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Sovietą laivo jūrą karininkas lietuvis pabėgo į Švediją
XLVI NR. 24 10 CENTŲ

Radijas penktadienį, baland- 
džio 8, gausiai pranešinėjo, o 
paskiau ir spauda trumpiau ar 
ilgiau pakartojo, kad balandžio 
7 sovietinį povandeninį laivą 
aptarnaująs laivelis su 12 žmo

nių įgula priplaukė prie Got
lando salos, priklausančios Šve
dijai, ir laivo kapitonas, žve
jų padedamas, pasiprašė švedų 
pareigūnus azylio.

Laivo kapėtonnas yra jūrų lei-

Amerika nušovė savo bombonešį

tenanto laipsnio, 25 metę am
žiaus, kilęs iš Lietuvos.

Švedę pareigūnam jis pareiš
kęs, kad nenori plaukioti po 
svetima vėliava. Atvykusiem 
sovietų pareigūnam jis atsisa
kęs grįžti ir kalbėjęs: esą gy
venimas dabar baigiasi arba

švedų karo laivas, priplaukęs 
prie sovietinio laivo, reikalavo, 
kad laivas pasitrauktų iš Šve
dijos vandenų. Gavo atsakymą, 
kad laivas be kapitono negali 
išplaukti, nes įguloje niekas ne
gali laivui- vadovauti. Tada jam

buvo leista Įplaukti Į Šiite uos
tą. Per tą laiką buvo praneš
ta Sovietų atstovybei Stockhol- 
me. Iš ten buvo atsiųstas So
vietų laivyno attache, kuris ir 
išvedė sovietinį laivą i tarptau
tinius vandenis.

MACMILLANU JAU IŠKELIAVUS
Komunikate kalba apie au
kos reikalą. Ar tai reiškia 
norą aukotis, ar kitus au-

komunizmą, bet visą laiką tie 
klausimai buvo atidedami į šą
li. Kodėl? Restonas atsako: 
nors Europos imperijos sužlu
go, tačiau Europa tebėra didės-

koti? — Atsako spauda
Kennedy ir Macmillano kon

ferencija nepaliko Amerikos 
spaudoje didelių vilčių. Susitik
ti. pasidalyti nuomonėm, esąs 
geras dalykas. Bet to neužten
ka. Reikia konkrečių sprendi
mų. O tokių nebuvę. Tai pa
grindinė išvada. O pastangų 
kalbėti konkrečiai buvę:

James Reston (NYHT) tikina, 
kad Achesonas 'kalbėjęs ir 
Macmillano akivaizdoje apie bū
tinumą organizuoti jėgą prieš

Naujojoj Meksikoj balandžio 
7 kovos lėktuvas, treniruoda
masis, netyčia iššovęs raketą 
Sidewinder ir pataikęs į bom
bonešį B-52 11,389 pėdų aukš
tyje. Lėktuvas buvo sunaikin
tas. Penki lakūnai iššoko pa
rašiutais, kiti 3 žuvo. B-52 
bombonešis yra vienas didžiau
sių pasaulyje, jo vertė 8 mil. 
dol. Sidewinder raketa pati vai
ruoja į taikinį, kuris ją trau
kia infraraudonais spinduliais, 
einančiais iš motoro. Tokios ra
ketos buvo sėkmingai išmėgin
tos nacionalinės Kinijos kovoje 
su kom. Kinijos lėktuvais. Vi

KAS KENNEDY IR MACMILLANO TARTA IR SUTARTA

Ženevoje — nė iš 
vietos nepajuda
— Ženevoje derybos dėl ato

minių bandymų uždraudimo vėl 
akligatvyje. Sovietai nesutinka 
atsisakyti veto kontrolėje, kur 
ir kada jiem tai bus reikalin
ga. Vakarai susidato įspūdį, 
kad Sovietai labiau suinteresuo
ti derybom, negu susitarimu.

