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Pavergtų rytų Europos valstybių fronte: nieko naujo
Kalbama apie reikalą laikytis 

“lanksčias politikos”. Lankstu
mas čia reiškia: negalima užsi
spyrus laikytis to paties nusis
tatymo; reikia jį keisti pagal
pakitusias aplinkybes. Dėl 
to kasdien ir seki, ar politikos 
rodyklės šiandien rodo tą pa
čią kryptį kaip vakar, ar nau
ji vėjai jos kryptį ima “lanks
tyti”. Dėl to su dėmesiu seki 
ir atsakingų pareigūnų pasisa
kymus rytų Europos klausi
mais, ypačiai, kad jie buvo ap
eiti tylom prezidento inaugura
cinėje kalboje, apeiti ir senato 
politinės komisijos pirmininko 
audrelę sukėlusioje kalboje.

Sustoji dabar prie preziden-

30 - 50 ATOMŲ PRIEŠ RAUD. KINIJĄ 
MacArthuro planui entuziastiškai prita
rė Eisenhovveris, bet jį perkalbėjo Dulles

Prieš dešimtį metų, švęsda
mas savo 74 metų sukaktį, ge
nerolas MacArthuras pasakojo 
“Journal American” kolumnis- 
tui Bob Considine, kaip jis ren
gėsi baigti Korėjos karą raudo
nosios Kinijos karinės jėgos 
sunaikinimu. Tačiau sutiko, kad 

tų paskelbtas tik po jo mirties 

mės to paties izoliacionizmo. ' Europos tauto* būty įgalintos 
Užtenka pasakyti, kad po pačio* apspręsti savo vatoymo- 

mann kalbos; kuri truko valan- « formą, atgauti nepriklauso- 
dą penkiolika minučių, Eisen- mybę, 'kurioje galės būti nu-

— Aš galėjau laimėti Korė- howeris sudavė į stalą, pašoko 
ir žingsniavo. Jo veidas švitėjo. 
“Ta puiku...” jis pradėjo. 
“Ta i-.’Bet jį nutraukė Dul
les kalbėdamas: “Generole, bet 
jūs atsiminkite, kad laive, grįž
dami iš Korėjos, sutarėme nie
ko panašaus nedaryti bent pil
nus metus, pirma turime su
stiprinti savo pozicijas...” Aš 
stebėjau Ike. Mačiau, kaip jo 
entuziazmas truputis po trupu
čio tirpo. Kai po 15 minučių 
Dulles baigė savo kalbą, dar 
primindamas, kad gen. Mac
Arthuras galįs ir šiuo atveju 
klysti, kaip jis yra klydęs, kada 
rėmė Bob Taftą prieš jus.. .— 
mačiau (sako MacArthuras), 
kad mes grįžom į tokią padėtį, 
kaip pasikalbėjimą pradėdami.

Tas MacArthuro ir Eisenho- 
werio pasikalbėjimas buvo 
1952 gruodžio 17 New Yorke 
John Foster Dulles namuo
se, kada Eisenhoweris buvo iš
rinktas prezidentas, bet dar 
neperėmęs pareigų.

mą dabar balandžio 8 ir pas
kelbė savo laikrašytje.

MacArthuro pagrindiniai pa-
reiškimai:

aukom, nei jy buvo per vadi
namą paliauky laikotarpį, ir 
tai būty pasukę istorijos eigą.
— Priešo oro pajėgos būtų 

buvusios pirmiausia sunaikin
tos. Į jų bazes pagal Mandžu- 
rijos sieną būčiau numetęs 30- 
50 atominių bombų. Numestos 
nakties tamsoje Imtų sunaiki
nusios visas oro pajėgas.

— Oro pajėgas sunaikinu*, 
būčiau pakvietę* Chiang Kai- 
sheko 500,000 kariuomenė* 
draugo su Amerikos dviem 
marinę divizijom. E jų būtų 
sudarytos dvi amfibinės pajė
gos ir viena išsikėlus iš Gel
tonosios jūros ,kita iš Japoni
jos jūros. Per dvi dienas jos 
būtų susitikusios.

— Kai abidvi pajėgos būty

juosta, ir pro ją jokia pagalba 
Korėjai nei Mandžurijai nebe
būtų buvusi galima.

— Priešas per dešimt dienų 
nuo išsikėlimo būtų baigtas. 
Esu tikras, kad patyręs apie 
oro jėgų sunaikinimą, jis tuo
jau būtų kapituliavęs.

— Rusija? Mane ima juokas 
prisiminus Trumano-Achesono 
MarshallojBradley generalinio 
štabo grupės baiminimąsi, kad 
Rusija pasiųs savo kariuomenę 
Kinijai į pagalbą. Rusija to 
negalėjo padaryti- Ir Rusija pa
ti jau nesijautė laiminga išau
ginusi tokį milžiną.
— Buvo mūšy galioje sulau
žyti raudonosios Kinijos kari-

daryti grupė izoliacionisty ir 
politiškai galvojantis jungtinis 
štabas. Gaišt nustebti, kad 'Bra
maną, Achesoną, MarshaHą ir 
kitus čia vadinu izotiacionis- 
tais. Jie tikrai toki ir buvo. 
Jie padarė tik vieną reviziją

Prezidentas kreipia demesį, Harrimanas dėsto Amerikos nu
sistatymus dėl lėto, bet tikro kelio į ryty Europos laisvę

to kalbos, kurią jis pasakė Na
tų 15 metę sukakties proga. 
Užsiminė toje kalboje ir rytų 
Europos klausimą. Jis ragino 
sąjungininkus, kad būtų jaut
rūs “naujai kitimo (diversity) 
dvasiai rytų Europoje”; kad 
būtų “pasiruošę kiekvienai pas
tovaus sutvarkymo vilčiai”. Su
prasdamas, kad tie žodžiai gali 
reikšti “politikos lankstumą”, 
prezidentas čia pat pastebėjo, 
kad lankstumas nereiškia 
minkštumo (softness).

tame, kas šiame krašte buvo 
vadinama revizionizmu. Jie į- 
si jungė vakarę Europą. Bet jie 
niekad nepažiūrėjo j pasauli 
kaip visumą. Jie niekad nesu
prato Azijos milžiniškos galy
bės. O jos dabar jau keturis

vaus, garbingo vyro, kuris ne-

MacARTHUR PLANAS Korejoe karui baigti.

Prezidento kalba tepažadino 
apskritai budrumą. Konkrečiau 
kalbėjo valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Averell Harrima
nas. Atstovų Rūmų užsienių 
reikalų komisijos europinėje 
pakomisėje kovo 10 (žr. valsty
bės departamento biuletenis 
kovo 30).

Į kur kongreso narių dėme
sį kreipė Harrimanas? Plačiai 
dėstė žinomas prielaidas, kad 
•rytų Europos kraštuose stiprė
ja nacionalizmas ir auga atsipa
laidavimo nuo Maskvos norai- 
Dėstė Amerikos politinį nusis
tatymą toje rytų Europos at
mosferoje. Būtent:

1. Amerika siekia, kad rytų 
Europos tautos būtų 
nepriklausomos, klestinčios ge
rovės, atgautų savo natūralus 
ryšius su 'kita Europos dalimi 
ir laisvuoju pasauliu.

2- Amerika siekia skatinti 
laipsnišką ryty Europos krai
ty atsipalaidavimą nuo pašali
nės valdžios ir tautinio sava
rankumo bei skirtingumo atsta
tymą. “Mes tikime, kad tokia 
evoliucija yra lėtas, bet tikras 
kelias į laisvę ir valstybinę ne
priklausomybę”.

statyti pastovūs santykiai su 
visais kaimynais, įskaitant ir 
Sov. Sąjungą. ‘Toki sveiki 
santykiai prisidės prie Europos 
ir viso pasaulio taikos bei sau
gumo.”

4. To siekdama, Amerika lai
kysis lanksčios politikos, rem- 
dama tautinius interesus ir gy
ventojų žmogiškuosius reika
lus. Amerkia turi mintyje, kad 
nėra dviejų valstybių, kurių 
reikalai būtų vienodi ir kurie 
būtų lygiu būdu ir tempu ėję 
po stalininės praeities. Dėl to 

ti skirtingos skirtingom tau
tom.

5. Amerikos politika nėra 
pasyvi. Ji palaikys žmogiškuo

Brazilija nuo komunistų valosi?
Brazilijos kariuomenė balan

džio 7 paprašė parlamentą įsta
tymo, kad prezidentas galėtų 
atleisti komunistus iš paria-

sius ryšius su rytų Europos 
kraštais, pirmoj eilėj stiprinant 
jų ūkinius mainus su Vaka
rais ir tai laužys barjerą tarp 
rytų Europos kraštų ir Vakarų.

6. Amerikos materialinė pa
rama pirmiausia tą evoliuciją 
skatino Jugoslavijoje ir Lenki
joje. Amerikos turistų srovė, 
surengtos parodos Lenkijoje,

AVERELL HARRIMANAS AKTYVUS — labiausiai nuo atominės sutar
ties su Chruščiovu.

Gen. MacArthurui mirus, pa
sikalbėjimą su juo paskelbė ir 
“World Telegram and Sun” 
korespondentas Jim G. Lucas- 
Jis kalbėjosi su generolu 1954 
sausio 20- MacArthuro pareiš
kimai liečia taip pat Korėjos 
karą ir Anglijos bei valstybės 
departamento rolę karo eigai.

MacArthuras kaltino, kad 
laimėti Korėjos karą sukliudė 
Anglija. Kiekvienas praneši
mas, kurį MacArthuras siųsda
vo į Washingtoną, valstybės 
departamento buvo rodomas 
anglam, o iš jų per 48 valan
das, tiesiogiai ar per Indijos 
bei Rusijos vyriausybes, tie 
pranešimai buvo žinomi ir ko- 

mento ar valdžios. Kratose ras
ta ginklų, instrukciją, iš ku
rių aiškėjo, kad komunistai ti
kėjosi paimsią valdžia balan
džio 2; taigi perversmas buvo 
valdžios perėmimo išvakarėse.

sekretorius priėmė žydų dele
gaciją, kuri prašė imtis prie
monių antisemitizmui Sovie
tuose sustabdyti.
— Vyriausybė apkaltino 8 iš

didžiųjų plieno firmų, kad iš
pūtė plienui kainas ir pabran
gino dėl to skalbiamas maši- komunistų naudai, ir jie gali
nas, automobilius, virtuvės į- ramiai laukti obuolio, kuris pri 
rengimus. nokęs nukris į jų sterblę.

— Argentinon, Urugvajun ir MacArthuras labiausiai kalti 
Paragvajuj balandžio 7 parvy- no apsaugos sekr MarshaHą, 
ko grupė Rusijoj gimusių as- jo pavaduotoją Robert A. Lo- 
menų, kurie 1955-58 buvo ra- vettą, jungtinio štabo pirmi- 
patriavę į Sovietus. Grįžę pa- ninką gen. Omar N. Bradley, . 
reiškė, kad gyvenimas Sovie
tuose jiem nepatinka.

Yorke, balandžio 7 Pan Ame
rican lėktuvas su 149 asmeni
mis neišsilaikė takuose ir nu
slydo į įlanką Sužeistų 15.

Čekoslovakijoje ir Bulgarijo
je, numatyta paroda Rumunijo
je, artistų, mokslininkų, spor
tininkų mainai atidarys duris 
•tarp Amerikos ir rytų Euro
pos.

7. Amerikos ir rytų Europos 
kraštų prekybiniai mainai įvy
kius pagreitins-

Pabaigoje Harrimanas reiškė 
tikėjimą, kad Europa negali 
turėti saugumo H* iki
ryty Europos kraštai nėra grą
žinti į istorinius santykius su 
kita Europos dalim.

munistinei Kinijai. Kom. Kini
ja iš anksto žinojo visus pro
jektus Korėjos kare ir į pati 
karą Kinija stojo tada, kai ang
lai įtikino, jog MacArthuras 
bus suvaldytas.

MacArthuras valstybės de
partamento ir Anglijos rolę ka
re vertino kaip “didįjį išdavi
mą." MacArthuras buvo įsitiki
nęs, kad jis buvo Anglijos są
mokslo auka — nuo tada, kai 
tik jis įsakė gen. George E. 
Stratemeyriui, aviacijos virši
ninkui, subombarduoti Yalu 
upės tiltus, kinų kariuomenei 
juos perėjus. Tokiu būdu jie 
turėjo būti atkirsti nuo bet ko
kių atsargų pristatymo. Bot ke- 

kai aviacija jau buvo pasiruo
šusi uždaviniui, MacArthuro į-

Marshallas, kuris tuo motu bu-

fonu paklaustas dabar, gen. '1 H
Stratemeyeris patvirtino įsiti- w —
kūlimą, kad bombardavimas VIENAS AMŽIUS: gen. Eisenhow- KITAS AMŽIUS: gen. MacArthu-

nosi Anglija.
MacArthuras teigė, kad An

glija norėjo įsiteikti kom. Ki
nijai kaip jos draugas. Kai jo 
žygis buvo sukliudytas, Mac 
Arthuras buvo įsitikinęs, kad 

valstybės sekretoriaus padėjė
ją tolimiesiem rytam Dean 
Rusk ir Jungtinių Valstybių 
prezidentą, kad jie jautėąi toki 
užimti, jog negalėjo atvykti į 
Korėją susipažinti su karo ei
ga iš tiesioginių šaltinių.

Kun. Juozas Valantiojus mi
rė antradienį, balandžio 7, su
laukęs 80 su viršum metų. 
Pašarvotas Waterbury Stokes 
Fanerai Parlor. Laidojamas 
penktadienį iš šv. Juozapo baž
nyčios 10:30 vai.

Velionis buvo gimęs 1883. 
VII.26. Į kunigus įšventintas 
1914X1.20 Hartforde. Ilgiausiai 
klebonavo Waterbury. Prieš 
keleris metus iš parapijos pa
sitraukė.

Buvo didelis marijonų ir 
pranciškonų rėmėjas. Ypačiai 
daug padėjo pranciškonam ku
riantis Amerikoje-

MacARTHURAS IR DU AMŽIAI
Tarp minčių, kuriom palydimas MacArthuras, amerikie
čiai lyginami su prancūzais, MacArthuras su de Gaulle

Amerika turi daugel talen
tingų plunksnų. Jos meistriš
ką suranda formą tam, ką nori 
pasakyti. Įspūdingą formą, ku
ri pagauna dabarties žmogų, 
gyvenantį mažiau intelektu, 
daugiau pirmuoju įspūdžiu.

Gražių žodžių surasta ir A- 
merikos karo vyrui MacArthu
rui į amžinybę palydėti. 
Tarp jų dėmesį patraukia ma
žiau garsaus laikraštininko at
siliepimas. Jo žodis mažiau pa
gauna savo forma, daugiau sa
va mintim apie skirtumą tarp 
dvejopų amžių, tarp MacArthu
ro amžiaus ir dabarties am
žiaus.

— MacArthuras, — sako mi
nimas laikraštininkas William 
F- Buckley Jr. (Journal Ameri
can) — yra paskutinis iš di
džiųjų amerikiečių. Nėra visai 
tikra, ar Amerika yra pajėgi 
išauginti kitų žmogų MacAr
thuro lygio. Toki vyrai išauga 
iš tautų nugarkaulio, pagal ku
rį teka drąsos kraujas, o mes 
— mes augame anemiški. Kaip 
tik dėl to daugelis kalba apie 
amžių, kuris išmiršta su Mac 
Art h ura. Išmiršta amžius, ku
ris augino didvyrius, išpažinu
sius savo gyvenimo imperaty
vais Pareigą-Garbę-Kraštą, ku
riuos brangino MacArthuras, 
bet kuriem jį atstūmusi tauta 
nebeturi pamėgimo ir kurių 
vietoj prisiima sugedusius pa
kaitalus iš mūsų Prisitaikymo

Ką parodo balsuotojai?
— Wi*con*»no balsavimo ba

landžio 7 buvo staigmena. 
Alabamos gubernatorius Wal- 
lace gavo daugiau kaip 20 pro
centų visų balsų, nors jo ope- 
nentas Wisconsino gubema-

imamas, spėjo, kad Wallace 
gausiąs ne daugiau kaip 10 pro- 

“pilietinių teisių” vyriausybės 
parengtą Įstatymą

— Kalifornijoje balsavimai 
bus birželio 2. William F. 
Knowland, buvęs resp. šen. va
das, dabar “Oakland Tribūne” 
redaktorius, organizuoja kam
panija už Goldwaterį. Jis skel
bia, kad Goldvvateris laimėsiąs

KUN. J. VALANTIEJUS buvo pa
kviestas j Kongresą atkalbėti in- 
vokacijos Vasario 16 proga.

— Aš dažnai galvojau, kad 
tai yra raktas norint suprasti, 
kas šiam kraštui nutiko, kad 
Dwight Eisenhoweris tapo pre
zidentu, o ne Douglas Mac Ar
thuras. Nemetas čia menkinti 
Eisenhowerį, kurio pagrindinis 
trūkumas yra tai, kad jis visa 
esme yra savo amžiaus dalis; 
amžius yra su trūkumais, ne 
Eisenhoweris; amžius nėra bu
vęs pakankamas MacArthurui. 
Amžius baiminos MacArthuro 
ir gal būt teisingai, nes Mac 
Arthuras stovėjo aukščiau už 
jį, kaip de Gaulle stovi aukš
čiau už savąjį amžių.

Prancūzai pagaliau atsisuko 
į de Gaulle, bet tik dėl baisaus 
savo neveiksmingumo prancū
zas nustojo ieškojęs prieglobs- 
ties vidutiniškume.

Mes Amerikoje, būdami 
veiksmingesni už prancūzus, 
konservatyvesni, niekad nepa- 
jaūtėm reikalo pakilti aukščiau 
vidutiniškumo, ir dėl to mes 
išsirinkome lipšnų Eisenhowe- 
rį, leisdami MacArthurui pasi
traukti j Waldorfo bokštą, kad 
ten sutirptų...

