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Taikos reikia siekti pirmiausia savyje
V. DALIS: 

GANYTOJIŠKOS PASKATOS

Enciklika baigiamoje daly 
vėl primena pareigą dalyvauti 
viešajame gyvenime. Dalyvauti 
su tokia dvasia, kuri rodytų, 
jog viešojo gyvenimo sociali
nės, ūkinės, kultūrinės institu
cijos yra sukurtos ne kliudyti 
žmogaus tobulumui, bet padėti 
jam siekti gamtinių ir antgam
tinių tikslų.

Dalyvavimo viešajame gyve
nime nurodo tokias sąlygas ir 
galimybes::

— Mokslinė kompetencija, 
techninis pajėgumas ir profe
sinė patirtis. To reikalauja iš 
asmens mūsų amžiaus specifi
kuotas gyvenimas.

— Pasauliečiu apaštalavimas. 
Mokslinės kompetencijos, tech
ninio pajėgumo ir profesinės 
patirties nepakanka visuome
nės santykiam pakelti i aukš
tesni lygi. Reikia, kad tie. ku
rie dalyvauja viešajame gyve
nime, laikytųsi savo veikloje 
moralinės tvarkos, kurią dik
tuoja jiem jų sąžinė.

— Tikėjimo ir veiklos suta
pimas. Iš tradicijos krikščio
niškose tautose jų viešosios in
stitucijos n? visada rodosi į- 
kvėptos krikščioniškųjų moty
vų. O tai dėl to. kad asmenų 
religiniai Įsitikinimai nesuside
rina su jų veiksmais. Reikia dėl 
to atitaisyti vidaus vienybę.

— Integralus auklėjimas.

Taika Žemėje (5)

sporto reikalai — viskas turi 
būti nuolat pritaikoma prie ato
minio ir erdvių nugalėjimo am
žiaus, į kurį žmonijos šeima 
jau yra įžengusi ir pradeda nau 
jus neužmatomus horizontus.

— Santykiai tarp katalikę ir 
nekatalikę socialinėje bei ūki
nėje srityje. Doktrinos princi-

pai, kurie buvo minėti encikli-
koje, kyla iš žmogaus prigim- 
ties, iš prigimtosios teisės. Jie 
įgalina katalikus santykiauti su 
krikščionim, atsiskyrusiais nuo 
Apaštališkojo Sosto, ar su žmo
nėm, Jėzaus Kristaus tikėjimo 
nepažinusiais, nes jie taip pat 
yra apdovanoti proto šviesa ir

įgimtuoju garbingumu. Net ir 
asmuo, kuris klysta, yra asmuo 
ir pagal tai turi būti vertina
mas. Susitikimas su jais ir su
sitarimas įvairiose gyvenimo 
srityse tarp tikinčių ir,netikin
čių ar nepakankamai tikinčių 
dėl klaidos, gali būti progos 
surasti tiesai ir jai atiduoti gar

bę.
Teorijos, syki jau sudarytos 
ir aptartos, pasilieka visada tos

NEW YORKO skautų Vyties Korp. nariai, dalyvavę Bostone skautų šventėje gegužės 4. Iš d. Į k. J. Gu- 
rinskas, R. Budraitis, S. Navasaitis, Vl.Biferis, S. Arūnas, K. Nemickas, E. Remeza, B. Nemickas ir kt.

’ . Nuotr. G. Peniko

pačios, tuo tarpu sąjūdžiai, 
reikšdamiesi istorinėse aplinky
bėse ir nuolatinėje raidoje, ga
li būti tų aplinkybių paveikti ir 
dėl to neišvengia pasikeitimų 
net savo prigimty. O be to, kas 
gali paneigti, kad tie sąjūdžiai 
— tiek, kiek jie duodasi .dik
tuojami sveiko proto — reiš
kia žmogaus teisėtus siekimus 
ir turi pozityvių elementų, ver
tų prisiimti.

Gali atsitikti, kad priartėji
mas ar susitikimas tam tik
riem praktiniam tikslam, nors 
anksčiau tai rodėsi netinkama 
ir nevaisinga, dabar ar ateity 
gali būti vertinama kaip tin
kama ir naudinga.

Bet apspręsti, ar toks mo
mentas yra atėjęs, o ta.p pat 
nustatyti kelius ir būdus, kaip 
bendras darbas galėtų būti vai
singas ekonominėje, socialinė
je, kultūrinėje ir politinėje 
srityje. — tai gali būti nuspręs
ta tik išminties dorybės, kuri 
yra vadovaujanti šviesa tarp 
dorybių, tvarkančių moralini 
gyvenimą tiek asmens, tiek ir 
visuomenės.

— Mažu pamažu. Yra asme
nų. kurie nepatenkinti nepa
kankamai vykdomu teisingumu 
ir dėl to siekia padėtį keisti. 
Reiktų gaivinti mintyse Įsitiki
nimą. kad gyvenimo dėsnis yra 
laipsninis išsivystymas. Jis turi 
reikštis ir žmonių institucijo
se, atnaujindamas jas laipsniš-

(nukelta į 3 psl.)

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat. sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVĘL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Straet, New York 36. N. Y. » Tel Clrcle 5-’,”l

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurią 
SSSR dalį..........................................................Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
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 ..................... AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ............. CH 3-25«3
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue .............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ................. Dl 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ..................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ..............  Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 VVest Broadvvay .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ................. TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ...........  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Eridge St., N.W......... GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............... TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avė.; CH 6-4724 / 233 8030
• 1RVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė............ ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............... Rl 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., ................... GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ........................  FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ............ Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street .......................  MU 4-4619
• PASSAIC. N. J. — 176 Market Street ..................  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.......... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ____  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........... Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ......... PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ...............' SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

Nesutarimas tarp religinių isi-

— Kongresmano Peter M. Ro- 
dino, J r. (D. -N. J. j laiškas pa
rašytas Atstovų Rūmų užsienio SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

tikinimų ir praktinės veiklos 
yra krikščioniškojo auklėjimo 
stokos rezultatas- Tikrai, per 
dažnai pasitaiko, kad nėra jo
kios proporcijos tarp mokslinio 
treniravimosi ir religinio švie
timo. Būtina dėl to be palio
vos kultyvuoti jaunimo religi
nes vertybes, jautrinti. jų są
žinę, kai daroma tokia moksli
nė pažanga.

— Nuolatinės pastangos. So
cialinę realybę suderinti su tei
singumo reikalavimais yra vi
sada aktualus ir pakankamai to
bulai niekad neišsprendžiamas 
klausimas. Gamybos organai, 
unijos, sąjungos, draudimas, tei
sinė padėtis, politiniai režimai, 
kultūros institucijos, sveikata.

reikalų komisijos pirm, kong-

Reikalauja padaryti galą sovietiniam kolonializmui
Strassburge gegužės 5-7 įvy

ko pavergtųjų Europos tautų 
konferencija, kurioje Lietuvai 
atstovavo min. V. Sidzikauskas, 
dr. P. Karvelis ir inž. A. Vens- 
kus. Atidarymo posėdyje kal
bėjo buvęs Danijos užsienio rei
kalų ministeris O.B. Kraft, pa
reikšdamas savo ir Europos 
laisvųjų tautų solidarumą su 
pavergtųjų tautų aspiracijomis 
atgauti savo laisvę.

Konferencija savo darbą pra
dėjo V. Sidzikausko referatu. 
Jis išryškino pagrindinę sąly
gą taikai: pavergtuosiuose kraš
tuose turi būti Įgyvendintas 
laisvo apsisprendimo dėsnis.

Pranešėjo mintys sukėlė gyvą 
nuomonių pasikeitimą. Buvo iš
keltas reikalas suaktyvinti lais
vojo pasaulio pastangas, sie
kiant padaryti galą sovietiniam 
kolonializmui pavergtuose kraš
tuose. - ■'?<.. •

Ryšium su šiuo suvažiavimu 
Šveicarų “Neue Zuericher Zei- 
tung” (geg. 7) ir kt. spauda 
paskelbė britų Reuterio, pran
cūzų AFP agentūrų praneši
mus. Reuterio pranešime geg. 
6 nurodyta, kad suvažiavime 
dalyvavo 9 tautų buvę ministe- 
riai. parlamentarai ir diploma
tai. Pabrėžta, kad buv. Lietu
vos atstovas min. Vacį. Sidzi-

jęs, kad Vakarai nieko nedarą 
palengvinti -tautų už geležinės 
uždangos padėti. Vidurio ir ry
tų Europos pavergtos tautos ne
tekusios pasitikėjimo Vakarais. 
Lietuvos diplomatas iškėlė rei- 
kalą, kad Vafetrų valstybės vie
nu iš pagrindinių klausimų už
sienio politikoje įrašytų tautų 
apsisprendimo teisę rytų bloko 
kraštuose. Gi buvęs danų už
sienio reik, ministeris O. B. 
Kraft nurodęs, kad Vakarų ne
ryžtingumas neišgelbėsiąs nei 
jų laisvės nei taikos. Daug 
kalbėtojų pasisakė prieš nepuo
limo sutarties pasirašymą tarp 
Nato valstybių ir Varšuvos pak

iš VLIKO VEIKLOS

resmanui Thomas Morgan, bu
vo cituotas “Drauge”, “Darbi
ninke”, “Dirvoje” ir latvių bei 
estų laikraščiuose. Kongresma- 
nas Rodino, gavęs tų laikraščių 
iškarpas, rašo komiteto vado
vybei: ‘ ‘. .Many thanks for 
your letter and the clippings. 
Your Press Service and news- 
paper- certainly don’f lose any 
time! . .
.. — Švedai nutarė važiuoti ne 
kaire puse, bet dešine, kaip 
daugumoj Europos kraštų. Nu
tarimas ims veikti tik nuo 
1967.

— Alžiro min. pirmininkas 
Bella siekia susidaryti Afrikos 
vaduotojo garsą. Pirmiausia jis 
nori dalyvauti Angolos kovoj 
prieš Portugaliją.

DOVAN Ų SIUNTINIUS

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

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės —
3 - jose krautuvėse

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uKcainiškai
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Vilko praplėstas! prezidiu
mas šiemet posėdžiavo jau ke
turis kartus. Vienas iš klausi
mų buvo aptarti Vliko veiklos 
išplėtimą ir suaktyvinimą. Tę
siami tolimesni pasitarimai su 
nedalyvaujančiomis Vlike gru
pėmis ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Cent. Valdyba. No
rima Vliko apimtyje sujungti 
didesnę lietuvių išeivių masę. 
Paskutiniame savo posėdyje, 
balandžio 27 New Yorke, Vli
ko prezidiumas pritarė pasita
rimui visų grupių dalyvaujan
čių ir nedalyvaujančių Vlike. 
jeigu toki susirinkimą PLB 
Centro Valdyba sušauktų.

Vliko Elta New Yorke

Gegužės vidury Vliko Elta 
New Yorke išleido penktąjį 
šių metų anglų kalba biuletenį. 
Duodama daug žinių iš rusiš
kos priespaudos Lietuvoje. Pa
sidžiaugiama JAV kongresu, 
kur nuolatos keliamos rezoliu
cijos Lietuvos ir kitų Pabalti
jo valstybių laisvės reikalu.

Ispanijos informacijos ir tu
rizmo ministeris pranešė Vil
kui. kad nuo gegužės 5 Lietu
vos transliacijoms duota galin
gesnė 31 m radijo banga. Be 
to. programa leista kasdieną 
tris kartus pakartoti. (Eita)

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti i

ANT1QUE AUTO SERVICE 
ir Įsitikinti kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis. tai kam eiti pas svetimuosius.

Shell Gas 27"< 
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

Rebuilt - Repaired and InstMled
Rcscaicd - Parts and Labor (most cars) 19"

Guaranteed for 12 Months or 12.000 Mues 
FREE PICK UP and DEUVERY

888Bondcd - Lining Any Standard U.S. Cars

BRAKES RELINED 
Parts and Labor 

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt. Repaired and Resealed

REBUILT TRANSMISSIONS from g<J50
Parts and Labor 

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

— JA 6-9026 —

(E.)kauskas savo kalboje pastebė- to kraštų-

IZABELĖ MISIŪNIENĖ iš Richmond Hill sveikinasi su laivo Niew Amsterdam” kapitonu Karibų salose.

;; PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
: VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCH ALLER &. WEBER
: Augščiausios kokybes produktai
j • Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai-
• riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
J: New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 

(Tarp 85 - 86 g-vių i
i Ridgevoode — 56-54 Myrtlc Avė. — VA 1-7068
L Astorijoje — 28-28 Steinuay St. — AS 4-3210

Hempstcade — 310 Front Street — TV 3-5540 
Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154

WEISS & KATZ, INC. 1:1 
. i:!

187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GE 7-1130 ||
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ $
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelei;, ir kt. T
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienj.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau ■;!

patarnauti klijenta.m. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! i>!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Ta.p pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsitel

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

svečių kambario spintų

Vdoifo SCIIRAGERIO
Vienintelis atstovas Amerikoje šių vokiškų

Turime nuolat mūsų sandėlyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baidas-išardomas ir pri
statomas j bet kurią JAV-bių vietą.

336 East 86tli St.. N.A.C.
Tarp 2-os ir 1-os Avenue • TR 9 0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai vakaro 
Antradieniais ir šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak.
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Žmoniškumas anapus geležinės sienos

Vokiatijoja plačiai buvo pa
sakojamas toks anekdotas:

Adenaueris turis vaikaitį, ku
ris yra labai prie senelio prisi
rišęs ir mėgsta būti šalia jo 
įvairiose iškilmėse. Kartą jis 
sako seneliui: “Man patinka 
tavo užsiėmimas; kai užaugsiu 
ir aš būsiu kancleriu” — “Tai 
neįmanoma, — atsakė Adenau
eris, — argi tu nežinai, kad 
Vokietijoje gali būti tik vienas 
kancleris...”

