gar
bę. filmo direktoriaus pastan
gas ir kūrybą palikdama tik 
savo šešėlyje. Jis myli savo 
žmoną ir kovoja su šiuo pavy- 

baletas iš do jausmu, bet yra žmogus ir

Pradeda veikti Pasaulio Lie- 
tuvię Bendruomenės Kultūros 
Taryba

Yra įsteigta ir pradeda yeik-_ 
ti P. L. B. Kultūros Taryba: 
pirmininkas prof. dr. Jonas Pu- 
zinas, vicepirmininkas Leonar
das Dambriūnas, sekretorius 
Aleksas Vaškelis, nariai: prof- 
dr. Vincas Maciūnas, dr. Kos
tas Ostrauskas, prof. dr. Anta
nas Salys, Vincas Trumpa. Ta
rybos adresas: prof. dr. J. Pu- 
zinas, 1311 Wyoming Avė., Phi- 
ladelphia 40, Pa., U..S.A.

Lituanistikos mokykla
Philadelphijos LB šeštadie

ninė mokykla gegužės 13, sek
madienį, rengia motinos die
nos minėjimą, kuris prasidės 
10:30 vai. mišiomis šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Po to parapi
jos salėje bus bendri užkan
džiai, po kurių bus trumpas 
tai dienai pritaikytas žodis ir 
programa, kurią atliks mokyk
los mokiniai. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti pamaldose ir 
minėjime.

Be to, pranešama, kad prie 
šeštadieninės mokyklos jau yra 
suorganizuota speciali grupė 
aukštesniąsias mokyklas (High 
Schools) lankantiems lietuviam 
jaunuoliam, kuriem kaip nelan- 
kiusiem ar mažai telankiasiem 
šeštadieninę mokyklą būtų per 
sunku eiti normalią liet, šeš
tadieninės aukštesniosios mo
kyklos programą. Tos grupės 
tikslas yra ne tik pagilinti lie
tuvių kalbos mokėjimą ir gau
ti daugiau žinių apie Lietuvą, 
bet drauge ir padėti didžiulia
me mieste ir priemiesčiuose iš
sklaidytai gyvenantiem lietu
viam jaunuoliam bent retkar
čiais susitikti ir organizuotai 
veikti. Grupei vadovauja Tere
sė Gečiauskienė, čia, Ameriko
je, baigusi pedagoginius moks
lus ir jau mokytojavusi Cam- 
deno, N. J., viešojoj mokyk
loje. Grupė renkasi kas antrą 
šeštadienį šv. Andriejaus pa
rapijos mokykloje. Sekantį kar
tą — balandžio 28 d- 10 vai. 
ryte. Visi leetuviai jaunuoliai 
mielai raginami pasinaudoti šia 
proga.

Džiaugiamės, kad ši Kultūros 
Taryba yra iš tikrai autorite
tingų asmenybių bei intelektu
alų — akademikų, o drauge ir 
iš aktyvių bendruomenės bei 
visuomenės veikėjų- 
Gėrimės ir esame giliai dė
kingi visiems P.L.B. Kultūros 
Tarybos nariams, kad jie — 
jau be to turėdami daug dar
bo ir nelengvas sąlygas — pa
siaukodami priėmė šias naujas 
pareigas ir atsakomybę.

P-L.B. Kultūros funkcijas api
būdina Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Konstitucija: “Lietu
vių kultūros bei kultūrinio vei
kimo perspektyvai ryškinti ir 
planuoti, rūpintis lietuvių išei
vijos švietimo, mokslo ir meno 
kėlimu, lietuviams mokslinin
kams ir menininkams remti yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Taryba”.

P.L.B. Valdyba nuoširdžiai 
kviečia visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenes:

1. Solidariai paklusti P.L.B. 
Kultūros Tarybos koordinacinei 
iniciatyvai ir programinėms 
gairėms visame kultūriniame 
bare.

2. Tikslingumo ir bendro 
plano 
tyvinį 
darbą 
jant,
su P.L.B. Kultūros Taryba.
-3. Gyvai ir pozityviai rea

guoti į P.LB. Kultūros Tary
bos nutarimus , iškeltąsias idė
jas, konkrečius projektus bei 
planus.

4. Ne tik neužleisti, o nuo
lat aktyvinti ir gilinti kultū
rinį veikimą.

P.LB. Kultūros Tarybą vil
tingai sveikindami ir daug ge
ro tikėdamiesi, negalime tačiau 
užmiršti, kad jos veikla tega
lės būti sėkminga ir reikšmin
ga, tik visiems mums sutarti
nai bendradarbiaujant, tik dau
geliui solidariai, intensyviai ir 
nuoširdžiai veikiant.

dėliai, didesnį kolek- 
kultūros bei švietimo 
užsimojant ar planuo- 

bendrauti ir susiderinti

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba

Toronto. 1962 balandžio 2

Automobilių paroda

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEMOS, VAIKŲ 

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

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

Tel. HYacinf 7-4677

MOLY LIGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 7

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

EVergreen 7-2155

Brooklyn II. N. Y

Resid. ILlinois 8-7118

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be.
943 ELIZABETH AVĖ., ELIZABETH, N. J.

TeL: EL 4-7608
Oficialiai legalizuotas skyrius praneša savo klijentams, kad 

visi siuntiniai siunčiami į Lietuvą ir kitus U S S R kraštus per 
Elzabetho skyrių pasiekia paskyrimo vietą per 5 ar 6 savaites li
tai garantuotai.

Siuntiniai įkainuojami labai sąžiningai ir siuntėjas gali pa
tikrinti įkainavimą pagal kainų katalogą.

Negalintieji atnešti siuntinio asmeniškai, prašomi siųsti paštu 
tiesiog į mūsų skyrių, o mes vėliau atsiųsim sąskaitą su katalogu.

Krautuvėje turim didelį pasirinkimą įvairiausių medžiagų kos
tiumams, paltams, suknelėms, megztukų, odos ir t.ti

JANĖ SIŠIENĖ, mgr.

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltui — F.T.D.

80-15 JAMAICA A VENTE WOODHAVEN 21, N. Y.
TeL Vlrginia 9-3112

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Neblogas ir su Elvis Presley 
"Follow That Dream", irgi ko
medija, vaizduojanti naujaku
rių šeimą Floridoje. Tai ne pa
prasta šeima, o senas našlys, 
globojąs vargšus pamestus vai
kus, esąs jiems tikru mylinčiu 
tėvu. Jo vienintelis tikras 
sūnus (Elvis Presley) irgi geras 
vyrukas, užaugęs primityviai, 
gyvenimo nesugadintas, siekiąs 
teisingumo, paklusnus tėvui 
darbštus ir nuoširdus. Komedi
ja pilna keistokų valdžios pa
reigūnų, gangsterių ir padorių 
žmonių, susipynusių juokingo
se situacijose, kartais beveik 
neįtikimose (kaip Elvis Presley sekimu.

kova su daugeliu gihkluotų už
puolikų). Žinoma, neišvengiama 
ir erotinių scenų (nors filme fi
gūruoja trys maži vaikai), bet 
scenos švarios moraline pras
me. Filmas pramoginis, tinka
mas daugiau poilsiui. Elvis JYes 
ley neblogai padainuoja kele
tą dainų.

"6 Black Horses" — nuoty
kių filmas iš Amerikos Vaka
rų gyvenimo. Pagrindinė min
tis — kerštas. Jis įvykdomas, 
bet daugiau likimui lemiant. 
Gi keršytoja (Joną O’Brien) pa
linksta į gerą kelią, ir jos var
gai atlyginami meile bei pasi-

••f

TORONTO VYRŲ KVARTETO ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 5 D.

KONCERTAS
rengiama s

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽES 5 DIENĄ
WEBSTER MANOR (salia Webster Hali) 
125 East llth Street. New York. N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare
Pradėsime punktualiai, publika dainavimo metu j salę nebus leidžiama

Kvartetui vadovauja komp. STASYS GAILEVICIUS

Po koncerto — ŠOKIAI — grojant Jurgio Vedegio orkestrui

Staliukus prašome iš anksto rezervuoti pas Algį Setiką, VI 6-1957

Vietos numeruotos. Bilietus galima iš anksto įsigyti pas A. S. S. 
narius — Ginkų krautuvėje — Atletų bei Piliečių klubuose — 
•Andriušio įstaigoje.

STUDIJŲ DIENA

ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ

TOMAS REMEIKIS — Socio-politinis Lietuvos 
komunistų partijos portretas

VYTAUTAS STROLIA — Muzika okupanto sie
kimų tarnyboje

VINCAS RASTENIS — Melas, kaip valdymo 
priemonė

PRANAS ZUNDE — Kai kurios lietuvių 
išlikimo problemos

Pradžia 12:45

tautos

YorkFESTIVAL salėje. 40 E. 26th Street. New 
Visuomenė kviečiama dalyvauti studijų dienose 
ir koncerte.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
New Yorko Skyrius

Vokietijoje
Fordo automobilių generali

nis vedėjas Lee A. lacocca Eu- Į 
ropos automobilių parodos me- j 
tu Frankfurte, Vokietijoje, i 
spaudos konferencijoje lį>ie i 
Fordo 1962 metų modelius Ga- 
laxie 500 XL Hardtop, Fair- 
lane 500 Sports Coupe ir Fal- 
con Sports Futura pastebėjo du 
dalykus, kuriais parodos lanky
tojai domisi.

Susidomėjimas automobiliais 
buvo toks didelis, kad lanky-. 
tojai stovėjo eilėse prie brošiū
rų apie automobilius, o taip 
pat stebino kita eilė,, kurioje 
lankytojai laukė daugiau kaip 
valandą, kad gautų bent trupu- I 
tį pavažiuoti naujomis masino- 
mis.

Galėjai aiškiai matyti: jei 
lankytojas atidaro mašinos prie- i 
kį ir žiūri motorą, jis yra vo- { 
kietis: jei jis apžiūri maši
nos vidų ir visus apmušimus, 
jis yra anglas; jei jis intere
suojasi stiliumi ir linijomis, jis 
yra prancūzas; jei mėgina sig
nalą, jis yra italas; o jei pa
tikrina mašinos didumą ir kai
ną, tai jis yra amerikonas.

Taip pat buvo užsiminta ir 
apie JAV gamybos kryptį. Jei 
Europoje daug kalbama apie 
bendrą rinką, tai JAV priešin
gai — mums priimtinesnė at
skira rinka. Mes amerikiečiai 
turime skirtingą skonį, kito
kius reikalavimus ir siekimus. 
Mes taip pat turime ir skirtin
gą pajėgumą pirkti. Todėl For
do automobilių balandžio mė
nesį parduota daugiau nei bet 
kada istorijoj — 6.580 maši
nų per dieną, tai yra 52 proc. 
daugiau nei pereita mėnesi

(Skelb.)

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 į Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

j SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Į 200 Orchard Street

I Tel. AL 4-8319

New York 2. N. Y.

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

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Adolfo SCHRAGERIO

Vienintelis atstovas Amerikoje šių
vokiškų svečių kambario spintų

Turime nuolat mūsų sandėlyje 
įvairaus dydžio bei įvairaus medžio.

Baldas išardomas — 
Pristatomas j bet kurią JAV-bių vietą

1617 Second Avenuc, N, Y. C
Tarp 85 ir Stt gatvės • Tol. RE 7-2850



ŠALPOS TEKUMAS PASUNKĖS
Didžiosios užsienio karitaty- 

vinės organizacijos baigia savo 
šalpos darbus Vakarų Vokieti
joje- JAV vyriausybė savo iš
tekliais nebenori padėti Euro
pai, vokiečiai nebenori apmokė
ti šalpos siuntų pervežimo lai
vais. Todėl ir Balto maisto iš
gavimas pakibo ore, oficialiai 
tariant “tebesvarstomas”.

