
Kiekviena religija turi savyje šviesos spindulį
Velyky savaitės įvykiuose dėmesį patraukė popiežiaus žodžiai tikintiem ir neti
kintiem, Aliaskos nelaimė, sujudimas dėl Fulbrighto “mity”, įvykiai Brazilijoj

NUO J.F.K. PRIE LB.J. VALDŽIOS

Popiežiaus Pauliaus VI žo
džiai, kariuos jis kalbėjo Didį
jį Penktadienį ir Velykų pir
mą dieną rado dėmesio spau
doje. Tai buvo religiniai žo-
džiai, tačiau juose spauda rado 
atsiliepimo į šios dienos gyve
nimo įvykius. Didįjį Penktadie
nį popiežius ragino ateistus ir 
nusistačiusius prieš religiją pri

BRAZILIJOJE PERVERSMAS: Amerika

Brazilijoje balandžio 1 ka
riuomenės sukilimas privertė 
prezidentą Goulartą pabėgti iš 
sostinės į vieną iš pietinių sri
čių, kur valdžią turi jo svainis- 
Prezidentą remia viena iš ke
turių armijų, remia komunistų

Veneros nepasiekė, 
Zanzibarą — taip
— Sovietų du šūviai į Vene

rą, vienas vasario gale, antras 
kovo pradžioje, nepasisekė.

— Sovietai pereitą savaitę 
pasiuntė Zanzibaro ‘ ‘liaudies 
vyriausybei” artilerijos pabūk
lų.

— Maskvoje Chruščiovas ko
vo 28 priėmė Prancūzijos buv. 
min. pirm. Edgar Faure- Sau
sio mėn. buvo nuvykęs finansų 
min. d’Estaign. Į Prancūziją 
atvyko Chruščiovo žentas. Šios 
kelionės reiškia pastangas susi
giedoti tarp Paryžiaus ir Mas
kvos.

— Paryžiuje komunistai ieš
ko ryšių su socialistais, kad iš
siaiškintų ideologinį ir politinį 
bendradarbiavimą kovoje prieš 
de Gaulle.

— Graikija kovo 30 paskelbė 
paleidžianti 100 komunistų iš 
kalėjimo- Jie buvo laikomi nuo 
1947-9 komunistų karo prieš 
Graikijos nepriklausomybę. Pa
leidimas laikomas Graikijos dė
kingumu Maskvai už jos laiky
seną Kipro klausimu.
— Italijos lėktuvas su 45 

žmonėm kovo 31 atsitrenkė į 
Vezuvijaus kalną. 

Mao už revoliuciją, Nikita už guliašą
Kinijos komunistų partija ko

vo 31 paragino komunistines 
partijas atsisakyti nuo Chruš
čiovo kaip trockininko. Kvietė 
dėtis su Kinijos komunistais, 
kurie esą ištikimi Markso Leni
no skelbtai pasaulio revoliuci
jai. Kinijos komunistų pareiš
kimas buvo pataikytas Chruš
čiovo kelionės į Vengriją me
tui.
CHRUŠČIOVAS UŽ GULIAŠĄ 
PRIEŠ REVOLIUCIJĄ

Chruščiovas Vengrijoje bal
andžio 1, Kinijos vardo nemi
nėdamas, kalbėjo, kad esą to

siimti Dievą. Jis kalbėjo ir apie 
Tylos Bažnyčią, pavartodamas 
tuos Pijaus XII žodžius, niekad 
nevartotus popiežiaus Pauliaus 
pirmatako.. Spaudoje buvo aiš-

jam palanki 
vadovaujamos profesinės są
jungos. Goulart balandžio 1 
dar skelbėsi, kad jis iš preziden
tų nepasitrauks ir toliau kovos. 
Tačiau persvara eina sukilimo 
naudai.

Sukilimą pradėjo gen. Amau- 
ry Kruel. Prie jo prisijungė ir 
kiti generolai. Sukilimo pusėje 
yra ir parlamentas, su kuriuo 
prezidentas Goulart buvo nuo
latiniame konflikte. Preziden
to pareigas eina dabar parla
mento pirmininkas R anieri 
Mazzili.

Sukilėliai kaltino Goulartą, 
kad jis skubiai veda didžiausią 
lotynų Amerikos valstybę į ko
munizmą. Paskutiniu laiku jau 
buvo pažadėjęs legalizuoti ir 
komunistų partiją.

Amerikos vyriausybė tyli ir 
laukia. N. Y* Times paskelbė, 
kad ji palankiai žiūri į sukili
mą ir jei sukilėliai įsitvirtins, 
jų vyriausybę pripažins. Ame
rika buvo susirūpinusi, kad 
Goulart sąmoningai veda kraš
tą į ūkinę katastrofą, kad, ja 
pasinaudodamas, paskui galėtų, 
įvykdyti valstybines permainas. 
Journal American rašė, kad ka
riuomenę padrąsino imtis per
versmo Amerikos nauja pažiū
ra į lotynų Amerikos valstybes, 
paskelbta valst. sekr. pavaduo
tojo Thomas Mann — kad A- 
merika nesikiš į viduje vyks
tančius perversmus.

AMARY KRUEL, generolas.

kių, kurie save vadina komu
nistais ir kalba apie revoliuci
jos vykdymą. Tačiau komuniz
mas nieko nelaimės, jei neduos 
žmonėm to, ko jie nori: dau
giau valgyti, daugiau guliašo 
daugiau butų, daugiau mokyk
lų, daugiau baletų. Tai dalykai, 
dėl kurių verta esą kovoti la
biau negu dėl revoliucijos.

— Amerikos aviacijai Vokie
tijoje kovo 31 įsakė neskraidy
ti zonoje per 70 mylių nuo 
rytų Vokietijos. Aviacijos dali
nio viršininkas pakeistas.

kinama, kad tuose popiežiaus 
žodžiuose buvo pasisakymas 
prieš komunizmo padidėjusį ti
kėjimo persekiojimą anapus 
uždangos, o taip pat padidėju
sią komunistų įtaką pačioje Ra
lijoje.

Velykų pirmos dienos kalbo
je popiežius iškėlė vertę ap
skritai religijos, tardamas, kad
kiekviena religija turi savyje 
šviesos spindulį; iškėlė Kris
taus prisikėlimo optimistinę 
prasmę žmogui, žmonijai, kos-

RANIERI MAZZILI, parla
mento pirmininkas.

SUDREBINTA POLITIKA: Rusk, Johnsonas atsiribojo nuo 
Fulbrighto “mitų”, bet tasai ne vienas taip galvoja

Amerikos užsienio politiką 
sudrebino šen. Fulbrighto kal
ba kovo 25. Jis pasisakė už 
“mitų” atmetimą, už “realybės” 
pripažinimą. Tai reiškė santy
kių sunormalinimą ir prekybos 
išplėtimą ne tik su Sovietais, 
bet ir Castro pripažinimą, nuo
laidas Panamai, atvirų durų 
politiką kom. Kinijos atžvilgiu-

Sovietų spauda pasiskubino 
Fulbrighto kalbą įvertinti kaip 
“blaivius žodžius”; Castro de
šinioji ranka Che Guevara įver
tino taip pat teigiamai.

Valstybės sekr. Rusk ir pas
kiau prezidentas Johnsonas pa
reiškė, kad šen. Fulbrighto pa
reiškimai yra jo asmeninės nuo
monės ir kad Kubos, Panamos, 
kom. Kinijos klausimus vyriau

mui, krikščionišką gyvenimą 
kaip jėgą, kuri “išlaisvina, nu
valo. perkeičia”, duoda stipry
bės džiaugtis šiandien ir vilties 
amžinai laimei rytojui. Dėl to 
popiežius kreipėsi į netikinčiuo
sius ar pasitraukusius nuo ti
kėjimo, kėd pažvelgtų į krikš
čioniu tikėjimą kaip į jėgą, ku
ri "pilnai išsprendžia žmonijos

Aliaskoje žuvo 170, nuostolių 250 mil.
Didysis Penktadienis keturias- 

dešimts devintai Amerikos val
stybei Aliaskai buvo šiurpus- 
Apie pusiau šeštą, daugeliui 
grįžtant iš darbo, požemio smū
giai aštriausiai sukrėtė Alias
kos didžiausią miestą Ancho- 
rage. Plote per 3 blokus ilgio 
ir 10 blokų pločio veik visi 
pastatai sugriuvo, gatvės buvo 
sulaužytos. Jūros bangos užlie
jo pakraščio miestelius, pasie
kė Havajų salas, Japoniją, Si
birą, Kalifornijoje Crescent Ci
ty už 2,000 mylių nuo dre
bėjimo centro, banga nuplovė 
eilę namų ir nuskandino apie 
dešimtį žmonių. Kai praėjo pir
mieji įspūdžiai. Žmonių pasiro
dė mažiau žuvę, nei buvo 
manyta — viso apie 170, nuo
stolių 250 mil.

Tai buvo didžiausias Ameri

sybė kitaip vertina ir kitaip 
yra nusistačiusi nei Fulbrigh- 
gas-

D. Lawrence (H. Tribūne) pa
lygino Fulbrighto pareiškimus 
su tais, kurie skelbė, kad “su 
Hitleriu galima daryti biznį”. 
Tame pat laikrašty Drummon- 
das priminė, kad Fulbrightas 
nėra vienintelis iš demokratų, 
kurie kritikuoja demokratų vy
riausybės užsienio politiką; čia 
priklauso Aliaskos Ernest Gue- 
ning, Idaho Frank Church, Mon 
tanos Mike Mansfield, Oregono 
Wayne Morse. Drummondas 
tvirtina, kad Johnsono siekimus 
remia daugumas respubliko
nų kritikų, bet jie kritikuoja tų 
siekimų vykdymą, tuo tarpu 
daugumas demokratų kritikų 

problemas." Tikintiesiem, neti- 
tikintiesiem ar nuo tikėjimo 
pasitraukusiem Paulius VI siun
tė savo sveikinimą ir apaštališ
kąjį laiminimą. Siuntė ir tiem, 
kurie buvo nelaimių paliesti. 
Tai buvo suprasta kaip užuo
jauta lėktuvo katastrofos prie 
Vezuvijaus ir Aliaskos žemės 
drebėjimo aukom.

kos žemės drebėjimas — stip
resnis nei San Francisco 1906. 
Drebėjimas ištiko tokiu metu, 
kai Aliaska rengėsi švęsti 
97 savo buvimo Jungtinėse 
Valstybėse metines — Aliaska 
buvo nupirkta iš Rusijos už 
7.2 mil. Tačiau šiandieninė A- 
merikos technika greitai sutei
kė nukentėjusiem ne tik pirmą 
pagalbą ir globą, bet per ke
lias dienas suspėjo apsaugoti 
nuo epidemijos, atstatyti van
dens, elektros tinklus ir gyve
nimą padaryti vėl pakenčiamą.

— Astronautas John H. 
Giemi kovo 30 paskelbė nesąs 
kandidates į senatorius. Vasa
rio 28 krito vonioj ir pažeidė 
pusiausvyros nervą. Sveikata 
dar neleidžia jam imtis rinki
minės akcijos- 

skiriasi nuo Johnsono pagrindi
nių siekimų.

Journal American vedama
jame sako, kad Fulbrightas pa
siūlė ne “realybes”, bet senus 
appeasemento mitus. N. Y. Ti
mes vedamajame parėmė Ful- 
brightą. W. Lippmannas susi
laikydamas nuo vertinimo iš 
esmės, teigiamai sutiko Fulbri
ghto iniciatyvą pačiom diskusi
jom, kurių keliu išaiškės nusi
statymas.

Respublikonai aiškiai ir 
griežtai pasmerkė Fulbrighto 
vertinimus kaip prasilenkimą 
su realybe, o jo siūlymus kaip 
naujo Muencheno siūlymus-

Prancūzų spauda sutiko Ful
brighto mintis kaip “de gaulliz- 
mą” kom. Kinijos atžviltiu.

Nelaukiant1 rinkimu, jau 
kalbama, koki žmonės bus 
Johnsono valdžioje ir kuo 
skirsis nuo Kennedy

Nelaukiama, kad rinkimai 
atiduotų valdžią į respubliko
nų rankas. Nelaukiama taip 
pat, kad tarp demokratų būtų 
kuris kitas kandidatas į prezi
dentus kaip Johnsonas. Jau da
bar spėjama, koki žmonės bus 
Johnsono valdžioje ir kuo ji 
skirsis nuo Kennedy.

Baltuosiuose Rūmuose da
bar sustiprėjo J-F. Kennedy 
žmonių pasitraukimas, Johnso
no žmonių atėjimas- Trys S 
(Schlesinger, Sorensen, Salin- 
ger) pasitraukė. P. Kenneth O’ 
Donnell, LawrenceV F. O’Brien, 
McGeorge Bundy pasiliko, bet 
jų pareigos susiaurintos, jų 
reikšmė sumažėjo. Sustiprėjo 
naujų Baltuosiuose Rūmuose, 
bet senų Johnsono bendradar
bių reikšmė: Walter Jenkins, 
kurio žinioje visi priėmimai 
pas prezidentą ir su kuriuo 
Johnsonas dirba nuo 1930, 
Jack J. Valenti, buvęs Housto- 
no reklamos specialistas, da
bar retai kada pasitraukiąs nuo 
prezidento. Taip pat Bill D. 
Moyers ir paskiausiai paskirtas 
spaudos šefas George Reedy 
vietoj Salingerio. Vadinamo in
telektualinio darbo žmonės pa
keičiami labiau praktikais.

Tai Baltuosiuose Rūmuose, 
o vyriausybėje?
Prezidentas buvo prašęs, vi

sus vyriausybės narius pasilik
ti iki rinkimų. Ir visi pažadėjo. 
Pirmasis, kuris pareiškė, kad 
po rinkimų vyriausybėje ne
bus, yra R Kennedy. Nors 
Dean Rusk, valstybės sekreto
rius, dabar turis daugiau lais
vės savo iniciatyvai kaip prie 
Kennedy, bet U. S. News and 
World Report skelbia, kad po

WALTER JENKINS

JACK J. VALENTI

GEORGE REEDY

rinkimų jis pasitrauksiąs i pri
vatinį gyvenimą. Kas bus jo 
vietoje, tik spėliojama. O už
sienių reikalai labiausiai susi
painioję. Jų liniją ėmė kriti
kuoti patys demokratai.- John
sonas 1960 rinkimuose buvo 
galvojęs, kad tinkamiausias už
sienių reikalam esąs šen. J. W. 
Fulbrightas. Ar jo nuomonė 
nėra pasikeitusi? Ypačiai dabar 
po jo reikalavimo švelninti san
tykius ne tik su Sovietais, bet 
ir su Castro. Tos pačios lini
jos kaip Fulbrightas laikosi ir 
Adlai Stevensonas. Dar griežtes
nis ta kryptimi, bent Azijos 
klausimais, šen. Mansfieldas. 
Jie spaudžia vyriausybę švel
ninti dabartinę santykių su ko
munistais liniją, nors ji ir da
bar jau vadinama ne “šaltuo
ju karu”, bet “šaltąja taika”. 
Jei prezidentas pasiduos spau
džiamas, tai Fulbrightas bus tin
kamas atstovas tai linijai, ku
rios reikalavo “demokratų eks
tremistai” iš Kennedy ir nebu
vo patenkinti, kad Kennedy ne
siskubino jos vykdyti.

Tačiau yra ir kita srovė, ku
rios ženklas buvo Thomas 
Mann paskyrimas valstybės sek
retoriaus pavaduotoju ir specia
liu prezidento patarėju. Jei 
prezidentas būtų, šios griežtes
nės vidurio linijos paveik
tas, tai nedrąsiai spaudoje pra
sitariama ir apie Thomas 
Mann paskyrimą į valstybės 
sekretorius Pakalbama ir apie 
McNamarą, kuris dabar yra 
apsaugos sekretorius ir kuriam 
prezidentas turi ypatingo pasi
tikėjimo. Jis minimas jei ne 
valstybės sekretorium, tai iždo 
sekretorium. Taigi klausimas 
čia atviras: sprendimas priklau
sys nuo prezidento politinės li
nijos.

Tarp tų. kurie dabar turi 
Baltuosiuose Rūmuose kredito 
ir dėl to gali valdžioje pasilik
ti, minimi prekybos sekreto
rius Luther H. Hodges, senas 
Johnsono draugas; minimas dar
bo sekr W. Willard Wirtz. ku
ris dabar retesnis Baltuosiuose 
Rūmuose nei Kennedy laikais, 
tačiau jį remia unijos. Stiprėja 
pasitikėjimas ir žemės ūkio 
sekretorium Orville L. Free- 
manu. Tarp tų. kurie turėtų iš
kristi. minimi iždo sekretorius 
Douglas Dillon (jo vietoj stiprė
ja Walter W. Hellerio įtaka;, 
sveikatos sekr. Anthony J. Ce- 
lebrezze. paštų valdytojas John, 
A. Gronouski.

Grįžtant dar prie R. Kenne
dy;

Jeigu jis pasitrauks iš vy
riausybės. nereiškia, kad jis 
pasitrauks iš politikos. Atrodo, 
jei jis ir nebūtų dabar kandi
datas į viceprezidentus, tai jis 
planuoja ilgesnės distancijos 
kelią į Baltuosius Rūmus. Tam 
jis yra pakankamai jaunas, kad 
galėtų palaukti; tam jis turi ak
cijai pakankamai pinigų (taigi 
ir draugų, anot Voltairek tam 
jis yra geras organizatorius, pir
moje eilėje numato, kad drau
gai sueitų į senatą bei kitus at
sakingus postus, būtų sudary
tas prezidento Kennedy kultas, 
kurši natūrali išvada būtų R. 
Kennedy Įėjimas Į Baltuosius 
Rūmus.
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Atomo nereiks - su tankais atimsim
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- Kas sovietam padare atomo bomba (6)
ta laiku. Smulkiai jis teiravosi 
apie nelaimingo Pečako tikimą. 
Pasidarė išvadą, kad jis pats 
niekad nedalyvaus atominiuose

kad išplėštame iš jų pusę Eu
ropos. AŠ norėčiau, kad jūs

Atominį sprogdinimą 
Vakarų pasaulio mokėjo slėpti.

nuo

ityje iki

pakinkė.
‘ Amerikiečiai dinamiški —tik 

išmėgino pirmą atominę bom
bą Atomogordo, ir jau po dvie
jų savaičių numetė kitą bom
bą ant karinio taikinio — Hi- 
roshimos. O sovietinis atomi
nės bombos gaminimas susto
jo-. Sustojo ne dėl mokslinin
kų kaltės. Iš dalies greičiau dėl 
technologų. Lenktyniuodami su 
Vakarais gamyboje, sovietai 
žiūrėjo ne tiek gaminių koky
bės, kiek kiekybės — nepaga
mino atominiam sprogdinimui 
reikalingos prezidjos dalykų. 
E dalies lėmė ir tai, kad ato
minė bomba buvo tuo metu 
kaip ir nereikalinga. Raudonoji 
armija stovėjo jau prie Berly
no. Stalinas norėjo savo vardą 
įamžinti šalia Petro Didžiojo 
kitu dalyku. Skubėjo, nes jau-

■ tė, kad gyvens nebeilgai- Vie
ną dieną jis pakvietė Kapitzą.

