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DU VIENAS KITO VERTI: Kennedy ir de Gaulle lino, ko nori ir siekia 
neattaidžiai.
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Viltingi žodžiai, kuriais bu
vo palydėta Nato konferencija 
Atėnuose, neilgai galėjo pri- 

‘ dengti nuomonių skilimą tarp 
sąjungininkų. Jis prasiveržė 
aikštėn gegužės 7 Vokietijos 
kanclerio Adenauerio ir gegu
žės 8 valstybės departamento 
pareiškimuose.
ADENAUERIS:

Viešai iškilo nesutarimas dėl taktikos Berlyno klausimu. — 
Mažiau viešas, bet gilesnis .. . dėl atomų ir europinės rinkos

Nėra pagrindo kalbom su 
Maskva

Kancleris Adenaueris Berlyne 
pareiškė, kad Amerikos ir Ru
sijos pasikalbėjimai nebuvo 
sėkmingi. Jis nemato pagrindo 
tolimesnėm kalbom- Kalbos, ku-

rios tęsiamos ir tęsiamos be re
zultatų yra tiek pat pavojingos 
kaip visiškas nesikalbėjimas.

Labiausiai .. pasisakė ..prieš 
Rusk “paketo” svarbiausią siū
lymą — tarptautinę susisieki
mui su Berlynu kontrolę, ku
rioje būtų penki vakariečiai, 
penki komunistai ir trys neu
tralieji. Tai nepraktiškas, sakė 
Adenaueris, neveiksmingas or
ganas, kuris daros priklausomas 
nuo neutraliųjų mažumos. Prak-

SENASIS: Kalbėtis nėra pagrin-
JAUNASIS: Kalbėsim ir tirsime.do.

tiškesnis būtų keturių karo są
jungininkų organas, kuriame 
tam tikra technikinė rolė būtų 
skirta rytų ir 
jos atstovam.
VALSTYBĖS 
TAS: O betgi 
kalbėsimės

Valstybės departamentas ge
gužės 8 atsakė į Adenauerio 
pareiškimą aštriai: — Amerika 
su Maskva kalbėsis ir toliau. 
Jei Adenaueriui nepatinka Ame 
rikos siūlymas, jis gali duoti

vakarų Vokieti-

DE P ARTAME N- 
mes su Maskva

kietijos santykiuose. Tik skir
tingos nuomonės, ir nežinia ku
rios geresnės. Gen. Lucius Clay, 

.grįžęs iš Berlyno ir kalbėjęsis 
su Adenaueriu porą valandų, 
gegužės 8 pareiškė, kad “rim
to nesutarimo” tarp Adenauerio 
ir Amerikos politikos nėra. Bal
tieji Rūmai laukia Adenauerio 
paaiškinimo, kad tai buvusi jo 
asmeninė nuomonė. O Times

savo, kuris patenkinamai klau
simą spręstų. Departamentas 
mano, jog dabartinis Rusk siū
lymas (13 kontrolė) gali būti 
pagrindas pasikalbėjimam su 
rusais.

Pareiškė betgi, kad valstybėš informuoja, kad Vakarai jau 
sekretorius ir prezidentas nie- pakeitę savo taktiką: Rusk pa
ko nesiūlys Sovietam be Vokie- įkalbėjimuose su Dobryninu ... . • MAkokiie Aė_tijos pntanmo.
KOMPROMISO IŠVADOS:

Paketo nebesiūlys
Adenaueris sakė, kad nėra 

jokios krizės Amerikos ir Vo-
---------------- ----------------------

KOMUNISTŲ AGRESIJA AZIJOJE PLEČIASI

'paketas' nebebus siūlomas. At
sisakyta esą nuo 13 kontrolės 
komisijos. Lieka betgi aiškūs du 
blokai tarp sąjungininkų: Ame
riką tvirtai remia Anglija. Vo
kietiją — Prancūzija.

Kennedy ir Maskva dėl derybų
Prezidentas Kennedy gegužės 

9 spaudos konferencijoje pasi
sakė ne tiek rūstumo, kiek ap
gailestavimo tonu dėl kanclerio 
Adenauerio pareiškimo. Ameri
ka esanti padariusi daugiau nei 
bet kuri kita valstybė Berlyno 
gyventojų laisvei garantuoti. 
Dėl to “mes turim teisių” pa
dėtį bent tirti, kad būtų pasiek
tas taikingas sprendimas. Tyri
mo pasitarimai bus tęsiami ne
paisant Bonnos ar Washingto- 
no nuomonės dėl pasisekimo. 
Prezidentas pakartojo, kad nie
ko nebus Suvietam siūloma, pir
ma negavus tam Vokietijos pri
tarimo. Tačiau Amerikos siūly
mų kritika turinti būti konstruk 
tyvi ir privati (Anglų šaltiniai 
tvirtina, kad 13 komisija Mask
vai jau buvo pasiūlyta).

Maskvoje, pasinaudojant iš-

kilusiais skirtingais pasisaky
mais tarp Adenauerio ir Ken- 
rfedy, reiškiamas abejojimas, ar 
Amerika gali tartis Vakarų są
jungininkų vardu.

KOVA DEL VIETOS KLUBUOSE
Amerika nenori įsileisti Prancūzijos į atominį klubą. 
Prancūzija dėl to blokuoja Angliją į ūkinį klubą. Katra 
laimės?

Laose naujas Įvykis — sek- zuoti jauThailande tokią par- 
madieni. gegužės 6, kom- Kini-7 tizaninę veiklą, kokia eina Lao- 
jos batalijonų padedami, komu
nistai paėmė Laoso miestą 
Nam Tha. Komunistų kariuome
nė veržiasi toliau Thailando 
link. M. Higgins (NYKT) rašo, 
kad pasiekus Thailando sienas, 
bus patogu komunistam organi-

KOREJOS ISTORIJA 
KARTOJASI LAOSE?

se.
Amerika ir Anglija kreipėsi 

į Sovietus Maskvoje bei Wa- 
shingtone, nurodydami, kad 
Nam Tha paėmimas ir kom- Ki
nijos kariuomenės dalyvavimas 
reiškia aiškų paliaubų laužymą. 
Prašė Sovietus, kad paveiktų 
komunistus paliaubas atstatyti.

Sovietų atsakymas nepaskelb
tas- Spauda spėja, kad jie ap-

Gen. Charles Willoughby pa- kaltins Laoso vyriausybę, kam 
reiškė Hearsto spaudai, kad ko- ji provokavusi. Tai bus pakar- 
munistinės Kinijos taktika Lao
se esanti tokia pat kaip Korė
joje.

Kaip gen- MacArthuro žval
gybos viršininkas gen. Wil- 
loughby Korėjos karui prasidė
jus per pusę metų siuntinėjo 
pranešimus apie pasiruošimus 
Kinijoje, bet centre iš to neda
rė išvadų. Net tada, kai jau ki
nai pradėjo agresiją, valstybės 
departamentas aiškino, kad tai 
ne kinai, bet kiniškai kalbanti 
Lu giminė.

tojimas to paties kaltinimo, ku
ri prieš porą dienų skelbė vals
tybės departamentas. Valstybės 
departamentas Įtaria Laoso vy
riausybę, kad ji norėjusi komu
nistų nauja agresija sukliudy
ti koalicinės vyriausybės su ko
munistais sudarymą.

Amerikos politika pasilieka 
ta pati — priversti Laoso vy
riausybę. kad sudarytų koalici
ją su komunistais. Tai pareiš
kė departamentas, pakartojo ir 
prezidentas spaudos konferen
cijoje gegužės 9.

Daugiau dėmesio patraukia 
Amerikos santykiai su de Gaul
le. Joseph Alsop (NYKT) juos 
vadina “bjauriais santykiais”, 
kokių anksčiau niekad nebuvo. 
Tų bjaurių santykių kaltininku 
laiko de Gaulle, kuris blokuo
jąs Amerikos anglis ir šaldytus 
viščiukus bei kitas prekes. Dar 
daugiau. Jis “makiaveliškos po
litikos” laikydamasis, Amerikos 
pasikalbėjimus su Maskva dėl 
Berlyno panaudoja tam, kad 
tarp vokiečių išplėstų Įtarimą, 
jog Amerika vokiečius galinti 
parduoti.

De Gaulle rūstybės priežastis 
esanti jo “didybės manija” į- 
vesti Prancūziją Į atomini klu
bą, kuriame yra lig šiol tik 
trys — Amerika, Sovietai ir

1 Anglija. Pasak Alsopo, Ameri
ka yra priešinga Prancūzijos nę 
atominėm ambicijom ir pakarto

Amerikos politikam lieka pasi
rinkti dvejopos išeitys: arba 
pakeisti savo nusistatymą ir su
sitarti su de Gaulle, arba už
tverti de Gaulle įtaką nuo Bon- 
nos, Romos ir kitę sostinių, ku
riose jis yra laimėjęs Ameri
kos klaidų dėka.

Išeities ieškojimą pratęsia 
Sulzberger, nurodydamas Į Lon
dono The Sunday Times infor
maciją ir Įspėjimą: esą po tre
jų, o gal po poros metų de 
Gaulle vis tiek turės atominę 
jėgą- Tai bus nepriklausoma jė
ga, be jokios Amerikos kontro
lės. Dar gali būti blogiau: Pran
cūzijai vis labiau izoliuojantis 
Nato organizacijoje, tuo pačiu 
sunkės reikalas Anglijai įeiti 
i Europos ūkinę bendruome-

Komunistų artimieji taikiniai Afrikoj
Paryžiuje iš sovietinių šalti

nių patirta, kad Afrikoje arti
miausias ir pagrindinis Mask
vos taikinys yra Portugalijos 
teritorija Angola. Riaušes ten 
reikią sustiprinti tiek, kad ga
lima būtų reikalauti iš Jungt. 
Tautų siųsti ten kariuomenę

“taikos saugoti”- Po to sektų 
naujas taikinys — Pietų Afri
kos valstybė. O tuo pačiu metu 
siekiama provokuoti ir garsinti 
pasaulio opinijoje neramumus 
pačioje Portugalijoje ir Ispani
joje. ' r ‘ ■

— Maskva pažadėjo duoti In
dijai naujausius savo Migus — 
21. o Kinijai davė Migus — 19. 
kurie buvo vartojami jau Korė
jos karo metu.

No už šnipinėjimą ...
Maskva įsakė dviem ameri

kiečiam, kurie yra vadovai Ame 
rikos medicinėje parodoje, iš
vykti. Tik apkaltino juos ne 
šnipinėjimu, bet merginėjimu.

Kubos pavyzdžiu
Kom- Kinija paskelbė, kad 

kinai gali išvykti pas savo gi
mines Formozoje. Kaina 700 - 
800 anglų svarų.

Grewe atšaukimas

Vokietijos atstovas Washing- 
tone dr. Wilhelm G. Grewe po 
4 metų iš Washingtono atšau
kiamas. Pastaraisiais mėnesiais 
valstybės departamentas jį ig
noravo. Informacijas Vokieti
jos vyriausybei siuntė ne per 
jį, o per savo atstovą Bonno- 
je. Spėjama, dėl to, kad depar
tamentas įtaria, jog žinia apie 
Rusk “siūlymų paketą”, dėl ku
rio paskelbimo spaudoje depar- mažiau. Net prezidento rinki- 
tamentas taip karštai protestą-' muose 1960 dalyvavo tik 65

RINKIMAI,
Lapkričio mėn- rinkimuose 

bus renkami visi kongresmanai. 
36 senatoriai, 33 gubernatoriai. 
Rinkimuose, 
prezidentas,

kada nerenkamas 
dalyvauja visada

Prancūzijos vyriausybė
—; Australija pažadėjo duoti gegužės 9 paskelbė, kad padė- 

Pietų Vietnamu! instruktorių, te Alžiro ir Orano miestuose 
laikoma “rimta”. Alžiro laikino-jei Vietnamo vyriausybė to pra

šys. Tokiu būdu Amerika ten ji vyriausybė įspėjo alžiriečius, 
nebūtų viena.

— Prancūzija gegužės 1 su
sprogdino kitą atominę bombą duotų teroristų provokuojami: 
Saharos požemiuose.

— Bedarbių skaičius balan
dyje nukrito iki 3,946,000- Nuo 
lapkričio mėn. pirmu kartu skai 
čius mažesnis nei 4 milijonai.

■,nt.įriirr<fy

KOMUNISTŲ NAUJOS AGRESIJOS PLOTAS.

UNIJOS IR BILLIE SOL ESTES
Ar rinkimų propagandoje bus 
ir Billie Sol Estes? i
Billie Sol Estes, Texas mili

jonierius, 37 metų, apskandali- 1 
nęs sukčiavimais demokratus, 
nenueina nuo spaudos puslapių. 
Išaiškinta, kad jis išgavęs pa
skolų 22 mil., paskolą padeng- ’ 
damas tankais, kurių visai ne- ’ 
buvo. Dėl jo turėjo labiausiai 1 
aiškintis žemės ūkio sekretorius 1 
Freeman, kad jis nerodęs Es- ' 
tęs jokios protekcijos. Ypačiai,

Manoma, kad visa istorija 
rinkimų propagandoje virs nau
ju šūkiu: Washingtone ir vėl 
nešvaru.