Kai kurie E mūsų jautėm, 
kad tol, kol jis gyvena, tauta 
kažkaip imasi jėgų iš jo didy-

Ta didybė — baigia auto
rius palydėjimo žodžius — ir 
kyla iš asmens ištikimo tarna
vimo tiem trim— Pareigai - 
Garbei - Kraštui.

bent 500,000 balsų. Triukšmo 
sukėlė Stassenas. skelbdamasis. 
kad Kalifornijoje nepriimtinas 
nei Goldwateris nei 
leris, o esanti trečia

Rockefel- 
galimybė

— Joteph Ahop (H. Tri
būne) rašo, kad Kalifornijos 
respublikonai dabar pergvyeha 
tai. kas darbo unijas buvo iš
tikęs 1940-50 metais Tada 
unijos atsidūrė komunistų įta
koje, dabar tarp Kalifornijos 
respublikonai dabar pergyvena 
Society šalininkai. Jie ima į sa
vo jtaių palaipsniui — jauni
mą, dabar moteris, atskirų vie
tovių grupes. Diriguojami pla
ningai, nors dirigentai nemato
mi.
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Žydai rase laišką P ij u i XII OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Kaip Vatikanas gelbėjo žydus
“FAŠISTAI” GĖLES SODINO - 

KAIP TAI ŽIAURU!
Pinchas E. Lapide, Izraelio 

buvęs konsulas Milane, apie po- 
" pi ežia us Pijaus XII nepasakytus 

žodžius ir padarytus darbus žy- 
dų reikalu

f Vokiečių rašytojo Rolf Hoch- 
huto sceninis veikalas Der Stell- 
vertreter - Pavaduotojas kaltino 
popiežių Pijų XII nusikaltus ty- 

, Įėjimu dėl žydų persekiojimo ir 
naikinimo. Tas kaltinimas bu
vo proga Izraelio buvusiam 
konsului Milane Pinchas E. Le- 
pide paskelbti savo patirtus 
faktus iš Pijaus XIII rodytos 
globos persekiojamiem žydam- 
Paimam kai kuriuos Pinchas 
E. Lapide duomenis iš Rheinis- 
cher Merkur, savaitinio vokie
čių laikraščio.

Pirmus ryšius su žydų pabė
gėliais Europoje — pasakoja 
Pinchas E. Lepide — turėjau 
1943 Kalėdų metu. Mano pales
tiniečių kuopa aštuntojoj armi
joje kovojo pietų Italijoje, kur 
prie Cosenza buvo internuotų 
stovykla Ferramonti-Tarsia.

Stovyklos vadovas man pa
sakojo, kiek popiežiaus asmeni
nė intervencija padėjo čia esan
tiem 3200 žydu.

Stovyklos vyriausieji 1944
spalio 29 parašė Pijui XII laiš
ką. reikšdami “gilų ir nuošir
dų dėkingumą už paguodą ir
paramą", kurią jiem popiežius 
buvo suteikęs internavimo me
tais.

“Jūsų Šventenybė — rašoma 
laiške — tuo būdu prieš mūsų 
tuo metu dar galingą priešą bu
vo pirmasis ir didžiausias že
mėje autoritetas, kuris visame 
pasaulyje gerbiamą balsą pakė
lė, gindamas mūsų teises ir 
žmoniškumą. Tiem. kurįę tarp 
mūsų jau buvo nusivylę,.,Jūs 
grąžinote viltį ir sustiprinote ti
kėjimą, kad idealai laimės . • • 
Kai mums 1942 grėsė pavojus 
būti deportuotiem Į Lenkiją,

Amerikos ir sovietui vyriausybes 
bvlą pralaimėjo

Columbijos distrikto zoninė 
valdyba balandžio 3 nutarė ne
leisti Sovietų atstovybei statyti 
namų rezidenciniame rajone. 
Sovietų norą rėmė Baltieji Rū
mai ir valstybės departamen
tas. Buvo priešingi tam vie
tos gyventojai- Jie argumenta
vo: atstovybėje bus didelis ju
dėjimas. o susirinks dar pike
tai prie atstovybės ir trukdys 
piliečių ramybę. Namas turėjo 
būti už 2 mil. Sklypo savinin
kas, Philadelphijos biznierius. 

LIETUVIŲ FONDO delegacija. 14 k. , d.: dr. B. Poškus, kun. dr. J. Prunskis, vicegubernatorius S. H. Shapiro, dr. A. Razma, A. Rė
klaitis. adv A Kėželis. Nuotr. V Noreikos.

Jūsų Šventenybė ištiesėte mus 
globojančią ranką, kuri sustab
dė Italijoje internuotų žydų de
portaciją ir išgelbėjo mus nuo 
beveik jau tikros mirties . ..” 
Laišką pasirašę Jan Hermann 
ir dr. Max Pereles.

Kai 1944 birželio mėn. są
jungininkai užėmė Romą, žydų 
brigada, kuri kovojo aštunto
joj armijoje, savo laikraštyje 
paskelbė vedamajame pareiš
kimą:

“Tebus amžina garbė Ro
mos katalikų bažnyčiai, kurių 
krikščioniška pagalba tikrai pa
lengvino žydų likimą. Net ligi 
dabar daugelis tebėra Dievo 
namuose, kurių vartai buvo at
verti, kad apsaugotų nuo de
portacijos, kuri būtų buvus 
jiems tikra mirtis".

Toliau Lapide pasakoja:
Romoje turėjau daug progų 

išsikalbėti su žydų pareigūnais 
ir rabinais apie karo meto į- 
vykius. Gavau toki vaizdą:

1943 rugsėjo 26 iš Romos žy
dų buvo pareikalauta sudėti 50 
kilogramų aukso per 36 valan
das. kitaip bus deportuota 200 
žydų. Tada popiežius Pijus XII 
pasisiūlė pats pristatyti trūks
tamą aukso kieki. Tačiau šia
popiežiaus pagalba nereikėjo
pasinaudoti: rugsėjo 28 gesta
po namuose Via Tassb buvo 50 
kilogramų Įteikta.

1943 spalio 16 prasidėjo pa
gal italų vyriausybės sudarytus 
1938 sąrašus žydų grobimas iš 
gethų prie Tiberio salų, paskui 
ir iš kitų vietų. Iš Romos buvo 
išvežta viso 1127 žydai — 327 
vyrai, 800 moterų ir vaikų. 
Daugiausia tai buvo ne turtin
gesnieji žmonės. Kur dingo ki
ti Romos žydai? Jie subėgo 

,w tūkstančiais į religinių ordinų 
?ir'kitų bažnytinių institucijų 
namus.

Pijus XII davė suprastu kad 
bažnytiniai namai gali žydam 
suteikti pastogę-

kuris’ turėjo parduoti sklypą So
vietam, sutiko su valdybos 
sprendimu ir nuo apeliacijos 
atsisakė.

LIETUVIŲ FONDO DELEGA
CIJA PAS VKEGUBER- 

NATORIŲ
Kovo 23 d. Lietuvių Fondo 

delegacija buvo priimta Illinois 
vicegubernatoriaus Samel H. 
Shapiro jo Įstaigoje, 160 N. La 
Šalie, Chicagoje, Illinois valsty
bės rūmuose.

Aš mačiau sąrašą vienuoly
nų, kurie tada slėpė žydus- 
Tai 102 namai itališkai, pran
cūziškai, ispaniškai, angliškai, 
amerikietiškai ir vokiškai kal
bančių seserų. Skaičius atski
ruose namuose globojamų svy
ravo tarp 10 ir 187 ... Vyrų 
vienuolynų 45 namai globojo 
žydus. Žydai buvo paslėpti Va
tikane ir Laterane. Vienu tar
pu Castel Gandolfo buvo ne 
mažiau kaip 8,000. Kai 1944 
persekiojimai pagriežtėjo, po
piežius laišku vyskupam nuro
dė, kad gali būti panaikinta 
vyrų ir moterų vienuolynuose 
klauzūra ir tokiu būdu sudary
ta galimybė žydam slapstytis.

Žydam gelbėjo ir Vatikano 
informacijos biuras. >

Prie vokiečių skyriaus buvo 
sudarytas specialus padalinys 
žydų reikalam. Iš ieškojimų, ku
rių 102.026 1941-45 pasiekė 
biurą, galėjo būti teigiamai at
sakyti 36.877. Skaičius, paly
ginti. nedidelis dėl to. kad Vo
kietijoje teirautis buvo pavo
jinga, nes galėjo pakenkti ten 
esantiem. Dar šiandien dau
gelis su dėkingumu atsimena 

U.I.V. (Uffizio Informacioni Va- 
ticano).. (b-d-).

PETRAS KLIMAS — kaip jj “grąžino j tėvynę”. . .
Iš dvidešimt Lietuvos Tary

bos narių, kurie pasirašė 1918 
metais Vasario 16 aktą, tarp 
gyvųjų tėra keturi. Vienas iš jų 
yra Petras Klimas, kuriam da
bar yna jau 73 metai.

Petro Klimo veikla labiau
siai sutapusi su nepriklauso
mos valstybės kūrimu ir jos or
ganizavimo pradžia. Jis tada 
buvo politikas — vienaš iš or
ganizatorių 1917 Vilniaus kon
ferencijos, kuri išrinko Lietu
vos Tarybą. Jis buvo laikrašti
ninkas, faktinis redaktorius 
Lietuvos Aido, kuris 1918 pa
skelbė nepriklausomybės aktą 
prieš cenzūros valią. Jis buvo 
tada mokslininkas istorikas, ty-

Delegacijos atsilankymo tiks
las buvo painformuoti vicegu- 
bernatorių apie Lietuvių Fon
do uždavinius ir paprašyti, kad 
patarpininkautų mums baigti 
išrūpinti Įstatymais numatytas 
fondui privilegijas mokesčių 
srityje.

Vicegubernatorius delegaci
ją šiltai priėmė, pagyrė gražius 
fondo užsimojimus ir mielai 
pažadėjo tarpininkauti prašo
mu reikalu.

POP. PIJUS XII su savo eskretoriumi — dabartiniu popiežių Paulium VI.

SPAUDA

ręs Lietuvos praeiti ir parašęs 
“Lietuvos senovės bruožus”. 
Jis buvo skaitymų chrestoma
tijos, lietuvių kalbos sintaksės 
ir kitokių vadovėlių autorius 
besikuriančiai mokyklai. Jis 
buvo diplomatas — dalyvavo 
taikos derybosę su Sovietų Są
junga 1920^^0 /užsienių rei
kalų Vičefftfmsteris, paskiau 
Lietuvos atstovas Italijoje, ir 
Prancūzijoje.

Kai Prancūziją antrame pa
saulio kare užėmė Vokietija, 
pasiuntinybės rūmai buvo per
duoti Sovietam, o pats atstovas 
Petras Klimas etapo keliu “grą
žintas Į tėvynę”.

Lietuvių Dienose vasario nr. 
Henrikas Blazas pasakoja apie 
savo susitikimą su Petru Klimu 
“grąžinimo Į tėvynę” kelionė
je.

“Vėsokas buvo 1944 metų 
kovo mėnesio ankstyvas rytas. 
Saulė jau buvo patekėjusi, bet 
ji kažkur už Įsrutės kalėjimo 
stogo. Kiemas siauras ir ilgas, 
iš abiejų pusių apsuptas kalė
jimo pastatų...

Laikas jau būtų pajudėti, bet 
vokiečių žandarai dar kažko 
delsia... Jų viršila stovi prie 
priedurio laiptų ir, dėdamas 
kirti ant paskutinio skiemens, 
šaukia: — Klimas! Klimas!

Duryse, pagaliau, pasirodo 
susikuprinusi žmogysta. Ant 
galvos nublukusi, kažkada bu
vusi ruda, ir visaip išsikraipiu
si skrybėlė. Juodas^gėrokai ap
šiuręs paltas. .^o kyšo 
suskudorėjusiais galais kelnės. 
0 jau pusbačiai, pusbačiai, nie
kas jų pusbačiais nebepava
dintų: vienos suraizgytos, su- 
raišiots liekanos.

— Marš, marš! — ragina vir
šila. Bet žmogus neskuba. Lipa 
laiptais žemyn iš lėto, žiūrėda
mas, kur koją deda. Ir, žinoma, 
viršila neiškenčia jam nespy- 
ręs. Žmogus visas krūpteli ir 
paleidžia iš po pažasties men
ką ryšulėli. Lenkiasi pakelti ir 
suteikia viršilai progą dar kar
tą spirti. Sukniubo žmogus, bet 
pakilo ir žengė mūsų rikiuotės 
link...

Areštantų vagonas tuščias. 
Suvarė i didoką skyrių. Vietos 
susėsti užteko visiems . • pats 
vargingiausias atrodo Petras 
Klimas- Jis kažkaip visas suma
žėjęs ir sėdi nejudėdamas. Lyg 
bijotų, kad pro suplonėjusią 
odą kaulai neišlįstų. Jame kaž
koks ramumas ir rezignacija, 
lyg žmogaus, kuris taikosi su 
savo likimu ... Tačiau akys 
šviesios ir dabar tarp savųjų 
net pralinksmėjusios.

— Jau devyni mėnesiai, kai 
keliauju iš vieno kalėjimo Į ki
tą. — sako Klimas. — Prieš 
karą Į Prancūziją per vieną ne
pilną parą nuvažiuodavau, o 
dabar iš Prancūzijos Į Lietuvą 
net per devynis mėnesius vo
kiečiai neįstengia nuvežti.

— Ar esi kalinys? — klau
siame.

— Ne, nesu, — atsako. — 
Tai yra. formaliai nesu. Esu 
vokiečių policijos žinioje, kuri 
etapu turi pristatyti mane Į ma
no kilmės vietą — Lietuvą.

— Nori valgyti? — pasiūlo
me.

— Labai noriu. — prisipa
žįsta. — Viską, ką turėjau la
gaminėlyje ir patį lagaminą jau 
seniai iškeičiau į maisto trupi
nius dar pačioje pradžioje Pran
cūzijos kalėjimuose. Už duonos 
kepaliuką atidaviau laikrodį, už 
puskepaliuką — aukso žiedą, 
o kai visko netekau, liko vie
nas badas.

(Bus daugiaul

Lietuvoje buvo pagerbta 70 
metų sulaukusi M. Vasiliauskai
tė, sena komunistų partijos vei
kėja. Ta proga Tiesa balandžio 
1 išspausdino L. Aleksandravi
čiūtės pasakojimus, kaip kalė
jime Kaune su ja buvo žiau
riai “fašistų” elgiamasi. To 
žiaurumo vaizdas:

“Kažkada caro pakalikai iš
galvojo žiaurią priemonę revo
liucionieriams kankinti. Petro
pavlovsko tvirtovės kieme jie 
pasodino gėles. Nasturtas, žir
nelius, našlaites. Į jas revoliu
cionieriai žiūrėdavo pro grotas 
arba trumpų pasivaikščiojimų 
metu. Gėlės jiems primindavo 
laisvę.

Iš caro satrapų pasimokė ir 
Lietuvos fašistai. Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo kieme 
taip pat buvo darželis. Prie 
pat tvoros, kuri skyrė kalėji
mą nuo universiteto lavoninės.

Gėlės niūriame kalėjime kie
me ypač sujaudino Mariją Va
siliauskaitę. Iš pradžių ji, lėtai 
kulniuodama per kiemą, ilge
singai žiūrėdavo į raudonas, 
mėlynas, geltonas gėlytes. Vė
liau jai buvo leista pačiai jas 
prižiūrėti- Kai tik išvesdavo 
mus pasivaikščioti, Marija bėg
davo į “savo sodelį”. Pritūpusi 
glostydavo žiedus, kaip bran
gius vaikus, paskui rankomis 
ar lazdele išpurendavo žemę 
aplink kiekvieną daigelį. Bai
gusi visus darbus, ji dar ilgai 
stovėdavo, įsistebeilijusi į savo 
“augintines”. Iki pat komandos 
“Pasivaikščiojimas baigtas”-

Ilgainiui prižiūrėtojai pripra
to prie Vasiliauskaitės “silpny
bės”. Kai ji triūsdavo prie gė
lių, jie nekreipdavo jokio dė
mesio. O Vasiliauskaitė tarp gė
lių atkasdavo skardinę dėžutę 
— “paštą” iš kitų kamerų. Dė
žutėje buvo perrašytos istorinio 
materializmo ar politinės eko
nomijos paskaitos. Kartais Ma
rija surasdavo joje ir CK laiš
kus, ir draugo korespondenci
ja-

Sunkiai uždirbate pinigus . . . 
Laikykit juos ten, kur jie 

sunkiai dirbti! jums!
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Būdavo ir atvirkščiai. Vasi
liauskaitė įdėdavo į dėžutę pa
skaitas, laiškus ir atsargiai ją 
užkasdavo”.

Taigi tokią žiaurią priemonę 
tie fašistai “išgalvojo revoliu
cionieriams kankinti”: pasodi
no gėles ir leido Vasiliauskai
tę jas prižiūrėti. Už tokį kan
kinimą verta suorganizuoti pa
rodomąjį liaudies teismą. Ypa
čiai, kad praėjo jau keliasde
šimt metų, tai liudininkų bus į 
valias.

— Amerika papildomai sky
rė Vietnamui 50 mil. — po 
milijoną savaitei prie ligšioli
nės paramos — 500 mil- me
tam. Už tuos pinigus Vietna
mas pasižadėjo suorganizuoti 
papildomai 50,0 0 0 kovotojų 
prieš komunistus.

— Amerikos prekybos depar
tamentas balandžio 6 apkalti
no Anglijos firmą, kad ji per
ka Amerikoje traktorius ir par
duoda Kubai. Išvežimą iš Ame
rikos sustabdė.

— New Yorko valstybėje 
1963 pagausėjo jaunimo nusi
kaltimai, palyginti su 1962 me
tais — 16-20 metų amžiaus pa
gausėjo 12.9 proc., per 21 me
tų amžiaus pagausėjo 6.6 proc.

— Konge susektas sąmoks
las nužudyti prezidentą Adou- 
lą, kariuomenės vadą Mobutu 
ir kitus. Suimti sąmokslininkai 
pasirodę esą Gizengos šalinin
kai.

— Turkija nesutinka, kad 
būtų panaikinta Kipro sutartis, 
kuria Kiprui duota nepriklau
somybė. Panaikinimo siekia la
biausiai Kipro prezidentas Ma- 
karios.

