
atomo bandymus
Sovietų Sąjunga vėl atnau

jins bandymus, jeigu Amerika 
ir Anglija nusustabdys savo ban
dymų.
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Egzilai ir amerikiečiai drauge

vietam stato į pavojų pačios 
Amerikos laisvę.

• JAV turi pareikšti, kas

atsisakyti pripažinti 
“status quo” ir leisti atsto- 

Seimui pirmi- vauti savo reikalus teisėtiem 
atstovam. Per Jungtines
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konferenciją, Maskva -
Amerika traukė Į save dėme

sį žiniom apie savo planus ke
liauti į mėnulį. Prezidentas Ei- 

, senhovveris patvirtino planą Į 
mėnulį paleisti Amerikos rake
tas. Aviacijai skirta paleisti tris 
raketas ir armijai dvi-tris. Ąvi- 
acija vartos tam reikalui Tho- 
rą ir Vanguardą, armija savo 
išmėgintą Jupiter-C.

Tas žinias papildė dar links
ma žinia, kad armijos paleistas 
Esplorer III suksis apie žemę ne 
dvi savaites, bet 4-6 mėnesius.

Sovietai pranešė, kad arti
moj ateity nenumato siųst ra
ketų i mėnulį.

Gromyko margutis
Sovietų Chruščiovas, tapęs 

ministeriu pirmininku, pasirū
pino kitu būdu atkreipti Į save 
opiniją —

žinia, kad Sovietų Sąjunga at
sisako nuo atominių bei van
denilinių ginklų bandymo, ne
laukdama tarptautinio susita
rimo.

Paskelbti apie tai buvo pa
vesta užsienių reikalų ministe- 
riui Gromyko kovo 31 vy
riausios tarybos- (parlamento) 
pesėdyje.

Gromyko prie atominių gink
lų bandymų sustabdymo pridė
jo sąlytį, kuri niekais paverčia 
visą tą sustabdymą:

Ne, tik apgaule
Valstybės departametnas tuo

jau demaskavo Sovietų triuką 
dėl atominių bandymų sustab
dymo. Pavadino, kad tai yra 
propaganda. Niekas negali pati
krinti. kiek jie sustabdys. O 
nuo kontrolės jie visą laiką at
sisakinėjo.

Priminė departamentas. So
vietai paskelbė sustabdymą bet 
tik po savo gausių atominių', 
bandymų.

Priminė, kad Sovietai boiko
tavo nusiginklavimo klausimą 
Jungt. Tautose ir atmetė pasku
tiniu laiku Amerikos pastangas 
nusiginklavimą spręsti Jungti
nėse Tautose ir sprendimą vyk
dyti Jungt. Tautų priežiūroje.

Amerika prisidėsianti prie 
atominių bandymo draudimo, 
jei jie bus kontroliuojami bū
dais, kuriuos nustatys JT di
džioji dauguma.

Iniciatyva
Vakarai kovo 31 pamėgino pe

rimti iniciatyvą viršūnių konfe
rencijos reikalu. Tą dieną A- 
merika, Anglija, Prancūzija j- 
teikė Maskvai siūlymą svarsty
ti viršūnių konferencijos klau
simą balandžio antroje pusėje 

MIRĖ SENIAUSIAS KARDINO- Maskvoje diplomatiniais kana- 
LAS .* * “....................----- -

SPAUDA DEMASKUOJA SOVIETINIUS VEIDMAINIUS,

Romoje kovo 29 mirė kardi- ... - ..i j j t- u P, kuri paruostų klausimus vi r-nolas Alessandro Verde. Jis bu- TM ■__. . . sunem.vo 93 metų — seniausias kardi
nolų kolegijoje.

Tačiau sako, kad skelbimas apie bandymy sustabdymą Sovietus

SOVIETŲ PROTESTAS
AMERIKAI

PAREIŠKĖ 15 MILŲONV VARDU 
Kad užkirsty kelię soviety ekspansijai 

ir nepripažinty užgrobimy
New Yorke kovo 29 įvyko 

lytų ir vidurio Europos kil
mės amerikiečių konferenci
jos metinis visuotinis seimas.
Lietuviam atstovavo prel. J. mą, 
Balkūnas. M. Kižytė, VI. 
Barčiau kas. 
ninkavo prel. J. Balkūnas.

Rezoliucija buvo išryškin- Tautas turi sudaryti atmuš
ti seimo nusistatymai ir šie- ferą, kurioje teisė būtų at
kinkai:

• 15 milijonų amerikiečių 
vardu pasiryžo kovoti prieš 
komunizmą ir ginti Ameri
kos demokratinius pagrin
dus.

• Įspėjo dėl Sovietų noro 
propaganda suardyti laisvą
jį pasaulį. įtraukti vyriausy
bių viršūnes į neparuoštą, 
konferenciją.

• įspėjo dėl Sovietų noro 
išgauti iš Amerikoj “status 
quo” pripažinimą. — pripa
žinimą savo užkariavimam. 
Tolimesni nusileidimai So-

statyta.
• Jei viršūnių konferenci

ja Įvyktų, tai jos darbuose 
turi būti įtrauktas rytų ir 
vidurio Europos tautų išlais
vinimas.

Prel. J. Balkonui norint 
atsisakyti iš pirmininku, bu
vo išrinkti du jam talkinin
kai vicepirmininkai — A. 
Valuchek, čekoslovakas, . ir 
Lubin Christov, bulgaras:

Į vykdomąjį komitetą iš 
kiekvienos tautos paskiri i 
po vieną atstovą Lietuviam 
atstovaus jame M. Kižytė.

dideli antikomunistinės parodos 
pasisekimą Nevv Yorke ir Wash- 
ingtone. Paroda bus nukelta Į 
Ohio valstybę ir kitur.

Konferencijos politinio komi
teto veiklą nušvietė to komite
to pirmininkas rumunas adv. 
P. Riposanu.

Kard. Verde ėjo “velnio ad
vokato” pareigas Joanos d’Ark Sovietai pareiškė protestą A-

‘Velnio . menką dėl jos numatomų ato
minių bandymų Marshallio sa
lose. Amerika protestą atmetė. 
Į bandymus kviečia ir kitų kraš
tų stebėtojus. Tarp jų ir So
vietus. Kada bus, dar nepaskelb
ta.

beatifikacijos byloje, 
advokatu” vadinamas kanoniza
cijoje ar beatifikacijoje tas. ku
ris ieško kandidato silpnybių, 
galinčių sukliudyti šventojo ar 
palaimintojo vardo suteikimą.

Joana d’Ark bu
vo pripažinta palaimintąja 
1909, paskiau šventąja.

Kard. Verde buvo taip pat tar
dytojas kanonizacijos byloje pir
mos amerikietės Motinos Cob- 
rini. Kardinolų kolegijoje Ver
de buvo nuo 1925. Dabar joje Ii 

18ko tik 56 kardinolai E jų
italai, 38 neitalai.

KANADOJE LAIMĖJO

CHRUŠČIOVO ARTIMIAUSI 
TALKININKAI

Sovietų ministerio pirminin
ko pavaduotojais paskirti senas 
Mikojanas ir naujas Frol Kozlo- 
vas. Pastarasis yra Chruščio
vo patikėtinis. Nuo 1953 Vaka
rai atkreipė dėmisį į jo antisemi
tinius straipsnius.

Kiti mįnisteriai daugumas tie darė 15 bandymų. Kiek tai bu- 
patys. Chruščiovas pasiliko, sau- vo tempas sustiprintas, galima

iki 
bu-

padare populiaresnius, Amerikos padėtį pasunkino
Demokr. Stevensonas: Jei So

vietų Sąjunga sustabdys atomi
nius bandymus, tai Amerika ne
teks iniciatyvos usiginklavimo 
srity.

KAI PATYS PRISIDIRBO, 
GALI IR SUSTABDYTI

J. Alsop (NYKT) sako, kad A- 
merikos politikos vadovai “ner
vingai laukę” to paskelbimo ir 
kad Vakarų pasauly tai padarys 
įspūdį; to įspūdžio esą ne. su
mažins faktas, jog

Sovietai jau padarė užtenka
mai bandymų, kiek jų buvo

'jiem reikalinga.
Alsop nurodo, kad tuos ban

dymus Sovietai labiausiai buvo 
pagreitinę nuo 1957 rugpiūčio.
Nuo tada per 8 mėnesius jie pa-

kad šioje konferenciją, kurią glo- vom. bet jame nėra velykinio 
bojo Šveicarijos medicinos a- kiaušinio. Ne be reikalo jis pa- 
kademija. Sovietai atsisakė da
lyvauti. Konferencijos komuni
katas' paskelbė, kad visi tyrinė
jimai anglosaksų kraštuose pa
rodė. jog bandymų pagamintas 
radioaktyvumas neturi jokios 
praktinės reikšmės, palyginti su 
natūraliu radioaktyvumu. Užre
gistruoto kiekiąi nėra pavojin
gi žmonijos sveikatai.

Pasakojimai apie didžiuosius 
atominių bandymų pavojus yra 
propaganda, komunistinių drau
gų remiama, o kur moksliškai 
klausimas svarstomas, sovietai 
nenori rodytis.

Taigi spauda mato, kad Chruš
čiovo priešvelykinis margutis 
yra nudažytas velykinėm spal-

gurno ministeriu ir seną galva- spėti iš to, kad nuo 1949 
žudi pulkininką Ivan Serovą. pereitų metų rupgiūčio jie 

Bulganinas paskirtas valsty- vo bandymų turėję tik 39.
bės banko direktorium. Alsop kaltina Amerikos

Vidurio ir rytu Europos kil
mės amerikiečių konferencijos 
posėdžiai Įvyko Nevv Y’orke kovo 
29. Dalyvavo “konferenciją suda
rančių organizacijų atstovai ir 
Pavergtų Europos Tautų atsto
vai.

Konferencijoje dalyvauja lie
tuviai. albanai, čekoslovakai. es
tai. latvai, lenkai, rumunai, bul
garai, ukrainiečiai ir vengrai. 
Lietuvių atstovus yra delegavusi 
Amerikos Lietuvių Taryba — 
prel. J. Balkūną. M. Kižytę. dr. 
M.J. Viniką. adv. Dragūną ir 
VI. Barčiauską.

Posėdžiam pirmininkavo kon
ferencijos pirmininkas prel J. 
Balkūnas. Priminė, kad konfe
rencija susidarė 1955 lapkrity. 
Ji artimai bendradarbiauja su 
Pavergtom Europos Tautom.

Pavergtų Europos Tautų pir- dedamąsias apeigas, kokios j(te 
mininkas dr. V. Masens dėkojo, , ... , buvo paduotos aprašytos Ljetu-
konlerencųai uz paramą. Pnmi- V<K Cantimule <įą-
ne. kad Amerikos vynausybe PetrikaVo WtwlIaJ
daugiau skaitosi su savo pdu- , kelta
čiu reikalavimais negu su Pa-„ „ ° . , . vaai leidžiama šventojo sesta-

. vergtam Europos Tautom, ku- Velvbl vigflijos pa.
nas sudaro devynių tautu ega-
lai. Pažymėjo dabartiniu metu Un( ne prieš sudės nuši- 

leidimą.
Motėm posėdžiuos 3 .Sv- Kongregacijos raš- 

‘ ■ tas galioja: a. visai Lietuvai, b.
Paryžiuje vasario 27-8 ir visur pasaulyje vadinamoms 

kovo 1 buvo pasaulie katali- "tautinėms” Lietuvių parapi- 
kių moterų organizacijų uni- joms ( kokios pav. yra Ameli
jos tarptautinio biuro posė- koje ar Kanadoje), ę. ten. kur 
džiai. Dalyvavo 14 tautų.

• Lietuvėm atstovavo B. Sle- 
petytė-Venckuvienė.

Buvo nutarta sustiprinti 
ateinančiais metais veiklą 
Afrikoje. Ten bus studijų se
sija moterim katalikėm af
rikietėm. .globojant Unesco. 
Vėliau numatomos tokios 
studijos Azijoje ir vidurio 
Amerikoje. Sudaryta speciali 
komisija, kuri sektų paverg
tų kraštų moterų padėtį ir 
komunizmo pavojus. Į komi
siją išrinktas dr. Ehrle (Vo
kietija). P. ven Stracchotins- 

pakėlęs savo produkciją, nes ky (Austrija. B. Venskuvie- 
prieš karą jis gamino tik de
šimtadali to. kas šiandien jau (Suomija 
žvmima ketvirtadaliu.

Posėdžius baigusios visos
• Japonijoje nuo balandžio biuro narės šu unijos pirmi- 

1 uždaromi prostitucijos na
mai. Ja vertėsi 300.000 mote
rų.

• Chruščiovas pirmą savo

APAŠTALU SOSTAS PATVIR
TINO LIETUVIAMS DIDŽIO
SIOS SAVAITĖS PAMALDAS

Yra gauta iš Romos fotoko
pija Apeigų Šventosios Kongre
gacijos rašto (N.D. 2-958 iš 13 
d. sausio 1958 m. kuriame, ne 
išimties keliu o pastoviai ir 
contraris non obstantibus qui- 
buscumųue. leidžiama sekantis:

1. Prie Šventosios Savaitės 
pertvarkytų apeigų priderinti 
Liet, bažnyčiose buvusias pri-

leista balandžio pirmos išvaka
rėse.

KAIP NEPUOLIMO PAKTUS 
VYKDĖ BALTIJOS 

KRAŠTUOSE

M. Higgins demaskuoja ir so
vietinės politikos kitą siūlymą— 
nepuolimo paktus. Ko tie sovie
tiniai paktai verti, ji rodo pa
vyzdžiais.

"Nepuolimo paktą Sovietų Są
junga 1933 buvo padarius su 
Lietuva ir po septynerių metų 
pasiuntė raudonąją armiją jos 
okupuoti. Nepuolimo paktai su 
Estija bei Latvija susilaukė tų 
pačių vaisių".

yra naujai paskirti lietuviu tau
tiniai direktoriai pagal encik
liką Exul Fa miline Tuose kraš
tuose, kaip pav. Australijoj, P. 
Amerikoj ir kitur, nors parapi
jos ir nėra, tačiau lietuviai turi 
savo atskiras pamaldas, ten jie 
gali, jeigu gaus bažnyčią, turė
ti pamaldas pagal šį §v. Kon
gregacijos rašta.

Mano pitaboi: Tiems, ku
rie neturi Lietuvos Cantionalo. 
mūsų pridedamos pamaldos bu
re tokios: \

Ketvirtadieni konsekruoja- 
jamos trys ostijos. _

Penktadienį po bendrųjų li-

Kiek gamina Kytai ir Vakarai
Chruščiovas pasiskelbė, kad 

jis pakeisiąs Sovietų Sąjungos 
gyvenimo standartą iki ameri
kinio. ir Amerikos gamyba bus 
pralenkta. Gal tai būsią iki 1965. 
Dabartiniu metu padėtis yra to- 
kia:

Kanadoje pirmadienį rin
ko parlamentą. Konservato
riai didele persvara laimėjo. 
Iš 265 atstovų jie gavo 202, 
seniau turėjo 113, liberalai 
gavo 46, turėjo 106.

Konservatoriai labiau už 
liberalus jaučia ryšį su Ang
lija, labiau ginasi nuo Ame
rikos ūkinės įtakos ir labiau 
eina prieš komunistus. Pa
ryžiaus Nato konferencijoje 
Diefenbakeris padarė pareiš
kimų, palankiausių paverg
tiem kraštam, bet kituose ne
rado paramos.

Kodėl jo neįsileidžia anglai
Philadelphijos amerikietis Na- 

than Cooper skelbė, kad So
vietai ėsą nekalti dėl nesusipra
timų: kalti esą amerikiečiai. Po 
tokių pareiškimų jis keliavo Eu
ropoj. Jis guodėsi, kad devyni 
Europos kraštai jį įsileido, tik 
Anglija bis kartus ji atmetė. 
Teisinosi, kad jis nesąs komu- bazoką, sveria 20 svarų su ato- vengijos ir Šveicarijos svarstę r___ _ _____  „ ....... ....
nistas (Į Ameriką taip pat ne- miniu smaigaliu. Kitas, taip pat klausimą, kada radioaktyvumas giles. 46 proc. naftos. 41 proc. t<?r*s — D^uina Al^ia. karšta
gali įvažiuoti psichiniai ligoniai) atominis — tiltam ardyti. yra kenksmingas. Pažymėtina, elektros jėgos. 38 proc. aliumi- Nasserio šalininkė

vy- 
KARIUOMENĖ PO JOS SUMA- riausybę. kad žinodama apie So

vietų galimą bandymų sustab
dymą, ji nieko nesiėmė užbėg
ti už akių su savo pasiūlymu. 
Girdi, valstybės sekretoriaus

ŽINIMO

Kai Sovietai skelbiasi, kad at
sisakysią-sava valia nuo ato
minių bandymų, tai atmintyje sprendimas buvo nieko nedarv- 
iškyla kitas jų sava valia skelb- - 2__2?' J '
tas didelis propagandinis daly- jįngviau' negu ka nors veikti, 
kas — kariuomenės sumažini-

Bijaus. ir prekybos laivyno -72 
proc.

Tačiau sovietinis blokas yra

Sovietai su visu komunisti- 
ti, laukti, nes nieko neveikti esą n’u gamina 24 proc. viso 

j’ pasaulio plieno. 36 proc. viso 
pasaulio anglies. 12 proc. naf- 

mas, nelaukiant iki kiti suma- PROPAGANDOS NĖRA tos. 13 proc. elektros energijos, 
žios. Kaip gi atrodo karinome- SOVIETAI ATSISAKO • 17 proc. aliuminijaus; jų ran- _____ _____ r...................

nė po to garsiai skelbto suma- DALYVAUTI koše yra 3 proc. pregybos lai- ministerišką kelionę balan- ląs Feltin ir kt. garbės sve-
žinimo? D. Lawrence (NY’HT) sako. vyno. džio 1 padarė i Vengriją. No- čia’-

ri sustiprinti vengrų kom. 
partijos sekretoriaus Kada
ro pozicijas.