"Hitleris jau baigtas, ir jūsų 
bomba šiuo tarpu nereikalinga.

O kai dėl anglosaksų, tai 
mūsų tankų-ir patrankų užteks,

padėtumei kiek galint greičiau 
prakasti didįjį Sibiro kanalą".

Kanalas turėjo sujungti Si
birą su Volga ir per ją su Kas
pijos jūra. Tai buvo milžiniš
kas projektas.

Nesuskaitomi kiekiai politi- 
nię kaiinię buvo pristatyti, bet 
darbas stūmėsi lėtai.

Atominis sprogdinimas galė
jo sutrumpinti laiką. Nusprog- 
dinus kalnus tarp Jenisejaus ir 
Obioupių, kanalas sutrumpėtų 
220 kilometrų. Tada kanalas 
būtų prakastas penkeriais me
tais anksčiau nei suprojektuo

kaklo uranijaus 235 branduo
lius. 0 jei ^afitas negrynas, 
tai jis sugeria neutronus. Nė 
šnipinėjimo tinklas nepristatė 
recepto grafitui pagryninti. Ta-

vos. Laikraščiuose paskelbė, 
kad

Pradžiai pavartota atominė 
energija dviem atvejais- Paskui 
dar dviem. Visa atominė ener
gija, kiek jos Sovietai turėjo, 
buvo jau suvartota, o kalnai iš 
vietos nepajudėjo.

Paskutiniai du sprogdinimai, 
kurie buvo jau po karo, atkrei
pė seismografinių observatori
jų dėmesį. Amerikiečių spaudo- . 
je jau prašneko, kad ir sovie
tai turį atominę bombą. Višins
kis Jungtinėse Tautose aiškino
si, kad Sovietai atominę ener
giją vartosią taikos reikalam. 
Bet jis neminėjo apie sunku
mus, su kuriais susidūrė atomi
nės energijos gaminimas. O jų 
buvo- Technikam niekaip nesi
sekė pagaminti gryno grafito, 
kuriuo apklojama branduolinė

gryną grafitą, skiriama tūkstan
tis aukso rubli ę.

Po kurio laiko atsiliepė suo
mių inžinierius Urjo Makkalai- 
nen, buvęs fabriko direktorius 
Amerikoje. Jis padėjo grafito 
problemą išspręsti.

1947 sovietiniai technikai 
jau buvo paruošę atominę bom
bą Vietą parinko Lypersko 
srity apie 120 kilometrų nuo 
Baikalo ežero. Užgesusio ug- 
niakalnio k r a t ery sukrovė 
ramsčius, kurie tarėjo atominę 
bombą prilaikyti. Per dešimt 
kilometru pašalino visus gy

ventojus. Ir ždanovas padegė 
pirmą 
bą.

sovietinę atominę bom-

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
Lietuvos atstovas J. Kajec- kad JAV vyriausybė ir toliau 

kas kovo 9 įteikė notą Valsty- parem sBaltijos tautų teisę į 
bės sekretoriui ryšium $u N. m laisvę ir tautinę nepriklauso-. 
Chruščiovo siūlymu visom ,yy-,,;mybę.” . . . ..
riausybėm pasirašyti tarptauti
ni susitarimą ginčam taikos 
būdu spręsti. Lietuvos atstovas 
pabrėžė, kad tuo siūlymu sie
kiama gauti iš Vakarų valsty
bių sovietinės okupacijos pripa
žinimą. Valstybės departamen
to atsakymas gautas kovo 20- 
Raštą pasirašė Richard H. Da- 
vis, kurio žinioje yra Europos 
Reikalai.

Savo rašte R. H. Davis rašo: 
“Esu pavestas dar kartą patvir
tinti Jungtinių Valstybių vy
riausybės laikyseną — nepri
pažinimą prievartinio Lietuvos 
ir kitų Baltijos tautų inkorpora
vimo, Sovietų Sąjungos įvykdy
to, ir pakartotinai patvirtinti,

"The Diplomai" žurnalas, 
leidžiamas Washingtone, balan
džio, numeryje Įsidėjo dvi nuo
traukas iš Vasario 16 priėmi
mo Lietuvos pasiuntinybėje. 
Nuotraukos vaizduoja pasiunti
nybės šeimininkus su senato
riumi ir Mrs. Clairbome Pell 
iš Providence, R.L, ir Mrs. U. 
Alexis Johnson, Valstybės 
pasekretorio pavaduotojo 
žmona. Nuotraukų aprašyme 
pažymima, kad priėmimu buvo 
atžymėta Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 46-ji metinė 
sukaktis ir kad JAV Vyriausy
bė ir toliau pripažįsta Balti
jos valstybes, nors jos yra So
vietų aneksuotos.

VELYKŲ RYTAS prie *v. Patriko katedros New Yorke. Nuotr. R. Kisie
liaus.

kmtos iraotraokos aiškiai rodė: 
lėktuvas turėjo prasta;isti pro 
atominių krituKų debesį- Ame-
tikos bombos tuo metu nebu

piršos: gal sovietai susprogdi
no save atomus? Tačiau opti
mistes apsaugos sekretorius 
Louis Johnson paskelbė: gal 
būt Rusijoje susprogo laborato
rija su atomine medžiaga, o 
gal susprogo atominė medžia
ga, kurią šnipai buvo pavogę 
iš Amerikos ...

Po šio mėginimo prasidėjo 
jau masinė gamyba.

1953 kovo mėn. mirė Stali
nas.

Jis nespėjo pasveikinti nė 
Kapitzos, kai jis. sukūrė vade- 
nilinę bombą- Ji buvo susprog
dinta jau .5 męsesiai po Sta
lino mirties — 1953 rugpiųčio 
12 Pop saloje Tumuly ežere, 
šį kartą sprogdino jau Malen- 
koyas. Gen. Aįalytčevas visą

f nukelta į 4 psL>

KENNEDY puadoleriai, išleisti kovo 24 d. Nuotr. R, Kisieliaus.

IŠLEISTI NAUJI PINIGAI SU KENNEDY ATVAIZDU
Komerciniai bankai antra

dienį, kovo 24 gavo pirmąsias 
pusės dolerio monetų siuntas 
su J.F. Kennedy atvaizdu. Kaip 
buvo laukta šios monetos su
kėlė nemažą susidomėjimą. Cle 
velande, pavyzdžiui, tą antra
dienį prie kai kurių bankų su
sidarė net spekuliantų ar “su
venyrų” ieškotojų eilės. Ka
dangi monetų kiekiai buvo ribo 
ti, buvo teišduodama po vieną 
monetą asmeniui.

KĘSTUTIS GAIŽIŪNAS

VELYKŲ margučiai, Htenargintt brolio Kazimiero Gulbino, O.F.M., Broofclyno vienuo
lyne. Nuotr. R. Kisieliaus.

Kaip žinia, Kennedy pusdo- 
leriai pakeičia nuo 1948 metų 
kalamas monetas su Benjami
no Franklino atvaizdu. Laikan
tis tradicijos, Kennedy mone
tos bus gaminamos 25 metus, 
nebent Kongresas pareikalau
tų pakeitimo.

Pagal stebėtojų pranešimus, 
tikimasi, kad šiais metais bus 
nukalta rekordinis pusdolerių 
kiekis-

Monetų trūkumas Jungtinė
se Amerikos Valstybėse šian
dien pasiekia jau tokį kritišką 
laipsnį, kad kai kuriais atvejais 
trukdoma normali prekybos ei
ga-

Tokiais žodžiais kalba fede
ralinės vyriausybės pareigūnai 
reikalaudami iš Kongreso pa
skirti ekstra 500,0 00 naujai 
monetų kalyklai statyti PhŪa- 
delphijoje.

Pagal tuos pranešimus skel
biama, kad iždo departamentui 
reikėtų pilnų- metų produkci
jos — apie keturių milijonų 
monetų — pavyti trūkstamus 
šiandieninius monetų pareika
lavimus.

Monetų trūkumo problema 
paskutiniais metais atsirado 
dėl vis gausėjančių įvairių au-

tomatų ir didžiųjų maisto krau
tuvių, kurios kasdieninėj apy
vartoj naudoja vis didesnius 
kiekius smulkių pinigų.

Deginti pinigus dabar irgi 
brangiau kainuoja negu seniau. 
JAV iždo sekretorė Kathryn O’ 
Hay Granahan reikalauja iš 
Kongreso paskirti 316,000 apy
varton nebetinkančių bankno
tų deginimui 26 federaliniuose 
bankuose. Si suma yra 10,000 
didesnė negu numatyta 1964 
metų biudžete.

Amerikos vyriausybė apmo
ka federalinių bankų išlaidas 
atliekant pinigų deginimo pro
cedūras. Šiais metais bankai 
planuoja sudeginti virš $1,000, 
000,000 vertės JAV banknotų-

Deginti pasenusius ir susi
dėvėjusius banknotus nėra taip 
paprasta, kaip atrodo. Ryšuliai 
įvairiais skylėtais kodais pažy
mėtų banknotų skaičiuojami 
ne vieną kartą. Jie perpjaunami 
pusiau, ir pusės deginamos skir 
tingais laikotarpiais. Degini
mui paskirti banknotai sukrau
nami į specialius “pečius” ir 
durys užlakuojamos. Sudegi
nus tikrinama ar belikę tik pe
lenai.

Visų sudegintų banknotų nu
meriai persiunčiami Washing- 
nan.

Trečias uždavinys: suskirstyti į nusikaltusius ir nekaltus
Sovietinė propaganda ilgai 

kalbėjo “už sugrįžimą į tėvy
nę”, paskui už “kultūrinius ry
šius”, dabar aktualiausia kal
bėti apie “nusikaltusius ir ne
nusikaltusius”. Į nusikaltusių 
eiles pirmiausia Iškirto įtakin- 
gesnius lietuvių veikėjus vaka
ruose ir stengtos! juos Izoliuo
ti iš kitų šmeižtais, teismais, 
reikalavimais išduoti.

Kaip į šį naują uždavinį — 
lietuvių laisvajame pasauly rū
šiavimą ir skaldymą į “nusikal
tusius” ir “nenusikaltusius” — 
mėgina įtraukti kai kuriuos 
laikraščius, dėmesį plačiau at
kreipia

Dirvoje kovo 20 Bronys Rai
la. Jis nurodo komunistinės 
Vilnies kovo 12 dienos džiaugs
mą dėl Vienybės “leidėjos Tys- 
Uavienės ir redaktorės Narke- 
kūnaitės misijos”. Vilnis rašo:

cių giminės, tai savaime aišku. 
Kaip gi kitaip? Juk ne tik su 
krašto okupantu jie nenori 
bendradarbiauti. bet ir su pa
čia okupacija nesiruošia sutik
ti. Sovietiškai žiūrint, tatai

yra aiškus ir nedovano
tinas nusikaltimas. Kas nesi
liauja kalbėti apie Lietuvos ne
priklausomybę, — toks yra 
nacis. Bet jeigu jis sutinka 
“laikinai suspenduoti” nepri
klausomybės reikalavimą, tuo
met jis neprasikaltę* dypukas”.

j
Sunkiai uždirbate pinigus ... 

! Laikykit juos ten, kur jie 
sunkiai dirbtų jums!

PASKUTINIAI I
DIVIDENDAI

4HHHH metam■ 4Mi VISIEM
■ ■ INDĖLIAM

lietuvių kongresas Washingtone
Amerikos Lietuvių Taryba 

birželio 26-28 Washingtone, 
Shorehamo viešbutyje, šaukia 
visuotinį Amerikos lietuvių 
kongresą- Į kongresą renka: 
centrinės bei bendrinės orga
nizacijos po 4 atstovus, Alto 
skyriai bei draugijų sąryšių ko
mitetai atskirose vietovėse — 
po 4 atstovus, vietinės draugi
jos klubai, kuopos bei skyriai 
— po vienų, atstovą (draugija,

25
ženkhį pasirodo, kad jos išei
na laimėtojomis. Naujųjų atei
vių visuomenė vis labiau prade
da joms pritarti. Net ir tokie 
žurnalai kaip “Margutis’ 
“Metmenys”.

“Vilnis”, linkėdama jom lai
mėti, numato ir naują uždavi
nį: “neprasikaltusius dypukus 
atskirti nuo giminingų nacisti
niams nusikaltėliams naciona
listų”.

Ką iš tikrųjų reiškia toks 
naujųjų ateivių skirstymas? B- 
Raila paaiškina: “O kad visi dy- 
pukai yra prasikaltėliai ir na-

tikos Lietuvos išlaisvinimo rei
kalu, aptarti pasiruošimą spe
cialiai akcijai, reikalaujančiai 
plačiosios visuomenės Įsijungi
mo bei paramos. Kongresas iš
klauso ALT Valdybos prane
šimus ir teikia sugestijų ALT 
ateities darbams.”

šiemet kongresas šaukiamas 
Washingtone, nes šiuo metu 
kaip tik yra reikalinga sostinė
je pademonstruoti Amerikos 
lietuvių vieningumą kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Kviečiame kongrese gausiai

BALANDIS —BONŲ DIENOS

Pinigai, padėti

BALANDŽIO 14
ar prie* M <*at% duoda dividendus nuo

BALANDŽIO 1
Nuo indėlio dienos

APSKAITOMI KETVIRČIAIS

Informacijai telefonuofcite PResident 3-7000

ir

cijos po 3af»tovus.
Vesi AMo Centro nariai (jų 

turime 46J dalyvauja sprendžia-

organizacijų pastovūs nariai- Al
te. Svečiai taip pat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti. Jie tarės 
patariamąjį balsą.

Alto statuto 16 str. kongre
so tikslas taip nusakomas:

liai bei medžiagiškai, kad stip
riau ir efektingiau galėtumėm 
pakelti savo vieningą balsą JV 
sostinėje už laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos atstatymą.

Pasiūlymus, sumanymus, iš
rinktų atstovų vardus bei 'ad
resus, taip pat aukas prašoma 
siųsti ir informacijos, viešbu
čių bei kitais kongreso reika-

THE

KINGS COUNTY
SAVINOS BANK

lietuvių vieningumą kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą, pareikš
ti padėką už paramą arba pasi
sakyti dėl JAV vedamos poli-

ricen Council, Ine-, 68lt South

nois 60636.
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Per Velykas vartai buvo uždaryti
Velykę metu Berlyno siena 

buvo uždaryta- Vakarų Berlyno 
gyventojai negalėjo aplankyti 
savo giminių rytų Berlyne, 
kaip tai buvo gausiai daroma 
per Kalėdas. O dėl to pravėri
mo sienoje vartų buvo ilgai ta
riamasi, deramasi. Nesusiderė
ta. Nesusiderėta dėl to, kad ko
munistam rūpėjo ne žmonišku
mas, bet politika. Jiem rūpėjo 
padilginti žmonių širdis, arti
mųjų pasiilgimą. Matė, kokis 
tas sentimentas gilus- Ir tada 
už to sentimento patenkinimą 
norėjo išgauti politinį laimėji
mą — rytų Vokietijos valdžios 
pripažinimą.

Žmoniškumą paversti politi
kos priemone nėra komunistų 
išradimas specialiai Berlynui. 
Vokiečių laikraštis “Rheinis- 
cher Merkur” atkreipė dėmesį, 
kad dėl lankymosi rytų Berly
ne komunistai vartojo tą patį 
metodą, kurį buvo sugalvo
ję dėl Švedijoje gyvenančių es
tų lankymosi Estijoje.

Sovietai 1960 paskelbė, kad 
iš Švedijos leidžiama lankytis 
estam savo senoje tėvynėje. 
Kai apsidžiaugę lankytojai per
žengė sieną, tuojau ant jų pa
sų buvo dedamas sovietinis sie
nos peržengimo anstpaudas. 
Antspaudas buvo pirmas aktas 
sovietinei propagandai, kuri 
skelbė: svečiai “tuo pripažino 
sovietinę valdžią Estijoje”.

Toliau buvo skelbiami pasi
kalbėjimai su pagrindine min
timi: ar negeriau dabar laikytis 
taikos, priimti esamus naujų 
sienų buvimo faktus, pasimaty
ti su saviškiais, negu kurstyti 
naują karą? Lankytojai ir nega
lėjo atsakyti kitaip kaip tik— 
taip. Jie žinojo, kokioj padėty 
būtų jų artimieji, kurie lieka 
Estijoje. Tai buvo antras sovie-

•tinės politikos ir sovietinio pri
pažinimo laimėjimas propagan-
dai.

Tolimesnis žingsnis, kaip mi
ni laikraštis, buvo Švedijoje 
esančių estų surūšiavimas: tie, 
kurie lankėsi ir tai procedūrai 
nesipriešino, buvo vadinami 
“tautiečiai užsieny”, kurie nesi
lankė, likeri Švedijoje ir tokių 
pareiškimų nei tiesioginiu nei 
netiesioginiu būdu nedarė, bu
vo vadinami “emigrantais”.