Aliaska norės apsisprendimo? 
Aliaskos eskimų du atstovai 
vyksta Į Washingtoną su skun
dais, kad jiem varžoma laisvė 
medžioti, kurią jų tėvai tose že
mėse turėjo nuo amžių. Jie ir 
dabar norį būti nepriklausomi.

— Kongo parlamentas gegu-

dalyvavo tik 65 
vo, praslydo korespondentam procentai. Tai mažas skaičius, 
pro Grewe. palyginti su Japonija. Vokieti

ja ar kitais kraštais, kur rin
kimuose dalyvauja 75-90 proc. 
Amerikoje iš trijų galinčių bal
suoti balsuoja tik du.

kad visa byla siejama su žmo- žės 7 leido patraukti Gizengą 
Unijų sąjunga. AFL-CIO or- gaus nusižudymu ar nužudymu Į teismą. Jis yra suimtas.

ganizuoja rinkimų propagandą. — žemės ūkio departamento
tarnautojas, kurio žinioje buvo dų kariuomenė gaudo Indone- 
medvilnės reikalai, interesavę zijos parašiutininkus
Estes, buvo rastas negyvas su 
penkiom kulkom. Tada išaiški
no, kad savižudybė, dabar ke
liama* klausimas, ar jis nebuvo 
nužudytas.

kad laikytųsi susitarimo tarp 
Prancūzijos ir Alžiro ir nesi- Jai vadovauja Roy Reuther, 

Walterio brolis. Kiekvienam
— Anglijos darbiečių lydė- . . _ . .. .■ i* i ». • • x i ūmios nariui paraginti, kad į-ns Gaitskell pasisakė pneš Ang- . . . f_

lijos stojimą į Europos ūkinę sira5ytu i rinkikus, skirta po 
bendruomenę. Tai būtų galas 3 cn. Tačiau bendra suma su- 
Commonwealthui. sidarė 450,000 dol.

— Naujojoje Guinejoj olan-

— Kalifornijoje aviacijos ra
ketinis lėktuvas, skridęs 3,511 
mylių greičiu atlaikė 1250 laips
nių karščio. Lakūnas karščio 
nejautė.

Tuo pasakyta, kad de Gaul- 
tinai atsisakė duoti technikinės le pagal principą: kaip tu man, 
pagalbos, kuri sutaupytų pran- taip aš tau — blokuos Angli-
cūzų mokslininkam laiką ir mi- jos priėmimą, kurio siekia ir 
lijonus atominę jėgą organizuo- Macmillanas ir kurį taip remia
ian*- Amerikos politika-

Pentagono žmonės jau buvo Pranešta, kad netrukus Mac- 
linkę informacijas Prancūzijai millanas vyksta kalbėtis su de 
duoti, bet, kaip informuoja iš Gaulle. Sulzbergeris mano, kad 
Paryžiaus C. L. Sulzberger (N ten bus neišvengiama kalba 
YT). pasitarime, kuriame daly- apie ūkinį klubą, o taip pat 
vavo prezidentas Kennedy, ap- apie atominį. Jis mano, kad 
saugos sekr. McNamara, valsty- de Gaulle įeiti į atominį klubą 
bės sekr. Rask ir patarėjas galėtų padėti Macmillanas — 
Bundy. pastarieji du pasisakė Anglija galėtų suteikti tų ato- 
griežtai prieš. Tada visas rei
kalas padėtas “į šaldytuvą”.

Kas toliau? Alsop atkreipia 
dėmėsi, kad Vokietijoje Aden
aueris, kuris remia Amerikos 
politiką, jau senas, o Prancū
zijoje de Gaulle, kuris siekia 
turėti Įtakos ir kitose sostinė
se, dar nesirengia pasitraukti 
iš scenos. Dėl to, mano Alsop,

E

PRO ADATOS SKYLUTĘ; Taip karikatūra vaizduoja Kennedy pastan
gas |vestl Angliją j Europos ūkinę bendruomenę.

minių žinių, kurios reikalingos 
Prancūzijai ir kurios sutaupytų 
jai milijonus. Jei mes protes- 
tuosim. sako Sulzbergeris. Ang
lija gali neįeiti į europinę rin
ka, o de Gaulle savo vistiek 
pasieks. Mes patys save pasta
tėm i nemalonią padėti. Nieko 
nelaimėję, po metų gal turėsim 
išimti savo nusistatymą “iš šal
dytuvo”.

Sulzbergeris jau ne pirmas 
kartas pasisako už Amerikos 
politiką de Gaulle naudai. Ar 
dėl to. kad jis Paryžiuje? Bet 
jo nusistatymas sutampa šiuo 
kartu su U. S. News .. • pa
skelbtu vieno iš europinių dip-

— Adenaueris privačiuose lomatų atsiliepimu apie Ameri- 
pasikalbėjimuose pasisakė prieš kos diplomatiją: esą Jungtinės 
Anglijos priėmimą į Europos Valstybės siekia būti neutra- 
ūkinę bendruomenę. Parėmė lios savo priešam, draugiškos 
tuo klausimu de Gaulle pozici- neutraliesiem, priešiškos drau- 
ja. gam.

- — Prezidentas Kennedy ge
gužės 8 kalbėjo automobilių 
unijai, kad algos gali būti ke
liamos kylant gamybos produk
tyvumui, kitaip algų kėlimas 
reikš infliaciją.
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Gegužės 13 - lietuviu maldos ir atgailos diena

Ryšiai su pavergtąją Lietu
va tebėra diskutuojami mūsų 
spaudoje ir susirinkimuose. To
se diskusijose yra išryškėjusios 
dvi linkmės: viena nuosaiki, ki
ta radikali. Nuosaikiąją vadi
name nusistatymą nevengti as
meniškų ryšių su gimtuoju kraš 
tu- Jie palaikomi laiškais, siun
tiniais ir apsilankymu. Radika
lia vadiname piršimą palaikyti 
kultūrinius ryšius su okupan
tu, pripažįstant ir priimant pa
vergimą, kaip “neišvengiamą” 
faktą. Antroji linkmė, prieš po
rą metų pabrėžta Darbo žurna
le. dabar dar išryškinta laiš
kuose JAV senatoriam, siūlant 
Lietuvos pavergimą pripažinti 
ir užmegsti su Baltijos kraš- 
ais konsuliarinius ryšius. Kaip 
vertinti vieną ir antrą nusista- 
ymą?

Lietuvos okupacijai užsitę- 
us, savaime aišku, negali bū- 
i visai aklos sienos tarp pa- 
ergtųjų ir laisvųjų lietuvių, 
irp visos tautos ir jos dalies, 
ačiau kaip geležinė, taip ir 
kloji siena nepriklauso nei 
uo vienų nei nuo antrų. Gali- 
ybės susižinoti ir palaikyti ty
li grandinę priklauso nuo prie- 
irtininko — ruso okupanto, 
si jisai leido susirašinėti, at
rado ir asmeniški laiškai. Paš
tį leido teikti pavergtiesiem 
edžiaginę paramą. Bet ji yra 
jai apsunkinta dideliais per- 
mtimo mokesčiais ir dar ko- 
veikiama pačiame krašte, 
ip “skudurų siuntimas”. Pa- 
iiau okupantas leido ir tebe- 
džia vienam kitam iš Lietu- 
; išvykti arba Lietuvą aplan- 
tL Bet tos kelionės yra tiek 
raržytos. kad apie normalų 
isiekimą negali būti jokios 
bos. Visais šiais atvejais ge
ne siena nėra tiek prąver- 

kad ji leistų lietuviam 
miškai santvkiauti ir ben

drauti- Tikslas yra kitas: dau
giau propagandos išspausti lie
tuvių tautos priešui, engėjui. 
Tuo būdu ryšių grandinę jie 
užneria kai kam ant kaklo, kad 
Įtrauktų Į savo tarnybą.

Pasitamavimas priešui visada 
buvo ir bus laikomas savo tau
tos išdavimu- Nė viena tauta, 
net ir laisvėje gyvenanti, nė
ra tokia laiminga, kad tokių 
asmenų išvengtų. Dar daugiau 
jų atsiranda tautos nelaimės, 
pavergimo ir okupacijų laikais. 
Prisiminę, pavyzdžiui, carų val
dymo laikus, priskaičiuosime 
nemažai savo tautos žmonių, 
kurie buvo pasinešę i “kultūri
nius ryšius” su maskoliais ir 
stengėsi Įkalbėti, kad tai vie
nintelis kelias lietuvių tautai 
išsilaikyti ir jos gerovę pakel
ti. Tačiau iš lietuvių tautos pa
kilo kovotojai, aušrininkai ir 
varpininkai, kurie davė tin
kamą atsakymą: atskyrė pelus 
nuo grūdų, sužadino ištvermin
gąjį lietuvių atsparumą- Ame
rikos lietuviai taip pat buvo 
gyvai ir kovingai Įsijungę Į 
rungtis su pastangom Lietuvą 
surusinti.

šiandien tokiu pat ryžtingu
mu tenka kovoti su nauju Lie
tuvos rusinimu ir bolševikini- 
mu. Kova dar sunkesnė ir ne- 
žmoniškesnė. metodai dar suk- 
tesni, pagundos dar vylinges- 
nės. Nereikia dėl to stebėtis, 
jei atsiranda asmenų, kurie gal- 

’ va kiša grandinės kilpon. no
rėdami kitus Įtikinti, kad tai 
vienintelis būdas pasitarnauti 
savo tautai ... Nėra prasmės 
su tokiais asmenimis ginčytis. 
Reikia savo kovą tęsti toliau 
su nemažėjančia ištverme ir 
kantriai pralaukti, kol kilpa at
liks savo darbą sovietinių tal
kininku nelabui.

Senovės istorikai — Flavijus 
Juozapas ir Kornelijus Tacitas 
— aprašo, kad paskutiniais me 
tais prieš žydų tautą ištikusią 
katastrofą, kunigai Įėję Jeru
zalėje į šventyklą, pajuto žemės 
drebėjimo smūgį ir išgirdo bal
są: “Mes iš čia išeiname”. Ne
trukus žydų tautą ištiko trage
dija, o ta šventykla sugriuvo 
visiems amžiams.

Mūsų gyvenamoje dabartyje 
irgi kažkur knygose, bet ne šir
dyse, yra Šie kuklūs žodžiai: 
“Aukokitės už nusidėjėlius, ir 
dažnai, ypač darydami aukas, 
ir kalbėkit*: O. Jėzau, tebūna 
tai dėl tavo meilės, už nusidė
jėlių atsivertimą”.

Taip kalbėjo Fatimoje Mari
ja. Ji kvietė visą žmoniją. Vi
sus be išimties. Bet kas jos 
prašymo šiandien klauso? Kam 
tas kuklus prašymas rūpi? Mes, 
dvidešimtojo amžiaus vaikai, 
vos

AUŠROS Vartų Marija Vilniuje.

Nelaukime ištarmės: u Mes iš čia išeiname** 
—--------------------------- BRONIUS ZUMERIS - ------------------------------

se: į krautuvę nubėgti, antva- 
landžius atidirbti, naujus bal
dus įsigyti, televizijos pažiūrėti, 
su pažįstamais paplepėti, šim
tai reikalų, reikaliukų- Net sek
madienį' į bažnyčią nubėgus, 
tie reikalai iš galvos neišeina.

O Marija prašo: “Žmonės tu
ri pasitaisyti ir prašyti nuodė
mių atleidimo ... Jie nepriva
lo daugiau Įžeidinėti Viešpatį, 
nes jau ir taip Jis per daug 
įžeistas”

Jeigu susirinkę konferenci- 
jon keturi “didieji” pareikštų 
vienas kitam, kad jie perdaug 
Įžeisti, žmonija ištiestų kaklus 
ir užgultų radio televizijos 
aparatus:

—Dabar tai jau bus! — kar
totų susirūpinę milijonai ap- 

0 Marijos įspėjimas? Atomi
nių bombų juk dangus nemes. 
Nevienas suabejos, ar iš viso 
ten Marija kalbėjo. Gal tik. 
šiaip sau kieno pagąsdinimui 
sugalvota. .'v.

žmonės sugeba Šiandien tie
są nuneigti, o melą paversti 
tiesa, papūsti vienas kitam mig
las Į akis. Sugeba užpūsti lieps
ną, atšaldyti. karščiausius žo
džius, kol sudrebina smūgis ir 
žodžiai: “Mes iš čia išeinam”. 
0 iš kur Dievas pasitraukia, 
ten vieta nelieka tuščia. Ten 
susikrausto kas kitas.

Kiekvienam iš mūsų rūpi 
krašto laisvė. Klausome, ką mū- 
sų adresu sako didieji. Mielai 
gilinanės Į generalinių štabų 
paskelbtus strateginius planus.

mba ga-

li nušluoti visą priešo miestą 
ir laukiame, kada tos bombos 
pradės veikti- Tada, tikime, iš
auš laisvės rytas. O iš tikrųjų 
jis priklauso nuo Dievo valios 
lėmimo.

Susimąstykime ir paklausyki
me, ko Marija prašo. Išpildy- 
kime jos kuklų prašymą. Bent 
gegužės 13 atveriame savo šir
dis- Pasaulis nesulauks taikos 
tol, kol nebus išpildyti Marijos 
prašymai. Tai yra tiek tikra, 
kiek yra tikras mūsų pačių bu
vimas.

