
DAR APIE KREMLIŲ IR VATIKANU 
Nežinia, kas daugiau domina — ar Adžubejaus pri
ėmimas, ar enciklika apie taiką, bet nauji įvykiai at
naujina kalbas apie santykius tarp Kremliaus - Vatikano

Komitetas pavergtiesiem ir baime, ką pasakys Maskva
Laiko galas praėjo nuo Ad- 

žubėjaus viešnagės Romo j e- 
Bet apie ją vis pakalbama. Ją 
primena nauji Įvykiai, įvykė
liai. štai keletas: — Tik nese
niai Vienos kardinolas Koeni-

vienas dalykas — mūsų tikė
jimas, mūsų Bažnyčia, popie
žius, šviesa, kuri šviečia tamsy
bėse ir nors tolimoje perspek
tyvoje mums palieka viltį at
gauti laisvę ir nepriklausomy-

Atstovų Rūmų specialus ko
mitetas pavergtiesiem — tai 
idėja, kuri jau nebe pirmi me
tai yra Kongrese; kuriai prita
ria abiejų partijų eilė žmonių. 
Atstovų Rūmų tvarkos komisi-

Kas turely lemti kovoje už laisvę: baime, kad nebūty įžeista 
Rusija, ar įžeistas teisingumas?

tojo, kur jie yra jautriausi —
joje eilė liudininkų sutartinai 
pripažino, kad mes, amerikie
čiai, turim nuolatos ir sistemin*
gai spausti Sovietus toje vie-

o tai pavergtųjų tautų reikalas.
Tačiau vyriausybė su tuo 

delsė, o valstybės sekretoriaus

mininkui Smith pasisakė prieš *

laiškas tvarkos komisijos pir-

tokio specialaus komiteto stei
gimą. Jo pagrindinis argumen
tas — esą toks komitetas bū

Sovietų propaganda yra grį-

griauta naudojantis faktais iš 
pavergtų tautų gyvenimo. O 
tam ir reikalingas komitetas.

Kongresmanas Derwinski pri
minė. kad gegužės 7 respubli
konų 'politinis komitetas pasi-

gas lankėsi Budapešte pas kar
dinolą kalinį Mindszenty. Pas
kiau tas pats kardinolas lan
kėsi Lenkijoje. Dabar praneš
ta, kad Lenkijos kardinolas 
Wyszynskis jau nuvyko į Ro
mą. Leidžiamas gandas, kad ga-

bę. Bet jei Vatikanas su pa
vergėju derėtųsi ir susiderėtų 
dėl mūsų laisvės, tai ta vienin
telė moralinė paguoda būtų už
gesinta. O taip pat ir prakti
niais sumetimais mes atsisako
me nuo Vatikano intervenci-

Anas beglvs Svensonas — lietuvis?r? •'
Amerikos armijos kapito- išsiųsti į Ameriką ir jis pats 

nas Alfred Svenson, kilęs iš grįšiąs balandžio pradžioje. 
Scrantono, pabėgo į rytų Vo- Laiškas buvo rašytas, kaip mi- . 
kietiją ir ten paprašęs azylio. 
Jo motina, kuri dabar dirba 
Kongreso bibliotekoje, pasisa
kė įgavusi iš jo paskutinį laiš
ką kovo mėn., kuriame buvo 
pranešta, kad jo daiktai jau

ini H. Tribūne, lietuviškai jo 
įgimtąja kalba, nes jis su mo

tina išvykę iš Lietuvos jau po 
antrojo pasaulinio karo ir Ame
riką pasiekę pro išvietintuję 
lagerius.

Sovietai skelbia

McNAMARA, apsaugos sekreto* 
rius, atleisdino admirolą.

turį Hitlerį
— Sovietai gegužės 3 pasi

skelbė turį Hitlerio lavoną. Per 
18 metų apie tai tylėjo. Mar
šalas Žukovas dar buvo palei
dęs gandą, kad Hitleris pabė
gęs į Ispaniją ar Argentiną.

— Laose gegužės 3 tarptauti
nės komisijos helikopterius ap
šaudė komunistai.
kopteris sugadintas ir 4 vyrai

— Prancūzijos ir Alžiro 
santykiai geri — Prancūzija pa
žadėjo atitraukti savo kariuo
menę laiku, kaip sutartyje nu
matyta. O Alžiras pažadėjo gau
namos iš Prancūzijos paramos 
20 proc. skirti už nusavintus 
prancūzų turtus. Per metus su
sidarys tokiu būdu apie 40 mil.

— Salingeris, prezidento 
snaudos šefas, jau nuo gegu
žės 7 su 20 pareigūnų ruošia 
kelią prezidento kelionei birže
lio mėn.
— Konservatyvioji kalbėto

jai New Yorke aštriai smerkė 
prezidento Kennedy Kubos po
litiką. Kalbėjo ats. gen. Wede- 
meyeris, buvęs valst. sekr. pa
dėjėjas Braden. Ragino imtis 
tiesioginės akcijos rusam iš 
Kubos pašalinti.
— Vokietijos busimojo kanc

lerio Erhardo prestižas pakilo, 
kai jam tarpininkaujant buvo 
likviduotas grėsmingas metalo 
streikas. Pagal sutartį 400,000 
darbininkų gaus 5 proc. prie
do ir nuo balandžio kitais me
tais dar 2 proc.

Antrasis Telstaras
— Amerikos antras Telstar 

paleistas gegužės 7. Jis pakilo 
aukščiau, nei buvo numatyta, 
iki 604 ir 6,713 mylių aukščio-

— Popiežius Jonas XXIII 
sirgęs — atšaukęs dėl to 
kurias savo keliones.

su
kai

— Europos ūkinė rinka 
sutiko pakeisti muitų žemės 
ūkio produktam, kaip buvo no
rėjusi Amerika. Priešinosi 
Prancūzija, ir ją rėmė kiti.

— Sy rijoje suorganizuotas 
egzilinis komitetas prieš Jor
dano karalių Husseiną. Jorda
nas sustiprino pasienio sar
gybą ir įvedė karo padėtį kraš
te.

ne

tų nuolatinis šaltinis priekaiš
tam prieš Sovietų Sąjungą ir 
tai sunkintų derybas dėl Ber
lyno krizės.

Komiteto idėjos šalininkai 
naudojasi progom Kongrese 
kelti ir kelti komiteto klausi
mą ir griauti argumentus, “ku
rie vartojami prieš komitetą. 
Gegužės 7 kongresmanas Ed- 
ward J. Derwinski vėl tarė žo
dį už savo siūlytą rezoliuciją 
(H. Res 15), ragindamas vy
riausybę rūpintis ne tuo, kad 
Rusija nebūtų įžeista, bet pir
miausia tuo, kad būtų vykdo
ma laisvojo pasaulio kova 
prieš totalistinę komunizmo 
vergiją.

stą neteisinga prielaida, kad skelbė jaučiąs pareigą pasisa- limų diplomatinių santykių tarp 
esą komunizmas eina išvaduo- kyti už ir paremti žmogaus tei- Vatikano ir Lenkijos reikalais, 
ti tautas iš kolonializmo ir im- sės ir laisves visur, kur tik jos Dar naujesnis įvykis — nauji
perializmo. Tąi gali būti su- yra pažeidžiamos. Vatikano įgaliotiniai lankėsi 

Budapešte ir derėjosi su Ven
grijos komunistine valdžia dėl 
kardinolo Mindszenty likimo. 
Vokiškasis laikraštis Staatszei- 
tung pranešė ir apie kardino
lo Mindszenty išvykimo iš Ven
grijos sąlygas: komunistai tu
rį nekliudyti Vatikanui paskir
ti Vengrijos primą Mindszenty 
vietoj; turį nekliudyti skirti 
kunigus ir netrukdyti religinio 
auklėjimo. Tos pačios rūšies 
dar žinelė ir iš Lietuvos
mon atvyko lėktuvu 13 maldi
ninkų.

Toje margoje įvykių ir spė
jimų apie kokią naują Vatika
no liniją painiavoje dėmesio 
vertas nepriklausomo liberali
nio šveicarų laikraščio Die 
Weltwoche korespondento iš 
Romos pranešimas.

—Ro-

KARINĘ POLITIKA SPRENDŽIA KARIAI AR CIVILIAI?

jos, nes mes rusus nepalyginti 
geriau pažįstam nei tie parei
gūnai Romoje. Mes žinom, kad
Sovietais negalima pasitikėti; 
kad su jais sudarytos sutartys 
neturi jokios vertės ir kad jie 
niekad neatsisakys savo visoje 
pasaulinėje politikoje siekimo 
sunaikinti krikščionių Bažnyčią. 
Tariamos Sovietų nuolaidos Va
tikanui galėtų būti tik išvirši
niai ženklai, bet tik ne pačios 
padėties Bažnyčiai pagerini
mas.”

pas, kad kiečiausiai tam prie
šinasi adm. Andersonas. Net ir 
Kubos krizės metu McNamara 
saugojęs tiesiogiai, kad tik An
dersonas neiškryptų iš prezi
dento direktyvų, vadinas iš ci-

jo
Jo

su

Karinių ir civilinių pareigū
nų santykiai yra naujausia te
ma Amerikos vyria usybės 
sluoksniuose. Ir ji rado gau
saus atbalsio spaudoje. Bū
tent:

Prezidentas atleido laivyno 
operacijų šefą adm. George W. 
Anderson — atsisakė pratęsti 

buvimą antram dvimečiui- 
vietoj paskyrė adm. David 
Macdonald. Kitaip pasielgė 
aviacijos štabo šefu gen.

Curtis E. LeMay — jam pra
tęsė, bet įsakmiai tik vieniem 
metam, ne visam dvimečiui. — 
Kariuomenėje ir Kongrese tai 
nustebino. Daugelis buvo ma
nę, kad adm. Andersonas bus 
paskirtas jungtinio štabo šefu, 
kad amžius čia negalėjo turė
ti įtakos, nes ir atleistasis ir 
paskirtasis esą vienmečiai — 
po 56 metus. Ir Lawrence ir 
juo labiau A. Alsop tiesiai sako, 
kad tai*yra padaras konflikto, 
kuris eina Pentagone seniai 
tarp civilinių pareigūnų ir ka
rinių. Pentagone vyrauja įsiti
kinimas, kad apsaugos sekreto
rius McNamara esąs tas griež
tos rankos administratorius, ku
ris reikalauja visiško pritarimo 
jo nuomonei. Apsaugos sek-

ra ir pasiūlė Andersoną pre
zidentui atleisti. Gen. LeMay 
taip pat priešingas McNama- 
ro planui. Bet dėl jo padary
tas kompromisas, nes du at
leisti iš karto gali sukelti per 
stiprią reakciją- Ypačiai kad 
gen. LeMay turi daugel Įtakin
gu draugę Washingtone, o New 
Yorke, tur būt, dar daugiau.

Kritikuodamas civilinių pa
reigūnų dominavimą karinių 
klausimų sprendime, D. Law- 
rence priminė, kad Korėjos ka
ras buvo pralaimėtas Vakaram 
kaip tik dėl to, jog jungtinį 
štabą nuolat įtaigojo civilinis 
spaudimas. Priešingai buvę pir
mame ir antrame pasaulinia
me kare — tarp prezidento ir 
armijos bei laivyno šefų nebu
vo jokių tarpininkų.

Spauda ir valdžia
Spaudos konferencijoje ge

gužės 7 apsaugos sek. pava
duotojas Roswell L. Gilpatric, 
šiaip šalčiausias iš pareigūnų, 
kamantinėjamas žurnalistų 
klausimais dėl jo" santykių su 
Boeing ir General Dynamics fir 
mom, paliko konferenciją ir 
perdavė pasikalbėjimą su ko
respondentais savo pavaduoto
jam.

Nepaisant priešingumų tarp 
Kremliaus ir Vatikano — rašo 
šveicarų laikraštis — tarp šitų 
dviejų ašigalių nuo kurio šal

tas, kurio negalima paneigiL Į- 
takingi bažnytiniai sluoksniai 
su nustebimu klausia, kodėl po-

ROSWELL ___ ... _____
maro* pavaduotojas, turčjo pasi
traukti ii konferencijos.

— Anglija gegužės 7 apkal- rotorius. pasak Lawrence, sie
tino komunistus, kad jie kurs- nustatyti kariuomenės or
te graikus prieš anglus. Prie eanizacijos pobūdi - strategija, 
jų prisidėjo ir 100 darbiečių -kokius ginklus reikia pirkti, o 
parlamentarų. ne kariniai specialistai.

McNamara, žino, sako AIso-

MOKYKLŲ STREIKAS pertraukiamas?
Missouri priėmus įstatymą, 

kad miesto autobusais negali 
naudotis privatinių mokyklų 
mokiniai, buvo suorganizuotas 
savotiškas streikas — mokiniai 
masiškai iš privatinių mokyklų 
užgriuvo viešąsias. Kai kuriose

Amerikoje 18 valstybių ne
kyla klausimo, kad konstituci
ja neleidžia vaiko vežti mies
to autobusu į privatinę mokyk
lą. Tokios valstybės yra: New 
Yorkas, New Jersey, Kaliforni
ja. Illinois, Michigan, Massa-

teko visai pertraukti darbą dėl chusetts, Indiana, Louisiana, 
perkimšimo. Tačiau įstatymų Kansas, Maryland, Kentucky, 
leidėjai tvirtai laikėsi principo: Connecticut, West Virginia, 
geriau duoti 66,5 mil. dol. vie- Oregon, Maine, New Mesico, 
šosiom mokyklom, kad tik ne- Rhode Island, New Hampshire. 
reiktų išleisti autobusam 763, ,
400 per metus privatinių mo-
kyklų reikalam. Kai kur strei
kas tebeina- Kai kur jau at
šaukti mokiniai vėl į privatines 
mokyklas, nes metų pabaiga. 
Tačiau tėvai grasina, kad at
naujins tos rūšies streiką nuo 
rudens.

Kraustos iš Haiti
Amerika Įsakė savo pareigū

nų šeimom iš Haiti išvykti. 
Taip pat Kanada. Saugumo Ta
ryba pradėjo Haiti skundą
svarstyti antradienį, gegužės 8. kietijai, 13 metų.

vy. ANOERSON

— Lenkijoje nuteistas vo
kietis, šnipinėjęs vakarų V6-

MASKVOJE BYLA KAIP HISSO
Maskvoje gegužės 7-pridė

jo Olego Penkovskio ir anglo 
Wynne byla dėl šnipinėjimo 
Anglijos ir Amerikos naudai. 
Abudu, žinoma, prisipažino kal
ti. Penkovskis aiškino, kad 
esąs sovietų atsargos pulkinin
kas, buvęs užsienių skyriaus 
prie valstybės mokslinių tyri
mų komiteto direktoriaus pa
vaduotojas. tarybiniais reika
lais lankęsis Paryžiuje ir Lon
done. Londone vieno vizito me
tu jam buvo parodytos Ameri
kos ir Anglijos pulkininkų 
jam specialiai pasiūtos unifor
mos. Jom jis apsivilkęs- Jam 
labai jos patikusios. Su jom 
fotografavęsis. Jam pažadėję 
po 2.000 mėn., jei jis pereis 
dirbti į Ameriką ar Angliją. 
Jam buvę pinigai reikalingi. 
Jis išlaidus, lengvo gyvenimo 
šalininkas, turis penkias meilu
žes. dėl lo jis tokis nususęs 

“Jis pateikęs 
lam ir amerikiečiam apie 5,000 
filmų iš mokslo, ūkio, techni
kos srities, o taip pat žinių 
apie santykius su kinais ir t.t. 
Skaitant jo pareiškimus jau
čiamas sovietinis stilius žmo-

gui suniekinti — ne jo indivi
dualūs žodžiai, bet jam padik
tuoti.
rikps
kurie
buvo
doje ši byla buvo palyginta su 
amerikine Hisso byla.

Byloje įvelti ir 6 Ame- 
atstovybės pareigūnai, 

daugumas jau anksčiau 
išsiųsti. Amerikos spau-

Kokios reikšmės Vatikano san
tykiai su Kremlium gali turėti 
Italijai? Atsakydamas į tai, lai
kraštis rodo dvejopą suprati
mą ir to supratimo skiria dve
jopus atstovus tarp Vatikano 
sluoksnių. Viena grupė, vadi
nami tradicionalistai, tarp ku
rių yra kardinolai Ottaviani, Si- 
ri, Rufini, seka suartėjimą su 
Kremlium susirūpinę ir tam ne
pritardami. Jie tylėjo bažnyti
nio susirinkimo sesijos metu. 
Bet jie prašneko po Adžube
jaus atsilankymo. Tradiciona- 
listų įtakoje esąs Romos laik-

mažiausiai pusę milijono bal
sų”. (Po rinkimų aiškėjo, kad 

piežius priėmė aukštą sovietinį komunistai gavo per milijoną 
naujų balsų, pažymėtina, kad 
Oss. Romano reagavo į dalies 
italų spaudos aiškinimą, kad 
Adžubejaus priėmimas sustip
rinęs komunistus: Vatikano lai
kraštis. būtent, parašė, kad po
piežius visus priima, o dėl ko
munizmo ir Bažnyčios mokslo 
suartėjimo negali būti ir kal
bos. nes tiesa ir klaida negali 
suartėti).