Estę pavyzdžiu vokiečių lai
kraštis įspėjo savo tautiečius, 
kad Berlyne buvo panašiai da
roma: vakarų Berlyno gyvento
jai turėjo savo pasus duoti ant
spauduoti rytų Berlyno parei
gūnam, turėjo išklausyti pro
pagandinių kalbų apie artimų
jų ilgesį ir Vokietijos žmonių 
sujungimą, kurio norįs Ulbrich- 
tas, bet kuriam priešinantis 
Bonnos vyriausybė, nenorėda
ma pripažinti dviejų Vokietijų 
fakto.

Laikraštis pastebėjo, jog esa
ma naivių piliečių, kurie nega
li suprati, jog terminai doku
mentuose nėra tik biurokratinė 
formalybė ir kad tie terminai 
virsta dokumentais tarptautinė
je politikoje; virsta argumen
tais propagandoje skelbiant, 
jog piliečiai, tauta sutinka su 
esama padėtim, tik valdžios 
priešinasi tai “tautos valiai”.

Lietuvis, vokiško laikraščio 
informacijas skaitydamas, te
gali pagalvoti: ar nepanašiai el
giamasi su lietuviais, kurie lan
kosi Lietuvoje, ar ne to pat rū
šiavimo siekiama prokomunisti
nėje spaudoje rašant apie “ge
rus išeivius” ir “išeivius karo 
nusikaltėlius”, ar ne taip pat 
politinio padėties pripažinimo 
siekiama kalbant apie ryšius?

Velykę švenčių metu bažny
tinėje liturgijoje daug kartų 
būro minima Palestina, šian
dien tas kraštas, kur Kristus 
gyveno ir kentėjo, yra valdo
nus žydų ir arabų. Žydų vals
tybė, vadinama Izraeliu, tapo 
nepriklausoma respublika tik
tai 1948 metais, tuojau po ant
rojo pasaulinio karo.

Vteneriais metais prieš tai 
Palestina buvo padalyta tarp 
žydų ir arabų, žydam atiteko 
didžioji Palestinos dalis. Pada
linimas įvyko po karo paliau
bų, kurias patvirtino Jungtinės 
Tautos. Arabai buvo priversti 
padėti ginklą ir nusileisti. Dėl 
ko taip įvyko, papasakojo vie
nas iš Izraelio lakūnų. Jo pra
nešimą išspausdino prancūzų 
žurnalas “Le Monde” 1949 m. 
Manome, kad ir po 15 metų 
bus įdomu su tuo straipsniu su
sipažinti.

1947 metais Iziaelis netu
rėjo nei reguliarios kariuome
nės, nei laivyno, nei aviacijos 
arabų armijų puolimui pasi
priešinti. Arabų pozicijas ata
kavo jauni, neturį patyrimo 
žmonės turistinio tipo lėktu
vais (Auster, Piper ir Fair- 
child). Jie rankomis mėtė “im
provizuotas” bombas. Žydų pa
dėtis buvo beveik be perspek
tyvų, ir jie patys nesitikėjo 
laimėti laisvės ir nepriklauso
mybės.

1948 metais arabų dalinius 
išgąsdino Suymasterių, Moski
tų. Messerschmittų, Spitfirų es
kadrilės ir net skraidančiosios 
tvirtovės, šios milžiniškas im
provizacijos paslaptis slypi vie
noje iš didžiausių visų laikų 
šmugelio aferų pravedime, o tą 
aferą įvykdyti įgalino viena pa
saulinio masto masonerijos ša
ka.

Izraelio aprūpinimą vykdo 
viena slapta organizacija, žino
ma “Izraeli Airtransport Com- 
mand” (ATC) vardu. Jai vado
vauja žinomas amerikietis la
kūnas, vienas buv. laivyno ka
rininkas ir senas lėktuvų ban
dytojas.
ATC turi keletą tik įšvęstie

siems težinomų, slaptavardžiais 
dengiamų centrų: Zatec-Saaz 
(Čekoslovakijoje) vadinamas 
Zebrą, Krusevo (Jugoslavijoje) 
— Alabama, Odessa — New 
York, Akviras (į pietus nuo Tel 
Avivo) — Oklahoma ir t.t. Iz
raelio pilotai gali šiuose cent
ruose nusileisti ir iš jų pakilti 
be jokių oficialių leidimų. Ta
čiau atsargumo sumetimais visi 
skridimai vykdomi naktį.

Izraelio laimėjimo paslaptis
šiuo metu ATC turi 41 ame

rikietišką lėktuvą, kurių daugu
mą iš karinių sandėlių Pran
cūzijoje nupirko pats Izraelio 
aviacijos Europoje viršininkas
— “Freddy”. Lėktuvai superka
mi ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.
Praga — kontrabandos centras

Didžioji Izraelio karinės me
džiagos dalis yra čekoslovakiš
kos kilmės. Palestinos konflik
to pradžioje Čekoslovakija vie
nodai aprūpino abi puses; 
tačiau po komunistinio pučo, 
atėjo Maskvos įsakymas aprū
pinti tiktai Izraelio kariuome
nę. Iš čia ATC kasdieną į Iz
raelį siaučia —žinoma, pažei
džiant ginklų paliaubų sutartis
— Messerschmitlo tipo lėktu
vus, bombas, šaudmenis, leng
vus ginklus ir ginklą galinčius 
vartoti jaunus žydus.

Trijų skraidančių tvirto
vių atsiradimas Izraelyje yra 
ryškiausias šios organizacijos 
pajėgumo įrodymas. Visus 
šiuos tris lėktuvus Jungtinėse

Amerikos Valstybėse nupir
ko pirvatūs asmenys, o per At
lantą juos perskrisdino ame
rikiečiai savanoriai. Lėktuvam 
stabtelėjus Azoruose, koman
dos šefas per radiją paleido 
SOS šauksmą “Motorai dega” 
ir spaudai pareiškė, kad lėk
tuvai esą žuvę. O iš tikrųjų jie 
susileido Saaze, Skodos fabri
kuose buvo aprūpinti reikia
mais ginklais ir po kelių savai
čių bombardavo Egipto sosti
nę.

Slaptasis tiekimas į Tel Avi
vą vykdomas Radio-Beacon sis
temos pagalba, kuri išjungia 
bet kokį tiesioginį ryšį su že
mės radijo stotimis. įgulas su
daro amerikiečiai, rusai, švedai, 
Pietų Afrikos atstovai ir britai. 
Aktyvioje tarnyboje tėra tik 
du prancūzai; tai du buvusieji 
karininkai, anksčiau kovoję In
dokinijoje. Daugumas pilotų 
‘žaidimą atlieka tik dėl dole
rio”. išskrisdami savanoriai 
gauna 1000 dolerių, Prahoje— 
už geležinės uždangos — 400

NEW YORKAS Velykų švenčių metu. Nuotr. R. kisieliaus

dol., ir pagaliau, pasiekę tiks
lą, Tel Avivą, 275 dol., kurių 
100 grynais ir 175 emamojon 
sąskaiton. Dezertyravimas re
tai tepasireiškia, nes Haganah 
turi ilgas rankas.

Nuo 1948 m- Izraeliui tiekia
mi ir rusiški naikintuvai “Jak” 
tipo.

Pilotę ir sausumo* kariuome
nės apmokymas

Izraelio lakūnų mokykla yra 
netoli Romos, jai vadovauja 
vienas amerikiečių pulkininkas. 
Iš čia jaunieji pilotai siunčiami 
arba į Prahą arba į Rusiją, 
kur jie apmokomi naudoti 
spraūsminius lėktuvus. Dalis 
jų atvyksta į aviacijos bazę 
Rhamat-David, kur praeina 
bombardavimo arba transpor
to skridimų kursą- Izraelio vy
riausybės skirtieji kreditai įga
lina kasmet apmokyti du rim
tus pilotų. <

Kodėl Negevas?

Negevas laikomas jautriau
siu Palestinos punktu. Tokiu 
jis gali tapti ir tarptautinėje 
politikoje. Negevo valdovas 
yra ir naftos centrų bei Suezo 
kanalo sričių valdovas. Žydai 
tai gerai žino, ir todėl yra už
sispyrę žūt būt šiame dykumos 
smėly įrengti moderniškus ae
rodromus. Tačiau tie aerodro
mai nuslepiami nuo Jungtinių 
Tautų stebėtojų. Gal dėl to, 
kad ten dirba rusų technikai, 
ir sukrauta rusiška karo me
džiaga?

Žydę saugumo sistema

Nedaug saugumo organizaci
jų palyginus su Tel Avivo sau
gumo įstaiga, galėtų atsilaikyti. 
Buvusių Inteligence Service 
valdininkų, agentų, paspruku
sių iš Gestapo, ir NKVD atsto
vų buvimas sudaro įspūdį, kad 
šių slaptų organizacijų šulai 
čia yra pasiskyrę susitikimus. 
Jungtinių Tautų misiją Izraelio 
įstaigos yra apstačiusios tokia 
griežta kontrole, kad iš tikrų
jų ji yra nedaugiau ir nema
žiau, kaip “prižiūrima priežiū
ros organizacija”- Pakanka, 
kad pasirodytų kuris nors Jung
tinių Tautų stebėtojas — vie
ta “jo akims rūpestingai nu
valoma”. Saugumo įstaigos še
fas yra itin susirūpinęs, kad ši 
priemonė visada būtų rūpestin
gai įvykdyta.

Jis yra rusų kilmės ir save 
vadina Benjaminu. Jo dešinio
ji ranka yra jauna Palestinos 
gyventoja, kurios visą darbą 
sudaro klaidingų informacijų 
teikimas Jungtinių Tautų ste
bėtojams.

Žaidimas nebaigta*
Paskutinieji pranešimai tei

gia, kad Izraelyje vieši 300 ru
sų stebėtojų ir specialistų- Vie
nas gandas tvirtina, kad rusai 
Izraeliui yra “paskolinę” vo
kiečių generolą. Staigios ir ne
tikėtos apsupimo operacijos, 
kurias Izraelio kariuomenė į- 
vykdė paskutiniųjų kautynių 
metu, duoda pagrindo tikėti.

Sionistai yra užėmę geras 
vietas JAV užsienių reikalų mi
nisterijoje, o taip pat atstovau
jami ir Kremliuje. Pirmoje ei
lėje jie yra ne rusai ar ameri
kiečiai, o sionistai. Jų oficiali 
laikysena pasižymi griežtu neu
tralumu tarp abiejų šalių. Jung
tinėse Valstybėse jie renka pi
nigus savo karui finansuoti, o 
rytų Europoje jie renka gink
lus kovai tęsti.

Rusija šiuo metu Palestinos 
kovose aktyviai nedalyvauja. 
Tačiau tikras dalykas, kad kai 
kuriuose Izraelio daliniuose yra 
rusai patarėjai. Faktas, kad jau
nieji Izraelio pilotai apmokomi 
Italijoje, Čekoslovakijoje ir Ru
sijoje. Rhamato aerodromas 
modernizuojamas ir taip įren
giamas, kad juo galėtų naudo
tis sprausminiai lėktuvai.

Praslinko penkiolika metų 
nuo šio pasakojimo. Izraelio 
valstybė tebesilaiko. Bet kam 
ji bus panaudota kaip aero
dromas galimo konflikto atve
ju, parodys tik ateitis.

Už rezoliucijas
Naujai išrinktas San Francisco 

burmistras Shelley įsijungė į 
Rezoliucijoms Remti Komitetą

“Aš užtikrinu jus, kad aš da
rysiu visa, kas tik galima, pa
dėdamas Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai atgauti laisvę ir nepri
klausomybę,” — kalbėjo nau
jai išrinktas San Francisco 
miesto burmistras John F. 
Shelley, demokratas, įsijungda
mas į Rezoliucijoms Remti Ko
mitetą. Ta proga burmistras 
Shelley pažymėjo, kad būsianti 
jam didelė garbė būti šio žy
gio už Pabaltijo kraštų laisvę 
nariu. Burmistras John F. Shel
ley iki 1964 metų sausio mėn- 
1 d. buvo vienu iš 38 Kali
fornijos kongresmanų Wash- 
ingtone.

GIOVANNI PAPINI

ŠEKSPYRAS
Iš veikalo “šventieji ir poetai" Verte Dr. P. Mačiulis

Balandžio 23 sueina 400 me
tų nuo gimimo Willi«no Šeks
pyro (Shakespoare), kurio var
das literatūros ir scenos mėgė
jui tuojau primena rūščius, kru
vinus, pasimistiško likimo Ham
letą, Otelą, Makbetą, Karalių 
Lyrą arba romantiškai svaigin- 
gus, žavius Vasaros nakties sap
no, Dvyliktosios nakties vei
kalus.

Šekspyras dažnai pavadina
mas-didžiausiu pasaulio drama
turgu. bet, kaip ir daugelio di
džiųjų žmonių, jo gyvenimas 
mažai tepažįstamas, nors tepra
ėjo 348 nuo jo mirties. Istori
nių faktų trūkumas betgi duo
da daugiau laisvės kitiem rašy
tojam įsivaizduoti juos savaip 
ir mažas istorines švieseles, ku
rios jiem atrodo esmingos, sus
tiprinti, paversti švyturiais-

Apie Šekspyrą čia prabyla 
vienas iš tokių rašytojų, vienas 
iš žinomųjų Europos minties 
pasaulyje; jis piešia anglų di
džiojo kūrėjo paveikslą su bū
dingu piešėjui kontrastų, dras
tiškų aštrių linijų, akį rėžian
čių spalvų pamėgimu. Tai pa

žįstamasis italų rašytojas Gio- 
vanni Papilti, kurio vertmias Į 
lietuvių kalbą priklauso ištiki
mam jo lietuvintojui dr. Petrui 
Mačiuliu*. (Red.)

Draug su Parlamentu ir Lai
vynu Vilhelmas Šekspyras yra 
vienas iš Anglijos brangeny
bių, bet tuo pat metu ir vie
nas iš jos kryžių. Iki keturio
likos metų jis didžiai vertino 
aristokratiją, orumą, protes
tantizmą ir klasikinę kultūrą 
Britų supratimu, tai buvo sno
bas ...

Bet nelemtis visuomet grės
mingai lydi perdaug turtingas 
tautas. Ji lėmė, kad tyrinėji
mai apie tautinį “dievuką”, at
rodo, atskleidė, jog Šekspyras 
kaip žmogus buvo stačiai įsi
vaizduojamo viduriniojo luomo 
idelo įžeidimas. Visų pirma, 
kad ir buvo vadinamas džentel
menu, jis tikrai nebuvo kilęs 
iš kilmingųjų luomo. Jo tėvas. 
Jonas Šekspyras, buvo kilęs iš 
kaimiečių, nors vienu tarpu jis

buvo Stratforde gana neeilinis, 
o ir mūsų Vilhelmas, kaip ži
nia, vedė kaimiečių dukterį, 
Oną Hathaway. Vėliau aukštų 
pažinčių dėka Šekspyrui pavy
ko išgauti tėvui šeimos žyme
nį (herbą), tačiau reikėjo dauge
lio gražių ir gerų dalykų, kad 
heraldikos kolegija paklustų 
potvarkiui iš viršūnių.

Šeimos orumas toli gražu ne
buvo toks švarus. Seniausias 
žinomų Šekspyrų, irgi Vilhel
mas, kaip ir poetas, 1248 m. 
buvo pakartas už ginkluotą plė
šikavimą; pirmas dokumentas 
apie Hamleto autoriaus tėvą by
loja, jog jis buvo nubaustas 
pinigine bausme už tai, kad 
priešais savo namus buvo pa
likęs šiukšlių krūvą. Vienas gi
minių iš jo motinos pusės, Ed
vardas Arden, buvo pasmerk
tas mirti už dalyvavimą są
moksle prieš karalienę; kitas 
vėl, dėdė iš tėvo pusės, Hen
rikas Šekspyras, 1591 m. buvo 
suimtas už tai, kad nenorėjo 
grąžinti paskolos.

Blogiausia buvo tai, kad poe
to Šekspyro gyvenimas ma
žiausia tesiderino su kiekvieno 
tvarkingo ir garbingo džentel
meno idealu. Pradedama pasa
koti nuo to, kad būrimasis Shy- 
tocko kūrėjas, jaunas būdamas, 
kurį laiką buvęs mėsininkas, 
neapmuitintų prekių supirkinė
tojas. ir kad buvęs suimtas ir 
viešai nuplaktas už tai, jog iš 
pono Thomas Lucy kaimenės

paėmęs stirnaitę. Jo pirmas 
užsiėmimas Londone, kaip rei
kalavo sena tradicija, buvo pa
saugoti arklius prie įėjimo į 
teatrą, ir tik po kurio laiko jis 
buvo pakeltas — jam pavesta 
senas dramas atrinkti, pagaliau 
jas perdirbinėti ir atnaujinti.

Tačiau net ir tada, kai pasi
darė aktorium ir buvo žino
mas poetas, jo privatus gyveni
mas nebuvo pavyzdingas- Jei
gu tikėti neseniai atrastu do
kumentu, Šekspyras kartu su 
'kažkokiu Pranciškum Langley 
ir dviem moterimis buvo ap
skųsti už grasinimą mirtimi 
kažkokiam Viljamui Wayte. 
Kad ir dėdamasis aktorium, 
1601 metais, dalyvavo garsia
me grafo Essex sąmoksle prieš 
teisėtą Anglijos karalystės 
valdovę. įsiteikdamas vieno 
prancūzo barzdaskučio žmonai, 
kurios nevertino, nors ją lan
kydavo, nusileido iki to, kad, 
panaudodamas savo iškalbingu
mą, sutiko papiršti jos dukrą 
kitam barzdaskučiui. įsivėlė ne
sąžiningų žmonių sąmokslan ir 
buvo nubaustas, nes tėvams 
neišmokėjus sutartos pasogos, 
1612 m. vargšas Šekspyras bu
vo patrauktas tieson kaip liudi
ninkas atpasakoti, kckis buvo 
jo vaidmuo anose piršlybose 
barzdaskučiui.