ZT. , . • r ___ • turginiu pamaldų Švenčiausiasne TUetuva) ir I. Slgurt monstrancijo>, ap.
dengtoje permatomu vėlumu, 
procesijoje nešamas i karstą ir 
čia paliekamas išstatytas lig Ve
lykų ryto. Kryžius adoracijai po 
Šios procesijos, padedamas prieš

DALYVAUTI

_ . . . . ... kad vvriausvbe naują sovietini ;Sovietai su savo komuniste ... , .: . vienos tik Amerikos gamina-. . . ... . . . . . . . siūlymą laiko propagandiniu ti„..niais satelitais tun dabar kanuo- . • ma s,uo metu tiek:___ . . triuku, nenuoširdumu nusigmk- monės 10 mil.; tarp |ų yra 4 . , .. . * ... w . S . ' . lavimo sntv. Lawrence duoda imi. rusu. Vakaru kanuomonės . . .. " 
yra 8 500 000- tarp iv tročda- nauj? fakt* tam SOVlct’1 ncnuo 
p ' J.” N* širdumui parodvti. Esą prieš
lis yra amerikiečiu. ,4 . r, .savaite Šveicarijoje. l<ausaime.

Armija pagamino du nau- buvo 160 mokslininkų iš Ameri-
jus ginklus. Vienas — prieš-,, kos. Italijos. Vokietijos, Olandi- Visam kitam laisvajam pašau- 
tankinis pabūklas, panašus į jos, Prancūzijos, Belgijos. Nor- Hui priklauso tiek:

37 proc. plieno. 26 pror. an
glies. 42 proc. naftos. 41 proc. 
elektros energijos, 45 proc. aliu
minijaus, 25 proc. jūros laivvno , .
yra jos rankose. son,kl> S™'™'™’-

sc 13 sukilėlių buvo užmušta.

ninke M. du Rostu atsilankė 
šv. Kazimiero minėjime, ku
riam pirmininkavo Robert karstą. 
Schuman, dalyvavo kardino- šeštadienį nėra nieko ypatin

go. išskyrus, kad. vietoje vidur
nakčio. pamaldas galima pradė
ti saulei nusileidus. ,

• Amerikos pajūrio sarbyba Sekmadienį ryte būna Resu- 
suėmė 36 Amerikos piliečius, rekcijos apeigos, procesija su 
kilusius Iš Kubos, kurie su gink- švenčiausiu Sakramentu ir šv. 
lais vyko į Kubą kovoti prieš Mišios. Lietuvoje po procesijos. ' 
prezidentą Batistą. Jie paskelbė prieš šv. Mišias būdavo gieda- 
bado streiką, iki jiem bus pra- mas Malutinum.
nešta, kad Amerika neduos Ku- Kad i&vengus nesusipratimų, 
bos prezidentui ginklų Visi iš norintieji tokias pamaldas lurė-

• Egipto parlamente tarp 347 Nev Yorko ų kunigai ras būdą kiekviena
susižinoti su savo diot-ezijos kū-

• Kuboje vyriausybe sura
do ir konfiskavo sukilėlių

39 proc. plieno. 38 proc. an- vvn» vra viena v«?nintelė mo Egipto — Syrijos diktato
rius Nasseri balandyje vyksta 
į Maskvą. M.



ŽINIOS IŠ LIETUVOS RAŠO ALMUS

Linija yra, tik nėra literatūros
Valdžios nutarimu, nuo 1958 

- Lietuvos dramaturgam, poetam, 
kompozitoriam ir choreogra
fam paskatinti skiriamos kas
metinės premijos. Kiekviena 
sritis gaus po tris premijas: B. 
Dauguviečio vardo — teatra
lam. 5, 3, 2, tūkstančiai rublių; 
St. Šimkaus — poetam ir kom
pozitoriam už dainas, tokio pat 
dydžio; choreografam — taip 
pat trijų laipsnių, be vardo.

Teatre trūksta dainininku
Operos politrukas H. Kunavi- 

čius spaudoje pasiskelbė esąs 
kaltas dėl “Sukilėlių" libreto, 
kuriame “per neapsižiūrėjimą" 
kunigas Mackevičius buvo ga
vęs svarbiausią vaidmenį. Pri
sipažino kaltas ir dėl operų ne
rašymo “šiųdieninėm" temom. 
Aiškino, kad ne režisieriai, bęt 
teatro partinė organizacija-““nu
kreipia jaunimą teisinga kryp
timi'.

‘ Paaiškėjo taip pat. kad dai
nininkų taip trūksta, jog šiais 
metais teatre jau dirba konser
vatorijos paskutinių kursų stu
dentai.

Nagrinėja B. Pukelevičiūtės 
romaną

Juozas Baltušis, vienas iš val
dančiai klasei patikimų rašyto
jų parašė i Amerikos komunis
tini žurnalą “Šviesą" apie Biru
tės Pukelevičiūtės romaną “Aš
tuonis lapus". Vertina, aišku, 
neigiamai. Bet girdi, su kitu 
auklėjimu būtų buvusi gera ra
šytoja (Lietuvoje yra labai jau 
daug to “kito auklėjimo", deja, 
jis neduoda liet ratu ros' Red j 
Per galvas visiem jas keKantiem 

Partijos centro komiteto X 
suvažiavime rašytojų draugijos 
pirmininkui Antanui Venclovai 
buvo duotas žodis i pabaigą. Jis 
skundėsi: “didžiausias trūku
mas yra lietuvių literatūros ati
trūkimas nuo gyvenimo, nsuge-

nųjų draugų eilėraščiuose, ga
lima pastebėti tam tikrą nukry
pimą į smulkias nereikšmin
gas temas. Buyo kai kurių mė
ginimų tarybinę tikrovę pavaiz
duoti iškraipytai, tik juodai"....

Teko vėl ‘Sukilėlių” • libre
tui “Librete operai ‘Sukilėliai' 
buvo revizuota ‘Sukilėlių’ ro
mano istorinė koncepcija ir 
duotas iškraipytas 1863 metų 
sukilimo vaizdas, pateikiant iš 
tikrųjų nacionalistinę šio suki
limo koncepciją. Libreto auto
rius nesugebėjo atsispirti prieš 
kai kurias žalingas revizionisti
nes nuotaikas...”

•Kalbose apie literatūrą dė
mesio verti pora dalykų.

Viena. Venclova ir kiti gąsdi- 
pasi “revizionizmu". Tas “revi- 
zionizmas" reiškia rašytojų no
rą turėti laisvę savo kūrybai, 
turėti savo “koncepciją" ir pa
gal ją rašyti, o ne pagal “parti
jos koncepciją”, kaip sako Ven
clova.

LINIJA išvalytųjų ilgėja: iš 
politbiuro prezidiumo išmestas 
N. Svernifcas, buv?s Sovietų 
prezidentas 1946-1953.

liejimas vystyti šiandieninės te
matikos. Ypačiai tai ryšku pro
zoje"....

Ką už tai reikia kaltinti? Kaip 
paprastai: “šmeižikiška priešų 
propaganda įžūliai, puola parti
jos vadovavimą menui ir litera
tūrai. socialistinio realizmo me
todą. šmeižia mūsų atsicki- 
mus". Bet: “Mūsų partija pasi
lieka glaudžiai susibūrusi apie 
brangią komunistų partiją. 
Visokiom revizionizmu pastan
gom. iš kur jos beeitų. miiMi 
rašytojai davė griežtą atkirti".

Skundėsi ir poezija: “Mūsų 
poezijoje. ypač kai kuriu įau-

J a poną i suėmė komunistus
Japonijos nolicija kovo 23 

suėmė žvejybos laivą, kuriuo 
nelegaliai buvo palaikomas 
susisiekimas, taip Japonijos 
ir Kinijos komunistų. fąiivc 
visi suimtieji buvo taip pat 
komunistai. Japonijos komu
nistai pcLskell)ė protestą prieš 
suėmimą — kam. girdi, jiem 
nori vyriausybė pakenkti 
rinkimuose.

Dar labiau dėmesio verta, kad 
tai pastebi Venclova jaunuose 
rašytojuose, jau’ sovietiniame 
okupaciniame režime augusiuo
se.

Venclovos ir kitų partijos pa
reigūnų šauksmas prieš visokį 
revizionizma nusmelkė tuo tar
pu kūrybinės laisvės pasiilgu
siu » baisus. Bet tai literatūros 
ve tė-: nepakels. Bus ir vėl gal 
t.lx

Antra, kai Venclova skelbią, 
jos “šmeižikiška propaganda i- 
žūlk:i puola partijos vadovavi
mą". tai susidaro įspūdis; kad 
ta partija jau tokia menkutė, 
jog jai belieka tik gintis, tik 
“duoti atkirti", o tie priešai vi
sur tik siautėja ir puola Per 
kokius laikraščius ir žurnalus 
taip jau tą partiją puolą tie 
šmeižikai propagandistai, jeigu 
viskas yra užgniaužta? Tai tik 
komunistu partijos Įprastinis 
metodas - šaukti apie priešą, 
kad jis kliudo raginti su juo ko
voti. kad tuo užmaskuotum sa
vo negalią. Red >

Lietuvių komendantas pakelė, galvą
• i * . ■ ‘

Lenkų kavalerijos staiga išrik
ta nenugalimoji raudonoji ar
mija panikoje traukėsi pro Vil
nių. Gen. Damtovas pasakoja, 
kaip paskutinėm dienom bolše
vikai iš Vilniaus dar mėgino iš
gabenti prisiplėštus turtus ir 
taip pat išsivežti suimtus poli
tinius kalinius.

“Lietuvos karinis komenden- 
tas Vilniuje tuo metu žymiai pa
kėlė galvą ir pareiškė protestą 
prieš turto ir suimtųjų išveži
mą"

Bet realios jėgos jis neturė
jo, nes kaip anksčiau sakiau, 
jis teturėjo savo protestui pa
remti tik dvi kuopas kareivių, o 
bolševikai turėjo čekistų batali
jomis ir atsarginio pulko gink
luotą batalijoną, kuris ėjo sar
gybas Vilniuje.”

Bet ir bolševikų valdžia jau 
nedrįso Vilniuje rodytis be apsi
ginklavusių su rankimėm gra
natom prie dinų čekistų. O pats 
revkomas iš puikių rūmų persi
kėlė į geležinkelio stotį, kuri bu
vo saugojama kuopos, apie 80 
kareivių, nežinia iš kur atsira
dusių vokiečių spartakininkų 
(komunistų).

"Rugpiūčio 25 apie 3 vai. po
piet staiga viršum Vilniaus, kaip 
tik viršum geležinkelio stoties, 
pasirodė nepažįstami lėktuvai.

“Spėjo, kad tai lenkų. Kai jie 
skrido per stotį, kilo neaprašo
ma panika. Visi šoko iš vagonų, 
mindydami moteris ir vaikus ir 
bėgdami Į įvairiausias puses 
nuo stoties, bijodami, kad tuo
jau bus numestos bombos. Ir 
tikrai, pamatėme, kaip nuo lėk
tuvų atsiskyrė kažkokį daiktai 
ir smigo.žemyn. Tai dar labiau 
padidino paniką tarp išsinervi- 
nusių žmonių. Pasirodė, kad tai 
buvo prokliamacijos lenkų ir lie
tuvių kalbom Į Vilniaus gyvento
jus. Jas numetė Lietuvos lėktu
vai.

Lietuvos karo vadovybė ragi
no gyventojus pakentėti iki rug
piūčio 26 ryto, kada įžygiuos nios ir praleisti į Polocką bolše- veikti buvo veltui.” 
Lietuvos kariuomenė į miestą ir ————-. g
išgelbės nelaimingus gyvento- ®
jus nuo bolševikų siaubo ir bar- LAIŠKAS REDAKCIJAI |
bariškumo. f. _ g

Dar prieš tai patyriau, kad Gerbiamieji, mūsų ir tų lenkų, kurie dar sva- *
Muklevičius įsakė tuos regulia- Nors mūsų, lietuviškoje spau- joja vėl Vilnių atplėšti ir tuo pa- 
rios kariuomenės negausius da- doje skaitytojų laiškai redakto- likti Lietuvą suskaldytą — taip, 
linius, kurie buvo Vilniuje, iš- riui nėra Įprasti, noriu patinau- kaip dabartinę Vokietiją Korė- 
vesti pėsčiom Polocko link ir dori amerikietišku papročiu, nes ją ar Vietnamą. Mums Vilniaus g 
kad lietvių komendantūra ūžė- esu pasipiktinęs Darbininko klausimas nėra teritorinis, šie- > 
mė pastatus, kuriuose buvo Ii- vedamuoju pavadintu “Blaiviu nu klausimas, bet valstybės vie- ® 
gi tol bolševikai; duris ir var
tus užanspaudavo ir prie jų pa
statė savo sargybas.

“Apie 5 vai pp. iš Vilniaus 
stoties išvyko čekistų politinio 
skyriaus ešalonai. išsigabendami 
suimtus Vilniaus gyventojus. 
Po kurio laiko atėjo žinia, kad 
šitie traukiniai sustabdyti prie 
Naujosios Vilnios, nes kelias nu
kirstas. ir

prieš traukinius stovi dvi lie
tuvių pėstininkų kuopos su kul
kosvydžiais; jos neleidža vykti 
į Polocką

Tada stoties komendantas į- 
sakė kitus traukinius paleisti 
Lydos link, kuri dar nebuvo len
kų užimta, o iš ten jau turėjo 
patekti į Molodečną ir Minską. 
Bet ir ten buvo tas pats.

. • . ir taip baigėsi 
koegzistenci j a

riky riahnifo bri čekistų $uim- i 
tų kelinių išvežti neleidžiame; I 
dėt to Naujosios Vilnios stotyje | 
lietuvių kariuomenė patikrinsi 1 

“ vagonus; leidimas išvykti bok | 
ševikų ešelonam galioja tik iki f 
rugpjūčio 10 vai. ryto, kada Lie- f 
tuvos kariuomenė įžengia į mies- f.

“Rugpiūčio 26 pirmą valandą 
ryto Naujosios Vilnios stotyj g

riuomenės žiedas apie Vilnių bu
vo siaurinamas, -norint Vilnių 
užimti ir baigti anarchiją, ku
rią kėlė bolševikų evakuacija, 
norint taip pat užbėgti už akių 
lenkų kariuomenei, kad ji nesi- _ _ _______ _____ ___
veržfį į Vilnių. Gandas apie tai, mus apsupo lietuviai Tamsoje 
kad atkirstas yra kelias' trauk- 
niam į Polocką ir Lydą, sukėlė 
neįtikimą paniką tarp esančių 
stotyje. Mane apsupo Įvairių rū
šių čekistai, komunistinės mili
cijos nariai, ypačiai žydai, rei
kalaudami, kad aš kaip kariniu- nia kurios buvo pilnos abidvi 
kas sudaryčiau iš jų būrį, vado
vaučiau ir pamėginčiau prasi
mušti pro lietuvių užtvaras Į Ly
dą ir Polocką. Pradėjo skaičiuo
ti ginklus. Priskaitė 95 įvairius 
šautuvus. / rusiškus, vokiškus, 
austriškus, be šovinių. Matyda
mas tokios minties kvailumą ir 
pats būdamas saugus, nes jei 
mūsų ešalonai nebus praleisti, 
galėjau rasti prieglaudą man 
gerai pažįstamoje lenkų šeimo
je, kategoriškai atmečiau pasiū
lymą paaiškindamas, kad to
kiom sąlygom neįmanoma kau
tis su reguliaria Lietuvos ka
riuomene. Aš jiem pasiūliau, 
kad eitų pas Muklevičių, kuris 
dar nebuvo išvažiavęs iš Vil
niaus, ir paprašytų jį susisekti 
telegrafu su Lietuvos vyriausybe 
Kaune dėl ešalonų praleidimo 
į Polocką, remiantis sutartis su ’ 
Lietuva punktu, kuriuo kalba
ma, jog iš Vilniaus sovietų kari
uomenė turi pasitraukti tik rug- _ , „_______ ? ______ -
sėjo 1. Visa šita minia puolėsi plyšusiais* nuskurusiais raudon- 
pas T" 
aš nežinau, bet tik apie 7 vai. 
stoties komendantas man pasa
kė., kad

Lietuvos' Vyriausybė po ilgę dagūs su publika,- Vilniaus gat- f. 
pasikalbėjimų su Muklevičium vėse jie vaikščiojo nesusilies- £ 
davė įsakymą karo vadobybei nu- darni su raudonarmiečiais, ir vi- 
imti užtvačį prie Naujosios Vii- sos bolševikų pastangos juos pa-

jie vaikščiojo platforma ir stuk- f 
seno į vagonų sienas klausda- | 
mi: “Litrini šią” — jie ieškojo | 
savo suimtų tautiečių. Mūsų eša- ® 
lone tokių nebuvo, o stoties vi- | 
duje jau džiaugsmingai ūžė mi- £

salės, netikėtai išsivadavusių iš 
bolševikų, iš kurių jie telaukė 1 
sušaudymo, kai tik bus pasiek- 
tas Polockas. Tai buvo Vilniaus 
gyventojai, kuriuos išvežė prieš | 
mus dviem ešelonais ir kuriuos | 
dabar iš čekistų atėmė lietuviai, f

Teisingumas reikalauja pri- | 
pažinti, kad lietuviai buvo tiek 1 
taktingi ir santūrus, kad jie ne- £ 
leido sau jokių išsišokimų i r prie- | 
kaišty prieš mus, kam jie neabe- | 
jotinai tyrėjo teisės, bet dar 1 
prie stoties salių, kur buvo su- 1 
rinkti išlaisvinti kaliniai, pasta- 
tė sargybas užbėgdami tuo bū
du už akių bet kokiek galimiem 
išsišokimam iš kalinių pusės. «

“Apskritai jie laikėsi labai © 
mandagiai, taktingai ir su mu- g 
mis nesileido į jokias kalbas. ® 
Kaip tos dvi kuopos, kurios bu- I 
vo Vilniuje bolševikų ten bu- I 
vimo metu, taip ir šie buvogriež- | 
tas kontrastas, palyginti su api- «

TremaiaicI miclnimcinic’1. visa šita minia puolėsi plyšusiais* nuskurusiais raudon- g 
Muklevičių. Kas ten vyko, armięčiais Puikiai aprengti ang- g

*;i- -7 ttoi įjotais drabužiais, disciplinuoti, <e®®®®®®
pagarbą atiduodą tiek karinin
kam, tiek ir vienas kitam, man-

ningumo. nedalomumo, mūsų < 
tautinės valstybės esmės, taigi < 
gyvybinis klausimas. Lenkai pap- į 
rastai Vilniaus klausimą taip ir i 
supranta, todėl 1920-1939 me- < 
tais nepriklausomą Lietuvą va- < 
dindavo “Litvva Kowenska” — - 
Kauno Lietuva, o užgrobtą Vii- : 
niaus sritį gen. želigovvkis pa
vadino “Litvva Srodkovva” — ’ 
Vidurine Lietuva. Ir tikrai, jei ; 
Vilnius ir Trakai nėra Lietuva, ; 
tai kuri sritis ar kraštas gali tu- '

t

lenko žodžiu apie Lietuvą” 
(1958 m. kovo 21 d., nr. 22).