PO 
su- 

ir

pareigūną; ko siekė Chruščio
vas, siųsdamas savo žentą į Ro
mą; kokių psichologinių ir 
litinių padarinių turės tas 
artėjimas Italijai, Europai 
visam pasauliui. '

Vatikanas — aiškina laikraš
tis — turi du siekimus. Se
ną ir naują. Pirmas — tai no
ras vienybės su ortodoksine 
Rusijos Bažnyčia. Naujas sieki
mas — gelbėti, kas dar gali
ma, lengvinant katalikų padėtį 
anapus uždangos.

Laikraštis kritiškai žiūri į 
abiejų siekimų įvykdymą. Su
sijungti, sako, su ortodoksę 
Bažnyčia nėra jokių galimybių. 
Pastaroji yra Rusijos dalis, tau
tinė bažnyčia kaip ir carų lai
kais. Jai svetimi anttautiniai 
Romos Bažnyčios siekimai. Ji 
tėra vergiškas sovietinės val
džios įrankis.

Kokios įtakos gali turėti Eu
ropos ir pasaulio politikai — 
atsiliepė prancūzų katalikų lai
kraštis La Croix. Pasak La 
Croix Chruščiovas pasirinko I- 
taliją kaip punktą, pro kurį 
lengviausiai galėsiąs susilpnin
ti ir sukrėsti Vakarų apsaugos 
sistemą. Sovietai Italiją laiko 
silpniausiu Nato nariu. Susi
pratimas tarp Vatikano ir 
Kremlius galėtų padaryti į- 
takos, kad Italija atsidurtų

Dėl įtakos anapus uždangos.
Skeptiškai žiūri ir į galimy

bę pagerinti katalikų padėtį a- 
napus uždangos.- Jos nepage
rins derybos su Sovietų val
džia. Iš Lietuvos, Lenkijos, 
Vengrijos ir kt. paskutiniais lai
kais atvyko daug bėglių- Pri
vačiuose pasikalbėjimuose jie 
buvo atviri. Laikraštis duoda 
pareiškimą vieno tokio atvykė
lio, tesuminėdamas. kad jis 
esąs lietuvis, katalikas, moky
tojas. To atvykėlio žodžiais pa
dėtis anapus uždangos taip ver
tinama:

“Mes, lietuviai, griežtai atsi
sakome nuo Vatikano inter
vencijos mūsų padėčiai page
rinti — ir tai kaip tik dėl mo
ralinių priežasčių, nes mūsų 
varganoje būtyje sovietinėje 
priespaudoje mus palaiko tik

— Brazilijos lėktuvas gegu- 
6 nukrito Sao Paulo mies- 

GhENVILLE WYNNE —- anglų te. IŠ 44 užmušti 31, 13 ligi> 
MnHeriua Maskvos totsmc. ninėse — kažin ar atlaikys.

“neutraliųjų” eilėje.
Savo samprotavimus La 

Croix baigė tikėjimu, kad Vati
kanas politinius Kremliaus ma
nevrus pramato ir jų išvengs. 
Tačiau šveicarų Weltwoche ko
respondentas Romoje yra pesi- 
mistiškesnis. Esanti Romoje 
antra grupė, kai keno vadina
ma pažangiųjų grupe, kurio
je yra Milano arkivyskupas 
kardinolas Montini. rytų Baž
nyčios kongregacijos sekreto
rius kard. Testą, popiežiaus as
meninis sekretorius Loris Ca- 
povilla, valstybės sekretoriaus 
protokolo šefas Igino Cardina- 
le. krikščionių vienybei skatin
ti sekretorius Jan Willebrands. 
Jie esą patenkinti Adžubejaus 
atsilankymo vaisiais ir bus pa
siryžę organizuoti ir Chruš
čiovo priėmimą.

Tarp šitokių samprotavimų, 
informacijų, kurios daugiau ar 
mažiau yra teisingos, gauna 
tam tikros prasmės ir tie smul
kūs įvykiai, įvykėliai, 
buvo pradžioj suminėti.

kurie •
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Maldos ir atgailos diena už Lietuvos laisvę
Religijos ir moralės ryšys su 

tautiniais siekimais surištas ne- 
atmezgamai. Tautiniai idealai 
su tėvynės meile gauna stipry
bės ir gyvybės iš religijos ir 
moralės šaltinių. Atjungus juos 
nuo tų šaltinių arba išsigims,, 
arba visai išnyko. Tat visai tei
singai kalba lietuviams išei
viams kard- Pizzardo: “Gilus ir 
ryškus tikėjimas gaivina dva
sią. Sis tikėjimas atneš pergalę 
ir lietuviams, kurie dabar ken
čia ir kovoja* su negailestinga, 
žiauria bedievių priespauda. Jei 
lietuviai išliko ištikimi savo re
liginiams ir tautiniam idealam, 
tai tik dėl to, kad jie išlaikė 
savo tvirtą tikėjimą bei gražias 
tautines tradicijas”,

Religijos ir tautiškumo ryšys 
mūsų spaudos retai liečiamas, 
lyg tai būtų mažareikšmis da
lykas. Tuo tarpu tikėjimas ir 
moralė yra viso gyvenimo pa
grindas ir stiprybė. Jis taip pat 
yra mūsų išeivijos kovos už 
Lietuvos laisvę pagrindas ir lai
mėjimo laidas. Karys, prara
dęs moralę-nebe karys. Su tokiu 
kariu jokio karo žygio nelai
mėsi.

Mūsų kova su Maskva už 
Lietuvos ateiti yra totalinė. Į 
ją turi būti Įjungta visa ir visi. 
Ta kova žūtbūtinė. Priešas stip-' 
rus ir moderniai ginkluotas. Tat 
ir mes į tą kovą turim stoti 
gerai organizuoti, pasišventę, 
atsižadėję asmeniškų patogu
mų,. o svarbiausia — šarvuoti 
stipriu tikėjimo ir moralės šar
vu. Taip moko ir Pijus XII: 
“Jei norime laimėti trokštamą

7’ Laisvę Lietuvai iŽpl€se pasaulis be Dievo
------------ .... ----------- - ii KRUPAVIČIUS -------------- "*; • r-

kaina, kuri mokama už kan-

ghigumu nei artimo mede, hb- 
MuHa be Dievo nuima IšpNli 
laisvu ffcįeefa bu 
dės mmmk ją atgauti, v

1934 metais Lietuvos vyriau
sybėj vyskupai, kariuomenė ir 
tauta iškilmingai pasiaukojo šv. 
Jėzaus širdžiai. 1951 gegužės 
13 mūsų vyskupai vykdydami 
Marijos išreikštą Fatimoje troš- 

turim Jį nešti į fabrikus, mo- kimą, paaukojo mūsų tautą jos 
kyklas, ministerijas bei parla
mentus, į kariuomenę, šeimas, 
miestus bei kaimą... Savo lais
vės nustojome dėl to, kad rytų 

_ kaimynas nepaliko vietos Die
niu, savo atgaila ir savo dory- vui nei gyvenime, nei veiks- 
bėmis, kaip išmintingi ir sava
noriški talkininkai To, kuris 
iš mirusiųjų prisikėlė ir kuris 
yra pats Prisikėlimas ir mums

vo Ir per mūs. Jamfe yra ir mūsų

tėlių skaičius jautresnį išeivį širdį. Vienintelė jėga atsispirti 
purtyte purto. Nors pasaulis priešui, nugalėti blogiui ir pra- 
aplink liepsnoja ir mirtinus pa- žūčiai išvengti yra tos spindu- 
vojus svaido, mes, susėdę į pa- liuojančios jėgos, kurios plau- Užėjusi žmonija Dievą atrastų, 
togius minkštasuolius, rengia- kia iš Kristaus prisikėlimo. Mū- “ . ................
mės “nekaltųjų miegu” užmig- sų prisikėlimas nugalės blogį 
ti. _ ’

klystančiai žmonijai 
grąžinti Dievą 

Atsidūrėme didelėj paver
gimo priespaudoj ir pažemini
me bei išeiviškoj depresijoj ir 
susidemoralizavimo pavojuje. 
Pavojus artinasi prie tautinės 
gyvybės šaknų. Nekenčiąs Die-

* ir sutraukys tautoms dedamus 
. vergijos pančius, jei mes prie 

išganingo darbo stosim pagel- 
bininkais su savo gyvu tikėji

laisvę ir išsaugoti savo kultū
rą. nuo kurios priklauso mūsų
didybė, kreipkimės ne tik į me
džiagines vertybes, bet ir i 
dvasines bei moralines galias”.

Tuo būdu mūsų laisvinamoji 
kova turi būti vedama dviem 
frontais: gamtiniu ir antgam
tiniu.

Daugiau nuoširdžios maldos
Kas žino Lietuvos istoriją, 

turėtų taip pat žinoti, kad ne
kartą Lietuva išvengė didelių 
nelaimių ne savo jėgomis, bet 
Apvaizdos suteikta mums pa
galba. Kodėl tat nematome to 
entuziastingo telkimosi prie tos 
Armijos, kuri žygiuoja į kovą 
po Dievo vėliava? Priežasčių 
daug. Vyksta pasaulio desakra
lizacija Įsigali nušventėjimo 
tendencija. Atsidūrėme išeivi
joj tarp įtakingų nekatalikiškų 
ir net nekrikščioniškų srovių, 
kurios mus teigiamai veikti ne
gali. Išgyventi baisumai ir kan
čios mus gerokai paalsino ir fi
ziškai bei dvasiškai aplamdė. 
Iš idealų srities pasukom į 
egoizmo ir savo asmens reika
lų šuntakius. Kas buvo brangu 
ir šventa, pamirštama arba jau 
ir pamiršta. Didžiosios* nelai
mės ir persekiojimai gimdo ne 
tik kankinius ir didvyrius, bet 
ir apostatus, atkritėlius nuo 
tautos ir religijos idealų. Už
tat Bažnyčia draudžia prašyti 
Dievą sunkių išmėginimų^ nes

Tai gali daryti tik tas, kuris 
pats Dievą tiki. Kad sumateria-

muose. Iš vakarų nesulaukiam 
pagalbos savo laisvinimo 
voj dėi to, kad jų politika ne- 
sivaduoja nei krikščionišku tei-

AUŠROS VARTAI 19 amžiaus pradžioje

KAS TEN TRUKDO RUSINTI IR BOLŠEVIKINTI
Rygoje balandžio 11 buvo 

ideologinė konferencija. Pagal 
Sovietskaja Litva aprašymus 
konferencijoje dalyvavo apie 
800 žmonių*— partiniai veikė
jai iš Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, o iš Maskvos buvo Izvesti- 
jų redaktorius ir ideologinės 
komisijos atstovas A. Adžubei.

Adžubei pradėjo ir baigė kal
bas apie ideologiją, tačiau laik
raštis nedavė jo kalbų; tepažy- 
mėjo, kad jis “ideologinio fron
to” stiprinimą laikė vieną iš 
svarbiausių “komunistinių sta
tybų”. E to, ką kalbėjo latvių, 
lietuvių, estų komunistų veikė
jai, matyt, kas jiem labiausiai 
ant širdies guli.

Latvių kompartijos sekreto
rius A.E. Voss aiškino, kad lat
viam “internacionalizmą” ug
dyti eina sėkmingai. Tam jie 
ypačiai vartoja mišrias mokyk
las — su paralelinėm rusu ir 
latvię kalba klasėm. Esą tokiu 
būdu ir abi kalbos išmoksta
mos ir skirtingų tautybių as
mens susigyvena, dingsta skir
tumas ir išauga “Internaciona
lizmas”. Tokių mokyklų latviai 
turį 200.

Latvių Grigulis kalbėjo dar 
apie literatūrą, kurioje yra ide
ologinio susipratimo trūkumų 
—• nesą visi rašytojai kovingi. 
Ypačiai jaunimas. Dėl to jie

SPAUDA

susilaukė kritikos. Bet jie tos 
kritikos jaučiasi skriaudžiami 
ir žiūri į ją kaip į praeinamą 
dalyką. Dabar, tiek daug kal
bama apie pastangas padidinti 
literatūroje idėjingumą. Bet 
audra praeis, ir vėl bus ramu". 
Taip tie jaunieji rašytojai tei
sinasi.

Estas V.J. Ranne ypačiai kal
bėjo daug apie kovą su estų 
emigrantų veikla Švedijoje — 
kaip estai atitaisinėja ir demas
kuoja tai, ką jie ten skelbia 
Estijoje.

lietuvių kompartijos sekre
torius A.S. Barkauskas, kaip ir 
estas, kalbėjo apie kovą su "lie
tuviais buržuaziniais nacionalis
tais užsieniuose, kurie stengia
si apšmeižti ir sumenkinti mū
sų liaudies laimėjimus”. Parti
jos veikėjai turį budėti ir tuos 
priešininkus demaskuoti. Kitas 
priešininkas, apie kuri nekal
bėjo nei estas nei latvis, tai 
religija. Religijos įtaka žymia 
dalim — sakė Barkauskas — 
jau palaužta. Tačiau dar ir va
sario mėn. sesijoje partijos 
centro komitetas turėjo svars
tyti apie priemones kovai su 

, religija. Tiesos redaktorius G.
Zimanas kalbėjo apie spaudos 
panaudojimą idėjinei kovai. Sa
kė, kad tam reikalui spauda tu
ri būti “teisinga ir veiksmin-

ko-

Nekalčiausiai Širdžiai Gegužės 
tryliktoji virto mūsų tremtinių 
maldos ir atgailos diena už 
Lietuvos laisvę ir mūsų kenčian
čią tautą. Ir šiais metais tą die
ną pašvęskimę Marijos garbei 
atnaujinkime pasiaukojimą Ne
kalčiausiai širdžiai. To laukia 
mūsų tėvynė ir tauta.

jlį DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 

IUmi įstaiga'taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
Visus Sovietą Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
■UtvttkonM tezervaujaa ir kt Smulkesniems Informacijoms rašy- 
Mte/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui | R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
« W. 45 Street, Wew York 36, N. Y. e TeL Orele 5-7-1 

a o

ICosmos Partek Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį,................................................. Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

---- -- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
mams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainarašėių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
O NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue---------------- AL 4-5456

I o NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street _______ CH 3-2583

— Churchillis susilaukė 88 
metų ir pranešė, kad ateinan
čiuose parlamento rinkimuose 
jis jau nebebus kandidatas.

— Maskvoje gegužės 7 pra
dėjo Olego Penkovskio ir ang
lo Wynne bylą. Kaltina, kad jie 
šnipinėjo ČIA naudai. Apkaltin
ti ir 5 Amerikos atstovybės na- 

.riai, įmaišyti į tą bylą.
— Brazilija savo pažadų A- 

merikai, kad imsis priemonių 
prieš infliaciją, nesilaiko.

— Sovietai žada Pravdą, Iz- 
vestijas iš 4 puslapių didinti 
iki 12. Sovetskaja kultūra kri
tikuoja rašytojų ir laikraštinin
kų ideologinį nuolaidumą. Tarp 
tokių minimas rašytojas Vik
toras Nekrasovas, kuris pake
liavęs po Ameriką aprašė įspū- 

’ džius su “buržuaziniu objekty
vumu”.