Pagaliau ir jo erotinis gyve
nimas ne visuomet buvo tvar
kingas. Būdamas neką vyresnis 
kaip aštuoniolikos metų, suve

džiojo aštuoneriais metais vy
resnę už save merginą ir turė
jo skubiai ją vesti, nes šešiem 
mėnesiam praėjus po vestuvių, 
1585 m. gimė pirmoji dukrelė. 
Vėliau susilaukė su žmona dvy
nukių, bet po metų išvyko į 
Londoną be žmonos ir su ja 
daugiau vaikų nebeturėjo. Spė- 
liota, kad už Vilhelmą vyresnė 
Ona jį suvedžiojo, o ne jis ją, 
ir kad poetas vienų ar kitų 
priežasčių dėliai jos niekad nė 
nemylėjęs. Tik savo testamen
te, tiksliau jo priede, paskuti
niu momentu prirašytame, pri
simena ją, palikdamas jai savo 
antrąją lovą, kai tuo pat būdu 
žemes ir namus užrašė savo 
dukterims, žiedus draugams, o 
pinigus — vargšams. Atrodo, 
kad 1599 m. jis buvo sugyve
nęs su ponia Dovenant iš Ox- 
fordo simų. Kitas gi Dovenant, 
kurio krikštatėviu buvo Šeks
pyras ir davė jam Vilhelmo 
vardą, gimė 1605 m. Jis tapo 
poetu ir visą gyvenimą girda
vosi esąs garsaus motinos drau
go tikras sūnus.

Kai dėl jo studijų, — pras
čiau kaip nakčia keliauti. Ge
ras anglas, neperdaug pasiti
kįs savimi, susitelkia iš Ox- 
fordo ir Cambridge universite
tų mokslingų šaltinių žinias; jis 
privalo, deja, pripažinti, kad 
Šekspyras buvo savamokslis— 
ir ne iš didžiųjų. Savo gimti
nės apybnkės mokyklą jis lan
kė kelerius metus, kur buvo 
pramokęs kiek lotyniškai, bet

niekad nebuvo aukštesniosiose 
mokyklose. Ben Jonson, kuris 
pavydėjo jam gyvam ir liaup
sino jį po mirties, tvirtino, kad 
lotynų kalbos jis nedaug te
mokėjęs ir dar mažiau graikų. 
Gal skaitydavo prancūziškai, 
bet veikaluose visa tai, iš ko 
tektų spėti jį mokėjus itališkai, 
jis imdavo iš prancūziškų ir 
itališkų vertimų arba tiesiog iš 
Giovaimi Florio rinkinių. Skai
tydavo, tiesa, visokias knygas 
ir draugaudavo su išėjusiais 
aukštuosius mokslus bei su me
cenatais, tačiau jo veikaluose 
liko žymės, kartais juokingos, 
nuduotos kultūros, o jo būde 
liekanos liaudiškų įpročių. Į- 
sitraukęs į elzbietinių laikų po
mėgius, ilgas valandas gaišda
vo su kitais rašytojais ir lais
vo gyvenimo aktoriais londo- 
niškėse tavernose; jame liko 
iki gyvenimo galo įsivyravęs 
polinkis smaguriauti stikleliu 
Šis tas buvo jame hamletiško, 
o taip pat ir falstafiško. Jeigu 
tiesa, ką rašo savo atsiminimuo
se John Ward, senas Stratfor- 
do klebonas, atrodytų, kad vos 
sulaukusio penkiasdešimt dve
jus metus poeto mirties prie
žastis buvo alkoholis. Du jo se
ni draugai iš Londono laikų, 
poetai Jonson ir Drayton, at
vyko į Stratfordą 1616 m. jo 
aplankyti, ir jaunųjų gerų lai
kų prisiminimui išgėrė tiek, 
kad mūsų poetas turėjo atsi
gulti lovon su pakilusia tempe
ratūra ir po dviejų dienų mirė.

Visos rezoliucijos, įneštos Se
nate ir Atstovų Rūmuose, yra 
senatoriaus J. William Ful- 
bright (D.-Arkansas) ir kongres- 
mano Thomas E. Morgan (D- 
Penn.) ir jų vadovaujamų ko
misijų narių rankose. Turime 
spausti ir vieną ir kitą, kad jie 
duotų mūsų rezoliucijoms ei
gą. Šį kartą parašykime visi po 
trumpą laiškutį senatoriui Ful- 
bright. Jam laiškas adresuoti- 
nas: The Honorable J. William 
Fuibright, Senate Office Build- 
ing, Washington 25, D.€. Laiš
kučio turinys galėtų būti maž
daug toks: My dear Senator: I 
respectfully urge you to sche- 
dule hearings on all Senate 
Concurrent Resolutions that 
call for freedom for Lithuania, 
Latvia and Estonia. Please do 
so without further delay. 
Thank you. (Parašas ir ad
resas!) Parašykime dar šian
dien! IT.

Veik oficialus Šekspyro bio
grafas Sidney Lee daro prie
laidą, kad jo didvyris galėjo 
puikiai dalytis su Falstaffo po
mėgiu Xeres vynui ir kitiems 
stipriems gėrimams. Tas pats 
Sidney Lee prideda, kad gatvė 
kur Šekspyras gyveno, garsė
jo palaidų kiaulių slampinėji- 
mų ir kad jautriausias Ofelijos, 
Cordelijos ir Mirandos kūrėjas 
užsikrėtė užterštu oru ir pir
ma laiko mirė.

(Bus daugiau)
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Vienuolyno žemes 
prakasimas

Kearny, N.J. — Balandžio 5 
sekmadienį, bus prakasta žemė 
naujai statomam vienuolynui, 
kuris bus skirtas seselėms pran 
ciškietėms-mokytojoms naujai 
steigiamai parapios mokyklai.

Iškilmės prasidės 2 vai. po
piet. Procesija iš bažnyčios eis 
į prakasimo vietą (55 Ivy str.). 
Dalyvaus daug dvasiškių, val
džios atstovų, visuomenės vei
kėjų, taip pat organizacijos ir 
parapiečiai.

Šiuo žygiu Sopulingosios Die
vo Motinos parapija verčia nau
ją istorijos lapą. Per penkias
dešimt metų parapija įrašė į sa 
vo balansą šiuos svarbiausius 
įvykius: 1916 m- pastatyta ne
didelė bažnyčia Harrisone, 
1954 — nauja didelė bažny
čia Kearny, 1964 — vienuoly
nas ir mokykla. Parapijai da
bar priklauso apie 700 šeimų.

Kiekvienas šis parapijos įvy
kis yra pareikalavęs daug dar
bo, aukų ir pasišventimo. Ne-

MOKYKLA, kuri bus perstatyta.

NE KALBŲ, BET DARBO MUMS REIKIA
Pasaulio Lietuvių Katalikių 

Organizacijų Sąjungos valdyba 
savo paskutiniame posėdyje 
plačiai ir išsamiai aptarė Sąjun
gos organizacijų veiklą. Liet, 
katalikių organizacijos yra iš- 
simėčiuosios po visus kontinen
tus. Neįmanoma su jomis tie

sioginiai susisiekti, todėl ir 
bendras veikimas yra gana 
sunkus. Pasitenkinama laiškais, 
laikraščių žinutėmis ir trum
pesnių distancijų susibūrimais. 
Nė vienai Pasaulio Kat. Mot- 
Organizacijų Unijos narei (na
rė skaitoma kiekvienos valsty

ATOMO NEREIKIA . . .
(atkelta iš 2 psl.) 

apylinkę iškošė ir pašalino vi
sus gyventojus. Tačiau po spro
gimo buvo rasti 6 klajoklių sa- 
mojiedų lavonai. Pats genero
las susirgo taip pat leukemija.

Kapitzos darbas buvo atlik
tas. Tuojau po vandenilinės 
bombos Malenkovas priėmė jo 
pasitraukimą-

Kapitza buvo paruošęs savo 
gabiai mokiniu. Tarp jų Geršon 
Budher ir broliai Alichanovai 
tęsė jo darbus ir tyrinėjo "an- 
timaterinės bombos" galimy
bes.

Klasinėse atominėje ir van
denilinėje bombose desinteg- 
ruojasi tik nedidelė dalis me
džiagos. Atominės bombos 
efektas vidutiniškai laikomas 
200 kilotonų — 200 tonų dina
mito sprogimo efektas. Van
denilinės bombos reikalauja 
didelės kaitros jom padegti. 
Tai gali padaryti tik prijungta 
prie jos atominė bomba. O jei
gu medžiaga visa dezintegruo- 
tųsi? Tada iš vieno gramo bū
tų tiek šiluminės energijos, 
kiek kalorijų duoda 2450 tonų 
anglies. Viena tokia “antima- 
terinė” bomba, kuri sveria 10 
tonų, duotų tiek sprogdinamo
sios jėgos, kaip 100 megatonų 
arba 100 milijonų tonų dinami
to. Kokia tai jėga, matyt paly
ginus su Amerikos pirma van
deniline bomba, kuri svėrė 59 
tonas ir jėgos turėjo tik dešim
tą dalį to, ką turėtų 10 tonų 
“antimaterinė”-

Pirmus tos rūšies sprogdini
mų mėginimus Budkeris turė
jo 1960. Bet mėginimus lydėjo 
ir nelaimės. Minėtų metų pa
baigoje antarktinėje srityje 
trys lėktuvai “Iliušin 118”, ku
rie gabano karininkus ir ma
žas “antimaterines” bombas, 
ore sprogo. Ketvirtas lėktuvas.

kuriame buvo mokslininkai, 
tarp jų pats Budkeris ir marša
las Nedelin, buvo apdaužytas. 
Jame mokslininkai visi žuvo, 
išskyrus Budkerį, kuris buvo 
sužeistas, bet išliko gyvas. Mar
šalas Nedelyn žuvo vietoje.

Tur būt, turėdamas galvoje 
šį naują ginklą, Chruščiovas, 
prieš vykdamas į Ameriką, bu
vo pasigyręs amerikiečių žur
nalistui:

"Jei amerikiečiai užpultų So
vietų Sąjungą'’ lai mes galėtu
me savo atominiais ginklais 
sutirpinti ašigalio ledus, ir New 
Yorką nuplautų 23 metrų ban
ga."

Tos visos informacijos apie 
sovietinės bombos gamybos 
pradžią Vakarus pasiekė tada, 
kai Stalino asmeninės sargy
bos viršininkas ir paskiau Ka
pitzos sekretorius Bijski karo 
metu buvo paimtas į nelaisvę 
ir po karo atsisakė grįžti-

P.S. Newsweek 1962 liepos 
2 trumpai atpasakojo Kapitzos 
mintis iš jo straipsnio žurnale 
“Nauka į žizn”. Jame Kapitza 
pasisakė prieš marksizmą: esą 
Markso nurodyti dėsniai nėra 
pakankamai geras pagrindas 
mokslui apie sveiką ir pažan
gią visuomenės struktūrą. Vie
toj Markso teorijos, kad žmo
gus esąs ūkinių sąlygų padaras, 
Kapitza, siūlė labiau žiūrėti į 
fiziologo Pavlovo ir Zigmundo 
Freudo teorijas, kurios pabrė
žė nervų sistemos, pasąmonio 
bei instinktinių polinkių reikš
mę. Už tas mintis buvo pakal
tintas Kapitza komunistų par
tijos žurnale "Komuniste”, ku
ris pabrėžė, kad tik Markso tu
ri laikytis mokslininkai, kad 
"nenuslystų j idealizmo lage
rį”. Pasitenkino tuo įspėjimu. 
Kapitzos mokslinis autoritetas 
saugojo jį nuo “nuslydimo į 
koncentracijos lagerį”.

bės kat. mot. organizacijų są
junga, tarp kurių ir mes “Li- 
tbuania in exile” esame) nėra 
taip sunku duoti veiklos atskai
tomybę Unijai, kaip Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Organizaci
jų Sąjungos valdybai. Visų vals
tybių kat. organizacijos savo 
veiklą turi susikoncentravusios 
tik savajame krašte- Tuo tar
pu mes turime įdėti daug darbo 
ir laiko, kol atsiekiame ir įgy
vendiname savo užbrėžtą tiks
lą.

Kova prieš Kat. Bažnyčią va
roma pirmyn pilnu greičiu. Pi
jaus XII apkaltinimai, mūsų 
vysk. V. Brizgio apšmeižimas, 
paskutiniuoju laiku mūsų lietu
vių kunigų žemiausiomis mela
gystėmis apkaltinimai rodo pa
gyvėjusią kovą prieš Kat. Baž
nyčią — Tyliąją Bažnyčią. Mū
sų atstovė Pasaulio Katalikių 
Mot. Organizacijų Unijoj kaip 
tik yra kovos už Tyliąją Baž
nyčią sekcijos pirmininkė. Ji 
gyvendama Paryžiuje, remda
masi žiniomis iš pavergtos Lie
tuvos ir mūsų darbų praneši
mais, išdėsto ir paaiškina sek
cijos posėdžiuose apie Kat. 
Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį 
okupuoto j tėvynėj. Unija surin
kusi visas tokias žinias iš visų 
savo narių, savo suvažiavimuo
se aptaria, kaip kovoti su tuo 
bendru blogiu. Čia daug dirba 
Unijos atstovė Jungtinėse Tau
tose.

Unija kiekvienais metais rei
kalauja iš savo narių duoti apy
skaitą savo veiklos. Tam tiks
lui siuntinėjamos anketos su į- 
vairiais klausimais. Tokių klau
simų gavo iš Unijos PLKOS 
valdyba, kuri savo ruožtu iš
siuntinėjo visų liet. mot. orga
nizacijų valdyboms. Iš gautų 
anketų kaip pavyzdį galima

įmanoma čia atskirai plačiau 
juos apibudinti, nors jie yra i- 
domūs ir reikšmingi. Norima 
tik priminti, jog paskutinis žy
gis — mokykla — yra para
pijos atžalynas, ateitis.

Vajus mokyklai perdirbti ir 
vienuolynui pastatyti jau pa
skelbtas. Jis užtruks dvejus 
metus. Reikia sutelkti $20 0, 
000 nes tiek pagal sudarytas są
matas numatoma išleisti. Pa
rapiečiai pagal išgalę apsidės 
tam tikro dydžio aukomis- Jos 
suskirstytos taip: S200 — gera
dariai, $125 — rėmėjai.

Sutartys su kentraktoriais 
jau pasirašytos. Darbai bus 
baigti rudenį. Mokyklos pir
mieji trys skyriai pradės veikti 
dar šiemet.

Džiugu bus matyti savąją mo 
kyklą ir besimokantį atžalyną. 
Mokykla veiks pagal bendrus 
Amerikos mokyklų nuostatus, 
tačiau ir lietuvių kalbai, atrodo, 
čia bus vietos. Perspektyvos di
delės, o vaisiai pasirodys vė
liau. J- Mėl.

paminėti Melbourno Liet- Mot. 
Katalikių Draugiją, Australijoj. 
Draugija narių turi ne tiek 
daug, bet jos darbai yra labai 
dideli. Draugijos rūpesčiu ir 
svarbiausiu darbu yra jaunimo 
švietimas lietuviškai, bažnyti
nių ir tautinių švenčių minėji
mai, parengimai, šalpa,’ loteri
jos, parodos ir 1.1- Narės regu
liariai susirenka, aptaria savo 
veiklos planus ir juos vykdo.

PLKOS valdyba nutarė taip 
pat pagyvinti katalikių veiklą 
New Yorke. Yra organizuoja
ma Moterų Talka, prie kurios 
jau nemažas skaičius prisira
šė. dar yra ir norinčių prisidė
ti. Moterų Talkos tikslas yra su
burti lietuves katalikes ir ben-

'oro’oioio? ■OIOIOIOTO ;o:o:c£o:otoio:oio:q PIOIOIO

Kviečiame įsigyti New Yorko vyru okteto plokštelę

MES ŽENGIAM 
SU DAINA

Plokštelėje įdainuota 17 lietuviškų liaudies, žygio ir pramoginių 
dainų. -- įsigydami plokštelę iš Okteto, paremsite jo darbą ir 
įgalinsite išleisti antrą plokštelę.

1 - 10 plokštelių po $4.00 
11-25 plokštelių po $3.00 
26 - 50 plokštelių po $2.75 

Virš 50 plokštelių po $2.50
Užsakymus su čekiu

NEW YORKO VYRŲ 
%V. ALKSNINIS — 45-44 1«7 $t„

Pridėti ir persiuntimo

siŲst!:
OKTETAS
Flushing, N. Y. 11458
ISiaidas ---------

C4TECH

KEARNY lietuvių parapijos kunigai prie būsimos parapinės mokyklos. Iš k. j d. kun. 
Tamošiūnas, kleb. kun. D. Pocius.

drai dirbti religijėj. kultūrinėj 
tautinėj ir socialinėj plotmėj. 
Moterų Talkos narė gali būti 
kiekviena lietuvė katalikė, ku
ri galėtų prisidėti prie anksčiau 
minėtų tikslų savo darbu ar 
bent patarimais. Narės talki
ninkės nario mokesčio nemoka. 
Pasaulėžiūros, kultūriniai bei 
socialiniai klausimai turi domin
ti kiekvieną šių dienų lietuvę 
katalikę, jei ji nenori tapti at- 
silikėle.

Mes laukiame prisidedant 
prie Talkos visų New Yorko 
lietuvių katalikių. Atsiplėšę nuo 
pilkos kasdienybės, pajusime, 
kad idealas dar yra gyvas
myse, kad materializmas dar 
neužgniaužė mūsų lietuviškos 
dvasios. R. A.

&

Lietuvon ir į kitus SSR okupuotus kraštus siuntinių p: i't.it' r ,'i' ga
rantuotas. Maisto siuntinvs II ss. už S.>>.6O, 40 w, kvietinių unitų 
už $19.(X). Krautuvėje didelis pasirinkimas uiedžiagi.i u <xios I).hIh> 
vai. nuo 8:30 ryto iki 8 vai. v.ik.: sekmadieniais iki 1 sal p.p.

80 E. 7th Street, Neu York. N. Y. |(XM>.»

Tel. OR 1-3930

VIENUOLYNO namų projektas Kearny, N. J.