Pavardės nei kitų smulkes- 
sokis treniravimasis su raketom nių Žinių apie pabėgėlį nedcel- 
sustabdytas, iki nelaimė bus iš- kol valdžios pareigūnai j j 
tirta. baigs apklausinėti.

SIDEWINDER RAKETA. Taip atrodo ta. kuri nušovė bombonešį B-52.

sius matus, norėdama derintis 
su sąjungininkais. Nepatogus 
skaičiavimas, kai vieną metrą 
reikia paversti 39.37 coliais.

Ar Kuboje įsiliepsnos sukilimas?
Kennedy ir Macmillano kon- 

fere nciją. paskutinę dieną spau
doje nustelbė "balsaiapie Ku
bą Kubos egzilinė vyriausybė, 
sudaryta Amerikoje, balandžio
8 paskelbė manifestą — ragi- mais.

ne ir potencialiai galingesnė uz 
Sovietų Sąjungą, tiktai ji ne
nori prisiimti aukos, reikalingos 
tai jėgai suorganizuoti.

D. Lawrence (NYHT) rašo, 
kad komunikatas po Kennedy 
ir Macmillano konferencijos no
ri sudaryti įspūdį, jog kažkas 
nauja padaryta taikosriiųk. Bet 
tikrovė tokį įspūdį paneigia. 
Taika šiandien nepriklauso niio 
to, kokius norus pareikš Ame
rika ir Anglija. Taika šiandien 
priklauso nuo sumobilizavimo 
jėgų pasipriešinti komunizmo 
užmačiai paimti pasaulio kon
trolę grasinimais ar vietinio po
būdžio karais. Vakarų viršūnių 
konferencijose vis iškyla pasi
ryžimai daryti naujas nuolaidas, 
kad išvengtume karo ... De
mokratijos lyderiai susitinka, 
pareiškia kuklias viltis, bet nie
ko nepadaro, kad pabrėžtų, jog 
Vakarai tikrai nori padaryti 
aukų savo laisvei išsaugoti. Te
gul Sovietai parodytų savo ge
rą valią, atitraukdami savo iš
kamšas. agentus, infiltratorius, 
tai būtų gera viltis išvengti ka
ro. Tokio reikalavimo nebuvo 
Kennedy Macmillano konnfe- 
rencijoje ... Kol Maskvos vy
riausybė jaučia, kad Vakarai 
yra baimingi ir neryžtingi, pa
saulis atsiduria prieš didėjan
tį karo pavojų. -Macmillano ir 
Kennedy pareiškimuose nieko 
nėra, kas įspėtų Chruščiovą ir 
sulaikytų jį ir jo pulkus 
karo pavojaus.

R. Drummond (NYHT) 
kad esą mes turim būti
rengę priimti juodas žinias ir 
apie derybas su Sovietais dėl 
atominių bandymų uždraudimo 
ir dėl nusiginklavimo. Iš sovie
tinių reikalavimų autorius daro 
išvadą, kad Sovietai susitari
mo nenori.

Prezidento Kennedy ir min. 
pirm. Macmillano pasitarimai 
baigėsi balandžio 8 bendru ko
munikatu, kurį paskaitė prez. 
Kennedy. Komunikatas kalba 
bendrais miglotais žodžiais. 
Anot N. Y. Times, jis pasako
jo, apie ką buvo tartasi, bet 
nepasako, kąs sutarta. Nutylė
ta, greičiausiai, taktikos sume
timais, kol pasikalbėjimų dar 
tik pradžia — toliau jie eis su 
Adenauęriu, Diefenbakeriu,' 
Fanfani ir de Gaulle. Tačiau kai 
kurie klausimai jau gavo atsa
kymus komunikate, kai kurie 
komentaruose. Būtent:

— Dėl Laos: siekti, kad nau
joji Laos vyriausybė apimtų vi
sų konkuruojančių grupių at
stovus, taigi būtų koalicinė — 
— su komunistais, su Souvan- 
na Phouma.