Žmoniškumas, arba humaniš
kumas, labai dažnai pabrėžia
mas sovietinėje spaudoje ana
pus geležinės sienos ir karto
jamas komunistinių laikraščių 
laisvam pasauly. Prancūzų ko
munistų partijos organas tie
siog vadinamas “L’Humanite”
(Žmoniškumas). Lietuvių komu
nistų amerikinėje spaudoje, se
kant Maskva, gana dažnai Chruščiovas 
mėgstama klausti: “Kur žmo- Įėjo. Viena,

Chruščiovas, gindamas savo 
agentą Julianą Grimau, kuris 
Ispanijos pilietinio karo metu 
buvo rusiškos Cekos viršinin
kas. organizavęs komunizmo 
priešų žudymą, rėmėsi dar tuo, 
kad jau praėję 25 metai: dėl 
to “jokiu valstybiniu interesu 
negalima pateisinti’ ’■ mirties 
sprendimo. Čia du dalykus 

sąmoningai nuty- 
1959 metais J. Gri-

Taip vokiečiai pajuokė kanc
lerio norą išbūti iki mirties, 
bet tuo perdaug nesipiktino: 
nematė, kas galėtų užimti jo 
vietą.

Bet gyvenimas daro savo. 
Gražus Adenauerio amželis (gi-'

159 balsais (iš 225) parinko 
Ądenauerio įpėdiniu Liudviką 
Erhardą, vicekanclerį ir Vo
kietijos “ekonominio stebuk
lo” autorių, šiuo parinkimu yra 
apspręsta ne tik paties Erhar- 
do politinė karjera, bet ir Vo
kietijos, o gal ir visos Euro
pos demokratijos ateitis.

Visi žino, kokia granitinė uo
la buvo kancleris Adenaueris 
Vokietijos gyvenime, kurį jis 
visą pripildė ir užėmė. Jo įpė
diniui reikės gerokai pasitemp
ti, kad išlaikytų kanclerio oru
mą tinkamoje aukštumoje, ir 
juoba labiau, kad iki šiol di- 

bu-
vo nekas kitas, kaip tik Ad
enaueris.

Varžybos tarp šių dviejų vy
rų prasidėjo tada, kai partija, 
kuriai abu priklauso (krikšč.

džiausiąs Erhardo priešas

niškumas?”. Kai 1945-46 me-
tais Vokietijoje, Nuernberge, 

_... ., buvo teisiami Hitlerio bendri- 
ninkai. tai bolševikas Romanas 
A Rudenko skaitė tą kaltina
mojo akto dalį, kurioje buvo 
kalbama apie nusikaltimus 
žmoniškumui. Pagaliau Nikita 
Chruščiovas, kreipdamasis į 
Ispanijos diktatorių Franką, 
kad tas pasigailėtų nuteistojo

'■
 ■■ 

'' <■ * . 
'

mirti Juliano Grimau, rėmėsi 
žmoniškumo pagrindu. Esą, 
“platūs” tarptautiniai visuome
nės sluoksniai tokį žmonišką 
žingsnį sutiktų su dideliu pasi
tenkinimu”.

•
Bolševikai ir apskritai komu

nistai, deja, mažiausiai gali 
remtis žmoniškumu arba jo 
šauktis, kad apsaugotų vieno 
ar kito bolševikų agento galvą, 
kai tasai nėra saugojęs kitų 
galvų. Dar Stalinas yra sakęs: 
“Nėra ko raudoti dėl nukirstos 
galvos plaukų” (Look 1951 ko
vo 13). Kaukolėmis - yra pa
dengta visa Rusija ir jos pa
vergti kraštai. Kaukolių krū
vos buvo suklotos Ispanijos pi
lietiniame kare. Jugoslavijoje, 
raudonoje Kinijoje. Kuboje; 
prisimintinas taip pat Katynas, 
Červenė, Pravieniškės, Rainių 
miškelis prie Telšių, masinės 
kapinės Sibire. Sudėjus visa Į 
krūvą, susidaro tokios masės 
nužudytųjų ir nukankintųjų, 
kad turėtų negyvai užčiaupti 
bolševikam burną. Tačiau tie 
akiplėšos neturi gėdos nei žmo
niškumo, apie kurį jie mala sa
vo suktu liežuviu.

mau Garcia grįžo ir slaptai vel

męs 1876 m.) diktavo, kad jam 
laikas užleisti vietą jaunes
niam. Adenaueris ilgai kratėsi 
tos minties, rodė savo nepa
prastą gyvumą ir lankstumą iki

kė Ispanijos komunistų jevo- 
liuciniame pogrindyje, dažnai 
nelegaliai pereidamas Ispanijos 
-Prancūzijos sieną. Antra, šiuo 
metu bolševikų varoma propa
ganda pasaulyje išduoti jiems 
žmones, kuriuos laiko savo 
priešais, nors jie su bolševi
kais kovojo taip pat prieš 20 
ir daugiau metų. Nėra abejo-
nės, kad patekę į bolševikų 
rankas, nebūtų pasigailėti — 
žmoniškumo vardan .. Joks
laikas bolševikam nėra pateisi
namas, jeigu tai liečia jų prie
šus. Sibiran jie nutrėmė ir nu
žudė daug lietuvių tik dėl to, 
kad 1918-1919 gynė savo kraš
tą nuo raudonosios giltinės.

pagaliau savo artimiausių bend-

skubino .kelti kanclerio įpėdi
nio ' klausimą. 1959 pavasarį 
jau buvo prikalbėjęs parlamen
to krikšč. dem. grupės daugu
mą įsodinti Adenauerį į Fede
ralinės Vokietijos respublikos 
prezidento sostą, bet Adenaue
ris nepasidavė-

šis faktas gal ir nebūtų ver
tas minėti, jei Adenaueris ne
būtų tuo, kuo jis yra: didelė 
asmenybė su savo teigiamomis 
ir neigiamomis savybėmis. Er
hardas gi įtikino vokiečius, jog 
jo “ekonominis stebuklas” iš
kėlė Vokietiją, o ne Adenaue
rio politiko. Deja, be Adenau
erio politikos, kažin ar Erhar- 
dui būtų pavykę daryti “ste
buklus”. Vienas kito buvo rei
kalingas, vienas kitą papildė.

Adenaueris, labai susitvar- 
dęs, griežtas, rūstus ir sausas, 
dar priminė vokiečiam karo ir 
pokarės laikus su maisto kor- LIUDVIKAS ERHARDAS su “Churchillio” cigaru...

radarbių buvo priverstas pasi
duoti Paskutiniai parlamento 
rinkimai, neatnešę Adenaue
rio partijai absoliutinės daugu
mos, sudavė galutinį smūgį. Li
beralai sutiko įeiti į koaliciją 
ta sąlyga, jei Adenaueris pasi
trauks iš kanclerio vietos. Ad
enaueris dar bandė kiek gali
ma toliau nustumti lemiamą

dem.) laimėjo rinkimuose ab- telėmis ir suveržtais diržais. Er

valandą, bet partijos vadai ne 
juokais spyrėsi ir šių metų ba
landžio 23 susirinkę Bonnon,

Demonstracijomis, bolševi- | 
kų sukeltomis laisvame pasau
lyje, buvo stengtasi veikti Is
panijos vyriausybę, kad ji mir
ties sprendimo nevykdytų. Bū
dingi yra komunistų reikalavi
mai. Prancūzijos komunistai 
reikalavo visai nutraukti san
tykius su Ispanija. Belgijoje bu
vo šūkaujama, kad “krauju su
sitepusi” Ispanija nebegalėsian
ti nė ateityje pritapti prie de
mokratinių Europos kraštų. Ko
dėl gi laisvam pasauly nenu
traukiama visų ryšių su žmog
žudiška Sovietų Rusija ir ko
dėl su ja bendraujama, lyg tai 
būtų demokratinis kraštas? Šio
je dviguboje veidmainybėje 

— tiek bolševikų, tiek kai ku
rių laisvo pasaulio politikų — 
ir glūdi mūsų laikų nelaimė.

soliutinę daugumą. Erhardas 
tada laimėjimą priskaitė savo 
ekonominei politikai, kuri grei
tai atstatė karo sunaikintą 
kraštą. Užsispyręs ir kietas, 
kaip ir Adenaueris, Erhardas 
ėjo tuo pačiu keliu, nepaisy
damas gana kieto “Reino la
pės” (Adenauerio) spaudimo 
atsižvelgti į bendrą politiką.

hardas, storas stambus ir nutu
kęs, daugiau primena rūkytus 
kumpius ir pilnus garuojančių 
dešrų puodus. Yra ir kitų skir
tumų: Adenaueris katalikas, Er
hardas liuteronas, pirmasis rei- 
nietis, palinkęs į lotynišką kul
tūrą, rafinuotą, o antrasis — 
bavaras, optimistas, energin
gas, mėgstąs paprastumą, ne-

100 kg. svoriu daugiau panašus 
į jaunų metų Churchillį (ir Er
hardas neišleidžia cigaro iš lū
pų). Tačiau į italą Einaudį Er
hardas panašus tuo, kad pasie
kė, kaip ir Einaudis, krašto ge
rovės.

Erhardas kartais vadinamas 
liberalu, tačiau iš tikrųjų yra 
tik liberalistas. Jis yra nepa

laužiamas privatinės iniciaty
vos palaikytojas, gi žinant vo
kiečių darbštumą, jis . nori pri
vatinę iniciatyvą apsaugoti nuo 
bet kokios rizikos, nuo sindi
katų ir monopolių pavojaus. Jo 
labiausiai perkama ir skaito
ma knygą vadinasi “Gerovė vi
siems”. Dr- J. Sav.

(bus daubiau)
Laikui bėgant jų santykiai 

vis labiau prastėjo. Kai 1957 
Erhardas tapo vicekancleriu, jis

sivaržąs ir' gana instinktyvus. 
Italai jį vadina “vokiškuoju Ei- 
naudžiu”, nors jis savo virš TAIKOS REIKIA SIEKTI .. .

(atkelta iš 2 psl.)
kai iš vidaus, šią mintį encik
lika dar sustiprino popiežiaus 
Pijaus XII autoritetu.

— Begalinis uždavinys. Yra 
be galo didelis uždavinys vi
siem geros valios žmonėm at
statyti žmonijos šeimos santy
kiuose tiesą, teisingumą, mei
lę ir laisvę; atstatyti tai san
tykiuose tarp asmenų, tarp pi
liečių ir atitinkamų bendruo
menių, tarp asmenų, šeimų, 
tarpinių organizacijų ir politi
nių bendruomenių — iš vienos 
pusės ir pasaulio bendruome
nės — iš antrosios. Tai kilniau
sias uždavinys, nes jo vykdy
mas neša taiką Dievo nustaty
ta tvarka

Tai principai, bet enciklika 
pastebėjo, kad nėra daug to
kių, kurie aukotųsi tiem prin
cipam vykdyti socialiniame gy
venime. Enciklika kviečia to
kių skaičių didinti, ypačiai tarp 
tų, kurie tiki. Nes tai pareiga, 
tai meilės reikalavimas. Kiek

vienas tikintysis šiame pasau
ly turėtų būti šviesos žibintas, 
meilės centras, gyvastingos 
meilės tarp saviškių. Ir jis toks 
bus, juo tobuliau, juo glau
džiau gyvens vienybėje su Die
vu savo paties sielos gelmėse.

E tikrųjų, negali būti jokios 
taikos tarp žmonių, kol tai
kos nėra kiekvienam savyje.

— Taikos kunigaikštis. En
ciklika yra atsiliepimas į visų 
geros valios žmonių troškimą— 
sustiprinti pasauly taiką. Ta
čiau taika bus tuščiai skamban
tis žodis, kol ji nebus grįsta 
enciklikoje išreikšta tvarka, at-' 
remta į tiesą, sukurta pagal tei
singumą, atgaivinta meilėje ir 
besireiškianti praktikoje lais
ve.

Tokį taikos supratimą encik
lika paremia prisikėlusio ir 
dangun žengiančio Kristaus i- 
spėjimais taip pat apie taiką: 
“Jums palieku ramybę, duodu 
jums savo ramybę, ne kaip pa
saulis duoda, aš jums duodu” 
(Jonas 14, 27).VOKIETIJOS kancleris dr. Konradas Adenaueris pasitraukia.

(28)
(Čia kartojama praėjusiam numery išleista 7 pastraipa

(7) Eksterminacija dėl pyliavų. Vokiečiai mėgi
no kurstyti ūkininkus prieš šviesuomenę, arba jos 
tada vadinamus intelektualus. Buvo įsikalę į galvą iš 
tariamai Lietuvą pažįstančių agentų, kad tik intelek
tualai Lietuvoje esą priešingi vokiečių nacionalsocia
listinei politikai; tik intelektualai esą vokiečiam ne
priimtinos nepriklausomybės idėjos nešiotojai; tik in
telektualai siekia nepriklausomos Lietuvos. Intelek
tualai buvo laikomi vokiečių priešais, anglų ir net 
bolševikų šalininkais, kurstančiais vokiečiam lojalius 
ūkininkus. Tik nauja karta, kuri būsianti išauginta 
vokiečių įtakoje, galėsianti atstovauti tikrai lietuvių 
tautai, nes ji eisianti su' tauta. Pati dabartinė lietu
vių tauta esanti ūkininkų klasė, kuri norinti gerai 
pirkti, gerai parduoti; kitokių siekimų, konkrečiai po
litinės nepriklausomybės, ji neturinti. Smerkdami in
telektualus ir prieš juos iškeldami ūkininkus bei' 
skirdami ūkininkam panegyrikas, iš tikrųjų betgi 
vokiečiai nevengė tuos ūkininkus terorizuoti ir nai
kinti. Tarp teroro būdų buvo pyliavos.