Happy and joyous Easter 
to all our Friends and Customers

® One of New York’s oldest Agencies® 
'į 147 E. 86th Street. T’ew York City ®

S A 2-5100 %

Happy and joyous Easter from £

HOME SERVICE AGENCY

Happy and joyous Easter to all our C. a tom< is

A happy and blessed Easter

WEBSTER Glass & Shade Co.. 3164^ 
Webster Avė. (cor. 205 St. i, Bronx.V 
Window shades stock and custom j* 
made, decorator colors, mateliais. ® 
vvoven wood shades. Problem win-^ 
dows our specialty. screens. venc-lj 
tians. Free estimates. — O L 5-5195.®

THE SHAMROCK BAR
70 7th Avenue. Brooklyn 

ST 3-84.39
Your Host B. T. DUNNE

& HAPPY EASTER - may we all •
< have peace of mind. To all our cus- * 
® torners and friends — we liko to see

you right after the holidays for a • 
® hi type household position, finest * 
® families, excellent salaries. ®

A happy and joyous Easter! Scar- • 
hardt Distributors of cold keg. can.’• 
bottle beer and all flavors of soda I 
by the case for ali occasions. \Ve de- • 
liver to your home; spėriai eonsider- * 
ation to societies & religious grotips. . 
YOnkers 3-4292. 400 Savvmill River • 
Road, Yonkers. Pick-up and Save!* 

.>®®®®®®®®S/.Y. •yS/įfe-.......................  I

F O L E Y’ S 
OF BROOKLYN

Foleys 90 7th Avė.. Brooklyn
ST 3-9635

Foleys Old Reliable 5.38 6th Avė.
Brooklyn ST 8-8761 

Props. Bill and Susan FOLEY

Happy and joyous Easter to all 
friend? and customers from
McSORLEY’S OLD ALE HOUSE 

“We were here before you were 
born”

OUR 110 YEAR
15 East 7th Street. N.Y.C. just East 
of 3rd Avenue Gr 7-9363.

A joyous and blessed Easter!

E. FRANK FLORIST •’
152 Montague St.. B’klyn <Down-. 
tovvn shopping areai. Flowers bv • 
Frank for all occasions wcdding * 
bouquets, funeral designs. corsages. • 
birthdays, etc. We deliver; flowet>*' 
uired anywhcrc. Phone MA 4-3975 *■

MERCURY TRADING CORP.
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ATHOLO lietuvių bažnyčios didysis altorius.

RELIGINIS KONCERTAS
Palmių sekmadienį Bostono 

lietuviai turėjo malonią progą 
išgirsti rinktinės religinės mu
zikos koncertą. Ruošėjai: Izido
rius Vasyliūnas su parapijos 
choru. Vytenis Vasyliūnas prie 
vargonų ir solistai, kiekvienas 
su dviem giesmėm — Stasė 
Daugėlienė, Jurgis Lisauskas ir 
Harris Poor. Vieta — Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių bažnyčia, 
Cambridge. Mass.

Programoj, be žinomų sveti
mų kompozitorių — Buxtehu- 
de. Handel. Bach, Krebs. Bizet, 
Faure ir Rosselli — buvo pa
teikti A. Kačanausko Himnas 
už tėvynę ir B. Budriūno Svei
ka Marija.

Iz. Vasyliūno pasikartojan
čios pastangos ruošiant bažny
tinius koncertus yra nuošir
džiai sveikintinos- Tiems, kurie 
mėgsta susikaupti vargonų pa
lydoj sklindančiuose choro ir 
solistų balsų garsuose, kiekvie
nas toks koncertas virsta gi
liu emociniu pergyvenimu. 
Tarp bažnyčios skliautų plau
kiančios harmonijos leidžia pil
nai Įsigilinti Į pateikiamą vei
kalą. Jokios sceninės dekora
cijos. joks grimas ar meninin
ko judesys nenukreipia klau

— Specialus išpardavimas. Nuolaidų laikas pratęstas —

BLAU PUN KT

AM - FM - 2 trumpos bangos - Stereo Phono
8 garsiakalbiai - Pilnai uždar. durimis dčžč. 

baras ir spintelė plokštelėm.

Garantuota mūsų štabo 12 vokiečių išmokytų mechanikų
Siunčiame užsakvmus bet kur C.O.D.

GERMAN HI-FI
245 E. 86th St„ N. Y. C. • 1574 3rd Avė. (89 St.) 

Brooklyn — 58-24 Myrtle Avė.
Tclrfoniiokitc EN 9-3366 kada reikia taisyti Hi-Ei ar Tapė recorders

Ponia ANASTAZIJA DUBROWSKIENC, lietu
ve, kviečia saro draugus kiekvieną šeštadieni 

!i ateiti ir ją pamatyti German Hi-Fi Centre.

sytojo nuo pagrindinės garso 
temos.

Vytenis Vasyliūnas per tuos 
pastaruosius keleris metus taip 
puikiai suaugo su vargonais, 
kad jo pastangos didžia dalimi 
užpildė spragą, kuri jautėsi dėl 
choristų trūkumo. Svečias bari
tonas Harris Poor, talkininkau
jąs Iz. Vasyliūnui ne pirmą kar
tą. labai puikiai išpildė Gabrie- 
lio Faure “Libera me. Domine”. 
Tenoras Jurgis Lisauskas, kaip 
ir anksčiau, kiekvieną stebin
damas savo balso stiprumų, 
šiuo kartu buvo tiksliai ir pil
nutinai palydėtas vargonų. Mez
zo sopranas St. Daugėlienė ne
abejotinai pirmavo efektyviu 
Sveika Marija perdavimu. Tur 
būt. nei pats kompozitorius B. 
Budriūnas nenumano, kiek gro
žio jis Į tos trumpos maldos gar 
sus sudėjo, kai ji išpildoma pa
gal Iz. Vasyliūno interpretaci
ją. Tuo išpildymu St- Daugėlie
nė gali didžiuotis.

“Po to. ką mes girdėjome, 
mūsų mintys buvo atitrauktos 
nuo kasdieninių rūpesčių, o sie
la kilniai praturtinta” — su 
tais klebono kun. A. Baltrašū- 
no žodžiais kiekvienas turėjo 
sutikti. da-

DARBININKAS

Iš Lietuvos vyčiui 
veiklos

Newark, NJ. — Lietuvos vy
čių 29 kuopos mėnesinis susi
rinkimas buvo kovo 17. Malda 
pradėjo pirmininkas Kazys Si- 
paila. Padarytas pranešimas 
apie apskrities vyčių susirinki
mą.

Kuopa paskyrė 35 dol lietu
viškam kryžiui pasaulinėje pa
rodoje įtaisyti. Taip pat auka 
paskirta ir parapijos bažnyčiai.

Jaunųjų vyčių suvažiavimas 
bus balandžio 26 Maspethe. Ku
nigas P. Totoraitis kvietė visus 
atsilankyti Į lietuviškas vestu
ves, kurios bus vaidinamos ba
landžio 25. Vaidina Putnamo 
bendrabučio mergaitės.

Pareikšta užuojauta Mrs. Ma-. 
ry Putinas, mirus jos vyrui, ir 
Jonui Remeikai, mirus jo moti
nai. Jų intencijom užprašytos 
mišios.

Kuopa dabar rūpinasi, kam 
bus paskirtos stipendijos. Sti
pendijas skiria specialus fon
das, jos bus įteiktos per vyčių 
metinį seimą Chicagoje.

Christina Korbet balandžio 
4 susituokia su Kazimieru Ja- 
kavoniu iš Brockton. Mass. Jau
navedžius kuopa nuoširdžiai 
sveikina.

Baigiant susirinkimą, mal
dą sukalbėjo kun. P. Totorai
tis- Sugiedota vyčių himnas. Ki
tas susirinkimas bus balandžio 
21. F-V.

Mokyklos vakaras
New Haven, Conn.—Jau ke

liolika metų New Havene vei
kia šeštadieninė lituanistikos 
mokykla, išlaikoma vietinės L. 
Bendruomenės apylinkės. Apy
linkė nedidelė ir surenkamų na
rio mokesčių neužtenka apmo
kėti susidarančioms išlaidoms. 
Todėl kiekvienais metais yra 
rengiamas vienas vakaras, ku
rio pelnas skiriamas mokyklos 
reikalams. Toks parengimas 
šiais metais įvyks Atvelykio 
šeštadienį, balandžio 4 d. 7 v. 
vak. šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 339 Greene st- N'ew Ha
vene.

Programoje, be tos mokyk
los mokinių, dalyvaus Hartfor
do mergaičių kvartetas ir stud. 
L. Bražėnaitė iš Stamfordo. Šo
kiams gros Alb. Gutausko or
kestras.

Mokyklos parengimus New 
Haveno lietuviai visuomet gra
žiai paremdavo. Apylinkės va
dovybė kviečia ir šį kartą ne 
tik vietos, bet ir kaimyninių 
apylinkių lietuvius gausiai daly
vauti. Atsilankydami linksniai 
praleisite vakarą ir kartu pa- 
remsite gražų lietuvišką darbą.

š.

LIETUVIŲ PARAPIJOS SUKAKTIS
Athol, Mass. — Lietuvių šv. 

Pranciškaus parapija švenčia 
50 metų sukaktį- Iškilmės bus 
balandžio 5. Sukakties minėji
mas atkeltas į šiuos metus, nes 
vysk. Flanagan 1963 m- pabai
goje buvo Romoje.

Iš Worcesterio. kur jau 1894 
buvo įkurta šv. Kazimiero pa
rapija, lietuviai sklido į mažes
nius apylinkės miestelius. Pa
siekė ir Atholį, kuris yra už 
40 mylių į šiaurės vakarus nuo 
Worcesterio. Čia lietuviai 1904 
įkūrė Aušros draugiją, vėliau 
pasistatė ir savo salę. 1908 į- 
steigė šv. Kazimiero, šv. Jurgio 
ir 1912 šv. Onos pašalpines 
draugijas.

Sekmadieniais ir šventadie
niais lietuviai ėjo melstis į ai
rių Nekalto Prasidėjimo baž
nyčią. Bet jie nemokėjo ang
lų kalbos ir nieko nesuprato. 
Kilo mintis steigti lietuvių pa
rapiją. 1910-1913 Atholio lietu
vių dvasinius reikalus aptarna
vo kun. J. Jakaitis, atvykdamas 
kartą per mėnesį iš Clintono- 
Buvo pasklidusi žinia, kad pas 
juos atvyks kun. J- Montvila, 
bet šis jaunas kunigas, plauk
damas per Atlantą, nuskendo 
su garsiuoju Titanikos laivu 
1912 balandžio 14.

1913 metų pabaigoje kun. J. 
Jakaičio rūpesčiu į Atholį at
vyko kun. Pranciškus Meškaus
kas. Su jo atvykimu ir skaito
ma lietuviškos parapijos pra
džia.

Pamaldos buvo lietuvių salė
je. Parapija buvo pavadinta šv. 
Pranciškaus vardu. Kun. Pr. 
Meškauskas darbavosi nepilnus 
ketverius metus. 1917 kovo 17 

PARAPIJOS JUBILIEJAUS rengimo komitetas. I* k. j d. pirmoje eilėje: Mrs. Amelia Petrosky, Mrs. 
Perekslis, Mrs. Pauline Zilinski, kun. Jonas Jutt, Miss Nellie M. Melaika, Mrs. Joanne Chastney ir
Krustapentus, antroje eilėje — dr. Henry Kailiūnas ir Peter Stone.

Ahce
John

klebonu buvo paskirtas kun. A. 
Petraitis. Jis rūpinosi parapijos 
mūrinės bažnyčios statyba- Baž
nyčia buvo pašventinta 1921 
birželio 26- Statyba atsiėjo 
apie 90,000 dol. Pastatyta ir 
klebonija. 1929 jis buvo paskir
tas Worcesterio šv. Kazimiero 
parapijos klebonu. Po jo Atho- 
ly trumpai klebonavo kun. A. 
Daugis ir kun. J. Bakanas. Il
giausiai šv. Pranciškaus para
pijos klebonu buvo kun. Pijus 
Juraitis (1930-1961) Kun. P. Ju- 
raitis buvo buvęs Rusijoje, bol
ševikų kalintas ir laikytas sun
kiųjų darbų stovykloje. Iš kle
bono pareigų jis pasitraukė 
1961 liepos' 31. Mirė po poros 
metų.

KUN. J JUTT

Jo vieton buvo paskirtas ku
nigas Jonas Jutkevičius-Jutt- 
Jis į kunigus įšventintas 1940 
gegužės 18 Springfieldo kated
roje- Vikaravo Aušros Vartų 
parapijoje Worcesteryje, uoliai 
reiškiasi Lietuvos vyčių veiklo
je.

Naujasis klebonas ėmėsi tvar
kymo darbų. Bažnyčią atremon
tavo iš lauko ir iš vidaus. Kle
bonija buvo sena, jos taisyti 
neapsimokėjo. Ji nugriauta ir 
jos vieton pastatyta mūrinė, ku
ri bus pašventinta balandžio 5. 
Nupirkta daugiau žemės gara
žui, vaikų aikštelei ir mašinom 
pastatyti.

Sukakties proga parapijai lin
kime kuo ilgiau išlaikyti savo 
lietuvišką charakterį. P.

— Sesuo M. Gabrielė, pran- 
ciškietė. gamtos mokslų dakta
rė Pittsburgh vyskupo J. Hi- 
nes pagerbta. įteikiant jai Šv. 
Povilo medalį “Bishop's Aw- 
ard"- Ji yra vienintelė lietuvai
tė tarp eilės pagerbtųjų kovo 
18 dieną. įteikiant Pittsburgho 
katedroje atatinkamus atžymė- 
jimus. specialiai pagamintus 
tos katedros globėjo vardo me
dalius.

— Kun. kleb. F. Valukevi- 
čius, Rochester. N Y šv. Jur
gio lietuvių parapijos klebonas 
rašo Rezoliucijoms Remti Ko
mitetui: “ . . .Jūsų žygis susi
laukia visų Rochesterio lietu
vių pilnos talkos ir paramos . .” 
Kun. kleb F. Valukevičius yra 
parėmęs stambiomis sumomis 
rezoliucijų pravedimo darba-

5

IŠ VISUR
Lietuvos generalinis konsula

tas Kanadoje nuo balandžio 15 
persikelia į naujas patalpas. Jo 
naujas adresas: Consulate Ge
neral of Lithuania, 1 Trillium 
Terrace, Toronto 18, Ontario, 
Canada, telefonas: 251-9090.

Sibiro lietuvaičių maldakny
gė visai nauja ir atskira laida 
pasirodė ispanų kalba Bogoto
je, Kolumbijoje. Leidinys gau
siai iliustruotas lietuviškais ir 
religiniais vaizdais, versta ne 
tiesiai iš lietuvių kalbos, bet iš 
itališko leidinio, kurį parengė 
prel. V. Mince-ičius- Išleido 
tėvai paulistai. Ispaniškai 
dar yra kita maldaknygės laida, 
išleista Argentinoje.

— Naujosios Anglijos ateiti
ninkų metinė šventė dalyvau
jant visiem vienetam su vėlia
vom, įvyks gegužės 3 sekma
dienį, Putnam, Conn. Smulki 
programa bus vėliau pranešta.

— Prof. K. Pakšto pamink
lui statyti komitetas yra gavęs 
aukų iš prel. Vyt. Balčiūno ir 
Vinco Šmulkščio po 10 dl.; Pet
ro Aleškaičio — 5 dol.; Prano 
Pakšto vėlionies giminaičio — 
75 dol. Dr- Domas Jasaitis gyv. 
Tampa, Fl., apsiėmė parinkti 
šiam tikslui aukų savo apylin
kėje. Norintieji prisidėti prie 
paminklo statybos sava auka, 
prašome siųsti: Pakštas Fund, 
c o J. Mikaila, 16870 Stoepel, 
Detroit, Mich. 48221.

— Prel. M. Kelmeliui glo
bojant ir kun. P. Totoraičiui 
vadovaujant, pakviesta į Neb
ark, N.J. iš Putnamo mergai
čių sambūris pastatyti “Lietu
viškas vestuves”. Vestuvės bus 
suvaidintos balandžio 25 7:00 
vai. vakaro Svč. Trejybės para
pijos salėje. Vaidintojų grupėj 
virš 30 mergaičių.

— Los Angeles Alto skyrius 
metiniame susirinkime kovo 
22 išrinko naują valdybą: B. 
Čiurlionis. J. Kojelis. S. Kun- 
gys. Z. Brinkienė. K. Liaudans- 
kas. E. Devenienė ir A. Bulo
ta. Susirinkimui pirmininkavo 
Algis Raulinaitis ir Kostas 
Liaudanskas. sekretoriavo — 
Žibutė Brinkienė. Nauja valdy
ba pareigomis pasiskirstys dvie
jų ssvaičių bėgyje.

— Tėvas Lombard', S.J. są
jūdžio už geresnį pasaulį kūrė
jas. prieš Velykas pravedė se
serims rekolekcijas Dalias. Pa. 
Rekolekcijose dalyvavo 170 se
serų. Rekolekcijose dalyvavo ir 
lietuvaitės — Šv. Kazimiero, šv. 
Pranciškaus ir Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserys Rekolek
cijos kolektyvinės, pagal Misti
nį Kristaus Kūną. Rekolekcijų 
vedamoji mintis: Gyvenimas 
trumpas, mums duotas laimėti 
kitus. Tat skubėkim, nėra lai
ko ilsėtis. Rekolekcijose daly
vavo seserys iš 56 vienuolijų.

Ieškomi Vincas ir Juozas Bi- 
zuliai. broliai, paskutiniu laiku 
gyv- Phila.. Pa.: Juozas Žeb
rauskas. gyv. Clevelande. Ohio. 
Antanas Sledžius ir jų buvęs 
draugas Rugienius lapic 1917- 
22 visi gyvenę Chicagoje. III.) 
ar jų artymesni giminės, pa
žįstami yra prašomi atsiliepti 
svarbiu reikalu Rašyti V Ro
manas. 402 Park Avė.. \Vilkes- 
Barre. Pa.

VAKARŲ PENNSYLVAN I JOS 

vadovaujama lietuvių kataliku pa
rapijų I’ittsburghe ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties.

LIETUVIŲ KATALIKŲ
RADIJO VALANDA

MEDO
Mckecs|x>i t. PcnnsyIvani-i 

kas sekmadieių
nuo 1 ...V iki 2:00 vai |>opict.

BANGA 810
Vi ai ■ reikalais kicipkite ad:— i

LITUI AMAN CATHOLIC HOl'li 
W E O O 

MiKEESrORT. PA
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JADVYGOS MATULAITIENĖS š^kių grupė Brooklyne ruošiasi pasaulinei parodai. Nuotr. R. Kisieliaus.