— Amerika, nugabenusi 40, 
000 tonų ryžių Indonezijai, pa
skelbė, kad pagalba jau baigta.

Velykų sekmadienis Lietuvo
je buvo paverstas darbo diena. 
Laisvą dieną turėjo pirmadie
nį.
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Atsitiktinai ar sąmoningai?
Atsitinka, kad beeinant gat

ve kas nors sulaiko ir užkalbi
na kaio pažįstama, o paskui 
atsiprašo. Tokių apsirikimų did
miestyje, galimas dąiktas, pa
sitaiko kasdien, žmogus į žmo
gų panašus.

Labai panašius žmones, bet 
ne gimines, vadiname antri
ninkais. Saugumo tarnyba tai 
panaudoja praktiškam reikalui. 
Vienas sovietų šnipas New 
Yorke buvo sučiuptas tuo būdu, 
kad su juo vedė reikalus gerai 
parengtas antrininkas. Antri* 
ninkai kai kada parenkami 
valstybės galvom, kad tam tik
rais atvejais būtų suklaidinti 
užpuolėjai.

★

Mene vaizduojant žmogų, ga
li taip pat pasitaikyti, kad nu
tapomas kurio nors asmens 
portretas, lyg koks antrinin
kas- Žmonių panašumas ir čia 
atsiliepia. Jei dailininkas to 
žmogaus nėra sutikęs ir paži
nęs, niekas nė neprikiš, kad 
savo paveikslui pasirinko tą, o 
ne kuri kitą asmenį. Bus tiktai 
stebimasi dideliu tikrovės ati
tikimu-

Vartydami laikraščius bei 
žurnalus, kartais nustebame, 
radę ‘tikrąjį’ Napoleoną, Bis- 
marcką. carą Mikalojų II, Ber
nardą Shaw, Hitlerį... Ir čia 
nieko nepaprasto: žmonės pa
našūs praeityje ir dabartyje.

Panašumas kelia įtarimą tik
tai tada, kai paveiksle vaizduo
jamas asmuo dailininkui yra 
gerai pažįstamas;.' Tapydamas 
savo paveikslą, negali nepaste- 

' bėti, kad kūrinys yra priartė
jęs to pažįstamo kopijai, nors 
ir nesinaudotų fotografija. Bū
tų prastas dailininkas, jeigu to 
nepastebėtų.

Dar prasčiau pasielgtų, jei 
ryžtųsi savo kūrinį baigti. Baig
ti tokiu vaizdu, kuriame pažįs
tamasis būtų parodytas nieki
namoje šviesoje. Tokiu atveju 
tektų pripažinti, kad paveiks
lo idėja turėta kūrinio pradžio

je ir sąmoningai kuriuo nors 
pagrindu pasirinktas pažįsta
mas asmuo. Atsitiktinumas čia 
jau negali būti dailininko tep
tuko išdaiga.

Žinomi asmens pasirenkami 
tiktai tokiem meno kūriniam, 
kuriuose jie iškeliami, bet ne 
pažeminami- Pasirenkami taip 
pat karikatūrom bei šaržam, 
dėl kurių kultūringi asmens 
neužsigauna. Humoristiniu me
nu pasišaipoma iš to, kas yra 
asmeniui būdingo arba neigia
mo. Bet ir tokiais atvejais lai
komasi saiko.

Niekinamu paveikslu asmuo 
užgaunamas. Jam plėšiamas ge
ras vardas, nes vaizduojamas 
tuo, kuo jis nėra arba kas ne
dera ir nepadoru jam prikišti. 
Tokiu būdu nenorėtų būti pa
žemintas nė pats kūrinio auto
rius.

Religinio meno parodoje 
Chicagoje buvo išstatytas pa
veikslas, kuriame vienas žino
mas lietuvis dailininkas pa
vaizduotas Judu. Panašumas 
per daug jau ryškus, kad bū
tų atsitiktinis- Dalininkas tu
rėjo tai pastebėti ir savo tep
tuką suvaldyti. Kūrinio auto
rius aiškinasi, kad jis nepadė
jęs po paveikslu parašo, iden
tifikuojančio nupieštą asme
nį-

Toks dalininko paaiškinimas 
tėra priedanga. Gerai žinoma, 
■kad menas vertinamas ne pa
gal raštą, bet pagal vaizdą- Tie
sa, už raštą įstatymą i griež
čiau baudžia, negu už vaizdus, 
bet ir kai kurie paveikslai 
draudžiami, nors po jais būna 
nekaltas parašas. Jei parodoje 
buvo toks vaizdas, kad jis ži
nomą asmenį užgavo ir sukėlė 
kartumo, tai to paveikslo reli
ginėje parodoje neturėjo būti. 
Gaila, kad prie visos drums- 
ties, kuri ir taip mūsų gyveni
mą sunkina, dar prisideda va
dinamas ‘ ‘neliečiamasis me
nas”.

Balandžio 5-6 Washingtone 
posėdžiavo Amerikos žydai. Su
važiavime dalyvavo 24 Ameri
kos žydų organizacijų atstovai 
ir vadai. Suvažiavimo darbuo
se aktyviai dalyvavo senato
riai Abraham A. Ribicoff ir Ja- 
cob K- Javits, o taip pat vyr. 
teismo teisėjas Arthur Gold- 
berg Vienintelis suvažiavimo 
darbų klausimas: “Sovietų an
tisemitizmas”.

Hartford “Courant” paskelbė 
platų šen. A. Ribicoffo straips
nį apie religijos ir žydų perse
kiojimus Sovietų Sąjungoj e.

"Paakutmię savatčię laikotar
pyje Sovistę Sąjungos komu
nistę partija pasiskalbė atnau
jinantį kovą, kurtos tikslas iš
naikinti religiją. Komuni * t ę 
partijos laikraštis Pravda at
spausdino tos akcijos progra
mą, pagal kurią religija turi bū
ti išrauta iš šakny" — prade
da savo str. senatorius.

Bedieviškosios akcijos gru
pės turi būti įsteigtos kiekvie
noje vietovėje, kur tik yra re
liginė bendruomenė. Pravda 
sako, kad tos grupės turi pa
siekti savo tikslą: per naktį iš
braukti religines tradicijas ir 
šimtmečiais kurtą palikimą. Tų 
grupių darba derins, rengs, pro
pagandos vadus ir šauks antire
liginių darbuotojų suvažiavi - 
mus mokslinis ateizmo institu
tas. kuris steigiamas komunis
tų partijos socialinių mokslų 
akademijos priežiūroje.

Tai visa, anot senatoriaus, 
atrodytu labai primityviška ir 
naivu, jei tai nebūtų stumia
ma galingos Sovietu biurokrati
jos mašinos. Pabrėžęs, kad tai 
nėra naujas reiškinys Sovietų

JAV žydų kongresas Washingtone

— Goldbergas, vyr. teismo 
teisėjas, balandžio 5 kaltino So
vietus, kad jie laužo J. Tautų 
chartą, žmogaus teisių chartą, 
persekiodami žydus. Esą per 8 
metus uždarytos 396 sinagogos, 
paliko tik 96.

bendruomenėje, pagrįstoje tra
diciniu marksistų-leninistų sie
kimu išnaikinti religiją, sena
torius kreipia dėmesį į Sovie
tų piliečių kančias, kur totalita
rinis režimas policinėmis prie
monėmis kontroliuoja žmonię 
mintis ir moralinį apsispren
dimą.

Padaręs šią įžangą, senato- 
ruis pereina prie žydę klausi
mo ir tiesiog pareiškia, kad mi
nėta programą yra ypatingai 
pavojinga trims milijonams 
Sovietų Sąjungos žydų. Ta pro

grama pasireiškia ypatinga žy
dų priespauda. Jos galutinis 
tikslas yra visiškas judajizmo 
Sovietų Sąjungoje išnaikini
mas.

“Stebėjusieji tą akciją pasta
raisiais metais atpažino šiuos 
jos reiškinius: atėmimas kultū
rinių ir religinių teisių, atgavi
mas judajizmo ir priekaištavi
mas jam, žydų pavertimas at
pirkimo ožiais už krašto ekono- 
mius negalavimus, panaudoji
mas pasenusių antisemitinių 
priemonių, kurstant gyvento
juose antisemitizmą, ir žydų 
diskriminacija ekonominėje, 
politinėje, švietimo ir ikitcse 
Sovietų gyvenimo srityse”.

Siekiant kultūrinio ir religi
nio sunaikinimo, "žydai atakuo
jami, ištiojant viešo nopaeiten 
Icinimo pyktį už trūkumą pre- 
kię ir už žemo gyvenimo lygį 
Sovietų Sąjungoje- Valdžia už
draudžia žydų bendruomenėms 
jungtis į federaciją. Žydų kon
gregacijos negali turėti jokių 
ryšių ne tik su užsienio reli
ginėmis bendruomenėmis, bet 
ir tarp savęs vietoje. Sinago
gos uždarinėjamos arba nusa
vinamos. Nuo antrojo pasauli
nio karo nebuvo sugrįžinta ir 
neleista pastatyti nė viena vie
nintelė sinagoga".

Kaip religinių tradicijų nai
kinimo pavyzdį, senatorius nu
rodo ypatingą Sovietų valdžios 
ataką “Passover” švenčių, ku
rios tęsiasi 8 dienas, ir uždrau
dimą kepti ir pardavinėti ma
cų, kurios yra tradicinis tų 
švenčių simbolis.

ti, bet žydams viešas reabilita
vimas, kuris buvo pritaikytas 
kitoms Stalino aukoms, netai
komas. Pasmerkimas Stalino 
laikotarpio nesustabdė kultūri
nio persekiojimo ir diskrimina
cijos. 1959 ir 1961 buvo išspaus
dintos tik 6 žydiškos knygos, 
visos parašytos jau seniai mi
rusių rašytojų. Nuo tada nebu
vo atspausdinta jokia žydiška 
•knyga,, o iš tikrųjų jau nuo 
1948 nebuvo išleista jokia gy
vo rašytojo žydiška knyga.

Sovietinis žydų teatras, ka
daise buvęs Sovietų pasieki
mų pasididžiavimu, buvo užda- 
rytas 1948 ir niekad po to jo 
durys neatsidarė. Maskvoje ir 
Leningrade, kur gyvena apie 
milijoną* žydę, tuose Sovietų 
žydų centruose neleidžiama į- 
eteigti ne tik profesinio ar mė
gėjų teatro, bet net jokios 
kultūrinės ar meninės grupės. 
1961 pirmą kartą nuo 1948 bu
vo leistas žydiškas literatūros 
dvimėnesinis žurnalas (20,000

ABE RIBICOFF

GIOVANN1 PAPINI

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

Dar apie 1930 Sovietų žy
dai turėjo 1,400 savų mokyklų 
su 150,000 mokinių, apie 20 
teatrų grupių, apie 20 žydų 
kalba dienraščių, savaitraščių, 
mėnesinių žurnalų, turėjo savo 
spaustuves ir leidyklas, kurios 
galėjo per metus išleisti iki 
dviejų milijonų egz. knygų ir 
brošiūrų, o iki 1948 m. šios 
milžiniškos kultūrinės institu
cijos jau buvo prievarta užda
rytos ir likviduotos. Šimtai žy
dę rašytoju, dailininkę ir inte
lektualu buvo uždaryti į katėji
mus ar koncentracijos stovyk
las, kur nesuskaitoma ję dau
gybė ir dingo. Kiti buvo sunai
kinti slaptų teismų. Pastaruoju 
laiku daug tų slaptųjų teismų 
kaltinimų buvo tyliai panaikin-

ties nesėkmių. Tikėtasi pamaty
ti žėruojantį pusdievį, o paste
bime tik neryškius miestiečio 
veido bruožus.

Vadinamieji Šekspyro atvaiz
dai yra arba vaizduotės sukur
ti arba tikrai suklastoti, įskai
tant ir daugiau už kitus papli-

mmų, nei užrašų iš jo meto, 
nei aiškių tradicijų.

Pamini jį vienas kitas jo lai
kų rašytojas, bet tik bendrais 
pagyrimais bei retorikomis. 
Tiktai vienas Ben Jonson, kad 
ir prikišdamas Šekspyrui sta
čiokiškumą ir gana siaurą jo

orės gyvenimą. Joks genijus 
neparodo tokios apglūšinančios 
ir nuritančios priešingybės 
tarp savo veikalų ir savo as
menybės. Ir todėl moderniai
siais laikais yra pasireiškusi 
keisčiausia nuomonė, kad Šeks
pyro veikalai nebuvo parašyti

RAUDONA ŽVAIGŽDE virtum 
kremliaus bokite.

(3)
Tačiau nė šitokių persikei

timų nuostabi viltis, kaip atro
do, negalėjo sušvelninti ar iš
sklaidyti Vilhelmo Šekspyro 
baimės. Paskutiniu savo pra
keiksmu jis norėjo amžiams ap
saugoti savo sunykimo paslap
tį. Ar tai buvo tik prietarin
gas pasišlykštėjimas? Ar nepa
prastai švelnus koks laikinio 
susijaudinimo mostas? Ar jis 
nenusinešė su savim į kapą už
rašytą savo išpažinimą, kurio 
nenorėjo sunaikinti, bet neno
rėjo ir atskleisti?

Ar tai dėl prakeiksmo bai
mės, ar iš pagarbos genijui pa
likuonys pakluso tam draudi
mui ir jo paskutinės prieglobs- 
ties nepažeidė. Niekas Anglijo
je nesugalvojo įsakyti, kad ko
kis mirti pasmerktasis ar ko
kis "padauža” atrištų antkapio 
akmenį ir iškeltų jo griaučius. 
Ir miręs Šekspyras pasiliko vi
siems paslaptingas, kaip tekis 
buvo veik visiems gyvas būda
mas.

Nebuvo pasauly didžiulio 
garso žmogaus, kuris sudarytų

tokią gilią ir visišką priešybę 
tarp savų darbų ir gyvenimo 
Visai teisingai apie Šekspyrą 
buvo sakoma, kad — po Dievo 
— jis buvo didžiausias žmonių 
giminėje kūrėjas, kokius pasau
lis matė. Jis žinojo ir pavaiz
davo visas nuotaikas, klausi
mus ir žmogiško gyvenimo lai
mėjimus. Jo poezija mokėjo iš
reikšti vienodu ir pavergian
čiu pajėgumu jausmų švelnu
mą, aistrų grėsmę, beprotystės 
kliedėjimus, liūdesio išsiblaš
kymus, džiugesio pilnatį gam
tos neišsakomą grožį, nevilties 
virpesį ir kūkčiojimus. Jo vei
kalai atskleidžia vaizduotę poe
tų poeto, kuris nešioja savo 
žvilgsny atvirą genijaus grožy
be, turtingo meilės gyvenimo, 
rūpesčių, patyrimų, išgyveni
mų, aukštų samprotavimų idė
ją-

Veikalas yra dvasinis pasau
lis; autorius, tarsi, turėtų būti 
koks pusdievis. Tačiau prieš 
mūsų nustebusias akis atsistoja 
kitoks vaizdas ir kitokia Šeks
pyro dvasia, kai tik pabando
me prisiartinti prie jo praei-

tusius vadinamus “Chandos Por 
trait”. Tik du atvaizdai šiek 
tiek tikri: biustas, pastatytas 
ant paminklinio antkapio, ir iš
pjova (profilis) ant jo veikalo 
viršelio, išleisto in folio 1623 
metais. Tačiau ir vienas ir ki
tas atvaizdas teparodo papur
tusi ir bereikšmį veidą, pail
gos formos galvos kaukuolę 
plokščia ir neryškia išraiška 
lyg kokio ramaus krautuvinin
ko ar abejingo filistimo.

Dokumentų iš jo gyvenimo 
mažai tėra, ir tie patys, užuot 
paneigę, patvirtina paveikslų 
atvaizdą. Visai nedaug neaiškių 
parašų, tartum žmogaus netu
rinčio įpločio laikyti rankoje 
plunksną: pirkimo pardavimo 
sutartys, raštai dėl paskolų ar 
vaizbinių draugijų bei nuosa
vybių, ne jo ranka rašytas tes
tamentas, kuriame nekalbama 
nei apie knygas nei apie rank
raščius, tik sausi palikimų pa
vadinamai, verčią manyti, lyg 
tai būtų buvę smulkaus provin
cijos savininko, o ne rašytojo. 
Neišliko Šekspyro autografų 
išskiriant tuos kelis parašus; 
nepalikta laiškų nei prisimini
mų arba autobiografinių užuo-

humanistinę kultūrą, atsklei
džia buvus jame genijaus pajė
gą. Šekspyras nė nepasirūpi
no, kad jo veikalai būtų at
spausdinti, išskyrus porą ma
žų jaunatviškų poemėlių. So
netai buvo atspausdinti jam 
nepritariant ir nežinant, ir ne
aišku, ar jie reiškė jo nuotai
kas, ar buvo parašyti kitų pa
vesti. Dramos veikalai, jo di
dieji veikalai taip ir liko neiš
leisti, kol du jo draugai po jo 
mirties jų nesurinko į pagarsė
jusį in folio rinkinį.

Istorija rodo mums' nepap
rastą poeto asmenybę, kuri, už
uot pagalvojus išlaikyti savo 
kūrinius ir ilgainiui išsaugoti 
savo garbę, tesirūpina tiktai sa
vo medžiaginiais reikalais. Dau
giau kaip per dvidešimt metų 
Londone susidaręs šiokį tokį 
turtą kaip autorius ir aktorius, 
pasišalina į savo tėviškę, tarsi 
koks pralobęs vaistininkas, ku
ris savo gyvenimo pabaigoje 
nori pasidžiaugti nuošalės ra
mybe, kaip savo darbo vaisiais.