Kaip galima laikyti blaivia 
lenko nuomonę, kuri baigiama 
klausimu “Lenkijai vėl atgavus 
Vilniaus sritį, kas galėtų sukliu
dyti ir Lietuvą išlaisvinti"? Jei 
pripažinimas Lietuvai teisės į 
nepriklausomybę jūsų laikomas 
lenkų nuomonių pažanga ir blai
vumu. norisi paklausti, kurią 
Lietuvos dali lenkai siūlosi 
“laisvinti"? Jei Lenkija sau “at
gaus" Vilnių, ką ji numato palik- rėti daugiau teisės vadintis Lie- £ 
ti “išlaisvintai" Lietuvai? Kau- tuva?
na. ar tik Telšius, o gal tik-Užu- 
balių parapiją? Aš manau, kad 
dabar kada jau praėjo 19 me
tų. kai Lietuva atgavo Vilnių 
(taigi tiek pat laiko kiek Vilnius 
išbuvo lenkų okupacijoj), labai ____ __ „ ____ r____

“Pasirodė, kad lietuvių ka- laikas lenkams aiškiai pasaky- sus Vilniaus klausimu ir negali- 
ti. kad negali būti draugiškų san- mc jį mandagiai “užmiršti”. Ko-

• Irakas aplenkė Šveicarijos ’r susitarimų tarp (Nukelta i 5 pusi.) 
demokratiją — jau suteikė bal- ... ii___ į.įiih ..''■HmiiiĮi.hįi i
savimo teisę moterim, kurios 
yra baigusios pradžios moky klą.

TEISIŲ DEKLIARACMA
BE ŽMOGAUS TEISIŲ

Mrs. Eleonora Roosevelt įtei
kia atspausdintą teisių deklia- 
raciją Jungtinių Tautų komisi
jai žmogaus teisėm ginti: pirm 
R.SS. Gunewardcncne (d.) iš 
( evlono ir liuv. pinu. prof. Re
ne Cassin. prancūzui. Scimet su
eina 10 metų, kai žmogaus tei
sių dckliaracija priimta Jung
tinės Tautose Bet kas iš to? Po
pierius yra. bet žmogui teisiu 
už geležinė sienos nėra. Bus 
minėjimas dar vienos sukakties 
tokių gražiu nutarimu, kurie
nėra vykdomi

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTEJE 
RAMYBES IR TAIKOS

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS LINKI

Msgr. J. Balkūnas, Klebonas
Kun. P. Lekešiųs
Kun. P. Bulovas ""

V. J. Atsimainymo Parapija, Maspeth, N. Y.

PRISIKĖLUSIO KRISTAUS DŽIAUGSMO
VISIEMS PARAPIJIEČIAMS LINKI •

Kun. A. Petrauskas. Klebonas f7 J
Kun. V. Masiulis i

Šv. Jurgio Parapija, Brooklyn, N. Y.

'S®-?/

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTEJE

RAMYBES IR TAIKOS

Kun. J. Gurinskas
Kun. J. Parancevičius i

ŠVENTOSE VELYKOSE 
RAMYBĖS IR TAIKOS

Msgr. L Kelmelis
švč. Trejybės Parapijos Klebonas

Newark, N. J.

Kun. P. Totoraitis

DIDŽIOSIOS VELYKŲ ŠVENTES PROGA

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS PARAPIJIEČIUS ® 
IR LINKIME LINKSMŲ VELYKŲ

Bendros kovos prieš komuniz- |r 
mą vardan ieškome išsiaiškini- © 
mo ir susipratimo su lenkų emi- © 
gracija. Labai būtų gera tokio © 
susipratimo pasiekti, bet netu- 
rime teisės daryti kompromi- <s®©.®'©©«©©

Kleb. kun. M. G. Kemežis |
© 
& ©

Kun. V7. Karalcvičius
Kun. J. Pragulbickas

KEISTAI S PRISIKĖLIMO ŠVENTEJE
RAMYBES IR TAIKOS

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS IR DARBININKO 
SKAITYTOJAMS LINKI

Kun. Dr. J. Starkus
Kun. P. Žemei ki

SVLAVKVS DŽIAUGSMINGO KRISTAI S

J

i
PRISIKĖLIMO RAMYBES IR TAIKOS

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS LINKI

Kun. J. Kinta
Kun. V. Deiniki;
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Prisikėlimas ir krikščioniška laikysena
Prisikėlimo rytmetį nuskam

ba skaidrūs bažnyčių varpai ir 
nuaidi džiaugsminga giesmė. 
Linksmas aleliuja nuvilnija per 
visą krikščioniškąjį pasaulį. Tai 
triumfo šventė, primenanti 
Kristaus prisikėlimą. Visoje 
žmonijos istorijoje tėra buvęs 
vienui vienas toks rytmetys, ka
da gyvybė nugalėjo įnirtį. Ji kri
to liudijimui, kad pro mirties 
vartus praėjusieji gyvena ir lau
kia savo prisikėlimo dienos.

“Bažnyčios priešai vis dar tu
ri vilties, kad krikščionybei at
eisiąs galas. Kiekvienas plyšys 
Bažnyčios pastate jiem yra ženk- 

Niekam nepasakyta, kada tai las, kad ji greitai sugrius. Kad 
ateis. Kristaus prisikėlimas tiek 
tesako, jog toji tiesa nesugrau- 
nama. Gali kas neigti Kristaus 
prisikėlimą, kaip neigia Jo die
vybę arba net Jo istoriškumą, 
bet tai tiesos nepakeičia. Pasi
keičia tiktai patsai žmogus: vie
naip jisai gyvena tikėdamas, kad 
ir po mirties gyvens; kitaip, ka
da jisai to tikėjimo neturi ir 
gyvena tik šiai žemei. Nuo to 
priklauso skirtinga žmonių lai
kysena. Kokia turi būti laiky
sena tikinčiųjų į Kristaus pri
sikėlimą?

AJdiuįa baigiamas kiekvie
nas velykinės giesmės posmas 
ir kiekviena šių liturginių apei- 

džiaugsmas ne tiktai Kristaus 
prisikėlimu, nugalėjusiu mirtį, 
bet ir tikėjimas visuotine Kris
taus. Bažnyčios pergale, čia 
krikščionys semiasi sau stipry
bės visais laikais, kokie be
atrodytų jie sunkūs ir niūrūs.

Kai dabarties laikai dar tik 
artėjo, — laikai nelengvi, o pa-
vergtiem ir persekiojamiem 
didžiai tragiški, — Mas Pribilla, 
S.J. 1938 pabaigoje rašė apie 
krikščioniškąją laikyseną, tar
tum kalbėdamas mūsų dienom:

“Sunkiais persilaužimų lai
kais krikščionių tarpe visuomet 
atsiranda nemaža tokių, kurie 
pradeda kalbėti apie krikščiony
bės galą. Jie jaučiasi taip, tar
tum prieš juos turėtų tuojau at
siverti bedugnė.... Iš tikrųjų kri
zės padėtis nėra svetima krikš-

Kubos valstybė yra į pie
tus nuo Floridos "didžiausio
je Karibų jūros saloje. /Gy
ventojų turi 6 milijonus. 
Anksčiau buvo valdoma. A- 
merikos karinės valdžios^ 
Nuo 1902 jau duota nepri
klausomybė. Bet revoliucijos 
viena po kitos buvo priver
tusias Ameriką vėl įsikišti ir 
tvarką atstatyti.

Dabar Kuba formaliai yra 
valdoma demokratiškai, bet 
iš tikrųjų diktatoriškai. Da
bartinis prezidentas ir dikta- 

________ ___________ ________ torius Fulgencio Batistą. 
mą ateitį ir būti pasiruošę au- Perversmo keliu atėjęs į vai
kotės. Po tų krizių ateina rames- džią ir iš seržanto virtęs ka- Castillo Armas 
nis laikotarpis, nes bandymas riuomenės vadu, Batistą Te
duodamas tik tam, kad būtų su
griautos apgaulingos iliuzijos”, veriem metam išrinktas pre- 
Jas sukelia visą laiką betykojan- " * ~
čios priešo jėgos.

čionybei. Krikščionys yra pa
šaukti drąsiai žiūrėti į nežino-

anksčiau nepasisekė, kaltina sa
vo taktiką. Dėl to nori mokytis 
iš praeities, tobulinti metodus giau nei vidaus karu, 
ir stiprinti smūgius. Krikščionys 
gi pasitiki Kristaus pažadais, 
kad Bažnyčios nė pragaro var
tai nenugalės. Du tūkstančiai 
metų istorijos, pilnos įvairių at
mainų, rodo, jog Kristus savo 
pažadą laiko.” Ką turi išlaikyti 
Kristaus sekėjai?

Krikščionys turi išlaikyti 
tvirtą tikėjimą Kristaus perga
le. “Jie niekada negali pasiduo
ti baimės psichozui. Jie turi bū
ti susivaldę ir pasiruošę, pasiti
kį didžiausiuos bandymuose, bet 
aktyviai veiklūs ir drąsūs”. Dar 
šv. Ambrozijos mokęs: “Dievo 
palaima tenka ne miegantiem, 
bet budintiem”. Kas budėjo prie 
Kristaus grabo ir įmigo, tie Jo 
prisikėlimo nematė ir davė klai
dingus liudijimus. Tai ne pa
vyzdys krikščionim. Jų laikyse
na remiama tiesa, šitokia laiky
sena “reikalauja pripažinti 
sa, kas gera ir teisinga, nežiū
rint, kur tai bebūtų randama. 
Tiesą reikia net tuomet priim
ti. kai mums nepatinka indas, 
kuriame ji pateikiama. Net ko
vodamas su nepriimtinomis 
svetimomis nuomonėmis, krikš
čionis turi parodyti daugiau su
sivaldymo, kaip kas kitas”.

To susivaldymo reikia visom 
gyvenimo aplinkybėm. Reikia 
didžio charakterio, kuris ir sun
kiausiam bandyme išlaikytų 
tvirtą tikėjimą.

galizavosi 1940 ir buvo ket-

zidentu. Bet 1944 buvo pre
zidentu išrinktas kitas as
muo. 1948 vėl kitas. Tada 
Batistą išrinktąjį 1952 nuša
lino ir pats buvo legalizuo
tas 1954 kaip Kubos prezi
dentas. šiemet baigiasi jo 
prezidentavimo terminas.- - lauja pašalinti Batistą ir ge- 
Tarp jo ir opozicijos įsilieps
nojo karas, kuris daros dau-

Kas veda sukilimą Kuboje?
Nuo pereitų metų gruodžio 

mėnesio, kai Fidel Castro 
Ruiz sukilėliai užpuolė pie
tinę Oriente provincijos da
lį, Kubos vidaus padėtis ta
po labai įtempta. Sukilimas 
Cienfuegos ir generolo Ba
tistas kandidatūros atmeti
mas kitiem prezidento rinki
mam šią įtampą dar daugiau 
sustiprino.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių nuomone, tai grynas 

NEW YORKE grupE Castro ialinfrik? skelbia badausianti “iki mirties**, je?gu JAV nepaleis 36 
kubiečig, suimt? mekaikes įlankoje begabenant iš JAV ginklus.

Kūbęs vidaus reikalas, tačiau 
nuodugniau patyrinėjus su* 
sidaro visiškai kitoks vaiz
das: galimos Kubos įvykių 
pasekmės gresia visam Ame
rikos kontinentui.

Prieš keletą metų Karibų 
Legijonas — mažai kam ži
noma, bet sumani komunis
tų kariuomenė — pasiskyrė 
sau uždavinį — nuversti vi
sas vakarų bloko valdžias 
pietų Amerikoje. Jų sąmoks
las buvo laikinai sustabdytas, 
kai JAV parėmė generolą 

Gvatemalos 

privertė Karibų Legijoną 
keisti savo taktiką; požemi
nė veikla pradėjo duoti dau
giau vaisių. Pastarieji pre
zidentų Remon, Armas ir Sa- 
moza nužudymai, neva ne
turį nieko tarp savęs bendro, 
yra komunistų darbas. Da
bar raudonieji viešai reika- 

nerolą Trujilio.
Dr. Fidel Castro Ruiz yra 

vaizduojamas kaip Kūbos 
demokratinės srovės vadas. 
Tačiau dėl nežinomos prie
žasties šio krašto spauda 
slepia tikrąją šios “demokra
tinės srovės” tapatybę — su
kilėlių vado ir jų štabo glau
džius santykius su komunis
tais. Generalinį Štabą suda
ro šie asmens: Alberto Bayo 
Giroūd, Candido Gonzales 
Morales, Santiago Diaz Gon
zales, Victor Trapote ir Er
nesto Guevera Sema. 

Svarbiausias asmuo, spė- nužudymu.

jama, yra vyriausias genera
linio štabo kariuomenės vir
šininkas Giroud. Gimęs Kū- 
boje, Giroud mokėsi JAV ir 
kariavo Ispanijos pilietinia
me kare, tapdamas komunis
tų avijacijos pulkininku. 1948 
jis bandė suorganizuoti su
kilimą prieš Nikaraguos pre
zidentą Samozą, įsijungda
mas į generolo Rodriguez 
Karibų Legijmią. Su Castro 
susirišo Meksikoje, būdamas 
karo aviacijos instruktorium. 
‘ Gonzales Morales yra vy
riausias spaudos bei propa
gandos viršininkas, Kūbos 
komunistų partijos narys. 
Prieš sukilimą jis dirbo įvai
riom komunistinėm darbo 
sąjungom.

Sukilėlių kariuomenės po
litinis apmokymas yra pa
vestas Diaz Gonzales. šis vy
ras yra Kūbos komunistinio 
jaunimo partijos narys.

Dar vienas Ispanijos karo 
veteranas, Victor Trapote, 
tarnauja kaip užsienio reika
lų patarėjas. Jis taip pat vei
kia įvairiose komunistų or
ganizacijose.

Guevera Sema prisidėjo 
prie Gvatemalos sukilimo, 
tačiau komunistam pralai- 

-męjus pabėgo į Meksiką. Ten 
jis pasidarė didelis veikėjas 
Rusijos — Meksikos kultū
ros institute. Šerną aktyviai 
remia komunistus Panamos 
ir Damininkes respublikose. 
Jo vardas buvo paminėtas 
ryšium su prezidento Remon

Dr. Castro jėgas remia So
vietų Sąjunga 4r , daugelis 
komunistinių organizacijų 
vakarų valstybėse. Kūbos in
vazija kaštavo milžinišką su
mą. Didžiausia šios sumos 
dalis kilo iš Rusijos ir Kini
jos šalpos fondų, pasiekda
ma sukilėlius per slaptus są
jūdžius Kosta Rikoje, Čilėje 
ir Argentinoje.

Yra davinių, kad 1957 rug
pjūčio mėnesį Ruki jos povan
deniniai laivai net du kartu 
iškrovė ginklų dėžes Kūbos 
sukilėliam.

Iš vila ko matyti, jog įvy
kiai Kuboje nevisai gali būti 
pavadinti tik vidaus reikalu. 
Kadangi komunizmas yra 
tarptautinis sąmokslas, tai 
ir menkiausias šio sąmokslo 
laimėjimas tampa kiekvie
nos valstybes problema.

KODĖL TAIP PARŪPO MENULIS?
Amerikos prezidentas pa

tvirtino planą siųsti raketas į 
mėnulį. *

Ko iš to mėnulio nori? Ar 
patenkinti mokslinį smalsumą, 
ar kolonizuoti naujas erdves, ar 
užimti strateginius punktus?

, America pirmais dviem sie
kimais mažiau domisi žemėje, 
reikia manyti, mažiau jei do
mina ir mėnulyje. Jai svarbiau 
užimti strategines bazes — kaip 
žemėje, taip ir mėnulyje.

Strateginė mėnulio svarba 
’ buvo svartoma ir vyriausiame 

štabe. Ten pareikštas savo min
tis brig gen. Homer A. Boushey, 
aviacijos technikonio tyrinėji
mo vicedirektorius, pareiškė ir 
viešai..

Jis pritarė kitų pareikštai min
čiai: kas valdys mėnulį, tas val
dys ir žemę. .

Savo samprotavimus jis rė
mė šiais lig šiol žinomais davi
niais apie mėnulį:

• Mėnulis yra per 400,000 
kilometry nuo žemės, taigi 2-2.
5 raketinio kelio dienp; -— sve
ria šešta dalį žemės; — beveik 
neturi atmcfcferos; — jo tik vie
na pusė yra atgręžta j saulę, ki
ta jos niekad nemato; — skers
muo yra ketvirtadalis žemės 
skersmens ir jame yra maždaug 
panaši medžiaga kaip ir žemė
je.

Tais daviniais atsiremdamas, 
Boushey taip samprotauja:

Reikia tik penktos-šeštos da
lies energijos kaip nuo žemės, 
kad Šūvis, raketa atsipalaiduo
tų nuo mėnulio traukos;

Šūvius nuo mėnulio į žemę

FIDEL CASTRO, Kubos suki
lėlių vadas, čia matomas New 
Vorke 1955 rugsčjo mčn., kada 
jis Amerikoje pradėjo piniginį 
/ajų ir surinko gerą sumą su
kilimui, pradėtam 1956 * gruo
džio 2. Castro siekia Kversti 
Kubos prez. Batistą.

galima vairuoti į bet kurią že
mės vietą; to negalima padary
ti iš žemės šaujant į mėnulį;

šūviai iš žemės į mėnulį ga
li būti iš mėnulio gerai pastebi
mi ir į juos atsakyta per 48 va
landas. Be to, žemės šūviai, 
sprogdami mėnulyje, net ato
minės bombos, neturės tokios 
ardomosios galios kaip tik dėl 
to, kad ten veik nėra atmosfe
ros;

Bazes mėnulyje galima būtų 
įtaisyti šone, kuris nusisukęs 
nuo saulės, taigi iš žemės būtų 
nematomos.