Jau 1942 m. vasario 19 dienos memorandume 
žemės ūkio rūmai nurodinėjo generalkomisariatui pa
vyzdžiais, kiek nepakeliamos buvo pyliavos, kada ge
neralinis komisariatas paskyrė išreikalauti iš ūki
ninkų vienkartinės pyliavos 312,000 tonų grūdų ir 
330,000 bulvių. Paskirsčius grūdų ir bulvių kontin
gentus tarp ūkininkų, kilo skaudžių kuriozų. Pvz. 
vienam ūkininkui, prikūlusiam apie 165 cnt. rugių, 
iš to kiekio sunaudojusiam 28 cnt. sėklai ir pasilikus 
šeimai metam 20 cnt, buvo paskirta pyliavos prista
tyti 204 cnt. duoninių grūdų. Prikūlusiam apie 200

cnt. ir skyrusiam sėklai bei maistui apie 50 cnt. 
paskirta pristatyti pyliavos 270 cntn. Dėl to už 1941 
metus ūkininkai apskritai tegalėjo pristatyti tik 30 
proc. nustatytos normos. Prieš nepristatančius buvo 
imtasi represijų; 1942 keli šimtai ūkininkų iš Suval
kijos, tarp jų ir moterų, už pyliavų nepristatymą bu
vo išvežti j Vokietijos koncentracijos lagerius, ir 
apie juos niekas daugiau nieko negirdėjo. Už pylia
vų neišpildymą eilė ūkininkų demonstratyviai buvo 
sušaudyti.

Šaudymo represijom labiausiai garsėjo Vilniaus 
apygardos komisaras Wulff. Jis 1943 išsiuntinėjo' vo
kiečių karių grupes, kurios ragino pyliavas atiduoti. 
Tuo pat metu komisaro ūkio vadovas (Wirtschafts- 
fuehrer)Rexin pats važinėjo ir numatydavo ūkinin- ” 
kus, kurie turėjo būti sušaudyti, kad įvarytų baimės 
kitiem — po 3-5 ūkininkus iš valsčiaus. Paskui atvy
kę gestapininkai prisiderindami prie turgadienio ar 
kokios šventės, visų akivaizdoje numatytas aukas nu
šaudavo. Šaudavo iš užpakalio į pakaušį. Egzekucijos 
vietoje aukaš palikdavo kelias valandas. Tokių egze
kucijos faktų pogrindinė spauda pranešė iš Trakų, f 
Pabradės, Rudaminos, Riešės, Paberžės ir kt.

Į 1943 pabaigą įtampa kiek atsileido, kada bu
vo rengiamasi šaukti lietuvių atstovų konferenciją, iš 
kurios vokiečiai tikėjosi pritarimo, kad lietuviai “ak
tyviai įsijungtų į karą”. 1944 pradžioje leido netgi 
organizuoti lietuviam savo kariuomenę, vadinamą 
Vietinę Rinktinę. Bet kaip prieš metus lietuviam 
užtraukė civilinės okupacinės valdžios rūstybę SS 
legiono suboikotavimas, taip dabar Vietinės Rinkti
nės nelauktas pasisekimas. Jeigu lietuviai gali gau
siai stoti į Vietinę Rinktinę, tai jie gali stoti ir į dar
bus Vokietijoj. Ir jau 1944 vasario 18 pogrindinėje 
spaudoj pasirodė Vliko, tik ką pradėjusio veikti, at
sišaukimas, kuriame buvo įspėjama apie planą: “Vo
kiečių okupacinė valdžia paruošė planą paimti iš Lie
tuvos į Reichą darbams, pradedant 1944 m. kovo 
5 d., maždaug po 5.000 žmonių kas savaitę: vyrų 
tarp 15-55 ir moterų tarpT6-45 metų amžiaus, iš vi
so 100,000 žmonių. Sį lietuvių tautos egzekucijos 
vykdymą vokiečiai bando primesti lietuviškos admi
nistracijos aparatui” (Cit. I Laisvę 1944 Nr. 4)

Pagal kalbamą specialų potvarkį, vardu, “Nuro
dymai darbo jėgoms Reichan surinkti”, šaukiamieji 
pristatomi jėga. Jei kas slapstosi, tai kaip “pakaita
las darbo naudojimui į Reichą imamas vienas ar ke
letas šeimos narių”. Lietuvos žemės ūkyje buvo pa
liekama tik viena darbo jėga 15 ha., kiti turėjo 
tekti darbam į Vokietiją. Lietuvių reagavimas i tai 
buvo — griežtas ne.

Minėtas tik šiuo metu pradėjęs veikti Vlikas davė 
direktyvą, o pogrindinė spauda ją greitai po visą 
kraštą išnešiojo tokio pobūdžio: “Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas įspėja visus administra
cijos pareigūnus, kurie bus bandomi panaudoti šiai 
žiauriai mūsų tautos egzekucijai vykdyti, aiškiai ap
sispręsti už savo tautą, už Lietuvą, kad ir grėstų dėl 
to vokiečių represijos — Komitetas taip pat nuro
do ir visiems šaukiamiesiems nepasiduoti teroro bai
mei. Kaip į visus ligšiolinius piktus okupantų kės
lus mūsų atžvilgiu, taip ir į šitą visi lietuviai turi 
drąsiai ir vieningai tarti — NE! (Į Laisvę 1944 

, Nr. 4).
Sūkis pagavo visus, nuo apačios iki viršūnės. Į- 

mamieji į darbus slapstėsi. Policininkai pro pirštus 
žiūrėjo į besislapstančius, apskričių viršininkai rapor
tavo. kad jie negalėsią surinkti jiem skirto kontin
gento. Tarėjai derėjosi su komisariatu ir iš 100,000 
nusiderėjo 80,000 paskiau iki 30,000. O kada atėjo 
paskutinis terminas atiduoti darbininkus, jų pasiro
dė tesurinkta 8,000.

Per visą okupacijos laiką, nepaisant pasiprieši
nimo, per darbo įstaigą buvo surankiota darbam į 
Vokietiją, darbo tarėjo dr. J. Paukščio privačiai pa
teiktam žiniom, apie 75.000.

(9) Bolševikų partizanai ir gyventojų akstermina- 
dja. — Nuo 1942 vidurio bolševikai pradėjo siųsti į 
Lietuvą pirmas savo partizanų grupes. Bazę susi
darė Kazilų miškuose prie Disnos. Iš ten skverbėsi 
miškais į šiaurės rytų Lietuvą — Biržų, Zarasų, 
Rokiškio, Utenos apsk., o taip pat Švenčionių. Vil
niaus, Trakų. Tų metų gruodžio 26 Maskvoje, valsty
bės gynimo tarybos įsakymu, buvo oficialiai suda
rytas Lietuvos partizaninio judėjimo komitetas. Jo 
viršininku buvo paskirtas kompartijoTsSkretorius A.

Sniečkus, to komiteto šiaurės rajono pirmininku M. 
Šumauskas. Partizanų grupėse dalyvavo ar jom va
dovavo rusai. Štabas tebeliko Kazilų miškuose. Par
tizanų permetimas per frontą sklandytuvais pagy
vėjo nuo 1943 vidurio.

Bolševikinių partizanų uždavinys buvo karinis 
— užfrontėje paraližuoti priešininko judėjimą ir tie
kimą — sprogdinti tiltus, geležinkelius, apšaudyti 
automobilius, terorizuoti vietos administraciją ir gy
ventojus. Vokiečiai atsakė tuo pačiu metodu, kaip 
Europos vakaruose — Prancūzijoje, Italijoje — re
presijom prieš vietos, gyventojus. Vokiečiai nežiūrėjo 
esminio skirtumo tarp rezistencijos vakaruose, kur 
partizanai buvo kilę iš vietos gyventojų, ir parti
zanų Lietuvoje, kur jie buvo atgabenti iš Maskvos, 
Lietuvos gyventojų priešai prie jų prijungti ru- . 
sai, kaukaziečiai, treniruoti partizaninei kovai. Ko
munistai — 1941 karo pradžioje pabėgę į Rusiją, o 
taip pat Lietuvos gyventojai kentėjo tad nuo abejų; 
kentėjo bolševikų partizanų plėšiami ir terorizuoja
mi; dar labiau kentėjo nuo vokiečių represijų, kada 
jie už partizanų sabotažo aktus degino visos apylin-. 
kės' trobesius, o gyventojus šaudė ar išvežė. Antai 
prie Lintupėnų buvo apšaudytas automobilis su. 
dviem vokiečiais. Automobilis buvo atvestas vokie
čių bendradarbės į partizanų rankas. Už tai baudžia
masis būrys sudegino trobesius, o bažnytkaimio gy- #• 
ventojus — lietuvius, lenkus, rusus, tarp jų ir du 
kunigus,— sušaudė. 1939.IX.30 Eišiškių žandarmeri
ja (vadovaujama leitenanto Kupraičio. klaipėdiečio) 
atvyko į šarkiškių kaimą. Valkininko valsčių, apsu
po kaimą. įsakė visiem gyventojam vyram, moterim 
vaikam, išeiti ant kelio, patardami pasiimti ką nors 
iš mantos. Paskui pradėjo nuo ūkininko Vlado Skliu
to trobesių ir visą kaimą sudegino. Kai jaunesnieji 
vyrai leidosi į mišką, apšaudė. Likusius visus nusiga
beno į. Varėną (I). Ten moteris ir vaikus paleido. 
Ūkininką Skliutą sumušė iki sąmonės netenkant 
kaltindami už partizanų laikymą. Paskui jį ir kitus 
ūkininkus (pogrindinė spauda minėjo Vinco • Biegšo, 
Mato Pigagos, Valicko pavardes) nuvežė į Vilniaus , 
Lukiškių kalėjimą. Ten jų likimas nežinomas.

fBtts daugiau j



pamėlę nuo

TAUTINIU
MINDAUGO PILAITES STATYTOJAI

ŠOKIU ŠVENTĖ

vergų:

Maloniai Jus kviečiame į (bus daugiau)

ruošiamą

PAVASARIO KONCERTU A. A. DR. J. LEIMONO laidotuvės gegužės 7 Naujos Kalvarijos kapinėse Bostone. Nuotr. P. Plikimo.

BALIŲ
Sekmad., gegužes (May) 19, 1963

įvyks

Praves akt. Kazys Vasiliauskas
Scenos dekoracija: dail. Jurgio Juodžio

Jokūbas J. S t ūkas, Direkt.

grįžęs iš darbo, nusiskundė kai
rės rankos pavargimu- Penkta
dienį dirbo net antvalandžius. 
šeštadienio ryte jis pabudo 
prieš 6:30 v. Norėjo eiti į baž
nyčią, kur buvo Fatimos Mari
jos pirmojo šeštadienio pamal
dos. Eidamas skustis parkrito. 
Tuoj pašaukiau gydytoją ir am- 
bulansą, kuris pribuvo už dvie
jų minučių. Vežant į ligoninę, 
jis vėl pasviro. Aš jį pabučia
vau. Jis dar kvėpavo. Atvykus 
į ligoninę, po kelių minučių iš-

ANTROJ1 JAV IR KANADOS 
LIETUVIŲ

Bilietus iš anksto galima gauti pas Moterų Vienybės nares arba skambinti 
poniai VENYS telef. VI 6-7433

Birželio 16, sekmadienį, Ne- 
warko 29 kuopa šventina lietu
višką kryžių. Mišios Svč. Trejy
bės bažnyčioje bus 12 v. kry
žiaus- šventinimas — Iv. Ap
skričio susirinkimas bus 3:30 
šv. Jurgio salėje.

rytojo nagai 
šalčio.

Kai mūrininkas žiemą ilsėjo
si, pasirodo, kiti toliau dirbo. 
A. Kašubienė jau vasario pa
baigoje pranešė laukianti New 
Yorke pažiūrėti trijų baigtų 
mozaikų. Kiekviena buvo 5 pė
dų aukščio ir 3 pločio. Pavasa
rį jos buvo pargabentos ir anks
tyvą pavasarį joms buvo ren
giamos sienos.

Puntukėlis pa s i r o d ė su
skaldytas lietaus ir šalčių. Du 
gilūs piūviai ėjo iš paviršiaus 
gilyn. Vidurinę olos dalį teko 
išritinti. Iš krašto išjudėjo dar 
du stambūs gabalai. Liko tik 
priekis lyg koks altorius. Ant 
kraštinės Puntukėlio briaunos 
išaugo vidurinė siena, kurioje 
įsėdo Mindaugo karaliaus mo
zaika.

Antrą mėnesį paaugo mūro 
pamatai. Pamatę juos, kai ku
rie bostoniškiai sutarė organi
zuoti pirmąją pagalbą “varg- : — Kaip įdomu! Iš lauko ak- 
šui” kun. St. Ylai. Atvyko dr. menų. Tik iš akmenų, be me-

ėjęs gydytojas pasakė, kad jau 
mirė”.

Važiuodamas namo, prisimi
niau 1924 metų Šiauliuose su
rengtą pirmą pavasarininkų ir 
iš viso pirmą dainų šventę Lie
tuvoje, prisiminiau 1928 metų 
kongresą Panevėžy, 1932 Mari
jampolės kongresą, 1938 pava
sarininkų jubilėjinį kongresą, 
kuriame buvo apie 40,(XX) da
lyvių. Visur dr. J. Leimonas 
veikė vadovaujančiuose postuo
se. M. Kas.

N«wark, NJ., New Yorko ir 
New Jersey apskritis skiria 
vieną savaitgalį savo organiza
cijos 50 metų sukakčiai atžy
mėti. Birželio 15 bus pietūs ir 
šokiai Svč. Trejybės salėje. Pie
tūs bus 7 v.v. ir šokiai 9 v.v. 
Šokiams groja Frank Sorokas. 
(ėjimas -— 5 dol. auka. Rezer
vuoti vietas galima pas Anne 
Klem. Dorothy Dutkus, Geral- 
dine Kem. Joseph Balchunas, 
Jokūbą Stuką ir pas kiekvieną 
kuopos pirmininką.

Cicero delikatesų krautuvė, 1425 So. 49th Avė.
J. Karvelis, 3322 So. Habted SL
Marginiai, 2511 W. «Bth St.
Boyal Blue maisto krautuvė. 4359 So. Campbell Avė.
Visos JAV ir Kanados LB. apyl.

Palte: V. Grėbliūnas, 9941 So. Washtenaw Avė, 
Chicago 29, I1L

MKetų Ums: 2, 3, 4, 5, « dol.

Šventėje kviečiami dalyvau
ti ir visi buvę Lietuvos vyčiai, 
kad tuo būdu, atžymint 50 
metų sukaktį, vėl būtų atnaujin
tos pažintys ir pasiryžta nau
jiems darbams- F. V.

das — žavus. Iš Vorutos ki-

šeštadienį, birželio (June) 1 d.
8:30 vai. vak.