Visa tai nereiškia, kad Bal
tas “užsidaro”. Priešingai, šel
piamieji valgyti negavę — ne
pranyks, tik jiems Šalpos teiki
mas pasunkės, bus daugiau iš
laidų: reikės produktus pirkti 
ir patiems pervežimą mokėti, 
ypač teks padaryti išlaidų, pa
dedant Vasario 16 gimnazijai.

Vokietijon teks siųsti dau
giau individualių siuntinių su 
rūbais gausioms šeimoms, in
validams, senukams daugiau pa
dėti pinigais- Balto darbas — 
yra mūsų pačių darbas, nesąly- 
gojamas užsienio agentūromis. 
Jei jos mums nepadeda, patys 
turime vežti. Tačiau bus sten
giamasi ką tik galima gauti ir iš 
kitų. Pvz. yra vilties gauti trem
tiniams pinigų iš britų organi
zacijų, Kanados vyriausybė pra
šyta, kad paskirtų lietuviams 
tremtiniams mėsos — riebalų.

Tremtiniu teises Vokietijoje 
didėja

Baltas turi oficialius prane
šimus, kad tremtiniai, benamiai 
V. Vokietijoje pradeda atgauti 
pilnas žmogaus teises. Pvz. 
tremtiniams, Heimatlose, nebe
reikia vizų, kai nori nuvykti į 
kitus laisvus Europos kraštus, 
išskiriant, žinoma, SSSR, kur 
jie ir nemano vykti.

Benamiai užsieniečiai socia
linės globos srityje yra sulygi
nami su Vokietijos piliečiais. 
Žinia, kilus abejonei, visiems 
aišku, kas yra savo kieme po
nas, o kas tik svečias, įnamis, 
tačiau vokiečiai demokratijos ir 
lygybės kryptimi gerokai pažen
gė.

Tautę Babelis čia pat
Balto reikalų vedėjui dažnai 

tenka vykti Į uostą, aerodromą 
sutikti atvykstančiųjų lietuvių. 
Didi jų dalis atvyksta Balto pa
stangomis ir pagalba apsigyven
ti laisvės krašte. Tikrai įdomu 
tuos atvykstančius pasitikti,

Lietuvos pasiuntuiybės Washingtone žinios
Lietuvos atstovas J. Rajec

kas balandžio 12 kviečiamas da
lyvavo bendroje JAV Senato ir 
Atstovų Rūmų sesijoj, Kapite
lyje, kurioj kalbėjo Irano Sha- 
has. Balandžio 17 Lietuvos at
stovo kvietimu Lietuvos pasiun
tinybėje Washingtone posėdžia
vo Pabaltijo valstybių diploma
tiniai atstovai: J. Rajeckas, dr.
A. Spekke ir J.,Kaiv- Pasitari
me dalyvavo taip pat dr. S. A. 
Bačkis ir dr. A. Dinsbergs, Lat
vijos pasiuntinybės patarėjas.

Balandžio 12 Lietuvos atsto
vas Illinois kongresmano, WiL 
liam T. Murphy, kviečiamas, da
lyvavo pietuose Kapitolyje.

P. p. Rajeckai balandžio 12 
dalyvavo Guinėjos ambasado
riaus priėmime Alžiro paliaubų 
proga.

jiems muitinėje padėti, į stotį 
nuvežti, palydėti į pastovią ap
sigyvenimo vietą. Pats įdomiau
sias reiškinys, tai jei yra vai
kučių iki 10 mt. amžiaus, jie 
lietuviškai jau nekalba; jei šei
ma iš Brazilijos, vaikai manna- 
liuoje portugališkai, jei iš Vo- 
kietijis — mama juos tvarko 
prūsiškai, iš Lenkijos — tėvai 
su vaikais jau derasi “po pols- 
kiemu”. Gaila, kai matai,kaip 
miršta lietuviškas žodis, dar 
skaudžiau, kai žinai, jog tie pa
tys vaikučiai už metų, kitų JAV 
jau šnekučiuos tik angliškai-

Lietuviai iš Sibiro jau kitokt 
Jų vaikai kalba tik lietuviškai, 
ne rusiškai. Galima tvirtinti, 
kad kanda grūdina, o praban
ga kenkia. Nekęsdami rusų, Si
biro tremtiniai neleidę savo 
vaikams nei rusiškai kalbėti.

Aukos Balfui iš vie+ovię
Sausio — kovo mėn. Balfo 

Centre turėta virš 15,000 do
lerių pajamų. Daugiausia pinigų 
prisiųsta juos paskiriant Vasa
rio 16 gimnazijai (5,462 dol.). 
Tačiau daug aukų buvo prisiųs
ta ir bendrai šalpai:

Amsterdam, N. Y. — 50 dol., 
Boston, Mass — 119, Brockton 
Mass- — 150, Cleveland, Ohio 
— 304, Chester, Pa. — 45, 
Chicago, Apskr. — 115, Det- 
roit, Mich. — 153, Elizabeth, 
N. J- — 342, E. St. Louis, Dl. 
91, Great Neck, N. Y. — 250, 
Hollyvvood, Fla. — 85, Kana
dos lietuviai — 350, Kearny, 
N. J. — 500, Los Angeles, Calif. 
1,700, Manchester, N .H. — 
25, .Miami, Fla. — 50, Newark, 
N. J- — 600, Philadelphia, Pa. 
350, Rockford, III. 100, Water- 
bury, Conn. — 400.

Keletas šimtų dolerių dar su
sidarė iš paskirų asmenų aukų-

Balandžio pradžioje, berašant 
šį sąrašą, Didžiojo New Yorko 
Balfo skyrius pervedė į Centro 
kasą neseniai užbaigto vajaus 
rezultatus — šešis tūkstančius 
dolerių.
NCWC — CRS davė drabužiu

Šiemet daugiau nei kitais me
tais siunčiant drabužių siunti
nius Lenkijon Balfo sandėliai 
žymiai tuštesni- Balfo vadovybė 
kreipėsi į NCWC — užsieniam 
šelpti JAV Katalikų Centrą — 
ir gavo 50,000 sv. gatavai su-

Verbų sekmadienį Lietuvos 
pasiuntinybėje suruošta margu
čių dažymo proga pobūvis. Mar
gučių dažyme aktyviai dalyva
vo ir Valstybės Sekretoriaus 
duktė, Peggy Rusk, su maždaug 
jos amžiaus vietos lietuvaitėm 
bei berniukais. Į galą pobūvio 
malonėjo atsilankyti ir ponia 
Dean Rusk.

Balandžio gale p-p. Rajeckai 
dalyvaus dipl. korpuso dekano 
Nicaraguos ambasadoriaus, Se- 
villa - Sacassa, suruoštame pri
ėmime JAV viceprezidento ir 
ponios Johnson garbei.

Prezidento kabineto nariai 
pakvietė p.p. Rajeckus praleis
ti “An Evening with Thorton 
Wilder” Valstybės Departamen
to auditorijoje.

ROCHESTERIO , N. Y. Lietuvių Bendruomenės choras su dirigentu J. Adomaičiu. Choro koncertas įvyksta balandžio 28 7 v.v. Sv. Jur
gio parapijos salėje.

pakuotų drabužių, kurie šiomis 
dienomis bus nugabenti į Vo
kietiją.

Chicagos balfininkai žada pri
siųsti į Centrą savo š. m. vajaus 
derlių — 20,000 svarų. Tačiau 
ir Centro apylinkės lietuviai ga
lėtų savo spintas pravalyti ir 
Balfui šį tą atvežti. Vienas iš 
gerų darbų yra — nuogą pri
dengti. Ras neturi drabužių, ga
lės tam pačiam tikslui penkinę 
paaukoti, tiek maždaug kainuo
ja vieno siuntinio pasiuntimas 
paštu.

Kun. L- Jankus

ATHOL MASS.
šv. Pranciškaus parapijos sa- Patricija Petrilienė, sirgulia- 

lėje balandžio 27, 8 v. v. ren- vusi daugelį metų, mirė Ware 
giamas kortavimo vakaras, taip 
vadinamas “Military Whist”. 
Pelnas skiriamas parapijos re
monto darbams. Bažnyčios iš 
lauko atnaujinimo darbai tuoj 
pradedami. Darbas atsieis ga
na brangiai, todėl parapiečiai 
prašomi prisidėti savo auka ir 
atsilankyti į šį kortavimo va
karą.

VVorcesterio meno mėgėjų ra- sikėlim° mišias. Padeko)» * niunija bus gegužės 13. 
telis kovo 31 lankėsi Athol, slems’ kune Pns,de!° P™ db 
Mass-, ir išpildė programą. Ra
teliui vadovauja Jonas Beino
rtus iš Providence, R. L Račiu- 
kaitis prayedė koncertą, išpin- 
damas linksmais anekdotais. Pa
sirodė vyrų ir moterų chorai 
atskirai ir mišrus choras. Pa
rapijos klebonas kun. Jonas C- 
Jutt padėkojo svečiams už gra
žią programą, kurią atliko ne
mokamai. Pelnas paskirtas baž
nyčios pataisymui.

Ladisię šeima parapijai įtai
sė naują baldakymą, kuris pir
mą kartą buvo vartojamas di
dįjį ketvirtadienį ir Velykų pro
cesijoje. Baldakimas importuo
tas iš Prancūzijos ir paauko
tas a. a. Adolfo Ladišiaus pri
siminimui. Iš Worcesterio vie
nas asmuo, kurio vardo nežino
me, parapijos remonto darbam 
atsiuntė 100 doL auką-

MUSU SPAUDA, JOS PLIUSAI 
LOS ANGELES, CALIF.Los Angeles lietuvių kultū

ros klubas gegužės 19 rengia 
svarstymų vakarą (panel), skir
tą mūsų spaudos problemoms 
gvildenti- Svarstymų grupė ap
tars mūsų spaudos esmę, jos 
tikslus, pajėgumą, intelektuali
nį lygį, sugebėjimą tenkinti 
skaitytoją. Ar mūsų spauda tu
ri būti tik informacinė? Kaip 
mūsų periodikoje iškeliamos 
mūsų visuomenės politinės, kul
tūrinės problemos? Ar mūsų

ligoninėje. Palaidota iš šv. To
mo bažnyčios Barre kapuose. 
Laidojimo apeigas atliko kun- 
J. C. Jutt. Velionė paliko tris 
sūnus ir dukterį. (j.)

BALTIMORES ŽINIOS
Prel- L. Mendelis, parapijos tas Bagdanavičius, marijonas

klebonas, iš sakyklos per Pri- iš Chicagos. Bendra šeimų ko* visuomenės referendumas mū
sų spaudos gvildenime.

. .. Svarstymų grupės sąstatas,
džiosios savaitės iškilmių: di- Gegužinė procesija bus Se2u' kaip ir viso vakaro programa, 
džiajam chorui už gražų giedo- zes sekmadienį, 4 v. po- pranešta vėliau, nes tai 

piet- Sodalietės ir kitos parapi- daugiau liečia vietos klubo su
jos organizacijos dalyvaus or- sirinkim0 iankytojus ir narius- 
ganizuotai. Tačiau į svarstymų grupę įeis

žinomi visuomenininkai, žurna
listai, atstovaują įvairiom sro
vėm ir įvairiom kartom. į kiek
vieną laišką bus atkreiptas nuo
širdus dėmesys. Svarstymų ir 
nuomonių daviniai bus pateikti 
mūsų spaudos dėmesiui, pra
šant juos įdėti į leidinių skil
tis. Svarstymų grupės modera
torius yra Kultūros klubo pir
mininkas rašyt- Jurgis Gliaudą.

