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Pasikeitė tiktai taktika ar pasikeitė ir siekimai?

giau nei tik politinė atmosfe
ra.

PASIPRIEŠINIMAS NUOLAIDOM 
EINA EUROPOJE IR AMERIKOJE

Maskva kalba apie Amerikos galimą preventyvinį užpuolimą, 
o Wasliingtonas stiprina bendravimo ir susipratimo gestus.

Valstybės sekr. Rusk gegu
tės 2 Atėnuose įspėjo Nato na
cius nesitikėti perdaug ir per- 
jreit iš derybų dėl Berlyno. 
Tiesa, kad gali būti lengvo 
tagerėjimo ženklų tarptautinė- 
e scenoje . •. Bet ilgas yra ke- 
ias nuo ženklų iki tikrovės, 

tos tikrovės dar neužmatyti“. 
Prancūzija ir Vokietija atvi

ri pareiškė susirūpinimą dėl 
merikos siūlymų Maskvai.
Vokietijoje partijos opozici

ne tiem siūlymam.
Nepriimtini tiesioginis ar ne- 

jsioginis rytų Vokietijos pri
minimas; nepriimtinas esamų 
enų patvirtinimas; nepriimti- 
is ir atominių ginklų nedari
as specialiai Vokietijai.

Senate įspėjo vyriausybę ne
ryti nuolaidų
trys respublikonai, kurie lai
mi liberalais — Hugh Scott,

Achesonas prieš
Dean Acheson, buvęs vais
tės sekretorius, balandžio 30 
aetė mintį, kad derybos su 
dėtais padės išspręsti tarp- 
tinius santykius. Jis mano, 
l “tęsti šaltąjį karą yra rie- 
telis kelias mums”.
is įspėjo nepasitikėti magiš- 
galybe derybų, kurios buvo 
idingos devynioliktame šimt- 
tyje. kada “buvo labiau no- 
a susitarti negu nesusitar-

RIAUSYBĖ IR BIZNIS
rezidentas Kennedy balan- 
i 30 prekybos rūmų kon- 
ncijoj užtikrino, kad vyriau- 
i nesiims kištis į kainų nu- 
inėjimą- Tuo pareiškimu no- 

atgauti finansininkų ir 
ierių pasitikėjimą, kuris jų 
;e susvyravo po konflikto 
plieno konporacija. Finan- 
ikų pasitikėjimui atgauti vy- 
sybė siunčia ir į Amerikos 
□ninku konvenciją Romoje 
įtakinguosius iždo sekreto- 
Dilloną, ūkinį prezidento 
rėją Helleri ir kt.

ERIS IR UŽSIENIAI .
Tiausybė leido Amerikos 
riais keliauti šeimos na- 
į užsienius pas šeimos gal- 
esančius valdžios tamybo 
toleriui sulaikyti nuo išga
no' į užsienius vyriausybė 
įto imtis kitų priemonių— 
nti iš užsienio 40,000 ka- 
jumažinti kareivio asmeni- 
šlaidas užsieniuose iki 100 
metam. Tokiu būdu tikisi 
F bilijonų, kurie buvo iš- 

1961, išlaidas nuspausti 
8 bil* 1963.

IDENTAS IR UNIJOS
■zidento patarėjų komite- 
arbo reikalais gegužės 1 
lendavo sustiprinti vyriau- 

įtaką derantis dėl ko 
inių darbo sutarčių. Pre- 
as turėtų — priėjo ko 
is išvadą — turėti galią 
dyt> streiką 80 dienų be 
mosi į teismą, kaip da
linate Taft - Hartiey įsta-

is siūlymas reiškia pre- 
o galios sustiprinimą, o 
lia baimę tų, kurie mano, 
a pasikėsinimas į laisves 

Jacob Javitts ir Kenneth Kea- 
ting. Jie pasisakė prieš Rusk 
“paketo” slaptumą — apie jį 
nebuvęs painformuotas ir se
natas; siūlė, kad senatas pra
dėtų apklausinėjimą. Kalbėda
mi prieš nuolaidas, skelbė: 'Ge
riau be susitarimo, jei reikia 
nuolaidų'-

ACH ESOM? Derybos neįma
nomos, kai norima nesusi
tarti.

Amerika, Nasseris ir Titas
Amerika ir jos sąjungininkai 

duoda Nasseriui 200 mil. dol. 
Vyriausybė mano, kad Nasseris 
gali būti labiau neutralus nei

Mainai parodom
Amerika reikalauja iš Mask

vos, kad jai leistų surengti 
Maskvoje ir Leningrade paro
das, kurios truktų dvejis me
tus- Tai būtų atsilyginimas už 
tai, kad Sovietai dalyvauja New 
Yorko parodoje 1964-65. čia 
Sovietai jau išsinuomojo skly
pus už 468,000 dol. Washing- 
tonas davė suprasti, kad jei 
Amerikai nebus leista rengti 
Sovietuose parodos, tai pagal 
kultūrinių mainų sutartį gali 
būti nutrauktas Sovietų daly
vavimas New Yorko parodoje.

AMERIKA KUBA IR 
MASKVA

Kuboje gyvas gandas, kad 
Castro nori “taikos” su Ame
rika, nes jį spaudžianti Mask
va. kuri nori “koegzistencijos”. 
Castro vietoj 62 milijonų už be
laisvius jau norįs siūlyti be
laisvius paleisti, jei Amerika 
priims Kubos cukrų.

Kairieji ekstremistai
Americans for Democratic 

Action 15 konvencija kritika
vo Kennedy vyriausybę, kad 
programą vykdo per lėtai. Ta
čiau išvadoje reiškė jam pasi
tikėjimą. Akcijos pirmininkas 
yra Harvardo profesorius Sa- 
muel Beer. Be žemės ūkio sek
retoriaus Freeman ir preziden
to patarėjo Arthur Schlesinger, 
šiuo metu akcijoje kiti vyriau
sybės žmonės formaliai neda
lyvauja.

— Sudanas pasirinko Sovie
tų, ne Amerikos pasiūlymą ties
ti kelią per visą Sudaną. So
vietai tokiu būdu gaus tiesio
ginį priėjimą prie Afrikos vi
durio.

Gegužės Pirmosios įvykiai ir 
pareiškimai darė Įspūdį, kad 
Maskva norėjo palaikyti visuo
menės dėmesio centre karo 
nuotaikas. Apsaugos ministeris 
R. I. Malinovskis skelbė, kad 
Amerika rengianti preventyvi- 
nį atominį užpuolimą, ir visus 
satelitus skatino budėti. Savo 
ruožtu Vakarų komunistam bu
vo įsakyta sukelti demonstra
cijas labiausiai tuose kraštuo
se, kurie turi sunkumų. Buvo 
pranešta apie tokias demonstra
cijas Japonijoje, Portugalijoje, 
Venezueloje ir kt.

Amerikos valstybės sekreto
rius ir apsaugos ministeris bu
vo tuo metu Londone viduri
nių rytų sąjungos konferenci
joje Tačiau Amerikos spaudos 
dėmesys labiau buvo nukreip
tas į įvykius, kurie rodė Ame
rikos sustiprėjusį siekimą susi
prasti su Sovietais ir bendra
darbiauti. Net apie viršūnių 
konferenciją buvo kalbama šil
čiau nei paskutiniu laiku Chruš
čiovo.

Kaip tik gegužės 1 buvo pa
skelbta, kad Į Maskvą vyksta 
Baltųjų Rūmų spaudos šefas 
Pierre Salinger. Jis ten bus

Jugoslavijos Tito, kuriam Ame
rika sudarė jau per 3 bilijo
nus.

Tito gegužės 1 pademonstra
vo savo naujus tankus, gautus 
iš Maskvos. Nuo 1948. kada nu
trūko jo santykiai su Maskva, 
ginklus jis gaudavo tik iš Ame
rikos ir kitų vakariečių. Dabar 
pademonstruoti tankai yra vie
nas iš ženklų, kad Tito ir 
Maskvos santykiai gerėja.

Nasseris nusisuko nuo Vaka- 1,000. Komunistę aukų daugiau 
rų. kai Amerika atšaukė jam 
pažadėtą paramą Aswan už
tvankai, ir kreipėsi į Maskvą. 
Nuo pereito rudens jis vėl ėmė 
suktis į Vakarus (Anot patar
lės: glaudus veršis dvi karves 
žinda).

Londone balandžio 30 vadi
namoj CENTO konferencijoje 
valstybės sekretorius Rusk su
sidūrė su sąjungininkų nepasi
tenkinimu,
maža ūkinės pagalbos iš Ame
rikos ir Anglijos. Tokias pre
tenzijas reiškė Pakistanas, Per
sija ir Turkija, nurodydami, 
kad toki neutralieji kaip J. Ara
bų Valstybė pelnosi iš Ameri
kos didelę paramą.

CENTO KONFERENCIJOJE ..

McNAMARA, apsaugos sek r. vėl 
j Vietnamu.

Billie Sol Estes skandalas demokratam
Billie Sol Estes yra Tcxas 

milijonierius, demokratas, da
vęs demokratų partijai dideles 
sumas. įtakingas Washingtone, 
buvo dabar išaiškintas kaip 
sukčius, kuriam pasisekė gauti

— Amerika gegužės 2 sa- 
sprogdino trečią ir šiuo tarpu 
didžiausią bombą Padfike — 
nuo vieno milijono iki penkių 
milijonų tonų jėgos; ankstes
nės buvo apie 100,000 tonų. 
Bombos buvo numestos iš lėk
tuvų ir sprogo ore. 

tik Al. Adžubei, Chruščiovo žen
to ir Izvestijų redaktoriaus, 
svečias. Būsią tartasi, dėl. pasi
keitimo televizijų programom. 
Paneigta, kad jo kelionė reikš
tų pasiruošimą prezidento Ken- 
nedy kelionei.

Salinger vyksta pirma į Bon- 
ną. paskui i Olandiją ir jau 
tik gegužės 11 bus Maskvoje- 
Kelionėje j Bonną jį lydės 
Thomas C. Sorensen, informa
cijos agentūros vicedirektorius. 
Nėra abejonės, kad Salinger ke
lionė yra susijusi su politiniais 
klausimais, kurie liečia Vokie
tiją. Olandiją, Ameriką, Sovie
tus. M. Higgins (NYHT) sako, 
kad New Frontier politikai ne
atmeta galimybės, kad ir pre
zidentas galėtų keliauti dar šie
met, jei pasikeistų truputi dau-

KARAS, KURIS NEVADINAMAS KARU, BET KURIAME 
AMERIKA YRA PRIVERSTA TAIP PAT DALYVAUTI
Prezidentas Kennedy paskel

bė pasipriešinimą komunistų 
invazijai į Pietų Vietnamą. Pa
sipriešinimo vykdymas reiškia 
Amerikos daįpravimą kare, ku
ris vengiamas 'vadinti karu, 
nors jame, kaip ir kiekviena
me kare, žmonės kovoja ir žūs
ta.

Kovoje su komunistų parti
zanais Pietų Vietname dalyvau
ja dabar 6,000 amerikiečių. Da
lyvauja ne kaip kautynių ka
riuomenė, bet kaip instrukto
riai ir transporto talkininkai, 
ypačiai helikopteriais. Per 7 
metus amerikiečių ten yra žu
vę ar sužeista 19. Vietnamo 
karių tik šiemet kovo mėn- žu
vo 1,400, balandyje 1250. Per
nai mėnesinis aukų vidurkis 

— šiemet kovo mėn. 2,500, ba
landyje 2,000. Pernai vidurkis

iš valdžios milijonus neteisėtu 
keliu, per kyšius ir pažintis. 
Valstybės gynėjas bylą tiria. 
Spauda reikalauja, kad Kongre
sas pradėtų tardymą. Demokra
tam didesnis nemalonumas 
kaip respublikonam, kada iški
lo Goldfine istorija.

— Kosmonautas Titov atsi
sakė vykti į Cap Canaveral 
Jau anksčiau spaudoje buvo 
įspėjimų, kad Sovietai baimin
sis, jog astronautas Glenn ga
li tada norėti aplankyti sovie
tinį “Cap Canaveral”.

PIERRE SALINGER, Bal
tųjų Rūmų spaudos šefas.

Anglijos Macmillanas mikliai 
perša AVashingtonui susiprati
mą su Maskva. Susipratimas 
tarp dviejų atominių milžinų 
būtų garantija Anglijos saugu
mui. Macmillanas žino, kad tr 

.būtų garantija ir jo partijai 
• prieš rinkimus O saugi kon

servatorių partija nesijaučia. 
Valdžioje ji antra dešimtis me-

1650.
Gegužės 1 komunistai palei

do iš nelaisvės du amerikiečius, 
kuriuos balandžio 8 buvo pa
ėmę — seržantus Francis 
Quinn ir George E. Groom.