Jeigu Amerika turėtę jau ba
zes mėnulyje, tai Sovietai, reng
damiesi pulti Ameriką, turėtu 
dvi galimybes: prieš puldami A- 
meriką, turėtu pirma sunakin- 
ti jos bazes mėnulyje; bet kokį 
pasikėsinimą mėnulyje jau žin- 
notę prieš 48 valandas ir turėtu 
laiko pasislėpti kita galimybė— 
tiesiai siysti savo raketas j A- 
merikos kontinentą; bet Ynėnu- 
lio bazė tai negalėtu nepastebė
ti, ir dėl to per 48 vai. Sovietai 
susilauktu iš mėnulio....

Tai strateginiai samprotavi-i 
mai dabartinėm sąlygom. Gal 
kitaip atrodys, kai pirmasis 
žmogus koją ten nukels. Ameri
ka tvirtina, kad tai bus ne anks
čiau kaip per 10-20 metų; So
vietai pasiskelbė, kad jie nesi
rengia artimu laiku keliauti į 
mėnulį. Tačiau Amerikos van- 1 
denilio bombos tyrinėtojas dr. »
Edward Teller tuo nevisai, ma
tyt, tiki, nes paklaustas, ką pir
mieji amerikiečiai suras mėn- 
lyje, atsakė ‘Rusus”.

PERRE MAUR1CEPAMESTIEJI 1
ROMANAS .

(25)
Vargšė Teresė! Ji pradėjo verk

ti pamačiusi savo Danielių. Ir 
Barbaux gerasis Barbauz, ku
ris sakėsi jau gavęs savo užmo
kesti gavb joirdąr,—matydamas 
džiaugsmą tų dviejų vaikų. Te
resė, pasilenkusi prie savo su
žadėtinio širdies, jautė kaip ra
munės buvo teisingos, kada ant 
Bievro upės kranto atidengė 
jiem dviem jų gimstančią meilės 
paslaptį. Kelios prabėgę dienos 
parodė jiem visą tos meilės dy
dį.

Kunigas Darmont šypsojo to 
pavasario akivaizdoj, kuris sa
vo skaistume neįstengė paslėpti 
savo nuoširdumo.

Barbame iŠ kuklumo nurodė 
pasitraukti. Pirma jis nurodė 
mergaitei kelią grįžti ir atsargu
mui patarė keisti taksį kelyje ir 
jį palikti už penkių šimtų žings
nių nuo namų.

| vieną Teresės pastebėjimą, 
kad ją, be abejo, kas nors tirs 

sugrįžus, seklys rimtai pareiškė:
— Cauvertas, kuris jus sekė, 

turėtų ateiti jūsų paklausinėti, 
bet -nieko nepadarys. Tai būtų 
prisipažinimas Enguerrandams 
ir Henri-Marino nuovadijai, kad 
jis leidosi apmaunamas. Žiūrė
kit, niekados taip nedaroma, 
tai būtų bėgti savo pražiūties 
link: jis tikriausiai būtų atstaty
tas. Jis visai paprąstai eis savo 
sargybą arti Enguerrando namų, 
tai bus jums proga pasijuokti iŠ 
jo, nes nebereikės nieko bijoti 
dėl jūsų sužadėtinio.

— Ak, jis jau išgelbėtas!
— Išgelbėtas, dar ne visai. Ta

čiau klebonas jums tai paaiškins.
Ir Barbaux, galvodamas, kad 

jo misija pasibaigė, pasitraukė.

- — Ne, mano mažoji mergai
te, jūsų sužadėtinis dar neišgel
bėtas. Reikia, kad jūs suteiktu
me! jam savo pagalbą. ~

— Kaip tatai, klebone?
— Paklusnumu.

— Klebone, aš būsiu paklus
ni, tiek, Įdek jūs norite.

— Dėmesio! Paklusnumas, 
kurio aš iŠ jūsų laukiu, prašoks
ią truputį tą vargšę širdį, kurią 
jūs man pavedate. Danielius iš
vyksta tok...

— Ak, mano Dieve!
— Į Afriką; jis vyksta sunai

kinti neteisybės ir paruošti jums 
dienų, kuriomis, aš tikiu, jūs pa
galiau pažinsite ramybę ir lai
mę.

— Afrika!
Tai — vienintelis žodis, kurių 

nelaimingas vaikas atsiminė. Bet 
Afrika toli, toli.... Kodėl jis turi 
keltis per marias?

— Gal Belgija?....
— Mano nelaimingas vaike, 

jis negalėtų pasiekti sienos. 
Klausykitė manęs. Jis turės iš
vykti į pulką spalių mėn. Jis 
atsisakys savo vardo, kad įsto
tų į svetimšalių legijoną; niekas 
neateis ten jo ieškoti.

Teresė svyravo:
— Danieliau!
—Būkite drąsi. Ar norite, kad 

jūsų Danielius vėl eitų į kalėji
mą?

— O ne, ne! Aš mirčiau!
. — Tuomet reikia sutikti, ką 
jis nori daryti. Tikėkite manim, 
jūsų sužadėtinis neturi vėl stoti 
prieš teisėjus; jis yra nekaltas, ir 
tačiau visi jį kaltina; ir pagaliau, 
politinė aistra galėtų įsikišti 
Enguerrando vardu. Tuomet

“be pasigailėjimo”, ar supranta
te?

Teresė sudrebėjo.
— Taip, aš esu tikra, jie no

rės jį pasmerkti. Ir, pagauta bai
mės, kreipėsi:

— Ak, klebone, aš jus mal
dauju, nepalikite manęs pas 
juos!

Danielius išbalo.
— Ar Maksas?
— Taip, aš neturėsiu niekuo

met ramybės. Aš pasakiau, kad 
išeisiu kaip tik gausiu žinių. Nuo 
šiol aš galiu tai padaryti, ir aš 
norėčiau, kad tai būtų tuojau. 
Situose namuose yra užsidegęs 
karas. šitas dienas yra smarkūs 
ginčai tarp Enguerrando ir jo 
žmonos dėl tavęs. Žmona tave 
gina, tuo tarpu Ęnguerrandas 
baisiausiai pyksta. Ak, Danieliau, 
ką^aš girdžiu! Aš norėčiau bū
ti už šimto kilometrų nuo ten. 
Ir jų sūnus pila aliejų į ugnį 
tikindamas, kad jei vagystė ne
būtų visiems atidariusi akių, 
tai netrukus tu būtum valdęs na
mus.

— Bet tačiau aš nemylėjau 
tos moters, tu gerai žinai, Tere
se.

— O vis tik ji buvo gera. Ar 
tu žinai, kad ji verkė iš džiaugs
mo, pamačiusi, kad visos pastan
gos tave ,surasti liko be vaisių?

— Galų gale, tai kvaila; to jau 
per daug; ji mane įžeidžia! Ar 

jūs čia ką nors suprantate, kle
bone?

— Tur būt....
šis “tur būt” buvo pasakytas 

tokiu keistu tonu, kad Danielius 
pasiliko stovėti atvira burna.

— Taip, tur būt, aš turiu tos 
paslapties raktą, bet aš neieškau 
jos sužinoti. Tu keliauk, nukra- 
tyk dulkes nuo savo batų ir ne
žiūrėk atgal iki Apvaizda vieną 
dieną tave vėl pašauks. Šiuo lai
ku vienas dalykas svarini: tavo 
mažoji Teresė. Bet nebijok dėl 
jos; aš eisiu, kaip sakiau, antrą 
dieną po tavo išvykimo paimti 
jos iš Enguerrandų ir atiduoti 
globai, kur ji nebus naudojama 
nesąžiningo žmogaus.

*
Minutės bėgo greitai.

Apie 5 valandą Teresė išėjo su 
sunkia širdimi, bet tačiau jai bu
vo daug lengviau. Ji rado kuni
go Darmont asmenyje globėją 
ir tokį globėją, kuris mokėtų rei
kale neatstumti.

Rytojaus rytą seklys Cauvert 
rado savo laiškų dėžutėje nepa
sirašytą, mašinėle spaudintą laiš
ką:

Nelaimingas puikuoli! Iš po 
tavo barzdos tau išvagia vaikus, 
kur tau patikėti. Tu neesi tinka
mas tarnybai. Ženk į žemesnį 
laipsnį, mano drauge.

Barbauz savo kerštą |vykdė.

Cofrfvgium peccatorum

Taip, Cauvertas nebuvo gud
rus, jis tai suprato, bet žinoti, 
kad, be abejo, priekaištus da
ro tas, kuris jį apgavo, buvo jam 
labai skaudu. Kiekviename žings
nyje, jam rodės, kažkas iš jo 
juokias; kiekvienas asmuo, ro
dės, į jį žiūri ir sako: “Štai Cau
vertas, žmogus, kuris greit už
miega”!

Pamatysim! pamatysim!

Iš visko jis sprendė, kad Do- 
nadieu negali būti toli.
' Jis, Cauvertas, iš sykio paukš
telio nesugavo, bet jis sugrįš. 
Cauvertas tik stengėsi nenusto
ti kantrybės. Įvairiai persirengi- 
nėdamas, jis ir čia ir ten jo ieš
kojo. <

Pirmadienį apie antrą valan
dą po pietų jis pamatė prie En- 
greirando vartų sustojant tak
sį, išlipant kunigą ir skambinant 
Ko taskun. butų čion atvykęs 
Cauvertuitai atrodė keista. Ku
nigų jis iš -viso ne labai mėgo. 
Jis tikėjosi čia suūosiąs gerą da
lyką: be abejo, tai bus susimez
gę su Donadieu; ar tik šis kle
bonas nebus slapta atvykęs pa
siteirauti apie Enguerrando no
rus? Ir Cauvertas garsiai pagal
vojo:

— Tu nori būti gudrus, ma
no mielas ilgaskverni, dar prieš 
vakarą ai žinosiu tirvo vardą, ta

vo adresą ir, be abejo, Dona
dieu landynę.
Jis sulaikė taksį ir įsakdė lauk

ti. ”■
A! Klebonas! Kunigas Dar

mont.
Teresė atėjo atidaryti durų. 

Jai širdis plakė iš džiaugsmo, 
kad kunigas laikė žodį. Jinai 
įvedė svečią į saloną ir nuėjo 
pranešti poniai, paskui ponui 
Enguerrandui.

šis pašoko: kunigas pas jį! Jis 
buvo jau beliepiąs pasakyti, kad 
jo nėra namie, bet staiga bliks
telėjo jo galvoje mintis: šis ne
lauktas apsilankymas, tur būt, 
kaip nors rišasi su Donadieu!

Įeidamas į saloną, jis buvo ne
palankiai nusiteikęs. Jo žmona 
jau besanti čia.

kunigas jį pasveikino ir pri
sistatė:

— Kunigas Darmont, Gailes
tingosios Dievo Motinos bažny
čios klebonas.

— Prašau sėstis, pone, ir pa
pasakoti, kokiu tikslu pas mane 
atvykote.

— Ar jūs turėjote paskutiniu 
laiku tarną Danielių Donadieu?

Ęnguerrandas sujudėjo:
— Pone, matydamas jūsų dra

bužius šiame name, kur joks ku
nigas nebuvo įžengęs, aš galvo
jau. kad svarbus reikalas jus Čia 
atvedė ir aš nujaučiau, ko ap
silankėte. (b. d.)
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Brooklyn, N. Y. 

HE 3-4158

VniA VIVOLO 
RESTAURANT 

8&S9 26ti> Avenue . 
Brooklyn, N. Y.

ES 2-9860 
Catering With Graciousnes

WAKEFIEED TERRACE
691 East 241st Street 

Bronx, N. Y. 
FA 4-7733

COLONIAL MANSION 
1933 Both Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

BE 6-7556

A

TORELLO’S GOLDEN EAGLE 
DINNING ROOM T
229 Smith Street v |
Brooklyn, N. Y. |

MA 5-9464 į
Catering That Caters to Your f

Desires

GOTHAM P0ULTRY 
FARM, Ine. 

556 Gramatan Avė. 
Mt. Vernon, N. Y. 

MO 8-6775

RESTAURANT 
1144 Yonkers Avė.

Yonkers, N. Y.
BE 7-9667

LEONARDO DaVINCT 
RESTAURANT 

Flatbush Avė. Ext 
Brooklyn, N. Y. 

MA'4-2454

X
I

THOMAS FOX & SON 
322 E. Main'Street 
ML Kisco, N. Y. 

Kisco 6-5780

INC. 
82 Union Avenue 

New Rocheile, .N. Y. 
NE 2-3691

Catering You Can Be Proud O'

RESTAURANT 
Bronx Rhrer Road 
Yonkers, N.' Y.

BE 7-9866
CATERING IS OUR BOSINES

ALBANESE’S 
EASTCHESTER TAVERN 

1 Waverly Sguare
• Tuckahoe, N. Y.

WO 1-9720 
Catering For Al! — 

Ali For Catering

MITCHEL’S RESTAURANT
346 Flatbush Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
ME 8-4552 

“ELEGANCE IN CATERING”

RALEIGH MANOS
9110 4th Avenue 
Brooklyn, N. Y.

SH' 8-1407
‘FINEST IN CATERING”

EDOIE THE PASTRAMI KING 
968 3rd Avenue 
Brooklyn, N? Y. 

SO 8-3837 
“Catering Thats Exclusive Būt 

Not ,Expensive”

<?

4

1355 Ist AVENUE

Pilgrim Laundry

1102 PROSPECT AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

SO 8-4567

Colbome Hotel

f

i
•?

WOLFF BROS.
100 Neptūne Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Nl 0-5000

Ardsley Road 
Scarsdale, N. Y. 

SC 3-0631

PATSY PAPESERGIO, INC.
66 Harvard Dr. 
Hartsdale, N. Y. 

WH 9-2402

i Donhelly & rur
K. KAYSER & SON

UPHOLSTERING 
218 5th Avenue 
Pelham, N. Y. 

PE 8-3772
203-07 *UCUD

BROOKLYN, N. Y.

AP 7-6699

Frank Chevrolet 
Corp.

C. J. WAGNER
FLORIST & GROVER 

Lincoln Avė. & High St.
Tarrytown, N. Y. 

ME 1-0165
423g BOULEVARD

PETZINGER'S OF BAYRIOGE į

“Catering For Ali Occasions” .

125 Bairidge Avenue i 
7802 5th Avė, Brooklyn, N. Y..

BO 8-8503

HAYDEN MANOR
NURSING .HOME

BRONX, N. Y.

FA 4-0010

Good Samaritan

THATCHERf

(0WNER-MGR.)
79 WASHINGTON PL 

N. Y. C. 
GR 7 4^66

JOS.RUSTIN

4391 BOSTON POST RD. 
PELHAM, N. Y.

*
34 West 74th Street 

New York City 
SU 7-3060 Hospital

| OVEN BAKE SHOP
* 137 Richmond Avenue
j Staten Island, N. Y.
! GI 2-4028

JOHN T. FAIRHURST CO.
45 W. 45th Street 

New York City 
CO 5-8593

Works

6064 COURTLAND ST 
TARRYTOWN, N. Y 

ME 1-4360

Į Baldwin-Belbnore |
i t

JOSEPH TRUE & SONS | 
WHOLESALE CANDY & &

2257 Westchester Avenue
Bronx, N. Y.

FRED WARREN SON
420 Warbuston Avenue

T

I Hastings on the Hudson. Ttf. Y. 1
ELECTRICAL CONTRACTORS I

AMATO & PEUICCIONE | s 
86 Quentin Road į 
Brooklyn N. Y. j 

ES 9-9712 “
"Catering For Ali Occasions” ?

GLENVILLE INN 
7951 Cooper Avenue 

(Hendale,L. L 
TW 4-6516

TOPS IN CATERING’

CYPRESS CATERERS 
887 Cypress Avenue 
Ridgewood, N. Y. 

HY 7-5100 
Weddings, Banquets, Partie-

SHOHBOAT BANQUET 
HALIS

814 Jamaica Avė.
Brooklyn, N. Y.

TA 7-7114

■ ANDRĖS CATERING CORP
Į 576 88th Street

Brooklyn, N. Y.
SH 8-3960

Į You Can Be Sure If Andrės 
Ooe» The Catering

SAVINGS& LOAN ASSOC Į

234)3 SOUTH GRANO AVĖ ’ 
f

BALDWIN, L. L

4>

4

4

VHJLAGER RESTAURANT X

644 Tuckahoe Road 
Yonkers, N. Y. 

8P 9-4171
' Catering Thats Remembered

Authentic Swedish Smorgasbord
LUNCHEON DINNER — COCKTAILS

324 E. 57th STREET — DINNERS CLUB - PL 9-6260 

(Free Public Parking 58th St & 2nd Avė.)

HA 5-4884
HAPPY EASTER

. PERNICE FLORIST
“WE DEUVER” 

56 Garth Road 
Scarsdale, N. Y. 

SC 3-0956
Chevų Ine.

BLUE GOOSE
BAR & GRItJ>- 

20 Union Avenue' 
Staten Island, N. Y.

GI 2-9808

FRANK HABECK CO.
2479 Elm Place

Bronx 58, N. Y.

18th AVĖ. & 54th ST.

BROOKLYN, N. Y.

VERA PIZZERIA & 
SPAGHETTI HOUSE 
94 Gramatan Avenue 
Mount Vernon, N. Y.

G. SCUDERI. Owner—Mgr.
MO 7-9385

ASTORIAN MANOR
25-22 Astoria Blvd. 

Astoria, L. I.
AS 8-7066/ 

"FINEST IN CATERING”

NEW YORK AMBULANCE 
b OiKVGEm SERVICE

55 'Audubon Avė. 
New York City

WA 7-8300 .

TO ALL OCR

| Lithuanian Friend

GENERAL TIRE CO.
25 Baiik Street 

Whfte Plains, N. Y. 
WH 9-7979 
WH 9-9627

A
<?

& Costumers

HILLSIDE BOWUNG LANES
3431 Boston Road 

Bronx, N. Y. 
OL 5^919

į Helena Rubinstein

BELANO CATEBERS, INC.
108 West 43rd Street A

New York fcity J
BR 9-2487 i

CHATEAU GARDENS
105 East Houston Street 

New York City 
AL 4-5633

TIP TOE INN

New York City 
EN 2-0800

New York City 
C1 7-6050

"Catering Service to Al! Parts 
of New York” •

TOMPKIN8 A PARTRIDGE, INC. 
IMPORTE!) A DOMESTIC 

-WINES 
86 Grath Road

SC 3-0239

655 5th AVENUE

NEW YORK, N. Y.