Tad kiekvienas, - besidomįs 
šia tema kviečiamas, kad ir iš 
labai toli, įsijungti į svarsty
mą savo vertinga nuomone ar 
pastabomis, pareikštomis glaus
tai laiške. Prašoma laiškus siųs-

mokyklos vaikai 
6:30 v. v. ren- 
Marijos garbei.

birželio

jimą, mokyklos vaikučiams ir 
jų mokytojoms seserims kazi- 
mierietėms, šv. Vardo draugi
jos vyrams.

Šv. Alfonso 
balandžio 30, 
gia procesiją

Europos įvairiose Marijos 
šventovėse gegužės ir 
mėnesiais bus aukojama 600 
mišių už tėvus ir motinas (mi
rusias ir gyvas). Visi raginami 
įsirašyti savo tėvo ir motinos 
vardus ant intencijų lapelių.

Pirmoji komunija bus gegu
žės 6 per 8:30 v. mišias šv. 
Alfonso bažnyčioje. Komuniją 
priims 8 berniukai ir 8 mer
gaitės. - 

Rekolekcijas, misijas prieš Pusvalandžių atsakinguoju ve- ti iki gegužės 10. 
motinos dieną ves kun. Vytau- dėju jįra J. Taturūnas. Kultūros klubas

grynai lietuviškieji reikalai tu
ri turėti pirmumą prieš tarp
tautinius? Ar reikia ypatingai 
puoselėti vietinių žinių skyrius? 
Kuo labiausiai domisi lietuviš
kame leidinyje skaitytojas? Ko
kių naujų kelių turėtų ieškoti 
mūsų leidiniai? Ar tikslu duo
ti visko “po truputį” ir nie
ko iš esmės?

Tokių klausimų yra daug, ir 
juos benagrinėjant ryškėja mū
sų spaudos veidas, skaitytojo 
pageidavimai, spaudos ryšys su 
skaitytoju ir naujų kelių per
spektyvos.

Tai nebus “teismas”, nes 
Kultūros Klubas laiko visuome
ninių “teismų” prasimanymą 
neetišku nesavos kompetenci
jos savinimusi, ir neestetišku

Katalikę labdaros vajus šie
met prasidės gegužės 6 ir pasi
baigs gegužės 20. šv. Alfonso 
parapijoje vajui vadovaus kun. 
A. Dranginis. Surinkti pinigai 
skiriami šv. Vincento našlai
čių namų statymui. Siųskite sa
vo aukas į kleboniją.

Jonas Obelinis

— Brazilijoje, Sao Paulo, 
prel. P. Ragažinsko pastango
mis gauta nauja radijo stotis 
lietuviškiem pusvalandžiam, ku
rie transliuojami sekmadienį 
vakarais nuo 9 iki 9:30 vai.

IR MINUSAI
reiškiniu, su prokurorais ir kal
tinamais aktais. Pagaliau vienai 
visuomenės daliai negalima 
“teisti”, kitos, -logiškai nenusa
komos visuomenės dalies. Svars 
tymų grupė tėra tik kuklus be
sidominčiųjų tam tikru klausi
mu pasitarimas, pasikalbėjimas. 
Toks ir bus tas vakaras, skir
tas mūsų spaudos problemom. 
Tačiau Los Angeles lietuvių kul
tūros klubas nori praplėsti pa
sitarimo dalyvių skaičių visai 
mūsų kolonijai JAV ir Kanado
je, todėl visi besidomį ta te
ma maloniai kviečiami rašyti 
Klubui (1314 Maltman, Los An
geles 26, Calif.) savo sumany
mus, pageidavimus, pastebėtus 
“pliusus” ir “minusus” mūsų 
spaudos gyvenime. Prašoma ne
rašyti ilgų laiškų. Mūsų plačio
sios kolonijos balsas, įjungtas 
į svarstymų grupės darbą, pa
darys tą svarstymą vienu iš į- 
domesnių bandymų apžvelgti tą 
temą. Kuo daugiau bus atsilie
pimų, tuo įdomesnis bus tas

I IŠ VISUR
— Kun. Albinas Margevičius, 

salezietis vienuolis, Velykų 
švenčių proga yra prisiuntęs 
sveikinimus Darbininko skaity
tojams iš Japonijos- Misionie
rius dirba Tokyo. Jo adresas: 
Salesio Gakuen, Kokubunji, To
kyo, Japonija.

— Prel. Ladas Tu laba, Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje 
rektorius, balandžio 28 sulau
kia 5Q metų amžiaus. Pagerb
tu ves balandžio 29 ruošia Ita
lijos lietuvių bendruomenės val
dyba.

— Nida 2ibutė Balsytė ir 
dr. Zigmas Brinkis susituokė 
balandžio 22 Los Angeles, šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Jungtu
vių apeigas mišių metu atliko 
kleb. kun. J. Kučingis. Vestu
vių puotoje dalyvavo apie 400 
svečių Pamergės bažnyčioje ir 
puotoje buvo pasipuošusios tau
tiniais drabužiais. Laikytasi ir 
lietuviškų vestuvių papročių. 
Jaunuosius telegramomis sveiki
no buvęs JAV viceprez- Richard 
Nixon, šen. Th. Kuchel, kon- 
gresmanai G. Lipscomb ir G. 
McDonough. Jaunoji yra baigu
si inžinerijos mokslus, jauna
sis — medicinos daktaras. Gy
vens Chicagoje.

- Leokadija Vacbergi«nė - 
Savickaitė, 41 metų, mirė Aus
tralijoje. Melbourne, *į kur bu
vo atvykusi 1948 metais.

— Cezario Surdoko, gyv. Bal- 
timorėje, motina mirė Lietuvo
je, sulaukusi 71 metų. C. Sur- 
dokas yra rūpestingai ir uoliai 
pravedęs Ateitininkų Federaci
jos naujos vadovybės rinkimus.

— Lietuvių Vargonininkę Są
jungos 50 metų sukakties mi
nėjimas rengiamas Chicagoje 
birželio 3. Meninėje programo
je dalyvaus solistai Pr- Bičkie- 
nė, A. Brazis ir G. Giedraitie
nė

— Pirmoji vaikę operetė 
“Prie koplytėlės” statoma To
ronte, Prisikėlimo parapijos sa
lėje, gegužės 6. Tekstą ir mu
ziką paruošė kun. Br. Jurkša, 
išpildys Prisikėlimo parapijos 
vaikų choras, vadovaujamės 
kun. Br. Jurkšo.

— Petras Palevičius, 7 LDS 
kuopos narys, vienas iš pirmų
jų Darbininko skaitytojų, jau 
kuris laikas sirginėja ir kiek 
pasveikęs persikėlė iš Worces- 
ter. Mass-, gyventi pas -savo 
dukrą Elžbietą Ramelli į Fort 
Lauderdale, Fla.

— VVashingtono ateitininkai 
balandžio 29, Atvelykio sekma
dienį, rengia išvyką pas kun. 
J- Giedrą, šv. Povilo parapi
jos kleboną, Damascus mieste, 
Marylande. Išvykos programa: 
11:30 vai. mišios; pamokslą sa
kys kun. V- Dabušis iš New 
Yorko: 12:30 vai. parapijos pa
talpose bendri užkandžiai, ku
rių metu žodį tars Ateitininkų 
Federacijos vadas S. Sužiedė
lis. gen. sekr. dr. V. Vygantas 
ir kleb. kun. J. Giedra; 2 vai. 
palaiminimas Švč. Sakramentu. 
Išvykoj kviečiami dalyvauti ir 
neateitininkai (K.P.)

PAVASARINĖ IŠVYKA
į Washington, D. G 
ir Baltimore, Md. 
organizuojama

gegužės 19-20 <Ld.
Iš Brooklyno išvykstame GEGUŽES 19, šeštadienį, tuojau po 
mišių, kurios maldininkų intencija bus aukojamos 6:15 vai. 
pranciškonų vienuolyno koplyčioje — 680 Bushwick Avenue. 
Brooklyn 21, N. Y. Jeigu bus keleivių, autobusas sustos Eliza- 
bethe. Kelionė ten ir atgal. įskaitant nakvynę viešbutyje ir 
pietus bei vakarienę, kaštuos $26.00' asmeniui. Vietas prašome 
rezervuoti iš anksto, nes eis tik vienas autobusas, o ir nakvynes 
viešbutyje reikia prieš dvi savaites užsakyti.

N. Anglijos moterų sąjungos 
suvažiavimas bus balandžio 29. 
Mišios sąjungiečių intencija au
kojamos 10:30. Po užkandžių 
parapijos salėje posėdžiai- Su
važiavimas baigiamas vaišėmis. 
E Worcesterio atvyks pilnas 
autobusas atstovių bei viešnių. 
Suvažiavime gali dalyvauti ne 
tik sąjungietės, bet ir visos mo
terys. Vietinė sąjungos kuopa 
rengiasi visus svečius kuo ge
riau priimti. Kuopai pirminin
kauja Joanna Moshure.

Andrius Bunumas iš Or:
Mass., mirė bedirbdamas 1:
Palaidotas balandžio 14 iš

Visais kelionės reikalais prašome kreiptis | Darbininko 
administratorių tėvą Petrą Baniuną, Of.M, 916 WiUooghby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.; Telef. GL 5-7281, vakarais — GL 5-7668

Marijos bažnyčios Orange 
kapinėse. Pamaldas atlaikė kun. 
Jonas C- Jutt. Velionis paliko
žmoną ir dukterį Pauliną. MONTESSORI pedagoginio ugdymo priemonių parodoje Chicagoje. Nuotr. VI. JukneviCiatn,

Klausydami trumpom bangom 
sužinosite kas dedasi jūsų tėvy
nėj. Mūsų aparatais girdėsite vi
sų Europą. MES GARANTUO
JAME. Didžiausias New Yorke 
pasirinkimas VOKIŠKŲ HI-FI.

Radijo aparatų

S Y L V E R N S T O R E S

1574 3r<J Avė. (8«th St.) 
Tel. AT 9-6677

TELEFUNKEN j 
BLAUPUNKTj 

NORDMENDE | 
GRUNDIG ’ 

LOEWE 
SABA | 

Hi-Fi ir Magnetofon { 
Parduoda ir patarnauja patyrę Į 

vokiečių specialistai.

Tik neseniai atvežtas naujas i 
BRAUN AM. KM. S\V ir su Į 
plokštelių perdavimu $189.00 J
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O KOKO?
lietuvaites seselės DISPLAY

- LAIKRAŠČIAI IR SKAITYTO-
* JAI
' Laikraščiai turi ir auklėjamą-
* ii uždavinį — ne tik informuo

ti skaitvtoja. bet ir formuoti —
; žadinti io sugebėjimus pačiam
* galvoti, klausti ir ieškoti atsa-
- kvmo. Skaitytojas, pavyzdžiui.
- skaito ir klausia:

Laikraštis: “ALTo vykdomąjį 
‘ komitetą sudaro keturių pagrin

diniu lietuviu. JAV piliečiu po
litinių srovių atstovai” (Kelei
vis).

Cordoboje, Argentinoje, š: 
m. vasario 2, Marijos Įvesdini
mo šventėje, seselė kazimierie- 
tė M- Cordelia padarė Įžadus. 
Aneieom vadovavo Cordobos 
arkivvsk. Roman Costellano. Ar- 
kivvsk. taip pat laikė pamaldas. 
Motina Teofilė priėmė naujokės 
įžadus. Argentinoje seserys tu
ri dar 8 postulantes-

Cordoboie yra nemaža lietu
viu kolonija, apie 800 asmenų. 
Kai kurie lietuviai turi viešbu
čius ir vasarines, kiti — pa
prasti darbininkai ir amatinin- SESERS M. CORDELIJOS įžadų apeigos.

Flushing — Corner detached 
2-Family, 9year Brick. 5 and 
3 Vi, finished basement. Many 
Extras. Asking $32.990. Phone 
HI 5-6Ž09.