“Jei tai, ką aš jums sakau, 
žmonės vykdys, bus išgelbėta

NEDRAUGIŠKA TAUTŲ DRAUGYSTE
Skelbdami, kad Vakarai kurs

to karą, komunistai reklamuo
jasi pavergtų tautų draugyste 
ir taika- Prieš nusiginklavimo 
konferenciją Ženevoje komu
nistai buvo sugalvoję pade
monstruoti taiką ir draugystę 
tuose rytų Vokietijos miestuo
se, kuriuos pusiau perdalija 
Oderio - Neisės linija. Abiejų 
miesto dalių bendri mitingai vy
ko Gubene ir Goerlitze. Pasi
baigė gėdingai.

Gubeo vokiečių — lenkų 
bendras mitingas buvo sutartas 
vokiškoje miesto pusėje. Kadan
gi lenkų niekas į mitingą ne
varė, tai jų ten tenuėjo labai 
mažai. Gubeno kompartijos sek
retorius pradėjo prikaišioti 
“draugams” lenkams, kad šie 
nepajėgia suprasti aukų, kurias 
vokiečiai turi prisiimti, pripa
žindami Oderio-Nėissės sieną. 
Net pagrasino, kad sienos klau
simas galįs tapti atviru, jei len
kai tiek solidarumo terodysią- 
Tada užsigavo lenkų komunis
tų pareigūnai ir iš mitingo iš
ėjo, pareikšdami: “Tarp mūsų 
ir DDR vokiečių nieko bendro”. 
Grįžę Į savo miesto dalį, pate
lefonavo į , Varšuvą, kad pada
rytų demaršą Berlyne.

Goerlitze mitingas buvo su
šauktas lenkų miesto pusėje. 
Demonstrantų buvo gausu iš 
abiejų pusių. Po komunistų va
dų apsidalinimo gėlėmis, len
kų jaunuoliai pradėjo šaukti 
vokiečiams: “Ko jūs slepiatės 
už sienos (Berlyne)? Grąžinkit 
mums kviečius ir mėsą — mes Apsigyveno Vilniuje.

daug sielų ir grįš taika ... Aš 
noriu, kad Rusija būtų paauko
ta mano Nekalčiausiajai širdžiai 
ir būtų Įvesta kiekvieno mėne
sio pirmą šeštadienį atgailos 
komunija. Jeigu mano prašy
mas bus įvykdytas, tai Rusija 
atsivers ir bus taika, o jei ne, 
tai ji (Rusija) išplatins- savo 
klaidas visame pasaulyje, pra
sidės karai ir Bažnyčios perse
kiojimai, daugelis gerųjų bus 
nukankinta, šv. Tėvas turės ken 
tėti, keletas tautų bus sunai
kinta” ...

Kai sunkūs audros debesys 
susikaupė padangėje, išgirski
me Marijos prašymą ir padary
kime tai, ko prašo. Kiekvienas 
galime lengvai tai padaryti- 

nebenorim jūsų šerti”. Tada 
vokiečių komjaunuoliai puolė 
lenkus mušti. Lenkai taip pat 
atsakė kumštimis. Muštynes nu
tildė lenkų kompartijos parei
gūnai, atsiprašydami vokiečius, 
kad “pusbernių gaivalai” su
trukdė draugystę.
Taip abiejuose miestuose iš
iro “draugystės ir taikos” bend
ri mitingai, nepriėmę jokios re
zoliucijos nusiųsti Į Ženevą.

ALTO CENTRE

gauta aukų nuo balandžio 1, 
iki gegužės 1:

1,001,36 — Brocktono Alto 
skyrius, 380 — New Haven, 
Conn-, 284.71 — Melrose Pk., 
III., 260 — Ansonia, Conn., 
235 — Racine, Wisc,, 183 — 
Washington, D.C. lietuviai, 100 
— SLA 50. kuopa, 31 — Port- 
land, Ore., lietuviai, 25 — St. 
Petersburg, Fla., Amerikos lie
tuvių klubas, 10 — SLA 12 

~ kuopa, 25 — kun. J. A. Star
kus ir 10 dol. — kun. F Bart
kus. Viso gauta aukų 2.545,07 
dol. Kas nėra Lietuvos laisvi
nimui aukavęs arba dar nėra 
prisiuntęs surinktų aukų, pra
šome siųsti adresu: Lithuanian 
American Council, Ine-, 1739 
So. Halsted St., Chicago 8, m.

— Kun. Petras Rauda bol
ševikų paleistas visai be svei
katos iš koncentracijos stovyk
los Mordvoje. Paleistas užta
rus žydam, kuriuos jis gelbėjo 
karo metu nuo vokiečių nacių.

DR. PETRAS MAČIULIS

IYS ULTIMATUMAI
'uo mūsų pasikalbėjimas ir pasibaigė. Tą pa- 
?ną pakartojau per mūsų atstovą Maskvoje rei- 
mą, kad mane Molotovas asmeniškai priimtų, 
kartą gavau teigiamą atsakymą, kad užsienio 
I komisaras V. Molotovas sutinka mane pri- 
rželio 30 dieną 23 vai.

Molotovas pučia burbulą

Mūsų atstovas, pasitikęs Krėvę - Mickevičių 
js stotyje, buvo nekaip nusiteikęs; vėliau pa

jam: “Nesistebėkite, čia visi svarbesni rei- 
tliekami naktimis. Pasimatymo paskyrimas vie 
ą valandą nakties reiškia, kad jūsų laukia il- 
ikalbėjimas. Duok Dieve, kad turėtų gerų pa- 
, bet tenka abejoti”, baigė samprotavimus mū- 
jvas.
iėnuoliktą valandą nuvykome su L. Natkevi- 
užsienio reikalų komisariatą. Buvau nustebin- 
kiek daug kartų mus sulaikydavo ir vis tik- 
dokumentus: į Kremlių įvažiuojant, prie į- 
komisariato rūmus. Įžengiant į antrą aukštą 

rie Molotovo kabineto durų.
sur viešpatavo tyla, ir nesimatė jokio tarnau- 
t ginkluotų sargybos kareivių buso kiekvie- 
gsnyje.
galiau patekome į laukiamąjį kambarį. Lauk- 
neilgai, vos kelias minutes, bet čia ištiko 

rmas nemalonumas, kuris mane gerokai suer- 
ums čia pranešė, kad Molotovas nori kalbė
li manim vienu, be atstovo” (Kaip v. Ribben- 
i J. Urbsiu Berlyne. J. M.).

“Nors Natkevičius mane mokė, kad pasikalbėji
mą reikia pradėti klausimu, kaip jaučiasi Josifas 
Vissorianovičius, kaip jo sveikata, ir panašiais dip
lomatinio mandagumo posakiais, bet Įžengęs pas Mo
lotovą viską užmiršau ir, pasisveikinęs, pradėjau ne
pasitenkinimo pareiškimu, kad esu priverstas vie
nas. o ne mūsų atstovo lydimas' lankytis pas jį, už
sienio reikalų komisarą.

“Molotovas nusišypsojo, nerodydamas jokio ne
pasitenkinimo. Savo išvaizda ir laikysena jis mane 
paveikė teigiamai. Maniau, kad turėsiu reikalą su se
nes kartos rusų inteligentu,

— Labai atsiprašau tamstą, p. ministeri, ir jū
sų atstovą. Panorėjęs priimti jus vieną, negalvojau 
tuo jus užgauti.. nei pareikšti jūsų atstovui nepasi
tenkinimą, — kalbėjo komisaras, atsakydamas Į ma
no pareiškimą. — Man pranešta, kad tamsta esi at
viras žmogus, visuomet imi velnią už ragų ir savo 
nuomonės neslepi už diplomatinio mandagumo šy
do. Todėl norėjau kalbėti su jumis atvirai, kaip su 
žmogumi, kuris gali šių dienų mūsų padėtį supras
ti. o ne su diplomatu. Maniau, kad negalėsiu būti 
atviras, matydamas šalia jūsų patyrusį diplomatą, ko
kiu. be abejo, yra jūsų atstovas.

“Nepatyręs diplomatinėse suktybėse, tuo metu 
patikėjau Molotovo žodžiais ir net buvau apsidžiau
gęs. Maniau, kad nuoširdžiai ir atvirai besikalbėda
mas, išaiškinsiu daugel nesusipratimų ir daugiau lai
mėsiu, negu galima buvo tikėtis. Nesuabejojau Mo
lotovo pareiškimo nuoširdumu. Tik vėliau supratau, 
kaip gudrus ir suktas diplomatas turėjo visai ką kita 
galvoje.

Seni imperialistų apetitai
— Mes nuoširdžiai norėjome susitarti su ang

lų, prancūzų ir lenkų vyriausybėmis dėl bendro vei
kimo užkirsti kelią vokiečių ekspansijai ir išvengti 
karo grėsmės, bet mums nepasisekė susitarti ne dėl 
mūsų kaltės, —tęsė toliau Molotovas. — Iš mūsų 
buvo pareikalauta garantuoti lenkų rytų sienas, nors 
dabartiniai sąjungininkai turėjo žinoti, kad tos sie
nos mums buvo primestos taikos sutartimi Rygoje. 
(m. p.). Mūsų padėtis tuomet buvo tokia, — tęsė 
Molotovasr — jog turėjome sutikti su visomis sąly
gomis, kurios mums buvo padiktuotos. Iš mūsų rei

kalavo taipogi garantuoti Rumunijos rytų sienas, 
nors žinojo, kad mes nesame atsižadėję ir ateityje 
nemanėme atsižadėti Besarabijos. Be to, lenkų vy
riausybė rodė didžiausią nepasitikėjimą mums. Ji ne
sutiko praleisti mūsų ginkluotų pajėgų per savo 
kraštą net tuo atveju, jei vokiečių vyriausybė pra
dėtų karą, ir mes būtume priversti prisidėti prie 
Vakarų Europos kovos su vokiečių ekspansija.

— Kuris tokiomis aplinkybėmis galėjo būti su
sitarimas? — toliau tęsė Molotovas. — Matydami, ~ 

* kad susitarimas nėra galimas, buvome priversti ieš
koti kitur garantijų, kad, pasilikę vieni, nebūsime 
puolami. Tokia garantija mums buvo pasiūlyta vo
kiečių vyriausybės dar anksčiau, negu prasidėjo pa
sikalbėjimai su anglais, prancūzais ir lenkais, bet 
Į ją mes nebuvome kreipę dėmesio. Dabar matyda
mi, kad iš mūsų derybų su trimis sąjungininkais 
nieko neišeina ir išeiti negali, atnaujinome pasitari
mus su vokiečių vyriausybe, kuri pasirodė mums la
bai palanki ir nuolaidi, ir sutiko patenkinti visus mū
sų pageidavimus. Nors pasiekėm susitarimo ir su
darėme su vokiečių vyriausybe nepuolimo sutartį, 
bet gerai supratome, kad vokiečiais negalima pasiti
kėti, todėl atsargos dėliai turėjome imtis kitų dar 
priemonių savo saugumui sustiprinti. Bendrų sienų 
tuomet su Vokietija neturėjome. Vadinasi, norėda
ma mus pulti, ji pasirinktų kelią per Lietuvą. Nuo
širdžiai norėjome bendradarbiauti su Lietuvos vy
riausybe, sustiprinti jūsų krašto pajėgumą.

Molotovas suokia savo giesmelę
'— Mes visuomet turėdavom geriausių norų Lie

tuvos atžvilgiu, visuomet tarptautinėje plotmėje rė- 
mėm jos reikalus, visur ir visais atvejais palaikėme 
ją, kaip tikri ir nuoširdūs draugai. Savo draugišku
mą įrodėme, grąžindami jums Vilnių, seną Lietuvos 
sostinę, —; kalbėjo Molotovas. — Kaipo viena iš 
priemonių, buvo mūsų patarimas Lietuvos vyriau
sybei sudaryti glaudžią sąjungą su Pabaltijo valsty
bėmis. kad tuo būdu ji sustiprintų savo atsparumą 
galimai iš vokiečių pusės agresijai. Mes panaudojo
me savo įtaką, kad Latvijos ir Estijos vyriausybės 
tokiai sąjungai nesipriešintų, Bet mums teko greitai 
apsivilti. Nors Smetona nekvailas žmogus, bet prie

tarų sąmanomis apžėlęs, nesiorientavo susidėjusioje 
padėtyje, nesušvelnino savo režimo. Jis nesuprato 
net tokio prasto dalyko, kad negalima su mumis pa
laikyti draugiškumo ir tuo pačiu metu persekioti vis
ką, kas atsiduoda rusų kultūra, persekioti visus tuos, 
kurie rodė mums nors mažiausio palankumo. Dar 
blogiau, mums teko greitai Įsitikinti, kad sudarytas 
mūsų iniciatyva Pabaltijo valstybių blokas krypšta 
į vokiečių pusę. Iš gerai informuotų šaltinių patyrė
me, kad Pabaltijo valstybių delegatai, suvažiavę į 
Rygą, turėjo pasitarimus, kurių metu buvo nutarta 
griežtai laikytis prieš mus, kovoti su mūsų tuose 
kraštuose įtaka ir ieškoti glaudesnio bendradarbiavi
mo su vokiečiais!!? Kaip šlyščiai Molotovas dū
mė akis V. Krėvei, kai prieš mėnesį laiko birželio 7 
tam pačiam kabinete A. Merkiui prikaišiojo Pabal
tijo sąjungos organizavimą prieš Sovietus! P. M.)