Apsaugos sekretorius McNa- 
mara ateinančią savaitę vyks
ta į Saigoną įvykių stebėti iš 
arti- Tai jau ketvirta jo kelio
nė. Labiausiai rūpimas klausi
mas — ar komunistinė Kinija 
įsijungs su savo reguliariom di
vizijom kaip Korėjos kare?

Vyriausybė atsargiai rengia 
visuomenės opiniją, kad daly
vauti šiame kare Amerikai yra 
neišvengiama. Valstybės sekr. 
pav. George W. Bali balandžio 
30 Detroite aiškino, kad tai pa
našus partizaninis karas kaip 
Graikijoje, Malajuose, Filipi
nuose- Ten jis truko 8 metus, GEN PAUL H harkins. kan- 
bet buvo laimėtas. nes misijos virSininkas.

Lietuvoje mirė kun. T. Budraitis
Lietuvoje, Gardamo miestely

je. balandžio 22, per Velykas, 
mirė kun. Tadas Budraitis. Ve
lionis buvo gimęs 1897, į ku
nigus įšventintas 1923, buvo 
Telšių kunigų seminarijos mu
zikos profesorius ir choro di-

perimti Indianos 
prezidento parei-

kr, dem. kandi-

— J. T. komisija, kuri ty
rinėjo buv. gen. sekr- Ham- 
marskjoldo lėktuvo žuvimą, ge
gužės 2 paskelbė, kad priežas
ties nepasisekė išaiškinti.

— Armijos sekretorius Elvis 
J. Stahr iš pareigų pasitraukė, 
kad galėtų 
universiteto 
gas.

Italijos
datas į prezidentus yra Anto- 
nio Segni, dabartinis užsienio 
r. ministeris.

— Amerika ir Vokietija pa
žadėjo finansuoti Anglijos su
projektuotą lėktuvą, kuris kils 
statmenai. Abidvi numatė po 
35 mil.

— Izraelis balandžio 29 lei
do pusantros valandos pasima
tyti kalėjime nuteistajam Eich- 
mannui su žmona.

— Tornade balandžio 30 Il
linois ir Missouri valstybėse 
žuvo 5. sužeista 113.

BENDRAME ŽYGYJE: prezidentas Kennedy ir min. 
pirm. Macmillanas.

DERYBOS SU MASKVA IR RINKIMAI
Susiderėjimas sustiprintų konservatorius Anglijoje, bet 
nuolaidos pasunkintų demokratų padėtį Amerikoje...

rigentas, vėliau mokytojavo 
pranciškonų gimnazijoje Kretin
goje, dėstė muziką ir vadova
vo chorui. Paskutiniu metu bu
vo Gardamo parapijos klebonu.

INDIJA IR PAKISTANAS
Saugumo Taryboje gegužės 2 

Pakistano atstovas siūlė plebis
citą Kašmiro srity; tegul gy
ventojai pasisako, ar jie nori dė
tis prie Pakistano ar prie In
dijos. Indija kelis kartus jau 
atmetė plebiscitą, atmetė ir J. 
Tautų kišimąsi j Kašmiro rei
kalus.

INDIJA IR KINIJA
Indija gegužės 2 paskelbė 

kaltinimus komunistinei Kini
jai. kad ji kelia įtampą tarp 
Azijos tautų. Tai pirmas Indi
jos viešas kaltinimas kom. Ki
nijai. Savo ruožtu kom. Kini
ja pareiškė protestą prieš Indi
jos sargybas pasienyje, į kuri 
pretenijas rodo ir Kinija.

— Alžiro mieste gegužės 2 
užmušti 91 musulmonas ir 6 
europiečiai, apie 130 musulmo
nų sužeista. Tai kruviniausią 
diena Alžiro mieste.

— Gan. Salono byla paskir
ta gegužės 15. Salano žmona 
iš kalėjimo paleista. 

tų. Natūralu, kad žmonės pasi
ilgsta permainos. Pirmas kon
servatoriam nemalonus skam
butis buvo vietiniai rinkimai. 
Juose konservatoriai neteko 30 
proc. balsų. Jei pasisektų žygis 
sutaikyti Maskvą su Washingto- 
nu, partija atgautų prestižą bu
simiem rinkimam.

Tokios pagalbos Macmillanas 
ypačiai nori iš Kennedy-

Ar Kennedy gali pagelbėti? 
— Būtų pagalba, jei susitar
tų su Maskva. Susitarti betgi 
galėtų tik aiškiom nuolaidom 
Maskvai. Tačiau nuolaidos būtų 
pavojingos Kennedy demokra
tam prieš artėjančius lapkričio 
rinkimus. Kennedy nori labiau
siai atsiremti darbininkų mase. 
O jie, kiek tai per unijas reiš
kiasi, nepalankūs nuolaidom. 
Gallupo tyrimai rodo, kad tau
tos dauguma pritaria vyriausy
bės tvirtai politikai. Nuolaidos 
dėl Berlyno ar Kinijos komu
nistu nebūtų populiarios. Tad 
nors kairysis liberalų sparnas 
(ir kai kurie stambieji biznie
riai) vyriausybę ir spaudžia į 
nuolaidas, atrodo, kad turi pa
grindo prancūziškasis laikraš
tis L’Express tikėti, jog esamo
ji vyriausybės politika, ypačiai 
dėl Kinijos išsilaikys be per
mainos iki po rinkimų.

Bet rinkimai artėja ir Ame
rikai- Reikia argumentų prie
šingai partijai triuškinti. Užsie
nio politikos reikalais šiuo me
tu dar tiek abidvi partijos ne
toli viena kitos, kad kova už
sienio politikos ginklais sunkiai 
įmanoma. 0 kovoti reikia. Rin
kimai ar tik nebus buvę vie
na iš priežasčių nusigriebti iš
kamša ir ją kumščiuoti Demo
kratai tai iškamšai pirmieji su
galvojo ir vardą — dešiniojo 
sparno ekstremistai, kurie esą 
didesnis pavojus Amerikai už 
komunistus (buv. šen. Lehmano 
pareiškimas). Bet respublikonai 
pasiskubino taip pat ekstremis
tus pasmerkti, kad jie nebūtų 
sutapdinti su “birčininkais"- O 
tokio noro, oponentų pusėje bū
ta. Kai Kalifornijos respubliko
nai nepaklausė Nixono ir te- 
pasmerkė tik Welch, o paliko 
nepasmerktą Birch Society. de
mokratas Brown, dabar Nixono 
oponentas, praeity išsigarsinęs 
vaišėm Chruščiovui, kibo bent 
į tai. kad respublikonai dėl 
“ekstremistų” sustojo pusiauke
lėje.

Teks abejiem ieškoti kitų ar
gumentų. kuriais balsuotojus 
atgrasintų nuo oponento, o taip 
pat argumentų, kuriais juos pa
trauktų į save. Paskutiniu lai
ku Kennedy siekia laimėti se- 
nesniojo amžiaus žmonių ma
sės simpatijas. Bet jas laimėti 
siekia jau socialinės jų padė
ties gerinimu, ne užsienio po
litika.
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Pasitarimy Yorke komunikatas
Siu metų balandžio 28 die

ną New Yorke. 29 West 57th 
St.. Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo posėdžių salėje, posėdžia
vo Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto praplėstasis 
prezidiumas ir Amerikos Lietu
vių Tarybos Vykdomasis Komi
tetas ir tą pačią dieną atskirai 
tarėsi Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomasis Komitetas. Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Prezidiumas ir Lietu
ves Laisvės Komiteto prezidiu
mas. dalyvaujant Lietuvos ge
neraliniam konsului New Yor
ke. Jonui Budriai.

Posėdžiuose peržvelgta tarp
tautinė politinė padėtis ir Lie
tuvos laisvinimo kovos dabarti
nis stovis ir tos kovos ateities 
perspektyvos-

Taip pat aptarti veiksnių or
ganizaciniai bei glaudesnio tar
pusavio bendradarbiavimo klau
simai ir intensyvesnio lėšų tel
kimo reikalas Lietuvos laisvi
nimo kovai paremti

Darnioje bendradarbiavimo 
nuotaikoje vykusiuose posė
džiuose prieita vieningos nuo
monės šiais klausimais:

Lietuvos laisvinimo kovos su- 
intensyvinirras: Vykstant tarp 
Vakarų ir Rytų pasitarimams 
Vakarų Berlyno ir Rytu Vokie
tijos klausimais, gali būti arti
mai paliestas ir Lietuvos reika
las. todėl Lietuvai laisvinti 
veiksniai: L Sustiprina Lietu
vos reikalų stebėjimą tarptau
tinių politinių įvykių vyksmo 
eigoje: 2. Informuoja viens ki
ta pastebėtais, Lietuvos reika
lą liečiančiais klausimais; 3. Su
taria darysimų žygių reikalin
gumą ir koordinuoja jų vienin
ga vykdymą: 4. Veiksnių atsto
vai. reikalui esant, susirenka 
pasitarimams esamai padėčiai 
aptarti ir veiklos būdams nu
statyti.

Lietuviu jėgų koordinavimas: 
Intensyvi Lietuvos laisvinimo 

sujungi AMERIKĄ, LDS 
ir LIETUVIŲ ŽINIAS

at Brooklyn Post Office

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams__________ $6.00
Brooklyn, N. Y.______________ $6.50
Pusei metų------------------------------- $3.50
Užsienyje  $6.50

kova yra reikalinga visų lietu
vių darnaus sutarimo ir nuo
širdaus ryžto ją remti, todėl:

1. Dėl . keliamų spaudoje bei 
visuomenėje įvairių sumanymų 
bei pageidavimų, liečiančių pa
keitimus Amerikos Lietuvos Ta
rybos organizacijoje arba jos 
veiklos metoduose. Alto vykdo
masis komitetas tekius suma
nymus pateiks Altą sudaran- 
čiom grupėm išdiskutuoti, kad 
jų atstovai būtų pasiruošę juos 
svarstyti ir išspręsti Alto meti
niame suvažiavime, kuris įvyks 
šių metų liepos 28-29 Chica- 
goje: 2. Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas kviečia 
visas Lietuvos laisvinimu besi
rūpinančias lietuvių politines 
organizacijas ir sąjūdžius jung
tis vienon Lietuvai laisvinti or
ganizacijom 3. Lietuvių politi
nės. kultūrinės ir šalpos orga- 
ganizacijos kviečiamos lojaliai 
bendradarbiauti, kiekvienai dir
bant savo srities veiklos lauke.

Lėšų telkimas Lietuvos lais
vinimo kovai: Kiekvienam di
desniam užsimojimui vykdyti 
reikalingos lėšos. Jos ypatingai 
reikalingos Lietuvos laisvinimo 
kovai vykdyti. Todėl lėšoms 
telkti panaudotinos visos Įmano
mos galimybės ir būdai: 1. Vasa 
iio 16 minėjimuose, birželio ma
sinių lietuvių deportacijų pro
testo susirinkimuose, politinių 
konferencijų ir kitomis progo
mis; 2. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse laisvinimo reikalui 
surinktos lėšos persiunčiamos 
Amerikos Lietuvių Tarybos vyk
domajam komitetui ir jos pa
skirstomos Altui ir Vlikui; vi
sur kitur tam tikslui surenka
mos lėšos persiunčiamos tiesiog 
Tautos Fondui; 3. Šių metų Va
sario 16 minėjimuose surinktas 
aukas kai kurių skyrių ir or
ganizacijų Alto centrui dar ne- 
persiųstos; prašom tai atlikti 
neatidėliojant, nes tos lietuvių 
aukos jau dabar Lietuvos lais-

Vilnius, kaip sostinė, yra Lie
tuvos politinio, ūkinio ir kul
tūrinio gyvenimo centras. Vil
niaus miesto žemės plotas 1957 
metais buvo 123 kvadratiniai 
kilometrai, ir jo ribos nuolat 
plečiasi. Gyventojų skaičius pra
šoka 200,000.