MAY FAIR
CATERING CO.

250 WEST 69th STREET 
NEW YORK CITY 

SU 7-3400 
Ask For Mr. Martin

vr Alfred

I

David K. Tuttle Co*

Ine.
INSURANCE

161 REMSEN STREET 
BROOKLYN, N. Y

MA 4-5712

PLAYDROME, INC. 
1580 White Plains Road 

Bronx, N. Y. 
TA2-9490

DON L. PARSONS
Real Estate & Insurance
286 Ashburton /

Yonkers, N.
YO 3-6369

D’ALESSANDRO 
CLERG Y TAILORS

181 - 183 South Broadway 
Yonkers, N. Y. 

YO 5-6031

UNITED CONSTRUCTION 
b WATER PROOFING CO. 

305 West 53rd Street 
New York City 

Cl 6-3190

C & S PLUMBING 
b HEATING CO.

225 North 8th Avenue 
Mt. Vemen, N. Y.

MO 8-6H0

• ?

510 W. 181st ST. 
NEW YORK CITY 

WA 2-9828

LAURICELL’S STATIONEKYj

- 7 5th Avenue 
Pelham, N. Y.

PE 8-9875

Columbia Savings & Loan Association |
93-22 Jamaica Avė., Woodhaven, L. I. |

Main Office

Branch Office

HAPPY EASTER

SAVINGS & LOAN ASSOC.
1 Coct Street, Paterson,

JOYOUS EASTER

A. M. HUNTER & SONS, INC

19 S. DUTCHER STREET 
Irvington on the Hudson, N. 1

IR 9-9000

JOYOUS EASTER

CRESTLINE 
MOTORS

6165 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE, U I., N. Y.

HAPPY EASTER 
TO ALL OUR

FRIENDS & COSTUMERS

JACKSON MOTORS

95-40 NORTHERN BOULEVARD

FL 7-2100

301 East 54th Street

JU 2-7717



Lietuvos vyčiu diena Amerikoje

' iv narių verbavimo vajus 
Lietuviai katalikai kviečiami no
riai jungtis j Lietuvos Vyčių or
ganizacijos narių eiles.

Lietuviai katalikai turės pro-^ 
gos nemažai išgirsti apie Lietu-' 
vos vyčius šį mėnesį. Balandžio 
20 — tai Lietuvos vyčių orga
nizacijos naujų narių verbavi
mo diena: lietuviai dvasiškiai 
tą dieną užsimins bažnyčiose 
apie šią garbingą ir seną Ameri- 

— kos lietuvių katalikų organizaci- - 
ją; po pamaldų^ prie baž. bus 
dalinama speciali literatūra apie 
vyčius; lietuviai katalikai bus 
kviečiami Įsijungti į šią organi
zaciją.

L s k a s ...
(Atkeltas iš 2 pus.l) 

va prieš komunizmą neviską pa
teisina. Ji nepateisina priespau
dos ir žiaurumų kai juos vykdo 
Vakarų valstybės — Prancūzija 
Alžerijoj, Ispanija Vakarinėj Sa- 
haroj. Kovos prieš komunizmą 
vardan negalime toleruoti ir an
tikomunistinės lenkų emigraci- ' Centro Valdybos nariai mielai 

visad ateis į talką šiame darbe.
Daug dėmesio skiriama Lie

tuvos vyčių sendraugių kuopų 
organizavimui. Centro Valdyba 
nori, kad kiekvienoje vietovė
je. kur tik veikia suaugusiųjų 

. kuopa, būtų ir sendraugių kuo
pa bei, žinoma, jaunių kuopa. 
Į sendraugių kuopas kviečiami 
Įsijungti visi tie lietuviai, kurie 
seniau yra priklausę vyčiams;

jos imperialistinių svajonių, at
stovaujamų jų egzilinės vyriau
sybės ir išreikštų gen. Anderso 
šūkiu “‘Vilnius ir Lvovas”. Im
perializmas kompromituoja ko
vą prieš komunizmą, kuri turė
tų būti švari, kaip buvo švari 
Suomijos kova 1939-1940 ir 
1941-1944 metais arba kaip did
vyriškas vengrų tautos sukili
mas. Tai buvo kova už laisvę, o 
ne už svetimas žemes, ne už 
svetimus turtus. Mums lietu
viams lenkiškas imperializmas 
siūlo vieną priespaudą pakeisti 
kita, tiesa švelnesne, bet vistiek 
svetima priespauda.

Nesileiskime nuginkluojami 
lenkiško mandagumuo, parody
kim daugiau principingumo ir 
tautinės savigarbos. Pagalvei 
kime kaip Į lenkų grobiškas sva-
jones pažiūrėtų tėvynėj likęs 
Vilniaus lietuvis. Galime būti 
tikri, kad jam lenkų okupacijos 
metai likę tik liūdnu istoriniu 
prisiminimu. Lenkų emigrantų 
svajonės jam greičiausiai atro
dytų piktu anachronizmu. Apsi
žiūrėkime, kad mes. lenkų emi
gracinių politikų nuomones rim
tai priimdami, nepasidarytume 
patys liūdnu anachronizmu sa
vo tautos akyse.

Algimantas P. Gu rėčkas 
258 McKinley Avenue 

Brooklyn 8, N.Y.

Gerai, kad laiško autorius pa
brėžia. jog lietuviai negali Vil
niaus išsižadėti ar kam jį užleis
ti. Bet tie laikai, kai buvo šau
kiama “Mes be Vilniaus nenu- 
rimsime”, yra praėję su Vil
niaus atgavimu, ir būtų anach
ronizmas Į juos vėl grįžti. Ko pa
sieksime lenkus vis puldami 
ir nematydami jų žodžiuose nie
ko gero? St. Sopickio žodis Va
sario 16 proga buvo ir geras ir 
blaivus ta prasme, kad jis pripa
žino, jog Lenkija buvo stipres
nė pusė ir ji tegalėjo padaryti 
skriaudą silpnesniajai šaliai. Tai 
jau daug pasakyta. Ir apie ne
priklausomąją Lietuvą atsilie
pta palankai ir simpatiškąi. Tai 
reikia matyti ir įvertinti, žinant, 
kad pasikeitimas nusistatymo 
dėl Vilniaus negali staiga at
sirasti. Atsiras jis tik prablaivė- 
jusioje atmosferoje, kuriai, de
ja, nepasitarnautų, anachronis-
tinės šiaudinės sienos — atsi- traukų ir išklausė kalbos apie 

šv. Kazimiero gyvenimą. Susi
rinkimas baigtas malda, prašant 
globos mūsų jaunimui ir laisvės 
kenčiančiai Lietuvai.

Po susirinkimo buvo labai 
skoningai paruošti užkandžiai. 
Stalas buvo puoštas Velykų mar
gučiais, specialiai pagamintomis 
gėlėmis, kurias padarė progra
mos vedėja Murosky ir Shutz. 
Visos nuotaikingai praleido nos skaitytos šv. Mišios b* dali- trukus pareis tėtė ir pamatys, 
priešvelykinį susirinkimą su vii- (Nukelta į 7 psl.l kad aš išmušiau langa ...”

tvėrimas nuo lenkų tik dėl to, 
kad jų žodžiuose ne viskas 
mums patinka. Rw$.

BALANDŽIO 27—LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS TARYBOS 

IR ATSTOVŲ | PASAULIO 

LIETUVIŲ SEIMĄ RINKIMAL

Lietuvos vyčiai turi jiunių, 
suaugusių ir sendraugių kuopas. 
Organizacijos nariais gali tūti 
čia gimę ir augę ar iš Lietuvos 
atvykę lietuviai katalikai. Nau-

sąlygos; kandidatas į organiza
ciją turi būti lietuvis ar lietu
vių kilmės ir praktikuojantis ka
talikas.

Yra vietovių, kuriose vyčiai 
savo kuopų neturi dėl vienos ar 
kitos priežasties. Mūsų noras, 
kad Lietuvos vyčių kuopa kles
tėtų kiekvienoje -lietuvių para
pijoje. šia proga maloniai krei
piamės 4 visų lietuvių parapijų gė kanauninko A. Steponaičiu 
klebonus ir jų vikarus, kad jie 
ateitų į talką šiame dideliame 
darbe. Lietuviai dvasiškiai ma
loniai kviečiami balandžio 20 
tarti keletą palankesnių žodžių 
apie Lietuvos vyčius bažnyčio
se. paraginti savo parapiečius 
noriai jungtis Į šią garbingą ir 
seną Amerikos lietuvių katali
kų organizaciją. Tose parapijo- kurių vysk. V. Padolskio, vysk, 
se, kur Lietuvos vyčių kuopos 
šiuo metu neveikia, parapijų 
klebonai ir vikarai maloniai pra
šomi imtis iniciatyvos ir ten kuo
pas atgaivinti ar suorganizuoti 
naujas, jei praeityje nėra nie
kad veikusios. Lietuvos vyčių

CAMBRIDGE, M A SS., Harvardo universitete tiriama R tiesus bež
džionė: kodėl ji turi tokius sveikus dantis, kad nėra nė skylelės.

Veiklios moterys Shenandoah, Pa.
Motery Sąjungos skyrius 

turėjo savo susirinkimą kovo 
23. Susirinkime buvo peržvelg
ta visų praeitųjų metų veikla, 
kuri buvo verta pagyrimo. Val
dyba ir narės sugebėjo susirin
kimus Įdomiai pravesti, naujų 
narių gauti, parapiją rėmė, sa
vo nares globojo, apskričių su
sirinkimuose dalyvavo ir nema
ža aukų suteikė lietuviškom 
organizacijom. Pažymėtina y- 
patingai gražiai pravestas kalė
dinis pobūvis: su Kalėdų sene
liu. dovanomis! bendru giedoji
mu ir užkandžiais.

Paskutiniame savo susirinki
me paminėjo Sv. Kazimiero 
500 metų gimimo sukakti. Prie 
išpuošto šv. Kazimiero paveiks
lo visos sugiedojo šventajam 
giesmę, paskaitė poezijos iš-

kviečiami Įstoti* j Lietuvos vy
čių sendraugių kuopas ir visi ki
ti lietuviai katalikai, kurie pri
klauso ar yra priklausę lietuvių 
katalikų organizacijoms Lietu vo-

tis į Centro Valdybos vicepirm. 
L. Valiuką, 906 West 34th St, 
Los Angeles 7, Calif. Ten gali
ma gauti daugiau informacijų ir 
literatūros apie vyčius.

Paminėta kan. Steponaičio 
sukaktis

Katalikų organizacijos suren-

50 metų kunigystės ir 75 am
žiaus sukakties minėjimą. Pa
dėkos mišias šv. Kazimiero baž
nyčioje aukojo pats jubiliatas. 
Pamokslą pasakė kan. K. Stepo- 
nis. Po to parapijos salėje Įvy
ko bankietas. Programai vado
vavo adv. A. Dabšys. Buvo gau
ta daug sveikinimų raštu, tarp

V. Brizgio, Peorijos vyskupo, 
konsulo dr. J. Bielskio ir kt. 
Sveikinimus perskaitė A Dun- 
dzila. Kan. A. Steponaičio veik
lą apibudino Ig. Medžiukas. Prof 
M. Biržiška ir eilė organizacijų 
atstovų sveikino jubiliatą žo
džiu. Kleb. kun. J. Kučingis per
skaitė atsiųsta šv. Tėvo sveiki
nimą ir palaiminimą. Meninė
je dalyje L. Zaikienė, akompo- 
nuojant B. Budriūnui, padaina
vo keletą lietuviškų dainų, o 
Alice Dotts paskambino piani
nu .Poetė D. Mitkienė paskai
tė jos pačios rašytą eilėraštį. 
Bankiete dalyvavo apie pustre
čio šimto žmonių.

timi pavasari dar daugiau veik
ti.

Draugijai ilgus metus labai 
sėkmingai sekretoriauja O. 
Poškienė, o dabar pirmininkau
ja energinga Matunienė, ir iž
dininke yra Janulaitenė. Prie jų 
darbo prisijungė naujos komisi
jų darbininkės. Draugija sulau
kia naujų narių ir viltingai žvel
gia i ateiti.

40 valandų atlaidai.
Sv. Jurgio parapijos 40 vai. 

atlaidai praėjo pakilusioj dva
sioj. Per 3 dienas parapiečiai 
ir kaimynai lankė Svenč. Sakra
mentą ir priėmė šv. Komunijoj 
apie 3000. Pamokslininkas kun. 
J. Dambrauskas, Marijonas, gy
vais pamokslais dar labiau pa- __
skatino Į religinį gyvenimą. Mo- DORYBĖS GERAS DAIKTAS I f 
kyklos berniukų ir parapijos Atsargusis j J
choras, vadovaujant varg. B.
Nekrašiui, giedojo mišparus ir Vyriuks ateina į vaistine ir *. 
šv. Mišias užbaigimo dieną, ko- prašo tablečių nuo skaudėjimo. •( 
vo 18. Puošni ir didinga procc- “Kam. ar mainai jų reikią?" 
sija baigė 40 valandų iškilmes, klausė vaistininkas.

Velykinės iškilmės. "Ne. ne mamai - man", at-
Didžiosios savaitės iškilmė; sakė vyriuks.

bus pagal naują liturginę tvar- . , . , , ,
kąnakarais. Tik Did. Ketvirta- Tai ką & tau skauda 
dienio rytą bus atlaikytos vie- “ Dar nieko neskauda: bet ne*

GEORGE MEANY, AFL-CIO pirmininkas.

BALTIMORĖS ŽINIOS
CYO

veikli jaunimo organizacija 
Baltimorės arikvyskupijoje. ko
vo 23 turėjo savo metinę šven
tąją valandą šv Martino bažny
čioje.

Kat. aukštesnioji mokykla
kovo 23 surengė savo metinį 

koncertą su gražia ir turininga 
programa ir sutraukė daug pub
likos. *

šv. Alfonso bažnyčia
šią Didžiąją Savaitę bus gra

žiai išpuošta gėlėmis, žmonės 
iš gatvės užeina ne tik pasi
melsti. bet ir pasigrožėti lietu
vių bažnyčia.

IZ. VASYLIŪNO KONCERTAS

Smuikininkas Iz. Vasyliūnas 
duos koncertą So. Bostone Tho- 
mas Park High School salėje 
balandžio 20 d. 3 vai. po piet. 
Tam koncertui ruošti yra suda
rytas specialus komitetas. Gar
bės komitetan Įeina T. Kieliutė 
—Tattan, imigracijos departa
mento viršininkė, dr. M. Gim
butienė, dr. Anthony L. Kapo- 
chy. adv. J. Grigalius. Justas 
Vaičaitis. Rengimo komisijoje 
dirba. Stasys Vaitkevičius —, 
pirmininkas. F. Karosiųnė — 
vicepirmininkė. Lionginas 
Izbickas, sekretorius. K. Ado
mavičius — iždininkas. A. An- 
drulionis ir A. Keturakis — 
programos . ruošimo nariai. 
Spaudos komisija sudaro. St. 
Santvaras. J. Sonda. K. Mockus 
ir Vasyliūnienė. Komiteto na
riais sutiko būti V. Kulbokienė. 
dr. J. Girnius. A. Gustaitis. J. 
Vasiliauskas. T. Babuškinaitė— 
Vasiliauskienė, Faustas Kirša. 
I. Vileniškis, M. Manomaitis. A. 
Treinys. L. Čepienė, A. Karosas. 
V. Vakauza. St. Jakutis.

šiuo koncertu manoma pra
dėti vajų lietuviškoms gaidoms 
leisti, nes smiukininkas Iz. Va
syliūnas nei sau nei akompo- 
niatoriui atliginimo neims. Jau 
seniai yra pribrendęs laikas iš- 

, leisti turimus lietuviškus muzi
kos veikalus, kad jie nebelik 
tų trūnyti kompozitorių stal- 
čiouse. Komitetas. I.„.L 
minti supranta ir jai pritaria, 
atlieka gražų lietuvišką darbą, 
gelbėdamas mūsų sukurtus mu
zikinius turtus. Laukiama, kad 
visuomenė ši tikslą supras ir 
savo atsilankimu koncertą pa
rems.

Ligonius,
kurie serga ir negali ateiti i 

bažnyčią, prieš Velykas aplan
kė parapijos kunigai ir aprūpi
no sakramentais.

Velykų proga
parapijos klebonas visiems pa- 

rapiečiams išsiuntinėjo laišką 
kuriame savo ir visų parapijos 
kunigų vardu sveikina Velykų 
proga ir praneša parapijos dar
bų tvarką iki vasaros karščiu, 
kada prasidės atostogos.

Velykų atostogos
mūsų parapijos mokyklos vai

kučiams prasidėjo balandžio 2. 
Jie visi dalyvaus Didžiosios Sa
vaitės pamaldose ir savo gra
žiu giedojimu prisidės prie pa
maldų.

Ramovė, *
liet, karių organizacija. Bal- 

timorėj šiomis dienomis ga
vo kapelioną. Laikydamiesi lie
tuviškų papročių, kur kiekvie
nas Ramovės skyrius turėjo sa
vo kapelioną, jie pasikvietė kun. 
A. Dranginį kuris yra vetera
nas. tarnavęs kariuomenėje1 ir 
buvęs fronte kaip U.S. Marines 
Corps narys.

Jonas Obelinis

Baltimorės Balfo skyrius. į- 
vykdęs pradžioje metų numaty
tus darbus, truputį pailsėjęs, da
bar rengiasi suvesti savo dar
bų rezultatus, šiam reikalui val
dyba kovo 30 Lietuvių svetai
nės patalpose sušaukė metinį 
susirinkimą, padarė praėjusių 
metų veiklos apyskaitą ir išrin
ko naują valdybą. Senosios val
dybos numatyta balandžio 15 
iki gegužės 15 pravesti po na
mus piniginę rinkliavą. Todėl 
prašome visus, kai atsilankys 
rinkėjai, paaukoti pagal savo 
pajėgumą. Yra reikalingi .para
mos Sibiro lietuviai, paspirties 
Suvalkijos lietuvių kultūrinis 
darbas, globos Vokietijoje in
validai. palėgę seneliai.

Padėkime jiems savo auka ir 
savo darbu, kaip ligi šiol tai da
rėme. Baltimorės Balfo sky
rius per praėjusius metus Bal- 

kuris šia fo Centrui pasiuntė 809 dol. ir 
apie 1500 svarų drabužiu bei 
avalynės.