WEBSTER HALL
119 E. llth Street (netoli 3rd Avė.), New Yorke

— Suprantu! — atsakė dai
lininkas. — Kartais reikia iš
skusti. arba užtepti, o čia ir 
griauti...

— Profesoriau, planas kliu
dytų meninę laisvę, — buvo 
atsakvta ‘ inžinieriaus”.

Programoje:

Akordeonistas KAZYS DAUBARAS, iš Philadelphijos;

Gros puikus ALGIO STAROLIO orkestras 
Bus šokių kontestas ir daug kitų įvairenybių 

Bilietų kaina, įskaitant valgius, tik 3.50

New Yorko VYRŲ OKTETAS, vad. Alekso Mrozinsko; 
Solistai: IRENA STANKŪNAITĖ ir LIŪDAS STUKAS

Antroji vasara buvo labai 
laiminga. Iš Romos atvyko kun. 
R. Krasauskas, trečias kurklie
tis, ir dirbo diena dienon apie 
2 mėnesius. Viena bėda, kad 
jis buvo ir istorikas. Dėl “is
torinių” motyvų siūlė vėl griau
ti ir naujai statyti atskiras jau 
išmūrytas sienas. Blogiausia, 
kad griovė kun- Antano vieną 
pradėtą sieną, kuri buvo palik
ta savo primįtyvinėj pradžioj. 
Apie tai patyręs kun. Antanas 
atlėkė iš Gannon kolegijos, me
tęs savo studentus, ir, “atsi
keršydamas”, ketino griauti ką 
istorikas buvo pastatęs. Paga
liau jiedu rado kompromisą, 
nugriaudami mano statytą vie
ną kertinį stulpą ir jo vietoj 
suplanuodami naujai pridėtinį 
bokštą. Visi perplanavimai tą 
vasaęą buvo baigti. Pamatai iš 
pagrindų sutvirtinti.

Į vasaros galą ėmė kilti sie
nos jau visai kito pavidalo.* 
Archit. J. Mulokas, užtikęs mus 
pertvarkymo metu, negalėjo su
prasti ką mes darome: kam 
griauname ar keičiame, kas, jo 
akimis visai neblogai atrodo. 
Jis siūlė savo patarimus, kaip 
baigti pilį karališko vainiko sto
gu. Prieš tai archit Rimas Žu
kas buvo" paruošęs užbaigai Ge
dimino kalno pilies Vilniuje pa
vidalą. Bet inžinieriai svečiai 
nedarė jokių priekaištų staty
bai, nekėlė abejonių dėl mū
ro ar pamatų patvarumo. Tik 
kibo į langus ir duris:esą jie ne 
iš XIII amžiaus . ■.

Gegužės 4 dienos ryte stai
ga mirė dr. Juozas Leimonas, 
Lietuvos kariuomenės savano
ris, katalikiškų organizacijų 
veikėjas.

Gegužės 6 vakare Kaspero 
koplyčioje, kur velionis buvo

pašarvotas, buvo surengtas at
sisveikinimas. Pradėjo dr. P. 
Kaladė. Atsisveikinimo žodį ta
rė S- Sužiedėlis, Ateitininkų 
Federacijos vadas.

Vietoje vainikų kelių asme
nų buvo nutarta aukoti dr. Juo
zo Leimono vardu jaunimo na
mams statyti.

Gegužės 7 prisirinko, pilna 
šv. Petro bažnyčia So. Bostone. 
Dalyvavo skautų, ateitininkų 
moksleivių ir ateitininkų sen
draugių vėliavos. Taip pat buvo 
gedulo perjuosta ir lietuviška 
vėliava, kurią turėjo paaukoti 
Putnamo ateitininkam ir dedi
kavimo kalbą turėjo' pasaky
ti velionis dr- J. Leimonas. Po 
egzekvijų prie didžiojo alto
riaus mišias aukojo pret Pr. 
Virmauskis, prie šoninių — 
prel. Pr. Juras, kun. St. Yla. 
Be to, dar laidotuvėse dalyva
vo kunigai: kan. M. Vaitkus, 
kapel. J. švagždys, kun. M. Ur
bonavičius MIC, kun. M. Vem
brė, kun. A- Sabaliauskas, kun. 
V. Martinkut, kun. J. Daunis, 
kun. dr. V; Cukuras, kun. A. 
Kontautas, kun. P. Remeika, J. 
Žeromskis.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADIJO 
r "RŪTOS" RĖMĖJŲ KLUBO

— Nereikėtų griauti, jei bū
tų planas. Argi jokio neturite?
— kartą susidomėjo prof. A. 
Galdikas, “paskųstas” seselių, 
kad daugiau griaunama nei sta
toma.

džio! Primityvu grubu Atsių
sim leidinį apie Gaudi statybas. 
Matysit, kas per fantazija! O 
kaip puošite sienas ir kuo?

— Atvykit vėliau, rudeniop, 
kai jau sienos bus pakilusios.

Rudeniop pasirodė Aleksand
ra Kašubienė ir atsitempė Al
biną Elskų — vitražistą. Buvo 
suplanuotos 3 mozaikos ir 3 
vitražai.

Tą vasarą, sienom bekylant, 
reikėjo iškasti didžiulį ąžuolą 
iš pilies vidurio. Pirmoj fanta
zijoj ir jam buvo vieta: augti, 
praaugti pilį arba eiti lenkty
nių su bokštais. Deja, brookly- 
niečio Ražicko talka buvo iš
kastas su šaknimis. Po ąžuolo 
buvo kieto granito gabalas. Iš
vertėm su pačiu granitu, kuris 
atgulė į sieną. O tas kelmas 
apverstas, pasidarė kaip krės
las. Jis gavo “pasakų sosto” 
vardą. Bus pastatytas prie pi
lies, kad iš jo stovyklaujančiam 
jaunimui būtų kalbama apie 
Lietuvos praeitį.

Pasitaikė, kad tą pačią vasa
rą atsirado kitas brooklyniškis, 
Ūselis — juvelirininkas, kuris 
talkino pilies grindis dėti. Į 
grindis atgulė dideli plokšti ak
menys. Tai buvo sunkus ir la
bai atsakingas darbas. P. Ūselis 
gavo pilies grindininko titulą
Taigi, pirmąją vasarą prakaito 
užteko. Bet oras kaskart vėsė
jo — ligi pagaliau pradėjo kris
ti iš dangaus sniegulės. Darbas 
vis dar ėjo. Pilies kampas ga
lėtų pasakyti, kaip atrodė mū-

ne 
tik griaunama, bet ir pati, be
griūvant. Ką gi, be inžinie
rių pradėta! Bostoniškiai nebe
sirodė — prarado tikėjimą. Bet 
liepos pabaigoje atvyko parsi
vežti savo dukros Guodos, sto
vyklautojos. dailininkai Aleks
andra ir Vytautas Kušubai. Jie 
du susidomėjo projektu.

tiem pasidarė Vorkuta. Norėjo 
kai kas juoktis, ar užjausti. 
Juk tai vorkutiškas darbas — 
pilį statyti plikom rankom, be

MASPETHO PILIEČIŲ KLUBO SALĖJ E
69-63 Grand Avenue, Maspeth, N. Y.

riaus”. Bet pilies fantazija bu
vo patraukli, o ir Vorutos var- Pasklido gandas kad pilis

Moterų Vienybės
PAVASARINIS BALIUS

Prie pirmųjų talkininkų, gai
la, nebuvo seselės Vincentos 
Trakėnaitės, vadovės Putnamo 
“Pagražinimo Draugijos” (tokį 
vardą kitados davė K. Marijo- 
šienė)- O toji draugija turėjo 
net du narius: inžinierių ir kon- 
traktorę. ‘ ‘Kontraktorė’ ’ buvo 
pati seselė, o “inžinierius” — 
kapelionas. Mudu per keletą 
metų tvarkėm akmenines vie
nuolyno tvoras, mūrijom grio
vius iš akmens. Vargšelė buvo 
gavusi širdies priepolį. Netru
kus neteko ir kojos — buvo 
amputuota. Grįžusi iš ligoninės, 
sužinojo apie naują, pradėtą 
projektą.

— Kodėl inžinierius nepra
dėjo tos pilies anksčiąu? Kas 
jam dabar padės, kai aš be ko-

Iš tikro, “inžinierius” liko vie
nui vienas, net be “kontrakto-

Į Kalvarijos kapines palydė
jo daugiau kaip 60 automobilių. 
Kapinėse atsisveikinimo žodį 
tarė: prel. Pr. Juras, Ateitinin
kų Federacijos Tarybos vardu
— kun- St. Yla, F. Grendelytė
— “Vyties” bendradarbių. A. 
Matjoška — Alto, St. Griežė- 
Jurgelevičius — Lietuvių Bend
ruomenės, dr. J. Girnius — ka
talikiškos visuomenės vardu, 
M. Venis — senųjų lietuvių 
vardu. Sugiedojus Tautos ir 
ateitininkų himnus, a.a. dr. J. 
Leimono palaikai palaidoti Kal
varijos kapinėse, kol juos bus 
kada galima pervežti į nepri
klausomą Lietuvą.

Šermenų užkandėlė buvo su
rengta tautininkų namuose. 
Ten teko susitikti su našle St. 
Leimoniene ir teko prisiminti 
daktaro paskutines diėnas.

— Visą laiką nuo atvykimo 
į Bostoną dirbo, — pasakojo 
Leimoniene. — Ketvirtadienį'

J. Leimonas, Mošinskas, Barū- 
nas, Žičkus ir dar vienas, kurio 
vardo reikėtų ieškoti pilies 
metraštyje- Barūno stulpas, ko
kių 6 pėdų, tebestovi, žičkaus 
sienos gabalas vėliau buvo iš
griautas.

— Statot ir vėl griaunat! Pi
lis niekad nebus pastatyta, — 
nerimo seselės.

Veiks Darbininko spaudos ir plokštelių kioskas 
šokiai 7 vai. vak. Bus polkutės, valso ir tvisto konkursai.

Bilietų kainos:
$3.00—(rezervuotos vietos), ir $2.50 

Studentams ir moksleiviams, taip pat vien šokiams $2.00
Laukiame Jūsų!



Lietuviu Fondo vajus
Liotuviy Fondo steigėjai ti

kėjosi suburti vienon šeimon 
visus išeivijoje pasiturinčius 
lietuvius. Jie manė, kad tokie 
mielai stos į Lietuvių Fondą 
ir aukos po 1000 dolerių Lie
tuvos laisvinimo reikalams- 
Bet | šią kilnią idėją daug kas 
pažiūrėjo kritiškai. Spaudoj pa
sipylė visa eilė straipsnių — 
teigiamų ir neigiamų. Tačiau 
LF organizatoriai nenusiminė, 
patys parodė pavyzdį — įneš
dami į LF po 1000 dolerių. Vė
liau juos pasekė kiti. Viene- 
rių metų bėgyje LF išaugo iki 
50,000 dol. Kadangi tūkstanti
ninkų skaičius kol kas mažas, 
pradėta vykdyti šimtininkų 
jų. -Atrodo' kad vajus turi 
sisekimo.

Šimtas šimtininicy
Kai spaudoj pasipylė kores

pondencijos apie Rochesterio 
LF sėkmingą vajų, gavau 
vo bičiulių laiškų, kurie 
susidomėjo rochesteriečių

va- 
pa-

iš sa- 
labai 
lietu-

MINDAUGO minėjime karalių Mindaugą vaidino G. Miceika, jo sūnų — 
K. Kuraitis. Nuotr. J. Burbulio.

MINĖJO KARALIŲ MINDAUGŲ
Gegužės 5 šv- Antano gim

nazijoje Kennebunkport, Mai
ne, Mindaugo skautų draugovė 
suruošė karaliaus Mindaugo 
mirties 700 metų sukaktį. Mi
nėjime dalyvavo skautai sve
čiai iš Bostono, Žalgirio tunto 
tuntininkas skaut. Kostas Ne
nortas, Birutės tuntas su tun- 
tininke Stefa Subatkevičiene. 
Iš Hartfordo buvo Atlanto rajo
no vadeiva skaut. Vytautas Pi- 
leika ir iš Brocktono skaut. 
Juozas Stašaitis. Taip pat da
lyvavo istorikas Pranas Pauliu- 
konis. kuris skaitė labai įdomią
paskaitą apie Mindaugą.

Meninę dalį atliko gimnazi
jos choras su skudučiais. Gim
nazijos mokiniai Jonas šipai-

NEKALTAI 
PRADĖTOSIOS 
MARUOS
SESERŲ RĖMĖJŲ ŠVENTĖ

PUTNAM. CONNECTICUT

ŠVENTĖS PROGRAMA:
11:00 vai. Sv. Mišios ir pamokslas 
12:00 vai. Pietūs,

po pietų Matulaičio namų vietos apžiūrėjimas
1:30 vai. Posėdis
3:30 vai. Meninė programa — ‘‘Lietuviškos Vestuvės” 

Vaidins bendrabučio mergaitės

5:00 vai. gegužinės pamaldos
. . Kviečiame ir laukiame visy-----

Nek. Pr. Marijos Seserų Rėmėju Centro Valdyba 
ir

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys

vių dosnumu-, Vienas klausia:
— Kas ten per jūsų tokia 

kolonija, kad tiek daug turite 
“bagočių”? O gal ten pas jus 
doleriai ant medžių auga?

Rochesterio lietuviai yra to
kie patys, kai ir kitose kolo
nijose. čia mažai pasiturinčių. 
Yra tik vienas lietuvis gydyto
jas, keletas jaunų inžinierių, du 
profesoriai, dvi aukštesnės mo
kyklos mokytojos, vienas kitas 
dirba raštinėje, kiti visi pra
kaituoja fabrikuose. Jų uždar- , . .
bis mažesnis negu Chicagoj, suaukoję 10,000 doienų 
Clevelande, Detroite, o pragy- LF šimtininkų vajų Roches- 
venimas brangesnis negu ki- torio lietuviai sutiko palankiai, 
tur. Malonu pažymėti, kad Ro- «be kritikos. Susirinkę aptarė 
chesterio daugumos lietuvių 
nėra dar išblėsęs lietuviškojo 
pareigingumo jausmas. Jie yra 
jautrūs ir gan dosnūs lietuviš
kiems reikalams.