ROSEOALE $23,000

LARGE 6 C.OOM RANCH
1»3 baths. finished basement. alu- 
minum awnings S S. Many extras. 
The school bus passes our home & 
just 2 mi. & for Church on Sundays.

Many Extras
LA 5-2917 Principais

2555 West 47th Street

FLUSHING SACRIFICE

SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

CRANE
B. R. PIETKIEWICZ. Prez.

TeL LAfayette 3-1038

PLENTY OF FREE PARK1NG

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Skaitytojas: Nuo kada ooliti
ne srove virto Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų Susivieni
jimas. kuris buvo. rods. tik pa- 
šalpinė organizacija.

Laikraštis: “Diktatorius yra 
tas. kuris niekeno nevaržomas 
valdo" (Keleivis)

Skaitytojas: Ar čia kalbama 
apie Alto sekretorių?

Laikraštis: “Demagogas yra 
tas. kuris kitus suvedžioja, kurs
to. skelbia netiesą" (Keleivis).

Skaitytojas: Ar čia kalbama 
apie Naujienų redaktorių? I

Laikraštis: “B. Gaidžiūnui išė-' 
jus ‘ilgesnėms atostogoms’, iš 
kurių jisai jau nebegrįšiąs į 
‘Dirva’, naujasis jos redakto
rius Jonas čiuberkis. gal būt. j 
nebeduos tokios plačios laisvės 
šmeižtu ir plūdimų mėgėjams". 
(Naujienos).

Skaitytojas: Ar negalėtų tais 
pačiais sumetimais dar ilgesnių! 
atostogų išeiti Naujienų redak-' 
torius?

Laikraštis: “Kain stulpai, taip 
ir žmonės ar vadai nėra nepa
keičiami. Prasta tada, kai kuris 
asmuo save sutapdo su visa or
ganizacija ..-. Taigi, vyrai ... 
‘pašlijusio stulpo’ vietoje naują 
statykit!" (Darbininkas)

Skaitytojas: 0 kas darvti. jei 
kito stulpo nėra — tik šipu
liukai dantim rakinėti?

Laikraštis: “Jei nenorima vi
so mūsų viešojo gyvenimo pa
versti chaosu, pagalvokime, ką 
darome" (Naujienose. P. Stra- 
vinskas)-

Skaitytojas: Ar autorius apie 
tai nebūtu galėjęs pagalvoti 
prieš rašydamas?

Laikraštis: “... tie. kurių 
įspūdžius iš Lietuvos jisai (re
daktorius) spausdino Naujieno
se. daugeliu atvejų surašyti pa
gal dr- Grigaičio skoni" (Vieny
bėje. S. Narkeliūnaitė).

Kitas laikraštis: “Neabejoju, 
kad Salomėja painformuos, pa
gal kieno skoni ji rašė savo 
Įspūdžius" (Keleivis).

NEBOK ŽILAS

B
 i “Florai Herb“ yra nuo

stabi priemonė plauku 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai af-statrij. Re .-u 

žn ir chemikalu atstatoma natūrali 
' plauku spalva, išny ksta sralvos odos 

niežėsimas. Pi a”kai tampa gražia’ 
žihantvs. minkšti, sveiki 
šnkuoiami Neatrodo dažvti At 
siuskite §300 už didele R oz. bonka 
Kanadoje S’ 00. Garanfuoia-io. bū
site patenkinti - ■ TPOP'CANA

kai. Toje lietuviu kolonijoje 
tain pat dirba lietuviai marijo
nai. turi jaunimui namus. šv. 
Kazimiero bažnyčia ir marijo
nu vienuolynas yra Rosario 
mieste-

Lituanus žurnalas
Lituanus redakcijos perkėli

mas Chicagon kiek sutrukdė 
normalu žurnalo leidimą, tačiau 
jau prieš kuri laiką pasirodė 
pirmasis naujo redakcinio sam
būrio numeris: artimoje ateity
je išeis antrasis leidinys.

Šiuo metu redakciją sudaro: 
Adomas Mickevičius — vvr. re
daktorius; G. Gedvilą. V. Ge- 
gevičiūtė. L. Petrauskaitė. S. 
Radvila ir T. Remeikis — re
daktoriai.

Redakcija pasiekiama šiuo 
adresu: Lituanus. P. O. Box 
9318. Chicago 90. Illinois.

Žurnalo leidimo būstinė ir 
toliau lieka Brooklyne- Oficia
lus adresas: 916 Willoughby 
Avė.. Brooklyn 21. N. Y. čia 
veikia administracija. kurią 
tvarko B Svalbonas. Spaudos 
priežiūros darbus atlieka tech
nikinis redaktorius Kęstutis 
čerkeliūnas. Oficialus šio in
formacinio žurnalo leidėjas yra 
Lietuvių Studentų Sąjunga, gi 
visą Lituanus leidimo darbą ir 
toliau tvarko Vyt. P. Vygan
tas. žurnalo leidimo koordina
torius. Šiomis dienomis Li
tuanus žurnalo leidėjus pasie
kė 35 dcl. auka, ši parama 
itin vertinga tuo. kad ją pa
aukojo praeitų metu rudeni tra
giškai žuvusios Juditos Aucfe- 
naitės studijų draugės ameri
kietės. Iniciatorių vardu Susan 
M. Hecker rašo: “Mes siunčia
me šia auka kaip simbolinį pri
siminima: mums gerai žinomas 
buvo Juditos susidomėjimas Li
tuanus žurnalu. Žinoma, ši kuk
li auka jokiu būdu negali iš
reikšti mūsų gilaus liūdesio, 
bet bent šiuo būdu mes norė
tume išreikšti savo jausma ry
šium su šiuo tragišku Įvykiu, 
mus giliai sukrėtusiu".

Dent. A P.O. Box 305. Clinton. Ind

DETROIT, MICR
Dievo Apvaizdos lietuvių pa

rapijos bažnyčioje misijas ve
dė marijonas kun. J. Petraitis 
iš Chicagos. Jis pasiliko ir per 
didžiąją savaitę. Prisikėlimo 
mišiose giedojo Lietuvos vyčių 
79 kuopos mišrus choras, vad. 
vargonininko Gerard Graham.

Feliksas Jakaitis apie 70 me
tų. mirė keliaudamas į Flori
dą. Mirė motelyje, kur buvo 
sustojęs nakvoti- Laidoti par
gabentas į Detroitą. Velionis 
buvo žinomas ristikas. buvo 
Detroito Lietuvių Vaizbos Bu
to valdybos narys. Turėjo už
eigą. kurią pardavęs, dažnai va
žinėdavo į Floridą.

Pilietinimo ir pašalpos klu
bas ruošia vakarienę balandžio 
29. sekmadienį. 5 vai. popiet 
Porter Hali salėje. 40 97 Por- 
ter. Po vakarienės šokiai.

Šv. Antano parapijos choras 
balandžio 28. šeštadienį. 7 v. 
v- Holv Redeemer salėje. W. 
Vernor. prie Junction. stato 
operetę “Concilium facultatis”. 
Po programos pasilinksminimas

Dievo Apvaizdos par. Alto
riaus draugija balandžio 27. 
penktadieni, 7:30 v. rengia kor- 
tavimo vakarą pobažnytinėje 
salėje-

HARTFORD, CONN.
Hartfordo lietuviškajai kultū

rinei veiklai didelės reikšmės 
turi choras, vadovaujamas muz. 
J. Petkaičio. klubo teatro būre
lis. lietuviškojo radijo progra
mos vedėjas Algimantas Dragu- 
nevičius ir k.

Žiemos sezone turėjome kele
tą koncertų, gegužės mėnesi 
koncertą rengia mūsų choras. 
Gegužės 5 klubo teatro būrelis 
vaidina L. Fuldos komediją 
‘Mokyklos draugus’. Režisuoja 
akt- Vitalis Žukauskas iš New 
Yorko. Vaidina: J. Raškus, Vyt. 
Zdanys, Vvt. Trečiokas. Regina 
Sturbytė. Simanauskienė. Nava- 
saitienė, Šliogerienė. P Sima- 
nauskas ir M. Palubinskas. Vi
si kviečiami atsilankyti. VMK

ALRK Federacijos Detroito 
skyriaus metinis susirinkimas 
Įvyks balandžio 29. sekmadie
nį. tuoj po 11 vai. pamaldų 
lietuvių šv. Antano parapijos 
mokykloje.

Ona ir Petras Rankeliai, gy
veną Mendota gatvėje, balan
džio 28 mini savo vedybų 50 
metų sukaktį. RJV

DISPLAY

BARGAIN HOUSE. Local A Long 
Distance Moving. Ask about our 
Insurance Coveraere. Packinsr. Crat- 
in<r. Storage. Fumiture bought and 
sold. “\Ve movė anythlnp froni a 
Room to a Household.” Promot - 
Efficient - Courteous". Call PR 3 - 
8239. 1961 Fulton St.. B’klyr. N. Y.

JOHN ESPOSITO 
M E M O R I A L S

Near St. Charles Cerneterv — 1250 
North \Velhvond A\-e‘. PinolawD. 
L. T.: CHave! 9-2921 N. Y. Cit v dis- 
nlav 58-25 Bro«-n ifruMh
78.' N. Y. — NEw Town 9-1220.

CARNEYS Ronded Beakęs 1 vr 
Guarantee VVheel A)iom>>“nt and 
VVheer BalarHnc Headii-i -s tested 
and adiusied Offioial N. Y State 
Insnwtįon Station. W«* also --^11 gt>a- 
rnnteed u sėd cars Reaso»’abie r»’-ices 
2686 Nostrand Avė. nr Kiną-s Hv-y 
Serving motorists ov<»r 35 vears.

ESplanade 7-0562
TOM ncr.ui SMF.ET~METAL and 
CARPENTRY WORKS — General 
Contractor<». Gutt^rs. T.oeders Ronf- 
insrs. Ventilation. Skvliehts. Cab’not 
makinsr. Finished Basements. Ete. 
10 vear mia’-antee. Fre° F-«timate«. 
E V 4-5901. R^sid^b'-e 18 Ten'Fvck 
St.. EV 4-5901: Shop 16 Ten Eyck 
Street. Brooklyn.

GEORGE’S BAKE SHOP
”Where Ta«t«»-iss thf r'i^'erence” 

IVedding- r-aVes a’]v- d«-<ova- 
ted. Raked fr--h t»hdne m-d?-t - 
our svecialtv. Try our Re Crear.- 
Cakes. Bir+bdat- A rniversaries X- 
Partv Cakes 3740 E T-^mont Avė 
Throggs Neck area Call TA 8-6145

MILLERS TOY MART
Y'F SEIX at DTSCOT’NT PRTCES 
Bahv Cariaeo's - StrolRrs - Crib« - 
Hi-chairs - Toys Etc. One Call \vill 
Convince Ymi. — 998 O^den Avė.. 
Brony. N. Y. . . . Tel. CY 3-5857.

BLUE MILL TAVERN. Be sure to 
dine vvith ’Us when You are in 
Greemvich Viliame. Most famous 
Steaks and Fried Shrimn in tovvn 
at i-easonable prices.. Restaurant 4 
Cocktail Lounge. You’ll be glad to 
co’me back a^ain. 50 Commerce St. 
N.Y.C. Bet. 7th Avė. * Hudson St.