MINĖJO PUTNĄ

Vilniuje balandžio 11 buvo 
surengtas Vytauto Kazimiero 
Putuos minėjimas — suėjo 70 
metų nuo j(Kgimimo. Minėjime 
dalyvavo ir jjeĮionies brolis bei 
žmdna?'T¥5i«g5mą apie jį skai
tė gen. maj. J. Macijauskas. Ta 
proga paskelbtas apie Putną 
ir leidmys.
V. K. Putna buvo kilęs iš 
Molėtų, mokėsi Rygoje dailės 
mokykloje. Jos nebaigė, bet jo 
paveikslai buvo parodose Vil
niuje ir Kaune sykiu su Čiur
lionio, Zmuįdzinavičiaus, Kalpo
ko paveikslais. Su karo pradžia 
mobilizuotas ir pasiųstas į ka
ro mokyklą. Dalyvavo 1917 re
voliucijoje, buvo pasiųstas kaip 
pulko vadas Į rytų frontą, pas
kui kaip divizijos vadas kovo
jo prieš Kolčako armiją, prieš 
Lenkiją, malšino Kronstadto 
jūrininkus sukilusius prieš bol
ševikus. Kai egzekucijos dali
nys atsisakė jūrininkus šaudy
ti, tai buvo išrikiuotas ir iš 
grandinės nušautas kas dešim
tas kareivis. Tik tuo būdu Put
na įvykdė įsakymą likviduoti su
kilėlius ir bolševikinėje karjero
je smarkiai kilo. Paskiausiai 
buvo karo attachė Japonijoje, 
Suomijoje, Vokietijoje, Anglijo
je. Likimas buvo įprastinis — 
revoliucija suėdė tuos, kurie ją 
darė: 1937 birželio 11 buvo sa

MIRĖ R. JUCHNEVIČIUS
Balandžio 13- mirė dramos 

aktorius ir režisierius Romual
das Juchnevičius, tesulaukęs 
57 metų amžiaus. Buvo gimęs 
Petrapily,, gimnaziją baigė Kau
ne, nuo 1933 buvo dramos ak
tuos Kauno teatre, teatro me
no mokėsi 1934-6 Maskvoje. 
Grįžęs Klaipėdos teatre pastatė 
“Vilties” spektaklį. Patraukė 
dėmesį kaip talentingas akto
rius ir režisierius grynai realis
tinio stiliaus. Okupavę Lietuvą, 
bolševikai padarė jį “liaudies 
seimo deputatu”. Vokiečių oku
pacijos metu jis su kitais bu
vusiais “deputatais” paskelbė 
pareiškimą, kokia klasta ir prie
varta buvo organizuotas tas 
“liaudies seimas” ir jo “nu
tarimai”. Dėl to atėjus bolševi
kam antru kartu, tegalėjo teat
re laikytis tik provincijoje — 
Telšiuose, paskiau Klaipėdoje, 
iki pagaliau buvo taip pat “re
abilituotas” ir galėjo imtis dar
bo Vilniuje ar Kaune. Jis pasta
tęs apie 80 veikalų.

ffi

o BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue_______EV 4-4952
o BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue________ Dl 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street...................  CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue________Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway .... Tel. 268-0068
o BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ________ T L 6-2674
• CHICAGO 22, UI. — 2222 W. Chicago Avenue _____  BR 8-6966
O CHICAGO 8, III. — 3212 So. Haistead Street ______ WA 5-2737
O CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ______ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan-Avenue ________ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge SL, N.W. __  GL 8-2256
o HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau _______ TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avė.; CH 6-4724 / 233 8u30
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė........... ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ...........  Rl 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., .................. GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ___________  FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ______ Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................_ LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.__ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street___ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street _____ Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street________ _ PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Milibury Street_______SW 8-2868
• VINELAND, NU. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

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

3-jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525

Cor. DELANCY, N.Y.C.
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
ISSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue Iki Delancey Street.
Atsineškite š] skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti į

ANTięUE AUTO SERVICE 
ir įsitikinti kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis, tai kam eiti pas svetimuosius. 

SheH Gas 27’< 
AUTOMATIC TRANSMISSIONS —

Rebuilt - Repaired and InsUlled
Rescalcd - Parts and Labor (most cars) 1950

. Guaranteed for 12 Months or 12,000 Mitas 
FREE PICK UP and DELIVERY 

888Bonded - Lining Any Standard U.S. Cars 

BRAKES RELINED 
Parts and Labor 

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt. Repaired and Resealed 

REBUILT TRANSMISSIONS from
Parts and Labor 

-------- Rebuilt Units Instalicd --------  
107-56 New York Blvd., Jamaica, N. Y.

— JA 6-9026 —

ga”, t.y. turi rašyti taip; kad 
sudarytų tiesos įspūdį ir kad 
tas aprašymas kurstytų žavėtis 
ar neapkęsti. Tačiau ir Zimanas 
grįžo prie, to ypatingo klausi
mo Lietuvoje — reikalo kovoti.
su religija

šaudytas toje pačioje byloje 
kaip Tuchačevskis, gen- Uno- 
revičius ir kiti. Tik po 20 par
tijos suvažiavimo, kada Stalino 
nebebuvo, buvo “reabilituo
tas”. ROMUALDAS JUCHNEVIČIUS

WEISS & KATZ, INC. j 
lt 

187 OBCHAED ST^ N. Y. C. TeL GB 7-1130 lj
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! jį

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS S

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat I! 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir g 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- k 
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsitel g

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. |

200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y. |:

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCH ALLER 8c WEBER
Augiausios kokybes produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite

TR S-SH7

SL — AS 4-321B

— 31B Front Street — IV 3-5548 
41-M Main StreM — HI 5-2552 
hts — «-!• »7th Areno*

— DE 5-1154J

ILGO GBOJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Ar žinai tą šalį, 13 liet, dainų Romos Mastienės — .... $ 5.00
A. šabaniausko dainų-šokių 2 aU>umai -f X—$5.00 ir XI—$5.00 10.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12. polkų $4.00) .... 10.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00)..... 4.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ..........
Pavergtos tėvynės dainos Ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro ...................... .
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ............
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių šokių rinkinys (14 šokiui .............................. ........
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ............
Lithuanian, 2-speed record course ............................................
Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. Cerienės
Milžino paunksmė (Montrealio liet, dramos teatr.j 3 plokšt. 
Liet, dainų, šokių, polkų, žukausko-Vasiliaūsko juokai

Tėvynei aukojant—14 Dainavos ansamb. dainų (stereo 6.00> 
A. Stephens, lt rūtų Šalelės. 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WiDoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y

PcrstunUmo išlaidoms prašom pridėti 50e

. 5.00 
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rie dalyvaus šventės programo
je, nėra abejonės, kad šoks tre
čioje šventėje.

A. Galdiko paroda Philadelphijoje
Gegužės 4 Philadelphijoje Li

berty Federal banko patalpose 
(202 N. Broad St.) atidaryta

Smulki, detali informacija 
bus prisiųsta kiekvienam sto- 
vvklautojui asmeniškai. Pa.

Šokių ir

PRIE ATLANTO

Prašome iš anksto rezervuoti kambarius adresu —

Vasaros karščiai, miestų dulkės ir bendras nuovar
gis vilioja poilsio ieškančius žmones vykti į atostogų 
kraštą — Maine. Į pranciškonų vedamą vasarvietę 
suplaukia daug lietuvių pavasaroti, pasimatyti su 
kitais draugais bei pažįstamais.

* Chicagojo 1956 įvyko chorų 
atstovų sudaryto vykdomojo 
komiteto ruošta pirmoji dainų 
šventė, kurios idėją iškėlė ir 
ją įgyvendino patys chorai per 
savo atstovus su Lietuvių Var
gonininkų Sąjungos ir Lietuvių 
Bendruomenės parama. Balan
džio 27 įvyko paskutinis tos

MAROUETTE PARKO amambUo dalia dalyvavo M etose Parko - suruoštame pasirodyme Chicagoje. Chorą 
veda F. Strolia. Nuotrauka E. Degučio.

šventes komiteto posėdis. Šven- dol. LB Chicagos apyg. v-ba ga- 
tė paliko 7,652.84 doL pelno, vo l,uuu uul, Biumros r/m- 
Procentų banke priaugo 863. aas iuz.24 aoi. 1 taui. šokių 
60 doL Iš tos sumos pas kom
pozitorius T. B. Markaitį, S.J., 
V. Kerberį,J. Strolią, VL Ja- 
kubėną, J. Žilevičių, J. Kačins
ką, Br. Jonušą, J- Gaidelį, J. 
Zdanių ir dr. L. Šimutį užsa
kytos 2 kantatos ir 9 dainos, 
viso išmokant kompozitoriam 
honoraro 1005 dol. 8šleistas 
rinktinis dainorėlis “Lėk saka
lėli”, kuris kainavo 1,195.76

lutinių šokių šventės infor
macinės komisijos pirm. inž. J. 
Grabauskas vis primena mums, 

■, kad daugiau rašytume apie tą 
artėjančią šventę. Bet iki šiol 
viršum tautinių šokių šventės 
vyr. būstinės protarpiais plau
kiojo ir tamsesni debesėliai; 
kai kurį laiką nebežinojom nei 
ką rašyti Dabar, atrodo, padan 

' gė smarkiai šviečiasi. Bruno 
Shotas išvyksta lankyti atskiras 
šokėjų _ grupes. Visas šventės 
vežimas įsibėga pilnu tempu.
Kaip spaudos atstovui jau te

ko aplankyti kelias šokėjų gru
pes Chicagoje. Iš tų apsilanky
mų išryškėjo vienas įdomus 
faktas: daugumoje šoks jauni
mas — mergaitės 18-19 metę, 
o vyrai — 20-21 metę. Pirmo
je šventėje 1957 tas jaunime- dail. Adomo Galdiko tapybos 
lis tebuvo tik 12-14 metų. Vie
nam kitam iš jų gal teko šokti 
pradžios mokyklų grupėse, bet 
daugumas užaugo ir į lietuviš
kąjį kelią įstojo po 1957 metų. 
Taigi antroji šventė bus pasku
tiniųjų lietuviškų atžalų tauti
nio meno demonstracija. De- 
šimtūkstantinė žmonių minia, 
kurios laukiama dalyvaujant šo 
kių šventėje, tikėkime ’ išreikš 
šilčiausius aplodismentus jauna
jai lietuvių kartai. Apie 500

paroda. Į atidarymą susirinko 
gausus būrys šio miesto lietu
vių. Atsilankė meno mylėtojų 
ir iš tolimesnių vietovių.

Parodos atidaryme įžanginį 
žodį tarė šios apylinkės LB 
pirm- Jonas Stikliorius, džiaug
damasis, kad Philadelphijos lie
tuviams suteikta proga pasigė
rėti tokio žymaus dailininko 
kūryba. Su pačia kūryba paro
dos atidarymo dalyvius supa
žindino dail. Romas Viesulas.

JAUNUČIŲ ATEITININKŲ STOVYKLA 
PACONO KALNUOSE (PA.)

Nukryžiuotojo Jėzaus lietuvai
tės seselės parodė didelį palan
kumą mūsų jaunučiams ir ma
loniai sutiko priimti juos pas 
save pastovyklauti į St. Mary’s 
vilią, Elmhurst, Pa. (netoli 
Scrantono).

Stovyklai vadovaus ir prog
ramą ves prityrę studentai atei
tininkai, moksleivių Centro 
parinkti. Parengiamaisiais dar
bais rūpinasi Philadelphijos 
sendraugiai.

Stovykla prasidės rugpiūčio 
3 ir šiais pirmaisiais metais tę
sis tik vieną savaitę (baigsis 
rugp. 10). Priimami berniukai

ladelphijos ir New Yorko jau
nučiai ir prijaučiantieji malo
niai kviečiami stovyklauti ir 
prašomi registruotis pas savo 
būrelių globėjus arba rašyti ad
resu: B. Petrauskienė, 2114 
Green St., Philadelphia, Pa. 
Šiuo adresu kreipus ir dėl 
smulkesnių informacijų arba 
skambinti tel. LO 7-4165. Re
gistracijos mokestis 5 dol. į- 
mokamas registruojantis.

Mielus tėvelius ir būrelių glo
bėjus prašome pagelbėti mažie
siems ir sudaryti sąlygas, kad 
jie galėtų bent vieną savaitę 
praleisti kartu gražiuose Poco-

nuo 7 iki 12 metų amžiaus, no kalnuose, tyrame ore ir lie- 
Kaina—vienam 24 dol., dviem , tuviškoje dvasioje, 
broliukams — 45 dol.

Jo žodis lietė tiek Aaomo Gal
diko asmenį, tiek jo nueitą mė
mių keuą. Buvo pateikta kai 
kurių įaoinių detalių iš dailinin
ko gyvenimo, susietų su jo 
turtinga kuryoa. Ypatingas iš
keltas Galdiko gyvas ryšys su 
gamta, kuri taip nuostabiai al
suoja jo sukurtuose peizažuose. 
Padėkos žodį susirinkusiems 
savo gerbėjams tarė pats dai
lininkas, pažymėdamas kad jis 
kuria tai, ką išgyvena, ir kad 
jo kūryba turi tam tikro ryšio 
su muzika. Po to buvo parodos 
apžiūrėjimas ir vaišės.

ši paroda buvo svari darbais. 
Dviejose salėse iškabinta 36 
paveikslai, kai kiltie labai di
delio formato. Paveikslų atrin
kimai bei jų suderinimas atro
dė be priekaištų. Šią parodą bū
tų galima pavadinti net apžval
gine, nes išstatyti darbai iš į- 
vairių dailininko kūrybos tarps
nių pradedant 1947 ir baigiant 
šiuo laikotarpiu kai jis palinko 
į abstraktinę kryptį. Gerai ap
šviestose patalpose Galdiko kū
ryba atrodė jaunatviška, gaiva
linga, kupina jėgos ir mistikos. 
Ypatingai žavinančiai veikė jos 
spalvingumas.

Parodą ruošė vietos Lietu
vių Bendruomenė. Naudinga 
būtų, kad ir kituose miestuose 
ši organizacija atkreiptų dė-

šventes k-tas ouu aoi., 11 Dai
nų šventes k-tas z,buu uoi., taip 
pat tam ukros sumos buvo aU- 
auotos LB Centro vaiaybai. Var 
gomninkų S-gai, “Jūratės ir 
Kąstycio operos fonam ir Lt 

Balandžio Z i poseay je patikė
tinių komisija, susiaeaanu iš J- 
Dauzvaraienes, Al. Stephens ir 
Aib. Dzirvono, su aziaugsmų. 
galėjo pateikti įvykdytų aarbų 
apyskaitą ir gaminiai uždaryti 
nulį rodančią sąskaitą banke. 
Tarp kitko ryšKiai matome, 
kaip smarkiai praturtėjo mūsų 
muzikinis repertuaras naujais 
kūriniais, kiek aukų gavo fon
dai įvairiems muzikiniams rei
kalams- Neužmiršta liko ir 
Liet Bendruomenė, kuri pama
čiusi pirmos dainų šventės vi
suotinį pasisekimą, toliau į sa
vo rankas tvirtai ir autoritetin
gai perėmė didžiųjų masinių 
švenčių organizavimą ir kuriai 
tame darbe padeda visi geros 
valios lietuviai..

Po anos šventės, kai visuo
menė sužinojo, kiek pelno liko, 
kaip buvo norėta tuos pinigus 
skubiai išparceliuoti, kad jų? ne
beliktų. Bet septynių metų lai
kotarpyje ir pelnas ir procen
tas buvo apgalvotai ir tiksliai 
paskirstyta, ir šiandien visi esa
me didžiai patenkinti įvykdy
tais darbais.

Pirmosios dainų šventės ko
mitetą sudarė pirm. Al. Ste- 
phens (Al. Stephens ansamblio 
atstovė), J. Dcužvardienė, Vyt. 
Radžius (Chicagos vyrų choro 
atstovas), Alb. Dzirvonas (“Dai
navos” ansamblio atstovas), J. 
Kudirka (Vargonininkų S-gos at
stovas), J. Kreivėnas (“Muzikos 
žinių” redaktorius, kurias lei
do Varg. S-ga), E. Blandytė, A. 
Jasaitytė ir VI. Būtėnas.

•VI. Ramojus

PAVADINO KALN4 LIETUVIO VARDU
Čilės vyriausybė 1885 m. lie- Conn. Jis gyvena su savo šei- 

tuvio Igno Domeikos vardu pa- ma Forest Glen Rd, 01d Say- 
vadino vieną kalną — Cerro 
Domeyco, o taip pat vieną vie
tovę — Puerto Domeyco Jam 
pagerbti Čilės valstybės vardu 
buvo iškaldintas Ignato Domei
kos medalis su jo atvaizdu. Tai 
buvo padaryta už jo didelį 
mokslinį pasidarbavimą Čilėje, 
kur jis net 16 metų (1867-83) 
buvo Santiago universiteto rek
toriumi.

Dabar vėl pavadintas kalnas 
kito lietuvio mokslininko var- 
du.„

Tas kalnas yra dar toliau į 
pietus, arba tiksliau — pačio
je tolimiausioje pietų vietoje— 
Antarktyje, Pietų Ašigalio sri
tyse.

brook, Conn.
Pietų poliuje jis buvo tarp

tautiniais geofiziniais 1957-58 
metais, kaip vadovaująs' medi
cinos karininkas, leitenanto 
laipsnyje. Jis ten išvyko sava
noriu kaip jūrų laivyno karinin
kas, atlikęs pagrindui} pasiren
gimą laivyno Seabee centre, 
Davisville, Rhode Islančl. An
tarkties vietovė, kur jis tarna
vo, vadinasi Byrd Station. Jam 
pavestas uždavinys buvo “Ope- 
ration Deepfreeze DI”.