Baigiantis paskutiniajam ka
rui. miestas žymiai nukentėjo 
Raudonajai armijai užeinant. 
Ypač daug kas sunaikinta — 
sugriauta geležinkelio stoties 
rajone, o taip pat buv. Vokie
čių gatvės. Domininkonų, Jo
no, Rūdninkų ir Didžiosios gat
vės rajonuose. Nukentėjo ir til
tai. Karo padalytieji nuostoliai 
šiuo metu jau pašalinti, ir at
statymas vyko pagal iš anksto 
nustatytąjį planą. Tuojau pat 
po karo buvo atremontuota 
elektros stotis ir naujai atsta
tytas Žvėryno tiltas- 1950 at
statyta ir padidinta geležinke
lio stotis- Stoties priekinis fa
sadas pasikeitęs: į miestą at
kreiptoje pusėje matyti lenta 
su Įrašu, atžymint! Lenino ap
silankymą. Vilniuje 1895 me
tais. kai jis. čia atvykęs, no
rėjo užmegzti ryšius su Vil
niaus marksistais. Prieš stotį 
esančioji aikštė praplėsta Me
džiais apsodinta plati gatvė jun
gia šią aikšte s_i miestu. Vie
toj karo metu sunaikintojo Ža
liojo tilto. 1952 pastatytas nau
jas. plieno konstrukcijos tiltas 
su keturiais papuošimais. Buv. 
Kosciuškos, Antakalnio ir ke
lios kitos gatvės asfaltuotos. 
Įvairiose miesto dalyse pasta
tyti nauji, daugiaaukščiai na- 

vinimo kovai yra reikalingos.
Vyriausiasis Lietuvos Išlais

vinimo Komitetas. Amerikos 
Lietuvių Tarybos vykdomasis 
komitetas ir Lietuvos Laisvės 
Komitetas kviečia visus lietu
vius budėti Lietuvos laisvini
mo kovoje, šalinti šioje kovo
je pasitaikančius skirtumus ir 
ryžtis vieningam darbui neįsi
vaizduojamai sunkų komunisti
nės okupacijos jungą kenčian
čiai Lietuvai laisvinti-

Komunikatą paruošti pasita
rimu buvo pavesta dr- P- Gri
gaičiui. J. Stiklioriui ir P. Vai
nauskui.

Vyriausiojo Lietuves Išlaisvi
nimo Komiteto Prezidiumas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas
Lietuvos Laisvės Komiteto 
Prezidiumas

Lietuvos vokiečiai, kurie dabar gyvena vakarų Vokietijoje, savo mėnesinicm laikrašty 
"Heirratstim.me" (Tėviškės Balsas) dažnai parašo apie Lietuvą su meile ir pasiilgimu. Ko
vo mėn. tilpo straipsnis apie Vilnių šiandien, parašytas iš Lietuvos išvykusio A- R. Straips
ni išvertė L. Venckus "Europos Lietuviui" (balandžio 1C).

mai. Žvėryno miesto dalis vi
siškai apstatyta, o Karoliniškio 
aukštumose yra daug vienšei- 
mių ir dvišeimių namų. Pačia
me mieste įrengta naujų žalių 
skverų. Visi svarbiausieji į Vil
nių vedantieji keliai asfaltuoti.

Miesto pakraštyje prie aukš
tumų. Paneriuose ir Naujojoj 
Vilnioj, išaugo nemaža naujų 
pramonės Įmonių: elektrotech
nikos dirbtuvių, plytinių, gelž
betonio gamyklų, cementinės, 
lentpjūvės, žemės, ūkio mašinų 
fabrikas, cukraus, žuvies kon
servų fabrikų, naujų siuvyklų 
ir 1.1.

Gatvių, viešųjų aikščių ir 
skveių pavadinimai dabar pa
keisti. Pavyzdžiui. Adomo Mic

VILNIUS. šv. Jono bažnyčia ir Pilies gatvė.

kevičiaus gatvė dabar vadina
ma Stalino alėja (dabar vėl pa
keista), Varnų gatvė — Komu- 
narų, Lukiškio aikštė — Leni
no. Ožeškienės aikštė — Čer
niachovskio, Didžioji ir Pilies 
gatvės — Gorkio, Vokiečių gat
vė — Muziejaus, Domininkonų 
—Garelio. Jono — Balio Sruo

gos. šv. Onos gatvė — Tiesos, 
Bernardinų gatvė — Pilies. Di
džioji Pohulanka tebevadinama 
Basanavičiaus gatve-

Priešais buv- rusų generalgu
bernatoriaus ir lenkų vaiva
dų rūmus esančioji Napoleono 
aikštė dabar vadinama Kutuzo- 
vo aikšte. Gatvės, prie kurių 
sankryžos yra malkų turgus, 
pavadintos Partizanų ir Kom

jaunuolių gatvėmis. Lenino 
aikštėje (buv- Lukiškio) pasta
tytas Leninui paminklas. Ten 
pat yra ir paminklinė lenta šio
je aikštėje nužudytiems 1863 
metų sukilimo dalyviams atmin
ti. Aikštė su gerai užlaikomais 
takais ir suoliukais kviečia pra
eivį poilsio ir grožėtis gražio
mis vejomis ir gėlynais. Gene
rolui Cerniachovskiui, kuris 
1944 metais užėmė Vilnių, to 
pat vardo aikštėje 1950 pasta
tytas paminklas: generolas ant 
tanko bokštelio.

Daugiau kaip 10 autobusų li
nijų jungia miesto centrą su 
priemiesčiais. Pirmieji autobu
sai ten pradėjo kursuoti 1956. 
Verkius ir Žaliusoius ežerus 
taip pat galima patogiai pasiek
ti autobusais.

Gedimino pilies bokštas at
remontuotas ir pilies griuvėsiai 
kalne rūpestingai saugomi kaip 
istorinis paminklas. Kryžiai nuo 
Trijų Kryžių kalno nuversti. 
Gražiausioji Vilniaus bažnyčia 
— Šv. Onos —- išlikusi. Ro
dos. tik septyniose katalikų baž
nyčiose belaikomos pamaldos, 
būtent: Aušros Vartų bažny
čioje, šv. Jono, šv. Jurgio, Kot
rynos ir dar trijose bažnyčio
se Visose kitose bažnyčiose da
bar įrengti muzėjai, bibliotekos, 
klubai ir sandėliai- Apie vokie
čių — evangelikų - liuteronų 
bažnyčią ir vokiečių kapines, 
deja, jokių smulkesnių žinių 
nėra. Tos kapinės 1957 Vilniaus 
miesto plane pažymėtos kaip 
žalia aikštė, tačiau turimomis 
žiniomis niekas jos neprižiūri. 
Kapinių mūro užpakalinė dalis, 
esą. nugriauta ir apstatyta na
mais- Ir Tauro kalnas esąs vi
siškai apstatytas.

Vilniuje įsteigtoji LTSR 
Mokslų Akademija savo insti
tutuose ir įstaigose dirba Lie
tuvos istorijos, literatūros, kal
bos ir archeologinių tyrinėjimų 
darbą. Vilnius turi 4 aukštąsias 
mokyklas, 14 technikumų, 23 
vadinamąsias vidurines mokyk
las ... Toliau eina 22 septyn- 
klasės pradžios mokyklos ir 11 
mokyklų, skirtų dirbančiam jau
nimui (tur būt, amatų mokyk
los). Vilniaus universitetas, pa
vadintas Kapsuko vardu, turi 

7 fakultetus su daugiau kaip 
3000 studentų. Jis užima tą pa
tį pastatų komplektą, kuriame 
anksčiau buvo lenkų universi
tetas. Antroji Vilniaus aukšto
ji mokykla yra Valstybinis Pe
dagoginis Institutas, įkurdintas 
buv. Bazilijonų vienuolyno mū
ruose, bet dabar, tur būt, jau 
persikėlęs į naujus rūmus prie 
Neries. Čia studijuojančiųjų 
skaičius žymiai prašoka univer
siteto studentų skaičių. Kitos 
dvi Vilniaus aukštosios mokyk
los yra Dailės Institutas ir Vals
tybinė Konservatorija. Pirmoji 
išsivystė iš universiteto dailės 
fakulteto ir dabar yra savaran
kiška.

Vilniaus katedra pakeista Į 
meno muzėjų — paveikslų ga
leriją-

(nukelta Į 4 psl.)

KVIEČIU VISUS

Nevienas kunigas ir pasau
lietis šiandien miršta Lietuvo
je kankinio mirtimi. O kiek jų 
jau mirė Sibiro miškuose ir ka
lėjimuose, kaip kankiniai už 
Kristų ir tėvynę.

Mes čia. laisvame pasaulyje 
gyvendami, didžiuojamės, kad 
Lietuva yra didvyrių ir kanki
nių žemė. Bet ar užtenka di
džiuotis tik kitų nuopelnais?

Ar mes kiekvienas nesame 
Įpareigoti atiduoti savo įnašą, 
kad palengvintume jų kančias 
ir prisidėtume prie jų išlaisvi
nimo? Koks tas Įnašas turėtų 
šiandien būti mūsų lietuvių, gy
venančių Amerikoje ir kitur?

Atsakymas yra tik vienas: 
tai ryžtingas darbas, sujungtas 
su nuoširdžia malda ir atgaila.

Gegužės 13 yra lietuvių tau
tos pasiaukojimo Nekalčiausios 
Maririjos Širdžiai šventė. Kar
tu ši šventė yra viso pasaulio 
lietuvių maldos ir atgailos die
na už teisingą pasaulio taiką 
ir Lietuvos laisvę.

Kviečiu viso pasaulio lietu
vius specialiai gegužės 13 ir 
per visą gegužės mėnesį skirti 
šv. Mišias ir šv. Komunijas, 
savo dvasines aukas bei kan
čias už teisingą pasaulio taiką, 
Lietuvos laisvę ir jaunimą, kad 
jis būtų atsparus komunizmo 
skleidžiamoms klaidoms ir lik
tų ištikimas Dievui ir Tėvy
nei.

Kun. Albertas Kontautas 
Mėlynosios Armijos Lietuviu 
Sąjūdžio Dvasios . Vadas
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DR. PETRAS MAČIULIS

FRYS ULTIMATUMAI
(19)

Birželio 12 d.. 8 vai. ryto Maskvos aerodromas 
?1 buvo papuoštas mūsų ir sovietų vėliavomis “dėl 
ažių akių”, nes bolševikai šį kartą net paprasčiau- 
o svetingumo A. Merkiui neparodė. Be mūsų pa- 
untinvbės atstovų, pirmininką išlydėti buvo atvykę 
?li užsienio reik, komisarijato asmens. Iki Velikija 
iki aerostoties mus lydėjo du svoietų saugumo val- 
ninkai. Apie 12 valandą nusileidome Rygos aerodro- 
e. kur mūsų jau laukė iš Kauno atsiųstas lėktu- 
s. Rygos aerodrome mūsų ministerį pirmininką pa
iko latvių užsienio reik, ministeris V. Munters. Jis 
redrome kalbėjosi su Merkiu apie valandą laiko, pa 
nformuodamas apie mūsų delegacijos pasikalbeji- 
us Kremliuje. Tą pačią dieną apie 14 valandą pa
pkėm Kauną. Merkys iš aerodromo nuvyko tiesiog 
prezidentūrą. Mane iš aerodromo parsivežė Į užsie- 
o reikalu ministeriją ministerio pirmininko pava- 
otojas K. Bizauskas su politikos departamento di
ktorium Ed. Turausku, kuriems turėjau atpasako- 
visus iš eiles patirtus iš A. Merkio pranešimus. Vė
li tas informacijas turėjau paruošti memorandu- 
> forma raštu ir ji patiekti ministerijai.

Sovietą Sąjungos smurtas
Praėjus dviems dienoms po grįžimo iš Maskvos, 

nktadienio naktį buvo gauta telegrama: Sovietų 
junga reikalauja savitarpinės pagalbos pakto prie- 
numatvtu sovietiniu igulų skaičių padidinti iki 50 

estančiu vyru. jei aplinkybės nepareikalaus dau- 
'II. ir ta skaičių ji numato įvesti į Lietuvos terito- 
a birželio 15 d.. 15 vai Reikalavimas remiamas 
pietinių įgulu apsaugos sumetimais. Visą naktį po- 
Ižiavusi prezidentūroje vyriausybe apsisprendė ne

sipriešinti ginklu. A. Merkys radijo bangomis pasku
tinę valandą stengėsi krašto gyventojus įtikinti lai
kytis ramiai, žygiuojant priešo daliniams Lietuvos 
keliais, kad išvengtų dar didesnių nelaimių. Tačiau 
iš mūsų pasienio apie 15 vai. gauta žinių, kad rau
donarmiečiai. peržengdami sieną, apšaudė mūsų, pa
sienio sargybas: vieną sužeidė mirtinai, kitus du 
lengviau.