Tel. CH 3-7114

Tarptautinė automobiliu paroda N. Y.
Fordo automobilių kompani

ja tarptautinėje automobilių pa
rodoje. kuri vyksta nuo balan
džio 21 iki balandžio 29 Nėw 
York Cojiseim. yra išstačius! 
visa, ką turi geriausio. Daugiau 
kaip 300.000 lankytojų Velykų 
diena matė gražiai dekoruotą 
Fordo skyrių ir gražiausius au-

naujas Cougar 406. Motoro ga
lingumu Fordas " pasiekė pir
maujančią vietą — 405 ark
lių jėgų motoras. Sportinė ma
šina Holman-Moody’s. modifi
kuotas Falcon Challenger I, ant 
sukamo stalo matome Galaxie 
500 XL. Falcon Sports Futu- 
ra. ir Fairlane 500 Sports

M. LOSCIALO Carpet - Rug Dealers 
Brand Narnės: Rovbury - VVeavver- 
Magee - Lomand Looms - Corbus. 
Complete line Linoleum and Tile. 
Residential. Commercial, Institu- 
tions. Expert installAtions. all v.-ork 
guaranteed. Čall ES 2-4425 122
Avė. T < Corner W. 9th St.. B’klyn.

REAL ESTATE

College Point, L. I. — 2-FaMII>Y 
SĖ5n-DETACHED BRICK. 2 yTs 
old. 5 rooms pius 4 rooms. ga . age. 
full basement. Possession 2 apart- 
ments. Mušt sėli to settle Estate 
FL 8-4867 or PI 7-3888.

tomobilių modelius. Visiškai Coupe. Visi tik ka pasiekė For-

CAMP ALVERNIA
: For Boys

1(S5 PROSPECT ROAD, CENTERPORT. LONG ISLANO. N. Y.
1S<6 1962 76 VEARS OF CAMPING FOR BOYS

The Ideal Catholic Camn for Yo>»r Et»v!
FOR BOYS 6-14 — THREE AGE GROUPS

Day Campers Accepted. Season: Jone 30 - Augusi 25
R a t c s

$5 Registration: $100 per 2 vveeks: $190 per month; $370 per Season 
Lo-ated on beautiful Centerport Harhcr on the North Shore of Long 
Isl.nnd cnly 40 miles from Nvw York City - Motiem cabins and

•8.
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t
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f
faeilities not •>.! for exct-Hent focd vvcU-balan-'^d. orranized

'{i •

;•!
pro^rp.in land and vznter sports. movies, erafts. trips. horsehack įs 
rf ’ing. ell rnder rkred sc:pervisfon ot expcricnced educators ;j! 
entire staff composed of

FRANCISCAN BROTHERS
For Information Wri!e to

lį Brofher Director. Camo Alverma 
179 NORTH 6th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

Phone (arsa code 212) EVergreen 8-8375
? r>r rovM Membcrs

N.'dlonn] C"’: <>”<; C 'TTinlng A-so-tetlon
Amertenn Campfng Association

do pardavėjus. Visi aprūpinti 
radijo aparatais, kurie perduo
da muziką kontroliuojamą iš 
Fordo skyriaus kontrolės bū
delės

Dar viena naujenybė — For
das pasiekė 406 kubinių colių 
motoro pajėgumą. Tai pajėgiau
sias motoras, šios kompanijos 
pagamintas lengvom mašinom, 
alyva keičiama kas 6.000 my
lių. ištepamas kas 30.000 my
lių, stabdžiai patys susireguliuo
ja. specialus dažymas. Šis nau
jas Galaxie turi 405 arklio jė
gų motorą, 6 takų karbura- 
torių. ir kitus visiškai naujus 
patobulinimus. Visi naujausi 
Fordo automobilių modeliai pa
tenkina visus pirkėjų reikalavi
mus. tai patogiausios mašinos 
visoj mašinų industrijoj.

(Sk«n>.)

Italian-American PASTRY SHOP. 
Astoria vk-inity. reasonably priced. 
larre Catholic church 1 short block 
with 15 Masses on Sunday. FtiHv 
eiuipped, lange 3 sect’on Freezer. 
Cash & Carrv. rent $150 month. 
Corner store. Ovrner has other bus>- 
ness interests. Call FA 1-0377.

DEAF CHILDREN
Being Supervisors at the New York 
School for the Deaf and having the 
experience. understanding and pa- 
tience with deaf children. we have 
decided to care for deaf children, 
boys or girls. 8-14 vears of age. in 
our home—Northfield. Vt,. on 170 
a eres, after school eloses June 15th. 
Good meals, .«wimmlng. sports and 
other actlvities for the chlld. Rates:- 
$35 per week. per child. laundry in- 
cludėd. Transportation to & ifrom 
N. Y C. $5 per child earh vay. M r.
& Mn. Martin L. Learv. 555 Knoll- 
wood Rd.. Whit<* Plains. N. Y. or 
R. F. D. #1.. Northfield. Vermont.

Scarsdale, Fort Hill Longview — 
Immaculatc enchanting dormered. 
CAPE COD. Has evcrything. T\vo 
bedrooms plūs 2 nnfinishrd. Ap- 
praised $30.500 A'king $27.SOO.

Principais 
Phone SC 5-2345

Brick attached. 3 bedrooms 
gas heat. srarage. large y arti 

choice area
Asking $17,990. Principais only.

BA 4-7589

Mokami nuo vasario ld., 1960

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

ARDSLEY $26,900
4 Bedrooms. Heated finished base
ment. VValk to all schools. Co-op 
swimming club. Principais only.

OW 3-2141

DOBBS FERRI

COMMUTER’S DREAM
Small beautiful 6 room brick home. 
Fireplace. patio. garage on aere 
landseaped and fenced. Near Hud
son River, schools ■ and churches.

0Wens 3-9226

FREE 
NO CASH NEEDED

Large. and attractive display of 
moderately priced toys piaced 
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" — Luncheons, Dinners, 
Imnorted Wines. 145 W. 55th St., 
N. Y. at 7th Av-nue: CI '.' 0176.

Closed

Ladies: Hair off Faces, Arms, Legs 
and Body. Safe. rapid. permanent. 
painless. Expert to Sensitive ma- 
ture people s needs. Free estimates. 
Re=’ilts guaranteed.

E. CAPAI.DO
33 West 42r.d Street 
8th Flcor — PE 6-2920

ROOM ANO BOARO
Oueens and Long Island

Chėerful. comfortable rooms. Elder- 
ly mėn Tray or table šervice. Bed 
patient acceptablę Reasonable rates

IL 8-7*85

Famous “Blarney Stone’s” only *
PARTY ROOM

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO
Dividendai mokami sausio ir

NUOŠIMČIUS NUO
liepos mėn. 1 d.

»f a i iklriAC PIRMAD. ir KETVIRTAD. ... 
VALAnUUjZ ANTRAD. ir PENKTAD.......

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.

Tel.: APplegate 7-0349

8 p.p.
5 p.p.

.. 9 v. r. iki
9 v. r. iki 

Trečiad. uždaryta.

Sav. V. ZELENIS

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

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame
TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

TRANZISTORINIUS RADI0. Didelės nuolaidos vo-
kiškiems “Blaupunkt” Radio - Stereo aparatams.

Prekės garantuotos — Pristatymas greitas
Darbo valandos; kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

The Apolhecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptus 
ir turime visus gatavus vaistus. — Jei reik vaistų — 
eikit į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broadway, 
tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020.

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

wnrn: horse tavėrn
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

For Showers, Weddings, Retire- 1 
ments and Special Uccasions — i
Accommodates 80. 701 3rd Avė. 
<Cor. 44th St.): OXford 7-9937.

C. FRA N K’S 
ITALIAN & AMERICAN 

RESTAURANT - PIZZERIA 
Full Course Dinner Served 

Every Sundav
3941 White Plains Rd. TU 2-6512 

< Bet. 223rd & 224th Sts. >

ROCHESTER FLOOR WAXING
Serą pi ng Service

IN 7-3365
< Porter Service) 

Special consideration given to 
Religious Institutions.

RAIŠE FUNDS
for Schools - Scouts - Organizations 
- Auxitiaries - Mothers Clubs. Etc. 
No Risk—No Investment. Write for 
Fr?-e Information Sal Pinciotto 
PJ5-2s - I3“rd S* Richmond Hill 
1S*; N Y ■ Tr’ ■ JAmaica' 9-3396.

EARN MONEY
for your Parish. School or Club. 
Sėli highest ųuality flavorinsrs. 
Air sanitizers & Fumiture polish. 
All on consignement. Highest 
cash profits offered anvwhere. 
C. DEL PRETE, 32 Cooper St., 
Bergenfield, N. J.; DU 5-7935

CARMELITE PRIEST
Man of prayer 

Man of zeal
Man of Mary

VVrite to:

Rev. Vocational Director

55 Demarest Avė.
Englewood. N. J.

Ulster County, N.Y. 8 rm. house. 
4 rm. bungąknv with all converii- 
cnces. on l’į aeres. Land ideal for 
sale of lots or other business ven- 
ture. 700 fect frontage. Owner. Call

DA 3-7555

Tony’s Construction Co.. buiklers Ar 
gen. contractors for the homeowner. 
kitehen cabinets, vvardrobe. slidlng 
door elosets — made to order; fin. 
basements. atties. No job too small 
or too large. Gnnrantcrd. free esti
mates. SL 6-2800 • 2801. Showroom, 
488 Ralph Avė. Daily A Sat. 9 a.m. 
- 6 p.m.; Tues. A Thtirs. — 9 p.m.

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

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

t 1
Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

COSMOS PARCELS EXPRESS C0.
370 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y<

Tel.: EV, 4-4952
Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.

■ Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi-
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.

■ Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntinį.

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri- Į 
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą |
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.
Dirbama kasdien nuo 9 ral. ryto iki 6 vai. vakaro.
Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito laiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

Važiuojant subvvay: CANARSIE Line — iilipti Lorimer stotyje, 
JAMAICA Line — Hewes stotyje, CROSSTOWN Line — Metro
politan St. — Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.



DAKBINtNKAS

ft SPORTAS
LAK : Bavartan SC 2:1 (1:0)

Pereitą šeštadienį Atletų Klu
bo pirmoji futbolo vienuolikė 
pelnė du pirmenybių taškus, 
įveikdama pelnytai bavarus 2: 
1. Mūsiškiai ir vėl išėjo žaisti 
nepilnos sudėties: Jankauskas; 
Margaitis, Kerekes; Daukša, Re- 
mėza II, Mizara; Bileckis, Bud
raitis, Remėza I, Bileris (O’Ha- 
ra), Nemickas. Rungtynes ant 
savo pečių išvilko gynimas, nes 
puolimo, ypač antrą kėlinį, kaip 
ir nebuvo matyti. Pirmame kė
linyje iš kampinio paduotą ka
muolį Remėza I paverčia įvar
čiu, o antrame kėlinyje O’Ha- 
ra išnaudoja netikėtą prasiver
žimą. Mūsiškiai dar ir daugiau 
tūrėjo progų, kurių nesuge
bėjo išnaudoti. Gynimas, lai
mingai pergyvenęs keletą klai-' 
dų, atrodė neblogai. Geras vi
durio saugas Remėza IL Ramus 
ir užtikrintas vartuose Jankaus
kas. Gaila, kad keletas jaunų
jų žaidikų dar vis nepriaugę 
vyrų lygio; visas rungtynes 
praleidžia aimanavimui ir gin
čams su teisėju. Ateityje būti
nai reikia susirūpinti ir visos 
komandos vadovybe. Sekreto
rius Saulius Remėza ir taip jau 
visą darbą atlieka.

Sį sekmadienį paskutinės se
zono pirmenyoių rungty nės- 
Priešininku yra Kollsmann SC 
komanda, kuriai pirmame rate 
pralaimėta 1:2. LAK pasekmės 
paskutiniu metu smarkiai pa
gerėjusios, taip kad ir čia ti
kimės laimėjimo. Rungtynės į- 
vyks Brennan Field, Juniper 
Valley Rd., Middle Village, L. L 
Pradžia 12:30 vai.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

---- ------------------------ę-
DISPLAY -

BUDDY'S TRANSPORTATION Co. 
Ine. — Charter Buses — Ali Oc

casions — Special Rates — Church 
Groups. Schools Picnics. and 

. Religiuos Societies — Intra-State 
Permitted Carrier — Make your 

Reservations now — Call HI 5-0770 
42-04 192nd SU Flushing, L.I.N.Y.