Pfizer žurnalas “Scene”, ap
rašydamas apie savo moksli
ninkui Amerikos federalinės į- 
staigos suteiktą garbę, įdėjo

daktaro fotografiją iš Antarktės 
laikų, kai jis, prisitaikindamas 
prie šalto klimato sąlygų, buvo 
užsiauginęs (castrišką) barzde
lę; New Londono dienraštis 
“Day” įdėjo jį jūrų laivyno ka
rininko uniformoje. Kai kurių 
kitų Connecticut miestų laik
raščiai, aprašydami šį dr. Ru- 
secko pagerbimą, paminėjo, ir 
kad jis yra lietuvis.

Džiaugdamiesi drauge su 
“Darbininko” skaitytojais dar 
vieno lietuvio mokslo žmogaus 
pasisekimu ir jam tekusią tarp
tautinio masto garbe bei jo nuo 
pelnų pripažinimu, tikimės dar 
kartą prie jo grįžti su smulkes
nėmis apie daktarą Petrą Ru- 
secką žiniomis.

Jurg. Ežer.

Artimesnių vietovių kaip
Washingtono, Baltimorės, Phi-

met parodoms yra puiki pro
ga, kai Galdikas švėnčią savo 
amžiaus 70 metų sukaktį. To
kios aukšto lygio parodos, ruo
šiamos paskiruose vietovėse, 
tikrai įeina į lietuvybės išlai
kymo sritį-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kipras Bielinis — TERORO 

IR VERGUOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSIJA, išleista Ame
rikos Lietuvių Socialdemokra
tų S-gos Literatūros Fondo lė
šomis 1963. Iliustruota brėži
niais ir nuotraukomis, 308 pi. 
kaina 2.50 dol.

Į LAISVĘ, kovo mėn. nume
ris. Rašo: J. Grinius — lietu
vių rezistencija vokiečių aki
mis; A. Tyruolis — Gladiato
rius (eil.); K. Gimbutas — Lie
tuvoje mokslas pakeičiamas 
melu; Kruvinas kelias per Ra
mintos tiltą (ištrauka iš J. Dau
manto Partizanų knygos); K.K. 
Jurgaitis — Pokarinės deporta
cijos pavergtoje Lietuvoje; Br. 
Jameikienė — kovotojai ir 
mes; V. Volertas — Vieninga 
politinio darbo vadovybė; Kul
tūros kongrese pasižvalgius; 
Mes neliksime nutildyti žmo
nės; VI. Ramojus — Kultūrinio 
bendradarbiavimo pinklės; J- 
šoliūnas — Be namų negerai; 
B. Raugas: Vienybės problemą; 
idėjos spaudoje, darbai ir idė
jos. Redaguoja redakcijos ko
lektyvas vyr. red. Stasys Dau
nys.

DAINUOKIME, rankraščio tei
sėmis išleido Camp Immacula- 
ta Putnam, kišeninio formato 
86 pusi., kaina 50 et.

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKŲ STOVYKLA

• Stovykla veiks nuo birželio 28 iki rugpjūčio 2
• Berniukai priimami nuo 8 iki 15 metų
• Vadovauja orityrę vadovai
• Visi lietuviai berniukai yra kviečiami atsigaivinti 

dvasia ir kūnu religinėje ir patriotinėje dvasioje.
• Prie stovyklos didelis maudymosi baseinas su malo

niai Šiltu jūros vandeniu.

Franci scan Monastcry, Kennebunkport, Maine Tcl. 207WOrth 7-2011

ši kartą ta garbė teko Ame-

— Dr. Pefer P. Ruses*

S

kalnas yra neseniai at- 
ir yra Horlick kalnyno

LAIVYNO karininko unifor- 
moję.

DR. P. RUSECKAS Pietų a 
iigaly.

rikoje gimusiam lietuviui me
dicinos daktarui Petrui P. Ru- 
seckui 
ki.

Tas 
rastas
dykumoje. Geografiškai jis yra 
85 laips. 29 min. pietų platu
mos ir 124 laips. 23 min. va
karų ilgumos vietoje. Kalną 
šio lietuvio vardu pakrikštijo 
Amerikos geografinių vardų ta
ryba. Nuo šiol žemėlapiuose ir 
knygose tas kalnas bus vadi
namas “Ruseski Buttress 
vardu.

Dr. Petras P. Ruseckas, jau
nas mokslininkas, dirba kaip 
medicinos klinikinio tyrinėji
mo vicedirektorius, didžiulėse 
Pfizer laboratorijose, Grotai,

Norite geros—meniškos fotografijos

GIEDOKIME, mišių ir Svč. 
Sakramento giesmės- Išleido 
Immaculata Press Putnam, 116 
psl.. kišeninio formato, kaina 
1 dol.

Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių pobūvių ir ; 
pan. nuotraukų norite atnaujinti senų fotografijų? J ūma - 
geromis sąlygomis padarys t

FYT. MAŽELIS
422 Stroet, Ridgavrood, BrooHyn, N. Y. - 

T«L HYecbt 74677 t
r.mj_ ijneoi1



aminklinės koplyčios reikalais

tikau

SUSIRŪPINĘS Balto reikalų vedėjas kun. L. Jankus. Nuotr. V. Maželio

BALFO IŽDAS SENKA
Baifo Centras balandžio mėn. 

gavo tik 4,612 dolerių, o išlei
do 6,020. Didžioji išlaidų dalis, 
per 2,000 dolerių, buvo tremti
nių šalpai V. Vokietijon. Sibi
ro lietuviams išsiųsta 13 me
džiagų siuntinių, Lenkijon 77, 
Vokietijon 5, Lenkijon dar pa
siųsta 18 vaistų siuntinėlių. Lie
tuvių šalpai Įvairiuos kituos 
kraštuos išleista per 400 dole
rių.

Stambesnieji aukotojai Bal
fui balandžio mėn. 
delphia ($1-0 0 0), 
(168>, N. Chicago 
landas (200), Utica 
dence (55).

Vokietijoj likę tremtiniai

VYSK. VINCENTAS

lietuvių paminklinę ko- 
Amerikos Dangiškosios 

.3 šventovėje Washing- 
jaučiu turįs pareigos pa- 

$u visuomene naujie- 
ir* įspūdžiais, liečiančiais

cagos. 
ateičiai

buvo galima pasekti iš 
"' 2, Gavėnios, metu susi- 
su lietuviais kunigais ir 

* gausokais pasauliečių 
II__b į rytus nuo Chi-
Teko atidėti netolimai

Susirinkimai įvyko Detroi- 
, Clevelande, Schenectady, 

Scrantone, Pittsburghe, Sche- 
nandpah, Patersone, New Yor- 
ke, Brooklyne, Waterbury, Bos- 

itone, Philadelphijoje ir Balti- 
morėje ir eilę kitų klebonų su
sitikau jų klebonijose. Dėl ku
rių nors ypatingų priežasčių li
ko nesutikti tik keli kunigai. 
Galiu viešai ir atvirai sakyti, 
kąd. . .pritarimas yra toks, jog 

. mūsų pasiryžimo pasisekimu 
aš visai neabejoju. Tiesa, gali
ma nugirsti ir kritikos arba siū
lymų palaukti laisvos 
laikų. Kai Lietuva bus 
mūsų nesiklaus, kur 
turi ir gali daryti, šį
mą vykdo lietuviai, gyveną lais
vame pasaulyje.

Gegužio mėnesio pradžioje

Lietuvos 
laisva, ji 
ir ką ji 
pasiryži-

tojo skyriaus valdyba ir pasi
skirstė pareigomis. Skyriaus at
einančių metų valdybai sutiko 
vadovauti žinomas visuomeni
ninkas Jonas Šlepetys, vice
pirmininkais bus ponios E. 
Kulber ir M- Virbickienė Sky
riaus sekretorius J. Jankus, o 
iždą (arti 10,000 dolerių meti
nė apyvarta) tvarkys V. Dovy-, 
daitis, kuris iki šiol tą iždą gau
siomis savo aukomjs kasmet 
papildydavo. Iždo ctokumentaci- 
ją prižiūrės: V. Alksninis, K. 
Bačauskas ir J. Zarauskas. Nau-

BRIZGYS man į Romą — antrąją Visuoti- 
'' nio Susirinkimo sesiją. Išvyksiu 

Chicagoje lankysis prel. T. J. apie rugsėjo 1. Tiesa, lieka kiti 
Grady, Šventovės direktorius. 
Ta proga bus tiksliai aptartas 
koplyčios ■ dekoravimo klausi
mas. Po to mūsų menininkai 
ruoš koplyčios {ruošimo deta
lius projektus. Kaip puošni bus 
mūsų koplyčia, pnkiausys nuo 
lietuvių dosnumo.' Tokio pat 
dydžio koplyčiai šv. Vincento 
Pauliečio draugijos išleido virš 
700,000 dolerių. Lenkai pasky
rė 520,000 ir dar turi atsargos. 
Gal jų lietuviai ir neprilygs, ta
čiau yra tiesa, ką apie lietuvius 
yra pasakęs vienas Aamerikos 
arkivyskupas: ką lietuviai daro, 
gerai padaro. Pasitikėkime vie
ni kitais, kad ir šį paminklinį 
darbą gerai padarysime. Kaip 
tik bus paruošti mūsų projek
tai, visuomenę su jais supažin
dinsime. Mūsų vaizduotėje jie 
nemaži ir brangūs kiekvienam 
lietuviui, tik kad juos ištesė- 
tumėm.

Malonu paminėti, kad Kana
dos lietuviai atsiliepė patys. Pir
mieji aukotojai yra prel. J. 
Ta dar aus kas, Hamiltono Lietu
vių parapijos klebonas, su 1000 
dolerių auka ir gražiais paža
dais supažindinti su mūsų pa
siryžimu visus savo parapie- 
čius. Toronto N.P. švenčiausios 
Marijos lietuvaičių seselių vai
kų darželis gavėnios apsimari
nimo būdu sumetė dėželėn mū
sų koplyčios reikalams 50 do-

Vykdomojo Komiteto nariai, ta
čiau turintieji pareigas, reika
laujančias visos dienos įtempto 
darbo. Užtat viso komiteto var
du prašo lietuvių visuome
nę, kas yra pasiryžęs savo var
dą įamžinti paminklinėje Šv.

Marijos koplyčioje, savo auką 
siųsti ko greičiau ir ne vėliau 
rugpiučio 15. Be abejo, iki to 
laiko visos sumos nesurinksi
me, bus galima aukoti ir vėliau, 
tačiau mūsų aplinkybėm kiek
viena ankstyba auka yra ak
muo į mūsų projekto pagrindus. 
Reikia tikėtis/ kad ypatingai 
gegužės mėnesį daug kas savo 
pagarbą ir meilę Šv. Marijai iš
reikš dovana-auka jos garbei 
ruošiamoje lietuviškoje koply
čioje.

SEIMAS JUOZAPO MARUOS VILOJE
Newtown, Pa.—Balandžio 28 ” a.a. Motinos Marijos biografi- 

grazioje Juozapo Marijos vi
loje jvyko seserų kazinuenečių 
rėmėjų metinis seimas. Gau
siai uaiyvavo geradariai iš ry
tinio pakraščio.

Seimas prasidėjo su šv. mi- 
šiomis, kurias aukojo kun. A. 
Jankauskas, šv. Kazimiero pa
rapijos vikaras, Wdrcester, 
Mass. Buvo prašoma Dievo pa
laimos visiems geradariams ir 
dėkojama Dievui už iki šiol su
teiktas malones.

Po mišių visi 
nėję, čia buvo 
paruošti pietūs.

ją- Kitos mokines palniKsimno 
uaiyvius tautiniais šokiais ir 
mauų paroua.

beimąs užbaigtas palaimini
mu Svc. Sakramentu. (J.T.K.)

Į IŠ VISUR

PADEKA

Nuoširdžiai dėkojame visiem 
pneteiiam, geradariam ir drau
gam, kurie prisidėjo prie sei
mo pasisekimo savo malda, 
nenuilstamu darbu ir gausiom 
aukom. Su jūsų pagalba atlie
kame tikrai didelius meilės dar
bus ir su jūsų nenuilstamu ben
dradarbiavimu sulauksime dar 
didesnių vaisių Dievo garbei 
ir artimo gerovei. Meldžiame 
ir linkime, kad jūsų gerą daran

— Iš Romos pranešama, kad 
ten lankosi dešimties maldinin
kų eksKursija iš Lietuvos, ku
riai vadovauja kun. Žemaitis, 
buv. saiezietis, dabar Rumšiš
kių klebonas. Pabuvę Romoje, 
spėjama, gastroliuos po Italiją, 
girdami Lietuvoj turimą “reu- 
ligmę laisvę”. “Maldininkai” 
iš Lietuvos laiko kietą, raudo
ną liniją ir neieško jokio ryšio 
su Romos lietuviais.

— A. Treinys, 57 Vermont 
St, VVest Roxbury 32, Mass, 
M. Lemanaitė, A. Kubiliūtė ir 
K. Mickevičius sudaro komi
siją, kuri vykdo paruošiamuo
sius darbus Akademinio Skau
tų Sąjūdžio stovyklai organi
zuoti, kuri įvyks paskutinę rug
pjūčio men. savaitę Cape Cod, 
Mass.

— East Chicago, Ine. Balfo 
skyriaus iždininkė A. Bingelie- " 
nė prisiuntė 365 dol. Balfo šai
pai ir prašo daugiau aukų la
pų. Ši vietovė prie pat Chica
gos kasmet Balfui suaukoja arti 
tūkstančio dolerių. Dar nepavar 
go sunkiam aukų telkimo dar
be.

— Išeina naujas Varpas. Šį 
mėnesį iš spaudos išeina nau
jas Varpas. Tai liaudininkų— 
varpininkų neperiodinis leidi
nys, jau penktas išeivijoje. Ja
me bus visa eilė straipsnių 
Lietuvos laisvės, pavergtos tė
vynės, tarptautinės politikos ir 
lietuviškos išeivijos temomis. 
Naujasis Varpas turės apie 
250 puslapių. Jo redaktorius — 
dr. J Pajaujis. Išleidžia Varpi- 

Draugija. 
Morkūno

susirinko kavi- 
skanūs seserų 
Juozapo Mari

jos aukštesnės mokyklos moki
nės maloniai patarnavo.

Pavalgę seimo dalyviai ap
žiūrėjo visą sodybą bei pasta
tus ir buvo sužavėti uolių se- čios rankos niekad nepavarg- 
serų darbu, gražia gamtos ap- tų, bet pasisektų dar daugiau 
linka ir erdviais Juozapo Mari- narių įtraukti į kilnius rėmėjų 
jos aukštesniosios /mokyklos ir darbus. Dangiškasis Tėvas sa- 
šv. Juozapo prieglaudos na
mais.

Seimo posėdį malda 
jo vilos kapelionas ir 
dvasios vadas kun. dr. 
vaitis- Toliau sveikino 
skyrių pirmininkės Agnės Mc 
Cann iš Newtown, Pa. ir iš She- 
nandoah, Pa. Prel. J. Balkūnas 
savo kalboje iškėlė seserų ir 
jų rėmėjų kilnų darbą padėti 
saviem žmonėm ir apskritai ar
timui. Generalinė patarėja se
suo M. Elena iš Chicagos svei
kino kongregacijos vyresniosios 
motinos -M. Adoratos vardu ir 
dėkojo už paramą. Be to, primi
nė, kad labai reikalinga naujų 
namų senesnėms ir sergančiom 
seselėm.

Kun. K. Batutis, šv. Kazimie
ro parapijos klebonas Philadel- 
phia, Pa., perskaitė rezoliuci
jas, kurias šeimas vienbalsiai 
priėmė.

Aukštesniosios mokyklos mo
kinės atliko nieninę programą. 
K&thleen Whitney įspūdingai 
skaitė kongregacijos steigėjos

šymas svarstomas Centro Val
dyboje.