Be pėstininkų ir motorizuotų sovietinių dalinių, 
virš Lietuvos teritorijos ir jos didesniųjų miestų 16 
vai. pasirodė eskadros lėktuvų, kurie pradėjo nusilei- 
dinėti Radviliškio — Šiaulių ir kituose mūsų aerodro
muose. Tą dieną bolševikai permetė per sieną ne 50. 
bet. specialistų apskaičiavimu, mažiausia 250 tūkstan
čių sovietinės kariuomenės, užimdami kiekvieną Lie
tuvos kampelį iki Lietuvos — Vokietijos sienos. Tuo 
būdu sulaužytas 1939 spalio 10 Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos savitarpinės pagalbos paktas. Visi to pakto 
nuostatai, ypač V ir VI straipsniai, buvo paversti 
niekais. Panaudodama pikčiausią smurtą, kokio iki 
tol diplomatinė istorija nežinojo. Sovietų Sąjunga su
laužė visas sutartis, net neužsimindama perkelti gin
čą į arbitražo komisiją ar į tarptautinį teisingumo 
tribunolą. Pagaliau, jei prieš Lietuvą Sovietų Sąjunga 
dar dangstėsi kad ir prasimanytu kaltinimu dėl ta
riamo raudonarmiečių grobimo, tai Estijai ir Latvi
jai nė tokių kaltinimų nepatiekė. Tik po kelerių me
tų paaiškėjo, kad Sov. Sąjunga vykdė savo klastingą 
planą, remdamosi slaptu susitarimu su vokiečiais, 
pasirašytu Maskvoje 1939 m. rugpiūčio 23.

Nors Sov. Sąjungos kategoriškas reikalavimas — 
ultimatumas į Lietuvos teritoriją Įvesti papildomą 
sovietinių įgulų skaičių buvo neteisėtas ir nepagrįs
tas jokia grėsme sovietų Įguloms, bet mūsų vyriau
sybei atrodė, kad šaltas laikymasis bolševikų pavojų 
dar galės nustumti. A. Merkys laikė reikalinga per 
Kauno radiją Įspėti visuomenę, kad tų Įvykių būti
numo akivaizdoje laikytųsi ramiai.

Lietuvos vyriausybė intensyviai posėdžiavo nuo 
birželio 12 nakties iki birželio 15 ryto, bet vienin
gos nuomonės nepriėjo — griebtis ginklo ar nesi
priešinti. Bet dėl to negalima teigti, kad ji nesupra
to grėsmės, kuri sėlino iš naujų sovietiniu įgulų. Vi
sai pagrįsta būtų mintis, kad mūsų vyriausybė ano
mis dienomis turėjo prieš akis ir Suomijos tragedi

ją. Po šimto dienų didvyriškos kovos Sov. Sąjunga 
vis tiek primetė Suomijai savo valią.

Birželio 15 iš mūsų rytinio pasienio 15 valandą 
buvo gautos informacijos, kad Sovietų daliniai po 
trumpo lengvaisiais ginklais mūsų sargybų apšaudy
mo perėjo sieną ir visais keliais žygiuoja giliau Į 
Lietuvos teritoriją. Pirmos sovietų motorizuotos da
lys Kauną pasiekė apie 18-19 valandą. Vieni daliniai 
sustojo prie svarbesnių valstybės pastatų, kiti persi
kėlė per Nemuną ir nuriedėjo plentu Mariampolės 
linkui. Virš Kauno, skrisdami nedideliame aukštyje, 
pasirodė sovietiniai lėktuvai. Motorizuotų dalinių ne
įprastinis bildesys aprimo tik apie 22 valandą.

Lietuvių visuomenė Kaune, lyg stabo ištikta, 
stebėjo plūstančius raudonarmiečių dalinius tik iš to
lo. Šaligatviai buvo apstoti nelietuviškos kilmės pilie
čių (daugumoje žydų), kurie vietomis kaišiojo bol
ševikams raudonų gėlių puokštes. Mūsų žmonės gūš- 
čiojo pečiais, negalėdami nei suprasti nei rasti patei
sinimo tam akiplėšiškumui, kurį taip įkyriai de
monstravo iš visų padugnių išlindę nelietuviai ko
munistai.

Pradėjus temti, iš Laisvės alėjos pasukau Vil
niaus gatve Į Senamiestį. Ties įvažiavimu į prezi
dentūros kiemą stovėjo didelis sovietų tankas, kitas 
— Vilniaus ir Seimo gatvių kampe. Prezidentūros 
rūmų languose visur buvo šviesos, kaip retai kuo
met. Grįždamas į Duonelaičio gatvę, ėjau Ožeškie
nės gatve, kur pastebėjau didesnį raudonarmiečių bū
rį prie automatinės telefono stoties. Visas didysai 
raudonarmiečių judėjimas demonstratyviai vyko Lais
vės alėja.

Valstybės prezidentas pasišalina
Tuojau po 10 vai. vakaro vėl buvau užsienio 

reikalų ministerijoje, nes naktinis budėjimas buvo 
Įvestas jau nuo 1938 metų ankstyvo pavasario. Ka
dangi užsienio reikalų ministeris J. Urbšys dar ne
buvo sugrįžęs iš Maskvos, o politikos dep-to direkto
rius buvo iš Kauno pasišalinęs, tai palaikyti ryšį su 
užsieniu ir savo viršininkais — A. Merkiu ir K. Bi
zausku — teko man per naktinį budėjimą iš birže
lio 15 į 16. Susižymėjęs visus man reikalingus tele
fonus. kuriais galėjau reikalingus asmenis pašaukti 
arba nurodyti savo viršininkams, tą nakti budėjau 
vienas iki vėlaus ryto.

Apie pusiau vienuoliktą naktį užsienio reik, mi
nisterijoje pasirodė K. Bizauskas ir įkandin jo iš 
automatinio keltuvo išlipo Pozdniakovas su Dekano
zovu, kuriuos abu priėmė K. Bizauskas, kaip užsie
nio reikalų ministerio pavaduotojas. Po ketvirčio va
landos K. Bizausko lydimi abu bolševikai iš minis
terijos išvyko. Nors ir nepraktikuojamu pas mus lai
ku. tačiau tas Pozdniakovo su Dekanozovu atsilan
kymas ministerijoje, įvykiams nuriedėjus tokia ne
paprasta vaga, neva turėjo būti Dekanozovo oficia
lus “vizitas”. Iš užsienio reik, ministerijos visi trys 
nuvyko į ministerių kabineto namus padaryti tokį 
pat “vizitą” A. Merkiui, tačiau Merkio kabinete ne
rado. Niekas tuo laiku pas mus nedirbo, o iš kitos 
pusės, niekas nebuvo jo įspėjęs dėl tokio vizito.

Sugrįžęs K. Bizauskas trumpai paaiškino, kad 
Dekanozovo misija susijusi su naujos vyriausybės su
darymu. Bolševikams svarbu, kad nauja vyriausybė 
būtų galimai greičiau sudaryta, todėl jie norėję dar 
tą pat vakarą pasimatyti su A. Merkiu. Apie valsty
bės prezidento Antano Smetonos išvykimą Bizaus
kas. žinoma, bolševikams neprasitaręs nė žodžio. Man 
asmeniškai tai taip pat buvo naujiena, kurią čia at
skleidė K. Bizauskas. Mat. jis norėjo tuojau painfor
muoti ministerį pirmininką apie savo susitikimą su 
Dekanozovu, todėl mane prašė sujungti telefoną su 
A. Merkio butu. Man tai negreit pavyko padaryti. 
Tik po gero pusvalandžio pasisekė su A. Merkiu su
sisiekti jo uošvio bute.

Apie pusiaunaktį man buvo pavesta susirišti su 
Berlynu ir mūsų atstovui K. Škirpai perduoti tokio 
turinio vyriausybes pavedimą:

“Paprašyti K. Škirpą susisiekti su Eitkūnais ir 
pasistengti vyriausybės vardu įtikinti valstybes pre
zidentą grįžti j Kauną, kol dar specialiai atsiųstam 
iš Maskvos Sovietų Sąjungos atstovui Dekanozovui 
oficialiai nieko nežinoma apie prezidento išvykimą į 
užsienius. Tik ką vizito metu Dekanozovas pasisakęs, 
kad jo misija Lietuvoje esanti susitarti dėl naujos 
Lietuvos vyriausybės sudarymo. Kad tos derybos ga
lėtų duoti mums geresnių rezultatų, vyriausybe ma
no. kad prezidento dalyvavimas pasitarimuose butu 
šiuo momentu Lietuvai naudingas ir kad priešingu 
atveju padėtis gali pasunkėti".

(Bus daugiau)
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“Užpulti šaukiamės kareivio 
ir Dievo pagalbos. Pavojui pra
ėjus, kareivį keikiam, o Dievą 
pamirštam”- Šiais žodžiais Wins- 
ton Churchill pasakė didžią tie
są-

Visi gerai prisimename, kad 
Lietuvos bažnyčios niekados ne
buvo taip perpildytos žmonių, 
kaip per pirmąją bolševikų oku
paciją- Bažnyčioje galėjai ma
tyti ne tik praktikuojančius ka
talikus, bet ir tokius, kurių ry
šys su bažnyčia buvo užsibai
gęs gal net su vaikystės ar 
jaunuolio metais. Toje sunkio
je mums valandoje visi mūsų 
didieji draugai (jei iš viso to
kių turėjom), kurie turėjo stip
resni kumštį nei mūsų okupan
tas, buvo užsiėmę savo reika
lais ir mus pamiršo ir paliko 
likimo valiai, o vėliau net pa
vertė savo derybų objektu. Jo
kios pagalbos ir jokios vilties 
iš niekur nesimatė. Buvom vi
siškai vieniši ir apleisti. Liko 
tik Bažnyčia ir Dievas. Bažny
čioje žmogus nors malda galė
jo atidaryti savo širdį, pasi
guosti, nusiraminti. Ir ėjo žmo
nės i bažnyčias, meldėsi ir guo
dėsi savo vargais Aukščiausia
jam. Gi tas. kurio ryšys su Die
vu buvo nutrūkęs, šį kartą ir 
jis pasuko bažnyčios link. Jei
gu nekalbėjo maldos, tai nors 
mintimis lygino savo ir savo 
tautos šios dienos vargus ir 
kančias su To. kuris nešė kry
žių į Kalvarijos kalną, su tų, 
kurie alkani ir apiplyšę kata
kombose sėmė stiprybę, o cir
ko arenoje mirė kankinių mir
timi.

Šiandien kryžių rasime visuo
se kontinentuose ir veik viso
se tautose. Šiandien kryžius nė
ra gėdos, pažeminimo ar nusi
kaltėlio ženklas, šiandien kry
žius yra didžios idėjos, tauru
mo. meilės ir visų dorybių 
ženklas.

Vokietijoj. Bayreuthe. sun
kiųjų darbų kalėjime buvo lai
komi daugiausia čekai, peli
niai kaliniai, kur ir šių eilučių 
autoriui teko tada būti ir ko
vot su bado ir kančios mirti
mi. Karas ėjo prie pabaigos. 
Vokiečiai nebeturėjo jokios vil
ties laimėti. Tada pasklido kal
bos, kad visi kaliniai, kurie ma
tė vokiečių baisias žiaurybes, 
bus sulikviduoti- Vieną rytą 
buvo pranešta, kad ateis ka
talikų kunigas ir visi, kurie no
ri dalyvauti pamaldose, turi 
rinktis kalėjimo didžiausio pa
stato pastogėje- Prisirinko pil
na pastogė. Mačiau ten ne tik 
nekatalikų. bet ir tuos, kur gar
sino Staliną ir juokėsi iš tikė
jimo. Kunigas pasakė, kad da- 
sar yra labai rimta valanda ir 
<ad Šv. Tėvo yra leista tiem, 
eurie gailėsis už nuodėmes, 
iuoti komuniją ir be išpažin- 
ies. Jei kas išliktų gyvas, iš
pažintį atliks vėliau. Nevienas 
r iš Stalino garbintojų klupo 
r skendo didžiame susimąsty- 
ne. o vėliau ir šv. Komuniją 
priėmė. Tai reiškia, kad didžios 
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arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c e y Street. 1
Atsineškite S) skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

nelaimės atveju žmogus tikrai 
ieško Dievo ir Jo pagalbos. Bet 
nelaimei praėjus, vėl užmiršta 
ir paskęsta kasdieniniuose rei
kaluose.

1917 liepos 13 Fatimoje pa
sirodžiusi Marija trims mažiems 
vaikams pasakė: “... Aš noriu, 
kad Rusija būtų paaukota ma
no Nekalčiausiai Širdžiai ir bū
tų įvesta kiekvieno mėnesio 
pirmą šeštadienį atgailos ko
munija. Jeigu mano prašymas 
bus įvykdytas, tai Rusija atsi
vers ir bus taika, o jeigu ne, 
tai ji (Rusija) išplatins savo 
klaidas visame pasaulyje, pra
sidės karai ir Bažnyčios per
sekiojimai; daugelis gerųjų bus 
sunaikinta, šv. Tėvas turės 
daug kentėti, keletas tautų bus 
sunaikinta ■ • • Pagaliau mano 
Nekalčiausioji Širdis triumfuos. 
Šv. Tėvas paaukos Rusiją, kuri 
atsivers ir pasaulis turės taiką”.