RESTAURANTS DISPLAY

Lietuvių diena pasaulinėje parodoje REAL ESTATE

Suburban dining with a 
Continental flavor
M ARCPIERE

Your HosLs:
Peter Corte - Margo Gardenghi

Rte 110. MELVTLIJE. L.I.
CHapel 9-8221

AMAZING PRCCESS
No more faded or stained carpeting. 
Can be ckaned and dyed any color 
in you.- home or business.

CREATIVE CO
New York City TE 8-2965

1
| Ilgo grojimo plokštelė —
s

Mylėsi Lietuva iš tolo
t I

ll-sios Dainų šventės rinktinė

KARL’S M ari ners Imt — Lunch or 
dine where cuisine and scenic be<»u- 
ty excel. Sea food. lobsters. steaks. 
ehops. For reservations call AN 1 - 
9756: if no ansu-er. ANdrew 1-8111. 
Bayview Avė & James St. North- 
port <tum North on 25A) — Enjoy 
the Bay-View.

W I G S
LADIES IMPORTED WIGS 

Life time guarantee. 100*^ imported 
Virgin hair. aU shades. eustom fittrd. 
Easy time payments $59.95 up. Call 
for home demonstration. No obliga
tion — CY 9-4672.

High Fidelity — $4-00 Stereo — 5.00

For Better Weddine and 
Week-End Dancing

TUXEDO BALLROOM
Offer the Finest

Call F r e d — RE 4-7335 
210 E. 86th Street A 3rd Avenue

New York City

SLIP COVERS SPECIAL 
5 PIECES - $75 

Custnm made Upholstery 
VVebbing Repai rs

E. MONAHAN DECORATING
4280 Katonah Avė.

Bronx. N. Y. — FA 4-7016

Galima įsigyti:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 Willoughby Avė., Brooklyn N. Y. 11221

K. DOČKUS
1901 So. 19th C:.. Cicero. III. 606.50

i

Salrmo Italian Rectaprant Finest 
Italian Restmirant in Oueens. Spė
ria] Lenten dishes. Italian food. sens- 
ible prirėš. Bring your family: spė
riai attm»ion to r»li®4ons groups. 
Tel. VI 6-9740. 117-11 Hillside Avė., 
Richmond Hill. N.Y. — Open daily 
from 11 AM. Free parking.

LONDINO
STONE CO. Ine. sdnce 1910

3621 Provost Avė.. Bronx, N. Y. 
Cast Stone - Concrete and VVooden 
Park Benches - Playground Sculp- 
tures - Tree Tubs and Planters.

FA 4-1439

PUIKI PROGA —
Artinasi Prisikėlimo šventė — Veljkos!

Suteikite džiaugsmo savo šeimai, draugam bei pažįstamiem! . . .

Dovanokite

Pasaulinėje parodoje lietu
vių dienos programai pravesti 
numatoma Rūta Kilmonytė 
Lee.

Paskutiniu laiku užsiregistra
vo Vyčių choras iš Chicagos. 
Tad dabar lietuvių dienos prog
ramai ruošiasi 40 chorų ir 24 
tautinių šokių grupės su apie 
2000 dalyvių.

Prieš pradedant meninę pro
gramą yra numatoma eisena, 
kuriame dalyvautų kariškų ir 
jaunimo organizacijų vėliavos 
su jų palydovais ir dalyviai: 
chorai su savo chorvedžiais, tau
tinių šokių grupės su savo va
dovais. Step. Dariaus legionin- 
kų postas Nr. 317 iš Bostono. 
Jie atvyktų su 50 uniformuo
tų legionininkų ir 40 asmenų 
Šv. Petro parapijos dūdų or
kestru. Taip pat nori prisijung
ti VVorchesterio lietuvių orkest
ras. Pirmasis lydėtų choru da
lyvius. o antras tautinių šokių 
grupes.

Nemažai darbų jau atlikta, 
bet dar lieka daug kas padary
ti-

Finansų komisija susirūpinu
si. kad visiems tiems darbams 
būtų sutelkta pakankamai lė
šų. Išsiuntinėta tūkstančiai laiš
kų, bet atsiliepimų ir aukų, pa
lyginti dar mažai gauta, tiktai 
apie 6000 dol. Didesnės aukos 
gautos arba pažadėtos JAV LB 
Centro Valdybos. Alto. New 
Jersey Lietuvių Tarybos. New 
Yorko Lietuvių Tarybos, New 
Yorko Moterų Vienybės. Di
džiausią iki šios dienos asme
nine auką (560 dol) Įteikė muz. 
J. Stankūnas dainų repertuarui 
išleisti. Pora šimtininkų ir nuo
latinis aukų rinkėjas Zigmas

Jankauskas (Philadelphijoje) 
jau yra atsiuntęs keletą šimtų. 
Būtų gera, kad atsirastų dau
giau tokių talkininkų kitose lie
tuvių vietovėse.

Komiteto iždininkas yra pasi
ruošęs už gautas aukas skubiai 
pasiųsti kvitus ir ateityje skelb
ti vardus. Aukas siųsti adresu: 
Antanas Šetikas, 84-11 101 st. 
Street. Richmond Hill, N. Y.

A. S- Trečiokas
Spaudos ir Informacijos 

Sekcija

HOUSES FOR SALE
$490 Downpayment. Houses bought 
for cash. Estates. Come and see us 
or telephone. VVe have over 1000 
houses for sale. No obligation. Open 
every day included Sundays. 
_JĄCK BERNATEAU. pronrietor 

APEX REAL ESTATE
716 Broaduay. Brooklvn, N. Y. 

EV 8-3400 - 3401 - 3402 - 3403

. GMINA PRINCE
97-32 63rd Road, Rego P'•rk 

----- Near Atexanders ------
Evotic Cantonese cookine. spėriai 
house dinners or savorv Polvnesian 
dishes: oartv acrommodations.

TAKE OUT SERVICE
BR 5-7220

MONTROSE Beverage Distributing 
Co„ Ridgewood - Bushwick areas. 
Are you having a wedding, Christ- 
ening or Party? Keg Beer, Bottle 
and Cans all popular brands. Pick- 
up and save or we will deliver. So
das bv the ca.se. — 97 Linden St., 
Brooklyn. Call HY 1-1515.

LIETUVOS KANKLES
Pirmutinė pasaulyje kanklių muzikos plokštelė. įgrota Clevelando 
Lit. Vysk. M. Valančiaus mokyklos kanklių ansamblio, vadovaujamo 
Onos Mikulskienės. — Keturiolika grynai lietuviškų melodijų!

Užsakymus, kartu su money order ar čekiu siųskite:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 RENWOOD AVENUE, EUCLID, OHIO, 44119

AUTO SALES

1964 Ramblers—Ali Models. A few
1963 models left over. Drastically 
reduced. Fine selection of used cars. 
every car sold with guarantee.

CAVALLO - KAPPLER, INC.
49-05 Roosevelt Avė.. Woodside 77.
N. Y. tel. Hl 6-9300 (Bliss St. Sta- 
tion IRT Subwayi

Chrysler all new economy car 
warranty 5 years or 5000 milcs 

which ever comes first.

81595
SKYLINE SPORTSCARS, 

INC.
6502 New Utrecht Avė., Blklyn

Tel.: CLoverdale 9-7199

AUTO SERVICE

BURKES Forebjn Car Service. Ine. 
707 E. 12th Street. N e v,- York City. 
Tel. OR 7-9820. Specialistai Volks- 
v.'agenam ir kt. užsienio mašinom 
Europiečiai mechanikai su fabriko 
patyrimu. Atdara šeštadieniais. Dir
bam nuo 8 ryto iki 6 vak. Burkos 
patarnavimo dar niekas nepralenkė!

Woodhavene išnuomuojamas 
butas iš 2 kambarių su virtuve. 
Galima nuomuoti su baldais ir 
be baldų. Informacijoms kreip
tis VI 7-5834.

IMPERIAL AUTO BODY Ine. Cal- 
lision v.-ork. body & fender repą irs. 
refinishing and repainting. color 
matehing. all types of welding. 24 
hour totving - Insurance appraisals; 
guaranteed work. Call NE 9-9077. 
96-14 Northern Blvd.. CORONA - 
Oueens.

THODON

Oueens. Woodhaven. Cypress Hills 
modern 2 fam. brick semi-detached 
30x100. 2 car garage, private drive. 
13 rms, 2 rear bedrms on Ist floor. 
3 on 2nd. finished basement with 
kitehen. 2 apartments on title $30,500 
surrounded by 3 parishes: EI. Sac- 
rament. St. Sylvester & St. Thornas. 
Ocvner. AP 7-4806.

OUTSTANDING BUYS
4 aeres 6 room house all improve- 
ments. 2 extra bungalows and ga
rage $15.500 • 1% aeres 5 room 
bungalovv. oil heat. garage $10.500. 
Nice for retirement 914 - 772 - 3081. 
George Headlam. VValden, N. Y.

FUNERAL HOMES

ŠERIO MONUMENTAL WORKS
Mfrs. & Sales — Established 1937 

Monuments for all cemeteries. Buy 
direct from Mfr. and save! Display 
and Plant cn Premises. All work 
guaranteed. — 319 Baretto St. Bronx. 
N. Y. Tel. DA 8-2223; after-5 R.M. 
phone 516 PR 5-6030.

O'Shea Funeral Home under the di- 
rection and ownership of

J. O'SHEA Jr.
Famiiies will appfeciate the moder
ato funeral cost. būt a dignified su- 
perior funeral Service giving solace 
and comfort to those in grief. — 2515 
North Jerusalem Rd., East Meadow. 
1^. I. — TA 6-1010.

GLENN R. COOK
Syosset Funeral Home

Distinguished Funeral Service at 
reasonable rates. Chapels in all bo- 
roughs. 2 blocks north of Catholic 
Church. 28 DeVine SL, Svosset, L.I.

(516) WA 1-1372

PHILLIPS FUNERAL HOME 
79-02 Metropoli :an Avenue 

Middle Village 
Airconditioned — Modern Chapels 

Friendly. first class Service 
JOHN J. PHILLIPS 

Licensed Manager 
TW 4-8389

CANCRO FUNERAL HOMES, 
Ine.

r"’n 'Vhite Plains Rd.. Bronx 
Dignified and Economical 

Funeral Service
Chapels available in aU Boros 

Kl 7-6464

For vour weddine! Its the Wake- 
field Terrare nn<<»r the personai su- 
neryision of Al Ciardullo m»r. Com- 
plete catering service. 2 new ball- 
rooms. hanouets. shov-ers. parties, 
etc.: religio”s grouos snecial consi- 
deratino. Call FA 4-7733. 694 East 
241 St. <cor. White PI. Rd » RrOnx.

A Kappy Easter!
PAPRAS Restaurant Inn. 254 W/»st 
14th St.. at 8th Avė.. N.Y C. VVe 
serve the finest food anvvvhere at 
moderate prirėš. King size helnings. 
Visit us cvhen in this area and you 
vvill tell others. For reservations — 
rali WA 9-9421.

SUNNYSIDE BRAUHALL
For the Finest of Banquet Halis for 
VVeddings, Communions. Confirma- 
tions. If you want the verv best 
call RA 9-9311 — SUNNYSIDE 
BRAUHALL. 41-06 Queens Boule- 
vard. Sunnyside, L.I.

Alitalia Restaurant Excellent Itali- 
an-American food. luncheons. din
ners. orders to take out. pizza. home 
catering for small parties, etc. Open 
7 days (aeross from Mineola The- 
atre> Phone orders accepted. Call 
PI 6-8673 — 121 Mineola Blvd., Mi
neola, L. I. '

HOUS OF FU
Open Overyday

Cocktails - Luncheon - Dinner 
Take Out Orders — Rear Parking 

574 North Avė.. New Roehelle. N.Y.
NE 2-0821

WEEKENDS can be vvonderful! ... 
when you spend your evenings

DANCING
with the nice people you'll meet at 
this lovely luxurious club! Plūs the 
added attraction of sparkling enter- 
tainment in our sumptous Lounge, 
the music of Chic Morrison. etc. — 

IDA C. BECKER S 
LA MARTINIOUE

57 W. 57th St. (6th Ave.l PL 2-2234

PRINTING

CLANCY ASSOCIATES 
T. CAGNARD 

Serving all Boros 
Multigraphing - Offset 

Mimeogranhin" - Mailing 
24 HOUR SERVICE

250 Park Avė.. N.Y C.. YU 6-7833

Fine Outdoor Religious Statuary 
Wholesale & Retail 

POTENZ CAST STONE
192-23 Linden Blvd., St. Albans. NY 
Ėst. since 1934; catalogue fumished 
to Church and the Trade upon re- 
quest. Tel. LA 8-3500.

PARK CITY PRESS INC.
COMPLETE PLANT

Photo Offset. Letter Press, Bindery 
Color Brochures

3460 Great Neck Road
N". Amityville. L. I.

516 MY 1-2700

As Long
As You Live
you will receive a 
dependable and 
good income if you 
invest your savings 
in our Š. V. D.
ANNUITY 
PLAN
You also share in the 
great work of the Mis- 
sions and help in edu- 
cating Priests & Broth
ers for the Missions. 
Certain tax advantages

A lasting Memorial and rememb- 
rances in many Masses andiprayers.

VVrite for free Information
SOCIETY OF

THE DIVINE WORD
Annuity Dept. GIRARD, PA.

CHAIR $6 SOFA $12
Bottoms rebuilt likę new. 10 year 
guar. New heavy vvebbing. spring 
interlocked, dust proof lining. Chair 
cushions rebuilt $5; foam rubber 
cushions, all sizes; fumiture expert- 
Iv shampoeed — ALL BOROS — 
EV 4-0078 MU 9-0566

j

STEREO $4.95 MONO $3.95

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
SiKer Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms,

DALIA

36-38-40 STAGG

vestuvėms bei pokyliams tortai
ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Reai Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.
Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki - 6 vai popiet.

87-09 Jnmaica Are., Woodhaven 21, N. Y. e Tel. Vi 7-4477

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

Dažai dažymui ii lauko. Mūras, me
dis. cementas arba "stucco”. Dova
nai katalogas ir 100 spalvotų 'chips'. 
Pirmos rūšies įvairūs dažai stogam 
ir sienom. Kainos nuosaikios. Kreip
tis adresu Paint-Point Products Co., 
Ine., 99 S. 6th Street, Brooklyn. NY 
Tel. ST 2-4560.

3

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

TOWN A COUNTRY 
UPHOLSTERERS

Draperies and Bedspreads, Fumi
ture repairs by Irish craftsrnan — 
1320 Ogden Avė.. Bronx 52. N. Y. 
Time payment arranged.

Call JE 8-9660
Ask for PHIL BRENNAN

REPUBLIC
Liquor 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

TO PLACE, 
YOUR AO 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

TV and RADIO

NEVINS RADIO A TV
PO r’-”’

don** in ’Wir '•me. C-’^r. Fi-Fi 
.r'if o -;..o

V.’" r 11 Of '•61 št-
A -o - Z'-'- M1"-in>- Rt. For 

fast serviee call MA 4-8961.

LIMOUSINE SERVICE
Airport. IVeddings: ho trip too long 
or too short - 3145 Brilev Avenue. 
Bronx 63. N. Y.. Kl 6-9589. Air con- 
ditioned Cars.

TOM DONNELLY

Mfrs. Closeout Sale — Auto tops. 
v.-ere $75—now $22 50: S^at covery. 
tvėrė $60—now $15: Caroet mats. 
’.vere $35- notv $8: Tonneati covers 
v.-ith brnss ’ippe's for ’snorts cars. 
vers $*»0- n'nv $12. Cell or tvrite- 
P. De-iohn Mfg. Reo. 2331 Ist Avė. 
New York 35. N. Y. — LE 1-9871

STORE — SHOP

AIBFRT MAIFR. INC.
PORK STORE

Geriančia k‘mili«»na ir kiti mėsos 
nrod”!'t»»i ir m-’*ais kiekiais.
Kasdien — nrm’i eamvbos

c«v" '927 V,--*’:enton P«-e.
Bronx 57. N. Y. TRemont 8-8193

THE ECHO PRESS 
JOHN FOKO. Jr.

192 Driggs Avė., B’klyn 22. N. Y. 
Everything and Anvthing 

in the Printing Line 
if you vvant the Verv Best.

Call EV 3-2644

PAPPAS FINE FURS 
COATS - JACKETS - BOLEROS 

We repair and remodel 
20 years at the šame place 

133-63 41st Avė. (off Main St. i 
Flushing. L. I.

F L 3-0675

TOURS

H W MAI E * FEMAl E

BOYS OVFR 17 
to a.c,4xt group manager

IVill ’rrtn n-n.-rcfl'i 5 * nyj
Cnll M’’. TODIN AX 7-3'19

Corning to the tVorld's Fair or va- 
ret»o”tn"’ in N Y C. For totirs when 
in N Y C. call LT 1-2828. Crossroads 
SigfVaeeing Corp Es'-o-ted lecturc 
to’irs via air ronditioned buses. spė
riai co ’sidrratfon to religious gmups 
and ro ieties Meke vour ren-rvn- 
tions nov! 1572 Brcadv/ay. N. Y. C.

CLEANERS

MARY ANN DRESS SHOP
For EASTER SPFCI' T.S Chubfcie 

Mj-’s r-'d 'ro-’ 8’ -
to IS’-- Coats - Snits - Dresses. Large 
selection ’n S’^b-Teenn. .T-— 
Ladies We also carry ladies half 
si’es up to 241-. Member oZ Vni- 
Ca-d -- igil Vktorv Ft-d. »"-»»•- 
* 4- P i Four Comers, S. I., W. Y.. 
GI S-SfJO Brir.g this Ad ana get 
10'; Discount.

INTERNATIONAL 
NEVVSPAPER PRINTING 

CO.
For the Finest 

In Newspaper Printing
197 E. 4th Street, New York City 

OR 3-1830

A Happv and Blessed Easter 
MINUTĖ MAN CLEANERS

Shirt launderers. Licensed Sar.itone 
Cleaner East Bronx. Pick-up & De
nvery. Wedding gowns, formai wear. 
draperies. eurtains, blankets. etc 
Certified cold storage va»»lt. 2.VM E. 
Tremont Avė., Bronx; TA 3-6790.

, JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE

vaiima gauti įvairiausios rūšies amerikiečiu ir imp.>rtd«
tų gėrimų Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyne

UFFFFRT? RUVD RICHMGNP HII.U N’ V

Telefonas: Vlrginia 3-3544

PART TIME 7 - 10 P M.
Ovrr 21. F’lgh Sk-hnol Grads. 

Qn> - Rklvn - Nass Ręski prcferrrd 
X Men. Nrnt Apnearanee 

rvilver Ad. tsg Gifts National Firm. 
Car n» < e.--:ary $17 70 per rvening. 

r "'to- .'’orlTtr- CT’t.V 
12:30- 7 l’.M. LI 4-300C

C- od Home Keepera l.jundry and 
Cleanera (Yankee Stadium areal — 
Quality dry cleaning. m pi d nendre, 
complete landry. service! Drapca, 
b'ankcts. eurtains. fumlture covers. 
bridni yowns. nigs rhampoo'^i and 
rtęnnerl; frr^' sto^a^r mothproo'- 
ing. trer pi-k-np - r’rlivrrv Kl 1 
Gerard Avė.. Brome. NY. ME 5-0117

Startey'a 'smovs Pipe & Cigar store 
•’Ptpes and Ci~ars are tr»t“r for 
vour heakh ’. Pipes from England: 
farnous Dr.nhill. Charatan. Sasioni: 
.-1! krnn:i«, h -an<l of nipes and H- 
'~ars at lo- • nriccs. Mali orders filled 
«ro iptlv We repair pipes. 709 6th 
• ve at 73rd SL NYC; WA 4-5224.

__________PAINTING_________

A R T I S T
PAINTING - RESTORATION

Many years experienced in religious 
paintings - Restorations - Originals 
to speciflcations. Call O R 4-2249.

BUSS. OPORTUNITY

VVell established Delicatessen in the 
Bronx. Highbridge vicinity. Now do- 
ing over $1100 weekly, 5 year lease. 
rent $50 monthly. Opp. Sacred Heart 
Cliurch. Excellent opportunity for 
experienced Catholic couple. Good 
living assured: ovvner'has other in- 
teresLs. Price $6,500. — LU 8-5170.

MOVING

CHANE SAVINOS &LoanAssociation

B. B. PIETKIEWICZ, Pre*

LEFFERTS BAKERY
Savininkės Louise Weins asmeniš
koj priežiūroj kepyklos geriausios 
kokybės geminiai patenkins visus, 
l-urte yra prate naudoti tik geriau- 
•ii nnlst’’ — vedybų. gimtadl*ni»j 
t‘-tai sviTriairial 135-07 Lefferf* 
Blvd, Ozone Park, Oueens, VI 3-9151

MARY H. VIDERS, N SID

I NT ERIOR S 
6301 Bay Parkvvay 

Brooklyn, N. Y. BE 8-7127

Day Phone Nigth Phone
MElro.se 5-9196 CYpress 8-8250

EMIL A. LANGE 
MOVING and STORAGE

Local and Long Distance Movers 
•East or West Lange Movė the Best’ 
73! Melrose Avė.. Bronx 55. N. Y.

VIrginia 3-0605 — Photostats and Framing. \Vedding. Portrait, Candid. 
ChlMren. Communion. Conflrmation. Graduation. Reproductions. Commercial

LIBERTY ART PHOTO 8TUOIO
123-11 Liberty Avenue. Richmond Hill N. Y. 11419

Studlo houm 9:30 to 9 — elosed Wedne.*«day Sun. 11 to 5:30 • F. ERBA

> 47 and Rockwdl Street. Tel. LAfayette 3-10X3
Nemokamai vieta automobiliam..

41 /2 % INVESTMF.NT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vakario 1 dieno*

Pinigai įdšti prieš mėnesio 15 <1 duoda dividendus už visą mėneių 
OtvHondai mokami sausio ir liepos 31 d.

Pratome aplankyti naują mūsų namą.
VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt 9 00 ryto $ 30 vakaro. Antrad (r 

penktadieni 9 00 ryto — 5 00 vakaro, šeštadienius 
9:00 ryto — 12 00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

MElro.se


ItM m., beiaadIBo S 4, ar. M &AMŪH4IKAS

S PO R T.
Sekmadienį futbolą*

0 ŠACHMATAI
Ved* K. Madris

ji

Ateinantį sekmadienį Lieta* 
vių Atletų Klubo pirmoji fut
bolo komanda žaidžia namie 
(Bushwiek HS aikštėje). Šiose 
Knickerbockerio taurės varžy
bose mūsiškiai susitiks su ftal- 
sport. Su šiuo italų vienete 
mums dar niekados neteko 
žaisti, jo sugebėjimai mums 
nežinomi.

Iki šiolei mūsiškių pasekmės 
šios taurės varžybose tikrai 
imponuojančios — 4:0 prieš 
Grumman ir 6:1 prieš Guatema- 
lą. Kaip seksis šį sekmadienį, 
matysime 2 vai. popiet Galint 
žaisti anksčiau diskvalifikuotam 
Musso, LAK tikisi pasirodyti 
pilnos sudėties. Priešžaismyme 
jauniai žais pirmenybių rungty
nes su BW Gottschee. šeštadie
nį abu jaunųjų vienetai žaidžia 
NY State Cup rungtynes. Ma
žučiai su čekoslovakais 2 vai. 
Central Parke ir 59 st. Jaunu
čiai taip pat 2 vai. pas College 
Point.

šeštadienį šokiai
Šį šeštadienį 8 vai vak. LAK 

sporto sekcija ruošia pavasario 
šokius. Gros geras orkestras. 
Tai bene pirmas sporto sekci
jos parengimas šiais metais- 
šokiai įvyks Atletų klubo salė
je.

Š. Amerikos krepšinio 
pirmenybės

Šį savaitgalį Toronte, Kana
doje įvyks Š. Amerikos ir Ka
nados lietuvių krepšinio žaidy
nės. Dalyvių laukiama iš Chica- 
gos, Clevelando, Detroito, ir 
kitų vietovių. Rytų Amerikos 
sporto apygardai vyrų grupėje 
atstovaus Waterburio Ginta
ras, o jaunių — Worcesterio 
Vytis ir Maino Nevėžis. Broo- 
klyno LAK, gaila, į varžybas ir

Velykiniu* sveikinimu* iš Austra-

***hnTė Vyties šachmatų klubo va-

ti, kad Adelaidės vytis pasidarė be
ne didžiausias visam pasauly lietu
vių šachmatų klubas. Pietų Austra
lijos p-bėm įkėlė 5 komandas! Pir-

TORTAI - PYRAGAIČIAI - VELYKŲ ZUIKELIAI 
ve^uvėms. sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams 

1643 S£COND AVENUE . NEW YORK 28, N. Y.
(Between 85tb & 86th Sts.)

KREPŠELIAI New Yorko skautų Kaziuk* mugėje. Nuotr. R. Kisieliaus.

KREPŠININKAI IŠVYKSTA Į AUSTRALIJĄ
— Iš Australijos atėjusiame 

laiške rašoma: “Jau šiandien 
gauname daugybę paklausų bi
lietam. Lietuviai bijo, kad gali 
pritrūkti bilietų (panašiai gal
voja ir australai) ir reikalauja, 
kad australams bilietai būtų 
pardavinėjami tik saviškių pa

štais metais nevyks- Gėda pažy
mėti, kad Atletai jau nebe pir
mą kartą “nesusiorganizuoja”. 
Kadangi po šių varžybų bus su
daroma Amerikos lietuvių rink
tinė gastrolėms Australijoje, 
žaidynės įgauna ypatingo įdo
mumo. Daugelis vienetų tur 
būt, pasirodys neįtfcetmiausių 
sudėčių. Atletas

.. A-fA -■
PAULINAI KYNASTIENEI

mirus, jos vyrui Albertui Kynastui, 'dukrelei Birutei Bagdžiūnienei 

ir jos šeimai, seserims Jadvygai Matulaitienei ir Landsbergienei su 

šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Juozas, Monika, Rasa ir Vytautas NAVICKAI

klausą patenkinus. Iš visų ženk 
lų matosi, kad š. Amerikos lie
tuvių krepSninkų viešnagė bus 
didelė šventė visiem Australi
jos lietuviam.” Krepšininkai į 
Australiją išvyksta liepos 7.
— Adelaidėje, balandžio 2, į- 

vyks Europos -Australijos krep
šinio rungtynės. Europos ko
mandoje žais ateiviai — lietu
viai, latviai, estai, italai ir ven
grai. Rungtynės bus transliuo
jamos iš Adelaidės radijo sto
ties. Transliacijos metu bus re
klamuojamas būsimas lietuvių 
krepšūrinkų vizitas. Visa rung
tynių pelnas skiriamas S. Ame
rikos lietuvių krepšinio rinkti
nės kelionės išlaidom padengti.

— Krepšinio išvykos para
mai pirmuosius 700 dolerių su
dėjo: JAV k* Kmados lietuviai 
sportfaįiMęąį savo ” metiniame 
suvažiavime- Pirmąją auką

A. ANMOSKEVKRIS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

lauskas. Jis su P. Lukošiūnu. M. 
Pocium. S. ReivyMu ir A. Dumčium 
sudaro naujųjų klubo valdybų. Mer
gaičių vadovė — Matusevičienė.

Vytautas Potašius, buv. Sydnejaus 
universiteto čempionas, NSW p-bėse 
surinkęs 6** tš., pralenkė Australi
jos čempionų John Purdy, kuris bai
gė su 6 tš. Laimėjo L. S. Fell 
t. skelbia Sydnejaus “Chess Workl”.

J. Paransevičius Kanados koman
doj. Canadian Chess Chat rašo, kad 
Kanados komanda (dr. F. Bohatir- 
chuk, M. Harris, G. Fielding. J. 
Cleere, J. Paransevičius, G. Kellett) 
įkelta j British Commonwealth ko- 
respondencines šachmatų p-bes.

Harlow Daly. 80 metų amžiaus 
šachmatininkas iš Maine valstijos, 
laimėjo George Sturgis vardo tur
nyrų Bostone su 5Va-% tš. Nesenai 
jis laimėjo Portland miesto p-bes 
su 6-0 tš. Nuostabus pajėgumas to
kiam amžiuj! Bene vienintėlis JA

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui i R. Europą

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

AfA

PAULINAI KYNASTIENEI

mirus, vyrui Albertui. Bagdžiūnams, Matulaitienei ir Landsbergių 

šeimai reiškia gilią užuojautą

BENDORIŲ SEIMĄ

AfA

PAULINAI KYNASTIENEI

mirus, liūdesyje pasilikusius vyrą Albertą, dukterį Birutę Bagdžiū
nienę su šeima, seseris ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

LIUDAS SPOKAS

AfA

PAULINAI KYNASTIENEI-MEIUŪNAREI

mirus, jos vyrą Albertą ir dukterį Birutę Bagdžiūnienę su šeima, 

seseris ir jy šeimas nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
*

VINCAS MEILIŪNAS

A f A

PAULINAI KYNASTIENEI

mirus jos seserį JADVYGĄ MATULAITIENĘ nuoširdžiausiai 

užajučia ir kartu liūdi

N e u: Yorko Tautinių Šokių Grupi

(250 dol.) paskyrė JAV LB Chi- 
cagos apygardos valdyba. Pir
mosios aukos (po 10 dol ) paš
tu gautos iš'J. Vaineikio (Chi- 
cago, III.) ir J. Liaukaus (Broo- 
klyn, N.Y.). Išvykos organizaci
nio komiteto iždininko adresas: 
V. Grėbliūnas, 6941 S. Wash- 
tenaw, Chicago, UI. 60629. Če
kius ir pinigines perlaidas pra
šoma išrašyti “Lithuanian Bas- 
ketball Fund” .vardu. Už aukas 
organriacinis komitetas iš anks
to dėkoja. .

* ‘Inform. Komisija

Naujosios Anglijos mėgėjų p-bės 
įvyks Bostone, balandžio 17-19 d.d. 
Boylstono ŠK patalpose.

Mončiunskas dalyvauja Anglijos 
koresp. p-bėse. Londono “Chess” 
vasario nr. skelbia, kad jis laimėjo 
taškų iš Paskino ir lygiomis sužaidė 
su Taylor, Premier grupėje.

Partija iš Motor City p-bių, ku
rias laimėjo mūsų Kazys Škėma. 
Baltieji: Jack Witeczek, buv. Ohio 
čempionas, juodieji K. Škėma —

I.e4e6 2. d4 d5 3.2c3 2f6 4. Rg5 
d:e 5. Ž:e4Re7 6. R:ŽR:R 7.2f3 2c6 
8. Rb5Rd7 9. 0-0a6 10. Rc4 0-0 11. 
Vd2Ve7 12. Badl Bad8 13. Bfel Rc8 
14. c3 g6 15. 2:R+V:Ž 16. Ve3 b5 
17. Rd3Rb7 18.2d2 2e7 19. Re4 2d5 
20. Vg3Ra8 21. 2b3 Bd6 22.2c5Vf4 
23. Vd3 Vg5 24. g3 Bfd8 25.h4Vh5? 
26. Rf3 Vf5 27. Ve2? ? 2:c3 ir baltie
ji pasidavė.

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntinį draugams ir giminėms į bet kurių SSSR dalį 

Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI -*- PąiSTATYMĄS GARANTUOTAS 

------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA--------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimų medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų. kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausių skyrių:
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ........
• NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street ...
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ....
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ....
• ATHOL, Mas*. — 61 Mt Pleasant Street ........
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawtnut Avenue ..
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ..
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ....
• CHICAGO 22, III. — 222? W. Chtcago Avenue .
• CHICAGO 8, III. — 32i2 So. Halstead Street ............ WA
• CLEVEL.AND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................. VI
• GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............ TO
o HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av, Tel.233 8u3u,246 0ii io
• IRVINGTON Ii, NJ. — zb2 Spnngfieid Avė..............  fcb
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Finr» Avenue .............. Kl
• YONKhKS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė....................... GH
• LOS ANGcltS 22, Caiif. — 560 So. Atlantic Bivd. aN
• LAKEVVovu, Nj. — 126 - 4tn Street ........................ FO
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springtield Avenue ............ tol
• NEW HAVtN, conn. — auv Cougress Avė. ...
• PATEksuN i, N.J. — 99 Mam Street 
o PAssaiC, hkJ. — 1/6 MarKet Street..

___ CH 3-2583 
_..... EV 4-4952 
___ Dl 5-8808 
___ CH 9-6245 
__ .  L! 2-1767 
. Tel. 268-0068 
__  TL 6-2874 
__  BR 8-6966 

5-2737 
1-1U68 
1-5455

3-O44U 
6-2/61 
1-ZV94 
3-8509 
3-1/97

MU 4-4619 
GK

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

CHeisea 2-1079 • CHeteea 2-0535

AI£XDIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK, N.Y.

Room 402

DAINUOJAME 
SU LIONE

Dėl didelio žmonių pareikalavi
mo grynai lietuviškų dainų, Lio
nės Juodytės naujas LP-1003 al
bumas jau išteistas. Gaunamas 
Darbininko Administracijoj, 910 
Wi1lougbby Ave^ BrOoklyn, N.Y, 
Mes. A. Ginkus 495 Grand St, 
Brooklyn, N. ir kitose vietose, 
kur pirmosios plokštelė* buvo 
gaunamos. Kaina S5JOO. Norin
tiems įsigyti dvi plokšteles, LIO
NE JODIS AT TOWN H ALL ir 
DAINUOJAME 8U LIONE, abi 
plokštelė* už 6&00. OMesniems 
kiekiams duodame nuolaidą. Pra
šome siųsti užsakymui su čekiu: 
Ale*. Mathews, 256 Union Avė, 
BrosMyn 11, N. Y<

Parengimai New Yorke
Balandžio 4 — Korp. Neo-Iathua- 

nia balius.
Balandžio 5 — L. Moterų Atstovy 

bes New Yorko klubo rengiamas Ve 
lykų stalas ir paskaita Camegie En- 
dowment salėje.

Balandžio 11 —1 New Yorko Vyrų 
‘ okteto plokštelės2 krikštynos Club 

880 salėje. Rengia N.Y. Vyrų Okte
tas ir L. Atsiminimų radijas.

Balandžio 12 — Madų paroda 
Vasario 16 gimnazijos naudai. Ren
gia Moterų komitetas.

Balandžio 18 — Operetės choro 
metinis parengimas Apreiškimo pa
rapijos salėje.

Balandžio 19—šeštadieninės Mai
ronio vardo mokyklos vaikų kaukių 
vakaras Apreiškimo parap. salėje.

Balandžio 25 — Brooklyno vaidin
tojų grupė stato A. Kairio “Diag
nozę” Apreiškimo parapijos salėje.

Balandžio 25-6—Tradicinė išvyka 
į Washington, D.C., kurių organi
zuoja Darbininko administracija.

Balandžio 26 — Putnamo seselių 
globotinių statomos Lietuviškos ves
tuvės Apreiškimo parapijos salėje. 
Rengia Rėmėjų Komitetas N. Y.

Gegužės 2 — “Sekminių Vainikas’ 
vaidinamas L. Vyčių 41 kuopos, kon 
certas ir šokiai. Rengia V J. Atsi
mainymo par. choras par. salėje.

Gegužės 17 — Moterų Vienybės 
jubilėjinis balius Granada viešbučio 
salėje, Brooklyne.

Gegužės 24 — New Yorko Lietu
vių vyrų choro koncertas Franklin 
K. Lane mokyklos salėje.