Šia pat proga norisi priminti, lerių. Kun. P.^ Ažubalis, Toron- 
kad ir XI Balfo seimas ir direk- \ - -
torių suvažiavimai pageidauja, parapijos klebonas, papra- 
kad skyriai panaudotų birželio 
mėnesį lėšų telkimui, o ypatin
gai narių verbavimui (naujų na
rio kortelių jau turime).
Netrūkus maisto teikimui Vo

kietijoj likusiems broliams ir 
sesėms labai padidėjo reikalas 
juos šelpti pinigais. Šimtai in
validų, ligonių ir mažų vaiku
čių Vakarų Vokietijoje laukia 

.. - brolių amerikiečių paramos.men. pravesti narių vajų ir ta 
pat proga paieškoti Balfo šal
pai aukų, kuriomis Balfas gelbs
ti baisiųjų trėmimų aukas Sibi
re. K. J- L.

buvo Phila-
Scrantonas

(34)r Cleve- joji valdyba pasiryžo birželio
(54), Provi-

prašo pagalbos
Balfas jau nebegali nugaben

ti Vokietijon didelių kiekių rū
bų bei maisto. ŠĮ trūkumą tuoj 
pajuto buvę tremtiniai ir pra
šo pinigais juos paremti, nes 
maisto individualinius siunti
nius neapsimoka iš Amerikos 
Vokietijon siųsti, o rūbus sun
ku pritaikyti. Tenka duoti pi
nigų. kurie būtinai reikalingi 
gausioms šeimoms, invalidam 
ir ligoniam. Gavusieji, kad ir 
mažutes pašalpas, (viengungiai 
10 dol., šeimos 25 dol.) labai 
nuoširdžiai aukotojams dėkoja. 
Kai kuriais atvejais Balfas pri
verstas siųsti ir didesnes 
mas.

su-

to Šv. Jono Krikštytojo lietu*

šė informacijos lapelių vokų sa
vo parapiečiams ir pažadėjo as
meninę auką.

Iš Amerikos turime jau ne
mažą skaičių stambesnių auko
tojų, kurių pavardes paskelbsi
me kiek vėliau. Atsiliepė ir jau
nimas. Marianapolio Tėvų Ma
rijonų mokyklos studentai at
siuntė 10 0 dolerių, Marijos 
aukštesniosios mokyklos Chi- 

tfadevaaajiems labai pra- cagoje -ratelis paaukojo
verčia, o Balfo pajamos senka.

Parodykime, kad dar nepa
vargome gerų darbų dirvas ar
dami!

pradė- 
rėmėjų 
K. Šir- 
rėmėjų

vo dosnia ranka ir toliau te
laimina jūsų užsimojimus ir su
teikia šimteriopą atlyginimą.

Šv. Kazimiero seserys 
Newtown, Penna.

a.a.

New Yorko Balfas 
turi valdybą

Balandžio 30 susirinko pir
mojo posėdžio New Yorko šim-

VISOMS BALFO SKYRIŲ 
VALDYBOMS

Gerbiamieji,
Balfo direktoriatas šm. ba

landžio 20 dienos suvažiavime 
kedendamas Amerikos lietuvių 
šalpos problemas, nutarė leisti 
skyrių valdyboms nuspręsti vie
toje šalpos reikalingumą asme
niui ar šeimai iki 50 dolerių. 
Tokį sprendimą Valdyba prane
ša Centrui ir iš Centro auto
matiškai pasiunčiami pinigai be
tarpiai šelpiamajam.

Didesnėms pašalpų sumoms, 
reikalingas šelpiamojo prašy
mas Centrui, prie prašymo la
bai reikalinga vietos skyriaus 
valdybos nuomonė. Toks pra-

Šiluvos Švenčiausios Marijos Garbei 
Lietuvių Paminklinei Koplyčiai

Washington, D.C.
Pritardamas pasiryžimui įamžinti Švč. Marijos Apsireiškimo 

Šiluvoje atminimą ir lietuviu vardą Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Marijos šventovėje VVashingtonc. siunčiu savo auką $............—....
kaip lietuvių pagarbos .Švč. Marijai ir vieningumo ženklą.

Rašyti:

COMMITTEE FOR THE CHAPEL 
OF OUR LADY OF ŠILUVA
6727 S. CALIFORNIA AVENUE

CHICAGO 29, ILL.

Vardas ir Pavardė ...... ...........................................................

Adresas .............................„........ .......................................

ninku Filisterių 
Spausdinamas M. 
spaustuvėje Chicagoje.

— Dr. Kazys C. Bobelis (425 
No- Liberty St., Rout 25, El- 
gin, III.), Įnešė Lietuvių Fon
do sąskaiton tūkstanti dolerių. 
Tai jauno lietuvio daktaro gra
ži auka. Dr. K.C. Bobelis yra 
inkstų ir šlapumo takų chirur
gas, turi plačią praktiką, aukš
tai vertinamą specialisto vardą 
lietuvių ir kitų tautybių žmo- 
nėse-

— Lietuvių Fondas gavo 
stambesnių įnašų iš Antano ir 
Jadvygos Skudžinskų, Dorches- 
ter, Mass. 500 dol., iš Stasio 
Griežės-Jurgelevičiaus, Dorches 
ter, Mass. — 200 ir iš LB Cle- 
velando pirmosios apylinkės — 
500.

PAGERBKIME A.A.
VYSKUPĄ PODOLSKĮ

Jau ketveri metai, kai 
vyskup- V. Padolskis iškeliavo
į amžinybę. Jo kūnas ilsisi Tė
vų Marijonų kapuose. Būtų jau 
laikas pasirūpinti tinkama am
žino poilsio vieta ir paminklu, 
šv. Kazimiero kolegija Romoje, 
kurios prezidentu buvo gar
bingas velionis, dėl finansinių 
sunkumų viena neįstengia to 
atlikti.

Vyskupas V. Padolskis bu
vo brangus ne tik šv. Kazimie
ro kolegijai, bet ir visiems lie
tuviams plačiame pasaulyje. Jų 
reikalais velionis nuoširdžiai 
rūpinosi ir sielojosi. Taigi tik
tų, kad visi lietuviai prisidė
tų prie jo kapo ir paminklo pa
statymo.

Tam reikalui šv.^ Kazimiero 
kolegijos vadovybė sudarė ko
misiją iš kun. Rapolo Krasaus
ko, kun. Jono Staškevičiaus, ir 
kun. Kazimiero Dobrovolskio. 
Jiem pavedė pasirūpinti, kad 
vysk. V. Padolskio kūnui būtų 
nupirkta Romos kauose vieta 
ir pastatytas paminklas

Minėtoji komisija, apsvars
čiusi jai pavestą darbą, nuta
rė, kad reiktų nupirkti dides
nę vietą Romos kapuose, kad 
ten rastų amžino poilsio vietą 
ne tik vysk. V. Padolskio kū
nas, bet, eventualiai ir kiti Ro
moj gyvenantieji lietuviai dva
siškiai. Šiam planui Įvykdyti 
reiktų apie 6,000 dolerių. Tai 
gana didelė suma. Komisija 
kreipiasi Į visus lietuvius, ypač 
į vysk. Padolskio prietelius ir 
gerbėjus, prašydama šį darba 
paremti. Darbą atlikus, visuo
menei bus pateikta pajamų ir 
išlaidų apyskaita. Aukas prašo
me siųsti šiuo adresu: Ręv. K. 
Dobrovolskis. Via Casalmonfer- 
rato 20. Roma 4, Qu. 465. Ita- 
lia. Asmeniškai galima įteikti

Razminui, ku
ris nuo gegužės 10 d. iki rug
pjūčio mėnesio pabaigos vieši 
Amerikoje. Jo adresas Ameri
koje bus: Very.Rev. Msgr. Raz
minas. 2701 Wcst 68th St. Chi
cago 29. III.

Už Jūsų paramą ir aukas iš 
anksto dėkojame.

Paminklo Statymo Komisija

100 dolerių. Detroito šv. Anta
no parapijos mokykla, vado
vaujama seselių pranciškiečių, 
žada pralenkti,visas kitas mo-

L. Jankus kyklas.
Visiems yra svarbu, kad ko

plyčios Įrengimo darbą galėtu
mėm ko greičiausiai pradėti ir 
iš anksto užsitikrinti sėkmingą 
užbaigą. Mūsų visų galvos bū
tų ramios, kad darbai būtų pra
dėti ir būtume tikri jų sėkmin
ga užbaiga prieš išvykstant

Balfo Reikalų Vedėjas

Prancūzijos LB krašto

ir septynios 
5 šv. Alfon- 
8:30 mišias.
surengė pa-

Baltimores žinios
Ekskursiją autobusu į sese

lių kazimieriečių namus New- 
town, Pa., surengė grupė šv- 
Alfonso parapiečių balandrio 
28. Išvyko po 7 v. mišių ir grį
žo vakare.

Prmąją komuniją priėmė 
septyni berniukai 
mergaitės gegužės 
so bažnyčioje per

Rummage Sale
rapijos sodalietės gegužės 4 Be- 
lair Market. Sodaliečių įdėtas 
darbas susilaukė sėkmės. Su
sirinkime gegužės 5 po 8:30 
mišių buvo padarytas praneši
mas apie šį parengimą.

Labdaros vajus, rengiamas 
Baltimores arkivyskupijos, pra
sidėjo gegužės 5 ir baigsis ge
gužės 19. šv. Alfonso parapi
joje šiam vajui vadovauti arki- 
vysk. Sbehan paskyrė kun. An 
taną Dranginį. Jis jau pasiunti 
laiškus parapiečiams. Visi ragi 
narni aukas atnešti į kfeboni 
ją arba atsiųsti paštu.

Motinos dieną gegužės ant 
sekmadienį, per 8:30 v. mišią 
bus šeimų bendra komunija-

Procesija Marijai pagerbti
bus gegužės 12 sekmadienį, 4 
v. popiet Dalyvauja parapijos
vaikai, įvairios bažnytinės or 
ganizacijos, sodalietės neša Ma
rijos 
vainikuojama, vainiką uždės 
Mary Linda Mitchell.

Kazys Kačauskas, vienintelis 
lietuvis; turįs
sunkiai susirgo ir guli Marylan- 
do General ligoninėje.

Jonas Obelinis N«wtown, Pa.

vėliau statula bus

JUSTINAS VASKYS, seserų kazimlerieCiy koplyčioje

tarybon- išrinkti: Kun. J. Pet
rošius, Bačkis Ričardas, B Ven- 
skuvienė, Jonė Matorienė, Edu
ardas Turauskas, Adolfas Vens- 
kus, Petras Klimas, S. Pagnie- 
rienė. J. Lanskoronskis, P. 
Liutkus. E. Vaiciekauskas. J 
garbės teismą: A. Liutkus, prof 
J. Baltrušaitis ir E. Turauskie- 
nė.

— Filisteriu Skautų S-gos 
metinis suvažiavimas bus ge
gužės 31-birž. 2 d. Chikagoje. 
Pagrindinę suvažiavimo dali su
darys referatai ir diskusijos 
liečia Lietuvos laisvinimo klau
simus. Be to, bus renkama ir 
centro valdyba, bus išklausyti 
pranešimai veiklos klausimais 
ir kt. Besirengiantieji suvažiavi 
me dalyvauti, prašomi registruo
tis pas R. Korzoną. 6401 S. 
Talman Avė., Chicago 29, III. * .

Vytauto Augustino 
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

LIETUVA 
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuva visiems suprantama 
kalba, todėl j.s tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų.

Albumas LIETUVA
yra gražiausia dcvanj 
mokslo metų baigimui 

Kiekvienam verta jį pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač mu
sų draugams amerikiečiams. 
L'žsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija, 
.916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21. N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus.
Kaina — $5.00



KAZIMIERO JUREVIČIAUS 
ĮPĖDINIŲ DĖMESIUI.

1961 m. rugpjūčio mėn. mi
rė Kazimieras Jurevičius, kilęs 
iš Truskavos parapijos, Kėdai
nių apskr., kuris savo palikimą’ 
užrašė Lietuvoje gyvenantiem 
broliu ir seserų vaikams: Pet
rui, Juozui, Vincui, Salomonui, 
Simui, Nikodemui Jur e v i- 
čiams. Onai Jurevi&ūtei-Railie- 
nei. Petrusei, Elziutei, Vincei, 
Elzbietai ir Barborai Jurevičiū- 
tėms.

Įpėdiniai arba žinantieji jų 
adresus prašomi tuojau atsi
liepti:

-lu ' ... „jį_ g.--------- L - -

Adolfo SCIIRAGERIO
Vieninteli* atstove* Amerikoje Šių vokiškų 

svečių kambario spintų

NEW JERSEY BENDRUOMENE POSĖDŽIAVO
Gegužės 4 Newarke įvyko 

Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey apygardos atstovų susi
rinkimas. Šiai LB apygardai pri
klauso G teritorinės LB apy
linkės: Elizabetho, Jersey City, 
Kearny, Lindeno, Newarko ir 
Paterson, be to, 1 “dalykinė”

LB apylinkė, būtent, Liet. 
Studentų Sąjungos N.J. skyrius 
Per šią studentų apylinkę New 
Jersey bendruomenė yra radu
si gana sėkmingą ryšį ir bend
radarbiavimą su jaunimu.

NUOTRAUKOJE APAČIOJE
Marijos Rudienės rezidenci

joje Chicagoje įvyko pasitari
mas Gintaro baliaus reikalais. 
Balius bus birželio 23 Chicago
je. Tame baliuje yra pristato^ 
mos parinktos visuomenėje ži
nomu Žeimy dukros įvairiems 
lietuviy veikėjams. Chicagos 
Lietuvių Motery Klubo rengia
mame baliuje bus pristatytos 
(iš k. į d.) Margarita Rudytė, 
Lilija Remeikaitė, Zita Eimuty
tė, Diana Ošinskaitė, Teresė 
Prunskytė ir Miriam Phillips. 
Gintaro baliaus rengimo pirmi
ninkė yra Mariia Rudienė.

Iš Apygardos valdybos pra
nešimo aiškėjo, kad praeitais 
metais svarbiausi veiklos daly
kai buvo Lietuvių dienos suor
ganizavimas, Maironio sukak
ties paminėjimas ir stipendijų 
fondo įsteigimas. Šių metų 
svarbiausi rūpesčiai sukasi apie 
Lietuvių dieną, LB apygardos 
dešimtmečio sukaktį, 
šokių šventę, 
rengia muosios 
pasirodymams 
doj ir kt.

Iš LB aoylinkių atstovų pra
nešimų ryškėjo, kad visose lie
tuviu kolonijose vra 3 lietuvių 
rūšvs. Vienai priklauso tie lie
tuviai. kuriems bendruomenės

tautiniu 
dalyvavimą pa- 
darbuos lietuvių 
pasaulinėj paro

tų gimusi. Antrai rūšiai priklau 
so tie, kurie jaučia LB - orga
nų vykdomo tautinio solidaru
mo reikalingumą. Jie savo .pa
reigą atlieka, būtent, tautinio 
solidarumo metinį įnašą LB 
veiklai atiduoda. Tik trečios rū
šies lietuviai, dažnai pati mažo
ji kolonijos dalis, aktyviai do
misi LB organų sudarymu, ap
galvoja, planuoja ir ryžtasi 
vykdyti LB uždavinius. Šio LB 
aktyvo atstovai ir suvažiavime 
tarėsi, dalinosi savo patirtimi, 
ieško jo atsakymo, kas daryti
na, kad ir bendruomenei atša
lę lietuviai pajustų tautinio so
lidarumo gaivumą ir visa kolo
nija sudarytu vieną gyvą tauti
ne šeima, šiais mokslo metais 
2 kolonijose sutriko lietuviš
kosios mokyklos darbas. Suva
žiavimas buvo patikintas, kad 
nuo ateinančiu mokslo metų 
tos dvi mokvklos vėl priš į lie
tuvybės ugdymo pozicijas.

NUOTRAUKOJE VIRŠUJE
Chicagos Lietuvių Moterų 

Klubo narės su savo dukro
mis, kurios visuomenei bus pri
statytos netrukus įvyksiančia
me Gintaro tradiciniame baliu
je. Iš k- į d. Mrs. John Phillips 
ir jos dukra Miriam, Albina 
Prunskienė su dukterimi Tere
se Prunskytė, dr. Ošinskienė 
ir jos* dukra Diana Ošinskaitė, 
Zite Marija šimutytė, W. Re
meikienė su dukra Lilija Re- 
meikaite, Marija Rudienė tz 
dukra Margarita, kurių reziden
cijoje įvyko šis susipažinimo 
pobūvis. Gintaro balius bus 
South Shore Country patalpo
se. Savo ištaigingumu yra vie
nas 'šauniausių Chicagoje. Ba
lius pravedamas lietuviškoje 
dvasioje.