— Dėl Pietų Vietnamo: pa
reikštas “didelis susirūpinimas” 
dėl komunistų didėjančios 
filtracijos.

— Dėl Berlyno: Vakarų 
sistatymas lieka tas pats.

— Dėl Jungtinių Tautų:
sistatymas-'-pkre&štas aiškiau
siai — tvirta parama, kad Jung
tinės Tautos išliktų kaip stip
riausias taikos Įrankis.

— Dėl atominiu bandymu 
dorybę: siekti, kad būtu susi
tarta per tam tikrą laiką.

— Dėl komunistinės Kini
jos: klausimas komunikate ap
eitas tylom, komentarai sako.

kad buvę tuo klausimu “sutar
ta nesutarti”.

Pabrėžtas tikslas — išlaiky
ti patenkinamus santykius su 
Sovietais, sustiprinti Nato kaip 
saugumo branduolį.

nuo

in-
GEROS VALIOS MISIJOJE. Viceprezidentas L. B. Johnsonas grįžo iš 
kelionės po Afriką ir Europą. Paveiksle jis su Senegalijos žmonėm.

rašo, 
pasi-

Kas sakos prieš paramą mokyklom?
Kongresmanas Frank Thomp

son iš N. J. kreipėsi į Tren- 
tono vyskupą W. Ahr, kad ka
talikai neboikotuotų Kennedy Į- 
statymo mokyklom remti. Vys
kupas paskelbė, kad tokis krei
pimasis yra jau rengimas opi
nijos suversti katalikam atsa
komybę už įstatymo nepasise
kimą. Vyskupas atkreipė dėme
sį. kad didžiausią opoziciją tam 
įstatymui rodo Chambers of 
Commerce. National Associa- 
tion of Manufacturers. Commit- 
tee of Economic Develpment.

Kiek primokam už cukrų?
Amerika už kiekvieną impor

tuojamo cukraus svarą primo
ka 2.3 cn. Per metus tai su
daro 600-700 milijonų. Kiekvie
nas asmuo tokiu būdu už už
sienio cukrų turi primokėti 3. 
25. arba keturių asmenų šei
ma 13 dol. metam.

nu-
Louisianoje ir Guatemaloje 

esą treniruojami apie 5,000 Ku
bos karių.

Kuboje sustiprėjo sabotažas. 
Castro atsakė suimtųjų šaudy- 

Paskelbė, kad invaziją 
nimą gyventojam sukilti ir nu- rengia Amerikos žvalgyba. Cas- 
versti Castro tironišką režimą, tro atšaukė leidimus Kubos gy

ventojam, kurie dirba Guanta- 
namo bazėje, toliau joje lan
kytis. Tokių tarnautoju yra 3, 
500. ' .

Skelbė. kad ji turi nugriauti 
jėgos pačioje tautoje, tačiau 
jas parems ir už Kubos sienų— Amerikos turistai 1960 iš

vežė iš Amerikos 2.7 milijar- sudaryti kariniai daliniai, 
dus dol., 1959 — 2.4 milijar
dus. Užsienio turistai atvežė į 
Ameriką 1960 1 milijardą, 1959
— 900 milijonų. Amerikos į- 
vežimo išvežimo bendras defi
citas 1960 3.8 milijardai.

— Jungtinės Tautos balan
džio 7 pasmerkė Pietų Afrikos 
valstybės “tironišką” politiką 
rasių atžvilgiu. Toji politika 
gresianti taikai Balsavo už 83, 
susilaikė 9. Amerika balsavo

— Belgijos karalius sudaryti 
naują vyriausybę pavedė Theo 
Lefevre, krikščionių socialų 
{urmininkui. Jis mėgins daryti 
koaliciją su. socialistais. Sodą- 
listai sakosi, kad jų programa 
sutampą su krikščionių socialų 
programa 80 proc. Anksčiau 
koalicija buvo su liberalais.