Prieš dvejus metus čia buvo 
vyskupijos vajus katalikiškom

la, Gintautas Miceika ir Kęstu
tis Kuraitis — suvaidino ištrau
kas iš Vinco Krėvės dramos— 
“Mindaugo mirtis”. Be to, Rai
mundas Ramonas skaitė ištrau
ką vertimo iš kalavijuočių or
dino kronikos.

Dėl įvairių priežasčių lietu
viški filmai buvo parodyti ge
gužės 4 d., ne 5 d. Filmai buvo 
apie prof. Adomą Varną, tau
tinius šokius ir dainas, Lietuva 
turisto akimis ir pieštinis fil
mas Algį Traki ir Taksiuką 
šleivį užpuola bitės. Filmai bu
vo labai įdomūs, spalvos gra
žios ir turinys geras, bet gar
sas netiko prie filmų, nes buvo 
per aštrus ausim-

Kęstutis Mačiulaitis

J. MOKINIS

Nttotr. B. Ker-
*—•* *- OC1ICT1C3*

mokyklom statyti Lietuvių ma
žai parapijai vyskupas 
rė 21,000 doL duoklę, 
kad parapiečiai tos 
neišpildys. Buvo
manus, energingas 
kun. Pr. Valiukevičius-Valiukas 
sugebėjo savo parapiečius pa
veikti, jie suaukojo vyskupijai 
per 21,000 doL

Kiek vėliau Rochesterio LB 
skyriaus apylinkė paaukojo LF 
1000 dol. Be to, kiekvienais 
metais Vasario 16 proga auko
ja Altui irgi 1000- dolerių. Bal
tui per 10 metų tik pinigais

smulkiai reikalą, išrinko ko
mitetą su aktyviu pirmininku 
kleb. kūn. Pr. Valiukevičium. 
Komitetas išdirbo planą, suor
ganizavo rinkėjus, kurie asme
niškai aplanko kiekvieną lietu
višką šeimą ir pasiūlo kiekvie
nam dirbančiam būti LF šim
tininku. Ir, va, keturių savai
čių laikotarpyje surinko per 
13,000 dolerių su 107 šimtinin
kais. Tenka pasidžiaugti, kad 
apie 40 proc. šimtininkų yra 
seni ateiviai arba jų vaikai, čia 
jau didelis nuopelnas klebono 
kun. Pr. Valiukevičiaus.

Anądien sutikau skubantį 
vieną vajininką.

— Kur gi. .mielas, taip sku
bi? — paklausiau jį.

— Va, nešu LF vajaus ko-’ 
mitetui jauno vyruko pasižadė
jimą, pasirašiusį būti šimtinin
ku.

— O kaip vyksta vajus?
— Neblogai. “Bagočiai” rau

kosi, neduoda, neturtingi mie
lai kloja šimtines arba duoda 
pasižadėjimus, kad per keletą 
mėnesių sumokėsią 100 dole
rių-

Geri organizatoriai
Rochestery yra keletas su

manių, ryžtingų, organizaotrių, 
kuriems dažnai talkininkauja 
kun. Pr. Valiukevičius. Jis Ame
rikoj gimęs, Lietuvos nematęs, 
bet lietuviškiems reikalams vi
sa širdžia atsidavęs. Kai tik 
buvo paskelbtas 
kleb. kun. Pr. Valiukevičius 
sekmadieniais bažnyčioj primin
davo savo parapiečiams vajaus 
tikslą, uždavinius, ragino visus 
aukoti, būti šimtininkais, pats 
gi pirmas paaukojo 500 dol.

Rochesterio visuomenininkai 
nemėgsta daug kalbėti, girtis, 
o ypač nemėgsta kritikuoti. 
Jie sako, kas norį neigiamai 
apie LF kalbėti bei rašyti, tu
rėtų patylėti ir kitų neklaidin
ti. Kiekvienam patriotui lietu
viui LF paskirtis aiški ir su
prantama.

— Irena Žafnieriūnaitė yra 
subūrusi naują tautinių šokių 
grupę 
je, ir 
kuose 
te ir

Venezueloje. Valencijo- 
su ja daly vauja lietuviš- 
parengimuose savo mies- 
apylinkėje.

ffORCESTER, MASS. Lietuvos vytės: it k. j d. Bemice E. KavidarM N. Anglijos apskričio pirminin- 
Mrs. John P. Bender — akompanistė, Mrs. Peter Jankowski — direktorė, Nancy Miller — solistė.

Nuotr. E. Meilaus

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTE PUTNAME
darius paskatins nebeatidėlioti 
gailestingojo žygio tolimes
niam laikui; globos laukian
tiems seneliams suteiks vilčių; 
seserims vienuolėms - džiaugs
mo, kad jos galės Dievo Tarno 
Jurgio Matulaičio namuose ge
riau senelius viskuo, aprūpinti.

Seserys turi ir kitą misiją— 
padėti lietuvaitėms lavintis va
sarinėje stovykloje (Summer 
Camp). Atsilankiusieji į Susiar
tinimo šventę asmeniškai susi
pažins su jų planais ir pama
tys vietą Matulaičio namams.

Su Dievu! Iki pasimatymo lie
tuviškoje oazėje, gegužės 26, 
Putnam, Conn-

Prel. P JA Juras
Vienuolyno Rėmėįę 

Pirmininkas

Čius dolerių. Kita moteris užra
šė kelioliką tūkstančių dolerių 
testamentu. Daug yra aukoję 
didesnėmis ar mažesnėmis su
momis, nes seserų vienuolynas 
su rėmėjų Centro Valyba jau 
daugiau kaip metai prašo au
kų. Tačiau neturint pakanka
mai pinigų iki šiol statyba ne
išaugo. Kiti sako: “Kai pradės 
statybą, duosime pinigų..” Bet 
reikia turėti bent du trečdalius 
reikiamos sumos medžiagai ir 
statybininkams. Paskolą galima 
užtraukti tik įrengimams kam
barių bei baldams, bet ne pa
čiai statybai, kuri dabartiniu 
laiku brangiai kainuoja.

Susiartinimo šventėje neabe
jotinai gerasis Viešpats suteiks 
visiems gausių malonių: gera-

Kiekvienos šventės tikslas 
yra Dievo garbė. Iš teikiamos 
Dievui garbės ir žmonės turi 
sau naudos. Dievo garbinimas 
plaukia iš Dievo meilės. Gi šio
ji apima artimo meilę. Reikš
dami meilę bei garbę Dievui, 
negalime išjungti tų asmenų 
bei daiktų, kurie yra ypatin
guose santykiuose su Dievu.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserų vienuolyno rėmėjai ge
gužės 26 d. Putnam, Conn-, 
ruošia Susiartinimo šventę į ku
rią prašome visus lietuvius įsi
jungti malda, gražiu pavyz
džiu, gerais darbais. “Nes ka
me du ar trys susirinkę mano 
vardu, ten aš esu jų tarpe” 
(Mato 18, 20) — sako Išgany
tojas.

Prisiminkime Kristaus prily
ginimą apie vynmedį ir jo ša
keles. “Kas pasilieka manyje ir 
aš jame, tas neša daug vai
siaus” — sako Kristus. Tie vai
siai yra ne kas kita, kaip Die
vo ir artimo meilės geri darbai, 
šventieji tikrai buvo vaisingo
mis šakelėmis. Pasekime jų pa
vyzdžiu.

Bažnyčia yra žmonėms pa
švęsti bendruomenė. Iš paties 
Dievo žmogus yra gavęs pri
gimtą polinkį gyventi bendrai thur Thomas (Nonvich, Conn.),

Marijanapoly šventinamas bendrabutis
Norwich’o vysk. Vincentas ir 4 prefektai. Yra studentų 

J. Hines sekmadienį, gegužės 
19, 4 vai. popiet iškilmingai 
pašventins naują Marianapoiio 
mokyklos bendrabutį Thomp
son, Conn- šiam pastatui žemė 
buvo prakasta 1961 gruodžio 
10„ pašventintas 1961 liepos 
4. Statybos arkitektu buvo Ar-

miegamieji, svečiams priėmi
mo salės, rekreacijos ir studi
jų kambariai; Rūsyje įrengta 
slėptuvė nuo atominės radiaci
jos.

Šventinimo iškilmėse, ge
gužės 19 vysk. V J. Hines asis
tuos prel. Joseph King, Nor- 
wicho vyskupijos mokyklų ve- 

LF vajus, to sutelktomis jėgomis siekti ge- darbą atliko Alexander Schnip dejas, ir prel. P. Juras, šven- 
rovės. žemiškosios gerybės yra and Sons (Norwich, Conn). Ben- tinimo apeigose dar dalyvaus 
tik priemonės įsigyti amžinų 
gerybių. Tad melskimės ir dar
buokimės!

Savitarpė pagalba, kurią tei
kiame vieni kitiems kaip Mis
tinio Kūno , nariai, mes viešai 
išpažįstame savo tikėjimą ir su
darome šventųjų bendravimą, 
naudodamies bendromis jėgo
mis sukurta gėrybe.

Tikėjimas įpareigoja mus at
likinėti gailestingus darbus sie
lai ir kūnui. Įvairių priemonių 
yra gausybė, šia proga N.P.M 
S. vienuolyno rėmėjų Susiarti
nimo šventė stato man prieš 
akis seneliams poilsio namą- 
Matulaičio namai. Jie dar ne
pastatyti, nors viena moteris, 
arti vienuolyno, ant kalnelio, 
nupirko 12 akerių žemės; su
mokėjo apie keturius tūkstan-

drabutis statyti buvo užbaigtas 
1962-63 mokslo metais.

Naujas bendrabutis pavadin
tas šv. Jono vardu, pagerbiant 
dabartini popiežių Joną XXIII 
ir Tėvus Marijonus — a.a. Jo
ną Navicką, pirmą šios įstai
gos rektorių, kuris Marianapo- 
lyje ir palaidotas, ir Tėvą Jo
ną Jakaitį, MIC., kuris daug pri 
sidėjo Marianapoliui įsteigti. ;

Bendrabutis yra dviejų aukš
tų. Jame gyvena 92 studentai

Lietuvos vyčiai mini savo sukaktį 
VVORCESTER, MASS.

talkina Mrs. John P.

kun. Benediktas 
(New Britai n .

Marijonų provincijolas T. Jo
nas Jančius, 
Gauronskas
Conn.), kun. Juozas Matutis.
(New Haven, Conn.), kun. Jur
gis Vilčiauskas (Ansonia, Conn) 
ir kun. Jonas Bakanas, (Wor- 
cester, Mass).

Šiuo metu Marianapoiio vie
nuolyno vyresniuoju yra T. 
Juozas Dambrauskas, MIC. mo
kyklos rektorius — T. Jonas 
Petrauskas, MIC- A. V. M.

Auš- 
kuo- 
Wil- 
kvar

Lietuvos vyčių Naujosios me lietuvių klube, Vernon St., 
Anglijos apskritis gegužės 19, rengia lietuvišką koncertą, ku- 
sekmadienį, 5 v. popiet nauja- riuo bus atžymėtas 50 metų 

vyčių jubiliejus. Lietuviškų dai
nų ir šokių programą išpildys 
vyčiai. Mrs. Peter Jankowski. 
apskrities kultūrinių reikalų 
pirmininkė, vadovauja koncer
tui. Jai
Bender, Miss Olga A. Kersis. 
Bilietus platina Miss Barbara 
Mažeika. Mrs. Helen Gilius. Pri
ėmimui vadovauja Miss Berni- 
ce E. Kavadaras, apskričio pir
mininkė.

Programoje dalyvauja: 
ros Vartų parapijos 116 
pos choras, vadovaujamas 
liam Burdulio. VVaterburio 
tetas, vadovaujamas prof- AL 
Aleksio. Worcesterio 26 kuopos 
jaunųjų grupė šoks tautinius 
šokius. Providenco 103 kuopos 
jauniai, vadovaujami Jono Bei- 
noro, dainuos lietuviškas dai
nas. Duetą išpildys Agnės ir Bet- 
ty Whitc. lietuviškas dainas 
dainuos Nancy Miller iš Wor- 
cestcrio. piano solo skambina 
Donna Jankowski iš Grafton.

B. Kavadaras

IŠ visur! ?
...... h r

— N«wcastelio lietuvių bend-, 
ruomenės apylinkė atšventė sa
vo veiklos dešimtmetį. Apylin
kė leidžia biuletenį, spausdina
mą rotatorium. Prie biuletenio 
jungiamos lietuvių parapijos ži
nios ir “Jaunimo lapas”, re
daguojamas moksleivių atei
tininkų kuopos Newcastelis yra 
apie 100 km atstu nuo Syd- 
nėjaus.
— Detroito moksleiviai atei

tininkai išleido savo leidinio 
‘ ‘Vaivorykštė’ ’ nr. 2 (kovo 
mėn.). Leidinys turi 36 pusi. 
Redaguoja Daiva Bajorūnaitė ir 
Indrė Damušytė. Rašo ir ilius
truoja patys moksleiviai. Rąšo- 
ma įvairiais pasaulėžiūriniais ir 
tautiniais klausimais.

— Vladas Cibavičius, Lietu
vos savanoris, 59 metų, mirė 
kovo 8 Argentinoje. Buvo ki
lęs iš Gudeliškių, Utenos apsk. 
Dalyvavo Lietuvos ^nepriklauso
mybės kovose, priklausė Lietu
vos Šiaulių Sąjungai. Argenti
noje gyveno su šeima nuo 
1949 metų.

— Jonas Valickas, anksčiau 
dirbęs su komunistais Urugva
juje, Montevideo, paskui nuo 
jų atsimetęs, jau metai laiko, 
kaip nežinia kur dingęs. Bai
minamasi, kad komunistai bus 
jį nužudę arba kur nors išga
benę.

— Dr. J- Girniaus veikalą 
“Tauta ir tautinė ištikimybė” 
išvertė į latvių kalbą, vertė Ja
nis Zarinš, filologas iš Kęso, 
Wash., leidžia “Akademiška 
dziv.e” leidykla.