Apie jokį poetą, net gyvenu
si senovės mažiau apšviestais 
laikais, tiek mažai nežinome 
kaip apie Šekspyro vidaus ir iš-

Vilhelmo Šekspyro iš Stratfor- 
do, bet jo amžininko, kuriam 
Šekspyro savo vardą skolijo.
Atrodė nesąmonė, neįtikima, 

ne panašu, kad tie didieji veika
lai galėtų būti Stratfordo auto
riaus, kurį mes žinome. Nes
tigo nei kandidatų nei argu
mentų tos minties skelbėjams, 
šekspjro veikalai Ozforde bu
vo priskiriami Pranciškui Baco- 
nui, Derby — De Vere, Flori- 
juL Tai svajonės bei moksliš
ki svaičiojimai; jo amžininkai 
žinojo, kad buvo poetas Šeks
pyras ir tuo vardu paskelbė jo 
veduke. Tačiau dar lieka tai, 
ką butų galima vadmti "šeks- 
pyrine paslaptimi”, būtent, vie
nintelis istorijoje težinomas ati
trūkimas tarp veik dieviškos 
kūrybos ir pernelig žraogijko 
kūrėjo. Šekspyro veikalai ats
kleidžia platybes, gelmes, jo ge
nijam laimę, bet nieko nei 
apie žmogų, sukūrusį tuos vei
kalus, nei apie jo gyvenimą ne
pasako. Jb duoda galimybę pa
žinti begalės sielų, kurios 
viena nuo kitos skiriasi, kiek
viena kitai priešinasi, tačiau iš 
jų nepatirsiama apie jų kūrėjo 
sielą.

Atrodo, kad paslaptingo žmo
gaus iš Stratfordo didybė yra 
pažymėta bei lydima ir neį
prastinių laiko ir datų sutapi
mo- Šekspyras mirė keliom sa
vaitėm praėjus po to, kai Ro
moje užmerkė akis Sikstinos 
koplyčios paveikslų kūrėjas ir 
skulptorius milžinas; mirė tais 
pačiais 1616 metais ir ta pat 
dieną, kai Madride mirė Don 
Kichoto autorius. Mikelangelo 
pavaizdavo nuo Adomo sukūri
mo iki paskutiniojo teismo 
žmonių giminės tragišką gyve
nimą; Cervantes savo liūdnai 
pašaipioje epopėjoje parodė 
žmogiško gyvenimo kvailą 
prieštaravimą, šitų kelią pra- 
skynusių didžiųjų kūrėjų atgar
siu Šekspyras valdovišku pasi
gailėjimu atskleidė žmonių gy
venimą jo visokiose formose ir 
apraiškose — atskleidė Ievos 
palikuonių tragediją, komediją, 
beprotystę, liūdesį, kilnumą, 
niekšybę, šėtoniškumą ir ange
liškumą.

Dante savo "Dieviškąja Ko
medija” užsklendė viduramžius, 
Šekspyras savo ‘ ‘žmogiškąja 
Tragedija” padarė renesanso 
Santrauką. (B. d.)

egz.) “Sovietish Heimland”), 
bet jo didelė dalis yra skirta 
eksportui.

Tai, štai, kas likę, iš žydų 
kultūrinio gyvenimo Sovietų 
Sąjungoje, žydiškos mokyklos 
uždraustos, žydų ar hebrajų 
kalbos dėstymas valdžios mo
kyklose uždrausta, žydų istori
jos ir kultūros dėstymas net ir 
rusų <kalba uždraustas

Sovietai kartais patys paga
mina spaudinių judaizmo klau
simais. Prieš kelias savaites A- 
merikos žydų komitetui pate
ko 192 pusi, knyga, turinti Uk
rainos Mokslo Akademijos į- 
rašą. Knygos vardas: ‘Judaiz
mas be pagražinimę". Knyga 
yra biauriausia ataka prieš žy
dus ir žydų religiją, panaudo
jant karikatūras, kokias naudo
davo naciai. Tai išplėstas rin
kinys nešvankių antisemitinių 
šmeižtų. Joje atsispindi labai 
uulgarioje formoje pikta antise
mitinė Sovietę valdžios akcija.

Eksportui sovietai pristato 
žydus kitokiomis spalvomis. 
Paskutiniame USSR žurnalo nr. 
kuris yra skiriamas Amerikai, 
yra įdėta Maskvos rabino foto
grafija ir išsamus straipsnis 
judaizmo klausimu. “Tai, anot 
senatoriaus Javits, oficialusis 
Sovietų judaizmo paveikslas, 
skirtas užsienio vartojimui”— 
pareiškė A. Ribicoff

Baigdamas savo straipsnį, se
natorius Ribicoffas nurodo So
vietų poeto Yevtušenko pareiš- 
kimą Chruščiovui, kad antise
mitizmas Sovietuose egzistuo
ja ir kad tai negali būti nei 
paneigta, nei nutylėta. Jis eina 
iš žmonių, užimančių viešas 
valdžios pareigas, ir yra viešo 
pobūdžio. Yevtušenko nėra žy
das, bet Chruščiovui pareiš
kęs: “Mes negalime žengti pir
myn į komunizmą su tokia sti
pria judofobija — žydų neapy
kanta, ir čia negali būti nei ty
los nei nuneigimo”.

Savo straipsnyje šen. Ribicof
fas nurodo, kad žydų būklė 
Sovietų Sąjungoje pasidarė to
kia sunki ir kelianti rūpesčių, 
kad 24 žymesnių Amerikos žy
dų organizacijų vadai ir nariai 
turėjo susirinkti į dviejų dienų 
kongresą svarstyti tam klausi
mui. Suvažiavimas skelbs toli 
siekiančią nacionalinę ir tarp
tautinę programą, pagal kurią 
bus išvystyta veikla dėl vis 
"blogėjančios žydų ir judaizmo 
būklės Sovietų Sąjungoje ”

Šen. Ribicoffas yra patrikęs 
Senatui rezoliuciją, smerkian
čią žydų persekiojimą Sovietų 
Sąjungoje ir reikalaujančia vi-

Sovxty vi*
aiškos religini* laisvė*. Jau 62 
senatoriai remia tą rezoliuciją.

LENKIJOJE LAISVtS KULTŪ
RAI NĖRA IR NEBUS

Lenkijos 34 intelektualai 
raštu kreipėsi į min. pirm. Cy- 
rankievriezių, kad sušvelnintų 
cenzūrą kultūros srity. Balan
džio 2 buvo atsakymas, kad ne
gali būti vietos šiame krašte 
knygom ar teatrui, kurių “ideo
logija ar moralinis turinys yra 
priešinga* socializmui”.



eiles už Pabaltijo kraštų laisvę, 
turėtumėm prisiminti trumpais 
padėkos laiškučiais, kurie jam 
adresuotam:

lorado.
Gubernatorius Love yra res-

DR. V. JASAITIS laiko naujos laboratorijos dedikacijos lentą. I* k. į d. Richard Underwood — chemijos 
asistentas, Arvid Ndson — viceprezidentas, dr. V. Jasaitis, George E. Fairchild — viceprezidentas prekybos 
reikalams.

Colorado gubernatorius John A. Lave įsijungė į rezoliucijom remti komitetą

keta vis
latvių ir estų bendruomenėmis. Me&uut

Jungtinės Amerikos Valstybės

BALTIJOS AIDŲ RADIJO 
VAKARAS

Cfovelanci, Ohio- — Tėvy
nės Garsų radijo valandėlė lie
tuvių kalia girdima penktadie
niais 8-9 vaL vak. Vadovauja 
Juozas Stempužis. Baltijos Ai- 
dę radijo programa lietuvių, lat 
vių ir estų kalbomis esti pir
madieniais 8-9 vai vak. šios 
valandėlės vadovybę sudaro Jo
nas Daugėla, Eriks Jevinš ir 
Andreas Traks. Tačiau ir čia 
derina Juozas Stempužis. Šiai 
valandėlei paremt balandžio 25 
d. 7 vai. vak. šv. Jurgio par. 
salėje rengiamas vakaras-balius 
su menine programa. Bilietus 
galima iš anksto užsakyti tele
fonu 383-9268.

Vasario 16 proga buvo ren
kamos aukos Lietuvos laisvini
mo reikalams. Nevisi galėjo į 
minėjimą atsilankyti ir įduoti 
skirtą auką. Alto skyriaus val
dyba aukas dar priima iki ba
landžio 20. Maloniai prašoma

Leknickui, 3142 Redwood Rd., ramentą.
Cleveland Hts 18, Ohio. (ALT) Adelaidės vyskupas, lydimas

Prancūzai rengia maistą iš naftos
Prancūzų naftos bendrovė

(Societė Francaise de Petroles 
BP) daro eksperimentus su 
nafta, norėdama pagaminti 
maistingą koncentratą. Atkrei
pė dėmesį į proteinus, kiauši
nio baltimines medžiagas, ku
rios yra būtinos žmonių ir gy
vulių maistui. Vienam suaugu
siam žmogui kasdien reikia 30 
gramų proteino. Visos žemės 
gyventojam šių proteinų trūks
ta metam po 3 mil. tonų. Taigi 
žmonija badauja.

Pastebėta betgi, kad tam tik
ri mikroorganizmai gali naftą 
paversti medžiaga su gausiau
siais baltinamais kiekiais ir B 
grupės vitaminais, jeigu tik tie 
mikroorganizmai bus tinkamai 
maitinami. Jie gali maitintis 
naftos produktu parafinu- Vie
na tona parafino yra tiek pat 
kaip viena tona proteino vita
minų koncentrato, kuriame 50 
procentų yra kiaušinių baltimi- 
nės medžiagos. Taigi jei žmo
nėm žemėje trūksta 3 mil. to
nų proteino, tai reikia 6 mil. 
tonų parafininės naftos. Tos 
medžiagos būtų per akis, nes 
iš žemėje gaunamo vieno mili
----------------------------------------------------- - ------------------------

Norite geros meniškos fotografijos —
I PORTRETO - «B1CO8 - VAIKŲ i
! ĮraMų fngų: reatnvtų, krUdttyni}, gtaniadtaotų, poMvtų ir Irt. nuo

traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys— J

; VYT. MAŽELIS
422 Menehan Sfreet, RiJgrmad, Brodtyn, N. T. 
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ŽINIOS IŠ TOLIMOS ADELAIDĖS
Vasario 16, sekmadienį, 11 

vai. 15 min. Lietuvių Katalikų 
Centro kieme, prie Lietuvos Že
mės paminklo, asistuojant or
ganizacijų vėliavoms, buvo iš
keltos Lietuvos, Vatikano ir 
Australijos vėliavos. Pakėlus 
vėliavas, kun. A. Kazlauskas pa
sakė kalbą, apibudindamas Va
sario 16 šventės reikšmę lietu
viams išeivijoj. Pamaldose da
lyvavo ir Adelaidės vyskupas 
Gleeson. Sumą laikė klebonas 
kun- A. 'Kazlauskas. Vyskupas 
savo pamoksle ragino nepa
miršti lietuvių kalbos ir gražių 
tradicijų. Po sumos 40 lietuvių 
jaunuolių šv. Kazimiero koply- 

jardo tonų naftos yra 700 mili-
jonų tonų su parafinu. Taigi 
maisto koncentratam būtų su
vartota tik vienas procentas 
visos gaunamos naftos. Ir pro- 
teinų-vitaminų koncentrato ga
myba būtų nepalygmti didesnė, 
nei ją duoda natūraliu būdu gy
vuliai. Pvz. gera karvė sverian
ti 500 kilogramų, geroje ga
nykloje per 24 valandas duo
dą pusę kilogramo baltiminių 
medžiagų. O 2,500 kg mikro
organizmų per 24 valandas pa
gamintų 2,500 kg naujų mikro
organizmų su 1,250 kg grynos 
baltiminės medžiagos. Taigi ga
myba 2,500 kautų didesnė nei 
natūraliu būdu.

Visa tai gražu. Ilk kur pini
gai tokiai gamybai? Bendrovės 
inžinierius Champagnat ir čia 
rodo ružavą ateitį; sako, jei
gu fabrikas, kuris dabar stato
mas Lavera mieste, kasdien 
pagamins po 50 tonų proteino- 
vitamino koncentrato, tai ši 
gamyba atsieš metam tik de
vynis su puse milijonų frankų. 
Jei gamyba eis keturiom pamai
nom, tai fabrikas bus reikalin
gas viso 16 žmonių personalo.

Jdebono, apžiūrėjo LKC patal
pas ir kiemą, pasikalbėjo su 
žmonėmis ir dalyvavo jo gar
bei suruoštose vaišėse, kurių 
metu vėl ragino ir įpareigojo 
lietuvius tėvus savo vaikučius 
auklėti gerais lietuviais katali
kais. Išreiškė savo ir arkivys
kupo vardu padėką ir pasigė
rėjimą lietuvių katalikų veiklą.

Gavėnios metu rekolekcijas 
pravedė iš Romos atvykęs šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius 
prel. L- Tulaba. Visas 3 dienas 
bažnyčia buvo pilna žmonių. 
Rekolekcijos užbaigtos kovo 8, 
sekmadienį, šv. Kazimiero šven
te. Sumą laikė ir pamokslą sa
kė prel. L. Tulaba. Per sumą 
giedojo parapijos choras, vad. 
muz. V- Šimkaus.

Po pamaldų, LKC kieme Vil
niaus tunto skautai suruošė tra
dicinę Kaziuko mugę. Mokslei
viai ir studentai ateitininkai
LKC salėje pravedė šv. Kazi
miero minėjimą. Paskaitą apie 
šv. Kazimierą skaitė prel. L. 
Tulaba. Meninėje dalyje giedo
jo solistė G- Vasiliauskienė. 
Pusdešris skaitė Inčiūraos “Bal
tą raitelį” A. Stepanas — IC 
Bradūno “Sonetą prie šv. Kazi
miero karsto”. Pianistė N. Ma
siulytė paskambino Avė Maria 
(Gounod). Programą pravedė 
vyr. moksleivių ateitininkų pir
mininkė D. Viliūnaitė-

Po minėjimo LKC valgyklo
je svečio prel. dr. L. Tulabos 
garbei suruošti pietūs, kurių 
metu kleb. kun. A. Kazlauskas 
padėkojo svečiui už gražiai 
pravestas rekolekcijas, o sve
čias papasakojo apie šv. Kazi
miero kolegiją Romoje. Kvietė 
visus besilankančius Romoje 
nepamiršti aplankyti kolegijos.

V. JJtM

STADIJONAS, kur gaaialtalv furuSn metu kue Iteteviy SMml Nuutr. R. KMttteu*.

t^tų

w: As you are svare oc the

ne Concunent Rentintions, in- 
trafateed m this Congress, that

House committee, beaded by 
Bep. Morgai, urgmg him to 
schedule hearings on this cry- 
for-liberty legisiation without 
further delay. This legisiation 
mušt be adopted during the 
eurrent session of the Congress. 
I hope to hear finom you regar- 
ding the above. Thank you. 
Sincerely, (Parašas; vardas, pa
vardė ir adresas).

Parašykime ši laiškutį savo 
■kongresmanui dar šiandien. Pa
raginkime visus savo pažįsta
mus tai padaryti. IT.

WATERBURY, C0NN. statoma Dvylia brolių juodvarnių. Režisuoja A. 
žemaitaitis. Refieticijų inetu ii k. į d. Pranas Valys, Romas Gaunis, Albina 
Paliulienė, Julija Puodžiuką i tienč h* eilė mažųjų artistų.

JAUNŲJŲ VYČIŲ SĄSKRYDŽIAI
je Maspethe, L.I. šeimininkais 
bus 110-ji jaunųjų kuopa. In-

Balandžio mėnesį vyksta bent 
trys jaunųjų Lietuvos vyčių su
važiavimai. Vidurio centro (Mid 
Central) apygardos suvažiavi
mas buvo balandžio 4-5 šv. An
tano parapijoje, Detroite, Mi- 
chigan, globojo vietos 102 jau
nųjų kuopa.

Naujosios Anglijos apygar
dos suvažiavimas bus balandžio 
19 sekmadieni, Sopolingosios 
Dievo Motinos vienuolyne 
Brockton, Mass. šeimininkais 
bus 17-ji jaunųjų kuopa. In
formacijos reikalais prašom 
kreiptis: Ronald Venis, 311 K 
Street, So- Boston, Mass.

Now York* ir Now Jorsey 
apylinkės suvažiavimas įvyks 
balandžio 26, sekmadienį, Mas- 
petho lietuvių parapijos salė-

LIETUVIO VARDU PAVADINTA L4B0RAT0RUA
Pagerbtas dr. Viktoras Jasaitis

Chemikas dr. Viktoras Jasai
tis, su tremtiniais atvykęs į 
Ameriką, nuo 1951 metų dir
ba Cascade Cartridge, Ine., Le- 
wiston, Idaho. Jis yra vyriau- 

formacijų reikalais kreiptis He- 
len Yocis, 54-43 64 SL, Mas- 
peth, L.I. N.Y.

Sąskrydžių darbotvarkėse yra 
pamaldos, veiklos pranešimai, 
talentų demonstravimas, vaišės, 
šokiai. Bus įteiktos dovanos 
naujų narių vajaus laimėto
jams. M-A-

Lietuvos vyčių centro valdy
bos posėdis bus balandžio 11 
Cievelande Pick Catter viešbu
tyje, 1012-32 Prospect Avė. 
Bus kalbama apie vyčių meti
nį seimą, jo darbotvarkę. Sei
mas šaukiamas rugpjūčio 6-9 
Chicagoje. Posėdžio pradžia 12 
v. F. V. 

sias bendrovės chemikas, sa
vo darbe tiek pasižymėjo, kad 
kovo 16 jo vardu pavachnta 
naujai pastatyta laboratorija. 
Bendrovė gamina paraką ir 
šaudmenis. Dr. V. Jasaitis yra 
padaręs naujų išradimų.

Naujojo pastato pirmame 
aukšte yra elektroniniai apa
ratai šaudmenims tyrinėti, ant
rame aukšte — posėdžių salė 
ir kiti įrengimai. Po žeme yra 
pastatytas 100 jardų ilgumo 
tunelis šaudyklai, kur galima 
patikrinti bet kokius šaudme
nis- šaudykla įrengta labai mo
derniškai, su automatiškai už
darumom durim ir k.