Birželio 28 — Darbininko metinis

8. Dzikui, 88-17 97 8tr, Weodha- 
ven, VI 7-8113*

V/AGNER THEATER
Gilaus liūdesio valandoje, netekus mylimos žmonos ir 
uošvės,

AfA
PAULINOS KYNASTIEN6S,,

Albertą. Kynastą, Antaną Bagdžiūną ir jiį artimuosius 
giliai užjaučiame ir drauge liūdime 77

Lietuvių Atletą Klubo

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

PITTStovKGH 3, Ha. — i3O7 E. Carson uireec 
SAN FkanCISGO, Caiif. — 2u/6 oucter oireet 
VVATERBURY, Conn. — 6 John Street .............
VVORCESTER, Mass. — 174 Milibury Street ..... sw

2-6oto7
5- 58j2 
I-2/oO
6- 15/1 
6-6,66 
8-2668

Siųskite į lietuvę1 ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

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

Cor. DELANCY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

88-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519

SALB VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Puiki spalvota filmą — 
"ALLE WEGE FOHREN MEIM”

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

84-09 Jamaica Av*, Woodhav*n 21, N. Y. o Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Street, BrooHyn 11, N. Y. o T*L STeęę 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato Į namu* lietuviškus skilandžius Ir sūrius 

------We take all orte* special price for W*dding* and Parties-------  
Hoore-Mad* Boiogna

SCH ALLER&WEBER
AUGSČIAUSIOS KOKYBRS PRODUKTAI

Kelionei ir TV užkandžiui

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVES 6

A*t*HJ*Js — 98-68 •L — AS 1-3210

— Nl 8-1962 
mnus
— DE 8*1188

WMTB GARDBi TAVHM

VYTAUTAS BELECKAS

Salė vestuvėms ir kitokiom*

1883 MAD18ON STREET 
BROOKLYN 67, N. V.



ELENA KEPALAITĖ prie savo sukurtos Louis Hbrst skulptūros. N uote. V. Valaičio.

GL 5-7261
GL 2-2923
GL 2-6916
GL 5-7066

torius gyvena Toronto praųciš- 
konų vienuolyne ir porai savai
čių buvo attikęs į Brooklyną 
tvarkyti knygos leidimo reika
lų. Knyga pasirodys šį mėnesį.

Tėv. Kornelijų* Byčmy*, O. 
F. M., parašė Marijos garbei 
skirtą knygą — Gegužės mė-

DĄftBlNiNKĄS 1964 m., balandžio 3 d., nr. 24

WUIAM LMAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

Lietuvių poezija bus skaito
ma lenkų meno ir mokslo insti
tuto ir tarptautinio PEN klubo 
rengiamame vakare, kuris bus 
balandžio 10 d. 8 v.v. lenkų Ins
titute, 59 East 66 Str- K lietu
vių autorių bus skaitomi Mairo
nio, O.V. Milašiaus ir Jono Ais
čio kūriniai, kurių vertimus 
parūpino Algirdas Landsbergis 
ir Clark Mills. Taip pat bus 
skaitoma lenkų ir prancūzų 
poezija, versta į anglų kalbą.

Velykų stalas-balius bus balan
džio 5, Atvelyky, 1 v. popiet 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Kviečiamos sąjungietės ir sve
čiai.

Darbininke apsilankė Anta
nas ir Jadvyga Viluckiai su sa
vo dviem dukrom — Marija ir 
Viktorija- Jie iš Lietuvos, iš 
Klaipėdos. Į Vokietiją išvy
ko tik 1959 metais. E Vokieti
jos laivu į New Yorką atplau
kė kovo 31 ir balandžio 1 au
tobusu Evyko apsygyventi į 
Los Angeles. Vokietijoje liko 
sūnus Antanas, kuris mokyto
jauja Vasario 16 gimnazijoje. 
Jų imigracijos reikalus tvarkė 
Balfas.

nikos inžinierius, išlaikė New 
Yorko valstybės ^nustatytus pro
fesinius egzaminus ir gavo tei
sę verstiš privačia praktika.

Leonarda* Žitkevičius ry
šium kun. L- Jankaus “byla” 
Lietuvoje, Balfui paaukojo 10 
dolerių.

A. a.' Petro LHėno mirties 
metinių minėjimo proga mišios 
bus balandžio 11 d. 10:30 v. 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Pamaldų metu giedos ope
ros solistai Juzė Augaitytė ir • 
Vladas Baltrušaitis.

Pavasario išvyka į Washing- 
toną, D.C. įvyksta balandžio 
25-26. Kelionės išlaidas įskai
tant nakvynę ir vakarienę, vie
nam asmeniui 30 dol. Infor
macijas suteikia Darbininko ad
ministracija: 910 Willoughby ' 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221, te
lefonai: GL 2-2923, vakarais 
GL 5-7068. Vyksta tik vienas 
autobusas. Norintieji važiuoti, 
prašom vietas iš anksto rezer
vuoti.

New Yorko vyrų oktetas sa
vo pirmos Eleistos plokštelės 
proga rengia jos “krikštynas” 
balandžio 11 8 v.v. Club 880, 
880 Jamaica Avė., Queens. Šo
kiams gros Radionovo orkest
ras E Hartfordo. Stalus rezer- 
vuotis pas J. Nakutavičių: AX 
7-7374.

Angelų Karalienės parapijos 
choras balandžio 5 vyksta į Pa- 
tersoną, kur koncertuos lietu
vių parapijos margučių vakare. 
Šokiams groja A- Starolio or
kestras- Pradžia 5 v. popiet.

Parduodamas gražus bunga- 
low E keturių kambarių. Yra 
prie Woodycrest Ik., Farming- 
ville, L.L Kaina tik $4,500. 
Vasarnamis yra lietuvių-vokie
čiu gyvenamoje vietoje. Teirau
tis’Tel. (516) GR 5-5046-.

Išnuomuojamas butas E 
gražių kambarių su visais 
togumais. Butas yra antrame 
aukšte arti Apreiškimo bažny
čios. Kreiptis ST 2-9843.

5 
pe

čtel Atvelykyje, balandžio 5, 
3:30. vai. popiet yra kviečiami į 
Nonvoodą baltininkų rengiamą 
margučių balių su menine da- : 
linu ir šokiais. Dainuos, ak
ompanuojant muzikui V. Ka
mantauskui, solistas B. Povila- 
vičius. šokiam gros F. Smito 
orkestras. Jaunimui įėjimas ne
mokamas- Visi laukiami.

iv- Petro parapijos bažny
čioj* balandžio 5 d. 2:30 vai. 
popietų bus šv. Valanda, šios 
pamaldos būna pirmaisiais mė
nesio sekmadieniais.

Verbų sekmadieni prie šv. 
Petro parapijos bažnyčios ir 
koplyčios buvo daroma rinklia
va bažnyčios papuošimui Didžio
joje savaitėje ir Velykose. Prie 
bažnyčios buvo surinkta 8 8 
doL ir prie koplyčios 32 dol.

Jėzau* Nukryžiuotojo seselių 
rėmėjų Bostono skyriaus susi
rinkimas įvyks balandžio 5 d.
10 vai. ryto parapijos salėje po 
bažnyčia.

Parapijos metinė vakarienė 
įvyks gegužės 17 d- 5 vai. po
piet Liet. Piliečių Draugijos sa
lėse. Vakarienės rengimų komi
tetas >kovo 30 paštu išsiunti
nėjo visiems bostoniečiams pa
kvietimus.

Žalgirio ir Baltijos tuntų iš
kilminga sueiga bus balandžio
11 d- 5 vai. popiet Liet. Pilie
čių Draugijos salėje. Sueigoje 
dalyvaus Atlanto rajono vadei
va inž. J. Raškys ir skautai E 
Kennebunkporto gimnazijos, iš 
Brocktono ir Providence. Meni
nę programos dalį Epildys pa
tys skautai.

Apvogė Dariaus postą. Stepo
no Dariaus poste Evogti buvu
sieji kariškių šautuvai. Posto 
komandierius Edvardas Straz
das mano, kad tai galėjo pada
ryti bent devyni jaunuoliai.

84-14 Jamaica Avenue 
Woodhaven 21, N. T.

Tai. Hldtory 1-5220

Bostoniečiams

TAISO TELEVIZIJAS

JONAS ŽILINSKAS
629 E. Sixth St., So. Boston

Tel. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STffHBi AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

MOTERYS AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJE
lės; jos žada paruošti įdomią 
programą- New Yorko vyrai, 
nesnauskit!

Pirm. R. Kondrotienės dėka, 
susirinkimo metu buvo per
skaityta dr. B. Radzivano pa
ruošta paskaita “Kraujo spaudi 
mas ir jo pasėkos”. Susirinku
sios dalyvės atidžiai išklausė ir 
domėjosi padarytam pastabom. 
Ateityje žadėjo pasikviesti ir E 
kitos srities paskaitininką, pa
rodyti filmus.

Po visų pasišnekėjimų daly
vės pasistiprino skaniai paga
mintu valgiu, kurį ruošiant dau 
giausia pasidarbavo V. Rajac- 
kienė; jai padėjo R. ir F. Kon
drotienės ir J. Petrienienė- Pus
ryčiuose dalyvavo kuopos dva
sios vadas, Aušros Vartų parap. 
klebonas kun. J. Gurinskas ir 
vikaras kun. J. Kardas. Laikas 
bėgo, bet susirinkusieji nelabai 
rodė noro skirstytis^ Klebonas

Teko dalyvauti paskutiniame 
Moterų Sąjungos 12-tos kuopos 
susirinkime Aušros Vartų para
pijos salėje, New Yorkė. Kuo
pa nėra gausi narių skaičiumi, 
bet gyva savo veikla. Susirin
kimas buvo sušauktas sekma
dienį, tuoj po 11 vai- mEių, pa
rapijos salėje. Susirinko ne
mažas būrys vyresnio ir jau
nesnio amžiaus moterų. Daugu
ma kuopos narių priklauso šv. 
Rožančiaus draugijai, todėl su
sirinkimai būna bendri, šaukia
mi ir paruošiami pasikeičiant; 
pvz., tą dieną susirinkimas ir 
bendri pusryčiai buvo praves
ta 12-tos kuopos.

kartu išsaugomas ir charakte
rio panašumas. Tos rūšies 
skulptūra yra Louis Horst bius
tas. (L Horst, neseniai miręs, 
buvo moderniojo išraiškos šo-

E. Kepalaitės paroda Brooklyno muzėjuj
Newyorkiečiai gerai žino pia

nistę Aldoną Kepalaitę. Dabar 
į meno pasaulį ateina kita Ke- 
palaitė — Elena, ne sesuo, ne 
giminė pirmajai. Elena Kepalai
tė yra skulptorė. Savo pirmąją kio mokytojas). Jo ir kūrinio 
kūrinių parodą surengė Brook- nuotrauka buvo įdėta praeitą 
lyno muzėjaus patalpose (to rudenį New York Times sek- 
muzėjaus meno mokyklos gale- madienmėje laidoje, 
rijoje). Išstatė tik bronzoje at
lietas skulptūras, viso 17 darbų.

Elena Kepalaitė yra išraiškos 
šokio menininkė, šokusi Aust
ralijoje, Kanadoje, JV. Ne kar
tą šoko ir New Yorke. Anks
čiau daug laiko skyrė tapybai, 
dabar atsidėjo skulptūrai. Šias 
studijas gilino Kanadoje ir gi
lina čia New Yorke.

Skulptorė eina moderniu ke
liu, siekia net abstrakto. Ir pa
rodoje vyrauja moderniai su
prastos arba abstraktinės 
skulptūros.

Tapyboje pamėgusi žmogų, 
nuo jo neatsisako ir skulptūro
je—mielai modeliuoja žmonių 
galveles, biustus, šiuose kūri
niuose ji išsilaiko nuosakioje 
ekspresionistinėj nuotaikoj — 
pabrėžiama vedamoji idėja, bet

Skulptūros paroda yra labai 
retas įvykis, tad verta ją pama
tyti. Verta dar ir dėl to, kad 
kiekvienam ateinančiam meni
ninkui reikalingas dėmesys — 
visuomenės parama, išreikšta 
bent apsilankymu parodoje.

Oficialūs parodos atidarymas 
bus balandžio 5, sekmadienį, 
nuo 2 iki 5 v. popiet. Visuo
menė kviečiama atsilankyti.

(p)

E pranešimų, kuriuos 
•kruopščiai paruošė kuopos pir
mininkė R. Kondrotiene ir sek; 
retorė F. Kondrotiene, ir drau
gijos pirm. O- Jur<kienėr paaiš
kėjo, -kad abi valdybos yra ga
na veiklios. Strnku atskirti, ku
ri E tų vienetų pasižymi dides
ne veikla, nes jų narės su ma
žom išimtim yra abiejose orga
nizacijose tos pačios. Gal tik 
tiek skirtumo, kad draugija 
daugiau reEkiasi parapijos veik 
loj, o kuopa daugiau visuome
ninėj. Toji harmonija pastebi
ma visur — ir veikime ir pasi
kalbėjimuose. t-Bendrai 'remia ir 
padeda suruošti parapijai pa
rengimus, pietus ir kt.

E kuopos pranešimo sužino
jom, kad 12-ji kuopa neatsilie
ka veikloj, palyginus su kitom 
New Yorko Moterų kuopom, 
kai kur net pirmauja. šiais me
tais Balfo metu surink
ta aukų $60,00 (R. Kondfotie- 
nė), ALRK Moterų Sąjungos 50 
m. sukakčiai paminėti leidžia
mai knygai $16-00 (V. Rajadkie- 
nė), pilnai sumoka S—jungai 
nario mokestį, aukoms ir t. t. 
Kasoje pinigų nedaug, tai paro
do, kad kuopa jų “nešaldo”,’ bet 
panaudoja aukoms, šalpai ir ki
tiems svarbiems reikalams. 
Tiek kuopa, tiek šv. Rožančiaus 
draugija savo pajamas suren
ka E narių mokesčio, loterijų, 
atviručių platinimo ir k. Susi
rinkime nutarta bendrai su
ruošti pavasari “Našlių balių”. 
Didelę narių dalį sudaro naš-

rtais organizaciniais ir parapi
jos reikalais. Linksmą nuotai
ką prie stalo palaikė energin
gas kun. J. Kardas, papildė tą

ri paprastai jaučiama tarp savo 
draugų.

Aušros Vartų parapijai pri
klauso daug naujų lietuvių atei
vių, bet jų veidų nei bažnyčio
je nei susirinkime neteko ma
tyti (išskyrus kuopos valdybos 
nares). Kaip kiekvienoj lietu
viškoj bažnyčioj taip ir Aušros 
Vartų jauti nuostabaus dvasios 
ramumo ir susikaupimo. Gal 
dėl to, kad lietuviškose bažny
čiose pamaldų tvarka, lietuviš
ka kalba ir lietuviški papročiai 
mums taip yra brangūs. Auš
ros Vartų bažnyčios vargoni
ninkas palydi mišias lietuviš
kom giesmėm, o taip senai gir
dėta “šventas Dieve” (Suplika
cijos) priminė lietuviškus šven
toriui, aukštom mūrinėm sie
nom aptvertus, už kurių ban
guoja rugiai, o lietuvis artojas, 
prisiglaudęs prie šalto mūro, 
nuo saulės nudegusiais ir nuo 
darbo surambėjusiais pirštais 
pamažu judina ražančiaus karo
liukus.

Baigdama norėčiau Moterų 
Sąjungos 12-tos kuopos valdy
bai su darbsčiąja pirmininke 
R. Kondrotiene ir šv. Rožan
čiaus draugijos valdybai, kuriai 
vadovauja energinga pirm- O 
Jurkienė, globojant klebonui 
kun. J. Gurinsimi ir padedant 
kun. J. Kardui, palinkėti, kad 
abi tos organizacijos augtų na
rių skaičiumi, kad visi sumany
mai ir planai sėkmingai vyktų.

A. Radzivanienė

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimą Fondų 
Sėrus pirkti, b) sudaro planus 
jaunesniem žmonėm ststemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams. santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St.. B’klyn, N. Y. 
11207; tel. TA 7-9518, LA 4-0484

(

LIETUVIŲ MOTERŲ ATSTOVYBES New York© Klubas

balandžio 5, sekmadienį, 5 vai.

rengia

ATVELYKIO POPIET?
T«L HYacmt 7-4677

Norite geros meniškos fotografijos
Ir kt. nuo- 
sąlygomis

C. A. VOKET 
VOKIETAITIS 

ADVOKATAS 
41-40 74th Street 

Jackson Heights. N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

CARNEGIE ENDOWMENT 
INTERNATIONAL CENTER

345 East 46th Street, United Nations Plaza, N. Y.

Slėptai Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue

Brooklyn 8, N. Y.
Telef. — APplegate 7-7083

Poetas Stasys SANTVARAS kalbės apie lietuvių poeziją.

VELYKŲ STALAS su tradiciniais valgiais, pagamintais pačių 
klubo narių. MargdŲai. Koktailis.

Maloniai kviečia visus atsilankyti ir senu Velykų papročiu keletą 
valandų maloniai pabendrauti su draugais ir pažįstamais ir pasi
vaišinti prie bendro stalo.

Jčjimo auka $4.50

Apie savo dalyvavimą malonėkite pranerti iki balandžio 3 d. —

Tel. VI 7-6475 ar HI 1-3894
Klubo Valdyba

Bendromi* Jėgomis ievrietme ftiprią pelningą ifutituciją! 
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kyteeta prtaMfti prie bendrovė ptttimoM perkant. LITAS 
Akcijas. Lttaa bemhvvė akcininku kapitalą inventuoja pelningai iki 
L2*% ir konservatyviai j trumpalaike*—uttikrintaa paskola*, pirmus 
ir antrus "Biortgaipe”. namu* fa- t.L Progai pataikius, nedidelė ka
pitalo dalia yra inveatuojama h* į Akciją Birią. Muo metu vienos 
akcijoti kaina — 810.00. Po birželio 30 d. M kaina bus pakelta.

Vlaaia akciją pirkimo relkaiaia praiome kreiptis:
V. VEBELIONA*, 100-21 89th Are., Rkhmond Hill N.Y.; HI 1-6799

A. VEDECKAB, 83 Morgan SU, Stamford, Conn. — Tel. 325-0997 
Darbo valandos: Mokiadlenlaia 6-9 vai. vak.; IMtadieniaia 9 - 4 vai.

padarys-

VYT. MAŽELIS

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRCNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIL'S 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statlon) 
WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOUNNM.
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIOENCE ST. 
Worcester, Mass. 

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTSR AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale Saukite — Tel. TR 6-8434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUMN

FONDUI HOME
546 East Broadway

Prieisią miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, a lydžiai iš
purtome kiekviena pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visą smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. LuMn 
Funeral Director 

Telefonas: 268 - 5185