JAY VEE’S Transportation Groups
Buses to Hire — Special Low 

Rates to Churches. Schools and 
Religious Groups and Organiza- 
tions — Make. your Reservation 

now Call AT 9-9756 
171 E. 122nd SL New York City

MURPHY
GENERAL MOTORS

GM DELCO
Heating - Cooling

Product of General Motors
R E public 9-6100 • E DgevVood 3-5100

GENERAL CONTRACTING

Kitchen. Basement. Attic, Remodel- 
ing. Plumbing, Plastering, Painting, 
Tile, Cement Work — Anywhere.

matės. Rudolph Smith, Contractor.
Call: LU7-2594 — TR 8-8239

Attention Darbininkas Readers
A SPECIAL FOR YOU

Bedrooms incl mirror
Livingrooms 3 pcs.
Breakfast 5 pc. seto 
Tables end & eoektail 

Sale 
$144 
$189 
$ 49 
$ 19

Reg. 
$199 
$249 
$ 69 
$ 30

incl. box spring & inner spring mat-

F ree deli ve r y Easy Terms
A large seleetion in other fumiture 

Ali prices and all styles 
HARRIS of Ąstoria, Ine.

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

Hrs: 9:30 am to 9:30 pm Mon.—Sat.

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALAS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 26th N.Y.C., N.Y.

TeL: MU 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONU 

^Šachmatai
Veda K. Merkis

New Yorko Baltijos šachmatų 
klubas šiemet dalyvauja Metropoli
tan Chess League p-bėse augščiau- 
sioj grupėj (Champion section; 7 
komandos po 8 žaidikus). Baltijos 
klubo varžovai: Marshall, Manhat
tan. London Terace, N. Y. Chess & 
Checkers, Queens. Scarlet Knights
C. C. Baltijos klubo pagrindą su
daro latviai ir lietuviai (Rankis. 
Žirnis, Znotinš, Staknys, Lacis. Pa- 
miljens, Šukys ir kt.). Estų koman
da dalyvauja savystoviai B klasės 
lygoje.

Christian Science Monitor, bal. 
21. mini Algį Makaitj, laimėjusį 
trečią vietą Massachusetto mėgėjų 
p-bėse. Jis sukorė tiek pat taškų, 
kaip ir antrą vietą laimėjęs David 
Scheffer. Įdėta Makaičio partija su 
p-bių laimėtoju Carl Wagner.

Boston S. Globė, bal. 22 d., apra
šo Massachusetto komandos ketvir
tąjį laimėjimą “Interstate” rungty
nėse su Connecticut. žymima, kad 
Kazys Merkis vėl buvo komandos 
kapitonu, o kai jis kapitonas — 
Massachusetto visad laimi, rašo 
Globė. Connecticut laimėjo pirmą
sias 1956 ir 1957 metų rungtynes. 
“M. S. C. A., not yet avvare of the 
Merkis magic.” 1958 m. Mass. pra
laužė ledus, laimėjo Bostone. 1959 
atėjo “a big vietory for Merkis-men 
21*^-8*į in New Britain. heart of 
enemy country.” 1960 Mass. vėl į- 
tikinančiai laimėjo 11’-z 14’į. Per
nai Conn. išlygino rungtynių san
tykį. bet pr. savaitę Massachusetto 
užkrovė naują laimėjimą.

Vilniuje. Spartako draugijos čem
pionu tapo kandidatas į meistrus 
A. Česnauskas. Surinkęs 844 taško 
iš 10 galimų. Sekė J. Vistaneckis,
D. Lapienis ir J. Krimeris. sukorę 
po 74į tš. Paskutiniam rate pane
vėžietis G. Plungė laimėjo prieš D. 
Lapienį ir įvykdė normą kandidato 
į meistrus vardui gauti

REAL ESTATE

State n Island, NY, Huguenot Park 
Our Lady Star of the Sea parish. 
Large Cape Cod, 4 bedrms.,, dining 
rm.. . recreation rm.. att. garage, 
screened porch. ai. storms. screens, 
oil heat. 100x100 plot. Extras. Bus 
service. Nice resid. area. Excellent 
for children. Owner asking $24,900. 
Mušt be seen! YU 4-2355.

Brooklyn. St. Edmund's Parish '■— 
2024 E. 14th St. — 3 Family, 2 ga- 

. rages. Lot 40x100. 5-7-3 rooms all 
modern, Hollyvvood kitchen, Colov 
tile bath; $362.00 a month income 
from 2 apto. Selling due to illness. 
Going to Calif. Sacrifice $36,000.

ES 5-7636

QUEENS, VVoodhaven — SL Tho- 
mas Parish and School — 2 Family 
House. 5-6 Room Apartiments. 6 
Rooms 3 Bedrooms income $122.00 
month. — 5 Room Apt. on posses- 
sion $25.000. Downpayment $5.000.

HI 1-4194

OZONE PARK $32,990 — New 2 
Family 6 & 6 Rooms for truly good 
homes. ideally located. near all con- 
veniences; featuring ultra-modem 
kitehens & baths. master size bed
rooms, private driveway, Brick and 
Cedar construction. Call Builder —

BUSS. OPORTUNITY

Terrific Opportunity for Family! . 
MENS SPORT SHOP. Dolgeville, 
N. Y. Selling Guns. Fishing equip- 
ment. clothes. On Main Street. Also 
has Beauty shop and 3-4 room 
Apt. Can rent or buy all. Selling 
because of illness. New York City 
Call LO 9-2214.

Naujai atidarytas 
į: GROŽIO SALIONAS

Anna Masilioniz, diplomuota specia
listė. Baigusi Paryžiuje. Dirbus Ber- 
lyne. Hamburge. Varšuvoje. Turėjusi 

K galioną Biržuose. Klaipėdoje. Palan- 
goj ir Vilniuj. Neseniai atvykusi iš 
Lietuvos įsikūrė Jamaicoje ^>rie 88 
gatvės, šalia J. Andriušio įstaigos. 

, Važiuojant Jamaica traukinio linija, 
išlipti Forest Parkway stotyje.

87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 
Woodhaven 21, N. Y.

WORLD PILGRIMAGE of
IMMIGRANTS A REFUGEES 

to RO M E
for special celebration in honor of 
the tenth anniversary of the 

“EXSUL FAMILIA"
(declared in 1952 by Pope Pius XII) 
Departing New York July 24 via 
the SS “Olympia” — 29 glorious 
days —- all included only $585X0. 
Featuring outstanding program jn 
Rome with glorious ceremonies & 
spiritus! exercises includ. Stations 
of the Cross inside the Colisseum. 
apectacular exhibitions and special 
sight: 5 Tours. Avoid disap-
pointment. Reserve now—come in, 
wztte or
CATHOUC TRAVEL SERVICE 

82 W. 46th St_, New York 36, N.Y.
PLaza 7-5825

Bring Your Car Here for “Spring 
Cheek-up" — DOM’S SERVICE 
CENTER. Special consideration to 
Darbininkas readers. General Auto 
Repairs, Tune-ups; complete hibri- 
cation & brake safety check. Tįres. 
Batteries. Trust your car to the man 
who wears the Star. — TA 2-8913. 
2280 Westchester Avė., Brome, NY 

italian - American PASTRY SHOP 
Cakes for all Occasions: Weddxng 
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 Service, reasonabie. As
sociated vvith Polo Storage Ware- 
house. All types of storage, pack- 
ing, erating, shipping. Day or night 
anytime - anyvvnere. Call TR 7-0219 
West End Moving & Storage Co., 
409 Amsterdam Avė., N. Y. C.

JOSEPH RUTKOSKI
Complete Stock of Choice Wines & 
Liųuors — Domestic and Imported. 
Chilled Wines & Champagnes. We 
Deliver — 2484 Merriek Road, Bell- 
more, L.I. For Fast Service: SU 
5-2644. Weddings - Parties - Ali 
Occasions.

Labai svarbus pranešimas! 
šviežiausi ir geriausi kiaulienos 
gaminiai. Dešras ir kitus mėsos 
gaminius gausite tik

Wiegert$ Pork Store 
79-08 Jamaica Avenue, Woodhaven, 
L. I, N. Y. Naujas savininkas Ger- 
hard Amold ir Curt Mertin. Mūsų 
nuosavoje rūkykloje kasdieną švie
žios dešros. “Skonis parodo gami
nių skirtumą.” — Telef. VI 9-2092 

“For Your Wedding or Party” 
GLEN ACRE FARM

Serving all (įūeens. Platters for all 
occasions — decorated. Bar - B - Q 
chikens; spare ribs, dueks, turkeys 
carved and put back on frame. Ar- 
ranged here or at your home. 92-31 
New York Blvd., Jamaica, N. Y. 
R E 9-5036 ; 9 to 7 pm, Fri. to 10 pm.

A-ACADEMY LIMOUSINE SVCE. 
J. B. Gulla, Prop. FINEST CADIL
LAC RENTALS. For Reservations 
call FAirbanks 4-3838 — Weddings 
Our Specialty - Airports - Unveil- 
ings - Funerals - Congenial uni- 
formed Chauffeurs. 91 E. 23rd St., 

FAirbanks 4-3838

ALBERT MAIER, INC.
Kiaulienos krautuvė

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais.

Kasdieną šviežios namų gamybos 
“Kielbassy”

1927 Washington Avenue, Bronx 57,
N. Y. TRemont 8-8193

STELLA D’ORO. Flushing. Brides- 
To-Be—“An occasion to be remem- 
bered” — Italian-American cuisine. 
Accommodation to 180. private rm, 
wines & liųuors; air-cond.. free park
ing. Choice dates open for May - 
June - July - August. Make your 
reservations now. Call Mr. Cipriano 
BO 1-7462; 73-27. Main St, Kew 
Gardens, N. Y. (cor. 75th Avenue).

A BIG BARGAIN — Brand New 
Fumiture for 3 Room Apartment 
Value $600 — Now $299. Low Easy 
Payments. “Bring this Ad and re- 
ceive a Free Gift”. FISHER FUR- 
NITURE CO., 149-12 Jamaica Avė.. 
Jamaica, N. Y. — Tek JA 3-1234.

PARAGON SHOES
For All The Family! — Enjoy the 
Comfort of Miracle Cushion Shoes.

LOUIS J. CORNETTA
2149 Bruckner Blvd., Bronx, N.Y. 
After 5:30 p.m. daily; weekends all 
Day. Call UN 3-7426.

TAG UPHOLSTERY CO.
203 Wiison Avė., Ridgewood, near 
Myrtle Avė.

KITCHEN SETS RECOVERED 
At Lowest Prices

Free Estimates. “We Go Anywhere” 
Call Days HI 3-0430
Nites — GL 3-8647

GRAND OPENING SPECIAL
Full size Mattress $21.95 

Eclipse extra firrn Box Spring and 
Mattress. Headboard & Legs$77.95 
Convertibles - Juvenile Fumiture 

Bunk Beda • Danish style Fumiture
SLEEP TOWN

3742 White Plains Rd.
(Nr. 218th St.) Brome; OL 5-9233

THWAITES INN, INC.
CITY ISLAND

Open All Year — Catering to 
Weddings - Banųuets - Shovvers 

and All Occasions. Prtvate Rooms 
for all size Gatherings. Specializing 
in shore dinners
536 City Island Avė.. Brome, N. Y.

Call Banųuet Manager 
TT 5 -1023

Future Brido PHOTO STUDIOS 
Candid Wed<Mng Albums - Color - 
Black & White - 3 Dimensional - 
Slides - Movies. Arrangements for 
Honeymoon Flouers, Invitations, 
Limousines, etc. — DE 1-6606.