ELIZABETH, N.J.
Baltui aukojusių 1963 m. sarašas
$25. — Dr. Stasvs Petrauskas. Po 

10 dol. — Prel. M. Kernys, kun. 
V. Karalevičius. Pranas KuDinskas. 
Kazvs Ka«nariūnas. Ona Mackelis. 
Vacį. Budnikas. P.J. Ivaška, kuu. J. 
T>ra,xulbickas Albinas Stukas. Ieva 
asiukaitis. Uršulė Maceikomis. Ag- 
ė Vengraitis. P’-anas Domiionaitis. 
).J. Strimaitis. Petras Lanys. Juo- 
as Juška. Kazys J. nkunas Jaunu- 
u Vyčių kuena. Andr. Kirvelevfrh. 
intanas Venckus. Andrėius Bnižė- 
ias. Kazys Čiurlys. 7—Pijus Didž-

Pa 5 -- Kazys Bartys. Justina 
J’rginčius. Vincas Misiūnas. Anta- 
tas Fidleris. Vytautas Budris. Jo
tas Levickas.- Vladas Zaharauskas. 
uozas Navickas. Benas Lokis. Wil- 
iam Senkus. Mary Gapšis. Valerija 
^aurynas. Jenas Grigaliūnas. Henri
kas Bitėnas. Valerija Radzevičiūtė, 
ruožas Ramanauskas. Anna Sku- 
as. Dalys Vylia^idas. Helena Na- 
■irk?s. Juozas Liubinskas. Stasys 
..ukoševičius. S. Kudulis. Jonas Ba- 
andis. Katalikų Moterų S-ga. Jonas 
Caspariūnas, Liuciia Klučnikienė. 
Stasys Valatka, Antanas Lindžius, 
Cazvs Valužis. Petras Normantas. 
•*. Jankūnas. Elena Chorociej. Vy
lių kuopa. Agota Da-’S. Jurgis Me- 
iaitis. O. Linartienė. Juozas Grin^-e- 
nčius. Petronėlė Baržanskis. Pra- 
las Kaspariūnas. Vlad. Kirvelevi- 
iienė. M. Slobokas. Balys Medžiū- 
las. Antanas Stonvila. John Al- 
en. Lietuviškos Salės Valdvba.

Kiti aukavo mažiau. Drabužių su- 
lukota 3000 svarų.

Elizabetho apylinkės valdyba dė
koja Pranui Kupinskui už sunkve
žimį drabužiams pervežti be užmo- 
kesnio kiekvienais metais. Taip pat 
nuoširdi padėka visiems aukoto
jams. •
Elizabetho Apylinkės Balfo Valdyba

Comulate Gen*ral of Lithuania 
41 West 82nd Street 

Now York City 2, N.Y.

Turime nuolat nulsų sandėlyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baidas išardomas ir pri
statomas į bet kurių JAV-bių vietą.

336 East 86th St., N.Y.C
ALFONSO SAVICKO 

ĮPĖDINIAMS
Siu metų sausio mėn. anglių 

kasvkjose Anvliioie žuvo Al
fonsas SAVICKAS. 47 m. am
žiaus. Liko šiek tiek turto. Yra 
žinoma, kad J. A. Valstybėse 
gvveno io sesuo Veronika-Re- 
Pina Dauber. Ji arba anie ją 
žinantieji prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania 

41 We*t 82 nd Street 
New York 24, N.Y.

PPAJ PCTATF

•-•••ntinntnn. St. Fno’h Parish.-

Vitohen. s>ll e1ect»nc nnnlianoes. oil 
hot heat. full hnsemont. dor-
mar. orarao’e. n-Hn Tnrrmacu-

nn,y $20.000. Chvner 
516 - HA 7-z4768.

New Hvde P»rk. i l. $21 990 re- 
du^od tr> S21.5O0. M”st s“>l imme- 
diatelv 7 rm Colonial 3 bedrooms.

Hvin<r rm. full d»ninr rm and 
hu<r‘* kitehen. full hasement. detached 
2 ear garaže. Holv Ghost or Notre 
Damę Pnri«hes. Wnn<i?rfnl value. 
Ovvner. Call 516 HU 8-3358.

West BrSqhtnn - Sib’or Lake area, 
Our Ladv r>f Good Co"n''e1 Parish. 
■4 bed’-ms. Cane Cod ’ baths, fin. 
heated basement. 50x100 r>k>t. new 
s*orms & screens. Ne?r ever”thiner. 
Mušt be seen to apr^iate. Owner. 
Pri'-e *23.000. immed’ate oossession. 
Call SA 7-1930 — Owner.

Fre*nort. L. I. — Folv Redeemer 
Parish. BRICK RANCH 5- vears 
old. 5 rooms. completelv insulated 
attic. modern up to data kitehen, 
carpeted, garage: schooi bus.

Askinsr $19 900
FR 8-1284

Bethpage. L.l. St. James Parish — 
Soecial $16.000, being transferred; 
3 bedrm Ranch, excellent condition, 
enlarged kitehens. 12x26 living hm. 
aluminum storins & screens, fully 
insulated. att. garage. near every- 
thing. Mušt be seen. Owner. Extras. 
PE 5-5353.

CLINTON HILL BROOKLYN

Tarp 2-o» ir 1-os Avenue • TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 rvto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir Šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak.

PACKAGE EXPRESS — BROOKLYNO ĮSTAIGA . . . 
Dabar darbas išvystytas plačiau ir geriau negu bet kada. 
Didelis pasirinkimas tekstilės medžiagų ir kitų prekių 
siuntiniams žemesnėmis kainomis, negu bet kur kitur. 
Standartiniai maisto siuntiniai pristatomi laike 10 dienu.

PACKAGE EXPREŠS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1530 Bedford Avė., Brooldyn 16, N. .Y 
IN 7-6465 • IN 7-7272

Mūsų įstaiga Jersey City 303 Grove Street atidaryta penktadieniais 
ir šeštadieniais, čia gaunate pilnų pasirinkimų visokiausių prekių.

WINTER GARDEN TAVERN

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N, Y.

< Ridgewood > 
Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

WHITE HORSE TAVERN
bara* - r<^torana*
PRANAS BRUCAS. savininkas m

m
 ų

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodbaven 21, N. Y. Tel Vlrginia 6-9519

Sale vestuvėm susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

DR. JUOZUI LEIMONUI

Below List NUTRI BIO Vitamin & 
Mineral Supplement. Regula r Six 
Month Supp’y which sėlis for $24.00 
now only $12.95 tdeliveredi. Monęy 
back guarantee. Send check or mo- 
ney order. no COD’s P» Torregrossa 
479 Wash’ngton St . New York 13, 
N. Y. — WA 5-8989.

ADORN CONSTRUCTION
General Remodelling and Repairing 
Everything and Anything in Con- 
tracting Line. Reasonable prices. 
Ali work guaranteed. Special ęon- 
sideration to Religious Groups. 'Call 
GL 4-4614 JIM.FOOTE — 102-48 
186th Street. Hollis. Queens.

3261 Provost Avenue 
New York 66. N. Y.

Special Consideration to Religious
. ■ - Institutions

FAirbanks 4-1439

P ARK BENCHES
LONDINO STONE CO., INC.

NEW FRONTIER Travel Agency 
Tours • Cruises - Vacations - Honey- 
moon Trips. Steamships. Airlines, 
Buses — The WorW Over. Special 
• onsideration to religious groups. 
C. Fulvtrenti, prop. Open lOam. to 
7 p.m. — 6812 3rd Avenue, Brook- 
lyn, N. Y.; Tel. BE 8-2400

TREMCNT ELECTRONICS SER
VICE (in Brome only). Šame Day 
Service on TV’s all makes. Work 
guaranteed. You can call •-LOU" 
with full confidence — he vvill save 
you money on repairs. — "Ask for 
Lou" SY 2-3991, 4007 Tremont Avė. 
Bronx. N. Y.

At A

. JUOZUI LEIMONUI

;ią valandą jo šeimai nuoširdžią užuo-

Dr. Otonas ir Vanda Vaitai

DR. JUOZO LEIMONO

staiga mirus, žmonai STASEI ir sūnums ROMUALDUI 
ir SIGITUI reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Liet. Bendruomenės 
Bostono Kultūros Klubas

DISPLAY

10 MINUTES
TO WALL ST.
10 Minute Walk 

To Downtown Brooklvn 
14-STORY FTREPR00F BLDGS 

With Panoramic View 
Beautifullv Landscaped Gardens

4 RMS—$125
Free Gas and Electricity 
LUXURY AT A PRICE 

YOU CAN AFFORD
CLINTON HILL 
APARTMENTS

345 Clinton Avenue 
at Lafavette Avenue

ST 3-4605
Rentai Office open Daily & Sunday

R E P U B L I C
Lkpior Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN H, N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

Dėl staigios ir netikėtos

mirties, žmonai Stasei (Lukoševičiūteii ir sūnums kpt. 
Romualdui lU.S. Army) ir Itn. Sigitui (U.S. Navy) reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Vilniaus Krašto S-goš 
Bostono Skyriaus Valdyba 
ir nariai

Įsigaliojo naujas patarnavimo būdas, užsakant dovanas, 
gamintas Sov. Sąjungoje

Remdamasi sutartum, sudaryta su Vniešposyltorgu

COSMOS PARCELS EKPRESS
CORPORATION

pradėjo priimti
APMOKĖTŲ DOVANŲ UŽSAKYMUS

jusi; giminėms, gyv. Lietuvoje.
Jūs čia apmokate visą dovanų kainą. Gavėjui nieko nereikia mokėti.

AUTOMOBILIAI 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
SIUVAMOS MASINOS

SKALBIAMOS MASINOS 
TELEVIZIJOS 
DVIRAČIAI
ŠIMTŲ DAIKTŲ PASIRINKIMAS

Dėl smulkių informacijų ir katalogo kreipkitės į pagrindinį skyrių:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 WEST 45th ST., NEW YORK 36, N. Y.

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Garsiame Cape Cod Osterville. Mas*., kurorte prie atviro Atlanto. 
Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvietėje 

JANSONŲ VILOJE

-AUDRONE

Tel. Cl 5-7905

87 East Bay Rd„ Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. 428-8425

Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos jKMlsiui ir žai
dimams * Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 O.
Lietuviai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvvkti. — Iš anksto kreiptis: 

ED JANSONAS
15 Rosedele St., Boston 24, Mass. — Telef. 2SS 5999

arba nuo birželio 15:
Audrone • Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville. Cape Cod. Mass.



SPORTAS
FUTBOLAS .

Vieuuis iiuDOio bezouas New
Yuiae uaigiaši. uz Keuą savai
čių piasiues larpiauuiiio xuwo- 
10 lueuos. rnereuą savaitgalį iŠ 
lietuvių Komamių tezaiue tik 
sestauivių mažučiai, Kurie pra
laimėjo eaniracntui U:-4, s sek- 
mauieių pirmoji Komauoa, ku
ri praiaimejo btamiorae net 
1:( jaunių rungtynes ne
įvyko.

laK Stamforde į aikštes?

Kas; Vaitkevičius, Kemeza 11; 
Daukša, Kulys, Kerekes; But
rimas, Bueris (Senus), Keme
za J, Harti, O Hara. Jau matant 

tokią suaetį, negalima buvo ti
kėtis gero, ruivecka po įvykio

'SSiAY '

PAPER CUTTtRS 
SoM — BoueM — Rauti 
Idff Street, N. Y. C$8, 

Kž-mi

EKPERT PAPEItHANGER 
$1J5 pėr nBndnisnna* $10.00

All work guaranteed. Special con
sideration to Rdlgtous groups. — 
PETB LABA, 2117 Vyse Avenue, 
BroinoL N. W E 3-4939

* j. I.IOLL 
CU8TOM H0U8E BROKERS 

Interattional
Air Freight Specialiste ' 

New York hAematSonri Airport 
JamaicaSO, LL, N. Y. 

OLympla S-5810

Taki MU 3-2*28 
Savininkas VACYS STEPONIS

PAG OUALITY FRENCH 
ORY CLĘA.NERS

3 Hour Service “In Our Plaut” 
Free FMmb ipd Delivery

S Yc .'5. “Z?"

*AWmns<a«

A OK llEATS

Flneet Tbp Quality rnaate 
foucm — usiry ktvuvch 

' and Grocery* 
Free Delivery - 

PR 8-MOO
109 KingstM Avė Brooklyn, N.Y.

USKD FURNITURE, RŪGS, AM-

thlng in the FURNTIVRK Stae. 
We p*ek up — Call Dl 2-T637

VThen in^foer York Ctty

mote

6th Avenue

FREbA ataNtaotiii

5

Jooeph Andrutis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE - Insuranor

— HAVEN REALTY —
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 

' Ineome Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.
Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

87-09 Jamatca Avė.. Woodhaven 21, N.Y. • Tel. VI 7-4477

JUOZO IR IZABELEI MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
(kalima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir uuportuu 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno 
103-55 LEFFEETS BLVD. BICHMCND HILL, N. Y

net aštuoniom savaitėm, o Bu- 
dreckas vis dar sužeistas. Trū
ko ir kitų standartinių žaidikų. 
Stamfordas, šiuo laimėjimu už
sitikrinęs meisterystę, nebuvo 
jau toks stiprus. LAK koman
dos visiškai be nuovokos žaidi
mas davė mums šį sezoną aukš
čiausią pralaimėjimą- Gynimo 
paprasčiausios klaidos — pusė 
priešininko puolikų prie mūsų 
vartų pasirodydavo nedengti — 
tokios klaidos net ir jaunių ko
mandoje nebūtų daromos. 
LAK komanda, viduryje sezo
no dar taip gerai atrodžiusi, 
pretenduodama net į pirmąją 
vietą, gale sezono neišlaikė, ir 
dabar visai prarado nugarkau
lį. Ligai pakirtus sporto vado
vą Trampą—jam linkime grei
tos sveikatos, pašliję ir vėl va
dovavimo reikalai. Gaila, kad 
lietuviškos žaidynės jau čia pat 
— birželio mėn. New Yorke, ir 
mūsų futbolinikai kaip pap
rastai vėl išėjo iš formos. Ruo
šiantis žaidynėms, tikriau sa
kant rungtynėms su Chicagos

Spedėutagin 
WEDDING GOWNS

916 M 2S3rd Street, Brome, N. Y. 
OL 5-9420

vta Air-condttioned Busea. Special 
conrideraUo* to religious groups 
Sodettes. “Make your Reservattons 
Now”.
1572 BroM*ay New York City

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Veda K. Merkis
— So. Bostono Lietuvių pil. d-jos 

Šachmatų klubas rengia Rytų apyg. 
šachmatų p-bes, sekmadienį, birže
lio 9 d. pas save, LPD patalpose, 
368 West Broachvay, So. Bostone. 
P-bės komandinės A ir B kl. Ko
manda 5 žaidikų. Dalyvauja regist
ruoti FASKe Rytų apygardos šach-

IMBRIALE SHORE GARDENS
CATERING - VVEDDINGS 

Banųuets - Communion Breakfast 
Up to 200 Free Parking 

16 Bay Ridge Avė., B’klyn 9, N. Y.
S H ore Road 5-9336

REG ALIZE 
Your Rūgs Deserve The Best 

Special $9.50
Shampoo - DęMoth. Insured storage 
till SepL , — BE 8-1734

Bayridge Carpet Cleaning 
69-15 5th Avenue B’klyn, N. Y.

OUC CLUB. Rev. Daniai L. Shan- 
neu,OP, Moderator Danoe Every 
Fri. Nlght Adm. $2.50; 9:30 p.m. 
Al Prine A his Sodety Orch. - Phil 
Guar A his Latin Rhythm.

HOTEL COMMODORE 
42nd SL A Leocington Avė., N. Y. C.

einamoji ALIAS Bostono skyriaus 
įsteigta 1963; gaus klubas, laimėjęs 
apyg. p-bes 3 kartus. B kl. — vien
kartinė. Klubai registruoja koman
das ir komandų dalyvius FASKo 
nustatyta tvarka. Mokestis $3 ko
mandai ir po $1 nuo dalyvio. Re
gistracijos terminas gegužės 31 d., 
siųste: K. Merkis, 431 E. 7th SL, So. 
Boston 27, Mass., tel. AN 8-1282. 
Klubai prašomi apie manomą daly
vavimą ir kurioj klasėj, pranešti iš 
anksto tuo pat adresu. Šachmatų 
laikrodžius prašoma atsivežti.

— Dr. Burger iš Brooklyno, N. Y. 
laimėjo New Hampshire atviras p- 
bes, Concorde. 24 dalyviai. Lietu
viams pažįstamas Harlow Daly, 
Sanford, Me, baigė penktuoju.