— Lietuviai marijonai Ame
rikoje šiemet mini 50 metų sa
vo veiklos sukaktį šiame kraš
te. Jubiliejus truks visus me
tus. Prasideda liepos 19, kai į 
Ameriką 1913 metais, atvyko 
marijonai kunigai: Jurgis Ma
tulevičius - Matulaitis, Feliksas 
Kudirka ir Julijonas Kazakas.

— Dr. Zenonas Ivinskis, nuo
lat gyvenąs su šeima Romoje, 
nuo gegužės mėn- pradžios skai
to Lietuvos istorijos paskaitas 
Bonnos universitete Vokieti
joje svečio profesoriaus teisė
mis.
— Lietuviu Fondo nauji pil
nateisiai nariai, įnešę fon
do sąskaiton po šimtą dolerių: 
J. ir M. Rūbai. (Cicero, III.), Zig
mas Jankauskas (Philadelphia, 
Pa ), Juozas Jarašiūnas (Darby, 
Pa.), Dr. Juozas Puzinas (Phi
ladelphia, Pa ), Petras, Janina 
ir Danutė Kutkai, (St. Char
les, III.), Vincas Grėbliūnas 
(Chicago, III.), Justinas ir An
tanina Guntuliai, (Hartford, 
Conn.) ir LB Roselando apy
linkė. Chicago, III.

—Lietuvos vyčię centro val
dybos posėdis bus gegužės 25 
Statler Hiiton viešbutyje Cleve
lande vėlų popieti. Kas negalės 
dalyvauti, prašomas savo pra
nešimą pasiųsti pirm. R Bor- 
riui adresu: 7619 Calhoun, 
Dearborn, Mich.

— Rezoliucijoms remti komi
tetas renkasi posėdžio \Vashing- 
tone birželio 12-14. Gali daly
vauti visi nariai, rėmėjai ir pa- 
baltiečių draugai. Pranešti pir
mininkui Leonardui Valiukui 
adresu: PO Box 77048, Los An
geles 7, California.

Klausydami trumpom bangom | 
sužinosite kas dedasi jūsų tėvy- i 
ncj. Mūsų aparatais girdėsite -< J 
visa Europa. Mes garantuojame. į 
Didžiausias Ncw S’orkc pasirin- ę 
kimas vokiškų Hi-Fi radijo 1 
aparatų !

TELEFUNKEN | 
BLAUPUNKT 
GRUNDIG 
SABA

Hi-Fi ir Magnetofon !
Parduoda ir patarnauja patyrę į 

vokiečių specialistai.

GERMAN HI-FI
M A nH ATT AS

N. Y. — 1574 3rd Avė. (89 St.) 
EN 9-3366

Brooklyn — 58-24 Myrtle Avė.
E M 6-5450
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Baltimorčs žinios
Tėv. Leonardas Andriekus, 

O.F.M., Brooklyno pranciškonų į 
vienuolyno viršininkas, prieš 
Motinos dieną vedė trijų die- į?

- nų rekolekcijas (gegužės 8, 9, '"\ 
: 10). Pamokslus sakė vakarais ir '■

rytais po mišių.
šeimų komunijos diena 

vo Motinos dieną, gegužės 
per 8:30 v. mišias, kurias 
kojo prel. L. Mendelis.

Procesija Marijos garbei
. vo gegužės 12, sekmadienį, 4v.

popiet. Dalyvavo bažnytinės or-
- ganizacijos ir mokyklos vaikai.

Procesija baigėsi pamokslu, ku
rį pasakė Tėv. Leonardas An- 
driekus, 0-F.M. ir palaiminimu 
švč. Sakramentu.

Suaugusiųjų klubas rengia 
gegužinę gegužės 19 State par
ke. Nariai dalyvauja su savo 
šeimomis.

Jonui Kairiui, lietuvių svetai
nės direktoriui, pagerbti ren
giama vakarienė gegužės 25. 
šeštadienį, svetainės klevų kam
baryje. Jonas Kairys ilgus me
tus vadovauja lietuvių svetai
nei. Bilietų galima gauti sve
tainėje ir pas Aleksandrą 
Burkų (Burke).

šeštadieninė mokykla moks
lo metų pabaigimą rengia ge
gužės 26 sekmadienį 7* v. v. 
šv. Alfonso mokyklos salėje.

Maldininku kelionė i seniau
sią Amerikos Marijos šventovę, 
Mt. St. Marys kolegiją, bus ge
gužės 26, sekmadieni. Ekskur
sijai vadovaus prel. L. Mende
lis- Autobusais išvykstama tuoj 
po 8:30 v. mišių. Kelionė ten 
ir atgal — 2.50 dol. Maldinin
kai taip pat aplankys palaimin
tosios Motinos Elzbietos Seton 
relikvijas šv. Juozapo kolegijo
je Emmitsburge, Marylande. 
į Baltimorę grįš apie 8 v.v. Kas 

• -norėtų šioje išvykoje dalyvau
ti. raginami iš anksto Įsigyti 
bilietus klebonijoje.

Lietuvių melodijos radijo va
landėlės piknikas šiemet ren
giamas birželio 2 Conrad Vilią, 
toje pačioje vietoj, kur pikni
kas buvo pernai. Radijo valan
dėlei vadovauja A. Juškus ir 
K. Laskauskas.

ONA GRIGALIŪNIENE su savo sūnumis: Aleksandru (k.) ir Jur
giu (d.).

ONOS GRIGALIŪNIENĖS SUKAKTIS
Ona Grigaliūnienė, kilusi

Jezno parapijos ir dar jauna 
vykusi, apsigyveno Long 
land City. N.Y. Ištekėjusi
K. Karpavičiaus, išaugino gra
žią šeima. Mirus pirmajam vy-

Jonas Obelinis rui, ištekėjo už Jurgio Griga-

iŠ 
at- 
Is- 
už

ALTO VALDYBOS POSĖDIS
Gegužės 10 Chicagoje posė

džiavo Alto Valdyba — T. Blin- 
strubas, dr. K. Draugelis, dr. P. 
Grigaitis. A. Rudis, L šimu
tis. dr. VI. Šimaitis ir J. Tala- 
las. Buvo išklausyti Alto pirmi
ninko L. šimučio ir Alto biuro 
vedėjo bei finansų sek. J. Tala- 
lo pranešimai finansiniais ir ki

tais reikalais.
Pirmininkas L. šimutis pa

darė kiek platesnį pranešimą 
apie Alto darbus paskutinių 
poros mėnesių laikotarpyje. Be 
to, painformavo apie susiraši
nėjimą su kongresmanais Da- 
niel Flood ir Edward Derwins- 
ki. kurie yra pateikę pasiūly
mus sudaryti pastovų paverg
tom tautom komitetą JAV At
stovu Rūmuose. Bus pranešta 
vėliau, kokia tolimesnė akcija 
bus reikalinga iš Alto ir visos 
mūsų visuomenės kad tasai pa
siūlymas būtų priimtas.

Alto suvažiavimą nutarta šie
met šaukti rugsėjo mėn. Chica- 
goie. o JAV lietuvių kongresą 
1964 metais Washingtone.

Gegužės 28 VVashingtone i- 
vyks Pabaltiečių Komiteto po
sėdis. Komitetui pirmininkauja 
Alto pirmininkas L. šimutis, 
kuris vyks drauge su vicepirmi
ninku dr. P. Grigaičiu Gegužės 
23 vakare Mayflower viešbuty
je bus paminėta Amerikos Bal
so — estų, latvių ir lietuvių 
skyrių — 12 metų sukaktis. Į 
tą minėjimą Alto pirmininkas 
pakvietė vykti ir vicepirminin
ką A. Rudi. Priėmiman atvyks 
daug senatorių ir kongresma- 
nų.

Lietuvos nepriklausomybės— 
Vasario 16 minėjimo JAV Kon
grese spausdinamos specialios 
knygutės Valstybinėje spaustu
vėje. Jomis bus aprūpintos bib
liotekos. JAV veikėjai ir kur 
tik bus reikalo. (Alto Biuras).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

SĖJA. š.m. 1 nr. Rašo: Var
pininku Leidinių Fondo de- 
šimtmetis K. Navasaitis — In- 
dų-kinų karas; Valstiečių liaudi
ninku suvažiavimas; Ką nuvei
kė Kultūros Fondas iki šiol; 
Gruodžio 17 perversmas Lietu
voje J. šalna—Nepriklausomos 
Lietuvos valdžia: Vivat Acade- 
mia ir 1.1. Redaguoja kolekty
vas. vyr. rcd. G.J. Lazauskas.

RUONIAM K UK*J CVIRKAS VK- 
TUVES. RATAW PARENGIMAMS 
IR RnSTRTMKTMAMS VET.T1U

Rovminkna VACYS 9TFFONi«

Brodtton, Mass.
• Motinos dienos minėjimas

šiais metais Motinos dieną 
brocktonięčiai paminėjo gana į- 
vairiai: vieni rinkosi į “Lais
vės Ararpo” parengimą, kiti į 

K prel. K. Urbonavičiaus salę po 
fp bažnyčia, kur programą išpildė 

šv. Antano gimnazijos berniu
kų choras iš Kennebunkporto.

». Programą pradėjo inž. J. Sta- 
šaitis, pristatydamas svečius 

- choristus, kurių buvo 36.
Gimnazijos choras, vadovau

jamas Tėv. Bernardino Graus- 
lio, pradžiai padainavo: Oi mo
čiut, motinėle — St. Šimkaus, 
O atsimenu namelį (žodžiai V. 
Nemunėlio-B. Brazdžionio), Tė
vų nameliai brangūs — J. Ber
tulio, Kur sodyba susisupus —•_ 
F. Strolios, Sugiedojo raibi gai
deliai — K. V. Banaičio, Bi
jūnėlis žalias — liaudies daina. 
Akomponavo Stasys Rastonis.

Pritaikytą Motinos dienai pa
skaitą skaitė prof. Vaidevutis 
Mantautas iš Worcesterio 
legijos, kur dėsto filosofiją- 
tėvai gyvena Brocktone).

Po to gimnazijos choras
sirodė su skudučiais, kuriuos 
pagamino ir muziką parašė Z. 
Snarkis iš Worcesterio. Kai ku
rie turėjo po du-tris skudu
čius. taip viso grojo 75 skudu
čiai. Jie pagrojo: Piemenėlio 
pasaką — Z. Snarskio, Pamylė
jau vakar, Ragučius, Tyliai, ty
liai Nemunėlis teka.

Po pertraukos choras išpil
dė: Himną šv. Pranciškui — T. 
Brazio, Ausk. Marija rožių gi
ją — šv. Kazimiero giesmę, 
Nemune ledus išplaus. Aš ver
kiau parimus. Pražydo pirmo
sios žibutės. Jauna sesė — vi
sos partizanų dainos.

Publika labai šiltai priėmė 
choro pasirodymą ir daug plo
jo. Choras padainavo pakartoti
nai.

J. šipaila padeklamavo Mai
ronio eilėraštį — Oi neverk, 
motinėle, St. Rastonis paskam 
bino piano solo J. Sibelijaus Ro 
mance in D flat, op. 24.

Pabaigai choras padainavo 
gimnazijos

DISPLAY

IMBRtALE SHORE GARDENS 
CATERING - VVEDDINGS 

Banquets - Communion Breakfast 
Up to 200 Free Paridng 

10 Bay Ridge Avė.. B*Uyn 9, N. Y. 
SHore Road 5-9336

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

CaU HY 2-5058
If no answer — SH 8-1600

TELEVISIONS — $35 
Guaranteed 

Also
Stereo & Hi-Fi - Ray - Cron TV 

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

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

33 West 42nd Street, N.Y.C. 
8th Floor — PE 6-2920

ko-
(Jo

Pa-

M A R I O’ S
Trucking, Moving and Rigging 

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

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

Šiluvos švenčiausios Marijos Garbei 
Lietuvių Paminklinei Koplyčiai 

Wasliington, D. C.

Pritardamas pas:ryžhnui Įamžinti Švč. Marijos Apsireiškimo 
Šiluvoje atminimą ir lietuviu vardą Nekaltai Pradėtosios Šyč. 
Marijos šventovėje Wa‘h:ngtone. siunčiu savo auką $...................
kaip lietuvių pagarbos švč. Marijai ir vieningumo ženklą.

Rašyti:
COMM’TTEE FOR THF CHAPEL 
OF OUR LADY OF ŠILUVA

8727 S. CALIFORNIA AVENUE

CHICAGO 29, ILL.

Vardas ir Pavardė

Adresas

liūno, kuri prieš keletą metų 
irgi palaidojo. Vasaros metu 
gyvena gražiam savo bungalow 
Long Island City. Likusi našlė, 
gyvena su sūnumi Aleksandru 
ir priklauso Maspetho lietuvių 
katalikų parapijai, kuriai paau
kojo naujai statomai bažnyčiai 
brangų altoriaus tabernakulą. 
Taip pat yra garbės narė ’šv. 
Antano gimnazijos ir pranciš
konų vienuolyno Brooklyne. Ne
pamiršta paremti ir kitas vie
nuolijas bei lietuvių Įstaigas. 
Sūnus Aleksandras, nors čia 
gimęs, bet visada žymia dalimi 
paremia lietuviškus reikalus.

Onai Grigaliūnienei šiemet 
suė’o 75 metai amžiaus. Ši 
graži sukaktis buvo paminėta 
savosios šeimos tarpe. Jos sū
nūs su šeimomis užprašė daug 
mišių už motiną.

Minint Onai Grigaliūnienei 
deimantini savo amžiaus jubi- 
l’eūi Tėvai Pranciškonai nuo
širdžiai dėkom už didelę pa
rama ir Imki viso ko geriausio, 
daug sveikatos ir sėkmės.

Ona Grigaliūnienė, nors di
deliu mokslu nėiusi, bet su- 
orasdama lietuviškos apšvietos 
ir soaudos reikala. savo iubilie- 
iaus nroga naskvrė stambią au
ka Tėvu Pranciškonų spaudos 
reikalam _ D.

T McDONNELL 
MOVING & STORAGE 
665 Franklin Avė.. Brooklyn 

MA 2-1197

WEST SIDE AUTO PARTS, 
Ine.