JOS. GARAFOLO
7225 New Utrecht Avė., Brooklyn.

LES GIRLS HAIRSTYLISTS
Tinting — Cutting — Coldwaving. 
Special attention to Brides To Be 4 
Brides Maids. High fashion Creative 
Styling and Coloring. Cut this Ad 
out and save. — 133 West 168 St.. 
Brome, N.Y. Call JE 6-9055.

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

Gali EV 6-5890

B & S FLOOR COVERING
Cusiom iibiaiu>.v.. t> ree-oiimsies 
Ali popu uaeuias inaiaheu aux- 
where in Brooklyn oy expcrts. Li- 
noleum. Vinyl, Broadloom, Asphait 
tiie. Rubber tile. Rūgs. Special to 
L<xxunuiiz,as RcaUcis p.eaaė men- 
tion this Ad. Open eves. 1100 East 
92nd Street, B kiyn; Tei. Nl 9-3260.

Special Discounts to Darbininkas-' 
Readers! Ali popular brands Floor 
covering: Linoieum, Sandran, Ken- 
tile; also Paints, Hardvvarę, Wall- 
paper. Expert insiallations, Free 
Estimates & Delivery. 1025 Flush
ing Avė., near Wilson Avė. B'klyn. 
H Y 7-3326, if busy call H Y 7-1370.

FOR BETTER VVEDDINGS AND 
WEEK-END DANCING

TUXEDO BALLROOM
Offers The Finest

Call Fred — h E 4-7335
210 E. 86th Street & 3rd Avenue

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

BR 9-0911

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

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

UNCLAIMED CARPETS
Ali Thoroughly Cleaned For Our 

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

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

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

G & L BAKERY
“Bakery of the Ballplayers” 

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

MO 9-1943

GALANT PASTRY SHOP
INC.

1291 Lexington Avenue
( 86-7 Streets) — New York

Quality Butter makes the differ- 
ence. We make excellent Birthday. 
Wedding Cakes and Pastries; we 
specialize in the Best Chee.se Cake: 
Taste it and you’ll love it. Ali Wed- 
ding and Birthday cakes made the 
šame day. v*.

Call LE 4-9409

Closeout Colored Bathtubs, Basins, 
Tanks and Bowl $79.50 Large se
leetion of Plumbing. Pipe cut to 
size. Threading: Fence wire, Gatės. 
Fitirigs. Come in look around. Save 
Moheyt. MIKĖS PIPĖ YARD, 2816 
Boston Road. Bronx, N. Y. (near 
Williams Bridge Rd.) O L 5-0952.

ROCA AUTO DRIVING SCHOOL 
103rd Street off Broadway 

LEARN TO DRIVE
Licensed by the State of N. Y. Pa- 
tient 4 courteous instructors. Also 
a Travel Bureau Agency — 216 
West 103rd Street, New York City.

Call AC 2-5300

FLATBUSH 
CAR RENTAL and PARKING

BRAVER BROS. 
2248 Church Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
BU 4-9207

HAPPY EASTER

SCOTT FOOD SERVICE
38- Carmine Street

New York City

WA 9-4632

B VADTATI DftPžl siunčiami į Europą. Beveik nauji rūbai mo- '|
ž VAnlUII HUDAI terims. vyrams ir vaikams • Beveik nauji f
f moteriški žieminiai paltai nuo $5.00; mote- ?
* riški paltai nuo $2.00; Vyriškos vilnonės kelnės nuo $4.00: Mažai ą
« vartoti vyriški kostiumai nuo $8.00, vyriški paltai — noo $10.00. ?
g SZABADI DE LUX »
• geros vertės naudoti rūbai — 1575 3rd Avenue (88 - 89th Street) *
f TR 6-7460 o Prašome įsitikinti patys be jokių įsipareigojimų. t
g Atidarą nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. popiet kasdien be sekmadienių. «
į Kiekvienas rūbas kaip naujas! Į

B,.r,J,.f,e..t;..ii

(RkJgeivood)
TeL EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms, Ir kito
kioms pramogoms. Be to 
duodami polaldotuvlnlat 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maisto* prtehMF 
momls kainomis.

REAL ESTATE
AfiseasasasMesMasAsasasaes sat

Westbury, L.I., St. Bridget’s parish 
$27,000. Comfortable, young home, 
short distance LIRR station. Lots 
of room for kids, peto, hobUes. (4 
bedrooms. 2>4 baths, living room + 
fireplace, den, darkrm., semifinished 
basement, patio, att. garage, trees 
on 80x106 plot; near public, paroch. 
schools. 8^ Aspinwall —ED 4-5192.

Masaapeąua N. L.I. Perfect moth- 
er & daughter 5 year spUt, garage. 
Ideal dead end, 9 rooms, 2 baths, 4 
bedrooms A expans. attic, separate 
entrances; 3 rm. lower level. 63x100 
plot, patio,oil hot water heat; exp:as. 
$8000 cash necessary to be owner. 
4^š% G.I. mortgage. Sacrifice — 
$21,990. Mustbeseen. 516 MY 4-4513

CASH 
FOR ALL TYPES 

OF HOUSES

SAMALOT & ROMERO
1014-16 East 163rd Street 

Brome, N. Y.
DA 3-4586

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

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

(3 Bedrooms in each Apt.)
All oversize rooms, huge 40 x 19 
playroom vvith sliding glass Cali- 
fornia doors leading to terrace — 

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

RANOOLPH HOMES
KI 3-4000 TA 2-8947

SUNNYWOOD HOMES 
NEW 2 FAMILY PLŪS

See Model House
49+h Street at 47th Avė.

2 Blocks to IRT, Bliss St. Station

EX 2-9616; Evenings— ES 2-8365

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— 
$25,0<įp. Emiljan M. Stryjski, Real 
Estate Broker, 479 McLean Avė., 
Yonkers, NY; YO 5-1477, YO 8-0812 

apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi- i

I
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų < 
blankai užpildomi.

ALBERT F. PETEBS - Petrauskas !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f S & G MEAT MARKET :
► . Iv buvusi s <
t J MIRONO MAISTO KRAUTUVE J
► Home-Made Bologna <

ANTANAS VAITKUS, vedėjas !
► Papigintomis kainomis priimame užsakymus *
{ VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS «
t Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius ’

vVe take all orders special price foi Weddings and Parties, «

340 Grand Street, Brooklyn 11. N. Y. - Tel. Stagg 2-4329

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

-HAVEN REALTY—
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

'Little Neck, L.l. St. Anastasia par— 
ish. Quality built 5 room house, 2 
bedrooms, comer plot 40'xl00', fire
place, oil heat, garage in basement 
even vvith Street, slate roof, patio. 
House ‘sftuated on lugh bank ground 
— nice residential area. Owner. 
$25,000. Moving. — Call BA 9-4481.

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

RE PUBLIC
Liquor Store, Ine.,

•' 322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

AGSTER. HOMES !
St. Anastasia Parish [

Beautiful 2 Family Home, Brick, > 
gas heated. 4'/2 - 4J/2 rooms $31,500, [ 
5-6 rooms — $32,500. Hollywood , 
kitchen, fireplace, “vanity” bath. » 
Beautiful fin. recreation room with t 
convenient bath. 25 yr. 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. Agent.

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO 
krautuve

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Queens, 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.

vvith income. Nice neighborhood 
Mušt see to appreciate. Ovvner mus 
sėli. TW 8-8821

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. EICHMGND IHLL» N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Flushing — new 2 Family De

tached. Two 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

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

vestuvėms ir pokyliams tortai
DAT-TA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

H. W. MALĖ

LIFE INSURANCE SALES 
PRUDENTIAL 

WINTER GARDEN TAVERN, INC
$400 to $600

3 Year Training Program 
Ali Welfare Benefits 

PLaza 5-2800 — Mr. Brazier

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

Chee.se
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parapijos vardu kim. J. žuromskts įteikia Mass. gubernatoriui Volpe kvietimą į parapijos 
banketą.

Literatūros šventė bus retas 
Įvykis New Yorke. Įteikiamos 
dvi Lietuvių Rašytojų Draugi
jos premijos: Leonardui And- 
riekui už jo poezijos knygą 
“Saulė kryžiuose” ir Pulgiui 
Andriušiui už jo apysaką “Ro
jaus vartai”. Meninėje progra
moje dalyvauja solistė Aldona 
Stempužienė. pianistė Aldona 
Kepalaitė; aktoriai Juozas Bo- 
ley, Juozas Daubėnas; rašyto
jai: 0. Audronė - Balčiūnienė, 
K- Grigaitytė, L. Žitkevičius, 
St. Zobarskas; J. Matulaitienės 
vadovaujama New Yorko jau
nimo šokių grupė. Po progra
mos šokiai, grojant A. Staro- 
lio orkestrui. Premijų Įteikimas 
— koncertas Įvyksta balandžio 
29, sekmadienį, 5 vai- popiet 
Apreiškimo parapijos salėje.

"Saulė Kryžiuose", Leonar
do Andriekaus knyga, kuri lai
mėjo Lietuvių Rašytojų Drau
gijos nremiia, bus galima gauti 
papiginta kaina, tik už 2 dol., 
su laureato irašu literatūros 
premijų įteikimo šventėje ba
landžio 29, sekmadieni, 5 v. 
Apreiškimo parapijos salėje.

Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje New Yorke 40 valan
dų atlaidai prasidės Atvelykio 
sekmadieni per sumą, 11 vai. 
Rytais mišios ir pamokslas 8:15 
vai., vakarais iškilmingi mišpa
rai ir pamokslas 8 vai. Atlai
dų iškilmingas užbaigimas su 
procesija antradieni, gegužės 
1 d . 8 vai. vak. Klebonas kun. 
J. Gurinskas maloniai kviečia 
visus Į atlaidus atsilankyti.

LB New Yorko I apylinkės 
metinis susirinkimas įvyks ba
landžio 29, sekmadienį, 12 v. 
Apreiškimo parapijos mokyk
loje. Programoje bus praneši
mai — po audiencijos pas pre
zidentą, valdybos rinkimai ir 
k.

Lietuvių Karių Veteranų 
S-gos New Yorko skyriaus ir.3 
Lietuvių legiono Dariaus ir Gi-1 
rėno I-jo posto narių bend
ras susirinkimas šaukiamas ba
landžio 27, penktadienį, 7 v. 
v. Lietuvių Atletų Klube, 1332 J 
Halsey St., Brooklyne. Susirin
kime bus aptarta visuotinis at
stovų suvažiavimas Chicagoje, 
sąjungos leidinio ir Kario rei
kalai, Vytautas Vaitiekūnas 
skaitys paskaitą — Tarptauti
nių politinių įvykių raida.

Vyresniųjų moksleivių ateiti
ninkų susirinkimas įvyko balan
džio 8 Končienės bute. Pirmi
ninkavo Pranas Ąžuolas, sekre
toriavo Laima Minkūnąitė, re
feratą “Viską atnaujinti Kristu
je” skaitė Elvyra Ragažinskai-

ŽINIOS

piliečių 
platins 

veikles- 
pat ti-

YUcon £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.

NAUJOSIOS ANGLIJOS BALETAS B ALFO KONCERTE
Ypatingai įdomi programos 

dalis gegužės 6 Bostono Balfo 
skyriaus koncerte bus Naujo- 

tė, apie Maironį kalbėjo Vis- sios Anglijos baleto dalyvavi- 
valdas Gerdvilis- Po susirinki- mas tai labai pasižymėjusi E. 
mo įvyko vaišės, už kurias Virginia Willlam$ vedama di- 
ateitininkai nuoširdžiai dėkoja dėlė baleto grupė, šį sezoną 
p. Končienei. dalyvavusi Bostone pastatytuo

se Manon, Meistersinger ir Ri- 
goletto operose, televizijoje. 
Metropolio meno centre ir Ame

Cypress Hills sekcijoj išnuo
mojamas 5 kambarių su veran
da pirmame aukšte gražus apar
tamentas su naujai Įvestu gazo 
šildymu ir stonu 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 Willoughby Avė.