— Mąssachusetts įveikė Connec- 
tieut, New Londone, 17*4:16%, ne
žiūrint, kad pirmosios lentos sužai
dė nekaip (nebuvo dr. Keilsono, dr. 
Gosteli): Curdo pralaimėjo Bolto- 
nui; Brandwein, Scheffer, Ames — 
baigė lygiom su Noderer, dr. Platz 
ir Lees; Makaitis pralaimėjo (5-ji

PERRY PAINTING CO.
Domestic, Industrial and Commer- 
cial - Realtors agente and Home 
owners. First class work only, rea
sonable prices. Guaranteed. Special 
consideration to religious groups.

Call HY 2-5058
If no answer:— SH 8-1600

MARCO BOWLING LANES
Ridgewoods fine hospitable Lanes 
30 autpmatic pinspotters for your 
bowling pleasure, cocktail lounge, 
restaurant, free parking. Special 
consideration to religious groups. 
A healthy sport for Young and Old. 
339 VVyckoff Avė. — HY 7-4350

McDERMOTT BUS CORP. Ieškote 
autobusų išvykom? Specialios kai
nos parapijom, mokyklom, religin. 
draugijom. “Camp work — 24 hour 
service”. Užsakykite iš anksto. Di
deli, naujoviški autobusai, atsargūs 
ir patyrę vairuotojai. Tel. RE 9-4146 
77-42 160th Street, Flushing, L. L

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALI^ ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

86-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. ¥
Telefonas STagg 2-5938

je keli pakeitimai. §į savaitgalį 
mūsų abi senjorų komandos , „ , M. . 7. A X. *.lenta) Edeibamnui,jr <rungtynių netari. Seštatfieių Woikui. Po 8 metinių
jaunučiai žaidžia pas ukrainie- Mass. veda santykiu 5:3.
čius 2 vai- Jauniai sekmadienį — Vilnius, m. Kart^n^itA, Mai- 
pas Minerva SC 11 vai. šiogalos vid. mokyklos mokytoja,

laimėjo ketvirtą kartą Lietuvos mo
terų šachmatų p-bes, surinkusi 8 iš 
9 galimų tš. 2. T. Morozovą 7%, 3. 
štendelytė 7 tš.

— Vladas Mikėnas liko antruoju 
Lietuvos šachmatų p-bėse. 1. Mas- 
lovas 11-4, 2. Mikėnas 10%. Cuka- 
jevas ir Butnorius po 9% tš. 17 
mėtis Butnorius, kuris Sovietų jau 
nių p-bėse Maskvoje baigė penktuo 
ju, puikiai sukovojo ir šiose p-bėse 
pralenkęs meistrus Vistaneckį, Ost 
rauską, Baršauską ir kt. Viso 1< 
dalyvių.

— Botviniko - Perosiano 15-toj 
partija atidėta su nekuria Perosia 
no persvara. Padėtis 7-7 (1).

Latviu Žaidynės New Yorke
Sį šeštadienį pravedamos S. 

Amerikos latvių krepšinio ir 
tinklinio pirmenybės. Varžybos 
prasideda 9:30 vai. ryto mums

kyklos salėse Woodhaven, N.Y.
Tarptautinis futbolas

Ir šią vasarą New Yorkas tu
rės progos matyti užsienio fut
bolo komandų. Svečių eilę pra
deda žinomas senas vakarų Vo
kietijos klubas Schalke 04, ku
ris šio mėnesio 19 dieną New 
Yorko DAFB metinės šventės 
proga žaidžia prieš newyorkiė- 
čių rinktinę. lietuvių Atletų 
Klubo futbolo komanda, pri
klausanti ir žaidžianti New Yor
ko DAFB, panašiose šventėse 
dalyvaudavo parade su savo 
tautine vėliava. Mūsiškiai ir 
šiais metais žada parade daly
vauti su jaunių ir jaunučių ko
manda. Priešžaismyje numato
ma eilė rungtynių, kuriose žais

RESTAURANTS

Karl’s Mariners Inn. Lunch - Dinr 
Sea Food - Lobsters - Steaks-Chc 
For reservations call AN 1-9756; 
no answer, AN 1-8111. Bayvieiv / 
9t Stūmės SL, Northport (turo Noi 
on 25-A),’ Northport on the Harb 
KARL’S Mariners Inn — Lunch 
Dine where cuisine A scenery exc<

STELLA D*ORO ItaMan Cuisine 
“A Fabulous Roman Palace Settii 
Cocktail Lounge, Dinnfer A Sup] 
ė. la Carte. Party facilities. — 51

TELEVISIONS — $35 
Guaranteed 

Also
Stereo & fti-Fi - Ray - Cron TV 

If you want the Very Best — call 
OR 3-9090, 248 East 14th Street, 
New York City. Special considera
tion to Religious groups.

SAXONY PRINTING CO. INC.
Specializing in 

WEDDLNG INVITATIONS 
Rush Service. Rock-Bottom Prices 
118 E 28th Street, New York City 

LE 2-8988

V. T. MANCUSI 
CUSTOM BROKERS 

AIR FREIGHT FORWARDERS 
“Time is an Element of Profit” 

N. Y. International Airport 
NYC Phone: 656-4880 

Cable: VINTHOM

VILLAGE B0WLING CENTER 
Manhassets fine hospitable Lanes, 
Cocktail Lounge, Restaurant, Free 
parking. A healthy sport for young 
and oki. Come in and have a grand 
time. Special consideration to reli- 
goius groups. Call 516 MA 7-0152.

Martin’s Auto Glass šame day Ser
vice, auto glass installed while you 
wait, eurved windshields, regulators 
- doorhandles - locksprings - keys 
made while you wait. Prices every- 
body can afford, work guaranteed. 
3531 Boston Rd. near Eastchester 
Avė., Bronx; Call OL 2-8481.

SUNNYSIDE BRAUHALL
For the Finest of Banąuet Halis for 
Weddings, Communions, Confirma- 
tions. If you want the very best — 
call RA 9-9311 — SUNNYSIDE 
BRAUHALL, 41-06 Queens Blvd., 
Sunnyside, L. I.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. o Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 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 Weddings and Parties-------  
Home-Made Bologna

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

E. CAP A L D O
33 West 42nd Street, N. Y. C.

8th Floor — FE 6-2920

FISCHER GLASS CO. (near Man
hattan Bridge) downtown Brooklyn 
Glass for every purpose: homes - 
cars - commercial - glazing - mir- 
rors - tabletops; auto glass installed 
- mirrors realvered. Call TR 5-7906 
Reasonable Prices — Fast Service. 
60 Flatbush Avė., ExL B’klyn, N.Y.

TRI - LINE BUS CO.
Busses for Ali Occasions: Picnics, 
Theatres, Tours, Ali School Func- 
tiohs,tDeryXJamps; Retreate. Special 
Round Trip kates for Religious 
groups. — Call STerling 9-7263, 
Brooklyn. Choice dates now open.

NORGE TRAVEL BUREAU
8216 Fifth Avė., B’klyn 9, N. Y. 

Shore Road 8-3900
All Steamships. Overseas and Do- 
mestic Airlines. Tours A Cruises 
everywhere. Special consideration to 
religious groups. No extra charge 
for our Services.

MARI O’ S
Trucklng, Moving and Rtgging 

Expert Machinery Movers for the 
Printing Trades. Office: 208-10 Eli- 
zabeth Street, New York 12, N. Y.

Call WO 6-2359 or MO 8-9439 
Ask for MARIO

Headąuarters for Surgical and Siek 
Room Supplies, Levittown surgical 
šupplies (Les A Meta Smith regi- 
stered fitters). Sales, rentals: wheel 
chairs, hospital beds, walkers, com- 
modes, canes, cast boots, cervical 
collars, erutehes. J. J. Smith Phar- 
macy, 2950 Hempstead Tpke. Levit- 
town, PE1-2990. — Open 7 days.

PIANO TUNING & REPAIRS
We Service AH Painos 

Special consideration to Religious

Call SU 7-3300 — Ext. 8157 
MR. HUGO SALMAGGI

NORTHERN AIR CONDITIONING
CANDID WEDDING PHOTOS

T. McDONNELL 
MOVING & STORAGE 
665 Franklin Avė., Brooklyn 

MA 2-1197

P. W. TROSTORFF 
Phone HO 4-3548 
Reasonable Prices 

Black A White - Color. — Special 
consideration. to Religious Groups.

SPRING SPECIAL
Clean Unit - Oil Motor. Service or 
Change Filters, Check Coottng, Re- 
set and check Thermostat. Reseal 
window opening.

$7.95 TA 7-5454

ir n lygos rinktinė. Į šios ly
gos sudėtį įtraukti ir mūsiškiai 
Klivečka su Budreckū. Visos 
rungtynės vyks Randalls Island 
stadione. Bilietų šiom rungty
nėms galima gauti Atletų Klu
be. Perkant pas mūsiškius, mū
sų sportininkams lieka geras 
nuošimtis pelno.

Free parking on our own lot 
Mondays. Call Kl

Vacation at the beautlful LINDĘ 
MERE HOTEL and Restaurant

on Great South Bay Hotel R 
AptA, 2% effidency unite. <fe 
swimmūig pooL shuffleboard, 1 
tag, tennis. Lttncheon - Cočk 
Perved, dlnner gueste invfted. J 
forbooklet. — Tel. 516-AT4-6

Atletas For Better Wedding and 
Week-End Dancing

Km norėty skeltam Darbininke 
pratomae s^cemb^nli.

GLenmoro S-7281

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest 

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

New York City

HAPPY. MOTHER'S DAY

WEST SIDE AUTO PARTS, 
Ine.

AOTOMOnVE PARTS 
& EQUIPMENT 

Dependable Machine Shop Service 
Fred Winkelmann, President 

60 West First Street 
Mount Vernon, N. Y.

Home:
‘ M0 7-2068

Susinės*:
[ MO 8-4560-1-2

JOL - ART 8TUDIOS, INC. 
PHOTOGAPHERS

For Weddings, Oomnnmions and 
Confirmations. SmHe — w do the 
ręst. 2668 Jervsatem Avemee, North 
BeDmore, L L, N. Y. (Corner Bell- 

-■ mete- Rd.)> Renraanber Mother on 
Mdther^s Dttf. — Call CA 1-MB4.

GOLD STAR BUS CO. Ine. Buaes 
for Ifire. L»rge MBodem Buses. Rlde 
in Comfort and Safety. Reserva- 
tions takennov. **We Go Anyvrhere” 

I* Special Kates to CSurches, Schools, 
Organization^and^ietigious groups. 

6112 ŽOth Avinae Brooklyn, N. Y.

CUT-RITE IMPROVEMENTS 
C0MPANY

Finished basements, piumbing, alter- 
ations, plastering and paperhanging 
porch enclosed interior and erterior 

Painting Fully Insured 
Special consideration to religious 

groups. Call CY 4,1102 ask for 
Vinne

«BRH)ES TO BE”
The Proof is in the Taste. Order 
your Wedding Cake and Pastries 
from —

LA GULI PASTRY SHOP
The Finest in- ItaMan Baked Pro
ducts — DeBctous Pastries, Cakes, 
Bread, Ele. for all occasions. **Let 
us serve you witlx the Finest” — 
29-15 Ditmars Btvd., Astoria, L.I. 
Phone Orders Call — RA 8-5612.

ALPINE MCAT «. SAUSAGE, Ine. 
125-13 Liberty Avenue, Richmond 
Hill 19. LI.N.Y.; Tel. VI 3-1780. 
We offer the Finest in Swiss and 
Germah style Satmges. — Prlme 
Meste and Paultry. Closed Sundays. 

FRANk EBERLIE

LAKEHURST LODGE
Lake Ronkonkoma, Long Island — 
161 Lake Shore Road. The Finest 
in Retirement Homes. We have the 
finest of facilities. This will be your 
home awav from home. Weekly rate 
$35 and up. — Dial 516 JU 8-5543

Ist & 2nd MORTGAGES 
Any Type of Financing 

From Purchases to Re Financing 
Liberai Loans 

Made on Your Terms 
TE 7-1979

Mr. & Mis. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltui — F.TD.
i.- - ' ■ -

lASUaCA *WOOi>HAVEN 2L
TeL Vlrginia 9-3112

•

v •

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

«

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

Tel. Vlrginia 6-1800

WOERNER & NELSON, Ine.
MOVING and RIGGING 
Dismantling — Erecting 

Kelly Press Service 
380 Canal Street, New York City 

WA 5-1930

S P E E D Y
CONSTRUCTION CO. 

General Oontractors 
Home Alterattons 

1 Family converted to 2 Family 
GR 9-4070 -

112-15 Farmers Blvd., Hollis

DRESS SUTT RENTALS 
— Men’s Formai Ckrtbes — 

Of the better kind for Kent & Sale 
for aH occasions 

AT. HARR1B CORP.
425 Lexington Ave^ NYC (2nd FL) 

(Chock FūO of Nuts Bldg.) 
MU 2-6325

CONTRACTING W0RK 
OUR SPECIALTY

Painting. Plastering, Small Jobs 
Piumbing

All Work Done at Reasonable Rates 
Ali Work Guaranteed

Call UL 5-5666 ask for Mr. MOORE

. SONORA ELECTRONIC CORP. 
Serving all Botos — Fast, Reliable, 
Courteous. Service and Repairs on: 
Tapė Recorders - Record Players - 
Audio Vištai Service. — All work 
guaranteed. Call HY 7-4160; 281 
Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

R A Y* S
Floor Scrapmg < Refinishing 

Shellacking Fabion FToors, stained 
to any color, Floor laid. Special 
consideration to Religious Groups.

Call ST 9-2065 — ask for RAY 
1297 Atlantic Avė., Brooklyn, N.Y.

McCARTHY PAINTER

INSIDE PAINTING ONLY 
All Work done at Reasonable Rates 

All Work Guaranteed
CaR OL MOTI

BERT Auto Glass Dedame stiklines 
plokštes ir stiklus autmnobiliams. 
Taisome hidraulinius ir elektrinius 
langus. Darome raktus. Sutvarko
me ■•Convertible” stogus. Darbas 
sąžiningas, patarnavimas skubus. 
Kreiptis telefonu HY 6-9460 — 115 
NewLotsAve., B’klyn, at Povėli SL

INTERNATIONAL NEW8PAPER 
PAPER PRINTING CO.
FOR THE FINEST IN 

NEWSPAPER PRINTING 
CALL

OR 3-1830

WRIGHTS’ HOME REPAIR 
REMODELING 

Basements, Kitchen, Ceiling, Paint
ing, Patios, Piumbing, cementwork, 
wiring, flooring and fences. — Call 

v LA 7-0119
8 a.m. to 8 p.m.

NEW BONAPARTE
1613 Avė M (Next to Etm Theatre) 

DEwey 6-6880
Have You Tried Ralph Sorrentine's 
famous Italian Cuistoe ? ”Where the 
Stars meet” A la Carte - Dinners - 
Cocktails - Parties accommodated.

JACK STROELLS BAKERY Wed- 
ding and Birthday Cakes decorated 
while you wait Ice cream cakes A 
special ties. "Every mouthful full of 
ouality” Phone orders our specialty 
TYrone 2*1433 — 3434% E. Tre- 
mont Avė., corner Bruckner BTvtl, 
Bronx, N. Y.

BROWN’S 8QUARE DEAL
Body Specialiste, Painting, Insur
ance work, Uollision work — at ite 
very best. Your satisfaction our ohly 
concem. Ali work guaranteed, rea
sonable prices. We Uve up to our 
name Brown’s Sųuare Deale, 303 W. 
119th SU, Manhattan; UN 4-8943.

American Furnitūra Hsspttal - Up- 
holstcrers. Refinishing. Repairlng, 
Re-upholstering, cigarette burna re- 
moved, comices, taMe pads. glass 
tabletops, leathertops, chaircaning 
Insurance - Estimates. 1137 Castle 
Hill Avė., Brorcc, N. Y., TA 3-2773. 
Special DiscounLs to Church Groups

čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų' 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apsidrausti ų 
šia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas'

HOLY LIGHT
. . t

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.
(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Aubury Parts, N. J. • 74oe Ir Parts Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788 
•varūs kambariai, rami vieta, pigus ir rišantis maistas. Viešbučiu 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto

ranas ir .baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.
  P. Ir C. MAČIULIAI, savininkai
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28 iki rugpiū- 
berniūkai nuo 
Stovyklautojai 
apylinkės bus

apylinkių atstovų’ dvimetinis I 
suvažiavimas įvyksta birželio 
1 d., 1 v. popiet, Liet. Atletų 
Klubo svetainėje, 1332 Hal- 
sey Str., Brooklyne.