Lietuva varė baimės
Smetonos pavedama, girdi, Lietuvos vyriausybė 

pradėjo derybas su vokiečių vyriausybe dėl susita
rimo, nukreipto prieš mus.

— Vokiečiai čia parodė mums savo tikrą veidą, 
— sakė Molotovas, — palankiai priėmę Lietuvos vy
riausybės pasiūlymą. Tik panorėjo, kad jūsų vyriau
sybė aiškiai apsispręstų kaip vokiečių sąjungininkė. 
Todėl pareikalavo, kad lietuvių kariuomenė tuojau 
pultų lenkus ir užimtų Vilnių. Nenuslėpsiu nuo tams
tos. kad tuo faktu mes buvome netikėtai užklupti ir 
labai susirūpinę. Jeigu Lietuva būtų paklausiusi vo
kiečių vyriausybės reikalavimų ir tuo pačiu pasi
sakiusi vokiečių sąjungininke, ji būtų tapusi toli į 
rytus iškištu vokiečių placodarmu, išeigos punktu 
karo atveju su mumis. O imtis prieš ją kurių nors 
priemonių nebūtume galėję, nerizikuodami karu su 
vokiečiais, ko mes nenorėjome ir nenorime. Leng
viau atsidusome tik sužinoję, kad Lietuvos vyriausy
bė neišdrįso paklausyti vokiečių, atsisakė ginkluota 
ranka užimti Vilnių ir tuo pačiu neteko vokiečių pa
sitikėjimo. Šio mums pavojingo fakto akivaizdoje 
turėjome griežtai pakeisti savo nusistatymą tiek vo
kiečių tiek Pabaltijos valstybių atžvilgiu ir imtis žy
gių, kurių nei norėjome, nei buvome numatę. Mus 
privertė taip elgtis saugumo sumetimai.

(Bus daugiau)



BALTIMORĖS ŽINIOS

Pabaltijo Valstybių Išlaisvi
nimo Akdj«* JAV-bię Kon
greso Ramti Komitv^o Vado* 
vybas pranofimas

lie- 
Mr.

Dešimts JAV Kongreso na
rių savo rezoliucijomis reika
lauja Lietuvai laisvės. Jei esa
me dar gyvi, galingu balsu šį 
reikalą paremkime.* Ne šautu
vas, o plunksna yra dabarti
nės mūsų kovos ginklas- Ne 
kraujo reikia, o rašalo, Tūks
tančiais laiškų iš visų vietovių 
užatakuokime Washingtoną, 
kad padrąsintumėm savo drau
gus ir galingai pasibelstame į

ir senatoriams visi, be išimčių. 
Terašo ne tik šeimos galvoj 
bet ir visi šeimos nariai. Tegu 
laiškai plaukia į Washingtoną 
nenutrūkstančia srove. 'Rems, 
kurie dėl kokių nors priežas
čių šios pareigos namuose at- 
likti negali, centrinių organi
zacijų (Alto, Bendruomenės) J 
skyriai turėtų organizuoti tal
ką sekmadieniais po pamaldų 
parapijų salėse ar klubų patal
pose. Los Angeles mieste šio 
darbo ėmėsi Alto vietos sky
riaus vadovybė. Kiekvieną sek 
dieni šv. Kazimiero parapijos 
salėje laukia talkininkai, pasi
ruošę visiems padėti. Visų ki
tų vietovių Alto ar LB apy
linkių vadovybės turėtų pasek
ti losangeliečių pavyzdžiu.

sąžines tų, kurie Lietuvos lais
vės kovai yra abejingi.

Kur gauti informacijų?
Komitetas yra paruošęs ir iš- 

leidęs informacinį leidinėli, ku
riame nurodoma kam ir kaip 
rašyti. Leidinėlis yra platina
mas lietuvių, latvių, estų ir ame 
rikiečių tarpe. Reikalaudami 
literatūros, informacijų ar pa
tarimų, rašykite komiteto 
tuvių sekcijos pirmininkui: 
Julius Jodelė, 3803 Evans 
Los Angeles 27, Calif.

Rašykime.
Sėskime ir rašykime! Rašy

kime laiškus kongresmanams

— Vysk. V. Brizgys buvo iš
vykęs į Montrealį, Kanadoje, 
kur Aušros Vartų lietuvių pa
rapijoje pravedė pirmosios ko
munijos apeigas ir suteikė Su
tvirtinimo sakramentą- Parapi
jos klebonu yra kun. J. 
vičius, S. J.

— Stasys Lozoraitis, 
vos diplomatijos šefas, 
drauge eina ir Lietuvos
vo Prancūzijoje pareigas, grį
žo | Romą. Paryžiuje kartu su 
žmona išbuvo apie du mėne
sius.

Bore-

Lietu- 
kuris 
atsto-

— Danutė Ginterytė Buenos 
Aires, Argentinoje, valstybinia
me universitete baigė medici
nos mokslus. Nauja gydytoja 
yra gimusi 1936 lapkričio 19 
Kybartuose. Vokietijoje su tė
vais gyveno Austrijoje, Rieden 
pabėgėlių stovykloje. Argenti
non atvyko 1948.

Tautinių šokių vakarą su
rengė Baltimorės lietuvių tau
tinių šokių grupė balandžio 28 
lietuvių svetainės didžiojoje sa
lėje. Grupei vadovauja Balys 
Brazauskas ir Vytautas Dulius.

Pirmoji komunija įvyko ge
gužės 6 per 8:30 v- mišias, ku
rias aukojo klebonas prel. L. 
Mendelis ir pasakė pritaikytą 
pamokslą. Bažnyčia buvo gra 
žiai papuošta. Komuniją priėmė 
8 berniukai ir 8 mergaitės.

Gegužinę procesiją mokyklos 
vaikai surengė balandžio 30. 
Gegužės 13, sekmadienį, 4 v. 
popiet bus iškilminga procesija, 
kurioje dalyvaus mokyklos vai
kai, šv. Vardo draugija, soda- 
lietės ir kitos parapijos organi
zacijos. Visi kviečiami dalyvau
ti pamaldose ir procesijoje.

— Motinos dieną, gegužės 
13, per 8:30 v. mišias bus šei
mų bendra komunija.

3 dienu rekolekcijas prieš 
motinos dieną, nuo gegužės 9 
iki 13, veda kun. Vytautas Bag- 
danavičius,, marijonas, iš Chi- 
cagos- ' ' - '

Katalikę labdaros vajus pra
sidėjo gegužės 6 ir baigsis ge

gužės 20. šv. Alfonso parapi
joje šiam vajui vadovauja kun. 
A. Dranginis. Surinkti pinigai 
bus skiriami šv. Vincento drau
gijos našlaičių namams statyti. 
Savo aukas siųskite į klebo
niją. _

Suaugusiųjų klubas rengia
gegužinę gegužės 20 State Fo- ros valios
ręst parke.

Baltimorės . arkivyskupijos 
CYO ruošia vadinamą “Break 
fast of Chiampions”, kur ge
riausioms sportininkams bus į- 
teiktos dovanos. Pusryčiai bus 
Alcazar salėje po mišių kated
roje. Kaip svečias pusryčiuose 
•dalyvauja ir prel- L. Mendelis.

Jurgis Venskis po operacijos 
mirė South Baltimore General 
ligoninėje balandžio 28. Mišios 
už jo vėlę aukotos šv. Alfonso 
bažnyčioje gegužės 1. Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse. 
Nuliūdime liko jo motina Ona, ~ 
tėvas Jurgis ir brolis Bronius.

Balto vakaras įvyksta gegu
žės 12 d. 7:30 v.v. Programa iš
pildys sol. Matijošaitė iš Phila- 
delphijos, akt. J. Kazlauskas ir 
tautinių šokių būrelis.

Jonas Obelinis

Reikalinga finansinė parama
Akcijos pravedimas reikalau

ja lėšų. Eilė Alto skyrių, LB 
apylinkių, kitų organizacijų sky
rių bei daug atskirų asmenų 
yra šį žygį jau parėmę savo 
aukomis. Tenelieka nė vieno 
lietuvio vieneto ir nė vieno ge- 

lietuvio, kuris ne
prisidėtų prie šio darbo savo 
“našlės skatiku”- Visos aukos 
siųstinos komiteto kasininkui: 
Mr- George A. Petrauskas, 
3442 Madera Avenue, Los An
geles 39. Calif.

Kova už rezoliucijų pravedi- 
mą JAV Kongrese įprasminki
me Maironio metus!

Americans for Congressional 
States:
Action To Free the Baltic 
States:
Vykdomasis Komitetas ir pa
grindinių komisijų pirminin
kai ir nariai: L. Valiukas, 
A. Skirtus, J. Jodelė, A 
Kalm, A. Reins, A Arbas, 
Miss A Dotts, H. Marendi, 
J. Steinbergs, G. A Petraus
kas, B. Numsen, dr. P- Pa-

LIETUVOS VYČIU N. ANGLIJOS APSKRIČIO SEIMAS
Balandžio 28 ir 29 Worces- 

tery, Mass., įvyko Lietuvos vy
čių Naujosios Anglijos apskri
ties seimelis, kuriame dalyvavo 
vienuolikos' kuopų 83 delega
tai ir nemaža svečių. Šeštadie
nio vakare buvo šokiai, kuriuo
se dalyvavo apie pora šimtų 
jaunimo-

Sekmadienį, balandžio 29, mi
šios buvo Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje. Mišias auko
jo vietinės kuopos dvasios va
das kun. J. Jankauskas, pa
mokslą pasakė kun. J. Stepo
naitis, seimelio dalyvius pasvei
kino prel. K. Vasys.

R. I-, ir Jonas šernus iš Law- 
rence, Mass.

Apskritis paaukojo 100 dol. 
vyčių stipendijų fondui. Per
nai trys jaunuoliai iš N, Ang
lijos pasinaudojo tokia stipen
dija mokslui.

Seimelio dalyviai prisiminė 
mirusį prel- P. Juškaitį, už jį 
maldą sukalbėjo kun. M. F. Ta
mulevičius.

Buvo surengta Lietuvos gy
venimui pavaizduoti žemėlapių, 
rankdarbių ir gintarų parodė
lė- Vietinė kuopa suruošė va
karienę, kurios metu kuopos 
choras padainavo keletą lietu
viškų dainų.

Seimelis praėjo sklandžiai ir 
darbingai.

Jonas A. Stoškus

AR SAVA SPAUDA PATENKINTI?
LOS ANGELES, CALIF.

B. KERBELIENĖ DALYVAVO 
FESTIVALIO JURY KOMISIJOJ

PROVIDENCE, R. i.

mataitis, A. Timsh, J- Koje
lis, J. Ąžuolaitis, V. Kazlaus
kas, Rūta Kiimonytė, L. La
šas, K. Liaudanskas, J. Mo
tiejūnas, S. Palubinskienė, F. 
Palubinskas, A Dabšys, V. 
Baltkajis, J. Gliaudą, W. Ni- 
ilus, Rev. E- Caune, Miss L. 
Kassel, J. J- Stukas ir G. Vi-

Amerikiečių spaudoje teko je. Linkime jai pasisekimo ir rand

Po pietų parapijos salėje įvy
ko seimelio posėdis, kuriam va
dovavo apskrities pirmininkė 
Bernice Kavaderas. Kun. J. 
Jankauskui sukalbėjus maldą, 
sugiedoti himnai ir išklausyta 
sveikinimų- Vietinės kuopos 
vardu sveikino pirmininkė Ma
rytė Klemkaitis; be to, sveiki- - 
no prel. K. Vasys, kun. M. Ur
banavičius, MIC. kun- A. Jur
gelaitis, OP, kun. V. Martin- 
kus, kun; M. Tamulevičius ir 
kun. A. Janiūnas.

Šv. Kazimiero parapijos jau
nieji vyčiai pašoko tautinių šo 
kių. Už nuopelnus į trečiąjį 
vyčių laipsnį pakelti: kun. A- 
Jurgelaitis, O.P., kun. V. Mar- 
tinkus, Beatriče Mathieu, Rū-

K uitu ros klubo susirinkimas

Susirinkimas šį kartą skiria
mas mūsų spaudai gvildenti: ar 
savo spauda patenkinti, ar ji 
yra viso įpūsų politinio bei kul
tūrinio gyvenimo ašis ir rams
tis. ko pageidautume? Svarsty- 

> mam (panel) pakviesta asmenų 
grupė iš turinčių ryšį su visuo
menės gyvenimu ir su spauda: 
Alena Devenienė. Stasys Žy
mantas, Ignas Medžiukas, Leo
nardas Valiukas. Moderatorius 
Jurgis Gliaudą.

Kultūros klubas tuo klausimu 
gavo daug laiškų iš įvairių lie
tuvių kolonijų. Įdomiai, įvairiai 
ir spalvingai pasisakoma dėl su
sirinkimo temos. Tai rodo, kad

mintys bus pateiktos diskusi
jom- Ta proga bus ir periodi
nės mūsų spaudos paroda.