SOL. ALDONA STEMPU2IENĖ 
dainuoja literatros šventėje, ba
landžio 29 Apreiškimo parapijos 
salėje.

rikos festivalyje. Balfo koncer
te dalyvaus 32 profesionalinio 
lygio baleto šokėjai, kurie at
liks ištisą C. Goldmarko simfo
niją "Kaimo vestuvės". Cho
reografiją veikalui pritaikė Le- 
on Danielian, kostiumai pada
ryti pagal olandų dailininką Pe- 
ter Br jeghel. Baletą gros Mel- 
rose simfoninis orkestras, va
dovaujamas J. Kačinsko.

C. Goldmarko muzika roman
tinė, labai išraiškinga ir nuos
tabiai gražios harmonijos- Gold
marko kūryba ne taip dažnai 
grojama. Jis ne toks populia
rus. kaip kiti garsieji tos epo
chos romantikai, tačiau Gold- 
markas kartais net pralenkia 
juos skambesio turtingumu, gi-

lumų ir melodijos originalumu. 
Kaimo vestuvių simfonija pasi
žymi meistriškais išvystymais ir 
įspūdinga finaline dalimi.

Antroje koncerto dalyje Mel- 
rose simfoninis orkestras at
liks P. Čaikovskio trečią sui-' 
tą ir P Dūkas simfoninį sche- 
zo “Bartjninko mokinys”.

šį Bostono Balfo skyriaus 
sumanytą koncertą reikia lai
kyti stambiausiu šio sezono me
no įvykiu So. Bostone. Kon
certo ir baleto atlikime daly
vaus apie šimtas asmenų. Kon
certo programa turtinga, bet 
kiekvienam prieinama. Bosto- 
niškiai yra labai susidomėję 
Balfo rengiamu koncertu. Be 
abejo, jie ir nebus apvilti.

Brooklyn 21. N. Y.

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.

Juozas Audėnas, ekonomis
tas. geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St.. Brooklyn 8, N. 
Y. Tel. TA 7- 9518.

Lietuvos vyčiu 41 kuopos da
lis balandžio 15 buvo pakvies
ta Į Fordhamo universiteto ko
plyčią išklausyti rytų apeigų 
mišių. Dėkojame kunigams ir 
kitiem kolegijos nariams, kurie 
pakvietė ir parodė daug nuo
širdumo ir po pamaldų pavai
šino kava. Didįjį penktadienį 
dalis kuopos narių Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje budėjo vi
durnaktį prie Kristaus karsto. 
Velykų rytą visi dalyvavo pri
sikėlimo pamaldose.; (Caroli)

balandžio 29 (L, sekmadienį

PRADŽIA 5 V AL. POPIET

Pulgis Andriušis
PROGRAMOJE

įeinant aukojama 2 dol., moksleiviams — 1 dol.

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

• Įteikiamos Lietuvių Rašytojų Draugijos pre
mijos — LEONARDUI ANDRIEKUI ir

PULGIUI ANDRIUŠIUI
• Solistė ALDONA STEMPUŽIENĖ
• Pianistė ALDONA KEPALAITĖ
• Aktorius JUOZAS BOLEY
• Aktorius JUOZAS DAUBĖNAS

minėjimas 
13, sekma- 
Apreiškimo

Kazimieras Razminas, 76 me
tų, gyvenęs 107-39 125th St., 
Richmond Hill, N. Y., mirė 
balandžio 23. Palaidotas balan
džio 26 iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios šv. Karoliaus ka
pinėse. Paliko liūdinčią žmoną 
Izabelę, dukteris Eleną ir Li
liją ir 7 anūkus. Buvo pašar
votas St -Aromiskio koplyčio
je-

Velykų vaišes rengia Lietu
vių Moterų Atstovybės New 
Yorko klubas balandžio 28, šeš
tadienį, 7 v. v. V. Steponio 
Festivalio restorane, 40 East 
26 St., New Yorke. Programą 
atliks Antanas Gustaitis. Lai
mėjimams leidžiamas dail- R. 
Ingelevičienės paveikslas. Po 
programos šokiai.

Motinos dienos 
rengiamas gegužės 
dienį, 4 v. popiet
parapijos salėje. Programą iš
pildys moksleivių ateitininkų 
kuopa-

Moksleivių ateitininkų New 
Yorko kuopa tradicinį margučių 
ritinėjimą ruošia balandžio 29, 
Atvelykyje. 4 vai. popiet Ap
reiškimo parapijos apatinėje sa
lėje. Rengėjai kviečia visus N. tų, mirė balandžio 21, palaido- 
Yorko moksleivius dalyvauti ta iš Angelų Karalienės bažny- 
lietuviškose tradicijose. Bus ir 
dovanėlės. įėjimas visiems lais
vas. (P)

LB New Yorko apygardos 
valdyba nusprendė suteikti pi
niginę pašalpą jaunuoliams, ku
rie norėtų lankyti lituanistikos 
kursus Fordhamo universitete. 
Norintieji pašalpas gauti, turi 
nedelsiant raštu kreiptis i A. 
Setiką, 84-11 101 St-, Rich
mond Hill 18, N. Y.

M ari j a Dama rodąs, 84 metų, 
gyvenusi 185 York St., Brook
lyn. N. Y., mirė balandžio 25- 
Laidojama iš šv- Jurgio parapi
jos bažnyčios pirmadienį, ba
landžio 30, Švč. Trejybės ka
pinėse. Paliko liūdinčias duk
teris Magdaleną, Florenciją ir 
Aldoną, sūnus Juozą ir Leoną.

iv. Petro parapijos metinis 
banketas įvyksta balandžio 29 
d. 5 vai. popiet liet- 
klubo salėse. Bilietus 
rengimo komitetas ir 
nieji parapiečiai. Taip
kietus bus galima įsigyti ban
keto dieną ir prie įėjimo.

"Žangia geležim apkalti bro
liai". Šiais žodžiais prasideda 

• viena dalis kantatos, kurią iš
pildys Bostono mišrus choras, 
vad. Juliaus Gaidelio, metinia
me savo koncerte gegužės 20 
So. Bostono aukštesnės mo
kyklos auditorijoje. Kantatos so 
lo partijas atliks Daiva Mon- 
girdaitė ir St. Liepas. Bilietai 
jau atspausdinti. Norintieji įsi
gyti geresnes vietas bilietus ga
li gauti Minkų, Ivaškienės ir 
Adomonio krautuvėse bei pas 
choro narius.

Kazys Mockus, kuris moky
tojauja New Yorko valstybėje, 
Velykų šventėms buvo parvy
kęs atostogų į So. Bostoną pas 
savo šeimą-

Baltijos tuntas balandžio 28 
d. 6 vai. popiet ruošia iškil
mingą tunto sueigą, kuria bus 
paminėtas skautų globėjas šv. 
Jurgis. Sueiga įvyks Stepono 
Dariaus posto salėje. Po suei
gos bus skautiškas laužas.

Kultūros Klubo susirinkimas 
Įvyks balandžio 28 d. 7:30 vai. 
vak. Tarptautinio Instituto pa
talpose. Programoje prof. dr. 
Antano Klimo paskaita “Lietu
va Maironio knygose Jaunoji 
Lietuva ir Raseinių Magdė”- 
Solistė Stasė Daugėlienė išpil
dys Maironio sukurtas dainas; 
Maironio eilėraščių montažą at
liks Irena Nikolskytė ir Felik
sas Kontautas.

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

Tel.: HIckory 1-5220

Stephen Bredes, Jr
A D V O K A T A S 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St.
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Marijona Galeckienė, 97 me- savo namuose, 20-24 Lmden St.,

Lietuvių radijo korporacijos 
valanda, vadovaujama Stepono 
ir Valentinos Minkų, praneša, 
kad jų metinis piknikas bus 
rugpiūčio 12 Romuvos parke 
Brocktone. Programa girdima 
kas sekmadienį nuo 1 iki 1:30 
vai- popiet iš stoties WLYN 

Leonas Povilauskas, 72 me- 1360 banga.
tų, -staiga mirė balandžio 17

PREMIJŲ ĮTEIKIMAS
KONCERTAS

čios šv. Jono kapinėse. Velio
nė priklausė daugeliui organi
zacijų, buvo tretininkė bei Dar
bininko skaitytoja. Paliko 2 
dukras: Oną ir Magdaleną ir 
3 sūnus: Petrą. Tadą ir Char
les ir dideli būrį anūkų. Nu
liūdę vaikai dėkoja visiems už 
mišias, gėles ir parapijos ku
nigams bei šalįnskų laidotuvių 
įstaigai, kuri velionei gražiai 
patarnavo.

Ridgewood. Palaidotas balan
džio 20 iš Angelų Karalienės 
bažnyčios šv. Karolio kapinėse. 
Liko žmona Konstancija, dvi 
dukros: Elena. Mildred, 6 anū
kai, brolis Rokas Povilauskas. 
Laidotuvėm patarnavo Aromis
kio laidojimo įstaiga.

A. Andriuškevičius, laikrodi
ninkas ir juvelyras, šią savai
tę iš Brooklyno persikelia i 
naują butą: 94-08 Jamaica Avė., 
Woodhaven 21, N. Y„ Tel. VI 
7-2573.

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

Penktadienį, balandžio 27, iki 
Ketvirtadienio, gegužės. 3, 1962

Pirmą kartą New Yorke spalvota 
filmą su Ruth l_euwerik
“EINE FRAU FORS

GANZE LEBEN” 
Vaidina:

Klausjuergen Wussow, Harry Mey- 
en. Gustav Knuth, Maria Sebaldt. 
Theo Lingen ir kt.

Priedinė fuma:
Zauberhaftes Pelzwerk”

Ir naujausia Vokietijos savai t. apžvalga

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R AL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALE BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. T.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ,

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

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčioj nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiHacija

Tel. VIrginia 7-4499

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

Mtadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, balandžio 27,; iki
Trečiadienio, gegužės

Džiaugsmas spalvotoje 
muzikoj —

“DER SCHRAEGE

2, 1962 
filmoje ir

OTTO”

Wa)ter Giller. Germaine Damar, 
Willy Fritsch, Paul Hoerbiger, 
Guniher Philipp. Claude Farell

Priedinė filmą:
“Alle Tage ist kein Sontag”

Ir naujausia Vokietijos apžvalga

• Rašytojai: O. AUDRONĖ - BALČIŪNIENĖ, 
K. GRIGAITYTĖ, L. ŽITKEVIČIUS ir ST. 
ZOBARSKAS

’ • New Yorko jaunimo tautinių šokių grupė, 
vadovaujama J. MATULAITIENĖS

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

LITERATŪROS ŠVENTĖ

rate
Leonardas Andriekus

Tel. RE 4-4428

Lietuvių Rašytojų Draugijos Valdyba

Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nuo«vai. popiet $
Puikiausia voklika virtuve: pietūs-vakarienė 1

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės S

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

New York, N. Y.

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
VVoodhaven 21, N. Y.

i

LAIKRODININKAS

VI7-2573

Maloni susitikimo vieta Yorkvilėje 
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.

THEOOORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

GRamercy 5-1437

(Buvusi Cafė Wienecke) Puiki europėjinė virtuvė
Rezervacijoms skambinti — AT 9-8230 — Prašykite BETTY 
207 EAST 86th STREET (prie 3rd Avenue) NEW YORK CITY

VAITKUS
F V N E R A L HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus 
Reikale Mukite: Tel. TR 6-4434