Komunistai Rusijoj valdžią 
paėmė tik 1917 lapkričio mėn. 
Gi tie trys vaikučiai jau tų pat 
metų liepos mėn. girdėjo Mari
jos balsą, kad Rusija išplatins 
savo klaidas visame pasauly
je, kad prasidės karai ir Baž
nyčios persekiojimas, kad daug 
gerųjų bus sunaikinta, kad net 
keletas tautų žus.

Ir ką mes matome šiandien, 
po 40 metų tos pranašystės? 
Karai neaprimsta. Žmonės nai
kinami. Net ištisos tautos bai
giamos sunaikinti. Komunizmas 
savo sėklą sėja visame pasau
lyje. Ar toji pranašystė nevir
to šiandien tikrove? Tik pagal
vokime’

Prieš keliolika metų gegužės 
13 lietuvių tauta paaukota 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai. 
Dvasiškija ir tikintieji rengia
si pamnėti šia sukakti. O kaip 
mes laikysimės? Ar tik tada pri
siminsime Dievą, kai mus vėl 
palies nelaimė?

Šiandien pasaulyje katalikų 
yra apie 470 milijonų. Jų vie
nokia ar kitokia laikysena ir 
darbai gali turėti didelės reikš
mės ir mūsų brangios tėvynės 
likimui, jei savo darbais ir sa
vo tikėjimu atkreipsime pasau
lio. arba nors tik katalikų dė
mesį. Gi tikintieji gegužės 13 
minėjime ras dar dvasinį pasi
tenkinimą.

HOMESTEAD, PA.
Petras Galinis, gyvenęs Mun- 

hull, po ilgos ligos mirė, su
laukęs 66 m. amžiaus- Jo žmo
na Izabelė yra žinoma veikė
ja. Velionis dirbo plieno fab
rikuose ir buvo išėjęs Į pen
siją. priklausė šv. Petro ir Po
vilo parapijai, lietuvių ūkio klu
bui. Duąuesne lietuvių klubui 
ir Homesteado lietuvių sociali
niam klubui. Rėmė visus lietu
viškus katalikiškus reikalus, 
lankė lietuviškus parengimus. 
Buvo linksmaus ir malonaus 
būdo, turėjo daug draugų. Pa
laidotas iš šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios šv- Marijos kapinė
se- Mišias aukojo kum Plau
tis, kun. Girdis ir kun. A. Su- 
šinskas. .. . A. 2.

$V. ANTANO gimnazijos Kennebunkporte, Me., choras, vadovaujamas Tėv. Bernardino Grauslio. O. F. M.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS BERNIUKŲ CHORAS DAINUOJA NORWOODE
Parapijos jubilėjiniai metai
Šv. Jurgio lietuvių parapija 

pradėjo minėti savo įsikūrimo 
50 metų jubilėjų- Pradžia buvo 
padaryta kovo 4. Parapijos sa
lėje buvo suvaidintas kun. A. 
Klimo scenos vaizdelis: “Jur
gis Kuraitis važiuoja Ameri
kon". Po to sekė vakarienė, 
kurią ruošė parapijos vyčiai-

Gražią pradžią vainikavo 
priešvelykinės misijos, kurias 
nuotaikingai pravedė pasionis- 
tas T. Geraldas. Misijomis pa
sidžiaugė ir parapijos klebonas 
kun. F. E. Norbutas. Kilnioje 
nuotaikoje parapiečiai praleido 
Velykas.

DR. Z. BRINKIS ir inž. Nida žibutė Balsytė po sutuoktuvių balandžio 22 Los Angeles. Calif. Iš d.-jaunojo 
brolis P. Brinkis ir kleb. kun. J. Kučingis. Nuotr. L. Kančausko.

MATYSIME V. ALANTO “BUHALTERIJOS KLAIDI”
Prabėgo Velykos, atnešusios 

žmonėms pavasario džiaugsmo 
ir dvasinės giedros- Ir tikrai. 
Dievulis šiemet nepasigailėjo 
gražių Velykų: saulėta, šilta, 
medžiai pražydę.

Jau paskutinės gavėnios sa
vaitės čia buvo itin gyvos- Baž
nyčioje gražiai praėjo lietuviš
kai misijos, kurias vedė T. B. 
Ramanauakas. O.F.M . o Verbų 
sekmadienį šv. Vardo draugijos 
vyrai ėjo bendros komunijos ir 
po to visi suėjo į Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Centro 
salę bendriems iškilmingiems 
pusryčiams. Šios tradicijos čia 
jau laikomasi eilė metų. Buvo 
žymių svečių ir kalbėtojų, ku
rie iškėlė šios draugijos nuo
pelnus.

Pavasariui išaušus, dar eilė 
visokių parengimų prieš akis. 
Bet tie parengimai nesuteikia 
išsiblaškiusiai sielai dvasinio pa
stiprinimo. Svaiginantieji gėri-

DARBININKAS

Po Velykų gegužės 4 para
piečiai ruošia Eikš salėje šokių 
vakarą.

Parapijos klebonas ir vika
ras su parapiečiais stengiasi 
šiuos metus taip paįvairinti, kad 
jie parapijai tikrai būtų ypatin
gesni ir skirtųsi iš visų kitų 
metų. Mes visi turime pasiro
dyti. kad lietuvybė mūsų pa
rapijoje tebėra gyva, kaip ji 
buvo, stipri ir veržli jai besi- 
kuriant. Parapija per šiuos me
tus nesirįžta sukaupti materia
linių gėrybių, o siekia tik mo
ralinio pasitenkinimo ir apmąs
tymo. kas padaryta ir ko atei
tyje reiktų siekti- 

KEARNY, N. J.

ma ir laukinės muzkos gar
są neduoda dvasinio ramumo. 
Grįžtama iš jų nieko širdyje ne- 
parsinešus. Kitą diena ir prisi
minti jų nebenorima.

Bet ir šioje kolonijoje pasi
taiko pragiedrulių. Štai, gegu
žės 19. 6 vai vak. matysime 
Vyt- Alanto komediją "Buhal
terijos klaidą", kurią stato 
'Kearny - Harrison kultūros 
būrelis, priklausąs šios koloni
jos lietuvių bendruomenės apy
linkei. Tai tikri pasiryžėliai, 
ėmęsi sunkaus darbo, kuris jo
kios materialinės naudos ne
duoda. Tie pasiryžėliai nori dar 
išlaikyti čia lietuvybę ir duoti 
progos karts nuo karto pama
tyti scenoje tai. kas musų šir
džiai yra miela ir suprantama 
Vaidins: A. Arminas i jis veika
lą ir režisuoja), M. Mėlyniem',

Pagalbon esame pasikvietę ir 
svečių. Gegužės 6. sekmadienį, 
4 vai- popiet iš Kennebunkpor- 
to. Me., lietuvių gimnazijos, 
vedamos tėvų pranciškonų, 
berniukų choras parapijos sa
lėje atliks programą. Choras 
yra gausus, apie 40 berniukų. 
Berniukai rengiasi mus palinks
minti lietuviška daina, muzika 
ir eilėraščiais. Pirmoji dalis 
programos bus skirta paminėti 
ir pagerbti motinas-

Turėsime progos patirti, kaip 
arti mūsų yra lietuviška mokyk
la. i kurią jau kelinti metai iš 
plačios apylinkės renkasi mo
kytis lietuvių kilmės vaikai. Šią

J. Mėlynis. jr.. A. Gaigalaitė. 
Alg. Budreckas. L. Kiaušaitė. 
Kiaušas. P. Macijauskas. A. 
Skripkiūtė.

Vaidinimas statomas Sopu
lingosios Dievo Motinos Para
pijos salėje (po bažnyčia) Kear
ny. N. J.

Dauguma šio veikalo nėra 
matę, o kas jį yra matęs, žiūrės 
su malonumu ir antrą kartą. 
Po vaidinimo bus pasilinksmi
nimas su šokiais ir užkandžiais- 
Bus progos ir pasižiūrėti ir pa
sijuokti ir drauge pasilinksmin
ti Bilietai gaunami pas vaka
ro rengimo komisijos narius, 
būtent: St. Skripkų. V. Pieta
rį. Kiaušą ir Lietuvių Katalikų 
Bendruomenes Centre Kearny. 
N J

Visi Kearny ir apylinkių lie
tuviai pasinaudokite šia reta 
proga ir stenkitės šį gražu ir 
linksma veikalą pamatyti

J. Mėlynis 

mokyklą ir iš Norvvoodo lanko 
keletas berniukų. Reikia tikė
tis, kad jie, užaugę, subrendę 
ir išsimokslinę, tęs mūsų reli
ginį ir tautinį darbą. Parem
kime tą jaunimą savo atsilan
kymu į jų ir mūsų dainos ju- 
bilėjinį vakarą. Atvykime gau
siai. kad salėje neliktų nė vie
nos tuščios kėdės. Tai bus ge
riausias jiems atlyginimas už 
sugaištą laiką ir įdėtas pastan
gas. Įėjimui auka tos mokyk
los reikalams — vienas doleris.

K. $-nas

KENNEBUNKPORT, ME.
Lankėsi poetas Faustas Kirša

L. K. Mindaugo draugovės 
skautai pranciškonų gimnazijo
je savo globėjo šv. Jurgio pro
ga balandžio 29 turėjo skau
tišką minėjimą, pradėta suma, 
iškilmingai celebruota provinci
jolo Tėv. Jurgio Gailiušio, O. 
F.M. Po pamaldų iškilmingoje 
sueigoje skauto Įžodį davė 8 
išlaikiusieji egzaminus. Dar bu
vo 4 pakelti į aukštesnį laips
nį- Iš Bostono atvykęs poetas 
Faustas Kirša tarė nuoširdų, 
širdin smigusį žodį. G- Miceika 
padeklamavo poeto eilėraštį 
“Pavasaris" iš jo poezijos rinki
nio “Tolumos". Ar tik nebus 
tai pirmas atvejis mūsų mokyk
loje, kai prieš autorių reikėjo 
interpretuoti jo kūrinį. Užda
vinys buvo daug sunkesnis, ne
gu kieto matematikos mokyto
jo Tėv. Juvenalio Liaubos duo
damos problemos. Bet . . . išėjo 
viskas gerai.

Tarp svečių dar buvo inž. 
Stašaitis su žmona. Gavelis. 
Staniukaitis. Atlanto rajono 
vadeiva skautininkas inž. V. Pi- 
leika įteikė Tėv- Jurgiui Gai- 
liušiui. pranciškonų provincijo
lui ir gimnazijos rektoriui, skau
tų žyminį už nuopelnus. A.P.

PITTSBURGH, PA
Mirė Jonas čubis, sulaukęs 

75 metu Ilga laiką Homestea- 
de turėjo maisto krautuvę, vė
liau Pittsburghe užeiga Pri
klausė šv. Kazimiero parapijai 
ir įvairiom organizacijom, rė
mė lietuviškus katalikiškus rei
kalus. dalyvavo visuose paren
gimuose. Palaidotas iš šv. Ka
zimiero bažnyčios šv. Kazimie
ro kapinėse. Paliko žmoną ir 
keturias dukras. (A.2.)

NEBŪK ŽILAS

plaukti spalva. iSnvkMa galvos <><!<•>'- 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti. >\<'iki ir lengvai 
šiikuoianu Neatrodo dažvti At 
siųskite S.”. 00 už didelę s <»z. Kinka 
Kanadoje Si Oii < t;,;.ratuoja iv.,-. bu
site patenkinti TROPICANA. 
liepi. A: P.O. Box 305, Clmton. Ind.
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— Amerikos lietuvių pamink
linę koplyčią įruošti šv. Mari
jos Siluviškės vardo Nekaltai 
Pradėtosios šventovėje Wa- 
shington, D. C. Vykdomasis Ko
mitetas turėjo balandžio 26 d. 
Chicagoje pirmąjį savo posėdį- 
Komitetą sudaro vysk- V. Briz- 
gys, prelatai — J. Balkūnas, 
P. Juras, D Mozeris ,kunigai 
— J. Malinauskas, J. Stanke
vičius ir A. Zakarauskas, Kat. 
Susivienijimo, Kat. Federacijos, 
Kat. Moterų, Ateitininkų Fede
racijos Tarybos ir Lietuvos vy
čių pirmininkai. Posėdyje ap
tarti veiklos planai. Apie gar
bės komitetą, visus planus ir 
darbus visuomenė bus nuolat 
informuojama, šiuo kartu ko
mitetas prašo visus lietuvius 
gegužio mėnesio maldose pa
prašyti Švenčiausiąją Mariją pa
galbos mūsų darbui.

— Kunigų Vienybės centro 
valdyba, kuriai šiuo meta pir
mininkauja prel. Pr. Juras, Ma- 
rianapolio kolegijoje rūpinasi 
įrengti didįjį altorių koplyčio
je. Tuo reikalu kreipėsi į lie
tuvius kunigus paramos.