Gegužės 3 numatyta sureng
ti vakaras, kur bus parodytas 
filmas iš tremtinių gyvenimo. 
Be to. bus ir meninė dalis.

Pavargėlis

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
» Pradžiuginkite savo ginftines ir artimu*mus 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE.
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas •suknelėm, eilutėm. apbaustam
ut v «ln<aHn'Kyra

Vilnom'* ritiniu ir nltatka* p:

S. KCKEHSTEIH, Ine
> krimtm kllbrim ri.M-kn ir -nr t. ti.»k«
krautuvcs atviros kasdien, ir sekmadieniais. IŠSKYRUS

AESTADIENIUS. NUO " RYTO IKI VAKARO
AtsineAkite Sį .skelbiau). kuris bus ypatingai įvertinta.’

Susikirto
Senato komisija, vadinama 

Rockets Committee. tebesvars
to sunkų klausimą: kaip unijo- 
sę sustabdyti darbininkų pini
gų išeikvojimus ir unijų vadovy
bes apvalyti nuo prasiveržian
čių Į jas nusikaltėlių. Tą reikalą 
besvarstant susikirto AFI.-CIO 
pirmininkas George Meany su 
šen. Baiiy Goldvvater, komisi
jos nariu. George Meany unijas 
gynė aiškindamas, kad tų nusi
kaltėlių pasitaiko tik kai kurio
se unijose ir už tai negalima vi
sų kaitinti. Jam ypač nepatiko, 
kai unijos buvo pavadintos 
“didelio nerimo kėlėjomis”, su
darančiam daug rūpesčių kraš
tui. Šen. B. Golduater atsakęs, 
kad ir pats AFL-CIO pirminin
kas sudaro kraštui "grėsmę”. 
Turėta galvoje per didelis 
jų spaudimas, statant vis 
jus reikalavimus.

um-
nau-

ŠEN. BARRY GOLOWATER

KEARNY, N.J
Kovo 16 Kearny-Harrison a- 

pylinkė sušaukė metinį narių 
susirinkimą-. Susirinkimas buvo 
negausus. Rodos ir laikraščiuo
se ir bažnyčioje apie tai buvo 
skelbiama, tačiau mažai kas šio 
balso klausė. Priežasčių, kodėl 
šio reikalo nepaisoma daug. Vie
na rimčiausių bene bus toji, jog 
lietuviai dar ligi šiol gerai ne
pažįsta šios organizacijos ir jo
sios tikslų; Dažnas klausia, kas 
tai toji bendruomenė, lyg apie 
ją niekad nebūtų girdėjęs. Va
dinasi. prašosi išvada, jog ma
žai skaitomi lietuviški laikraš
čiai. arba visuomenė šiuo reika
lų mažai yra supažindinta.

Apylinkės primininkas dr. 
St. Skripkus peržvelgė stam
besniuosius nuveiktus darbus. 
Kultūros ir švietimo vadovas 
K. Barzdukas sielojosi lietuvių 
šeštadieninės mokyklos reika
lais. Iškelta naujų ir gražių idė
jų lietuvybei palaikyti.

Apylinkė sustiprėtų, jeigu 
priklausytų jai nevien pavieni 
asmenys, bet ir vietinės įvairios 
draugijos. (Kaip seniūnijos į ją
ją Įsijungtų) Sis reikalas buvo 
svarstytas ir nutarta, kad apy
linkės valdyba į vietinių draugi
jų šaukiamus susirinkimus nu
siųstų atstovus, kurie išryškin
tų bendruomenės tikslus ir pa
ragintų draugijas Įsijungti. Ta
tai norima atlikti dar prieš bal
andžio 27. kad ko daugiau lie
tuvių dalyvautii bendruomenės 
rinkimuose .
Didelis ir svarbus uždavinys —- 

mūsų jaunimas.
Visi matom ir žinom, jog mu

sų. jaunimas tolsta nuo lietuviš
kojo kamieno. Nc\v Jersey a- 
pygarda jau yra parodžiusi gra
žios iniciatyvos lietuviškajam

(Nukelta i 8 psi.)

118-125-130 ORCRARD ST..
ccr. Otl,lncry. NVC

IŠ VISUR
• Omaha, Nebr. Darbinin

ko 22 nr., kur rašoma apie 
šv. Kazimiero iškilmes, įsi
brovus klaidai, susidaro įs
pūdis, kad dabai* buvo nu-, 
pieštas bažnyčiai šv. Kazi
miero paveikslas bažnyčiai. 
Tikrumoje jis nupieštas prieš 
tiejus metus, kada buvo baž
nyčia dekoruojama, šiemet ?; 
buvo nupieštas kitas šv. Ka
zimiero paveikslas ir po mi
nėjimo padovanotas sese
lėms kazimierietėms. Už Įsi
brovusius netikslumus re
dakcija atsiprašo.

• Kun. J. Klimas. Shamo- 
kin. Pa.. lietuvių parapijos 
klebonas, sunkiai susirgo; jį 
ištiko širdies smūgis. Jis gy
domas ligoninėje, palaiko-- 
mas deguonies.

• Hannovery, Vokietijoje, 
išrinkta nauja apylinkės val
dyba — pirm. V. Šukys, ka
sininkas A. Nomeika. sekre
torius P. Levinskas.

• Hamburge, Vokietijoje, 
bendmomenės tarybos nario 
kun. V. šarkos rūpesčiu, lei
džiamas informacinis hekto
grafuotas biuletenis — “Auš
ros Vartai”. Jau išėjo 5 nu
meriai. Biuletenyje pateikia
ma daug įdomių žinių iš 
Hamburgo, visos šiaurinės 
Vokietijos ir pasaulio lietu
vių gyvenimo.

• Vasario 16 gimnazija Vo
kietijoje balandžio 14 prade
da naujuosius 1959-59 moks
lo metus. Gimnazijoje vasa
rio mėnesį lankėsi norvegas. 
YMCA generalinis sekreto
rius N. Seim. Jo apsilanky
mą paminėjo ir vietos vokie
čių laikraščiai. Jis lankosi 
trečią kartą. Norvegu spau
doje yra rašęs apie šią gim
naziją ir lietuvius, per kele
tą metų pasikvietė 30 moki
nių vasaros atostogų Norve
gijoje.

• Literatūros premijos: 
Liet. Rašytojų Draugijos, 
(atitekusi Gr. Tulauskaitei) 
ir Liet. Encciklopedijos (M. 
Katiliškiui) įteiktos kovo 30 
Chicagoje. Jaunimo centre 
surengtame literatūros va
karo.
rengė Liet Rašytojų Draugi
ja su Terros. leidy kla. Be to. 
dar dalyvavo svečiai rašyto
jai: J. Aistis. J. Cicėnas. A. 
Gustaitis. J. Jankus. H. Na- 
gys-
• K.

knygą apie kun. J. Valantie- 
jaus gyvenimą ir jo visuo
meninę veiklą, drauge duo
damas ir Waterburio šv. Juo
zapo parapijos istoriją.

• A. Sabaliausko knyga 
"Nuo Imsrės iki Orinoko’” iš
leista antra pataisyta, iliust
ruota laida. Išleido tėvai sa
leziečiai Italijoje.

• Dr. Verai ir Vladui Ado
mavičiams. gyv.. Acrone. O- 
hio. kovo 29 gimė ketvirtas 
vaikas, šuniui.

Įteikimo iškilmes su-

Matusevičius rašo

FINIS SEMESTRI HARTFOR
DE

Kovo 23 sųsirnkę Hartfordo 
studentų skyriaus nariai, nuta
rė gegužės 31 rengti Finis Se- - 
mestri visiem rytinio pakraščio 
studentam. Nors mokslo me- . 
tų galo dar pro egzaminus ne
simato. tačiau jau dabar prašo
me šią datą įsidėmėti, ir minty
se pasižadėti pabūti su Hartfor
do studentais.

Po einamųjų reikalų tame pa
čiame susirinkime išklausėm I- 
renos Ruseckicnės paskaitos 
apie etiketą-auklėjimąsi. Prele
gentė pabrėžė, kad tikrasis man
dagumas išplaukia ne tiek iš eti
keto taisyklių, kiek iš artimo 
meilės Jei kas mano, kad man
dagumas yra mažas dalykas, te
atmena. kad gyvenimas suside
da iš smulkmenų

Paskaitai užsibaigus, sekt* 
klausimai ir diskusijos įvairiom 
mandagumo taisyklėm išsiaiš
kinti.

(Nukelta į 7 psl.lDALYVAUKIME VISI!
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OF HEAVEN

5300 W. 24th STREET

SAM HIRSCH. Prop. 1140 W. VAN BUREN
l

BO 8-7727

3 M

EASTER 1958
MAY THE GLORY OF EASTER SHOWER ITS BLESS- 
INGS ON YOU & THOSE YOU LOVE THIS HOLY DAY 
AND EVERY DAY. MAY ITS INF1NITE GLORY ALSO 
ENABLE ALL RACES — ALL CREEDS— AND ALL 
POLITICAL BELIEFS TO /BE TOLERANT OF EACH 
OTHER AND TO TRAVEL, HAND-IN-HAND, HEART- 
TO HEART WITH LOVE, COMPASSION AND UNDER- 
STANDIJJG TO EVERLASTING WORLD WIDE PEACE.

WILIX4M J. JACOBSON, Ine? 
9 5th Avenue 

New Rochelle, N. Y. 
NE 2-1180 v

LEVINE BROS. 
IKON ĮVORES CORP.
955 Sawmill River Road

Yonkers, N. Y.

Flumbing & 
Heating

69 ROSEDALE RD.
YONKĘRS, N. Y.

SP 9-5356

| ROCKY’S CAFE

1295 ALLERTON AVĖ. 
BRONN, N. Y. 

OL 3-3583

M Peil Place

Ci 8-1501 
BOILER MAINTENANCE

GARGUJLIO’S
RESTAURANT
2915 W. 15th STREET

73 3rd Street
ILLINOIS^

New Rochelle, N. Y.

NE 6-9368 ST. WILUBRORD

THE SETTING CONTRACTORS 
58 Gainsbury Avenue 
Whtte PiaUte, N. Y. 

WH 9-8685

BROOKLYN, N. Y.

ES 2-9456

JOHN H. WĘST CO. 
551 So. Columbus Avenue 

Mount Vernon, N. Y. 
MO 8-6699

11496 EDGEBROOK ANE.

PU 5-1520

CROXA’S MOTOR SERMCe| Wynn ()f

20 Tarrytown Rd. 
White Plains, N. Y.

WH 9-2992 s>

4.
5

DUNCAN DECORATORS į 1
CVSTOM MADE FURNITURE ’ W11X1 AM MERTEN, INC. f 

144 -5th Avenue 
Peiham, N. Y. 

PE 8-9713

RESTAURANT A BAR
Finest French & Italian

Open Every Day
75 Washington PI., N.

GR 5-9077

Cusine

DEDDY’S RESTAURANT
219ijW. Broadway, N. Y. C.

Your Host 
SAL ‘ CUCINATTA

WO 6-2180

MICHEAL VARDARO 
LANDSCAPER 

New Rochelle, N.’ Y. 
NE 6-3952

701 lOth Avenue

New York City

GLENW00D 
WINE & LIQUOR 

371 Warburton Avenue 
Yonkers, N. Y. 

YO 5-0340

T
t

INTERNATIONAL 
TAILORING CO.

Fine Made To Measure Garments.
For The Reverend Clergy'

- 59 4th Avenue, New York City
GR 3-8670

JOHN S. PITZ
LandSurveyor

CUT STONE CO., INC.

Beauty CuUure
112 MAIN STREET 

WHITE PLAINS, N. Y.
WH 9-6856

BISCEGLIA PLASTERING ČX)JP. 
32 Parsons Street 
Harrison, N. Y. 

TE 5-1265

ST. BARBARA
4008 Prairie Street

BrookfUld, III.

1790 EAST TREMONT AVE.|

BRONN, N. Y.

i • i| Tony’s Nurseries j 

t
t

i| ACE AUTO PARTS, INC. | 

t 62 So. Longbeach Rd. 
Rockville Center, L. I.

RO 4-0400

f

148 Virginia Road 
White Plains, N. Y.

T' MICHAEL WYNN, 
Director

FORT HILL
SERVICE STATION

Old Army Rd. G Central A
Scarsdale, N. Y.

HU 5-0589

—-—'-—-i
PASCAL & GOUSANO '

•?COSSACKS
AU Garments For The Clergy
2 E. 23rd St., New York City 

SP 7-8441

BEN LOMBARDO
AUTO TRUCK PARTS” 

4220 Boston Road 
Bronx, N. Y.

FA 4-1570—FA 4-9616

NICK’S RADIO SHOPPE
359 Graham Avenue 

Brooklyn. N. Y;
EV 4-9660

t

t

t

*

STORM WENDOWS, INC. f
“Makes The VVeather Behave” $

400 Walnut Street 
Yonkers, N. Y.

YO 8-5577
Į

CY 5-2828

STATION VTEW GARAGE X 

101 WolTs Lane 
Pelharp, N. Y. 

PE 8-3050
v

CONTRACTING CORP. 
121 Lafayette Avenue 
White Plains, N. Y. 

WH 9-5905

FALCARO’S f
'■ i-

Star Bovvling CenterI
t

14 ALLEYS WITH AMF
600 W. 125th STREET

EDW. SIEBERT 
861 Yorkers Avenue 

Yonkers, N. Y.
YOU CALL — YO 5-0571 

WE DELIVER

ST. NICHOL4S
(Greek)

LANDSCAPE
CONTRACTING

285 BOSTON POST RD.
LARCHMONT, N. Y.

TE 4-2173

f
KIPPS BAKE SHOP 

85 Victory Boulevard 
Staten Island, N. Y. 

GI 7-1916

J

z

SOUTH BEACH PHARMACY

NEW YORK CITY

MO 2-5855

| LENOX HALE
2238 W. RICE STREET

AR 6-4537

4.

256 EAST 2nd STRF.ET 
NEW YORK CITY

GB 3-9180

Dantei F. MacNanee & Co.| Complete Catering Service 
Weddings our Specialty

MARY Ql’EEN
■r

i
271 NORTH AVENUE 

NEW ROCHELLE, N. 
NE 6-4100

CHELSEA 
FIRE-PROOF ST0RAGE 

VVHAREHOUSE, INC.
27 S. 6th Avenue 
Mt. Vernon, N. Y.

MO 8-8802

L
i Campus RestaurantJ

106 W. 32nd STREET

NEW YORK CITY
i
I PE 6-4121

t- .

276 Sand Lane 
Staten island, N.

GI 7-2352

Chicago, III
TO 3-6621

& CONTRACTING

KATHERINE M. BAISLEY | 
REAL ESTATE 

900 Pelhamdale Avenue 
Peiham. N. Y. 

PE 8-1360

Z

TRAVELERS PREMIUM CO. 
MERCHANDISE FOR 

BINGO PRIZES 
80 Washington Street 

New York City 
OI 4-8260

ST. DANIEL

CHAS. KURZON
97 E. Houston Street 
Nevv York City, N. Y.

GR 5-0100

<?

t

Leonard C. Adams t

f .
EDDIE’S AUTO TOPS Į

208 McLean Avė.
Yonkers, N. Y. 

YO 8-2222 f

Co., Ine f

VVALTER BARKLAG 
418 West 44th St. 
New York City. 

BR 9-5154

LEWIS MOVERS

J AITCHISON & R0B1NS CO. 
T 611 Rushmore Avenue

1245 Central Avė. 4 Palm Rd. g
Yonkers, N. Y. X

YO 3-6300 *

DE FEO 
CADILLAC

TREE EXPERTS 
Marnaroneck, N. Y.

OW 8-0305 Z 
<?

TCOLDORF NURSING
HOME

309 W. 86th Street

SC 4-8280

FIORI BROS.
40 LaSalle Street 

Staten Island, N. 1
GI 2-5900

TORN & S
SERVICE STATION 

852 Coney Island Avenue
Brooklyn. N. Y. 

GE 8-9711

ISRAEL STREGER.
31 Center Avenue 

N:w Rochelle. N. ’
NE 2-6869

DeL\LLA BROS., INC. 
78 Brook Street 
Scarsdale. N. Y. 

SC 3-0716

A-

*

RUS-CO CARTING CO.
M. A. RUSSO. JR.

37 Hunts Bridge Rd. 
Yonkers, N. Y.

BE 7-9085 I
LANDOLFE ELECTRIC CO. ♦

117 Anderson Avenue 
Mont Vernon, N. Y. 

MO 7-7507

T PORTCHESTER |
WATER W0RKS, INC. Ą

25 WHIett Avenue I
| Port Chester, N. Y. WE 9-3500 | 
f - -A. B. CORKRIGHT (Mgr.)

4

T

THEO. HILL
P1.UMBING & HEATING 

2 Clinton Avenue 
Rye, N. Y. 
RYe 7-3624

SAIJY EIXER 
65 Garth Road , 
Scarsdale, N. Y.

SC 3-3555

"I

ROCHELLE TAN SERVICE j DORI A CONSTRUCHON, l8c.|

54 Lincoln Avenue 
New Rochelle, H. Y.

NE 6-9558 4

206 Jefferton Avenue 

Valhalla. N. Y.

* __ — -i■ ■■ ii a* ■ >»_■ j .įjoti H RICHARDS| BILIS F1XIWER MARKET i conoitioning CORP.

816 6th Avenue
New Vark City

777 Maln StNet

MU 4-0350 > NE 4M1I

224 E. 41st STREET 
NEW YORK CITY 
WIRE LATHING 

MU 7-2146

131 Cabot Avenue 
Elmsford, N. Y.

L Y 2-6609

&

LONG CHAMPS
CATERING

624 MADISON AVĖ.

NEW YORK CITY

PL 9-2600

ARTURCTS PIZZA 
A RESTAURANT 

97 Lake Street 
East White Plains, N. Y. 

WH 8-9836
MR. A. DIMELLA CMgr.-Ovner)

t

T

HAROLD R. BECKER |

5 Depot Square 

Tuckahoe, N. Y.

CAPITA’. MT 3 »AINTING g

Wi;itc Plair.3, N. Y. • 
WH 6-4041

EXPERT COU.ISTON WORK

BRIGHTON MATERIAL CO.. INC. 
7 Bank Street 

Staten Island, N. Y.
. GI 7-7772

READY MIXED CONCRETE .