Dr. Viktorą Jasaitį pakvietė 
dirbti pats naujos bendrovės 
direktorius Richard Speer. ši 
bendrovė vos kūrėsi. Dabar ji 
tiek išaugo, kad savo skyrių 
atidarė Meksikoje. George E. 
Fairchild, vicedirektorius, ati

Jei norite siųsti pačių parinktus daiktus kaip 
dovanas į Lietuvą, arba užsakyti prekes, gaminamas 
U.S.S.R. (kaip pav. automobilius, dviračius, siuva
mas mašinas ir t.t.), kreipkitės į vieną iš seniausiai 
veikiančių ir patikimiausių firmų, turinčią

30 METŲ ĖATYRIMĄ

Atvykite arba rašykite mūsų centrinei įstaigai 
arba kuriam nors skyriai didesniame mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
VYRIAUSIA (STAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. 
716 Walnut Street
Philadelphia, Pa., 19106

MOŠŲ SKYRIAI:

UPTOVVN BRANCH, 
Philadelphia, Pa. 
632 West Girard Avė. 
WAlnut 5-8878

NEW YORK, N. Y. 
48 E. 7th Street, 
New York 3, N. Y.

CHICAGO, ILL. 
4102 Archer Avė., 
Chicago 32, m. 
FRontier 6-6399

DETROPT. MICH. 
6446 Michigan Are., 
Detroit 10. Mich.
TAshmoo 5-7560

BOSTON, MASS. 
390 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 
A Ndrew 8-8764

CLEVELAND. OHIO 
7023 Superior Avė., 
Cleveland 3. Ohio 
UTah 1-6907

ROCHESTER. N. Y. 
683 Hudson Are.. 
Rochester 21. N. Y. 
BAker 5-5923

LOS ANGELES, CALIF. 
3216 Sunset Blvd..
Los Angeles 26, CaHf. 
NO 5-9887

SAN FRANCISCO. CALIF. 
1236 — 9th Avenue.
San Frandaco 22, Calif. 
OV 1-4229 

darydamas naują laboratoriją, 
pareiškė, kad be dr. V. Jasai
čio jie nebūtų buvę tie, kas 
dabar yra.

Laboratorijos atidarymo iš
kilmes ir dr. V. Jasaičio pa
gerbimą kovo 7 aprašė vietos 
laikraštis “Lewiston Morning 
Tribūne”.

PARAPIJOS SUKAKTIS
W*terbwy, Conn. — Sv. Juo

zapo lietuvių parapijai šie
met sukanka 70 metų. Sukak
čiai paminėti sudarytas įvairių 
organizacijų komitetas, kuris, 
tarp kitų darbų, užsibrėžė su
rengti balandžio 12 d. 6 vai. va
kare parapijos naujojoje salė
je didingą sukaktuvinį banke
tą. Programoje numatyta mišri 
meninė dalis, sveikinimai, kal
bos, vaišės ir šokiai. Pelnas ski
riamas bažnyčios atnaujinimo 
fondui. ač

PITTSBURGH, PA. 
346 Third Avenue, 
Pittsburgh 22, Pa. 
GRant 1-3712

NEWARK. N. J. 
263 Market Street, 
Newark 2, N. J. 
MArket 3-1968

BAL7TMORE, MD.
3206 Eastem Avenue, 
Baltimore 24, Md.
DI2-2374

TRENTON. N. J. 
730 Liberty Street, 
Trenton, N. J.
LY 9-9163

MINNEAPOLIS. MINN. 
217 E. Hennepin Street, 
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4908

HAMTRAMCK. MICH. 
11415 Jos-Campau Avė., 
Hamtramck 12, Mich. 
To 8-7940

ELIZABETH. N. J. 
943 Eiizabeth Avenue, 
Eiizabeth. N. J. 
1**1. 5- 4 608

M1AMI, FLA.
2755 Btocaync Blvd., 
Miatni 37. Fla. 
FR 9-8712

i 
MILLVTLLE. N. J.
1701 W. Main Street. i
MiHviUe, N. J.
Tcl. 825-1609

i
OMAHA. NEB. 
5524 So. 32nd Street, 
Omaha 7. Neb. 
Tel. 731-8577
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PRAKASTA ŽEME SESERŲ MOKYTOJŲ VIENUOLYNO NAMUI
Kearny, N.J.— Saulėto sek

madienio popietę balandžio 5 
apie 3 vai. pajudėjo eisena iš 
bažnyčios į vietą, kur bus sta
tomas vienuolynas seselėms 
pranciškietėms. Sopulingosios 
Dievo Motinos parapijos pradi
nės mokyklos mokytojom. Pir
mose gretose plevėsavo neša
mos vėliavos, toliau sekė mies
to galva J. Healy su savo pa- 
gelbininkais P. Velevu, Fr. Vin-

NEPAPRASTOS LIETLT1ŠK0S VESTUVĖS
Newark, N.J, — Pavasarį 

vestuvių visada padaugėja. Po 
žiemos atbunda ir gėlėmis pa
sipuošia gamta, priartėja vasa
ros atostogos. Smagiau po ves
tuvių keliauti ir poilsiu bend
rai pasidžiaugti.

Bet kiek bebūtų tų vestuvių, 
visada iš jų išsiskirs nepap
rastos lietuviškos vestuvės. 
Daug kas jas primiršo, kiti ir 
visai nematė. Net pačioje Lie

PRAKASAMA žemė vienuolynui. Iš k. j d. tarybininkas P. Velevas, klebonas kun. D. Pocius ir miesto me
ras J. Healy.

T • -XILietuviškos Balandžio 26
:  Į sekmadienį. 3 v. p.p.

Apreiškimo parapijos salėje

Nepraleiskite progos 
pasidžiaugti

• Lietuvos liaudies papročiais
• Tautinių šokių pynėmis
• Gražiosiomis dainomis

Vaidina Putnamo bendrabučio mergaites

I*o programos ŠOKIAI į VESTUVES

cent ir kitais miesto pareigū
nais bei svečiais. Žmonių buvo 
gausus būrys.

Sustota ties vieta, kur dar 
šiemet rudenį bus gražūs vie
nuolyno pastatai. Plevėsuojanti 
mūsų tautinė vėliava liudijo, 
jog čia dar lietuvių parapija. Ir 
klebono kun. D. Pociaus šios 
šventės proga pasakyti žodžiai 
bažnyčioje ir prie prakasimo 
pirma nuskambėjo lietuviškai, 

tuvoje jų nesurengiama, kaip 
būdavo seniau. Galima tiktai 
atkurti scenoje, suvaidinti. Se
niau nebūdavo koks vaidinimas, 
bet tikras išgyvenimas. Viso 
kaimo ir artimesnės apylin
kės šventė — smagi, linksma 
ir drauge graudi, kai duktė 
ir sesuo išsiskiria su tėvais, 
broliais, draugėmis ir kaimy
nais. Vieni išgyvena džiaugs
mą. kiti liūdesį-

Visa tai matysime balandžio 

paskui angliškai. Šalia esantį 
stalą puošė “Darbininko” ir 
“Draugo" egzemplioriai, kurie 
vėliau šventės dalyviams buvo 
dalinami.

Buvo pasakyta trumpų, bet 
reikšmingų žodžių.

Klebonas kun D- Pocius per
bėgo trumpai parapijos praeitį, 
primindamas didelę parapiečių 
pagelbą. Kun. A. žemeikis pa

25, šeštadieni, šv. Trejybės 
naujoje salėje, 7 vai. vakare. 
Lietuviškas vestuves suvaidins 
iš Putnamo atvykusios mergai
tės — studentės ir mokslei
vės. Jų bus didelis būrys, nes 
ir paprastom vestuvėm neuž
tenka tiktai jaunikio ir nuota
kos. O čia vestuvės bus su dai
nom ir šokiais, muzika ir vai
dyba- Kuri iš tų mergaičių “te
kės” ir kuri “ves”, pamatysite 
atvykę. (n.) 

aiškino skirtumus tarp viešųjų 
mokyklų ir katalikiškų. Kata
likiškose mokyklose kiekvie
nam dalykui primenamas Die
vas. to negirdėsi viešose mo
kyklose.

Miesto meras J. Healy dide
lis yra lietuvių bičiulis. Jo dė
ka ir buv. Franklino mokyklos 
pastatai už menką atlyginimą 
buvo perleisti parapijai. Jis 
priminė, jog lietuviai šiame
mieste turi labai gerą vardą, 
net savo padėjėju pasirinkęs 
lietuvį — P. Velevą. Lietuviai 
savo kultūringumu ir darbštu
mu yra miesto pasididžiavimas.

Dar kalbėjo miesto tarybi- 
ninkas P. Velevas ir kt.

Kastuvas ėįfo iš rankų į ran
kas, o krisdama žemelė liudijo, 
jog greitai ją prislėgs nauji pa
statai. J. Mėl.

- — Romoje kovo 14 įšven
tinti trys nauji kunigai: Jonas 
Gaudzė, Vingaudas Damijonai
tis ir Benjaminas Kasponis.

**" ' V, - .

Rašinio apie Donelaitį konkursas
Dar kartą primename, kad 

Bostono-Brocktono sendraugių 
skyrius yra paskelbęs apie 
Donelaitį rašinio konkursą.

1. Rašinio tema (pasirinkti
nai): Donelaičio “Metų” reli
ginės ir tautinės pažiūros arba 
Donelaičio "Metų” gamta.

2. Konkurse dalyvauja ryti
nio J.A.V- pakraščio lietuviškų
jų bei lituanistinių mokyklų 
mokiniai.

3. Pirmoji premija 30 dol., 
antroji 20 dol.

4. Rašiniai atsiunčiami iki 
1964 balandžio 15. (Ši data yra 
pratęsta iki balandžio 20)

5- Rašinys pasirašomas sla
pyvardžiu. Atskirame užlipin
tame voke įrašoma pavardė, ad
resas ir lankamoji mokykla .Tas 
pats asmuo gali laimėti tik vie
ną premiją. Rašinio apimtis 
nuo 5 iki 10 puslapių.

SCENA iš lietuviškų vestuvių. Nuotr. B Kerbelienės.

PRIE LIETUVIŠKO KRYŽIAUS Nevvark N. J. LK Moterų S-gos 68 kuo
pos veikėjų grupė su prel. Ig. Kelmeliu. Nuotr. V. Maželio.

A. STEMPUŽIENES KONCERTAS
Worcester, Mass. — Balan

džio 26 d. 3 vai. popiet Memo- 
rial Auditorium salėje Lietu
vių Tautinės S-gos vietos sky
rius rengia solistės A. Stempu- 
žienės koncertą.

A. Stempužienė lietuvių vi
suomenei yra žinoma kaip ta
lentinga dainininkė, savo pasi
rodymais žavinti klausytojus, ir 
muzikos kritikų aukštai verti
nama. 1957 metais lietuvių pa
kviestą į Kolumbiją, koncerta
vo su dideliu pasisekimu- Mu
zikos kritikai vietos spaudoje

6. Rašinių vertinimo komisi
ja: V. Kulbokas, J. Lapšienė ir 
A. Sužiedėlienė. Rašiniai siun
čiami V- Kulbokui 51 Thomas 
Park, So. Boston 02127, Mass.

7. Maloniai prašoma lituanis
tinių mokyklų mokytojai bei 
jaunimo organizacijų vadovai 
paraginti moksleivius konkur
se dalyvauti.

— Prayžiuje kovo 15 tarp
tautiniam festivalyje gražiai pa
sirodė lietuviai, sušokę Kalve
lį. Kepurinę, Grandinėlę ir Ku
bilą. Šoko I. Babarskaitė, G- 
Garbenytė. A. Kurapkaitė, G. 
Norvilatitė ir K. Zapkus. Tauti
nių šokių grupei vadovauja dai
lininkas A Mončys. groja B. 
Venskienė- Festivalis buvo gar
siame Sorbonos universitete; 
aplankė apie 4000 žiūrovų. 

pripažino, kad dainininkė lie
tuvių muzikų kūrinius parda
vusi su tikru meistriškumu, o 
Bizeto operos arijas pasigėrėti
nai atlikusi, ji puikiai valdan
ti savo balsą.

Solistė su tikru dainininkės 
talentu yra pasirodžiusi ir Chi- 
cagos lietuvių statomų operų 
svarbiose rolėse Kritikai rašę, 
kad publikos dėmesį traukė pa
ti Carmen — A. Stempužie
nė.

Ypatingo dėmesio lietuvių 
spaudoje susilaukė praeitais 
metais spalio 26 d. Jaunimo 
Centre Chicagoje jos dainų re
čitalis. A. Stempužienė pasiro
dė puikiai sugebanti įsijausti 
į klasikų muzikų veikalus bei 
meistriškai perduoti jų mintis 
ir išreikšti lietuvių liaudies 
dainų dvasią. Ta proga kultū
ros žurnalas “Aidai” rašė: “So
listė turi gerai išlavintą mez
zo sopraną, dainuoja laisvai ir 
natūraliai... Solistės rečitalis 
praėjo sklandžiai ir įdomiai 
Savo natūralia laikysena sceno
je solistė iš karto sudaro bū
dą užmegzti su auditorija ry
šiui. kuris koncerto eigoje vis 
didėjo ir kaitino klausytojų dė
mesį ... Po koncerto daugelis 
pasakė: “Gaila, kad taip greit 
pasibaigė”.

Solistė A. Stempužienė pir
mą kartą koncertuoja Worces- 
teryje. Akompanuoja muz. J- 
Gaidelis. Malonėkite pasinaudo
ti ta reta proga ir atvykite i 
koncertą- (Pr.)

yMMMmMMMMMHMaaNMMNMINmNNk 

IŠ VISUR
— Sveikinimą Darbininkui 

iš tolimos Japonijos prisiuntė 
kun. Albinas Margevičius, vie
nuolis salezietis. Savo laiške 
rašo: “Linkiu Darbininkui ge
ro pasisekimo skelbti lietuvy
bės dvasią pasaulyje. Su 
džiaugsmu dažnai skaitau Dar
bininką ir randu jame džiaugs
mo ii’ paguodos”. Kun- A. 
Margelius dirba misijose Ja
ponijos sostinėje. Jo adresas: 
Salesian Boys To\vn, Kckubun- 
ji, Tokyo, J a pa n.

— Kennebunkporte, lietuvių 
pranciškonų gražioje sodyboje 
prie Atlanto, vasaros berniukų 
stovykla šiemet prasidės bir
želio 26. Užsiregistruoti galima 
jau dabar adresu: Franciscan 
Monastery, Kennebunkport, 
Maine. Tuo pačiu adresu rei
kia pasiskubinti užsisakyti vie
tą vasarojimui, kas norėtų pa
silsėti ramiam Atlanto pamary
je-

— Neolituanu vasaros sto
vykla šiemet bus rugpiūčio 29 
rugsėjo 7 Garmų vasarvietėje 
Echo Lake, Pennsylvanijoje. 
Stovyklos organizavimu rūpina
si Philadelphijos neolituanu 
korporacija. Rašyti adresu: Vin
centas Gruzdys, 1025 W. Win- 
gohocking St., Philadelphia 40 
Pa.

— Lietuvių gydytojų drau
gija Illinois valstybėje kovo 31 
susirinkime paskyrė 500 dol. 
velionies rašytojo Juliaus Kau
po raštam leisti ir 500 dol. 
prof. dr. Vyt. Vardžio sureda
guotai knygai apie Lietuvą ang
lų kalba. Draugijos pirminin
ku yra dr- Vacys Šaulys, vi- 
cepirm. dr. Jurgis Starkus, se- 
kret. dr. Juzė Aglinskienė, ižd. 
dr. Zigmas Rudaitis.

— Kun. Liongino Jankaus, 
Balfo reikalų vedėjo, ir kun. 
Alberto Rutkausko, domininko
no. 25 metų kunigystės sukak
ties minėjimas jų bičiulių ren
giamas Chicagoje gegužės 24-

— Muz. Albinas Valeckas po 
ilgos ir sunkios ligos mirė ko
vo 21 Santa Ana, Calif. Palai
dotas to paties miestelio kapi
nėse. Laidojimu rūpinosi kun. 
A. Valiuška-

— Prof- dr. Ant. Maceinos 
prieš Velykas atspausta knyga 
“Niekšybės paslaptis” turi ge
rą pasisekimą, jau parduota 
apie 200 egz. Kas norėtų ją 
įsigyti, prašoma pasiskubinti, 
nes atspausta tik 10 0 0 egz. 
Knyga svarsto VI. Solovjovo su
pratimą, kas yra Antikristas ir 
kokia jo rolė bei apraiškos pa
saulio istorijos vyksme. Knygą 
galima užsisakyti adresu Atei
tininkų Federacija, 916 Will- 
oughby Avė., Brooklyn 21. N 
Y., arba nusipirkti pas platin
tojus. Kaina 4.00 dol.

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 (apie 1917- 
22 visi gyvenę Chicagoje. III.) 
ar jų artymesni giminės, pa
žįstami yr? prašomi atsiliepti 
svarbiu reikalu. Rašyti V. Ro
manas. 402 kark Avė., VVilkes- 
Barre, Pa.

GRUNDIG
Tapė Recordrr 
4 takų juostele 

sutaupote $100
GERMAN

HI-FI
245 E. 86th ST., N. Y. CITY 
1574 3 AVĖ. (89 St.), N Y. C.

58-24 MYRTLE AVĖ.. B klyn 
Patarnavimui skambinti

E N 9-3366 Į



; - Tįįšį, . ■>* '■

DISPLAY
Ilgo grojimo plokštelė —

Mylėsi Lietuvį iš tolo
S ll-$io$ Dainų šventės rinktinė

High Fidelity — $4.00 Slereo — 5.00

K. DOČKUS
1901 So. 49th Ct„ Cicero. III. 60650

KARL'S Marinera l«a — Lunch or 
dine where cuisine ard seenie baku
ty excel. Sea food. tebetars, staaka, 
chops. For reservattono call AN1- 
•756. if no answer. ANdreur 1^8111. 
Bayview Avė & Jamee SL North- 
l>ort (turo North on 25A) —Enjoy 
the Bay-View.

New York State
CATSKILL SUMMER RESORT

RenL Sėli dr Leaae ■— 22 rooms & 
Idtchen. fully eguipped. Suitable 
(tris* or boys* Camp or Summer 
reoaain< house. (212) AL 4-2436 - 
GE 4-5869 evenings.

Atviras pasfkalbijuiMs st* 
ŽvirUiti Bal^aaiegiu

^v. BePasiiii^ auščiuręs 
šaltos fiemos, tupėjo 
sprogstančio karklo šakos ir 
niūniavo:

“Ta katė tą pelę, ta pelė tą 
grūdą, tas grūdas per pusę, ta 
pusė per pusę”...