Meno dalyje bus “Susipažini
mas su poetu K. Bradūnu”. 
Tai pradžia visos eilės “susipa
žinimų”. Kultūros klubas vė
liau primins kitus mūsų dai
laus žodžio ir meno kūrėjus. 
Šį kartą talentingoji dramos 
sambūrio narė Alicija Žilevi
čiūtė padeklamuos K. Bradū- 
no rinktinius eilėraščius.
Burtų keliu kam nors teks 
laimė parsinešti dail. J. Bagdo
no paveikslą, iš jo parodos nu
pirktą klubo loterijai, ir 4 kny
gos, dovanotos V. Prižginto. 
Susirinkimas bus gegužės 19 
d. 7 vai. vakare, 4415 Santa

— Lietuviu gimnaziją Castel- 
nuovo, Italijoje, aplankė kar
dinolas Raul Silva, Santiago (Či
lės) arkivyskupas, salezietis, 
grįždamas iš Romos. Castel- 
nuovo gimnazijai vadovauja 
taip pat lietuviai saleziečiai.

— Dr. Povilas Rindzevičius, 
kėdainiškis, dar jauno amžiaus 
medicinos gydytojas, mirė Lie- - 
tuvoje.

— Jurgis B. Zlotkus, Kazi
miero ir Veronikos Zlotkų sū
nus, balandžio 22, per Velykas, 
susižiedavo su Glorija B. Ba- 
laišyte, Antano ir Onos Balai- 
šių dukra. Glorija Balaišytė yra 
baigusi Nazaretho kolegiją, Jur
gis Zlotkus — valstybinio uni
versiteto kolegiją Brocktone. 
Abu yra susipratę lietuviai. 
Vestuvės bus rudenį.

ELIZABETH, N. J.
Šv. Petro ir Povilo parapi

jos bažnyčioj, gegužės 13, 14 
ir 15 bus 40 valandų atlaidai. 
Mišparai su pamokslais bus va
karais 7:30 vai- Pamokslus sa
kys Tėvas P. Cinikas- Pamaldų 
metu mišriam chorui mišparus,

pastebėti, kad New England
Dramos festivalyje, kuris įvyko 
gegužės 4. 5, 6, Rochestery, 
N. H-, iš trijų jury komisijos 
teisėjų viena buvo mūsų spau
doje gerai žinoma savo nuo
traukomis dramos aktorė Beat
ričė Kleizaitė - Kerbelienė. Tai 
džiugus dalykas, kad vis dau
giau lietuvių prasimuša tarp 
amerikiečių į pirmaujančias ei
les mene, moksle ar kitur.

puikių rezultatų. G-P. Los Angeles, 1962 gegužės 5 ta Krecioch, visi iš Providence, mūsų visuomenės susidomėji
mas savo spauda yra gyvas ir 
jautrus. Laiškuose išreikštos

Monica Blvd., lietuvių namų sa
lėje. Po susirinkimo — kavu
tė. K- K.

DETROIT, MICH.

Šia proga tektų prisiminti 
aktorės Beatričės K. Kerbelie- 
nės sceninį kelią. Pirmąsias 
dramos žinias įgijusi Kauno 
Valstybės Teatro dramos studi- j 
joje, vėliau gilinosi Academia 
D Arte Dramatico Romoje ir 
pas garsųjį režisierių Pietro Sa- j 
roff. Gyvendama Buenos Aires, 
ji su savo sukurtu lietuvių te
atru buvo pastačiusi gal virš 
dešimt įvairių veikalų. Ameri
koje puikiai užsirekomendavo

Inž- Juozas Miklovas gegu
žės 20, sekmadienį, 12:15 vai. 
Hispanos Unidos — buvusioje 
lietuvių salėje — padarys, pra
nešimą apie padėtį Lietuvoje. 
Paskaitą ruošia Detroito Lietu
vių Organizacijų Centras.

Jaunųjų. Lietuvos vyčių cen
trinių valstybių suvažiavime da
lyvavo apie 200 asmenų iš Cle-

Adomss ir Paulina Meškaus
kai 50 metų vedybinę sukaktį 
mini gegužės 14.

Arkivyskupijos labdaros va
jus tęsiasi iki gegužės 20. Au
kos skiriamos mokykloms, prie
glaudoms ir neturtingoms šei
moms paremti. Duokite savo 
auką per lietuviškas parapijas.

Birželio įvykių minėjimą bir-

dirbdama su Putnamo bendra
bučio studentėmis bei stovyk
laujančiomis mergaitėmis. Jeigu 
per kelias dienas su jaunutė
mis stovyklos mergaitėmis ga
lima pastatyti tokį veikaliuką, 
kaip “Motulę paviliojo”, kuris 
visiems žiūrovams paliko dide
lį įspūdį, negalima praeiti ne
pastebėjus. kokio pajėgumo ir 
talento yra jų režisierė, kuri 
tam veikalui jas paruošė.

Šiuo metu aktorė Beatričė K. 
Kerbelienė su šeima gyvena 
Providence, R. L, dirba Brown 
universitete ir gyvai reiškias 
tarp amerikiečių dramos srity-

LATVIŲ delegacija Pavergtųjų Tautų seime. Antras iš kairfj delegacijos pirmi
ninkas V. Masens. Nuotr. V. Maželio.

Įsteigta estų, latvių ir lietuvių teisininkų sąjunga
New Yorke gegužės 5 įvy

ko estų, latvių ir lietuvių ben
dros teisininkų sąjungos stei
giamasis susirinkimas. Dalyva
vo apie 40 teisininkų. Išdisku
tuoti ir priimti sąjungos prin
cipai. Sąjungos tikslas — ko
ordinuoti ir skatinti laisvajame 
pasaulyje estų, latvių ir lietu
vių teisininkų bei jų tautinių 
organizacijų bendradarbiavimą, 
puoselėti teisines tradicijas bei 
etiką, atstovauti Baltijos teisi
ninkams tarptautinėse institucb 
jose ir talkinti Baltijos valsty

bių laisvės kovai.
Vyriausias sąjungos organas 

numatytas metinis susirinkimas, 
kurį sudarys po 10 estų, lat
vių ir lietuvių teisininkų. įga
liotų atitinkamos tautinės tei
sininkų draugijos vadovybės. 
Sąjungos valdybą sudarys 6 na
riai: 2 lietuviai, 2 latviai ir 2 
estai. Pirmoje sąjungos valdy
boje lietuvių teisininkų drau
gijai atstovauja V. Brakas ir V. 
Sidzikauskas. Pirmuoju sąjun
gos pirmininku išrinktas latvis 
teisininkas E- Kerno.

Susirinkimas įvyko estų na
muose. 243 E. 34 St., Manhat- 
tane. Pasirodo, estai pačiame 
New Yorko centre turi kad ir 
nedideles, bet gana kultūrin
gas patalpas ‘posėdžiams ir su
sirinkimams. Namuose įsikūrusi 
estų švietimo draugija, šalpos 
fondas, savaitraštis “Vaba Es
ti Sona” ir mėnraštis “Meje 
Tee". Palyginus negausiai es
tų New Yorko kolonijai, tai 
labai patrauklus židinys, ypač 
kai lygini su karčiaminio pobū
džio lietuvių klubais. Vt.

velando, Daytono, Detroito. Su
važiavimas vyko Carey, Ohio, 
Our Lady of Consolation šven
tovėje. Pamokslus pasakė Tėv. 
Nicholas Roling. Po mišių ir 
pusryčių vyčiai apėjo Kryžiaus 
Kelius, dalyvavo special. šven
tovės pamaldose. Vėliau įvyko 
jaunųjų vyčių programa, kuriai 
vadovavo centro pirmininkas 
Robertas Boris. Pagrindinę kal
bą pasakė Helen Shields iš Phi- 
ladelphijos, jaunųjų vyčių va
dovė. Vyčiai išpildė meninę 
programą.

ALRK Federacijos Detroito 
skyriaus susirinkimas bus ge
gužės 15, antradienį, 7 v- v. 
šv. Antano parapijos mokyklo
je. Visi draugijų atstovai kvie
čiami dalyvauti. Bus renkama 
valdyba ir aptarima tolimesnė 
veikla-

želio 17 rengia Detroito Pabal
tijo komitetas, kuriam šiais me
tais vadovauja lietuviai. Pa
grindinę kalbą pasakys Goerge 
D- Romney, respublikonų kan
didatas j Michigano gubernato
rius. rjv

Gražina ir Algirdas Petruliai 
su dukrelėmis Daiva ir Laura 
balandžio 28-30 savaitgalyje 
lankėsi New Yorke, ir dalyvavo 
dr. Stasės ir Stasio Žadeikių 
dukrelės Indrės Darijos krikš
tynose- Gražina Petrulienė, ku
ri yra dr. Stasės žadeikienės- 
Kerpytės mokslo draugė, buvo 
krikšto motina. Vaišės įvyko 
naujoje Žadeikių rezidencijoje: 
dalyvavo apie 50 svečių. Buvo 
malonu visiem newyorkiečiam 
susitikti draugus iš Detroito, d

— Maironio vardo lituanis-
Dievo Apvaizdos lietuvių pa

rapijoje 40 valandų atlaidai tais 
gegužės 18, 19, ir 20.

tinę mokyklą Toronto, Kana
doje. lanko apie 500 lietuvių 
vaikų.

wood’o L.A.P. Bendrovėje.
Bronius Klovas

Elena Krasauskienė

“JŪRATĖ”

sus kviečia gausiai pamaldose 
dalyvauti.

273 Osford Street
Hartford 5, Conn.

Tol.: 233-2393

muzikas J. Cižauskas, pats au
torius diriguos ir gros vargo
nais. Prelatas M. Kemežis vi-

kuriuos parašė 4-riems balsam

NORVVOOD, MASS.
Gegužės 1 Hartfordo ligoni

nėje mirė 74 m. Antanina Kliu- 
giūtė - Bičiūnienė Zeringienė. 
Buvo kilusi iš Vabalninko pa
rapijos. Ilgą laiką gyveno Nor- 
wood. Mass.. kur ir palaidota, 
iš lietuvių šv. Jurgio bažnyčios, 
Highland kapinėse. Paliko nu
liūdime sūnų, dvi dukteris ir 
seserį.

Velionė buvo švelnaus būdo 
ir gailestingos širdies Akty 
viai reiškėsi Balfe. Alte ir Nor

Pranešu, kad vasarvietė

West Hyannis Port. Cape 
Cod. Mass. turi naują sa
vininkę ir naują vardą —

Dėl kambarių užsakymo 
prašau kreiptis sekančiu 
adresu:

Kadangi šiais metais nu
matoma priimti ribotą 
skaičių svečių, malonėki
te nedelsti su kambarių 
užsakymu.
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vėlų vakarą. Prie manęs priėjo 
kažkoks valdininkas, paslaptin
gai šypsodamasis Šaltas buvo 
tas jo šypsnis, bet aš — tuo
jau glėbin. Po to apipyliau ir 
glėbiu klausimų apie Lietuvos 
kultūrą ir Kauno jūrą, arbūzus 
ir kukurūzus Gi tas valdinin
kas, atatupstas besitraukdamas^ 
ramiai paklausė:

— Atsivežei amerikoniškų ci
garečių?

— Nerūkau! — pasigyriau.— 
Kas rūko, vėžiu serga. Aš tai 
žinau iš Amerikos. Čia turi bū
ti sveika šalis, nes pažangi. — 
dar pridūriau.

Valdininkas pasilenkė ir pa
kėlė žemėn numestą rusišką pa
pirosą- Nukratė, užsidegė ir vėl 
paklausė:

— Gal turi romo, konjako 
arba amerikinės degtinės?

— Negeriu! — atsakiau. — 
Norėčiau tuojau pas preziden
tą. Man reikia žinoti, ką jis 
galvoja apie nepriklausomybę.

Valdininkas susiraukė ir nu
metė nuorūką. Aiškiai mačiau, 
kad b-ivo nepatenkintas tokiu 
mano noru. Jis pasakė: 
....— Prezidentas jau miega.

— Tai aš noriu matyti pa
žįstamus — spyriausi -

— Ir jie miega. Čia yra de
mokratija; ne taip, kaip kapita
listiniame pasaulyje. Įsakoma 
miegoti — gula, liepiama kel
tis — šoka ant kojų. Ir sve
čiai turi taip daryti. Prašau!

Valdininkas įgrūdo mane į 
automobilį. Važiavome pritemu
siomis miesto gatvėmis. Kai kur 
dar svyrinėjo žmonės prie už
daromų išgertuvių. Girdėjosi 
prikimę balsai: “Šrraka strana 
maja rodnaja!”.

— Gražiai dainuoja. — pa
stebėjau, — tai ne Amerikoje. 
Pas mus tai bliauna “0 my 
darling!”-

Valdininkas tylėjo. Aš dai
riausi po miestą. Mačiau sovie
tinės architektūros puikius pa
minklus: Aušros Vartus, šv. 
Onos bažnyčią. Katedrą. Uni
versiteto rūmus .. .

— Ar daug čia mokosi jau-

A. A. JUOZO GINK AUS laidotuvės Angelų Karalienės bažnyčioje gegužės 7. Nuotr. V. Maželio.

AUKŠČIAUSIA,
moteris, lig 

Dolores Pul- 
8 pėdų ir 2 
vyras Goef-

— Aukščiausia 
šiol žinoma, yra 
lard. Louisianoj, 
colių Mažiausias
frey Hadson. kuris 1949 m- bū
damas 30 metų amžiaus, turė
jo 18 colių aukščio. Sunkiau
sias žmogus Robert E. Hughes. 
Illinois, jis 1958 svėrė 1.069 
svarus. Lengviausias vyras buvo 
Hopkin Hopkins, Wales. jis iš
gyveno iki 17 metų ir mirda
mas svėrė 12 svarų.