MODERN DRIVEWAYS 
471 W. W4lliams Street 

Portchester, N. 'Y.

WE 9-0785

JAMES J. FRENCH
27 Broatfway

t French Confections, Ine. ! 
t • |

18 GREENWICH ST., N. Y. Cl 
I 2512 GRAND CONCOURSE, Į 

l

f

BRONN 
803 FLATBUSH AVĖ. 

BROOKLYN >
3 N. Y. C. phone WA 9-4074

Westchester Countyj 
Savings Bank

H ATI BODY SHOP 3 BROADWAY & MAIN ST.

706 Saw Mill River Rd.

Ardsley, N. Y.

C & C AUTO SERVICE 
251 Mani Street
Yonkers, N. Y.

CHEATHAM BROS. 
158 So. llth Avenue
Mt. Vernon, N. Y.

i

TARRYTOWN, N. Y.
“TARRYTOWN’S OLDEST | 
BANKING INSTITUTION” t

| CODY CONTRACTING CO. į

¥

IV & J AUTO BODY WORKSt
344 Central. Avenue T
White PlauK, N. Y.

ROBERT PAPP 
STRUCTURE ENGINEER

10 Depot Plaza 
White Plains, N. Y.

ELECTRIC CO., INC. 
84 Maritime Avenue 
White Plains. N. Y. 

WH 9-3100

UCCI BROS
7 Cottage Place 

White Plains. N. Y.
WH 9-0497

Sullivan & Co

t

I

t

T

THEPROPHET |

5400 S. NASHVTLLE AVĖ. $

PO 7-6074 MO 6-1336

ST. JOHN THE BAPTIST

911 WEST 50th PLACE

1044 E. Tremont Avenue 
Bronx, N. 5 

TU, 7-3806

IIOWARD HOLMES, INC 
VOI.KSWAGON 

Authorized Dealer 
447 Tarrytown Road 
White Plains, N. Y.

1351 EAST EVERGREEN

BOWL-MORE 
RECREATION

110 Unlversity Place 
New York City 

AL 5-8188

JOHN F. de S. DORAN
CONSULTING ENGINEER

107 Boston Post Road 
LarchmonL N. Y.

TE 4-5586

X
j OUTPOST SCRAP & METALj

JOS. PELOSE iPrcs.l

v

12 Worth Street 
Yonkers, N. Y. 

YO 9-9538

BR 8-2470

ST.MARYOF

1428 SOUTH WESLEY AVENUE

BERWYN. ILLINOIS

ST. 8-4268

| CARROL RATHER, INC. I
| 520 Maln Street !

f New Rochelle, N. Y.

TE 9-0811
PkpnUn* te Heatlnf Contmctor 
» ,

NE 24)100

GREENHAVEN NURSERY 
1220 Ea«t Boston Post Road , 

Mararonock. N. Y. 
OW 1-2577

MAMARONEK 
STONE CORP. 

READY MIXED CONCRETE

FL of Mamaitenek Avė.
Mamaronek, N. Y. '

CHAS. UBRETT, INC.
HARDWARK OF TWO TYPES

184-86 Huguenot Street 
New Rochelle, N. Y.

NE 0-0100

ST. JOHNDECHANTAL

5247 S. McVICKER AVENUE

PO 7-2411

PMtor

Amt. Pmtor



rų; kariuomeneje jam nukirpo. 
Dabar vietoje gitaros čirpins 
muškieta.

--- --- ■»-*-!---------------rirvnwiyiNY £4MC*yvws utnuni
Viena veikliausių jaunimo or

ganizacijų, sportininkai, karts 
nuo karto daro didesnės apim
ties varžybas. Vienos tokių žai
dynių vyko kovo 8-9 Detroite. 
Varžybas globojo vietos lietu
vių bendruomenė.

Žaidynėse dalyvavo Roches- 
terio L.S.K. Sakalas, Čikagos 
L.S.K. žaibas ir vietos L.S.K 
Kovas. Varžytasi — vyrų ir mo
terų krepšinio ir tinklinio bei 
visų klasių stalo teniso šakose 
Dalyvavo daugiau kaip 90 spor-

narna šv. Komunija. Iškilmin
gos pamaldas —— vakare Did- 
šeštadieri|' šventipimų ugnies 
ir gin^MMt jjftitmės prasidės 
apie 11 va., o 12 naktį Velykų 
Vigilijos iškilmingos iv. Mišios. 
Prisikėlimo Mišios ir procesija 
bus 6 vai rytą.

Velykinių margučių dažymas 
vis dar yra gįrvas tarp senesnių
jų, o ir j aunieji kai kurie mėgs
ta tą seną ir grąžų paprotį — 
nudažyti margutį ir jį turėti Vel
ykoms. Žinoma, ir čia vis sal
daininiai ir kitokie dirbtiniai 
velykiniai naujumai užima dan
gau ir daugiau vietos tarp senų-

Veda K. Merkis
CJevtiando žaidynėse, ba

landžio 12-13, pareiškė noro 
dalyvauti Toronto, Chicagos, 
Brooklyno is Detroito šach
matų komandos, priešaky su 
Vaitoniu, Tautvaiša, Stakniu 
ir K. Škėma. Tačiau gautais 
Fasko pranešimas nusako, 
kad šachmatų varžybos bus 
įvykdytos Clevelande kitu 
laiku, būtent: gegužės 30 — 
birželio 1 d. d. Norima su
rengti Amerikos lietuvių 
šachmatų pirmenybes, indi
vidualines, 6 ratų, lošiant po 
du ratu kasdieną. Komandi-

Unksmę Šventę Velykę

Stalo teniso dalyviai parodė 
pažangą Naujų veidų beveik ne
simatė, dominavo senieji Atro
do, kad didesnio susidomėjimo 
šioj šakoj jaunimas nerodo. 
Priežastis yra gal ta, kad pasta
rajai sporto šakai neskiriama

Tautos įvykiuose
Esą žmonės ir tautos skiriasi 

pagal tai ko jie siekia ir kokiom 
priemonėm, štai keletas įvykių, 
kuriuose pamėginkite rasti cha
rakterio buožus.

1. Bronxo juodi mokiniai su
sivarė kitos mokyklos mokinius 
ir pareikalavo, kad jie išverstų 
savo kišenes. Kai tos kitos mo
kyklos mokytojas savo mokinius 
užsistojo, jį apdaužė beisbolo laz
dom ir iškratė jo kišenius.

Juodojoj Afrikoje įvykis taip 
pat su mokiniu. Aštuonerių me
tų berniukas atsinešė į moky
klą butelį. Butelis buvo tvirtai 
užkimštas, ir berniukas niekam 
neleido jo atidaryti. Kai pama
tė ir įsikišo mokytojas, paaiš
kėjo, kad butely yra termitai įveikė S. Juodvalkytę 2:0—21:18 
“Aš norėjau juos paleisti, kad 
jie sugraužtų mokyklą ir man 
nereiktų mokytis, paaiškino ta
da juodas Bronxo didvyrių bro
lis.

2. Anglijoje gyvulių globos 
draugijos nariai susirinkę arba
tos, pareiškė protestą prieš šu
nelio paleidimą su Sovietų sput-

se pirmenybėse vyrų vienetų fi
nalines rungtynes turėjo progą 
pamatyti ir visuomenė. Tikima
si kad ir ateityje bus sudaro
mos sąlygos baigmines rungty
nes žaisti bendroje pirmenybių 
salėje. Pusfinalyje vyrų viene
te V. Grybauskas nugalėjo J. 
Nasvytį 3:0, o J. Šoliūnas — 
P. Misiūną. Baigmėjė susitiko V. 
Grybauskas su J. Šoliūnu ir po 
atkaklios kovos J. Šoliūnas lai
mėjo 3:2 — 21:10: 22:24:19:21 
21:15.

Motery varžybos buvo gana 
kuklios. Baigmėje V. Valaitienė ‘

jų ir gražiųjų liėtuviškųjį pap
ročių. O reikėtų nepamiršti, bet. 
palaikyti, gaivinti mūsų taip gra
žius velykinius papročius. Or
ganizacijų vadovai galėtų tai 
palaikyti savo nariuose.

Tapo broliu pranciškonu.
šv. Kazimiero šventėj Kazys 

Miskėvičįus iš Shenandoah, Pa. 
buvo įvilktas broliu pranciško
nu “Charles” (Karoliu) Kenne- 
bunkporte, Me. Jo motina ir jau
nesnis broliukas buvo nuvykę 
ir dalyvavo iškilmėse. Jaunasis 
vienuolis patenkintas savo pa
šaukimu. Jo broliukas irgi gal
vojo vykti į lietuvių pranciško
nų berniukų mokyklą.' Gera, 
kad atsiranda pašaukimų mūsų 
lietuviškiems vienuolynams. 
Garbė jaunuoliams ir šeimy
noms, iš kurių atsiranda kunigų, 
vienuolių ar seserų.

K. Rasa

nikų..

21:12. Moterų komandoje per
galę iškovojo žaibo atstovės, nu
galėjusios Sakalo tenisininkes 
3:0. Vyrų komandoje nugalėjo 
koviečiai — J. Gerulaitis, P. 
Misiūnas ir J. šoliūnas — ne
sunkiai įveikę žaibo atstovus— 
A. Nasvytį J. Nasvytį ir V. Va
laitį — 5:1. Vyrų dvejate žaidė 
tik trys poros. Baigmėje V. Gry-

Žaibas ir vietos Kovo II-ji čia 
abi komandos buvo maždaug 
vienodo lygio. Pirmą puslaikį 
koviečiai baigė savo naudai 22:- 
18, bet žaibiečiai laimėjo 49:43. 
Trečiose susitiko pirmojo susi
tikimo laimėtojai su Baltijos Jū
ros skautų penketuku. Kaip bu
vo tikėtasi, laimėjo koviečiai 
87:51 — 36:23. Paskutinis su
sitikimas buvo šeštadienį Iltua- 
nicos ir žaibo. Lituanica nepa
jėgė išrutulioti sau reikiamo

bauskas ir V. Mačiulis įveikė J.
Gyvulių globos draugija vei- Nasvytį ir A. Avižianį 2:0.

kia ir Belgijoje. Viena tokia Negalima būtų sakyti, kad; greičio, nebuvo efektingumo, 
draugija surenka savo narius mes tinklinyje esame atsiekę kai tuo tarpu Žaibo atstovai pa- 

gerų rezultatų. Tai parodė pas- rodė garą gynybą Lituanica ne-

niai laimėtojai bus išvesti 
pagal žaidėjų pelnytus taš
kus.

Ignas Žalys Su Reitoiu 
iškopė į pirmą vietą dabar 
vykstančiose Montrealio pir
menybėse, turėdami po 7^ 
— V& taško. 9 rate Žalys 
įveikė buv. neėsto meisterį J. 
Williams.

Gediminas Kuodis, 13 me
tų, laimėjo pr. šeštadienį 
anltrą vietą Bostono mokslei
vių (Schoolboy) varžybose. 
Jis surinko 4-1 taškų, įveik
damas tarp kitų John Vil
kas, gyv. East Boston. Vilko 
tėvai silpnai bekalbą lietu
viškai, o jis pats nekalba vi
sai. Vilkas nesenai lošė už 
Boylston klubą ir laimėjo 
tašką iš Gee, Cambridge “Y”. 
Pirmuoju moksleivių p-bėse 
baigė šveicarietis Felix 
Schlaepfer, 17 metų, vie
niems metams atvykęs į šį 
kraštą. Viso dalyvavo 20 mo
ksleivių. Algis Makaitis su
rinko 3-3 taškų ir be to ga
vo dovaną (šachmatų kny
gą) už laimėtą partiją prieš 
vieną iš 6 įsikvalifikavusių į 
Massachusetto moksleivių 
p-bių baigmę, kurių tarpe 
bus ir mūsų G. Kuodis.

Amerikos lietuvių šachma
tų vadovybė sudaryta tokios
sudėties: K. Merkis, P. Taut-

431 E. 7th St., So. Boston 27,

Jaunučiai Bostone. 13-me-

multaną So. Bostono L.PD. I 
klube prieš septynios jaunu- I 
čius (8-12 metų). laimėjo i 
7-6, tačiau Gintaras ' Karo- i 
sas ir R. Barimas stipriai | 
jam. pasipriešino. Lošimo me- į 
tu įvyko toks nuotakis. Kuo- | 
dis užmatavo Joną Daugirdą { 
7 ėjimais. Pastarasis priėmė , 
šią pamoką giliai į širdį. Bet ( 
kiek turėjo džiaugsmo J* 
Daugirdas kai po valandos 
jis tuo pačiu varijantu už
matavo Albiną Karosą (tė
vą)! *

Didmeisterio Reshevskio si
multanas Brandeis universi
tete (Bostone): iš 39 jis lai
mėjo 37, vieną pralaimėjo ir 
1 lygiom. Kitas jo simulta
nas Boylston. C. Clube bai
gėsi Reshevskio 25 laimėji
mais, 1 pralaimėjimu ir 2 
lygiom.

Maskvoje Botvinnikas ve
da prieš Smyslovą 6-3. De
šimtoji atidėta lygioj padėty.

Mar Del Pinta turnyre pir
mauja danas Larsen su 11 — 
12, amerikietis Lombardy su 
10-3 Eliskases ir Sanguinetti

*
BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS: 
APplegate 7-0349 1

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi,
Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

A. LAUO

Lietuvių-Anglu ir
Anglų-Lietuvių

svki per mėnesi, ir jie per tris
valandas tun traukti arklą kad kutinės žaidynės. Nors Cleve- sunkiai laimjo 53:72 — 26:19. 
savo kūnu pajustų, kokį vargą žaibiečiai yra padarę ne
turi kasdien jaučiai ir arkliai

3. Juokiasi vokietis Hambur-

vaiša, A. Keturakis, dr. B__
Kalvaitis, šachmatų vadovai P° Panno.8 tš.

Kaina $14

Sekmadienį dėl III-IV vietų 
mažą pažangą tačiau nėra dar rungėsi pirmieji Žaibas ir Balti- 
tobuli. šiaudiną yra dar per jos jūra. Baltijos Jūra vedė ir 

ge. matydamas užrašą viršum anksti pranašauti, kokia yra pa- 
vyno rūsio, kur kiekvieną vakar jėgiausia lietuvių komanda 
rą groja džiazo kapela: “Table- Šiaurės Amerikoje. Tikėkime, 
lės nuo galvos skaudėjimo, o kad Clevelande įvykstančiose 
taip pat tvarsčiai — dovanai’, balandžio 12-13 d., žaidynėse tai 

Juokiasi prancūzas, skaityda
mas kariuomenės pranešimą 
*‘11 valandą vainiko dėjimas 
prie nežinimo kareivio pamin
klo. Paskiau tylos minutė — 
ją atliks artilerijos pulko fan
faros”.

išaiškins, žaibui teko pirmoji 
vieta, nugalėjus Nerį 2:0 ir Ko
vą 2:0, o Kovu — antroji Jaunė
jus prieš Nerį 2:0.

Motery tinklinyje dalyvavo 
Žaibo ir Kovo komandos. Žal 
bietės pasirodė gerai ir nesun- 

Juokiasi rytų Vokietijos pi- kiai įveikė priešininkes 2:0
Daugiausia jaunimas domisi 

krepšiniu ir čia jau atsiekti geri 
rezultatai Rungtynės tarp čika-

lietis, klausydamas: “Draugė E- 
ma, ta, kuri yra Leipzigo mote
rų sąjungos sekretorė, pasiuntė 
Ulbrichtui sveikinimo telegra- gos Lituanicos ir Detroito Kovo 
mą jo gimimo dienos proga. Te- I buvo aukšto lygio. Pirmieji 
legramoje linkėjo: Linkiu iš šir- susitiko Rochesterio Sakalas su 
dies to pat, ko jum jau seniai Kovo I komanda. Be didelio var
liniu visa Vokiečių liaudis, ir go koviečiai laimėjo 88:59 — 
ją iškvietė saugumas aiškintis”. 45:29—. Po to sekė Clevelando

tik kėlinio gale Žaibas pirmą 
kartą padarė persvarą ir baigė 
21:20 savo naudai. Antrame kė
liny žaibiečiai vedė ir baigėsi 
44:43.

Baigmėje susitiko Čikagos A. 
S.K. Lituanica ir Detroito L.S. 
K. Kovo I-ji komandos. Kovie
čiai po sunkios kovos priešinin
kus įveikė 81:80. Pradžioje do
minavo koviečiai, bet ne ilgam. 
Lituanicos žaidikai parodė tiks
lumą atžvalgų ir gerą komandi
nį susižaidimą, o to trūko kovie- 
čiams, tad pirmas kėlinys baigė
si Lituanicos naudai 45:36. An
trame kėlinyje koviečiai tuojau 
išlygino ir persvėrė. Taip iki pas
kutinių sekundžių svyravo. Tai 
vieni tai kiti pirmavo vienu ar 
dviem metimais. Ir ateityje lau
kiama tokių rungtynių.

J. Kirvelaltis

— H. Stepaitis, Toronto, Vid. 
Vakarų — A. Zujus, Chicaga 
ir Rytų — E. Staknys, Ja- 
maica, N. Y., šachmatų ko- G Lenmore 2 — 6916 
miteto adresas: K. Merkis,

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

DR. D. PILKA
546 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

NEW BRIDAL SALOM

“If It’* Hat* IVo Angies”

ADVOKATAS f
37 SherŪsn Ave_ I

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei * 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

ĮSI Orchard Street New Yorit 2, N. Y.
TeleL GR 54166 ,

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

Urmo (whoiesale) bei smulkmenų (retaU) kdportuotos

paltų medžiagos, šalims.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVgNUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

R e p u b 1 i c 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms



Rozurokcijos lietuvių parapiįo* 
se

Prisikėlimo pamaldos lietu
vių parapijose bus: Apreiškimo 
bažnyčioje — 5:30 v. ryto, An
gelų Karalienės bažnyčioje'6v. 
r., Aušros Vartų bažnyčioje — 
6 v. r., Viešpaties Atsimainymo 

-bažnyčioje, Maspethe, 6:30 v. 
-r., šv. Jurgio bažnyčioje — 6 
v. r.

Kat. seimelis, 
šaukiamas ALRK Federaci

jos New Yorko apskrities, bus 
-balandžio 13, 2 v. p.p., Ange
lų Karalienės parapijos salėje. 
Paskaitą skaitys Kazys Mockus 
iš Bostono. Seimelyje kviečia
mi dalyvauti ne tik draugijų at
stovai, bet ir visi katalikai.