— Tai kokį čia dabar rečita
lį trauki? — paklausiau.

— Nekokį! — sučirškė. — 
Savo sunkią dalią apdainuoju 
raudomis žvirblių. Greitai žmo
nės nepaliks mums nė pusės 
grūdo. Viską dalo per pusę ir 
tą pusę per pusę. “Ta katė tą 
pele, ta pelė tą grūdą, tas grū
das'. ..” —

— Liaukis! — subariau — 
Tai sena pasaka.

For Better Wed<Mng and 
Week-End Danctag

TUXEDO SALLROOM 
Offer the Ftaest 

011 Frod — RB4-7235 
210 E. 861 h Street A 3rd Avenue 

New York City

sukaktį. Jo pagerbtais* įvyko kova 20 Liet, tautininkų namų aaKje. Nuetr. 
L. Kaniausko.

S a lemo Italian Reataurant Finest 
Ita!’.-n Restnurant ta Queen& Spė
riai Lenten dishes. Italian food. sens- 
ible prirėš. Brinsr your fąmily; spė
riai dtenrion to rehgidns groups. 
Tel. VI0-9740. 117-11 Hifiside Avė.. 
Richmond Hill. N.Y. — Open daily 
from 11 AM. Free parktag.

Lynnco Sales, Ine. Manufacturers, 
Representativęs A Distributors. Res
taurant and institutional Supplies, 
Glassware. Containers. Chinaivare. 
Mops & Detergents. Paper & Party 
Goods. See ua for the very best. Spe
cial attenttan to all Church Socie- 
ties. 603 Bushiwck Avė.. Brooklyn 
6. N.Y. GL2-2670 - GL2-2834.

Galima įsigi/ti:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
910 Willoughby Avė., Brooklyn N.Y. 11221

BALTIMORES ŽINIOS

— Gaila, kad ji naujai rašy
ta, — atsikirto žvirblis. —Daug 
kur laksčiau, daug ką mačiau. 
Viskas plyšta pusiau. Nuo ka
ro pradžios iki pabaigos ir nuo 
pabaigos ligi naujos pradžios.

Balfo metinis vakaras įvyko 
balandžio 4, šeštadienį, Retu* 
vių svetainėje. Vakaras labai 
gerai pavyko. Publika maloniai
praleido laiką. Pelnas paskirtas 
padėti Balfui toliau tęsti savo 
kilnus darbus.

Nori, kad pavyzdžiais čirkš- Pavesario šventę (Spring
čiau?

— žinoma. Kas neturi fak
tų, tam nėra nė laktų, tariant 
jūsų paukštine kalba; nėra ant 
ko nutūpti. Kokius turi fak
tus? — paklausiau.

— Vokietija padalyta, Berly
nas perskeltas- Korėja persk
rosta, Kinija sudraskyta. Viet
namas pusiau perplautas. Pa
lestina perplėšta kaip Viešpa
ties rūbas...

— Negi tu žinai, kas Vieš
pats

t— Geriau už žmones. Jam 
giedu ant šakos tupėdamas. 0 
jūs, žmonės, ir Dievą norėtu
mėte padalyti: vieną turėti sek
madieniui, o kitą — šiokiadie
niam. Dėl to viskas skyla pu
siau. Žmonės jau ir mėnuli 
danguje skelia per pusę...

— Eik jau eik! Kokius čia 
niekus čirški?

— Ne niekus, o žmogiškus 
faktus. Lyg neprisimeni, kad 
a.a. Kenedis su gramtonu Ch
ruščiovu buvo sutarę bendrai 
erdvę tyrinėti ir mėnulio tur
tais dalytis. Įsivedė net tiesio
ginę telefono liniją- Dalinosi 
pasauliu: čia maskoliam, čia 
amerikiečiam... O maskoliai 
siekia ir Amerikos žemyną skel
ti per pusę- Kubą jau ats kė
lė. Panamą prieš JAV sukėlė, 
Venezuelon ir Brazilijon savo 
agentus Įkėlė, o JAV juodukus 
suvėlė, kad ir tie siektų pusės 
per pusę. Visos mokyklos per 
pusę — juodų ir baltų, visi 
darbai ir uždarbiai — per pu- 
są. O ar žinai, tamsta, kas da
ros, kai plauni per pusę? — 
paklausė čirkšdamas žvirblis.
— Darosi po lygiai, — atsa

kiau.
— Nevisada, — nučirškė 

žvirblis. — Jei galvą skelsi per 
pusę, bus lavonas, o ne lygy
bė. Maskoliai taip k* daro. Tvo
ja per galvą, o paskui sako: 
“broliuk, brolyti!”. Ana, atskė- 
lė sau Vengriją kruvinu tanku, 
o dabar vilniškė Tiesa rašo: 
“broliškoji Vengrijos žemė’ ’. 
Chruščiovas ten svečiuojasi ir 
gulažą lamoja. Ryja visą, ne 
tik pusę. Taip yra apžiojęs vi
sas “broliškas respublikas” — 
pusę Europos.

— Mitau, kad daug išmanai, 
— pagyriau BePastogį. — Tai 
sak/k. kodėl virkas taip daros?

— Gi dėl to, kad kur tik į- 
lenda rusas, ten viskas dalos 
per pusę- Scyla žmonių galvo
jimas ir norai. Vieni traukia

Festival) rengia Baltimorės ar-
kivyskupijos jaunimas (C-Y.O.). 
šventė bus balandžio 10 vaka
re naujame ir dideliame Civic 
Centre. Dalyvaus ir šv- Alfon
so jaunimas, kuris priklauso 
C.Y.O organizacijai.

Šv. Vardo Draugijos vyrai su
sirenka į metinį savo seimą 
balandžio 19, sekmadieni, gra
žiame Lord Baitimore viešbu
tyje. Seimas užsibaigs iškilmin
ga vakariene. Šv. Alfonso vy
rai raginami gausiai dalyvauti.

Sutvirtinimo Sakramentas 
bus suteiktas šv. Alfonso baž
nyčioje sekmadieni, balandžio 
12. Ekilmės prasidės 4 vai. 
popiet. Visi vaikučiai, kurie 
ruošiasi priimti Sutvirtinimo 
Sakramentą, raginami susirink
ti į šv. Alfonso mokyklą, iš kur 
eis procesijoje į bažnyyčią.

Lietuviu Studentu Sąjunga

į moteriškos koegzistencijos, 
viėhybės pašę, kiti — į prie
šingą pusę, o Maskva visa žeria 
savo pusėn. Ir taip kartojasi se
na pasaka naujai: “Ta katė tą 
pelo, ta pelė tą grūdą, tas grū
das — per pusę”.

Buožiukas-

rengia literatūros ir meno va
karą šeštadienį, balandžio 18, 
lietuvių svetainės didžioje sa
lėj. Vakaras prasidės' 7:30- Pro
gramoje dalyvaus menininkai 
iš Chicagos, Clevelando h* New 
Yorko- Baltimorietė Vida Mi
siūnaitė išstatys parodoje sa
vo meno kūrinius. Vakaras pa
sibaigs šokiais, kuriems gros 
popularus Jono Lekevičiaus or
kestras. Pelnas skiriamas pa
remti “Lituanus” žurnalui. Stu
dentai kviečia visus atvykti Į 
vakarą.

Suaugusių klubas balandžio 
19, sekmadieni, rengia Bowling 
Party. Nariai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir pakviesti savo pa
žįstamus. šis klubas veikia jau 
penktus metus. Savo sukaktį 
minės balandžio 25 iškilminga 
vakariene šv. Alfonso mokyk
los salėje. Klubas yra nemažai 
pagelbėjęs parapijai. Sveikina
me ir linkime sėkmės ateityje.

Ona Naujokienė, senos kar
tos lietuvė, kuri ilgą laiką gy
veno Baltimorėje, po sunkios 
ligos mirė savo namuose (Cour- 
tney Road) Velykų rytą, kovo 
29. Velionė, kol galėjo, daly
vavo ir dirbo Įvairiuose para
pijos parengimuose. Penki ku
nigai aukojo ^gedulingas mišias 
šv. Alfonso' bažnyčioje' "ba
landžio 2. Palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse. Liko nuliū
dęs sūnus Antanas ir dukterys 
Ona ir Eugenija.

Jonas Obelinis

CHINA PRINCE
97-32 63rd Road, Rego P'rk 

------ Near Alexander* ———
Exotic Cantonese cooktag. special 
house dinners or savorv Polvnesian 
dishes: partv accommodations.

TAKE OUT SERVICE 
BR 5-7220

Scar- 
hardt Distributors of coki keg. can. 
bottle beer and all flavors of soda 
by the case for all occasions. We de- 
liver to your home; special consider- 
ation to societięs t religious groups. 
YOnkers 3-4292, 400 SaivmiU River 
Road. Yonkers. Pick-up and Save!

AMAZING PRCCESS

PUIKI PROGA —
Suteikite džiaugsmo savo šeimai, draugam bei pažįstamiem!

Dovanokite

CHRUOOIOVAB - Krtmfriel Va
noja: VMM 0»hA*"’ fr P"**---

For your wedding! Its the Wake- 
field Terraee under the personai su- 
pervision of Al Ciardullo mgr. Com- 
plete catering service, 2 new ball- 
rooms. banquets. shovvers. parties, 
etc.: religious groups svečiai consi- 
deratino. Gali FA 4-7733. 694 East 
241 St. (cor. White PI. Rd. > Bronx.

No more faded or stained carpeting. 
Can be cleaned and dyed any color 
in your home or business.

CREATIVE CO.
New York City TE 8-2965

LIETUVOS KANKLES

w I G S

PAPPAS Restaurant Inn. 254 West 
14th St.. at 8th Avė.. N.Y.C. We 
serve the finest food anyvhere at 
moderate prices. King size helpings. 
Visit us when in this a re a and you 
will tell others. For reservations — 
call WA 9-9421.

SUNNYSIOE BRAUHALL

For the Finest of Banguet Halis for 
Weddings. Communions, Confirma- 
tions. If vou want the veri' best — 
call RA 9-9311 — SUNNYSIDE 
BRAUHALL. 41-06 Queens Boule- 
vard, Sunnyside, LJ.

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

HOUSE OF FU

Open Overyday

Cocktails - Lunčheon - Dinner 
Take Out Orders .— Rear Parl’in^ 

574 North Avė.. New Rochelle. N.Y.
N E*2-0821

LADIES IMPORTED WIGS
Life time guarantee. 1CO% imported 
Virgin hair, all shades. custom fitted. 
Easy time payments $59.95 up. Call 
for home demonstration. No obliga- 
tion — CY 9-4672.

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

MARY H. VIDERS.NSID
INTERIORS

6801 Bay Parkvvay 

Brooklyn. N. Y. BE 6-7127

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.

PAPPAS FINE FURS
COATS - JACKETS - BOLEROS 

We repair and remodel 
20 vears at the šame nlace 

133-63 41st Avė. <off Main St.) 
Flushing. L. I. 
. FL 3-0675 ,

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

Užsakymus, kartu su money order ar čekiu siųskite:

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

STEREO 34.95 MONO $3.95

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y
Telefonas STagg 2-5938

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

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

investacijos.

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

87-09 J«ma!cų Avė., Woodhaven 21, N.Y. Tel VI 7-4477

Balandžio-April 25-26 <LtL
Iš Brooklyno išvykstame balandžio 25, šeštadieni, tuojau 
po mišių, kurios maldininkų intencija bus aukojamos 6:30 
vai. pranciškonų vienuolyno koplyčioje — 680 Bushwick 
Avė., Brooklyne. Jeigu bus keleivių, autobusas sustos {ja
keliui ant Route No. 1*9 prie Sacred Heart Church, Eliza* 
bet h, N. J. • Kelionė ten ir atgal, įskaitant nakvynę vieš* 
būtyje ir pusryčius bei vakarienę, kastuos $30.00 asme
niui. Vietas prašome rezervuoti iš anksto, nes eis tik vie
nas autobusas, o ir nakvynes reikia i šsakyti iš anksto.

•

Visais keliones reikalais prafiome kreiptis j DARBININKO admi

nistratorių tėvg Petrų Baniūnų, O F M, 910 Willoughby Aventie, 

Brooklyn, N.Y. i 1221; Telef. GL 2-2973, vakaras — GL 5-7068.

WEEKENDS can be wonderful!... 
v.-hen you spend your evenings

D A NCIN G
with the nice people yotiTl 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. BECKERS 
LA MARTINIOUE

57 W. 57th St. (6th Avė.) PL 2-2234

G'.rls’ Party Dresaeą Wę specialize 
in original gorgeous dresses for all 
special occasions. Custom made to 
your order for special parties wed- 
dings, communion, confirmation etc. 
All sizes thru Juniors. Phone for 
appointment MU 5-3869 Caradele, 
Ine., 168 Madison Avė., N. Y. City.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

MOVERS SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

Suburban dining with a 
Continental flavor

MARCPIERE
Your Hosts:

Peter Corte - Marce Gardenghi 
Rte 110. MELVTLLE, L.I.

CHapel 9 8221

If you are visiting New York — 
or just dining out — treat yourself 
to the Best —

REX RESTAURANT
Continental Food at its superb Best 

147 E. 60th Street. N. Y. C.
TE 8-9739 TE 8-2024

Oay Phone Nigth Phone
MElrose 5-9196 CYpress 8-8250

EMIL A. LANGE 
MOVING and STORAGE

Local and Long Distance Movers 
‘East or West Lange Movė the Best’ 
731 Melrose Avė., Bronx 55. N. Y.

"For the Best Movė” call CL 7-2521 
Bogart-Camin Co. Van Service — 
Moving & Storage serving all 5 Bo- 
ros and Long Island. From 1 piece 
to a complete home. Call us for rates 
and free estimates. Fast, reliable, 
courteous Service. 1205 East 93rd 
Street, Brooklyn, N. Y.

BALTI MOR6S Sv. Alfonso parapijos suaukosiu klubas balandžio 25 ren
gia banketą. 14 k. į d. Alberta Šalkauskienė, Darata Adomaitienš, Rich- 
•ird Vandenberg, Onutė Lekevičienė. Nuotrauka Baltimorės Radijo valan
dėlės.

WEDD1NG

UPHOLSTERY Pre«tige Formai Wear Tuxedo ran
tais & sales, all the latest styles * 
colors, tropical daytime strollers. 
šilk mohairs. Continental and ivy 
league styles, summer formals, eut- 
awavs, perfect fit guaranteed. Park- 
ing in rear. (516) OR 8-4822 — 2806 
Long Beach Rd., Oceanside. L. I.

T0WN & COUNTRY 
UPHOLSTERERS

Draperies and Bedspreads, Furni
tūra repairs by Irish eraftsman — 
1320 Ogden Ave^ Brome 52, N.Y. 
Time payment arranged.

Call JE 8-9660
Ask for PHIL BRENNAN TOURS

CHAIR $6 SOFA $12

Bottoms rebuilt likę new. 10 yėar 
guar.- New heavy vvebbing, spiring 
tateriocked. dust proof Untag. Chair 
cushions rebuilt $5; foarn rubber 
cushioiia, all sizes; furnitūra expert- 
ly shampooed — ALL BOROS — 
EV 4-0078 MU 9-0546

r, --------------------------- ---- ---------------- - —

Corning to the World‘s Fair or va- 
estioning in N.Y.C. For tours when 
in N.Y.C. call LT 1-2828. Crossroads 
Sighiseeing Corp. Escorted ledu re 
tours via air eonditioned buses, spe
cial consideration to religious groups 
and socidiea. Make your reserva
tions now! 1572 Broadway, N. Y. C.

Virgin!* 3-3605 — Photostat* and Framing. Wedding, Portrait, Candid, 
Children. Communion. Confirmation. Graduation. Reproductlons. Commerdal 

LIBERTY ART PHOTO STUOIO 
125-11 Liberty Avenue, Richmond Hill N. T. 11419

Studio houn 9:30 to 9 — elosed Wednesday — Sun. 11 to 5:30 o F. ERBA

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją! 
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litą* bendrovė akcininkų kapitale investuoja pelningai iki 
12^ ir kennervatvviai | trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antros "mortgage". namus Ir Lt Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo daBs yra investuojama Ir | Akeliu Biržų. Šiuo metu vienos 
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. M kaina bus pakelta.

Vlsofs akcijų pirkimo reikalais pražome kretotls:
V. VEBELIONA8. 100-21 89th Avė.. Richmond Hill M.Y.; HI 1-0799 

arba
A. VEDECKAS. 83 Morgan 8t., Stamford, Conn. — Tel. 325-0997 
Darbo valanda*: Mokiadieniais 0*9 vai. vak.; Mtaiflaniala 9-4 vai.

200 Orchard Si. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y. į

R Ę P U B L I C
Uquor Store, Ine.

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

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

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečiu ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFĖRTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3 3S44

CRANE SAVINOS &LoanAssociation

milinį!

' I ' llil " 
nmiIHUHiaasa
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and
B. B. PIETKIEWICZ. Pres

Rockwell Street. Tel. LAfa.vctte .3-1083
Nemokamai vieta ai»<»m<»bilin’,.-

41 /2 % investment
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prie# mėnesio 15 d duoda dividend-is už. vi«a mėnesį 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Pražome aplankyti nauja mūsų narna.

VALANDOS; P»rmd. ir ketvirt. 9.00 ryto 8:30 vakaro. Anlrad tr 
penktadienį 9:00 ryto — 5.0U vakaio, ftcštadienala 
9:00 ryto — 12:00 dieno*. Trečiadieniais uždaryta.



SPORTAS
Gražiam orui esant, pereitą 
ikmadienį LAK pirmoji fut- 
>lo vienuonkė Knicfcerbocke- 

pusiaubaigmės, įveikdama Itab 1 
spartą pasekme 4:1. Rungtynių j 
pasekmė kiek klaidinanti. Nor
malus rungtynių laikas (90 mi- I 
nučių) baigės lygioms 1:1- Tik | 
po dviejų pratęsimų po 15 nūn. 
■laimėjimas atiteko LAK- Mūsų 
futbolininkai aikštėje kovojo 
lygiai 2 valandas.