— Didžiausias gyvulys yra 
vadinamas mėlynasis banginis, 
sveria 131 toną, ilgio 108 pė
dų. Greičiausias gyvulys Azi
jos bei Afrikos kačių veislės gy
vulys? didumo sulig leopardu, 
jo greitis 84 mylios per valan
dą. Ilgiausias keliones atlieka 
jūrų paukštis albatrosas, kuris 
iš Filipinų nuskrenda į Mid- 
\vay salas nenusileisdamas —

KARŠČIAUSIA, SIAURIAUSIA
AR ŽINAI, KAD

4.120 mylių. Greičiausia žuvis 
yra kardžuvė — 39 mylios va
landai.

— Siauriausias žemės drebė
jimas buvo Japonijoje. 1923 
rugsėjo 1 ten žuvo 142.807. 
Žiauria .įsias ugniakalnio išsiver
žimas buvo Krakatoa. Indonezi
joje. 1883 rugpiūčio 27. Uolos 
buvo išmestos į viršų iki 34 
mylių aukščio, ir garsas buvo 
girdėti už 3000 mylių. Žemė 
sveria 5.887.613.230.000,000, 
000.000 tonų. Kiekvieną 
ji susilaukia po 11.500 
kosminių kritulių.

dieną 
tonų

— Stipriausia banga 
pastebėta Pacifike 1933 
rio 6 —r buvo 112 pėdų 
čio. žemėje aukščiausias kalnas
nėra Everestas. Aukščiausias 
esąs Havajų salų kalnas Mau-

buvo 
vasa- 
aukš-

nimo? — paklausiau- Ką jis gal
voja apie nepriklausomybę?

ŠV. Petro parapijos So. Bostor.s padėka
Bostono lietuviai moka gražiai ir Rošs. Amelija Slatkievich. Carui Shi- 

vieningai atlikti didelius darbus, lalis. Anna Varei!-:a. Anna Višiūaas- 
Balandžio 29 buvo šv. Petro lietu- kas ir Vince Zukevich.
vių parapijos metinis bar.kiętas. ku- Į stalus valgius padare Nellie Anr-

— Dabar jis priklausomas 
nuo paskaitų, — prasišiepė val
dininkas, — nuo ideologinių 
paskaitų. — dar pridėjo.

Pagaliau privežė prie viešbu
čio, nuvedė į kambarį ir pa
liko. Dairiausi. Kambarys, kam
barys! Tokio nėra visame New 
Yorke. Turi ne tiktai lovą, bet 
ir radiją. Ir dar kokį! Niekada 
nenutyla. Atsiguli lovon, ir 
sovkultūra plūste tave užplūs
ta. Tiesiog užliūliuoja vis tą pa
tį girdint: atiduok, atiduok, ati
duok — viską atiduok! Laimin
ga šalis* Galima sakyti, rojus.

Žv. BePastogis

- NO CASH NEEOED
Largo and attractive display of 

. moderately priced toys placed
Free at your next Ftind Raising 
event. large or small.

TOY DISPLAY CO
For Information — PL 9-1830

Ladies: Hair off Faces. Arms, Legs 
and Body. Sale, rapid, permanent. 
painless. Expcrt to Sensitive nia- 
ture peopie’s needs. Free eslimates. 
Results guaranteed.

E. CAPALDO
33 West 42nd Street 
8th Floor — PE 6-2920

Famous “Blarney Stone’*” only

PARTY ROOM
For Shovvers. Weddings. Retire- 
ments and Special Occasions — 
Accommodates 80. 701 ?rd Avė. 
(Cor. 44th St.); OXford 7-9937.

Ulster County. N.Y. — - S rm. house. 
bungslotv \vith all conveni- 

on aeres. Larui ideal for 
or other busjness ven-

en< ?s.
sale of lot 
ture. 700 fėct frontage. Owncr. Call

DA 3-7555

Tony’s Construction Co.. builders & 
gen. conti-actors for the homeo'vner. 
kitehen cabinets. vvardrobe. slidi rtg 
door elosets — made to order: fin. 
basėments. atties. No job too small 
or tco.large. Guarantoed. free esti- 
inates. S L 6-2800 - 2801. Shovvroom. 
488 Ralph Avė. Dailv & Sat. 9 a.m.

CRANE<3f|į
SAVTNGS AND --------------"

LOAN ASSOCIATION

2555 West 47th Street
B. R. PIETKIEWICZ. Prez.

TeL LAfayette 3-1038
PLENTY OF FREE PARKING

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario ld.» 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO

Dividendai mokami sausio ir
NUOŠIMČIUS NUO D.
liepos mėn. 1 d.

U Al AM A C PIRMAD. ir KETVIRTAD.   9 v. r. ikiVALAnUVJ* ANTRAD. ir PENKTAD........... 9 v. r. iki
šESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.: Treėiad. uždaryta.

8
5

p.p.
p.p.

Tel.: APplegafe 7-0349 Sav. V. ZELENIS

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

na Key — 32.024 pėdų aukš
čio. bet jo didžioji dalis po van 
deniu- Didžiausias žemės kalna
gūbris yra po vandeniu Atlan
te — jis yra 7.000 mylių il
gio ir 500 mylių pločio. Žemiau
sia vieta žemėje yra Negyvoji 
jūra — 1.286 pėdos žemiau jū
ros lygio. Vandeningiausia upė 
yra Amazonė — ji įlieja į At
lantą po 3.5 mil. kubinių pėdų 
vandens per sekundę.

— Karščiausia temperatūra 
buvo 1933 rugpiūčio 11 San 
Louis, Meksikoje. — 136.4 
laipsniai- Žemiausia temperatū
ra buvo antarktikoje 1958 rugp. 
25 — 125 laipsniai žemiau nu- 
liaus. Stipriausias vėjas buvo 
1934 bal. 24 Washingtone. N. 
H.. — 231 mylios valandai. Il
giausias lytus Chilėje 1916 — 
348 dien. Seniausias medis Bal
tuosiuose kalnuose Kalifornijo
je — jis augąs nuo 2640 mė
tų prieš Kristų.

Toki žemės ir žmonių gyve
nimo rekordai yra surašyti kny
goje “Guinness Book of World 
Records".

ris puikiausiai pavyko. Abejos So brose. Carcl Antonelis, Joanne An- ^is. Bet nereikia pamiršti ir tų. ku- 
Bcstono lietuvių piliečių draugijos tunelis. Faula Antonelis. Esther Lai- rįe atėjo j bankietą i: savo atsi- 
salės buvo kupinos ........................ . — - .
te dalyvavo suvirš 700 žmonių. Da
lyvavo seni amerikiečiai 
kuriai. Malonu buvo matyti tiek 
daug mūsų gražaus jaunimo.

Bankietas taip gražiai pasisekė 
dėl to. kad buvo sumanus ir darbš
tus komitetas, kurio nariams pri
klauso visų padėka. Komiteto gar
bės pirmininku buvo Jo Prakilny
bė prel. Pranciškus A. Virmauskis. 
pirmininku — kun. Jonas D. Žu- 
romskas. pirmininkėms padėjėjoms 
— Ona Skudris ir Florence Casper. 
Ją pagelbininkėmis buvo Anne Gai
rei! ir Isabele Lesčinskas.

Eankieto komitetą sudarė Cons
tance Barelis. Nellie Kamčnas. Elz
bieta Leščinskas. Jieva Marks. Ag
nės Matulis. Helen Mikulskį. 
Norkūnas. Monica Plevokas.

Bankis trašiūnaš. Betty Buckiey, /----
Casey, Eunice Cassis. Beatriče Dan- 

nauja- bmy, Patricia Dillis. Madeline Druz- 
dis. Fsancės Duseriek, Anne Evans. 
Mildred Flynn. Stella Gendrolis. Isa- 
belle Janulis. Florence Karr. Esther 
Betty McDougaH, Mary Mikevich, 
Anne Narir.kevich. Mary O’Donneil. 
Patricia Plansky. Josephine Satke-.Onos tvaškienės šokėjų 
vich. Frąnces Savicke. Mary Sa'.vis
ki. Eva Šidlauskas. Anne Constance 
Skudris. Beatriče Stakutis. Ju'ia 
VVashek. Eleanor VVasiliauskas, An- 
gelina Velniokas; Alice Yuscavitch. 
Alice Zaikis. Aldona Zirolis. Doro- 
thy Žirolis ir Franėes Zarveskas. 
Jos visos savo darbą gražiai atliko. 

Komitetui buvo išleista skoninga 
programa. Jai skelbimus surinko ir 
redagavo Juozas W. Casper. jr.. pir
mininkas. ir kun Albe: t Contons

Anna lankymu padarė Ši pobūvį taip sėk
mingą. 

Fo bankieto. 
kas kun. Jonas 
statė žymesnius 
dėjo už garbės 
meninę programą. Solistas B. Po- 
\-ilaviėius padainavo kelias daineles.

, j grupė pa
šoko tautinius šokius ir Nukryžiuo
tojo Jėzaus seselių mokinės išpildė 
meninę programos dalį. Klebonas 
Jo Prakilnybė prel. Pranciškus A. 
Birmauskis t: 
padėkos žodį.

kemiteto pirminin- 
D. Zuromskis pri- 
asmenis. kurie sė
sta lo. ir pravedė

visiems nuoširdų

Garbė Bostono lietuviams.
Komitetas

Eva
Marv ir Feliksas Zaletskas. Jiems priklau

so garbė, už tokį pavyzdingą dar-

DISPLAY

ROCHESTER FLOOR WAXING

PORTRETO. ŠEIMOS. VAIKŲ
Įvairių progą — vestuvių, krikštynų, gimtadienių poouvių ir 
pan nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

422 Menahan Streer, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Tel. HYacmi 7-4677

GLOBĖ PARCEL SERVICE Ine
praneša savo klijentams. kad 
ir kitus U S S R kraštus p<-r 

Elzabetho skyrių pasiekia paskyrimo vieta per 5 ar 6 savaites ir 
tai garantuotai.

Oficialiai legalizuotas skyritss 
visi siuntiniai siunčiami i Lietuvą

Ištroškusiems patarnavo k- r.iitc- 
1 ta-: iš pirmininko IVilliam J. Sku-i- 

ris ir narių — John Baltrašūnas. 
; John D’.ibovy. Charles Karr, Steplien 

Michkevich. John Marinkevich. Apo- 
’ Iftuvas Radauskas. Fiank Seluk ir 
! Edward Zaletskas.
■ Bendrą komitetą sudarė tVilliam 
. Susevk-h. pirmininkas, ir nariai Mai- 
; chael Casper. Josenh Leščinskas.
• Robert Leščinskas. Ror.ald Leščins- 
! kas. Alphonse Stakutis. Ceorge 
> Sinkevich. John Shilalia. AJbert Wa- 

shek ir Albert Wy< hulis.
Komiteto iždininku buvo kun. Jo

nas Svirskas. Spaudos komitetą su
darė tVilliam Gorski. pirmininkas, 
ir nariai kun. Jonas Klimas ir 
Jonas J. Romanas.

Bilietų komiteto pirmininkė buvo 
Frances Sumski, jai padėjo Lilliar. 
Bazzinotti. Anne Kontrini. Nellie 
Grabol ir Mary Ashmanskas.

Visiems darbuoto’? ms ir darbi
ninkėms priklauso didis padėkos žo-

Scrapšng Service 
IN 7-3355

< Porter Service)
Special ęonsideration given to 

Religious Instit utions.

CARMELITE PRIEST

Man of prayer
Man of zeal
Man of Mary

Rev. Vocational Director
55 Demarest Avė.
Englewood. N. J.

NEBŪK ŽILAS
Siuntiniai jknin-.iojr.mi labai sąžiningai ir siuntėjas gali pa

tikrinti įkainavimą pagal kainų katalogą.
nr.lintieji atnešti siuntinio asmeniškai, prašomi siųsti paštu 

tiesi..g 1 mūsų skyrių, o mes vėliau atsiųsim sąskaitą su katalogu.
Krautuvėje turim dide’.j pa.-.lrinkimą įvairiausių medžiagų kos

tiumams, paltam*, suknelėms, megztukų, odos ir 1.1.

H. W. MALĖ

HAIR WORKERS
For Old Established

VVIG COMPANY
Ventilators. V.’eavers, Hair prepar-

943 Eizabeih Avė., E"iabe?h, N. J.
JANE šlšlENt. savininkė

EI. 4-7608 li’ej E'’P' rier<••>. God n*’’. 5 dn" 
v-eek. Malė or female. 14th fkx»r, 
12 W. 27th Street, New York City

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

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už didelę S oz. bonka. 
Kanadoje 9-1.00. Garantuotame bū
site patenkinti. — TROPlCANA, 
Dept A; P.O. Box 305. Clinton, Ind.

DEAF CHILDREN
P.^-ina Supervisors at the New York 
Sehocl for the Deaf and havine the 
ftx»erience. vnderstandihg and pa- 
tienr-e vvith deat' children. we have 
decided to care for deaf children. 
bovs or girls. 8-14 vears of age. in 
our kome -Northfie’d. Vt.. on 170 
m-res. after school closes June 15th. 
Good moals. swimming. snorts and : 
other activities for the child. Rotos: 
S35 nėr veek. pr-r child. laundrv in- 
chidcd. Transportation to. & from

& Mrs. Martin L. Ler.ry. 5^5 Knoll- 
wood Rd.. Whitc Plnins. N. Y. or 
R. F. D. *1. Northfield. Vermont.

INTTMA^E Lonnge Se’tees $15. 
Par Stonis S4. Table S8. Chairs $2. 
Used. for sočiais, clubs. d°ns. and 
bpj-sj Ke'v eęuipment. Breakfast 
Nooks Home bars BEN MOREt
ine.. 3?Oi 3rd Avenue. B’-onx inopr 
East 158th Street i — L U 5-3547.

Scarsdale. Fort Hill Lonp-vievv — 
Immacu'.ete enchanting dormered. 
CAPE COD Has evervthin<r. Tvvo 
uedrooms plūs 2 unfinished. A n- 
praised S30.500. Asking $27.800.

" Princina’s.
Phone SC 5-2345

.v Dine at the

■ HOTEL ROGERS

Rocka’.vav Pk.. N. Y.
Litnoheon - Cocktail« - Dinnor 

Delightful D’-'in-r— Diners Club 
GR 4-9325

MAISON GRANADA !
RESTAURANT

Hotel Granada. 268 Ashland PI..
U L 8-2000 for reserv’tions. Your » 

' Hosts Charles Sabbatino Lncio > 
Vinci. Anierican-Cor-tinental Cuisinė » 
— Newly remodeled for vour din- t 
ing pleastire. — Cocktail Lounge. J

N. J.
QUEEN OF CARMEL 

NURSING HOME
Mrs. G. R. TELLER. R.N.. Mgr.

24 Hour Nursin-’’ Service
Tel. 946-4991

Reedtail Road Matan-an. N. J.

RAIŠE FUNDS I
for Schools - Scouts - Organizations
- Auxiliaries - Mothers Clubs. Etc. ; 
No Risk—No Investment. VVrite for 
Free Information Sal Pinciotto — 
105-28 - 133rd St.. Richmond Hill 
19. N. Y.: Tel - JAmaica 9-3396.

" EARN MONEY
for your Paristi. School or Cb>b.
Soli highest ųnality flavorings. 
Air sanitizer.s & Fumiture oolish.
All on consignement. Highest 
cash profits offered anv'vhere.

MC. DEL PRETE, 32 Coooer St., 
Bergenfield, N. J.; DU 5-7935

RUOŠTAME TJETUV1ŠKAS VES
TUVES. SALfcS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 26th S... N.Y.C, N.Y.

Tel.: MU 3-2928
Savininkas VACYS 8TEPONI8

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

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

Prekės garantuotos — Pristatymas greitas

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

Naujai atidarytas

GROŽIO SALIONAS 
“RŪTA“

Anna Masilionis. diplomuota specia
listė. Baigusi Paryžiuje. Dirbus Ber
lyne. Hamburge. Varšuvoje. Turėjusi 
salioną Biržuose. Klaipėdoje. Palan
goj ir Vilniuj. Neseniai atvykusi iš 
Lietuvos įsikūrė Jamaicoje prie 88 
gatvės, šalia J. Andriušio įstaigos. 
Važiuojant Jamaica traukinio linija, 
išlipti Forest Parkuay stotyje.

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

WHiTE HORSE TAVKRN
restoranas

PRANAS BRUCAS. savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. VVoodhaven 21. N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

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

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCV

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18 N V

Tel VTrginia 6-1800

if

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

Te!.: EV 1-1952
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 kairiomis.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

■ Dirbama kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito laiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

Važiuopnt subway: CANARSIE Line — išbpli Lorimer stotyje, 
JAMAICA Line — Hevves stotyje. CROSSTOVVN Line — Metro- 

Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.Į pohtan



BARGAIN HOU&E. Local 4. Long 
DtatMc* Movtag. AA -about our 
toastranee Coverage. Facking, Craž- 
tag. Stengė. Furniture bought and 
aoSd. “We movė anything from * 
Room to a HouMbold.** Prompt — 
ĮBfflctort - Courteous. Gali PR 3- 
8239. IMI Futton St, B’klyn. N. Y.

GEORGE** BAKE 8HOP 
"Wl*ere Teste ia the Dttference** 

Wedding cakeo arttstic&Ily decor*- 
tod. Baked oran tnaik, ptame orders 
our apectaity. Try our Ice Cream 
Cakffi Birthday, Anatvenaries & 
Party Čekes. 3740 E. Tremont Avė. 
Thrcggs Neek area. Call TA 8-6145

_*>**”£****■
DCSKAY

BUDDTS mANSPOBTJLTSOtt  ̂
Ine. — Ctorter Bude* — AIMto;

CMkooa - Spėriai Ratee — CSmrrik 
GroęA 8ri»oote Pfcnica and 

EteUgtas andeties — Intm-Stote 
Fermtted Currier — Make your 

Bmemtai mow — Cafl Hi 5-0770 
42-M 1«M Bt Fltmhtag, L.I.N.Y.,

JAV V£E*S Transportatton Group* 
Bu*M to Hlro — Spėriai Low 

Ratee to Ctaurches, Srimols and 
Eteii^oaa GroupB and Organiza- 
tiona-Make your ReBavatkm 

Ota CaU AT 9-9755 
171 E122md st New York CMy

Pereitą sekmadienį Randalls 
Island šventės metu įvyko fut
bolo rungtynės New Yorko DA-

M. LO8CIALO Carpet - Rug Oealers 
Brand Narnės: Roocbury - Weawer- 
Magee - Lomand Looms — Coritus. 
fbmpktg line Unoleum and Tile 
Residential, Conunerdal, Institu- 
tions. Ebcpert installatkms, all work 
guaranteed. CaU ES 2-4425 — 122 
Avė. T (Corner W. 9th St., B’klyn.

FB rinktinės su šiaurės Vokie
tijos aukštosios lygos rinktine. 
Rungtynės baigėsi lygiom (1:1) 
Prieš tai įvykusiame parade da
lyvavo ir mūsų jaunieji futbo
lininkai su savo vėliava. Jau
nių rinktinių susitikime mūsiš
kių nesimatė.

Tame pačiam Randalls Island 
(vietoje Polo Grounds, kuriame 
dabar New Yorko Mets rungty
nes prakišinėja) šią vasarą bus 
tarptautinės iutbolo lygos var
žybos. Pirmoje grupėje žais Vo
kietijos Reutiingenas, Škotijos 
Dundęe, Jugoslavijos Hajduk 
Split, Italijos Palermo, Meksi- 

. kos Gudalajara ir Brazilijos 
America. Antroje grupėje Aus
trijos Wiener SC, Vengrijos 
MTK Budapest, Švedijos Elfs- 
borg, Graikijos Pamathinaicos, 
Ispanijos Saragossa ir Portuga
lijos Belenensos.

Pirmosios grupės varžybos 
prasideda gegužės 20 — žai
džia Reutiingenas su naujai iš
keptu Škotijos meisteriu Dun
dee, kuris ir bus vienu iš gru
pės favoritų, ir Hajduk Split 
prieš Palermo. Atletas

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė.

- Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. K 

šeštadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais- — 12 vai. dienos.
Penktadienį, gegužės 11, iki — 
Trečiadienio, gegužės 16, 1962 

Spalvota filmą 
“EIN THRON FOR CHRISTINE”

Veda K. Merkis
PasauHo kandidatų p-bėse, kurios 

dabar vyksta Curaęao, tarp atrink
tųjų aštuonių didmeisterių, sensaci
jų netrūksta. Didieji favoritai: So
vietų M. Tai ir JAV — B. Fischer 
p-bes pradėjo su pralošimais. Tai 
krito prieš Keresą. Petrosianų ir 
Benko (JAV), o Fischeris prieš Ge- 
lerį ir Benko. o su Filipu iš Čeko
slovakijos nebaigė partijos. Po 3 
ratų lentelė atrodė šitaip: Benko 
(JAV) 2 tš., Geler. Keres, Petro
šiau taip pat po 2 tš., Filip (Ckslv.) 
1% ir viena nebaigta, Korčnoj l'į, 
Fischeris ir Talis be taškų. Iki pir
menybių užbaigos, žinoma, daug 
kas pasikeis, nes priešaky dar 25 
ratai, bet pralošimai pakerta viltis 
kiekvienam.
"M. Luckis, buv. Lietuvos rinkti

nės žaidikas, š.m. Argentinos pir
menybėse laimėjo antrą vietą. 1. 
Rosetto su 13 (iš 16 tš.). 2. M. Luc
kis 11, Cruz, Garcia, Bielicki po 
10^2 tš.

Oidž. Bostono šachmatų p-bės, 
gegužės 30 ir birželio 2-3 dd. pirmu
syk įvyksta pas lietuvius, So. oBs- 
tono Lietuvių Piliečių D-jos salėje. 
P-bėse rungiamas! dėl Lietuvių per
einamosios dovanos, kurią 1957 m. 
įsteigė ta pati Liet. Piliečių D-ja. 
Dovana graži ir įspūdinga savo di
dumu. Dukart tą dovaną laimėjo 
N. Anglijos čempionas J. Curdo iš 
Lynn. Mass. Jei jis laimėtų dabar 
trečią kartą — dovana atitektų jam 
visiškai. Po kartą tą dovaną lai
mėjo Goldstein, lietuvis Gediminas 
Šveikauskas. Scheffer ir Freeman. 
Šio p-bės yra atviros (Open), todėl 
jose gali dalyvauti ir kitų miestų 
ar valstijų šachmatininkai. P-bės 
bus A. B ir C kl.; dalyvauja patys 
stipriausi — jų laimėtojui skiriama 
$100 dovana, pinigais. Lietuviams 
derėtų susidomėti šiomis p-bėmis. 
Vietos šachmatininkai žada savo 
tautiečius pagloboti Bostone. Infor- 
muokitės pas K. Merkį, telefonu: 
AN 8-1282.

Pataisome pr. šachmatų skyriuj

RAMCO AUTO SCHOOL 
A 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

Brtog Your Cnr Here for “Spctag 
Cbeėk-uT — DOM*S SERVICE 
CENTER. Spėriai ctmsideruttm to 
DartoalakM readers. Genėtai Auto 
Repain, Tune-ups; compteto hitei- 
catian 4 brafce safety check. Tire*, 
Batteriea Tturt your car to the mnn 
who we*n the Star. — TA 2-3913. 
2280 Westchester Ave^ Braut, NY

čte Jus rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
Manimi nžpiktomi

ąt.rfrt F. PETERS - Petrauskas

SS':

V aidina:
Christine Kaufmann, D. Borsche,
A. Aranda, P. Rene. Komer ir kiti.

Priedinė filmą:
“Am Brunnen vor dem Tore”

Ir naujausia Vokietijos savai t. apžvalga

86+h CASINO THEATRE
210 East 86th SL o REgent 4-0257
New York, N-Y. BU 8-0561

Penktadienį, gegužės 11, iki —
Ketvirtadienio, geguž. 17, 1962

Spalvota filmą su pasakiškais gam
tos vaizdais ir dramatine meile —

skelbtus USCF National Ratings. 
Turi būti A kl.: Vincentas Žukaitis 
1983. Algis Makaitis 1950. Dera pa
brėžti. kad Algis Makaitis, 17 metų 
jaunuolis, sparčiai žengia prie eks
pertų klasės (prasideda nuo 2000). 
šiemet jis baigė trečiuoju Massa- 
chusetto p-bėse. vos pustaškiu at
silikęs nuo laimėtojo G. Proll.

Robert Byrne (JAV). Mar dėl 
Plata tarpt, turnyre, Argentinoje, 
įveikė Sovietų didmeisterį B. Smys- 
lovą, buv. pasauUo meisterį. Čia 
toji partija. Baltieji — R. Byrne, 
Juodiem — B. Smyslov.^AngUška

“SCHANDFLECK” 
Vaidina:

Heinrich Grėtler. Geriinde Locker,
Harry Fuss, Evi Sarvaes ir kiti, 

Priedinė fnma:
“ M a r i I i ”

Ir naujausia Vokietijos savai t. apžvalga 
•nvu ■>tai<-aueiieir»

DISPLAY

partija. — 1. c4 e5 2. Žc3 d6 3. g3 
Rg4 4.d4 2c6 5.d5 2b8 6.Rg2 2f6 
7. 2f3Re7 8. h3 Rd7 9.0-0 0-0 10. e4 
2a6 !LRe3 2e8 12. 2el c5 13. f4 Rf6 
14. 2f3 exf4 15. gxf4 Rxž 16. bxR 
Va5 17. Vd3b5 18. CxbVxb 19. Vd2 
Bb8 20. Bfbl VxB-į- 21.BxVBxB4- 
22. Kh2 f6 23. e5 fxe5 24. fxe5 2ac7 
25. exd6 2xd6 26. Rxc5 2ce8 27. 2d4 
Bf6 28. Ve2 Bg6 29.2c6 Rx2 30. 
dxR Bb5 31. Rd54- Kh8 32. Rx2 2xR 
33. c7 ir juodieji pasiduoda.