J Aistis
- praeitą savaitgalį buvo išskri
dęs į Chicagą, kur dalyvavo pre
mijų Įteikime ir literatūrinėje 
šventėje.

VI. Baltrušaitis
praeitą savaitę su šeima atsi

kėlė iš Chicagos ir kovo 29 pra
dėjo eiti vargoninko pareigas 
Apreiškimo parapijos bažnyčio- 
je-

. Ministerio P. Žadeikio
našlė su savo dukrele Mirga 

Velykų atostogų atvyko į New 
Yorką.

Bangos Televizijos
įmonėje, kurią tvarko V. Žele 

nis ir kuri neseniai persikėlė 
į naujas patalpas, praeitą savai
tę įvyko apiplėšimas. Vagis iš- 
mušo langą ir pavogė naują, vi
trinoje stovėjusį televizijos apa
ratą.

Dr. Žibutė Daugėlaitė, 
gyvenanti Kearny, NJ., nuo 

liepos 1 išvyksta Į Washingtoną 
kur dvejus metus specializuosis 
vaikų ligom gydyti.

Lietuviškos spaudos kioskas

Balandžio 11 Liet. Piliečių Klu
bas savo patalpose, 280 Union 
Avė., Brooklyne atidaro spaudos 
kioską. Kioske bus gaunamos vi
sos spaudos naujienos, laikraš
čiai, tautodailės dirbiniai ir t t 
Tuo tarpu kioskos bus atidaras: 
penktadieniais nuo 6 iki 9 v.v., 
šeštadieniais 1-6 v.v. ir sekma
dieniais nuo 12-2 v. p.p. Liet 
Piliečių Klubo valdyba kviečia 
visus apsilankyti ir įsigyti lietu
viškų knygų Vieta visiems gerai 
žinoma ir visiems lengvai pasie
kiama.

Ieškoma Anastazija Laskiene 
(Laskus) gyv Jungtinėse Valsty
bėse. Ieško Albinas Metinis 
1293 W. 104 St. Cleveland 2, 0- 
hio

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ į 

PAVASARIO BALIUS į
HOTEL ST ATLEB GOLD B ALLBOOM, |

BALANDŽIO 12 D. |
PRADŽIA 7 V. V., VAKARIENE 8 V. |

ŠOKIAI 9 IKI 1 V. |

Pradžia 7 v. v., vakarienė 8 v., šokiai 9 iki 1 v. i 
Bilietus užsisakyti iki balandžio 7 d.: J. V ilgai is, 144-66

Viliąge Rd„ Jamaica 35, N. Y., tel. JA 3-9123 |
Svečiai prašomi sudaryti grupes po 10 asmenų (stalas) 
ar mažesnes ir savo pageidavimus siųsti kartu su bilietų 
užsakymu. Mažesnių grupių sugrupavimas prie stalų bus 
daromas vietoje. , E

Kaina 10 dol.: I
Rttoiia ALIAS New Yorko Skyrius 9

APRIL 1OIVIDtND OH YOW 
SAVINOS

29,6 vai vakare per WATV 13 
kanalą R>lka Party programoje 
gavome progos pamatyti kelis 
lietuviškusšokius. Šoko Jadvy
gos Matulaitienėsvadovauja
ma, moksleivių tautinių šokių 
grupė: Daiva Alytaitė, Vida 
Janulevičiūtė, Dalia Minkūnai- 
tė, Aldona šileikytė, Laima Si- 
leikytė, Kristina škėmaitė, Vik
toras Kirkyla, Antanai Krušins- 
kas, Gediminas Naujokaitis, Bro
nius Nemickas, Evaldas Reme- 
za, Algis Rimavičius, Tomas Spe- 
rauskas ir Algis Šėrikas

Vila Audronė
Buvęs Lietuvos teisininkas, 

Vokietioj įsigijęs teisių dokto
ratą Eduardas Jansonas su žmo
na nusipirko 3 aukštų vilą Cape 
Code, prie Ostville. Vila pava
dinta lietuvišku Audronės var
du, kuri dar šią vasarą bus ati
darytą kaip nauja lietuviška va
sarvietė. Vila yra ant Atlanto 
kranto su privačiu parku. Jan
sonai buvo emigravę Australi
jon, iš kur neseniai persikėlė 
į JAV.

Jubiliejinis "Aidų" numeris
Visas “Aidų” kovo mėnesio 

numeris yra skirtas šv. Kazimie
rui. Jame yra šie straipsniai: 
Antanas Maceina — Simbolinė 
šv. Kazimiero prasmė; Simas Su
žiedėlis — Šv. - Kazimieras sa
vo tėvų politikoje; Zenonas. I- 
vinskis — Kazimiero žygis Ven
grijoj Paulius Rubikauskas, 
S.J. — Didžiosios šv. Kazimie
ro šventės Vilniuje; Povilas 
Rėklaitis — šv. Kazimiero kop
lyčia Vilniuje; Adolfas Šapoka 
— Šv. Kazimiero palaikų saugo
jimas. Be to, atspausdinta Ka
zio Bradūno eilėraščių, padvel
kiančių tautine mistika. Jubilie
jaus proga “Aidai” per kelis nu
merius spausdins dar Algirdo 
Landsbergio dramą ap’e šv. Ka
zimierą “Vėjas gluosniuose”.

Kovo mėn. numerį skaityto
jai gaus po Velykų.

NEWARK, N J.
Didžiosios Savaitės pamaldos 

bus: D. Ketvirtadienį — 7 v 
r .mišios, 7:30 v.v. — Paskuti
nės vakarienės mišios; D. Penk
tadienį — 3 v. p.p Kryžiaus 
pagerbimas, 7:30 v. v. Kryžiaus 
keliai, D. šeštadienį — 7:30 v. 
v. ugnies, vandens šventinimas, 
mišios; Velykų sekmadienį — 
Prisikėlimas 6 v. r.

PHILADELPHIA PA
Philadelpbijos ateitininkai la

bai dėkingi šv. Andriejaus par. 
kleb. kun. J. Cepukaičiui už su
ruoštas kovo nu 21-23 rėkolek- 
cijas ir jo nuolatinį rūpesti jų 
dvasiniais reikalais

Taipgi nuoširdi padėka prel. 
M. Krupavičiui, kuris neveng
damas vargo, minėtas rekolek
cijas patraukliai pravedė.

“Ji užburia savo žiūrovus 
tautinio1 šokio žaismingumu, 
kasikinio baleto darną ir iš
raiškos šokio individualumu.

: y— . , ,

BARASEVKIUS ir SENUS ♦ 
FUNERAL HOME j

254 W. Broadway ' 
į South Boston, Mass.
: JOSEPH BARACĘVICIUS į

Laidotuvių Direktorius |
TeL ANdrew 8-2590 ♦

JI UŽBURIA SAVO
šių laikų dvasia yra ne

rami, nepastovi, amžinai ieš
kanti naujų kelių, šios'dva
sios įtakoje tapyba, muzika 
bei šokio menas siekia indi- 
vidualizmo. Toks yra ir iš
raiškos šokis, jau pasiekęs 
populiarumo viršūnę. Ir lie
tuviams ši šokio sritis hera 
svetima, nes turime savo at
stovų.

Elena Kepalaitė, pasižymė
jusi išraiškos šokėja, jau yra 
atsiekusi visą eilę laimėjimų 
Vokietijoje, Australijoje ir 
Kanadoje. Gimusi Vilniuje, 
ten jau nuo mažų dienų stu
dijavo klasikinį baletą, o vė
liau šoko Vilniaus valstybi
nėje operoje.

Karo metu atvykusi į Vo
kietiją, toliau tęsė šokio stu
dijas, tačiau iš klasikinio ba
leto E. Kepalaitė perėjo į 
naują formą — išraiškos šo
kį. Augsburge studijavo pas 
Mane Wigman mokinį Wal- 
ter Klass. (Mąrie Wigman 
yra viena žymiausių išraiš
kos šokio atstovė Vokietijo
je)-. ' ;

Priešingas klasikiniam ba
letui, išraiškos šokis duoda 
šokėjui visišką laisvę kiek
viename judesy. Savo sukur
tais judesiais šokėjas gali iš
reikšti savo jausmus, pergy
venimus, perduoti žiūrovams 
naują idėją. Vaidyba tur? di
delės svarbos išraiškos šokiui, 
o muzika sukuria atitinkamą 
nuotaiką.

Vokietijoje padarius 
lę pažangą išraiškos 
mene ir koncertavus, 
E. Kepalaitė pasiekia
mą Australijos kontinentą.

Čia vėl smarkiai dirba, gi
linasi šokio studijose, duo
da daug koncertų. Lietuvai
tės pastangos nelieka nepas
tebėtos E. Kepalaitė 
laukia visos eilės gražių at
siliepimų iš Australijos spau
dos:

dide- 
šokio 
1948 
•toli-

Išnuomojamas
5 kambarių moderniai 

įrengtas butas Ridgewoode. 
Jlupma 80 doL mėnesiui.

HERBERT H. LEHMAN, buv. New Yorko gubernatorius, su žmo- Skambinti HI 6-3073 ir 
na, 4vent« 80 metu savo amžiaus sukaktj. klausti Mr. Astrava.

ŪUARTERLY

KEARNY, N.
( Atkeltas iš 5 pusi.) 

jaunimui sujungti. Ji ir šiemet 
yra numačiusi birželio 29 su
rengti lietuvių dieną, kur kiek
viena apylinkė galės pasireikš
ti su savo vaidinimais, tauti- 
nais šokiais ir pan.

Susirinkimo pageidavimu, bu
vusioji valdyba sutiko pasilikti 
savo pareigose ir toliau. Ją su
daro: dr. St. Skripkus — pir
mininkas, A. Arminas — vke- 
pirminkas; A. Vitkauskas — 
sekretorius; V. Ramanauskas— 
iždininkas; K. Barzdukas — 
švietimo ir kultūros vadovas. į 
kontrolės komisiją įeina: Anelė 
Pietarienė, Ant Gražulis ir O. 
Skurvydienė.

Numatyta taip pat šaukti 
dažniau bendruomenės susirin
kimus ir duoti paskaitų ciklą.

JM

n brinkė- ji turi visus reika
lingus privalumus šokėjai*.

Prieš pusmetį atvykus į 
šį kontinentą ir apsistojus 
Kanadoje, Ė. Kepalaitė jau 
spėjo koncertuoti Monrealy
je ir Toronte. Abiejose vie
tose, — tiek lietuvių visuo
menėje, tiek tarp amerikie
čių, — ji buvo šiltai sutikta. 
Kanados spauda nesigailėjo 
palankių atsiliepimų. Laik
raštis “Montreal Star” šiaip 
įvertino lietuvaitę šokėją:

“E. Kepalaitė pasirodė kaip 
kompetentinga šokėja, su 
tvirta technika, pastatyta 

' ELENA KEPALAI TE

rezultatus. E. Kepalaitė pa- 
____ _______ _____ šoko labai įspūdingai “An- 
ant klasikinių tradicijų ir mo- gėlus”, vaizduodama bažny- 
demių idėjų. Jos lyrinės li
nijos, pojūtis ir ritmas yra 
smarkiai išvystyti. Ir jos ran
kų judesiai yra tokie ekspre
syvūs, kaip 
falinių šokėja

Kanados lietuviai jau tu
rėjo progos pasidžiaugti šios . 
lietuvaitės šokėjos talentu, 
kuris nesiriboja vien šokio 
mene. Tapybą, yra taip pat 
E. Kepalaitės labai mėgia
ma ir nemažiau išlavinta 
meno šaka. E. Kepalaitė yra 
modernaus meno krypties at
stovė.

E. Kepalaitė jau yn. pa
kviesta šį pavasarį dalyvau
ti programoje “Ateities” va
karo metu.

Šiuo laiku E. Kepalaitė 
yra laikinai apsigyvenus pas 
Nekalto Prasidėjimo vienuo
les. Putnam, Conn. Jos at
vykimas į šią lietuvišką so
dybą atnešė daug įvairumo 
bendrabučio mergaitėms, ka

susi- rios tapo uoliom jos moki
nėm. Vasario 16 minėjime 
seselės ir svečiai turėjo pro
gos pamatyti-darbo vaisių

iausių orien-

čios varpą, kviečiantį visus 
maldai. Programa baigėsi 
indišku šokiu, kuriame ne
paprastai 'išryškėjo E Kepa
laitės rankų technika.

Dalis Amerikos 
nes jau buvo supažindinta su 
šia pasižymėjusia išraiškos 
šokėja. Annhurst kolegijoje, 
lietuvaičių studenčių suruoš
tame Nepriklausomybės 
šventės minėjime, E. Kepa
laitė sužavėjo kolegijos pro
fesūrą, studentes, ir svečius 
tuo pačiu ekspresyviu “An
gelus” šokiu. E. Kepalaitės 
paruoštos lietuvaitės studen
tės pašoko du šokius — “An
gelai ir žmonės” ir “Karas”. 
Kolegijos laikraštėlis “The 
Heather” patalpino E. Kepa
laitės nuotrauką ir straipsnį 
apie šią programą.

Galime džiaugtis lietuvai
tės šokėjos laimėjimais ir to
liau E. Kepalaitei palinkėti 
dar didesnės sėkmės šokio 
meno srityje. T.Iv.

PADĖKA
Šiuomi nori pareikšti nuoširi 

džią padėką visiems mano drau
gams ir prieteliams, kurie atjau
tė mano šešių savaičių ligos me
tu, prisiuntė man gėlių, dovanų 
ir linkėjimų greit pasveikti. Taip 
pat dėkoju tiems, kurie lankė 
mane ligoninėje ir namuose. 
Negalėdama visiems asmeniškai 
padėkoti tai prašau priimti ma
no nuoširdžią padėką nors per 
šią spaudą.

Taip pat dėkoju organizaci
joms, kurioms aš priklausau, už 
dovanas ir gėles, linkėjimus: Mo
terų Vienybei, Newarko Mote
rų Klubui, Newarko Demokra
tų Klubui, Moterų Sąjungos 68 
kuopai, N. J. Liet Tarybai, Bal- 
fo 35 skyriui.

Visiems tariu nuoširdžiausią 
padėką.

leva Trečiokienė,
Newark, N. J.

Velykose
* Sekmadienį, kovo 6, šv. 

Petro par. bažnyčioje 6 vai. 
r. Prisikėlimo pamaldos (Re- 
zurekcija), procesija, mišios 
ir pamokslas. Kitos mišios 
8, 9, 10 ir 11:30 vai. Para
pijos salėje (7th St,) Vely
kose mišios bus 8 ir 9:30 vąj.

Kovo 30 šv. Petro bažny
čioje įvyko religinis koncer
tas — Theodor Dubois ora- 

Septyni Kristaus žo- 
Koncerto programą iš- 
šv. Pranciškaus para- 
choras iš Lawrence, 
Po koncerto kleb. kun.

torija 
tižiai 
pildė 
pijos 
Mass.
Pr. Virmauskas surengė va
karienę svečiam ir šv. Petro 
par. chorui. Klebenąs svei
kino muz. I. Vasyliūną ir 
Lawrence chorąuž įdėtą dar-

visuome- bą ir kartu pranešė, kad

balandžio 8 apleidžia Bosto
ną ir išvyksta į anglišką pa
rapiją Whiting, Indianą prie 
Chicagos. Klebonas ir cho
ristai komp. J. Kačinskui 
atminimui įteikė dali. Viz
girdos piešinį, o ponią Ka
činskienę apdovanojo gėlė
mis.

Laimėjo 2 vietą
Kovo 30 RoKbury įvyko 

Bostono katalikiško jaunimo 
(CYO) vėliavų nešėjų var
žybos, kuriose dalyvavo 18 
grupių, šv. Petro parapijos 
CYO grupė laimėjo antrąją 
vietą ir atžymėjimo taurę.

Tautų festivalis
Balandžio 11-12 Tafts uni- 

verstiteto patalpose įvyks 
Anglijos tautų festivalis. 
Lietuvius atstovaus O. Ivaš- 
kienės tautinių šokių grupė.

Brocktono ateitininkų šventė
įvyksta balandžio 20 šv. Ka

zimiero parapijos salėje. Prašo
mos dalyvauti visos apylinkės 
kuopos.

Moksleivių At-kų Rytų Apygarda
viso rytinio pakraščio kuopų 

valdybų nariam ruošia kursus 
balandžio 12-13 šv. Petro salė-

minimas, sekmadieni — iškil
mingos pamaldos.

Margučių vakaras su šokiais 
bus Velykose, balandžio 6, 7 

vai. vak. Tautinės Sąjungos na
muose. Gros puiki muz.: Mon- 
tavani, Boston Pops ir kiti žy
mūs orkestrai. Programoje da-^ 

. lyvaus Danutė Pareigytė, pa
dainuodama kelias dainas; Rita 
Durickaitė akompanuos pianu; 
Sigitas Leimonas paskaitys aš
traus humuro. Kad būtų dar kaž
ką ir namo parsinešti, galima 
bus laimėti margučių krepšį. 
Vakarą rengia Bostono stud. a- 
teitininkai ir visą jaunimą kvie
čia į linksmą Velykų vakarą.

FUNERAL HOME

197 TCebster Avenue | 
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius ; 
ir Balsamuotojas Į 
Cambridge, Mass. | 
NOTARY PUBLIC '

I
Patarnavimas dieną ir naktj | 

Nauja modemiška koply&a Ser- | 
meninis dykai. Aptarnauja Cam- ♦ 
bridge ir Bostono kolonijas že- | 
miausiomis kainomis. Kainos tos * 
pačios ir į kitus miestus. i
Reikale laukite: Tei. TR 6-6434 ♦

NEW YORKAS -

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborinš-BaJsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2^043

Matthew P. Bailas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME
M. P. EALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

J. IkShalins- 
Jalinskas į 

Laidotuvių Direktorius | 
84MI2 JAMAICA AVĖ. I 

(prie Forest Parkvray StaUoa) ' 
Woodhaven, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves, j 
Koplyčios nemokamai visose | 
miesto dalyse; veikia ventiliacija |

Tei. Vlrginia 7-4499 į

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas JAmaica 6-7272

D. KLINGA

337 Union Ave^
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV 4-1232

Taksų Pildytojas
Vertėjas