LAK žaidė tokios sudėties: 
Jankauskas; Vaitkevičius, Re- 
mėza I; Trampas, Remėza U, 
Daukša; Žadvydas (SchiHi), 
Vainius, Budreckas, Klivečka, 
Vasiliauskas.

Rungtynių pradžioje lietu
viai buvo rimtai pasiryžę į- 
žengti pusiaubaigmėn. Puolikai 
be atvangos puolė italų vartus; 
deja, netaikliai. Viduryje kėli
nio į Klivečkos suktai paduotą 
baudos kamuolį įsiterpė Trum
pas ir galva įmušė kamuolį 
(1:0). Bet susidarė pavojus ir 
mūsų vartam. Remėza I krisda
mas su keliais išmušė kamuo
lį iš tuščių vartų, išgelbėdamas 
mūsiškius nuo tikro įvarčio.

Toliau mūsų gynikai žaidė 
prastai neapskaičiuodami aukš
tų kamuolių ir leisdami pasi
reikšti techniškai geriems prie
šininkams. K mūsų puolikų bu
vo neryžtingas Vasiliauskas. 
Klivečka per ilgai užlaikydavo 
kamuolį. Budreckas daugiau 
žaidė rankomis nei kojomis.

Antro kėlinio viduryje italai, 
išnaudoję mūsų gynikų nesusi
pratimą, išlygino. Tokį įvartį 
gauti būtų gėda net ir jaunu
čiams. Ir toliau mūsų gynikai 
spardė kamuolį, kur tik papuo
lė. Vėliau Remėza I kiek pasi
taisė.

Rungtynes baigus lygiomis 
ir du kartus pratęsus mū
sų komanda kovoja pasigėrėti
nai- Pirmu atveju pro du gy- 
nikus prasimušęs Budreckas ap
gaulingu kamuoliu ženklino 2:1. 
Antruoju atveju mūsiškiai dar 
geriau pasirodė- Vėl prasimušė 
Budreckas ir Klivečka, ženklinę 
3:1. Paskutinėje minutėje kai
riu kraštu prasiskverbė Vasi
liauskas. Geras, žemas padavi
mas į vidurį- Klivečka buvo sa
vo vietoje, ir 4:1.

Taip mūsiškiai įžengė į 
Knickerbockerio taurės varžy
bų pusiaubaigmę. Gero pažymio 
nei vienas žaidikas nenusipel- 
nė, bet visas vienetas girtinas 
dėl savo taktikos ir kovingu
mo. Atmetus silpnus gynikus, 
visi kiti buvo virš vidutinišku
mo. Nors gynikai ir žaidė silp
nai, bet dėl geros gynybos tak
tikos nesulaukta ir priešininko 
gero įvarčio. Per paskutines 
šešias rungtynes mūsiškiam ge
ro įvarčio kaip ir neįkirsta. 
Gauta smūgiai — tai daugiau 
nesusipratimo vaisiai.

Seniausio Amerikoje

DAINUOJAME 
SU LIONE

Dėl didelio žmonių pareikalavi
mo grynai Hetuviikų dainų, Lio
nės Juodytės naujas LP-1003 al
bumas jau išleistas. Gaunamas 
Darbininko Administracijoj, 910 
Wiltoughby Avė., Brooklyn, N. Y., 
Mra A. Ginkus 495 Grand SL, 
Brooklyn, N. Y. ir kitose vietose, 
kur pirmosios plokštelės buvo 
gaunamos. Kaina $5.00. Norin
tiems įsigyti dvi plokšteles, LIO
NE JODIS AT TOWN HALL ir 
DAINUOJAME SU LIONE, abi 
plokštelės už $8.00. Didesniems 
kiekiams duodame nuolaidą. Pra
šome siųsti užsakymus su čekiu: 
Alex. M a the w s, 256 Union Avė- 
Brooklyn 11, N. Y. ■. • v

Padėka
Visiems, kurie, mūsų bran

giai žmonai, mamytei, sesutei

PAULINAI KYNASTIENEI - 
MEILIŪNAITEI

mirus, suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą, meldėsi už jos sie
lą, pareiškė jai pagarbą ir mus 
užjautė, nuoširdžiai dėkojame.

Ypatingai dėkojame kun. J. 
Pakalniškiui ir vargoninkui A. 
Kačanauskui už maldas koply
čioje ir palydėjimą į kapus. 
Kun. Dr. Dagiui, A. Koncei, A. 
Ostapui, A. Vekseliui už tartus 
atsisveikinimo žodžius ir pa
reikštą užuojautą jų atstovauja
mų organizacijų vardu.

Nuoširdi ir gili mūsų padėka

Pąrduodamas gražus bunga- 
low iš keturių kambarių. Yra 
prie Woodyerest Dr., Farmmg- 
ville, LX Kaina tžk >4,500. 
Vasarnamis yra lietuvių-vokie
čių gyvenamoje vietoje- Teirau-

tanuems. kurie užprašė už vė- TeLlsiėTGR 5-5046.: 
lianės sielą šv- Mišias, puošė 
gausiai jos karstą gėlėmis, pa
lydėjo į amžino poilsio vieta ir 
pareiškė užuojautas žodžiu, laiš
kais ir spaudoje.

Ypatingai dėkojame Puzi- 
nauskų. Molerių, Bendorių, Ruz 
gų, Barauskų šeimoms bei L- 
Špokui, V. Meiliūnui ir A. Vak- 
seliui už rūpestį ir globą sun
kiausiose mūsų valandose. 

! Dėkojame už rūpestingą lai- 
ootuvių tvarkymą šalinskų lai
dotuvių įstaigai 

Albertas Kynastas, 
Bagdžiūnu, Landsbergiu, ir J. 

Matulaitienės šeimos.

LAK dabar pirmenybių len
telėje yra 5 vietoje. Pradėjus 
sezoną su tokios formos koman
dą, kokia dabar yra LAK, gali
ma buvo užimti pirmąją vietą.

Ateinantį savaitgalį mūsiš
kiai rungtynių neturės.

Atletas

tCHANGF 
W»1

rethaoad. Stos aeteetion of ueed caro, 
evežy car aoM wfth gunantea.

CAVALLO- KAPPLER, INC. : 
48-05 Rpssevett Avė.. Woodside T?. 
N.T. tai H! 64300 (Bilas SL Sta- 
tton IRT Sutaray)

A. ttinnriraa.lia T.JttttrUąJr. 
uis, A, GttnrfN *»*. YsOMautas 
uu. X Kaip** *»’£*’»- 
ta* 175S X KflM» 3888, .S- Kabu
tėms IMK D- P**W» IMK K. 
Baisas IMT. P. Rutkauskas 1575, 
K. Staknya IMK AL Šuky* M7T, & 
Trojanas IMK A. Vaailiauaica* MM. 
Malonu matyti EMt MtMw «8**- 
MMn meistrų klasėj IMI m. »a 
turtjp MM. o MM — MBT t*.

Raštelio tarpkiuMatas j. M*®® 
pabaigą So. Bostono U*D ėachma- 
tlntakai kiek timptelėjo. Prtsė <M 
savatti jic įveikė Cambridge 3 ko
manda. o dabar — BoyMtcno Sach-

Chryrier all new economy car 
vrannMfy 5 years or 5000 miles 

vhfch ever comee flrsL

PHILLIPS FU NĖR AL HOME

ICddle VHlage

6LB4N K COOK

SyMaet Funeral Home

reasonable rate*. Cbapels in all bo- 
roughs, 2 blocks north of CathoHc 
Church. 28 DeVfae SL, SyoaaeL UL 

(516) WA 1-1372
_________________ ___ *_________ 2___ ai_________ -

" - ■ ; VĘISS A KATZ^ WC ‘ 

vn naaManaLk^.o. va-CB i-un
- WL fCAfMENV PUIKYBE

DIDELB FĄSWMGMAS AUDINIŲ
■ vym ir moMi iMta, apMuflA&m. Mdmefc ir kt
• k vietinis vftntt, Mto, aedvfinM.
• 8mmWW’ 'ictov tafeM rirafeMt aadttM I «Mm*®
■ Męs jpaHįdinome mlvo patalpas, kad galėtume geriau 

pataršanti k&jMŪtt- Prašome užeiti ir padžifiriti'

JMmut jūs galiUf aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
■ 'Mas* įstaiga. Wp pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į H 
Maus RovistU Stangos vaMomus kraėtus. Mes parūpiname vizas, 
aūtvarkoene, rezervacijas' ir kL Smulkesniems informacijoms raėy* 
ktte/airamtrinfrit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui | R. Europą

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

Alekris KBnovaa.
- Jauna moksleivė, Gecilia Rock iš 

d. {nusideda Nevr'Yortte.

landžią 11, 12 ir 18, 19 dxL, Gom- 
pers Park Fleld House.

Pabaltijo koresp. p-bes (susiraši- 
nėjant) laimėjo Estija 43 tš., Lietu
va 42% ir Latvija 32% tš. Lietuva 
įveikė Latviją 23:17, pralaimėjo Es
tijai 19%:20%.

Šiaulių miesto p-bes laimėjo A. 
Uogelė 10% iš 11 galimų, 2 v. A. 
Šulinskas 8% tš.

Vilnietis I. Vistaneckis, Leningra
de, profsąjungų p-bėse pasidalino 
3-4 vietas, surinkęs 7% tš. Laimėjo 
Leinas 9% tš.

V. žižys įveikė garsai didmeistrį 
Fischerį, Montrealio simultane, su- 
žaidęs įdomų siciliškos partijos va
ri jantą. Baltieji: R. Fischer, juodie-

1. e3c5 2. Žf6a6 3. d4cd 4.2:d4 
2f6 5.2č3e5 6.2f3Rb4 7.2:ė51M)! 
8. Vd4 Rx3+ 9. be d6 10.2c4 8:e4! 
11. Re3Be8 12.Rd3 2c6 13. Vb6Vf6 
14.0-0 d5 15.2a5V:c3 16.2:c6V:c6 
17. Vd4Rf5 18.Bfel2d6 19.RflBe4 
20. Vdl Bae8 21. Be2 Rg4! Baltieji 
pasidavė.

Reikalinga senesnio amžiaus 

maistas- Dėl atlyginimo h* kitų 
informacijų skambinti telefonu 
po 7:30 vai vak. SK 6-6672 ar
ba rašyti adresu: Julius But
kus, R.D. 2, Cortland, N. Y.

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

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave^ prie DeKalb Avė. 
Brookiyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penkiadieniais 6 vaL p.p 

šeštadieniais iki fllmoe pabaigos. 
Trečiadieniais — ’Ž vaL dienos. 
Penktadienį, balandžio 10 — iki 
Trečiadiento, balandžio 15, 1964

Linksma, nuotaikinga filmą —

“UNO DER HIMMEL LACHT
DAŽU" 

Vaidina:
P. Horbiger, M. Koch, G. Riedmann 

Priedinė flli/ia:
"ScMom Hubertus"

Ir naujausia Vokietijos savr't. apžvalga

BUSS. OPORTUNITY

^smooo
$1595

SKYUNE SPORTSCARS.
INC

•502 New Utrecht Avė., Bįklyn 
T«Li CLoverdale 9-7199

n-i i~ — ~ ------------------------
AUTO SERVICE

BURKES Foreign Car Service, Ine. 
707 E. 12th Stfeet. New York City, 
Tel. OR 7-9830. Specialistai Volks- 
wagenam ir kt. užsienio mašinom. 
Europiečiai mechanikai su fabriko 
patyrimu. Atdara šeštadieniais. Dir- 
bara nuo 8 ryto iki 6 vak. Burkes 
patarnavimo dar niekas nepralenkė!

IMPERIAL AUTO BODY Ine. Col- 
lision work, body & fender repairs, 
refinishing and repainting, color 
matehing, all types of welding, 24 
hour towing - Insurance appraisals, 
guaranteed work. Call NE 9-9077, 
96-14 Northern Blvd., CORONA- 
Queens. *

THODON

LIMOUSIKE SERVICE

Airport, Weddtogs; no trip too long 
or too short — 3145 Bailey Avenue, 
Brome 63, N.Y^ Kl 6-9589. Air con- 
ditioned Cara.:

TOM DONNELLY

REAL ESTATE

HOUSES FOR SALE
$490 Downpayriient. Houbes bought 
for cash. Kstates. Con»e and see us 
or teląAoae. ^e. bave over 1000 
houses tor aątak^H^MigaUon. Open 
every.day inchided .Sundąys,

JACK BERNATEAU, proprietor 
APEX REAL ESTATE 

716 Broadway; Brooklyn, N. Y.
EV 8-3400-.3401 - 3402 -3403

Ouėens, Woo<ftaven, Cypress Hills 
modern 2 fam. brick semi-detacbed 
30x100, 2 car garage, private drtve. 
13 rms. 2 rear bedrms on lst floor, 
3 on 2nd, finisbed basement with 
kitehen, 2 apartments on title $30,500 
surrounded by 3 parishes: BL Sac- 
rament, SL Sylvester & SL Thomas. 
Ou-ner. AP 7-4806! ’

QUEENS, Corona — Ask for Julius 
*HI 6-7296 — - World’s Fair Area, 
Our Lady of Sorrows Parish — 4 
family brick, firiished basement, 3 
apartments vacant... Can see at 
106-76 38th Avė. (Comer 111 SL).

STORE — SHOP

ALBERT-MAIER, INC.
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios -r- namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, N. Y.- TRemont 8-8193

Stanley’# famoos Pipe A Cigar store 
"Pipes and Cigaro are better for 
your health”. Pipes from England: 
famous Dinūrill, Charatan, Sasioni; 
all ftanobs bitai J of ptpes and ci
garo at knv prices-. Mali ordero fllled 
promptly. We repair ptpes. 709 6th 
Avė. at 23rd SL NYC; WA 4-5224.

CANCRO FUNERAL HOMES, 
Ine.

3710 White Plains Rd., Bronx 
Dignified and Economical 

Funeral Service
Chapels available in all Boros 

Kl 7-6464

FLORISTS

Cosmos Parcels Erpress Corp.
Paskubina siuntinį draugams ir giminėms į bet kurią SSSR dalį 

Licensed by V/ O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

-------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteritkiems 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 ksiumraMių rašykite ar aplankykite jums artimiausią, skyrių:

E. FRANK FLORIST
152 Montague SL, B’klyn (Down- 
town shopping area). Fkrivers by 
Frank for all occasions — wedding 
bouguets, funeral designa, corsageft, 
birthdays, etc. We deliver; ftowers 
wired anywhere. Phone MA 4-3975.

PRINTING

i
CLANCY ASSOCIATES l 

T. CAGNARD
Serving all Boros 

Multigraphing - Offset 
M24eHOURI^RVICElg

250 Park Avė., N.Y.C., YU 6-7833

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING 

CO.

For the Finest 
In Newspaper Printing 

197 E. 4th Street, New York City 
OR 3-1830

• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ....................AL 4-5456
• NEW YORK 11, N.Y------135 W. 14th Street .. ........... CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ...........  EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y___  800 Sutter Avenue .......  Dl 5-8808
• ATHOL, Masa. — 61 ML Pleasant Street......................CH 9-6245
• BOSTON 18, Masa. — 271 Shawmut Avenue ............ Ll 2-1767
• SO. BOSTON 27, Masa. 327 Weri Broadway .......Tei. 268-0068
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ------------TL 6-2874
• CHICAGO 22, IH. — 2222 W. Chtcago Avenue...... ....BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Hafetead Street.......... WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road............. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 630-38 Bridge St, N.W. GL 8-22^6
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .......... TO 7-1570
• HARTFORD 14, Co<m.—200 Franklin Av^ Tel. 233 8030, 246 0215
• IRV1NGTON 11, NJ. — 762 Springfieid Avė. ......... tS 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue.............. Rl 3-0440
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė........................GR 6-2781
• LOS ANGELES 22,.Cailf. — INO So. Atlantic Blvd... AN 1-2994
• LAKEWOOD, N-I. — 126 - 4th Street —..................  FO 3-8069
• NEWARK 3, N-I. — 428 Springfieid Avenue ......... Bl 3-1/97
• NEW HAVLN, Conn. — oUS Congress Avė.................  LO 2-1446
• PATERSON 1, N-I. — 99 Main Street ......................  MU 4-4619
• PASSAIC, NJ. — 176 Market Street................ ........ GR 2-6^87
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė........ PO 5-5892
• PITT8BURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU 1-2750

SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street........ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street .................... PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass___ 174 MiHbury Street ............ SW 8-2868

i CLEANERS

G-'od Home Keepers Laundry and 
Cleaners (Yankee Stadium area) — 
Quahty Ory cleaning, rapid service, 
complete landry service! — Drapes, 
blankets, eurtains, furniture covers, 
bridal gowns, rūgs shampooed and 
cleaned; free storage & mothproof- 
ing, free pick-up - delivery. — 844 
Gerard Avė., Bronx, NY. ME’5-0417

MINUTE MAN CLEANERS

Shirt launderers. Licensed Sanitone 
Cleaner East Bronx. Pick-up & De
livery. Wedding gowns> formai wear, 
draperies, eurtains, blankets, etc. 
Certified cold storage vautt. 2504 E. 
Tremont Avė., Bronx; TA 3-6790.

E Z WAY Automatic Dry Cleaning 
(coin op.) — 172 Šast 89th SL, W. 
of 3rd Avė. — 8 Pounds only $2^0 
pick-up & delivery service offered. 
Typical family load: 1 ladies suit, 2 
men’s sport coats, 3 sweaters, 2 pair 
slacks, 2 ladies blouses, 3 scarfs or 
1 pair wool gloves. — TR 6-9964 — 
Hours 8 AM to 9 PM.