AOTOMOTIVE PARTS
& EQUIPMENT 

Dependable Machine Shop Service 
Fred Winkelmann. President

60 West First Street 
Mount Vernon. N. Y.

Home:
MO 7-2068

Business:
MO 8-4560 - I - 2

Smile! We do the Ręst.
JOL-ART STUDIOS, INC. 

PHOTOGAPHERS
For Weddings, Communions and 
Confirmations. Smile — we do the 
ręst. 2668 Jerusaiem Avenue, North 
Bellmore. L. I., N. Y. t Corner Bell- 
more Rd. >. Makes ‘a Fine Gift for 
Father on Fathers Day. C A 1-8984

GOLO STAR BUS CO. Ine. Buses 
for Hire. Large Modern Buses. Ride 
in Comfort and Safety. Reserva
tions taken-now. “We Go Anywhere” 
Special Rates to Churches. Schools, 
Orgaiūzations and Religious groups.

CL 6-6189
6112 20th Avenue Brooklya. N. Y.

CUT-RITE IMPROVEMENTS
COMPANY

OISnLAY

PARK BENCHFS
LONr',kiri STGNF CO.. INC.

Spėriai c-'""’'*''’--'*’''’’ to Religious 
T’-»

FA»rbanks 4-1439

ELECTRONICS SER
VICE (in P~r>’-x onlvl. Sime Dav 
s t? r5 "ir e TV’s aii ma*"”. Wo-k
“-•yrenfe«d. ean '•all "LOU" 
v-i+h full eorfid^n-’e — he v-ųj save 
■’-o’i mnnc’- on rengies. "Ask for 
Lon" SY Z-^ggi. 4007 Tremont Avė. 
Brome. N. Y.

N.-vv York. N Y.
Tel. RE 4-4428

< Vedėjas: Helmut Vollmer 4
KASDIEN KONCCtV !"•"> • -ai popiet

Užkandžiai iš n norta vos virtuvės j
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė <*

dainą, ramovėnų
maršą — E. Gailevičiaus, Oi, 
toli, toli — T. Brazio. Milžinų 
kapai — J. Tallat Kelpšos. Mū
sų kuopa kai išeina — J. Pa
plausko. Sutems tamsi naktu
žėlė — Kl. Grauzdės.

Minėjimą rengė R.K. Susivie
nijimo 141 kuopa. M. Jankaus 
šauliu kuopa, ateitininkai, L. 
K. Moterų S-ga. globojant 
kleb. kun. F. Norbutui. Jam ir 
inž. J. Stašaičiui buvo įteiktas 
garbės diplomas.

Finished basements, plumbing, alter- 
ations, plastering and paperhanging 
porch enclosed interior and exterior

Painting Fully Insured
Special consideration to religious 

groups. Call C Y 4,1102 ask for 
Vinne

“BRIDES TO BE” 
The Proof is in the Taste. Order 
your VVedding Cake and Pastries 
from —

LA GULI PASTRY SHOP
The FInest in Italian Baked Pro
ducts— Delicious Pastries, Cakes, 
Bread, Etc. for all occasions. “Let 
us serve you with the Finest” — 
29-15 Ditmars Blvd.. Astoria, L. I. 
Phone Orders Call — RA 8-5612.

M. Kas

REA»_ ĖST ATE

MASPETH 15.750
2 Complete Aots 3 and 5 Rooms 

Ist Floor vacant. Oil hotvvater heat
Call VI 6-5700 

For Detail and Address

' Ask for MR. UICKES

ALPINE MEAT & SAUSAGE, Ine. 
125-13 Libertv Avenue, Richmond 
Kili .19, L.I. N.Y.; Tel. VI 3-1750. 
We offer the Finest in Swiss and 
German style Sausages. — Prime 
Meats and Paultrv. Closed Sundays.

FRANK EBERLIE

Norite geros—meniškos fotografijom
PORTRETO, SEIMOS. VAIKŲ 

(vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, oobuvių u
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją’ Jnms 
geromis sąlygomis padarys

422 Menahan Street, Ridgewood, Broolrlyn. N Y 
Tol HYacmt 7 4Ą77

WINTER GARDEN TAVERH

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood) 
Tel. EVergreen 2-6440

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

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMA1GA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel

Salė vestuvėm susirinkimam ir kitiem
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Vlrginia 6-9519

pobūviam

Liquor Store, Ine.
322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y. 

Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

Hemnstead. West L. I. St. Thomas 
Paristi Cistom built 8 room split 
level. Rear v-ard brook. Mother and 
daueh»er. 3 lay^e bed’-ooms. Central 

. A ir - Conditionin®', Ho’lvwood tub.
Vanity tablė. ^arbase disposal. wall 
oven. dishwasher. garaee. automa- 
tic dobr. maho»an'- paneled den & 
trim througbout. Vinvl kitrhen and 
den floor. Manv extras. Beautifnl 
plare Call 516 IV 1-0801 or N.Y.C. 
— WO 6-2080.

USED FURNITURE, RŪGS. AN- 
TIQUES, HOUSE FURNISHINGS, 
BEDDING, Everything and Any- 
thing in the FURNITURE line. 

We pick up — Call Dl 2-7637

Bethoage. L.l. St. Jam^s parish — 
Snecial $16.000. bein<>' tranšferred: 
3 bedrm Rnnch. rondition.
enlar^ed kitchcns. 12x26 liring m. 
ahiminum storms & screens. fully 
insulated. att. garage. near every- 
tbin-r. Mušt be seen. Owner. Extras. 
PE 5-5353.

REGA LIŽE 
Your Rūgs Deserve The Best 

Special $9.50 
Shampoo - DeMoth. Insured storage 
till Sept. — BE 8-1734 

R E G A L
Bayridge Carpet Cleaning

'69-15 5th Avenue B klyn. N. Y.

1572 Broadway New York City

W A N T E D —

"TO U R S” When in New York City 
Call JU 6-4117 — Crocs^oads Sight- 
seeing Corp. Escdrted leeture tours 
via Air-con<ytioned . Buses. Special 
consideration to religious groups & 
Societies. "Make your Reservations 
Now".

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

CLINTON HILL BROOKLYN

10 MINU1FS 
TO WA! I ŠT.
10 Minute Walk 

To nov-ntoem Bmoklvn
14-STORY F'TREPROO’6' BLDGS 

With Panoramic View
Beautifullv Landscaned Gardens

4 RMS —$125
Free Gas and Electriritv 
LUXURY AT A PRTCE 

YOU CAN AFF0RD
CLINTON HILL < 
APARTMENTS 

at Lafavette Avenue
ST, 3-4605

Rentai Office open Daily 4 Sunday 
345 Clinton Avenue

MARCO B0WLING LANES
Ridgewoods fine hospitable Lanes 
30 automatic pinspotters for your 
bovvlmg pleasure, eoektail lounge. 
restaurant. free parking. Special 
consideration to religious groups. 
A healthy sport for Young and Old. 
339 Wyckoff Avė. — HY 7-4350

SAXONY PRINTING CO. INC, 
Specializing in 

W)EDDING INVTTATTONS 
Rush Service. Rock-Bottom Prices 
118 E 28th Street. New York City 

LE 2-8988

Martin** Auto Glaaa šame day Ser
vice, auto glass inatalled whi)e you 
wait, eurved windshields, regulators 
- doorhandles - locksprings - keys 
made while you wait. Prices every- 
body can afford. work guaranteėd. 
3531 Boston Rd. near Eaatchester 
Avė., Bronx; Call OL 2-8481.

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

JANSONŲ VILOJE

“AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville. Cape Cod, Mass.

Tel. 428-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akm pu
šynas - parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom o Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui it žai
dimams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kvieCia atvykti. Iš anksto kreiptis:

ED JANSONAS
15 Rosedal* St., Boston 24, — Telef. 288 5999

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



DABBlNiNKAS
■M*5’

CMSPLAY

MAIRONIO mokyklos mokinių vakaro jgegužšs 5 premijų laimėtojai ir sprendėjų komisija; iš k. j d. J. 
Sodaitis, J. Sniečkienė, R. Budrienė, O. Balčiūnienė. ‘ • Nuotr. V. Maželio.

ŠACHMATAI RESTAURANTS DISPLAY

Veda K. Merkis
— Dr. Alg. Nasvytis laimėjo US 

CF turnyrą Clevelande, surinkęs 
12^į ta. iš 13 galimų, šių metų 
Clevelando miesto p-bėse dalyvavo 
Julius Staniškis. Jis baigė 14-ju iš 
60 dalyvių.

— Boston Sunday Globė, gegužės 
12, mini Gediminą Šveikauską tarp 
stipriųjų Bostono žaidikų, kurių 
trūko Massachusetto komandai 
rungtynėse. su Conn. Paminėtas 
Kazys Merkis sėkmingai vadovavęs 
Mass. komandai 1958-52.

Kari’* Marinei** inn. Lunch - Dinner 
Sea Food - Lobsters - Steaks - Chops 
For reservations call AN 1-9756; if 
no answer, AN 1-8111. Bayview Av. 
& James St, Northport (tum North 
on 25-A), Northport on the Harbor. 
KARL’S Mariner* Inn — Lunch or 
Dine where cuisine t scenery esacell.

EDW. H. C. DUNN, INC.
Edw. G. Dunn, President 

Chapels available in all Localities 
You can be sure of integrity, 

dependabiUty and ethics 
298 SEVENTH AVENUE 

SO 8-2626

hstton Bridge) <towntown Brooklyn 
Caass for ev«y purpose: homąe - 
care - combcscial - giazing - mir-

CABL V. HAGMAN
PAPER CUTTERS 

. SoH— Rougbt — Repaired 
69CBtf8txeeLN.Y. C. 38, N. Y.
■ ; ? ĮBMMl

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

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Mondays. Call Kl 3-2245

EMPIRE T.V. SERVICES
Expert Repairing on all T.V’s. All 
work done at reasonable rates. We 
Guarantee all our work. Special 
consideration to Religious Groups.

Call DE 1-1770
82 Avenue O Brooklyn, N. Y.

StosftpMSterB tor S>irgir*l and Siek 
finom 8qmBea. Levtttomn iHiiyical 
auppBes (Les A Meta Smith regi- 
SĮtered fitters). Sales, ręstais: wheel 
chairs, hoepitaū beds. walkers, cmn- 
modes, canes, cast boots. oervical 
coUars, crutidhes. J. J. Smito Phar- 
macy, 2950 Hempstead Tpke. Levtt- 
town» PE1-2990. — Open 7 days.

CANDID WEDDING PHOTOS

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

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

LAKEHURST LODGE
Lake Ronkonkoma, Long Island — 
161 Lake Shore Road. The Finest 
in Retirement Homes. We have the 
finest of facilities. This will be your 
home away from home. Weekly rate 
$35 and up. — Dial 516 JL 3-5543

WOERNER & NELSON, Ine.

MQVING and RIGGING 
Dismantling — Erecting 

Kelly Press Service 
380 Canal Street, New York City 

WA 5-1930

CONSTRUCTION CO.
General Contractors 

Home Alterations 
1 Family converted to 2 Family 

GR 9-4070
112-15 Farmers Blvd., Hollis

DRESS SUIT RENTALS 
— Men’s Formai Clothes — 

Of the better kind for Rent & Sale 
for all occasions

A. T. HARRIS CORP.
425 Lexington Avė., NYC (2nd Fl.) 

(Chock Full of Nuts Bldg.) 
M U 2-6325

EXPEBT FAFCRHANGER
, ELKpįerroĮĮąĄniinum $10.00
All w»k £uaxaMtaed. Special con- 
ridemtioa to groups. —
PETB TARĄ. 2117 Vyse Avenue, 
Brome. N. Y. ' WE 3-4939

CUSTOM MOUSE BROKERS

New York International Airport 
Jamaica 30, L.I., N.Y. 

OLympia 6-5810

NORTHERN AIR CONDITIONING
SPRING SPECIAL

Clean Unit - Oil Motor. Service or 
Change Filters, Check Cooling, Re- 
set and check ThermostaL Reseal 
window opening.

$7.95 TA 7-5454

Below List NUTRI BIO Vitamin & 
Mineral SupplemenL Regular Six 
Month Supply which aells for $24.00 
now only $12.95 (delivered). Money 
back guarantee. Send check or mo
ney order, no COD’s P. Torregrosaa 
479 Washington St., New York 13, 
N. Y. — WA 5-8989.

GEORGE A. MILO

A-1 PIANO TUNING 
IF YOU WANT THE BEST 

CALL HO 8-2493 
221-18 106th Avenue 

Queens Village

IMPROVED REFRIGERATION 
CO. INC.

511 Kings Highway, Brooklyn. Re- 
frigeration Repair Service, Washers 
and Air Conditioners. Fast Home 
Service on all makes. — All work 
guaranteed. Special consideration to 
Religious Groups. Call Nl 5-4232.

Joaaph Andrųsią - TRAVEL AGENCY - REĄL ĖST ATE - Insurance

—HAVEN REALTY—
Kelionių Mūras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na- 
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Ttoc užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė.. Woodhaven 21, N.Y. • Tel. VI 7-4477

JUOZO IR IZABELEI MISIŪNŲ

I.IŲI OR STOK

tų gėnmų. Didžiausiai pasiruiKuua^ degtines, u vyitv
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N.' Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

S1DABK1MU VAKPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8&V.

36-88-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N Y
Telefonas STagg 2-5938

S & G MEAT MARKET

— Maskvoj, Petrosianas laimėjo 
XV partiją ir dvi sekančias sužaidė 
lygiom, rungtynėse su pasaulio 
meistru Botviniku. Veda Petrosia- 
nas santykiu 9:8.

— Prieš 30 metų Vladas Mikėnas 
tapo Lietuvos čempionu, įveikęs 10 
partijų dvikovoj iki tol buvusį Lie
tuvos čempioną A. Machtą, santy
kiu 6%:3%, 1933 m. Kaime.