HOTEL ST. JAMES "The World 
Famous Away from Home”, in the 
heart .of Radio City. Times Square. 
Theatres & 'uth Avė Shops. Single 
rates from $4.50, Doubles — from 
$6.00. TV - Radio in every room. 
Special weekly rates. 109 W. 45th 
St, (Bet. Avė* of Americas & Times 
Square), N. Y.C.; JUdson 2-5190.

RADIO & T.V.

MEN — HAIR OFF!
FACE - BACK - CHEST - ARMS

Rapid. Painless. Permanent 
Lowest rates. Absolute privacy. 20 
yrs. experience. Free Trial Treat- 
ment. E. Capaldo — PE 6-2920. 
33 W. 42 Street. N. Y. C. 8th Floor.

134 - 16 Northern Blvd., Flushing

J. L. ELECTRONICS
TV - RADIO - HI-FI STEREO 

SERVICE &
PARTS DISCOUNT CENTRE

212 Ist Avenue, N. Y. C.
(nr. 13th Street) 1

GR 7-3040

D A F
FULLY AUTOMATIC 
and AIR-COOLED

NO GREASING — UP TO 40MPG 
5 PASSENGERS—HUGE TRUNK 

Priced from

$1455!
Free Radio with this Ad. Limited 
Time. See It — Drive It At.

Brooklyn’s Newest Dealer!

G & B
AUTO SERVICE CORP.

1310 Atlantic Avė. — PR 4-7500

“For Your Wedding Receptūra” — 
Be Sure to Call CONCOURSE 
TOWERS LIOUOR STORE for the 
finest domestic & imported brands. 
Your host S. Altman. Free delivery 
anyvvhere in the Bronx. Call WE 
3-3623 — 3131 Grand Concourse, 
Bronx, N. Y.

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

FOR BETTER WEDDINGS AND 
WEEK-END DANCING

TUXEDO BALLROOM '
Offers The Finest

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

THWAITES INN, INC.
CITY ISLAND

Open All Year — Catering to 
Weddings - Banguets - Showers 

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

Call Banąuet Manager
TT 5-1023

FANTONI DANTĘ STŲDIO
20th ST. PHOTOSTATS 

Copy Negatives and Prints 
• Studio and Location Photography 

130 W. 20th Street. N. Y. C.
AL 5-6183

KEASBEY ROBT. A CO.

CONTRACTORS & ENGINEERS 
COMMERCIAL - INDUSTRIAL

INSULATIONS

141 West 19th Street, N. Y. C.
CHelsea 3-8300

JOHN N. RIGAS FLORIST 
Richmond HiB. N. Y. Flowers for 
all occasions. Bridal boąuets. wed- 
ding arrangements. Specializing in 
įveddings. 24 hour service; Funeral 
designs. etc. Vlrginia 3-3581 (If no 
answer - VI 3-9611) 118-19 Liberty 
Avė., corner Lefferts Blvd.

“For Your Wedding or Party”

GLENACREFARM
Serving all Quęen& Platters for all 
occasiom — 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. 
RE 9-5036; 9to7pm, Fri. tolOpm.

OZONE PARK 382M0 — Nev 2 
Family GAS Roocns for troly good 
bomea, IdeaSįy located, aear all eon- 
venfeneM; featurtng altro-modern 
Įritėtam* A tatho maater siae bed- 
roems, private driveway, Brick and 
Cedar construction. Call KiUder_

VI 6-3558

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

FAirbanks 4-3838

STELLA D’ORO, Flushing. Brides- 
To-Be—"An occasion to be remem- 
bered” — ItaJian-American cuisine. 
Accommodation to 180, private rm„ 
wines & liąuors; air-cond., free park
ing. Ghoice 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 
Furniture 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. — TeL JA 3-1234.

TAG UPHOLSTERY CO.
203 Wilson Avė., Ridgevvood, near 
Myrtle Avė.

KTTCHEN SETS RECOVERED 
At Lowest Prices

Free Estimates. “We Go Anyvvhere” 
Call Dąys HI 3-0430 
Nites —GL 3-8647 -- «

Future Bride PHOTO STUDIOS
Candid Wedding Albums - Color - 
Black & WTrite - 3 Dimensional - 
Slides • Movies. Arrangements for 
Honeymoon Flmvers, 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., Ridgevvood - B’klyn.

CaU EV 6-589C

BIS FL00R COVERING
Custom installation, Free estimates 
All popular brands instaUed 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 Oiscounts to Darbininkas 
Readers! All popular brands Floor 
covering: Linoleum, Sandran, Ken- 
tile; also Paints, Hardvrare, WaU- 
paper. Expert instaUations, Free 
Estimates & Delivery. 1025 Flush
ing Avė., near Wilson Avė. B’klyn. 
H Y 7-3326, if busy call HY 7-1370.

East Rockaway, L.I. 7 Room Solid 
Brick ColoniaL tile room — Center 
haU. Attached garage, 3 bedrooms, 
2 K baths, 90x100 plot, screened 
porch, with wicker furniture, alum, 
stonas 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 
appointmenL $32,500. LY 9-4964.

L. L Syosset North, St. Edward’s 
Parish. Walk to RR, stores. church, 
school; 3 bedroom centerhall ranch, 
att. garage, baths, fin. base- 
ment, oversized plot, storms and 
screens, w/w carpeting, oil heat; 
all appliances; 4Vz% G.I. mortgage, 
$20,990. Owner. — WAlnut 1-4140.

Oueens, N. Y.. , Wakefield 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. 4*^% GI mort-
gage. Owner. $19,900. OL 9-8058.

y ta ta M M ta to to ta ta w ta s 'to•to

| S & G MEAT MARKET 1
£ ANTANAS VAITKUS, vedėja* 4

‘ Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę:
► 84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N;Y. • VI 9-5077
k buvusi !
» J MIRONO MAISTO KRAUTUVfc
» 346 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — Tel. Stagg 2-4329 ,

1
 Papigintomis kainomis priimame užsakymus į

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius <

We take all orders special price for VVeddings and Parties 1
Home-Made Bologna J

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.

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

'College Point — 2-Family. 1 yr. old 
detached, 5 & 6 large rooms. Income 
$160 mo.; 2-car garage, sewers, bus, 
schools; storms & screens; laigė 
elosets; landseaped.

$34,500 — PRIVATE
FL 3-7063 IN 1-4842

Jackson H ghts., Boston pine homes, 
New 2-Families, custom built. Few 
left! Solid brick, ultra modern, tile 
roof, Hollywood kitehens & baths, 
fin. basement, garage, balcony and 
garden; excellent income, — near 
everything; 5%% mortgage. Model 
at 71-03 31st Avė., Jackson Hghts, 

OL 1-3895

Port Washington, L.l. Our Lady of į 
Fatima Parish. 3 yr. 7 room Split > 
level, 1^ baths, 3 bedrooms, living ’ 
rm., dining rm., eat-in kitchen, 15’ >
x20’ den, gas heat; near beach & 
mooring rights, 40x100. Bus service 
to schools, walk to shopping center. 
Extras. Mušt see to appreciate. Mid 
$20’s. Owner. — PO 7-8564.

R E P U B L I C I

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

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager Į

Didelis pasirinkimas I
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms »

LietuviSkų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO 
krautuvė

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

BELLECLAIRE HOTEL — Ideal 
for visitors when in New York City 
Coliseum area: 1-2-3 room apart
ment s, Kitchenettes & Baths; Maid 
service. Television. Transient and 
Permanent; air conditioned rooms. 
rcasonable rates. E N 2-/200 N.Y .C. 
Broadvvay & 77 St., Ncw York City

CHARLES DEFELICE
Plumbing Contractors Ine.

fast, dependable service since 1929 
Kitchen - Bathrooms - Watcr Mains

ALTERATIONS 4 REPAIRS 
GAS HEAT

Viotations removed. Scwcr CIcaning 
Service — service throughout Man
hattan and Cįueens

LE 2-0824
239 EAST 24th STREET, N. Y. C.

- MAYSONET
RADIO and TV SERVICE 
We Repair Ali Kinds of 
T.V. Hi-Fi and Radio* 

Bet. Attorney & Clinton Sts.
174 Rivington St.. N. Y. C.

OR 7-3620

FUNERAL DIRECTORS

&
Henry WEYDIG & Son, Ine.

FLushing 9-8563 
Fl'NERAL HOME 

Charles Wevdig, Lic. Mgr. 
13-39 122nd St, College Point N.Y.

WATERPROOFiNG

SEAL-TITE
WATERPROOFING CORP.

Roofing - Sheet Metai Contractors 
I m medi a te service - Free estimates 
Rcasonable prices - Quick Service

CaR TR I-5073

CAPRI TENT CO., INC.
TEN’l'SJ RENTED

For Parties and all Occasions 
Dance Floors - Parties - Canopies 

Shows-,Expositions, Etc.
106-10 Van Wyck Expressway 

J am ai c a — JA 9-3113

STELLA D’ORO Italian Cuisine — 
‘A Fabulous Roman Palace Setting’ 
Cocktail Lounge. Dinner A Supper 
A la Carte. Farty Yacilities. — 5806 
Broadvray, near 238th SL, N. Y. C.

Diners Club - American Expifess 
Free parking on our own lot Ooeed 
Monday. CaU i____ _ Kl 8-2245

Merrick, L.l„ Sacred Heart Parish. 
near Park Avė., School luxury cus
tom cedar and stone, 6 year Center 
haU Ranch, 3 large bedrooms, ja- 
louised Florida room and panelled 
den with built-ins. 2 full baths. eat- 
in kitchen, finished basement, land
seaped 75x120. 4į^% 25 yf. GI mtg. 
occųp. Jul. lst. $25,990. MA 3-0931.

OUEENS, Richmond Hill — New, 
2-Families, 5 & 5 rooms. All Brick. 
Convenient shopping; one-fare zone.

Model Now Open

118-09 103rd Are. Tel.: VI 6-9008
VIU.AGE OEVELOPMENT Corp.

Tel. VI6-9008

KAHN LUMBER G MILLWORK 
CO., Ceiling Tile Special. WHITE 
CEIUNG TILE FIRST QUOLITY 
9č per Sqūare Foot. Free parking. 
Shop and Save —

INdependence 1-4300

BEAUTIFUL AWNINGS 
Storm Window«

Manufactured and designed by us. 
F.H.A. Terms available Colorweld 
Aluminum and Fiberglas. Lowest 
Prices! EQUTTY Awning Mfg. Co. 
Showroom: 219-13 Linden Blvd., 
Cambria Hts., N. Y. Louit Greco, 
Manager — LA 8-8570.

FLOWERS BY MONTE
Arrangements for All Occasions: 
Weddings. Showers. Funeral designs 
Dont forget Mother on Mothers Day 

Religious articles and Planters 
Deli vertes — Open Sundays 

Tel. TU 2-3139
3504 White Plains Rd.. Bronx N.Y

GALANT PASTRY SHOP
INC.

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

Ouality Butter makes the differ- 
ence. We make excellent Birthday, 
Wedding Cakes and .Pastries; we 
specialize in the Best Cheese Cake: 
Taste it and youH love it. AU Wed- 
ding and Birthday cakes made the 
šame day.

Call LE 4-9409

Brooklyn - Cypres* Hill*, Arlington 
Avenue. DETACHED 2 - FAMILY 
HOUSE, 12 Rooms, 3 Baths, Oil 
steam heat; 2-car garage. EASY 
TERMS — GOOD CONDITION.

Call APplegate 7-5720

Closeout Colored Bathtubs, Barins, 
Tanks and Bok! $79.50 Large se- 
lection of Plumbing, Pipe eut to 
size. Threading; Fence wire, Gatės, 
Fitings. Come in look around. Save 
Moneyt NIKES PIPE YARD. 2816 
Boston Road. Bronx. N.Y. (near 
Wiiliams Bridge Rd.) OL 5-0952.

Prospect Park SW Holy Name par. 
1 fam. brick. can be converted to 2 
fam.. 4 large bedrms, spacious Hv. 
A din. rm, modern interior, enclosed 
porch. tile kiteh wlth breakfast rm, 
2’į tile baths, fin. bsmt., gas heat. 
brass plumb., 220 volL. elosets, air 
cond., s/s, backyard; near all con- 
verrtences. No brokers, $23,750. Tel. 
HY 9-8180.

ROCA AUTO DRIVING SCHOOL
103rd Street oft Broadvay 

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

Call AC 2-5300

Ridgewood Home* — 79th Avė A 
Cypress Avė. 1 block North of Coo- 
per Avė. NEW 2 FAMILY one 5- 
room rcntablc apt. A 7 room du- 
plex apt. solid brick, 3 coat plaster, 
hot water heat. schools, shopping. 
transportation. many other featurės. 

$33,990
Directions: Myrtle Avė to Cypress 
Avė. South to 79th Avė., tum left 
’3 block to model. — OL 1-7640.

Silver Bell Baking Co.

(Ridgewood) 

Tel EVergreen 2-6440

36-3840 STAGG ST.

Telefonas: STagg 2-5938

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS

1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

8*M vestuvėm*, Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlal 
pietūs. Pirmo* rūšie* lie
tuviška* maistas prieina 
mumis kainomis.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

BROOKLYN 6, N. Y.