L.B. I apylinkė balandžio 28 
išrinko naują valdybą: pirm. 
A. Reventas, vicepirm- K. Ke- j 
palas, sekretorius Z. Dičpini- 
gaitis, ižd. V. Padvarietis ir 
narys kultūros reikalams H.V. J 
Kulber. Revizijos komisiion iš- j 
rinkti St. Lūšys, J. Žaraus- 
kas ir dr. B. Radzivanas. . J

Už a^. dr. Juozo Laimono 
vėlę mišios su egzekvijomis 
bus gegužės 11, šeštadienį, 10 
vai. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Mišias užprašė Ateiti- . 
ninku Federacijos Valdyba- 
Kviečiami dalyvauti visi New 
Yorko ateitininkai.

Berniukų stovykla pranciško
nų vienuolyno sodyboje Ken- 
nebunkport, Maine, šiemet vei
kia nuo birželio 
čio 2. Priimami 
8 iki 15 metų, 
iš New Yorko
vežami stovyklos administraci
jos parūpintu autobusu. Kas 
norėtų stovyklauti, prašom iš 
anksto užsiregistruoti: Francis- 
can Monastery, Kennebunk- 
port, Maine.

Lietuvos atsiminimų radijas 
ir Rūtos rėmėjų klubas ruošia 
pavasario koncertą — balių 
gegužės 19 Webster salėje 
New Yorke. Koncerto pradžia 
4 v. popiet. Programoje daly
vauja: akordeonistas Kazys 
Daubaras iš Philadelphijos, 
New Yorko Vyrų oktetas, va
dovaujamas muziko Alekso 
Mrozinsko, solistai — Irena 
Stankūnaitė ir Liudas Stukas. 
A komponuoja Algirdas Kača- 
nauskas. Programa praves ak
torius Kazys Vasiliauskas. Sce
nos dekoraciios — dail Jurgio 
Juodžio, šokiai nuo 7 v.v.

Moterų S-gos 29 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus gegu
žės 15, trečiadienį 8 v.v-, po 
gegužinių pamaldų. Apreiškimo 
parapijos svetainėje.

Kario žurnalo gegužės nu- tinoms bei M. Ulėnienės vy- 
meris jau išsiuntinėtas skaity
tojams. Numeryje rašo P. Dir- 
kis — Gegužės mėnuo — mo
tinų mėnuo, P. Būtėnas —Lie
tuvos valstybės įkūrimas, V. 
Sirvydas — Prosenių tikyba, J. 
Miškinis — Iš partizano dieno
raščio, O. Urbonas — Didžiojo 
šiaurės karo frontas Lietuvo
je, P. Žilys — Apie pirmuo
sius 2 pėst. pulko metus. J. 
Skardis — Pasikalbėjimas su

Baltas turi pianiną, kurį mie
lai atiduos pirmam paprašiu
siam Balfo rėmėjui. Skambin
ti EV 7-1422 arba užeiti į Bal
fo centrą: 105 Grand Str., 
Brooklyn 11, N. Y.

A.A. Tėvo Modesto Stepai- 
čio, O. F JA, mirties metinių pri
siminimui gegužės 18, šeštadie
nį, 9 vai. ryto Tėvų Pranciš
konų koplyčioje bus 
mos mišios. Velionies 
bei pažįstami maloniai 
mi dalyvauti.

Aukos Balfui. J. ir
kevičių ir G- Brakienės mo-

aukoja- 
draugai 
kviečia-

I. Staš-

Yorko 
Balfui 
dvide-x

BALFO pavėsyje. Iš k. į d.' kun. L. Jankus — Balfo -reikalų vedėjas, J. Grigienė — Balto tarnautoja, ra
šytojos Karoli Pažėraitė ir Nelė Mazalaitė. Nuotr. V. Maželio.

LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS NEW YORKE
Lietuvių Sporto 13-tos Žaidy

nės šiemet įvyks New Yorke 
birželio 29-30.

Lietuvių Atletų Klubo Broo- 
klyne iniciatyva sudarytas or
ganizacinis komitetas: pirm. I. 
Gasiliūnas, nariai — A. Jan
kauskas, S. Remėza, V. Labutis, 
J. Nakutavičius, V- Gintautaitė,

WILL1AM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 * 14xJamaica Avė. 
Woodhaven 21, N.Y. 

TeL: Hlckory 1-5228

Ii Parapijos puiaukojimas. ge-
13, 1951 m. Lietuvos vys

kupai Romoje paaukojo Lietu- 
|*vą ir visą lietuvių tautą Nekal- 
; čkųąsiai Marijos Širdžiai. Šidis 
F metais šv. Petro parapijos baž

nyčioje tai bus prisiminta ge
gužės 12, sekmadienį. Iškil
mingas parapijos pasiaukojimo 
atkartojimas bus 10 vai. ryte. 
Mėlynosios Armijos intencija 
šv. mišias aukos ir pamokslą 
pasakys kun. Al. Kontautas.

Pirmoji komunija, šv. Pet
ro parapijos vaikučių pirmoji 
komunija bus gegužės 19 d. 9 
vai. ryto. Taip pat tą dieną 2 
vai. popietų Įvyks parapijos me
tinė gegužės procesija miesto 
gatvėmis.

Jaunimo koncertas, sureng
tas studentų ateitininkų balan
džio 28, buvo tikrai gražus ir 
vertingas. Programoje dalyva
vo: smuikininkė Brigita Pum- 
polytė, Birutė Bogutaitė—ko
loratūrinis sopranas, pianinu 
skambino Marytė Gailiušytė. So
listei ir smuikininkei akompo- 
navo Vytenis Vasy liūnas.

Lietuviu Fondui patys pirmie
ji paaukojo: inž. Antanas Sku- 
džinskas 500 dol., Stasys Grie
žė-Jurgelevičius — 200 dol- ir 
Juozas Kapočius —■ 100 dol. 
Fondo reikalam numatoma su
organizuoti specialus komitetas. 
Tuo reikalu jau buvo vienas di
desnis pasitarimas.

Liet. Piliečiu draugijos reika
lu vedėju paskirtas Pranas Mu- 
činskas. Jis yra Lietuvoje bai
gės ekonomijos mokslus, yra 
darbštus ir sugyvenamas žmo
gus. Liet. Piliečių draugijai ir 
Bostono lietuviams šis paskyri
mas bus tikrai naudingas.

Baltijos tunto skautės gegu
žės 11, šeštadienį, 6 v. popiet, 
piliečių klubo antrojo aukšto 
salėje kviečia visus tėvelius ir 
mamytes į jų rengiamą motinų 
pagerbimą. Programoje Biru
tės draugovės vėliavos šventi
nimas, EI. Vasyliūnienės paskai 
ta apie motiną, skaučių paruoš
tas gyvasis paveikslas — mon
tažas — Tau, mamyte. Vėliau 
— vaišės. įėjimas nemokamas.

Vyčių šokiai rengiami L. Vy
čių So. Bostono kuopos šešta
dienį, gegužės 11 d., 8 vai. va
kare, Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje.

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental Deficatessen
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

Šviežia rūkyta žuvis

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. V.J. Stukas, K. čerkeliūnas, A. visi atvykę sportininkai būtų 

Vainius, Z. Jurys ir E. Rėmė- apnakvydinti New Yorko-New 
za. Komitetas yra paskelbęs va- Jersey lietuviai prašomi tuo 
jų taurėms pirkti. Pereinamą
ja! taurei ALB New Yorko 
Apygarda paskyrė 50 dol. Taip 
pat aukojo Jonas Rūtenis ir 
Jokūbas Stukas. Labai laukia-, 
ma aukų iš kitų organizacijų 
bei atskirų asmenų veikėjų. 
Aukas siųsti iždininkui: 
Labučiui, 84-34 106 St., 
mond Hill 18, N.Y.

Sportinėms žaidynėms
baigus, birželio 29 šeštadienio 
vakare, 8 vai. Ridgewood La- 
bes salėje, rengiami šokiai, su 
užkandžiais.

V. Gintautaitė rūpinasi, kad

reikalu pas ją kreiptis adresu: 
88-02 129 St., Richmond Hill 
18, N.Y. Tel. VIrginia 7-7027.

Tikimasi, kad šios lietuvių 
sportininkų vasaros pirmeny
bės susilauks visų sporto mė
gėjų dėmesio bei paramos. JS

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas
F U N E R A L HOME
Moderni koplyčia - Air condltioned
ALBIN J. B ALTON-B ALTRON AS

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Vyt.
Rich- Studentų Skautų Korp Vy

tis New Yorko skyriaus nariai 
-— Vladas Bileris, Rimas Bud
raitis, Jonas Gurinskas ir Sau
lius Navasaitis — gegužės 4 
dalyvavo Bostono akademikų 
skautų šventėje ir davė Vyties 
senjoro pasižadėjimą.

VIETOJE VAINIKO

Balandžio 29 Yonkers, N.Y., 
mirė Juzefą Staškevičienė, gi
musi Kuliuose, Lietuvoje, 1878 
spalio 31. Nuliūdime paliko 
dvi dukteris, du sūnus, vai
kaitį ir žentą.

A. a. Juzefą Staškevičienė 
apie 50 metų su mažomis per-

pasi-
rui mirus, L.M. A. New 
Klubo narės paaukojo 
(siuntiniams į Punską) 
šimt dolerių.

New Yorko Lietuvių
Choro reikalu pirmas organiza
cinis susirinkimas šaukiamas traukomis, mokytojavo įvairio- 
gegužės 12, sekmadienį, 7-tą 
vai. vak. Lietuvių Atletų Klube 
(1332 Halsey St., Ridgewood, 
N. Y.) Kviečiami visi New Yor-

o, .. X v 1 • • K T> kO ir artimų apylinkių lietu-Stahnu. šauliu skvrius ir k. Re- ... ,„£1;vių kolonijų vyrai, norintieji 
chore dalyvauti. Susirinkime dėl 

Kun. dr. Antanas Milius, bu- kurių nors priežasčių negalė- 
vęs Eichstaedto lietuvių gimna- siantieji būti, bet norį užsira- 
zijos kapelionas, dabar Sao Pau šyti, prašomi kreiptis telefonu 

EVergreen 4-3440.

daguoja 7. Raulinaitis.

lo Vila Zelina lietuvių parapi
jos vikaras, balandžio 27 atvy
ko į JAV aplankyti savo gimi
nių bei pažįstamų. Laikinai yra 
apsistojęs Aušros Vartų lietu
vių parapijoj pas kleboną kun. 
J. Gurinska. 32 Dominic Str., 
New York 13. N.Y.

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

Šeštadieniais iki filmas pabaisos 
Treč>adieniais — 12 vai. dienos.
Penktadieni, gegužės 10 — iki 
Trečiadienio, gegužės 15, 1963

Pirmą karta Brooklvne:
" M O N P T I "

Vyrų

NEPAPRASTOJI 
ATEITININKU 
FEDERACIJOS

KONFERENCIJA
birželio 7 - 9 d.

The V/ALDORF-ASTORIA 
50th St. & Perk Avenue 
NEW YORK 22, N. Y.

Be organizacinių posėdžių 
konferencijos metu bus kara
liaus Mindaugo minėjimas, iš
kilmingi pietūs ir linksmąva- 
karis Empire Room. Šokiam

se vidurinėse mokyklose Latvi
joje, Rusijoje (pirmojo pasauli
nio karo metu tremtyje), Lie
tuvoje ir vėl tremtyje Vinco 
Krėvės gimnazijoje Austrijoje, 
pradžioje kaip vicedirektorė, o 
vėliau direktorė- Ilgiausia ve
lionė dėstė vokiečių kalbą Kau
no “Aušros” mergaičių gimna- 
ziioje.

Pagerbdami a.a. Juzefos Stas
kevičienės kaip ilgametės pe
dagogės ir jaunuomenės auklė
tojos atmintį, būrelis velionės 
ir jos šeimos prietelių, vieton 
vainiko ant karsto, paaukojo 
157 dolerius Vasario 16 gim
nazijai. Pinigai su aukotojų są
rašu perduoti Balfo Centrui.

Aukojo: Dulskiai —x20 dol., 
B. Paprockienė— 15 dol., po 
10—A.L. Bražinskai ir Savic
kai. Jonynai, V.L. Koppai, O. 
Alekna, L. Tamošaitis, Eug. 
Noakas, Jurgis Budzeika, A D. 
Senikai, H. Januškevičius. Po 
5 — J.J. Bražinskai, H.L. Mi- 
kuckiai. B.L. Bieliukai, H.M 
Bezumavičiai, E.

R. Schneider. H. Buchholz.. M. Lane
Briedinė films>.

“Kronprinz Rudolfs letztė Liebe”
gros Joe Thomo orkestras. nė. S. Kazakevičienė.

DISKUSIJŲ VAKARAS IR ŠOKIAI
TEMA:

Jaunoji karta, jos galimybės ir uždaviniai (skirtin
gų stebėtojų piešiniai jauniausios lietuvių kartos 
bendrųjų ryšių — kultūriniuose, politiniuose, vi
suomeniniuose reikaluose).

KALBĖS:
Dalia Bulgarauskaftė. Juozas Miklovas, Saulius ši- 
moliūnas, Vytautas Valaitis.
Diskusijas praves Leonas Sabaliūnas.

VIETA:
FESTIVALIO* RESTORANAS (sav. Vac. Steponio)
40 East 26th Street, New York City.

LAIKAS:
Gegužės 11, šeštadieni, 7 vai. vakare.

ĮĖJIMAS:
1.50 dol. auka.
Pasibaigus diskusijoms —

ŠOKIAI IR PASILINKSMINIMAS
New Yorko SANTARA

H. V. 1963

KAS DOMISI
mis investuoti savo pinigus 
kreipiasi | diplom. ekonomistą 
Juozą Audėną, 109 Warwick 
St., Brooklyn 7, N.Y-, telefo
nas TA 7-9518

Du suaugą įmonės ieško bu* 
to iš 3-4 kambarių Woodhaven 
ar Richmond Hill sekcijoj. Kas 
turėtų tokį butą skambinti te- 
lef.: HI 1-4832 *

Reikalinga vyresnio amžiaus 
moteris prižiūrėti 3 metų ber
niuką, nuo 7:30 vai. ryto iki 
5 vai. vak. Skambinti: Tel.: 
HI 1-9653.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parinray Statloa) 

WOODHAVEN, N. V..
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčioj; nemokamai visose 
miesto dalvse: veikla ventiliacija 

TH. Vlrthria 7-4499

THEODORE WOLIHHiH,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N.Y. 
GRamercy 5-1437

KVIETIMAS 
VASAROS ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame atvykti į 
saulėtą CAPE COD ir šių me
tų atostogas praleisti geram 
poilsiui specialiai paruoštoje 

MEŠKOS viloje ir 
MEŠKIUKO vasarnamyje. 
Medžių apsupta erdvi rami 

aplinka, dideli patogūs kam
bariai, geras sveikas maistas, 
malonus nešaltas Atlanto van
duo. Palangos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška dvasia 
ir gere, nuotaika, vaikų prie
žiūra..’.

Vasarvietė atidaroma birže
lio 15. Kas vasaros nuo birže
lio 15 iki birželio 30 ir nuo 
rugsėjo 1 iki sezono pabaigos, 
gaus 15*% nuolaidą. Labai pra
šome užsisakyti kiek galima 
iš anksto.

Iki birželio 15 kreiptis: S. 
M.Lūšys, 884)1 1O4thSt., Rich- 
mond Hill 18, N.Y. Tel. VI 9- 
1193.

Po birželio 15: Vila MEŠKA, 
42 Beach St, Monument Beach, 
Cape Cod, Mas*. Tel. 759-3251 
(Area Code #617)

KARTONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAI N, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL 
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, M A SS.

PL 4-6757 PL 4-1165

T T. PRANCIŠKONŲ ORGANIZUOJAMA PIRMOJI 

PAVASARIO 
EKSKURSIJA 
Birželio-June 15-16

i Buffalo garsią stebuklais Marijos šventovę 
NIAGARA FALLS, ST. CATHERINES, ONT., CANADA 
Keliautojai iš Brooklyno išvyksta birželio 15 po 6:30 vai. 
mišių pranciškonų koplyčioje — 680 Bushwick Avė. Ke
lionė ir nakvynė viešbutyje su vakariene asmeniui $28.00. 
Gautas labai patogus autobusas. Dar yra laisvų vietų.

Kelionės reikalais kreiptis į 
DARBININKO ADMINISTRACIJĄ

910 Willoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y,
GLenmore 5-7281 • vakarais GL 5-7068

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir BALSAMUOTOJAS 
Cambridge, Mass. 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną Ir naktf 

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale «svMte: Tel TR B-B4S4

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

HMBttLHOME
546 East Broadway

So. Boston, Mase.
Priešais miesto teismo rūmus 

e
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai M- 
pildome kiekvieną pageidavi
mu. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joeeph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonai: 268-5185