— USCF papildomam "rating’e", 
žurnalas “Chess Life” įvardina lie
tuvius: meisterių kl — Pov. Taut- 
vaišas, I1L 2280 ta., Pov. Vaitonis,

Vacation at the beairtiful LINDEN- 
MERE HOTEL and Restaurant — 
Center Moriches, L-I..N.Y. Directiy 
on Great South Bay Hotel Rms., 
Aųots., 2% efficiency units, de lu*e 
swimming pool, shuffleboard, fish- 
ing, tennis. Luncheon - Cocktails 
served, dinner guests invited. Send 
forbookleL — Tel. 516 - AT 4-0553.

BETTER STONE CORP. and Home 
Improvements. "Better Stone” — 
Stone surface, Brick face, Roofing 
-Siding & general Carpentry. Free 
estimates. Work guaranteed. Call 

BU 7-9130 '
1528 Nostrand Avė., Brooklyn, N.Y.

CONTRACTING WORK 
OUR SPECIALTY

For Better Wedding and 
Week-End Dancing

TUXEDO BALLROOM

Of f er the Finest

LA MARCA CONSTRUCTION CO.
Ėst. 1910. Free Estimates. Bnck- 
work, steps, driveways (cement or 
asphalt), cieamng of walls, garages, 
patios. sidewalks. Tel.: JA 3-7800, 
99-77 178th Street, Jamaica, N. Y.

Painting, Plastering, Small Jbbs 
Plumbing 

Ali Work Done at Reasonable Rates 
Ali Work Guaranteed

Call U L 5-5666 ask for Mr. MOORE

SONORA ELECTRONIC CORP.

SUZANNE’S
THE QUALITY APPAREL SHOP 
for Infants - Teens - Children - 
Juniors. New Shop for Teen Juniors 
Prom and Graduation Dresses, Of- 
ficial Camp Outfitters. — 24 West 
Fordham Rd., Bronx, N.Y. FO 7-6939

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
-------We take all orders special pricc for Weddings and Parties--------

Home-Made Bologna

Škėma, Mich. 2090. Kiti: R. Ado
maitis, N.Y. 1811, H. Blaivas. Mass. 
1678. T. Bullockas Cal. 1889,. A. Gil- 
vydis Mich 1893, V. Karpuška III. 
1816. A. Makaitis Mass. 1845, J. 
Poluikis N. Y. 1905. D. Povelaitis 
Vok. 1625. K. Ramas III- 1888, F. 
Šalkauskas III. 1865, V. Skibniaus- 
kas Md. 1862, Ed. Staknys N. Y.‘ 
1964, S. Trojanas N. Y. 1645.

210 E. 86th Street & 3rd Avenue 
New York City

AMBASSADOR Centrally located in 
Sunnyside. Quality Catering, excel- 
lent food and Service. Weddings - 
Bridal Showers, Dances, Communi-

LA DOLCE VITA
FINEST OF ITALIAN FOOD 

Tempting, Dehcious- and Succulent 
if you want the Very Best —- call 

TW 1-2009
Ask for your Geniai Host 

MR. DENOPLI

Serving all Boros — Fast, Reliable, 
Courteous. Service and Repairs on: 
Tapė Recorders - Record PIayers - 
Audio Visual Service. — All work 
guaranteed. Call H Y 7-4160; 261 
Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

ATLANTIC ORGAN SERVICE CO.

SALES - SERVICE - DESIGN - 
MAINTENANCE. Pipe and Elect
ronic Organs, Chimes and Sound 
System. — Call IN 2-2359. Special 
Consideration to Religious Groups.

Botviniko - Petrosijano XIV par
tija. Baltieji Botvininko.

by expert staff. From 30 to 300. Air 
Conditioned. ST 6-9324 — Joe or 
"Fred Simone, 47-03 Queens Blvd., 
Sunnyside.

I.d4d5 2. c4e6 3. Žc3 Re~ 4. c:d 
e:d 5. Rf4 c6 6.e3Rf5 7.g4Re6 8. 
h3 Žf6 9. Rd3c5 10.2f3 2c6 11. Kfl 
0-0 12.Kg2c:d 13.2:d4 2:d4 14. e:d 
2d7 15. Vc2 Žf6 16. f3 Bc8 17.Re5 
Rd6 18. BaelR:e5 19. B:e5g6 20. 
Vf2 Žd7 21. Be2 2b6 22. Bhel Žc4 23. 
R:c4B:c4 24. Bd2 Be8 25. Be3a6 26. 
b3Bc6 27. 2a4b6 28. Žb2a5 29. 2d3 
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Rf7 33.g5Re6 34. Žf4Rf7 35.2d3 
Re6 36. gfV:f6 37.Vg5V:g5+ 38. 
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Bb5 46. Kd6Kf7 47.Kc6R:d3 48.

JANE DAVIES 
RESTAURANT 

(Since 1929) 
"American Food as American__

Apple Pie” — 145 W. 55th Street. 
N. Y. (at 7th Avė.) — Cl 7-0176. 
Luncheons from $1-35 - Dinners 
from $2.25.

Bring your car here! DOM’S Ser
vice Center, 2280 Westchester Avė., 
Bronx, N. Y. For spring check-up, 
avoid trouble — bot weather ahead. 
Special consideration to Darbinin
kas readers. General Auto repairs, 
tune-ups. radiators flushed-cleaned- 
leaks stopped. Brake safėty check 
& complete lubrication. TA 2-8913.

Floor Scraping & Refinishing
Shellacking Fabion Floors, stained 
to any color, Floor laid. Special 
consideration to Religious Groups.

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

Sacred Heart of Mary Camp for 
Girls 5 to 12 Sag Harbor, L.I., N.Y. 
Season July 7 - August 17 $45 per 
week. All activities — swimming, 
dramaties, erafta, boating, volley 
bąli, tennis, horseback riding. Write 
to Camp Directress, Sacred Heart 
of Mary Camp, Sag Harbor, Long 
Island, N. Y. SA 5-0087.

as

THE CARLISLE RESTAURANT 
The Finest Cuisine served courte- 
ously in smart sophisticated sur- 
roundings. Full course dinner from 
$3.95 for adults; special menu for 
children. Plenty of free parking. For 
reservations call H U 8-2220 — ask 
for your Geniai Host Joe Pileggi.

CHINA PRINCE

Exotic Cantonese Cooking. Special 
House Dinners or savory Polynesian 
Dishes. Party accommodations — 
Take-out Service. 97-32 63rd Drive 
Rego Park. Call BR 5-7220, ask for 

MR. C H I N

ATLAS PAINTERS 
DAŽOME IR 

POPIERIUM KLIJUOJAME

Nuosaikios kainos, geras darbas. 
Nuolaidos lenkų draugam. Telef.: 

516 JU 1-7999

McCAfcTHY PAINTER

INSIDE PAINTING ONLY 
All Work done at Reasonable Rates 

All Work Guaranteed 
CaB OL 1-1021

4 PC. BAND AVAILABLE FOR 
VVEDDINGS, NITE CLUBS, COM- 
MUNITY CENTERS, ORGANIZA- 
TIONS. Straight Salary or Percent- 
age Basis. Special consideration to 
Religious Groups. Call M r. Boyers, 
DA 8-0555

FAIRVIEW PARK HOMESITES

At Southold Long Island, 5 min- 
ues to Bay or Sound, near Village 
Churches. School. Ideal for Sum- 
mer or Year Round. The answer to 
your Retirement Dreams. For more 
Information call or write —

ROOFING & WATERPROOFTNG 
Roofing Repairs

Special Consideration to Religious 
Groups. Call after 5 P.M. EV 4-5550 
131 Keap St., Brooklyn 11, N. Y.

George W. Smith & Sons, Ine.
PIANO TUNING & REPAIRS

MAIN ST., SOUTHOLD, L. I.

516 SO 5-3663

We Service All Painos 
Special consideration to Religious 

Groups
Call SU 7-3300 — ExL 8157 

MR. HUGO SALMAGGI

B:d3Bb2 49. B:a3Bg2 50. K:d5 
B:g5-t- 51. Kc6h5 52. d5 Bg2 53. d6 
Bc2-t- 54. Kd7h4 55. f4Bf2 56. KcS 
B:f4 57. Ba7+ ir Petrosjanas pasi
davė. *

HOTELS

JONĖS BEACH HOTEL

DAiiCING IS FUN at 
La MARTINIOUĖ CLUB 

Mušc by Chic Morrison. Cocktail

FREDA MONSOUR

Kas norėty'skalbtis Darbimnks 
prašomas skambinti:

the jones beach hotel

~OPEN ALL YEAR”
Air Conditioned. Televiskm in each
Room. TeL: SUnset 5-2020 (South 
of Merrick Road), Atlantic Blvd., 

WANTAGH. L T.

Adm. Fri. Sun. $1.55; Sat Evs. $1.75 
tax Jncl. Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue

MODERN ELECTROLYSIS — Hair 
removed forever guickly, medically 
approved; free consultation. Hours 
by appointmenL—Call BE 8-3400, 
entrance through B. Senter Jeweler, 
427 86th SL, Bayridge, Brooklyn.

A f A

MODESTAI PLECHAVIČIŪTEI

mirus, dr. Leonardui Plechavičiui, poniai Legeckienei su
šeima gilią užuojautą ^reiškia

S. ir E. Kriaunaičiai
A. ir K. Jonynai

ACRES HIGH-DRY *749 PER ACRE

Right betwecn the New Sunrise Highway Extension and the New York to 
Riverhead Expressway. New factory for employment nearby. We are not 
sclling homesites, there are no Utilities. However. the potential of land in 
Long Island at this price wiR be casily recognized by the smart investor. 
The land we sold five years ago for $99 per aere has since been. resold for 
$3.000 per aere. Who wouW have believed it then ? Make your money grow 
in grovving Long Island. Don’t miss your golden opportunity.

INVEST NOW!

$49.00 DOWN, $10.00 MONTHLY

A— OK MEATS
LIPMAN POULTRY 

Finest Top Quahty Meats 
Frozen Foods

Dairy Products and Groceries 
Free Delivery — PR 8-0600

The MOUNT FLEASANT CATH- 
OUC CLUB. Rev. Daniel L Shan- 
non, OP, Moderator Dance Every 
Fn. NighL Adm. &.50; 9:30 p.m. 
Al Frine & his Society Orch. - Phil 
Guar & his Latin Rhythm.

HOTEL COMMODORE

Ist & 2nd MORTGAGES 
Any Type of Financing 

From Purchases to Re Financing 
Liberal Loans 

Made on Your Terms 
TE 7-1979

DĖMESIO graduantėm ir jaunom 
mergaitėm. Viskas turi būti parduo
ta krautuvėje arba privačiaL Auk
siniai žiedai "Birthstone” su dirbti
niu deimantu. Kainos nuo $5JI0. Di
delis dovanų pasirinkimas. Atdara 
iki 7 v.v. Jewelry Ring Manuf„ tel.: 
CI5-7518. 7 West 45th SL, N.Y.C. 
6tb Floor, Room 6 E

McDERMOTT BUS CORP. Ieškote

nos partijom, mokyklom, religin. 
draugijom. "Camp work — 24 hour 
Service”. Užsakykite iš anksto. Di
deli, napjovMid autobusai, atsargūs 
ir patyrę vairuotąja!. Tel. RE 9-4146 
77-62 MOth Street, FluaŪng, L. L

DELIVERY SERVICE A MOVING 
A new 1 Ton Truck Denvery and

Special consideration to Religious 
Groups. CaH ■PR 2-4734 — ask 

GNOltGE

General

rideratten to ReBgtoos Grotg*. Call 
GL 4-4614 JIM FOOTE — 102-48 
186th Btteet, HoiHs, Queena.

MEW FRONTIER Travel Agency

V. T. MANCUSI 
CUSTOM BROKERS 

AIR FREIGHT F0BWARDERS

NYC Phone: 666-4880

call RA 9-9311 — SUNNYSIDE 
BRAUHALL. 41-66 Queens Blvd.,

MORGE TRAVEL BUREAU

Modcl Bungalovv on Jericho Tumpike, Route 25—Three mlles past Smitb- 
tovvn. "ALSO NEW OFFICE8 on Jericho Turnptke. Route 25—One mBe 
east of Smithtovvn By-pam and 376 Jericho Tumpikc, Selden.”

K. H. LEEDS—LAKE RONKOMKOMA, UI.

mesto: AirHnea. Taura A Cruises

i pjn. — 6812 3rd Avenue, Brook- retigious groups. No extra charge

BERT Auto Glasa Dedame stiklines 
plokštes ir stiklus automobiliams. 
Taisome hidraulinius ir elektrinius 
langus. Darome raktus. Sutvarko
me “Convertible” stogus. Darbas 
sąžiningas, patarnavimas skubus. 
Kreiptis telefonu HY 6-9460 — 115 
New Lots Avė., BTclyn, atPowellSL

INTERNATIONAL NEWSPAPER 
PAPER PRINTING CO.
FOR THE FINEST IN 

NEWSPAPER PRINTING
. CALL 
OR 3-1830

WRIGHTS’ HOME REPAIR
REMODELING

Basementa, Kitchen. Ceiling, Paint
ing. Patios. Plumbing, cement work, 
wiring, flooring and fences. — Call 

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

NEW BONAPARTE
1613 Avė M (Next to Elm Theatre)

OEwey 6-6880
Have You Tried Ralph Sorrentino’s 
famous Italian Cuisine ? *'Where the 
Stars meet" A Ik Carte - Dinners - 
Cocktails - Parties accommodated.

JACK STROELL8 B AKĖK Y Wed- 
ding and Birthdav Cakes decorated 
while you wait. Ice cream cakcs A 
specialties. "Every mouthful full of 
uuality" Phone orders our specialty 
TYrone 2-1433 — 3434 H E. Tre-

Bronx. N. Y.

Asbury Park, N. J. • 7-tos ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788
Švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

Mr. & Mrs. MATTHEV7 MAŽEIKA

PARK FLORIST
Visokiomis progomis gėlės pristatomo.*-

veltui — F.TD.
ENUE WOODHAVEN 21, N. Y

TeL VIrginia 9-3112

Narnu oardavimr reikalai* Kreiokil^*

- IRANO REA.I F.STAIF

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

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

eia Jlis risite dMel| pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
Ir tai žemiausiomia kainomis. Čia galite visokeriopai apsidrausti; 
&ia užpildomi valstybinių mokesčių. taksų Mankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas