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS j

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

Cor. DELANCY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
{•skyrus ėeėtadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiukai, ukrainiškai

Važiuoti BMT ižlipant Essec Street, keltis elevatorium į 
viržų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

Visi kailiniai siuvami mūsų sitr/yk- 
k>je, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome Idili
nius, kai 11 Trinius apsiaustus, Salikus 
(stols). Galite pasirinkti U dalelės 
atsargos karaloilio, Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelispasirinkimas | 
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 o CHetoea 2-0530

WH1TE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-M JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 8-9519

&A1M VSSTUVRM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 
gan tilpti 100 dalyvių

OPERETĖS CHORO

įvyks

balandžio 18, šeštadienį

Well established Delicatessen in the 
Bronx, Highbridge vicinity. Now do- 
ing over $1100 Veekly, 5 year lease, 
rent $50 monthly. Opp. Sacred Heart 
Church. Ekcellent opportunity for 
eocperienced CathoHc couple. Good 
living assured; uwner kas other in
teresą. Price $6,500. — LU 8-517Ū

LEFFERT8 BAKERY
Savininkės Louise Wetas asmeniš
koj priežiūroj kepyklos gertaurioe

korte yra prato naudoti tik gertau-
rygos kailinių stovėjai

NEW YORK, N. Y.

7 vai. vak. Kasa

Apreiškimo parapijos salėje
PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKB 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

S & G MEAT MARKET

Programoje:

OPERETĖS CHORAS, vad. muziko Mykolo Cibo 

solistė IRENA STANKŪNAITE

SCH A L L E R & WEBER
augsciausios kokybes produktai

aktorius KAZYS VASILIAUSKAS Kelionei ir TV užkandžiui

Po programos šokiai grojant Romo Butrimo orkestrui 9 
© 

---------- Veiks bufetas ---------- S

Auka 2 dol. asmeniui
1 dol. studentams

6 DIDŽIULfiS KRAUTUVĖS 6
New Yorks

Aatori JaJa AB L»10
Jackson Hcights

DE 5-1154

VBRtB 6MMN TAIBH

ANTANAS VAITKUS, vedėjas

. buvuri 
>40 Grmd

VYTAUTAS

21, N. Y. • Tol. VI 9-50H 
KRAUTUVE

N. Y. • Tat STagg 2^329
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Tradicinis vaiky pavasari* 
balius bus balandžio 19 Apreiš
kimo parapijos salėje, Brook- 
iyne. Pradžia 4 v- popiet. Pro
gramoje — kaukių maskara
das, žaidimai. Rengia šeštadie
ninė mokykla ir kartu kviečia 
atsilankyti ir mokyklos nelan
kančius vaikus.

Dail. Povilas Puzinas, gyve
nąs New Yorke, laimėjo The 
Andrew Carnegie premiją 500 
dol. už paveikslą “Prieplau
ką”. Tas pats paveikslas Hen
ry Ward Ranger Fondo buvo 
nupirktas už 2000 dol. Ame
rikos meno muzėjų kolekcijai. 
Praeitais metais lapkričio mėn. 
jis laimėjo kitą 300 dol- pre
miją'išTheAHied Artists of 
America Golden Anniversary, 
kur dalyvavo parodoje.

Regina Siniuts, Montrealyje 
ėjusi aukštuosius mokslus ir 
gavusi stipendiją, New Yorke 
tęsė studijas toliau. Studijavo 
anglų kalbą ir literatūrą ir ga
vo daktaro laipsnį. Pasiliko 
prie universiteto dirbti moks
linį darbą.

Tėv- Juozas Vaišnys, S.J. iš 
Montrealio, bus pagrindinis kal
bėtojas Lietuvos prezidento An
tano Smetonos 20 metų mir
ties minėjime, kuris rengiamas 
gegužės 3 Statlerio viešbutyje 
New Yorke. Minėjimo rengi
me dalyvauja 25 New Yorko 
lietuvių organizacijų.

. Dr. Stasė (Kerpytė) ir Sta
sys Žadeikiai kovo 23 susilau
kė dukrelės Neringos Sabinos. 
Žadeikiai dar augina dukrelę 
Indrę.

Moksleivių ateitininkų Mari
jos Peckauskaitės kuopa New 
Yorke ruošia Motinos dienos 
minėjimą gegužės 10 Apreiški
mo parapijos salėje. Bus suvai
dinta M. Ramonienės “Gėlės 
Mamytei”.

Kat. Motery Sąjungos 29 kp 
susirinkimas šaukiamas sekma
dieni, balandžio 12, 4 vai. po
piet Apreiškimo parapijos salė
je. Visos sąjungietės prašomos 
susirinkime dalyvauti.

Putnamo sesery r ėmė j y gil- 
dos valdybą, kurią sudaro Ruz
gienė, Kregždienė, Strazdienė, 
Samušis, Giedraitis ir Matulai
tis, pakvietė iš Putnamo 30 vai- 
dintojų grupę, kuri balandžio 
26 Apreiškimo parapijos salėje 
suvaidins lietuviškas vestuves. 
Po vaidinimo šoks N. Y. jauni
mas su artistėmis ir draugais, 
nes gros geras orkestras-

| New Yorko

Į
VYRU OKTETO!
I-sios plokštelės 1

‘KRIKŠTYNOS’ j
! Vieta:

Club 880
Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y.

Laikas:
Šeštadienį 
balandžio 11 
8 vai. vak. 8

S Oktetas iSpildo
? trumpą dainų programą.

I
 Šokiams groja
Radionovo 
orkestras iŠ Hartford. Conn. i

Svečiai bus nemokamai valdi- į 
narni sode, alumi ir Įvairiais i 
užkandžiais.
Stalus rezervuoti pas Juozą t 
Nakutavicių — AX 7-7374. i

įėjimo auka $5.00. š

Vakaro metu galima bus jai- g 
gyti naujoji plokštelė.

Kviečia visus

New Yorko Vyrų Oktetas J
< , ,rLietuvos Atsiminimų Radijas į

Radridja ......................  GL 5-7281
Administracija .............. GL 2-2923
Spaustuvė .................... GL 2-6916
Vienuolynas ......  GI. 5-7068

Antanas Mažiulis, naujasis 
“Į Laisvę” žurnalo redaktorius, 
iš Bostono buvo atvykęs į 
Brooklyną, kur pranciškonų 
spaustuvėje susipažino su tech
nikiniais žurnalo redagavimo 
darbasi. “Į Laisvę” žurnalas 
anksčiau buvo spausdinamas 
šioje pačioje spaustuvėje, vė
liau perkeltas į Chicagą. Nuo 
šių metų žurnalas vėl grįžo į 
Brooklyną. Antanas Mažiulis 
dirba Lietuvių Enciklopedijos 
redakcijoje Bostone.

Susižiedavo. Balandžio 5 
Brooklyne susižiedavo Juliaus 
ir Severinos Tiškų dukrelė 
Gražina-Gina su Petru Walles 
Vasiliausku iš Florai Park, N. 
Y. Tiškų namuose buvo vaišės 
kuriuose taip pat dalyvavo P. 
Vasiliausko tėveliai, teta ir gra
žaus lietuviško jaunimo- Gra-
žiną Tiškutė yra modistė vie
nam dideliam grožio salone 
New Yorke, o Petras Vasiliaus
kas. baigęs chemiją, antrus me
tus studijuoja mediciną.

Apreiškimo parapijos 40 va
landų atlaidai bus balandžio 
12, 13 ir 14 d. Pamokslus sa
kys: sekmadienį — kun. P. 
Žemeikis iš Bayonnės. pirma
dieni — jo brolis kun. A- Že
meikis iš Kearny, N. J., ir ant
radienį — kun. Fr.Bulovas iš 
Maspetho. Visi jie yra čia gi
mę ir augę kunigai. Kviečiama 
pasinaudoti atlaidų malonėm. 
Išpažinčių bus klausoma kiek
vieną vakarą.

Dail- Romo Viesulo vienas 
grafikos kūrinys yra Brookly- 
no muzėjuje vykstančioje 14 
tautinėje grafikos parodoje.

Darbininko skaitytojos: A- 
Garliauskienė, G. Katilienė, V. 
Gaigalienė ir D. Tamulaitienė 
atostogauja Floridoje. Draugės 
jas sveikina ir linki gražių 
atostogų

Jokūbas Stukas su savo mo
tina ir teta buvo išvykęs atos
togų į Floridą.

MOTERŲ TALKOS SUSIRINKIMAS
Motery Talka savo pirmąjį 

susirinkimą turėjo balandžio 
4 Gražiūnų bute, Woodhavene. 
Susirinko nemažas būrys nau
jų talkininkių. Susirinkimą ati
darė. ir jį pravedė Pasaulio Lie
tuvių Katalikių Organizacijų 
Sąjungos Valdybos pirmininkė 
M. Galdikienė, sekretoriavo A. 
škerienė. Susirinkimo dalyvės 
labai domėjosi Moterų Talkos 
statutu, kuris buvo PLKOS val
dybos paruoštas. Padarytos kai 
kurios pataisos. Talkininkės, 
tarp kitų užsibrėžtų tikslų, 
kreips ypatingą dėmesį į reli
ginius ir tautinius reikalus. 
Bus rengiamos paskaitos, minė Lietuvių dienos išvakarėse.

PIANI8TC8 ALDONOS KEPALAITĖS pagerbime ii k. j d. Marija Žukauskienė, Nijolė Ulėnienė. aktorius 
Vitali* Žukauskas, A. Kepalaitė, Jurgis Montvila. Nuotr. V. Maželio.

ATVELYKIO popietėje balandžio 5 Carnegie Endowment salėje. Nuotr. V. Maželio.

Atvelykio popietė turėjo didelį pasisekimą
Atvelykio popietę balandžio 

5 Carnegie Endowment salėje 
Manhattene surengė Lietuvių 
Moterų Atstovybės New Yorko 
klubas, kuriam šiemet pirmi
ninkauja dr. M. Kregždienė. 
žmonių į popietę atsilankė 
kaip retai daug.

Popietę pradėjo pirmininkė, 
prisimindama lietuviškus Vely
kų papročius ir pakviesdama 
su paskaitą poetą Stasį Sant
varą iš Bostono.

Svečias kalbėjo apie lietuvių 
poeziją, plačiau sustodamas 
ties poezijos esmės klausimų, 
peržvelgdamas nueitus lietuvių

LB New Jersey apygarda ge
gužės 9, šeštadieni, šv. Jurgio 
draugijos salėje. 180 New York 
Avė., Newarke, rengia banke
tą — balių su meninine prog
rama. šokiams gros geras or
kestras. Pelnas skiriamas sti
pendijų fondui- 

jimai bei akademijos. Moterų 
Talkos komitetan išrinkta H 
Gražiūnienė. A. Škerienė ir 
M- Vaitiekūnienė- Revizijos ko- 
misijon įeina J. Norvilienė, A. 
Radzivanienė ir O. Raubienė. 
Vėliau MT komitetas narių 
skaičiumi bus papildvtas.

Šeimininkų Gražiūnų malo
nioj globoj, prie kavutės ir 
skanių pyragų. susirinkimas 
praėjo gana šeiminiškai ir įdo
miai. Organizatorės yra dėkin
gos šeimininkams už sutikimą 
naudotis jų butu. Sekantis su
sirinkimas numatytas gegužės 
3. Vieta ir laikas bus paskelb
tas vėliau. (R.) 

poetų kelius ir visa tai sujung
damas su Donelaičio sukakti
mi. Paskaita buvo stilinga, il
gai neužsitęsė- Po to — visi 
skubėjo prie gražiai papuošto 
Velykų stalo.

Svečių buvo iš artimesnių

A. KAIRIO “Diagnozė” statoma Los Angeles dramos sambūrio balandžio 
25-26. Repeticijų metu Pieterienė, Skistimas ir Dūdienė. Režisuoja J. Ka
ributas. Tuo pačiu metu balandžio 25 “Diagnozė” statoma ir New Yorke. 
Stato Brooklynaįyaidintojų trupė, rež. V. Žukauskas. Nuotr. L. Kančausko.

UŽSIREGISTRAVO DAR DU CHORAI
Pasaulinės parodos metu ruo

šiamoj lietuvių dienoj dalyvau
ti dar užsiregistravo Chicagos 
vyčių choras ir Kingstono Šv- 
Marijos lietuvių parapijos cho
ras.

Muzikinio komiteto pirm. A. 
Kačanauskas su kitais komite
to nariais lankėsi pasaulinės 
parodos vietoje ir apžiūrėjo į- 
rengtą stadioną kur bus lietu
viu dienos programa.

New Yorko apylinkių, viena 
mašina buvo atvykusi iš Wa- 
terburio, Conn.

Laimėjimam buvo leistas 
dail. V. Kasiulio paveikslas 
“Mezgėja”, kurį laimėjo Ligija 
Bieliukienė.

rugpiūčio 22 numatomi kai ku
rių chorų koncertai iš New 
Y’orko radijo ir televizijos sto
čių.

Kovo 15 d. New Jersey ir 
New Yorko lietuvių chorų ve
dėjai buvo susirinkę pasitarti. 
Numatyti lietuvių dienos diri
gentai ir aptarti kiti reikalai.

Užsiregistravusių chorų vado
vai jau dabar prašomi kreiptis 
į autobusų ir geležinkelių agen
tūras dėl nuolaidų vykstantiem 
į parodą. Dar ne iš visų chorų
yra gautos nuotraukos bei cho
rų istorijos. Komitetas prašo, 
kaip galint greičiau, jas prisiųs
ti, kad nesusitrukdytų Vadovo 
leidimas.

Kovo 16 prof. J. Žilevičius at
šventė 73 metų sukaktį. Ta 
proga Alg. Kačanauskas ir V. 
Mamaitis lankėsi pas jį ir per
davė komiteto vardu linkėji
mus. Prof. J- Žilevičius turįs di
delį patyrimą dainų šventėm 
organizuoti davė praktiškų 
patarimų. Nors šiuo metu pro
fesorius turi nusilpusį regėji
mą, tačiau palaiko ryšius su 
komitetu ir bendradarbiauja 
spaudoje. Džiugu, kad profe
sorius regėjimą jau pradeda 
atgauti. M.D.

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a> padeda Investavimų Fondų 
Serus pirkti, bi sudaro planus 
jaunesniem žmonėm sistemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti. ei sudaro planus pensi
ninkams. santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick SL. Bklvn. N. Y. 
11207; tel. TA 7-9518. LA 4-6484

Prezidento Antano Smetonos 1 
minėjimas įvyks balandžio 19 
d. Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėj. Bus prof. J. Puzino paskai
ta ir meninė programa.

Baltijos ir Žalgirio tuntu su
eiga įvyks balandžio 11 d. 5 
vai popiet Liet. Piliečių D-jos 
patalpose Sueigoje bus pami
nėtas šv. Jurgis ir pašventinta 
Žalgirio tunto vėliava. Daly
vaus ir skautai iš Pranciškonų 
gimnaz. Kennebunkport, Me. 
Jie suvaidins veikalėlį “Prie 
dangaus vartų” ir palinksmins 
skudučių muzika. Tėvai ir skau
tų bičiuliai maloniai kviečiami 
į sueigą atsilankyti.

Lasivės Varpo dešimtmetis 
minimas balandžio 12 d. 1 v. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžiojoje salėje tre
čiame aukšte- Bus iškilmingi 
pietūs su .menine programa ir 
šokiais. Programą atliks sol. 
Daiva Mongirdaitė, komp. Ju
lius Gaidelis, rašytojai Antanas 
Gustaitis ir Stasys Santvaras, 
sol. Stasys Liepas. Kai kurie 
jų pasirodys neįprastose rolė
se. Šokiams gros šešių asmenų 
orkestras, vedamas F- Smito- 
Laukiama daug svečių iš toli
mesnių kolonijų, kuriose Lais
vės Varpas girdimas ir plačiai 
klausomas.

LB Lietuvių Tarybos rinki
mam Bostono apylinkė savo 
kandidatais parinko Stasį Grie
žę - Jurgelevičių, Ona Ivaškie- 
nę. dr Balį Matulionį ir Vy
tautą Stelmcką. Kandidatus 
gali statvti ir kitos apylinkės.

Stepono ir Valentinos Min
kę radijo valandėlė balandžio 
1 sulaukė 30 metų. Balandžio 
26 bus sukakties minėjimas 
Liet. Piliečių D-jos salėje.

Šv. Vardo Draugijos pusry
čiai bus balandžio 12 d. po 8 
vai. mišių ir komunijos šv. 
Petro bažnyčioje.

Maldos diena- Bostono kar
dinolas Richardas Cushingas 
balandžio 12 paskelbė maldos 
diena, kad daugiau jaunuolių 
stotų į kunigus ir vienuolius.

Antanas ir Jadvyga Šku- 
dzin-kai šv. Velykų proga Ši
luvos koplyčiai Washingtone į- 
rengti paaukojo 100 dol. Tai 
jau antras šimtas iš šios šei
mos. Savo auką perdavė per 
Bostono komiteto pirmininką 
kun. J Klimą.

Šv- Petro parapijos choras 
balandžio 19 d., 3 vai. popiet 
dalyvaus šaulių S-gos Brockto- 
no skyriaus sukaktuvių minė
jime, kuris įvyks šv. Kazimie
ro par. salėje po bažnyčia.

J. Vaičaičio vadovaujama 
Cosmos Parcels Express siun
tinių įstaiga persikėlė į naują 
vietą. Naujas adresas: 3 2 7 
Broadway, So. Boston, Mass.

į

f BROOKLYNO
y VAIDINTOJŲ TRUPE

t> balandžio 25
i MUdleni 7 vai vak

x (punktualiai)
| APREIŠKIMO PARAPIJOS
į SALĖJE

y No. 5th ir Havemeyer St.. 
Brooklyn. N. Y.

'•> vaidina

I
 Anatolijaus Kairio

DIAGNOZĘ
3 veiksmų komediją

Režisierius
VITALIS ŽUKAUSKAS

Dekoracijos
Marijos Žukauskienės

'• Scenos paruošimo darbai
; Petro Petraičio

W Vaidinime dalyvauja:
-j Vida Gintautaitė

Marija Žukauskienė
S Tadas Alinskas

Stasys Dėdinas
® Stasys Vaškys

Vitalis Žukauskas •
Auka: I

® $2.00 asmeniui *
>- $1.50 studentams ti

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 
VVoodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

Bostoniečiams

TAISO TELEVIZIJAS

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

Tel. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Railas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S HALI N S
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway station) 
VVOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINHIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Conditlon

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 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja moderniSka koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale Saukite Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East 8roadway

So. Boston, Mass.
PrieSais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildomo kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubtn 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185