— Europos lietuvių jauni
mui nuo 12 iki 16 metų vasa
ros stovykla ruošiama Šveica
rijoje, Arozos apylinkėje, nuo 
liepos 16 iki rugpiūčio 6. Sto
vykla rūpinasi Vokietijos lietu
vių bendruomenės valdyba.

— Romo Viesulo grafikos 
kūrinių paroda balandžio mė
nesį įvyko Olivet kolegijoje, 
Michigane. Tuo metu buvo mu
zikos ir meno festivalis su mu
zikos konkursais. Taip pat bu
vo surengta ir bendra ameri
kiečių meno paroda, kurioje ir
gi buvo išstatytas vienas R. 
Viesulo kūrinys. American Fe- 
deration of Arts atrinko jo vie
ną kūrinį iš Brooklyno muzė- 
jaus parodos ir tai parodai pa
sibaigus vežios po Amerikos nu 
zėjus dvejus metus-

NAUJAS ARCHYVO 
ADRESAS

Pasaulio Lietuvių Archyvas 
buvo prisiglaudęs šv. Kazimie
ro seserų vienuolynui priklau
sančiose patalpose. Bet prirei
kus tų patalpų vienuolyno rei
kalams. JAV Lietuvių Bendruo
menės centro valdyba išnuomo
jo kitas patalpas, į kurias ar
chyvas jau persikraustė.

Archyvo vadovybė labai dė
kinga šv. Kazimiero seserų vie
nuolynui už daugelį metų vel
tui duotas patalpas, šviesą ir 
apšildymą; taip pat už dovano
tą inventorių (spintą, du stalu, 
penkias kėdes ir tt.), o Lietu
vių Bendruomenės centro val
dybai — už pasamdytas patal
pas.

Naujas adresas: Pasaulio Lie
tuvių Archyvas. 2655 \Vest 69 
th Street. Chicago 29. m.

Neturint nuolatinio darbinin
ko. medžiagos sutvarkymas už
truks ilgesnį laiką. Tačiau turį 
neatidėtiną reikalą gali pasitei
rauti. skambindami 776-1275 
arba rašydami aukščiau nurody
tu adresu-

Istorine medžiaga prašome 
siųsti taip pat naujuoju adre-

PLA Direktorius

ELEMENTORIUS Ė 
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedago

gas Igną s M a l ė n a s pači u 
naujausiu metodu.

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

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail V Siman- 
keviėiaus spalvotais pieši
mais. Išleido .ličius Brook- 
lyne. N. Y Spaude salezie
čiu spaustuve Italijoj. Kai
na 5’2 5<>. Gaunama adresu: 
ATEITIS. 910 Willouqhby Avė. 
R r Aok I v n ,71. X N
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CaB LE 4-9409

WilUams Bridge Rd.) OL 5-0952.

Taste it and youTl love iL Ali Wed- 
ding and Birthday cakes made the

Cloeeout Colored Bathtube, Bastos, 
Tanks and Bowl $79.50 Laigė se-

Fitings. Cozne in look around. Save 
MoneyL MIKĖS PIPE Y ARO, 2816

Taip pat 3 šeimų mur. namas su 
daržu geroje Yonkers apylinkėje— 
325,000. Emiljan M. Stryjaki, Real 
Estate Broker, 479 McLean Avė., 
Yonkers, NY; YO 5-1477, YO 8-0812

YOUR AD 
CANCEL OR CHANGE 

CaH LO 3-7291

Praėjusią savaitę Chicagoje 
buvo pravestos S. Amerikos ir 
Kanados krepšinio dvyliktosios 
varžybos. Baigmėje, įveikęs 
Chicagos Nerį, Waterburio Gin
taras sėkmingai apgynė meis
terio titulą, kurį laimi jau tre
čią kartą iš eilės. Tris kartus, 
nusinešti meisterio titulą dar 
niekam nebuvo pavykę. Water- 
burio Gintaras čia yra pirma
sis. Iki šiol meisteriais yra dar- 
buvę: Chicagos Perkūnas, To
ronto Vytis ir Brooklyno LAK 
— po 2 kartus; Chicagos Li- 
tuanica, Chicagos Neris ir De
troito Kovas po 1. Gaila, kad 
nuo 1954 metų varžybose kas- 
met dalyvavęs Lietuvių Atletų Ąf HM ATA I
Klubas, šį kartą į žaidynes ne- 
nuvyko.

Veda BL Merkis

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALĖS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 26tb 8„ N.Y.C, N.Y.

Tek: MU 3-2928
Savininkas VACYS STEPONU

REAL ESTATE

CASH 
FOR ALL TYPES 

OF HOUSES

1014-16 East 163xd Street 
Bronx, N. Y. 

DA 3-4560

PROGA — 10 šeimų mūr. namas

College Point, L.l. — 2-FAMILY 
SEMi-DET'ACHED BRICK, 2 yrs. 
old, 5 rooms pius 4 rooms, garage, 
imi oasemenc. Possession 2 apari- 
meiils. Muse seU to seule Lsiaee. 
FL 8-4867 or PI 7-3888.

Praėjusį sekmadienį Kolls- 
mann — LAK rungtynės bu
vo atšauktos. Jauniai įveikė 
Austria FC 5:2.

Šį savaitgalį jokių pirmeny
bių nebus dėl Gennan — Ame
rican futbolo lygos metinės 
šventės, kuri bus Randalls Is- 
land. Užsienio svečių varžybų 
eilę pradeda Siaurės Vokieti
jos rinktinė, sudaryta iš Braun- 
schweigo, Kielio, Osnabruecko, 
Hamburg - St. Pauli ir k- žai- 
dikų. Jie žais su NY DAFB 
rinktine. Šventė pradedama 11 
vai; pagrindinės rungtynės bus 
4 vai- Be kitko, bus ir jaunių 
futbolo rinktinių žaidynės, į 
kurių rinktinę kandidatais nu
matyti ir mūsiškiai — Žadvy
das, Trampas ir Vasiliauskas-

Tarptautinė Futbolo Lyga — 
1SL — savo žaidimus pradeda 
gegužės 20. Rungtynės bus 
Downing Stadium, Randalls Is- 
land. Futbolo aikštė praplatin
ta ir dabar atitinka norma
liam mastui, ISL varžybose bus 
žaidžiama dviem grupėm po 6 
komandas. Atletas

K. Škėma 2234; Eks- 
šveikauskas 2087. V. 
2082. A. Zujus 2006 ir 
2003; A kl.: A. Žukai- 
Poluikis 1943,

Staten Island, NY, Huguenot Park 
Our Lady Star oi the Sea parish. 
Large Cape Cod, 4 bedrms.,, dimng 
rm., recreation rm., att. garage, 
screened porch, ai. storins, screens, 
oil heat, 100x100 plot. Extras. Bus 
Service. Nice resia. area. Excelient 
ior cnildren. Owner asKing $Z4,9W. 
Mušt be seen! Y G 4-23oo.

A. Kut-
1892. K.

L. švei-

BUSS. OPORTUNITY

YUcon 8-8310
atidaryta iki vidurnakčio

Continental DeBcatessai
Georgė Kopping

importuoti ir vietiniai skanėstai
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

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

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.

Italian-American PASTRY SHOP, 
Astoria vicinity. reasonably priced, 
large Catholic church 1 short block 
with 15 Masses on Sunday. Fully 
equipped. large 3 section Freezer. 
Cash & Carry, rent $150 month. 
Comer store. Owner has other Busi
ness interests. — Call FA 1-0377.

Chess Life, balandžio mėn.. skel
bia “USCF Rating-Supplement, Ap- 
ril, 1962,” kuris paliečia arti 20 
mūsų šachmatininkų su tokiais į- 
vertinimais — Meisteriai: P. Taut- 
vaišas 2279, 
pertai: G. 
Palčiauskas 
A. Nasvytis 
tis 1950, J.
kus 1913, F. Šalkauskas 
Merkis 1865. A. Galvydis 1835, V. 
Skibniauskas 1825. Toliau 
kauskas 1770, V. Karpuška 1729,
A. Leonavičius 1676 ir R. Girnius 
1598.

žiniose apie Gem City Open, Day- 
ton Ohio, Vincentas Žukaitis ir lat
vis dr. Berzarins įvardinti tarp pa
sidalinusių antrą, vietą. Buvo 56 
dalyviaL

Science Monitor, balandžio 28 d. 
skelbia, kad Didžiojo Bostono Open 
pirmenybės įvyks gegužės 30, bir
želio 2-3 d.d., So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijoje.

šachmatininkų akys visam pa
sauly dabar nukreiptos į Kandidatų 
varžybas Curaęao, Olandų Indijoj. 
Jos prasidėjo gegužės 2 d. Daly
vauja 8 žymieji didmeisteriai: iš 
JAV-bių — Bobby Fisher, 19 metų, 
jauniausias didmeisteris šachmatų 
istorijoj, ir vengras Paul Benko 
(abu iš New Yorko); Sovietų — 
Tai. Keres. Geller, Petrošiam Korč- 
noj. ir iš Čekoslovakijos — Philip. 
Kiekvienas su kiekvienu turės su
žaisti po 4 partijas. Varžybos už
truks du mėnesiu. Favoritais lai
komi: amerikietis Fischeris ir So
vietų — M. Tai iš Rygos. Laimėto
jas šitų varžybų, kitais metais su
sitiks, su dabartiniu pasaulio meis
teriu M. Botviniku iš Maskvos. 
Fischeris pasižymėjo, laimėdamas 
tarpzonines pirmenybes Stockhol- 
me. Jo partijos plačiai analizuoja
mos šachmatų spaudoj ir gėrimasi 
Fischęrio gabumais ir išmintimi 
partijų baigmėse (pav. prieš Bar- 
cza, Korčnoj. Gligorič ir kL).

Panašia į Korčnojaus baigmę, B. 
Fischeris sužaidė su tarpt, meiste
riu Schervvinu. N. Y., aukodamas 
valdovę. Mūsų skaitytojams patei
kiame tą partiją. Baltais žaidė B. 
Fischer. juodais — Scherwin. Par
tija siciliška.

1. e4 c5 2. Žf3 d6 3. d4 cxd 4.2xd 
Žf6 5. 2c3a6 6. Rc4 e6 7. 0-0 b5 8. 
Rb3 b4 9. žbl Rd7 10. Re3 Zc6 11. f3 
Re” 12. c3 bxc3 13.2x2 Rx2 14. 
2xc3 0-0 15. Bei Vb8 16.2d5exž 17. 
BxR dxe4 18. fxe Vb5 19. Bb6 Ve5 
20. Rd4Vg5 21. Vf3 2d7 22.Bb7 2e5 
23. Ve2Rf6 24. Khl a5 25.Rd5Bac8 
26. Re3 a4 27. Ba7 2g4 28. Bxa4
RxR 29. bxRBxc3 30. Bxf7! Bcl+ 
31. Vfl!’h5 32. VxBVh4 33. BxB+ 
Kh7 34. h3Vg3 35. hx2h4 36. Re6 
ir juodieji pasidavė.

Brooklyn, St. Edmund’s Parish — 
2024 E. I4tn Si. — 3 bamily, 2 ga- 
rages, Lot 40x100. 5-4-3 ruoms ali 
modern, Hollyvvood kitchen, Coio\ 
tile bath; $3t>2.0U a month incoine 
irom 2 apts. seiung uue to iiiness. 
Going to Canr. &aermce $3t>,uuv. 

5-/046

QUEENS, Woodhaven — St. Tho- 
mas Parish and Schobl —, 2 Family 
House, 5-6 Room Apartments. 6 
Rooms 3 Bedrooms income $122.00 
month. — 5 Room Apt. on posses- 
sion $25,000. Downpayment $5,000.

Hl 1-4194

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

VI 6-3558

East Rockaway, L.l. 7 Room Solid 
Brick Colonial, tile room — Center 
hall. Attached garage, 3 bedrooms, 

baths, 90x100 plot, screened 
porch, with wicker furniture, alum, 
storms and screens throut. drapes. 
Modern kitchen. gas range. GE re
frigerator, washer, deyer; fin. base
ment. Beautifully landseaped. sprink- 
ler system, own well; 3 blocks to 
St. Raymond par. school & parish. 
1 bl. public school; nr. shopping. By 
appointment. $32,500. LY 9-4964.

Maspeth, L.l. Live Rent FREE. St. 
Mary’s Parish. Solid Brick 2-family 
home. 4ĮĮ rm. apartments 4- rented 
Street level $218 monthly income. 
Gas, hot water heat; car garage 
heated. Refrigerator, many extras; 
near everything. Mušt see to ap- 
preciate. Owner. $33,990. IL 7-0256.

Florai Park, L.l. — $27.500. Brick 
ColoniaL slate roof. comer plot. 1 
block from Our Lady of Victory 
Church and School, 7 rooms. 3 bed
rooms, short walk to Long Island 
Railroad, shopping & schools. Im- 
mediate occupancy. Ideal for pro- 
fessionai. Owner. — PI 7-0557.

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 with Street, slate roof, patio. 
House situated on high bank ground 
— nice residential area. Owner. 
$25,000. Moving. — Call BA 9-4481.

DISPLAY

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

Penktadienj, gegužės 4 — iki 
Ketvirtadienio, geguž. 10. 1962 
Paul Horbiger ir Hans Moser 

humoristinėje filmoje

THV/AITES INN, INC.
CITY ISLAND

Open All Year — Catering to 
Weddings - Banąuets - Shovvers 

and Ali Occasions. Private Rooms 
for all size Gatherings. Specializing 
in shore dinners
536 City Island Avė.. Brome. N. Y. 

Call Banąuet Manager
TT 5-1023

AGSTER-HOMES .-
- ; . St. Anastasia Parish

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

Near Catholic School
Open for inspection Sat. and Sun., 
from 11 to 5 vveekly by appointment 
M r. Messina — HI 9-5174, AgenL

FANTONI DANTE STUDIO
“OBER. ZAHLEN”

Vaidina:
M. Rahl - M. Cramer - L. English 

Priekinė fnma:
"Der Zarewitsch"

Ir naujausia Vnkirtijos savait. apžvalga

20th ST. PHOTOSTATS
Copy Negatives and Prints 

Studio and Location Photography 
130W. 20th Street. N.Y.C.

AL 5-6183

Flushing — NEW 2 FAMILY DE- 
TACHED. Two 6 rm. Apts. Plūs: 
finished 12x21 Playroom and 2-car 
garage — $38.990. 25 year 5^<% 
mortgage. Block from School. Sub- 
way. Bus. Super Market. Shopping 
area. — St. Luke’s Parish

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

šeštadieniais iki filmo* pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, gegužė* 4, iki — 
Trečiadienio, gegužė* 9, 1962

Pasakiška meilės istorija romantiš
koje Konigssec ežero aplinkoje----
“SCHOEN IST DIE LIEBE

AM KOENIGSSEE” 
Vaidina:

M. Hold - G. Rojo - H. Juhnkc - 
M. Dahibcrg - M. Lang - G. Gordon.

Priedinė filmą:
“Rot i»t die Liebe”

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

AAA STAT SERVICE

CITY HALL AREA
PHOTOSTATS

Glossy Stats for Reproduction 
Xerox Prints and Offset Printing. 
Prompt Pick-up and Delivery — 
154 Nassau St. (nr. B’klyn Bridge) 

WO 4-3150

KEAS8EY ROBT A CO.
CONTRACTORS & ENGINEERS

COMMERCIAL - INDI’STRIAL
INSULATIONS

141 We.Mt 19th Street. N. Y. C.
CHelsea 3 8300

' CHALMAR HOMES
147th St. & 25th Drive. fN 3-9554.

L. I., Syosset North. St. Edward’s 
Parish. Walk to RR. Stores, church. 
school: 3 bedroom centerhall ranch. 
att. garage. l’a baths, fin. base
ment. oversized plot, storms and 
screens. w/w carpeting. oil heat; 
all appliances; 44" G.I. mortgage. 
$20.990. Owner. — VVAInut 1-4140.

Oueens, N. Y., VVakefield Estates. 
St. Anthony’s Parich. Cape Cod 9 
years old. Excellent Condition. 5 
rms. -4 room for 3 additional rms.. 
full basement. oil hot water heat. 
storms & screens. w/w carpeting. 
private drive. Low, Taxes. Conve
nient to everything. 14" GI mort
gage. Owner. $19.900. OL 9-8058.

DISPLAY

BUDDY’S TRANSPORTATION C<k 
Ine. — Charter Buses — All Oc- 

casions — Special Rate* — Church 
Groups. Schods Picnics and 

Religiuos Societies — Intra-State 
Penpitted Carrier — Make’ your 

Reservations now — Call Hl 5-0770 
42-04 192nd SL Flushing, UI.N.Y.

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

Rates to Churches. Schools and 
Reiigious Group* and Orgamza- 
tious — Make your Reservation 

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

Attention Darbininkas Readera 
A SPECIAL FOR YOU

Reg. Sale 
Bedrooms incL mirror $199 $144 
Livingrooms 3 pcs. $249 $189
Breakfast 5 pc. sets $ 69 $ 49 
Tables end A cocktail $ 30 $ 19 
The ąbove—3 rms of new furniture 
incL box spring A iimer spring mat- 
tress $519. A tremendous saving.

Free delivery Easy Terms 
A large seleetion in other furniture 

All prices and all styles 
HARRIS of Astoria, Ine.

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

Hrs: 9:30 am to 9:30 pm Mon.—Sat

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

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

"For Your Wedding or Party” 
GLEN ACRE FARM

Serving all Queens. 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 Guna. Prop FINEST CADIL
LAC RENl’AU For Reservations 
call FAh banks 4-3838 — Wedd:ngs 
Our Speciany - Anports - Unven
inį.', - Funeralš' - Congenial uni- 
formed Chauffeurs 91 E. 23rd St., 

F Airbanks 4-3838

ALBERT MAIER, INC.
Kiaulienos krautuvė

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais.

Kasdieną šviežios namų gamybos 
"Kieibassy ’

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 & Ikpiors; air-cond., free park
ing. Choice dates open for May - 
June - July - Aųgust. 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 
Furniture for 3 Room Apartment 
Value $600 — Now $299. Low Easy 
Payments. “Bring this Ad and re- 
ceive a Free Gift”. FISHER FUR
NITURE C O., 149-12 Jamaica Avė., 
Jamaica, N. Y. — Tel. JA 3-1234.

T AG UPHOLSTERY CO.
203 Wilson Avė., Ridgewood, near 
Myrtle Avė.

KITCHEN SETS RECOVERED 
At Lowest Prices

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

Future Bride PHOTO STUD1OS
Candid Wedding Albums - Color - 
Black & White - 3 Dimensional - 
Slides - Movies. Arrangements for 
Honeyrnoon Flowers, Invitations, 
Limousines, etc. — D E 1-6606. 

JOS. GARAFOLO
7225 New Utrecht Avė., Brooklyn.

SADIE'S HOLLYVVOOD BRIDAL 
SHOP known as Lee Ann Bridal 
Shoppe. Custom made — Bridal 
Gowns, Formai Dresses. Complete 
outfits for sale or hire. Serving the 

• public for over 25 years. — 66-58 
Myrtle Avė., Ridgewood - B’klyn.

Call EV6-589C

B & S FLOOR COVERING 
Custom installation, Free estimates 
All popular brands installed any- 
where in Brooklyn by experts. Li
noleum, Vinyl, Broadloom, Asphalt 
tile, Rubber tile, Rūgs. Special to 
Darbininkas Readers please men- 
tion this Ad. Open eves. 1100 East 
92nd Street, B’klyn; Tel. Nl 9-3260.

Special Discount* to Darbininkas 
-Readers! All popular brands Floor 
covering: Linoleum, Sandran, Ken- 
tile; also Paints, Hardware, Wall- 
paper. Expert installations, Free 
Estimates & Delivery. 1025 Flush
ing Avė., near Wilson Avė. B’klyn. 
HY 7-3326, if busy call HY 7-1370.

GALANT PASTRY SHOP
INC. \

1281 Lexingtoa Avenue
(86-7 Streets) — Nęw York 

Quality Butter makre the differ- 
ence. We make excellent Btrthdny,

ROCA AUTO DRIVING SCHOOL 
103rd Street off Bro&dvray 

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

Call AC 2-5300

STELLA DORO ItaUan Cuisine — 
‘A Fabulous Roman Paiace Setting’ 
Cocktail Lounge. Dinner & Supper 
4 la Carte. Party facilities. —5806 
Broadway. near 238th St., N. Y. C.

Dine r.s Club - American Espress 
Free parking on our oun lot. Closed 
Monday. Call ................... Kl 8-2245

.. n . ..
s..

krautuvePriced from

$1455!

AUTO SERVICE CORP.
PR 4-75001310 Atlantic Avė.

Silver Bell Baking Co.

WATERPROOFING

BARGAIN HOUSE. Local & Long 
Distance Moving. Ask about our 
Insurance Coverage. Packing, Crat- 
ing, Storage. Furniture bought and 
sold. "We movė anything from a 
Room to a Household.” Prompt - 
Efficient - Courteous. Call PR 3 - 
8239. 1961 Fuiton St, B’klyn. N. Y.

FOR BETTER WEDDINGS AND 
WEEK-END DANCING

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

ESplanade 7-0562

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

TUXEDO BALLROOM 
Offers The Finest 

Call F re d — RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue

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., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

S & G MEAT MARKET

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

— HAVEN REALTY-

D AF

H. W. MALĖ

Lietuviškiį produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę: 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. • VI 9-5077 

buvmu
J MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 

346 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. - Tel. Stagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

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

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

GEORGE’S BAKE SHOP 
“Where Taste is the Difference” 

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

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

RAMCO AUTO SCHOOL 
& SERVICE BUREAU

Licensed by State of N. Y. — Dual 
Controls - Roadtests - Platės se- 
eured. (Near Morris High School & 
166th St.) Drive and Relax through 
thiekest traffic. 1083 Boston Road, 
Bronx, N. Y. Call WY 1-6625

FULLY AUTOMATIC 
and AIR-COOLED

NO GREASING — UP TO 40 MPG

Free Radio with this Ad. Limited 
Time. See It — Drive It At.

Brooklyn’s Newest Dealer!

"For Your Wedding Reception” — 
Be Sure to Call CONCOURSE 
TOWERS LIQUOR STORE for the 
finest domestie & imported brands. 
Your host S. Altman. Free delivery 
anyvvhere in the Bronx. Call WE 
3-3623 — 3131 Grand Goncourse, 
Bronx. N. Y.

DEALERS ELECTRIC VACUUM 
CLEANER Mfg. Co. Free Pick-up 
Delivery. Serving ALL Brooklyn. 
Guaranteed Repairs: Hoover - GE 
- Kirby - Electroux - Lewyt - Com- 
pact - Westinghouse - Apex. Free 
estimates. Call -— TR 5-5092........
140 Nostrand Avė., Brooklyn, N. Y.

SEAL-TITE 
WATERPROOFING CORP. 

Roofing - Sheet Metai Contractors 
Immediate Service - Free estimates 
Reasonable prices - Quick Service 

Call TR 1-5073

H AIR WORKERS 
For Old Establlshed 

VVIG COMPANY 
Ventilators. Weavers. Hair prepar- 
ers. Sevvers. Matchcrs or other re- 
lated Experience. Good pay. 5 day 
week. Malė or femalc. I4th floor. 
12 W. 27th Street. New York City

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

TeL: EV 7-2089

JURGIS. J. JOKŪBAITIS.
Uanager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų midL 

šventėms bei kitokioms progoms

PETRO LISAUSKO

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 JjęUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICITMC-ND HJLL> N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav

36-38-40 STAGC ST. BROOKLYN 6. N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

WINTER CARDEN TAVERN, INC.

1883 MADI80N STREET
BROOKLYN 27, N. V 

(Ridgewood)

Tel EVergreen 2-6440

8a H vestuvėms, Ir kito 
kiom* pramogom*. Be to, 
duodami polaidotuvlnlal 
pietūs. Pirmos rOėle* Be 
tuvltka* maistas prieina 
momls kainomis.

I



DARBININKAS 19^2 m., gegužio 4 i., no. 31.

DARBIh žinios
Juozas Ginkus, 71 metų, vi- 

suomenininkas, Balfo direkto- į 
rius, “Saldainių palociaus” sa
vininkas Brooklyne, mirė gegu
žės 1. Laidojamas pirmadienį, 
gegužės 7, iš Angelų Karalie
nės bažnyčios 10 vai. šv. Jo- ‘ 
no kapinėse. Pašarvotas pas J- ’ 
Garšvą. Atsisveikinama gegu- j 
žės 6, sekmadienį, 6 vai. vak. I

Rožė Balkūnienė mirė gegu- j 
žės 1. Palaidota gegužės 4 10 | 
vai. ryto iš šv. Jurgio bažnyčios I 
Kalvarijos kapinėse- Paliko liū- Į

. NAUJIENOS,. jRFfflh
Pax Romana egzilų komisija, 

latvių katalikų studentų sąjun
gos rūpesčiu, ruošia seminarą 
panagrinėti šv. Tėvo Jono 
XXIII encikliką Mater et Magis
trą ir joje kepamas problemas, 
kurios ypač aktualios šiandien 
Rytų Europoje. Seminaras bus 
Ši savaitgalį, gegužės 5-6 d. 2 ________________ __________
East 79th St., New York City, dinčias dvi dukras, sūnų Myko- 
Paskaitas skaitys K. Kudžma, 
kun. N. Trepsa, J. Kovai, dr. 
J. Zaremba, kun. D. Campion, 
S. J- Svečias kalbėtojas bus 
Pax Romana pirmininkas dr. 
V. Vygantas. Pradžia šeštadie
nį. gegužės 5, 10:30 vai. šeš
tadienį vakare 8:30 vai. šokiai 
Mozart Hali, 328 East 86th St., 
New York City. Sekmadieni, 
gegužės 6. pamaldos 10 vai. šv. 
Ignaco bažnyčioje, 980 Park 
Avė., New York City.

Dr. Stasės ir Stasio Žadeikių 
dukrelė balandžio 28 pakrikš
tyta Indrės Darijos vardais. 
Krikšto tėvais buvo Gražina 
Petrulienė iš Detroito ir Vac 
Lukoševičius iš Toronto.

Katalikių Moterų Sąjungos 
29 kuopos mėnesinės mišios 
bus gegužės 6 d. 8 vai. ryte 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Po mišių parapijos salėje 
komunijos pusryčiai.

Dr. Aldona Šlepetytė skaitys 
paskaitą Motinos dienos minė
jime gegužės 13, sekmadienį. 
Apreiškimo par. salėje.

lą bei kitus giminaičius. Laido
jimu rūpinosi J. B. Shalins.

Antanas Jonaitis palaidotas 
gegužės 1 iš šv. Jurgio bažny
čios šv. Kryžiaus kapinėse. Sau
sio mėnesį mirė jo dukra Do
micėlė- Paliko nuliūdęs sūnus ' 
Tomas su šeima. Laidojimu rū
pinosi J. B. Shalins.

Operetės choras gegužės 12 
Apreiškimo parapijos salėje sta
to G. Veličkos 2 veiksmų ly
rinę komediją “žydintis lankų 
vėjas”. Režisuoja Vitai. Žukaus
kas- Pastatyme dalyvauja ir 
Nęw Yorko tautinių šokių gru
pė-

Konstantas Gagas kviečia Pi
liečių Klubo narių susirinki
mą šį penktadienį ir šeštadie
nį 7 v. v. Susirinkime bus pro
testuojama. kad nebūtų parduo
tas Lietuvių Piliečių Klubas.

PARDUODAMA labai pigiai 
rašomas stalas, fotelis, saliono 
ir miegamojo lempos.’ Skam
binti — AP 7-7425.

p* ' M
£ k

*'SAUL£ KRYŽIUOSE”, autorius L. Andriekus pasirašo autografus literatūros šventės metu. 
Maželio.

Nuotr. V.

Įteiktos premijos L Andriekui ir P. Andriušiui
(atkelta iš 4 psl.)

Jakubėno Pasaką ir Chopino 
Scerco.

Poezijos skaitė Kotryna Gri- 
gaitytė, O- Audronė - Balčiū
nienė; humoristika visus links
mai nuteikė Laonardas Žitke
vičius, Stepas Zobarskas paskai
tė novelės “Brolio balso” pa
baigą. New Yorko tautinių šo
kių grupė, vadovaujama J. Ma
tulaitienės, pašoko gyvatvarą, 
mikutę, tryptinį, sadutę.

Solistė, pianistė ir šokių ve
dėja apdovanotos gėlėmis- Va
karą pravedė P. Jurkus.

Po programos viršutinėje sa
lėje buvo šokiai, veikė bufetas 
ir lietuviškų knygų kioskas, 
kuriame tą vakarą parduota 
daug L Andriekaus “Saulė kry
žiuose”. Gaila, kad kioskas ne
turėjo P. Andriušio “Rojaus rius, atvykęs kaip Amerikos 
vartų”.

Apatinėje salėje Lietuvių Ra
šytojų Draugijos ir laureato 
svečiams buvo vaišės, kuriose

dalyvavo apie 50 žmonių. Vai
šėse ir vakare dalyvavo para
pijos klebonas kun. N. Pakal
nis, prel. J. Balkūnas, Drau
go redaktorius L. Simutis, A. 
Vaičiulaitis — Aidų redakto-

— Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų rėmėjų suvažiavimas bus 

i gegužės 6. sekmadienį. Sopulin- 
į gosios Motinos vienuolyno so- 
' dyboje Brockton, Mass. Seimas 

pradedamas 11 vai. mišiom, ku
rias aukos rėmėjų draugijos 
pirmininkas kun- Albertas Kon- 
tautas. Pamokslą pasakys kun- 
Antanas Baltrašiūnas, Nekalto 
Prasidėjimo parapijos klebonas 
Cmbridge, Mass. Pietūs 12 v- 
Popiet 1:30 vai. suvažiavimo 
programoje bus Mater Dei aka
demijos mergaičių choras, šv. 
Kazimiero parapijos Brocktone 
mokyklos šokių grupė, šv. Pet
ro parapijos mokyklos So. Bos
tone smuikų kvarteto meninė 
programa, žodį tars Motina Ce
cilija. Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų kongregacijos vyresnioji, 
ir kun. Jonas švagždys, Sopu
lingosios Motinos vienuolyno 
kapelionas. Toliau seks kuopų 
pranešimai, ir diskusijos apie 
planus specialiai koplyčios fon
do talkai. Po posėdžio 4:30 vaL 
bus palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Palaiminimo apeigom 
vadovaus kun. Jonas švagždys. 
Suvažiavimas baigsis 4:45 vaka
riene

Simfoninis koncertas. Bosto
no Balfo skyrius gegužės 6 d. 
3 vai. popiet aukštesnės mo
kyklos salėje, Thomas Park, 

' ruošia simfoninį koncertą. Kon
certo programą išpildys komp. 
Jeron. Kačinsko diriguojamas 
60 asmenų Melrose simfoni
nis orkestras ir N. Anglijos 
Goldmarch “Kaimo vestuvės”, 
Čaikovskio Suita No. 3 ir P. 
Dūkas Scherzo “Burtininko mo
kinys”. Iš koncerto gautasis 
pelnas eis Balfo šalpos reika- 

' lams. Koncertui bilietai galima 
gauti O. Ivaškienės baldų krau
tuvėje, Minkų gėlių krautuvė
je ir V. Stelmoko įstaigoje. Bus 
galima gauti ir prie įėjimo kon
certo dieną. Brocktoniečiai bi
lietus gali gauti pas P- Višči
nį.

Kun. dr. P. Jatulis, grįžda
mas į Romą per Kanadą, ba
landžio 30 lankėsi Bostone. Bu
vo sustojęs šv. Petro parapi
jos klebonijoje..

Algimantas Griežė - Jurgele
vičius gegužės 12 susituokia su 
Marija Sickenbergaite. Vestuvi
nis pokylis bus Tautinės S-gos 
namuose

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

LITERATŪROS šventėje dainuoja solistė Aldona Stempužienė, akomponuoja Aldona Kepalaitė. Nuotr. V.
Maželio.

LB New Yorko I apylinkės 
narių susirinkime balandžio 29 
Apreiškimo par. mokykloje iš
rinkta nauja valdyba: A- Reven- 
tas, K. Kepalas, V. Padvarie- 
tis. A. Dičpinigaitis, V. Joni
kas. Į kontrolės komisiją — B. 
Kulys, S Lūšys, J. Zarauskas.

Inž. dr. Jurgis Gimbutas, 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Bostono skyriaus pirmininkas, 
gegužės 5 d. atvyks į New Yor- 
ką ir pasakys kalbą iškilmin
goje ASS New Yorko skyriaus

Balso atstovas ir visą progra
mą užrašęs į juostas, dr- J. 
Girnius iš Bostono, Nyka Ni- 
liūnas iš Baltimorės, daug vi
suomenės veikėjų, rašytojų, dai
lininkų, artistų.

Šventė praėjo gražioje ir pa
kilioje nuotaikoje. Nors oras 
ir nebuvo palankus, bet ji 
traukė daug publikos- Tai 
do, kad žmonės nuoširdžiai 
mia ir vertina lietuviškojo 
džio kūrybą. A

su- 
ro- 
re- 
žo-

į ŠVIESOS IR SANTAROS FILISTERIŲ 
i
I NEW YORKO SKYR. maloniai kviečia į
i -• ' . -

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

Į PAVASARIO BALIŲ
1962 m. gegužės 12 d. Revoir's

Lakeville Manor patalpose

North Service Road, Lake Success,

Long Island, New York

Pradžia — 8 vai. vakaro.

Įžanga — 7.50 dol. asmeniui.

Stalams užsakyti ir smulkesnei informacijai skambinti:

N. VALAITIENEI

LA 8-2231
arba
R. CERKELICNIENEI

HO 4-8901

Katalikių Moterų Sąjungos 
24 kuopa gegužės 6 Angelų Ka
ralienės parapijoje ruošia Mo
tinos dienos minėjimą. 9 vai- 
bus mišios ir bendra komuni
ja užmirusias motinas Čia. Lie
tuvoje ir Sibire. Po mišių bus 
kuopos narių susirinkimas. Po
piet 5 vai. parapijos salėje bus 
Motinos dienos minėjimas su 
paskaita ir menine programa. 
Visos kuopos narės prašomos 
dalyvauti mišiose, susirinkime 
ir minėjime. Be to. maloniai 
laukiamos ir kviečiamos daly
vauti kitų Sąjungos kuopų na
rės. svečiai bei viešnios. E. V.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
New Yorko skyriaus iškilmin
ga sueiga įvyks šį šeštadienį, 
gegužės 5 d. Festival salėje, 40 
E 26 St., New Yorke- Bus aka- 
demikių skaučių dr-vės pakėli
mai į tikrąsias nares ir korp. 
Vytis pakėlimai į senjorus. Vi
si ASS nariai iš New Yorko ir 
apylinkių kviečiami 
Pradžia 12 vai.

dalyvauti.

Akad. Skautų Sąjūdžio me
tinė šventė Bostone įvyks bir- I 
želio 9 d. Kandidatai bus ke- Į 
liami į tikruosius narius- Dr. i 
Rimv. Šilbajoris, Oberlino kole
gijos profesorius, skaitys pa
skaitą apie “Individą, tautą ir 
valstybę” — literatūriniu požiū
riu. Vakare bus pobūvis. Balan
džio 15 d. ASS susirinkime Bos
tono stud. skautų kavinėje dr. 
Juozas Girnius skaitė: “Kartu
sis kartų dialogas”. Dalyvavo 
apie 40 studentų- Diskusijose 
aktyviai dalyvavo studentai N. 
Makaitytė, A Mučinskas, R. 
Šležas, P. Žigas ir kt.

Bostono arkivyskupijos aukš
tesniųjų mokyklų chorai balan
džio 13-14 suruošė dainų kon
certą Boston Simphony Hali- 
Jungtinio choro dirigente buvo 
pakviesta Nukryžiuotojo Jėzaus 
vienuolyno seselė Bergmaną 
(Šakalytė).

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

Tel.: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Grabo rius- Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOL ITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. B A LT. A S — Dlrertoriue 
A LB. BALTRŪNAS - B ALTON

— Reikalu Vedčjas

Ieškoma moteris
virtuvės darbams ir mergaitė 
paduoti į stalą vasarvietei į 
Cape Cod liepos - rugpjūčio 
mėn. Kreiptis: M. Jansonienė 
— 89 Mt. Ida Rd.. Boston 22. 
Mass. maitis, baritonas Algirdas Bražys ir bosas Justinas Zubrickas.

TORONTO VYRŲ KVARTETO
KONCERTAS

rengiamas

ŠEŠTADIENI, GEGUŽES 5 DIENĄ
VVEBSTER MANOR (šalia Webs»er Hali) 
125 East llth Street, New York, N. Y.

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

Kvartetui vadovauja komp. STASYS GAILEVICIUS

Po koncerto — ŠOKIAI — grojant Jurgio Vedegio orkestrui

Staliukus prašome iš anksto rezervuoti pas Algį Šetiką. VI 6-1957

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

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 5 D.

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 tautos 
išlikimo problemos

Pradžia 12:45

FESTTVAL salėje, 40 E. 26th Street, New York 
Visuomenė kviečiama dalyvauti studijų dienose 
ir koncerte.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
New Yorko Skyrius

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y. 

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A BORTUS 

RAT^AMTTOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forešt Parkway Stafion)

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. Vlrgmfo 7-4499

THEODORE WOUNNIN,
INC.

. E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

GRamercy 5-1437

FUNERALHOME
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJA8

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dlen* ,r naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikalo Saukite: Tol. TR *-4494