Ar komunistai stiprės P. Amerikoje?
Guatemaloje baigėsi 5 metai, 

kurių eigoje negalėjo grįžti iš
bėgę buvusios vyriausybės na
riai ar šalininkai. Dabar jie ma
siškai grįžo. Tarp jų daug ko
munistų, kurie atnaujino veik
lą. Kovo mėn. jie turėjo slap
tus pasitarimus su Meksikos ko
munistais.
IR HONDŪRE TAS PATS

Hondūro prezidentas Mora
les per trejis metus toleravo 
visas politines grupes. Tuo la-

Profesinė paslaptis ar kiše- 
niavs paslaptis?

Italijoje balandžio 8 sustrei
kavo 75,000 gydytojų. Protes
tavo prieš vyriausybės projek
tą apdėti juos 3 proc. pajamų 
mokesčiu. Jie turės tada savo— Castro įspėjo balandžio .........................

9, kad kai kurie produktai bus P301611^ Js jų gautų sumų 
duodami ribotai knygas rasytl Gydytojai pro

testavo, nes tai laužo jų profe
sinę paslaptį. Prieš savaitę taip 
pat protestavo ir aiškinosi ad
vokatai.

nu-

blausiai pasinaudojo komunis
tai, insifiltruodami į vadovau
jamas įstaigas. Parlamente iš 
52 narių yra 6 Castro ir Mask
vos šalininkai, Amerikos ne- I 
draugai. Tarp vyriausybės na
rių iš 21 yra tokių 4. Labiau- I 
šiai infiltruotas universitetas. I
Jame 80-90 proc. studentų yra
Castro šalininkai. Stipriai ver- r* 
žiasi į spaudą ir darbininkų są
jungas. Komunistinės propagan
dos židinys — Kubos atstovy
bė.

pa-

— Šen. Goldwarer pareiškė 
balsuosiąs prieš Kennedy įsta
tymo projektą. Tačiau jei įsta
tymas bus priimtas, tai jis siū
lysiąs paskolos įstatymą priva
tinei mokyklai.

KENNEDY PRIEŠ 
DISKRIMINACIJĄ

Vyriausybė balandžio 7
garsino nutrauksianti sutartis. 
su tom firmom, kuriose juodie
ji darbininkai diskriminuoja
mi. Juodieji bus pateikę tokius 
skundus prieš Lockheed firmą, 
kuriai vyriausybė užsakė trans
portinių sprausminių lėktuvų 
už 1 milijardą. Vyriausybės pa
skirta komisija pradės tardyti 
diskriminacijos reiškinius toje 
ir kitose firmose.

Tokios juodos nuotaikos po 
konferencijos tarp Amerikos ir 
Anglijos. Jos virsta. didesniu 
kaltinimu Anglijai, gal visai Eu
ropai. Atsargumas betgi ska
tintų palaukti: gal konferenci
jos migloti pasisakymai tereiš
kia bent' Kennedy nusistatymą 
kalbėti dabar galimai švelniau, 
kad būtų paruošta reali jėga, 
kuri paskiau paremtų aiškesnes 
ir tvirtesnes kalbas.

Ir vėl be optimizmo
PADĖTIS LAOS

Anglai suklaidono savo są
jungininkus ir visuomenę be 
pagrindo optimizmu dėl Laos. 
Po Anglijos atstovo Maskvoje 
pasikalbėjimo su užs. reik. min. 
pavaduotoju pereitos savaitės 
antradienį Macmillanas atvyko 
į Washingtoną su optimizmu, 
kad Maskva sutinka sustabdyti 
kautynes Laos ir paskiau derė
tis 14 konferencijoje. Macmil- 
lanui išvykus jau skelbiama iš 
Maskvos, kad nesą jokių ženk
lų, ar Maskva priima Vakarų 
pasiūlymą.

Joseph Alsop iš Vientiane. 
Laos, pranešė, kad sumai Įsi
vaizduoti komunistus pasitrauk
siant atgal, jei nebus spaudžia
mi karinės jėgos. Esanti nesą
monė manyti, kad Laos neutra
lumas bus užtikrintas sudarant 
vyriausybę iš konservatyvių, 
princo Souvanna ir komunis
tinio branduolio. Tokia vyriau
sybė greitu laiku atiduotų ko
munistam kontrolę.

Autorius prileidžia galimybę,
kad prezidentas Kennedy. rody
damas tvirtumą, stengiasi už
maskuoti laipsnišką pasitrauki
mą. ----- —£------------

— Laos komunistai balandžio 
9 pašovė Amerikos lėktuvą, ku
ris gabeno pagalbos Laos. Įgu
los niekas nebuvo sužeisti.

— Bostono milijonieriaus 
Goldfine sekretorė pateikusi 
sąrašus valdžios pareigūnų ir 
kitų aukštų asmenų, kurie nau
dojosi Goldfine dovanom. Tai 
padariusi iš pasipiktinimo, kad 
niekas iš apdovanotųjų nepa
dėję Goldfinui.

— Liurde 1960 lankėsi 2.25 
mil. maldininkų, tarp jų 30.000 

bylos pradžiai ligonių ir invalidų.

jose MIRO CARO0NA, egziii- 
nės vyriausybės galva, paragino 
Kubą sukilti.

EICHMA5O BYLA PRISIDEDA
Eichmanno byla Izraely 

prasideda balandžio 11. Žinios 
apie Eichmanną ir žydų naiki
nimą Vokietijoje ar jos oku
puotuose kraštuose ima per
sverti jau kitas žinias.

Eichmannas teisme bus laiko
mas stikliniame kulkos nepra
mušamame narve. Jis iš ten at
sakinės per mikrofoną. Prie 
jo pristatyti du sargai. Kiek
vienam jų įsakyta likviduoti

ir laisvajam pa- 
Hitlerio siautėji-

Egipto kultūra iš Saharos
Italų ekspedicija rado Saha- 

roje priešistorinius kapus. Iš 
juose rastų mumijų, piešinių 
ir kt. parade išvadą, kad radi
niai yra 6,000 metų senumo. 
Jie rodo buvusią aukštą* kultū
rą, kuri paskui nukilusi į Egip
tą. Kapai rasti Libijoje 300-500 
mylių nuo Tripolio.

— Lenkijoje balandžio 9 Go- 
mulka paskelbė, kad ūkiai vėl 
bus nacionalizuojami. Neminė
jo, kad prievarta. Bet greičiau
sia bus sudarytos tokios sąly- KO ATVYKSTA ADENAUERIS 
gos, kad privatus ūkis negalės Vokietijos kancleris Adenau- 
laikytis. eris atvyksta į Washingtona ba-

M_ v . T. . ..... landžio 11. Prieš tai jis kalbė- savo draugą, jei jis mėgintų 
new Tone urnos laucrasų _ Achesonu kenas Valan- padėti Eichmannui ar ji nužu-

das dėl Nato. Achesono pareiš- dyti. Eichmanną norima iššau
kimai negalėjo išblaškyti kanc- *
įerio įtarimo, kad Kennedy vy
riausybė esanti linkusi atšauk
ti Eisenhowerio pažadą apgin- papasakotų apie sava ir savo

aparatui, bet 
šauliui, kad 
mą toleravo.

Eichmanno
prirašyta 3,250 puslapių. Ame
rika paskolino iš savo archyvų 
300,000 dokumentų iš Niurn
bergo laikų. Byla truksianti 
apie 3 mėnesius. Ar Eichmanno 
liudininkų bus, neaišku, nes

Tačiau Izraely ne visi taip 
domisi Eichmanno byla. Tai žy
dai iš šiaurės Afrikos, iš vidu-

vėl piketavo jaunimas, ameri
kiečių ir ispanų organizacijų 
nariai. Plakatai kaltino laikraš
tį, kad jis parėmė Kinijos ir 
Kubos perdavimą komunistam, 
skelbdamas, jog ten būsianti 
vykdoma tik žemės reforma.

guti gyvą iki teismo, nes, anot 
Goldą Mayer, už. reik, minis- 
terio, svarbu, kad Eichmanno*

Izraelis dar nesutiko garantuo
ti neliečiamybę tokiem liudinin
kam, kurie pasirodytų buvę 
Eichmanno nusikaltimo bend
rai.

u c/ncuiiuncuu pouiuą apgiu- «—>--------------r -i    -•   PjimtVK h-dn
kluoti Nato atominėm raketom, bendru* — tori iš naujo kHti “
Adenaueris nori tiesiogiai išsi
aiškinti su Kennedy.

— Kardinolo Spollmano va-

žydų naikinimo istorija, jų ho> 
rojizmas parsatdojimo motu, 
kaltininkai, kurio tori prisiim- 

8 užsidegė Persijos įlankoje, jus mokyklų reikalam davė 38 « atsakomybę. Ta atsakomybė 
Keleivų pasigenda 152.

— Anglijos keleivinis laivas 
Dara su 500 keleivių balandžio

skiriama dabar ne tik Hitlerio

Daug labiau domisi Sovietai, 
kurie susiuntė apsčiai kaltina
mosios medžiagos. Kalbėdami 
apie vokiečių 
prieš žydus, jie nori užtrinti 
savųjų nusikaltimų pėdsakus.

IZIOCS ŠVENTOVE EGIPTE. Jai gresia būti sunaikintai, pastačius As- 
wan tvėnkinj. Prezidentas Kennedy papratt Kongresą 10 mil. tai Šventy
klai apsaugoti.

— Kalifornijos vidurinėje da
lyje balandžio 8 buvo stiprus 
žemės drebėjimas. San Francis- 
co kai kur vandentiekio vamz
džiai sutrūko.



Susprogdinti iš vidaus
meryje rašėme, kaip brutaliai 
Sovietai paskutiniu laika išvys
tė kovą prieš tikėjimą įvairiom 
formom. Kai kuriuos faktus ci- 
tavom iŠ pačios sovietinės spau
dos. šiame straipsnyje paieško
sime priežasčių, kodėl bolšęvi- 
kai kovą prieš tikėjimą sustip
rino ir kartu pasvarstysime, 
kaip turėtumėm į tai reaguoti 
laisvuose vakaruose.

Yra žinoma, kad vysk. J. Ste
ponavičius dar prieš jo nuša
linimą buvo puolamas, kam jis 

' išleido kunigams aplinkraštį, 
ragindamas mokyti vaikus ka
tekizmo, kam pats vaikus ka- 
tekizavo ir teikė sutvirtinimo 
sakramentą. Svarbiasia gi jo nu
šalinimo priežastis — kodėl ne
suteikė kunigo šventimų ketu
riems klierikams, kuriuos šven
tinti rekomendavo bolševikinis 
komisaras “kulto reikalams” J. 
Rugienius. Reikalavo ir kitus 
vyskupus, kad minėtus klieri
kus pašventintų, bet ir jie at
sisakė.

Nereikia nė aiškinti, kad bol
ševikai “savais kunigais” pasi
remdami. norėtų organizuoti 
Lietuvoje “tautinę bažnyčią", 
kad po to būtų lengviau ir iš 
viso tikėjimą išrauti iš tikinčių
jų širdžių.

KODĖL ŠIUO LAIKU?
Per keliolika metų bolševi

kai nepajėgė išrauti Lietuvoje 
tikėjimo, o dar labiau palaužti 
tautinės dvasios. Ir jaunimas iš
liko mažai pasikeitęs. Tai pa
tvirtina ir naujai atvykę iš Lie
tuvos. Ikišiolinės Sovietų pa
stangos nedavė lauktųjų vaisių, 
komunizmas nesusilaukė pakan
kamo kiekio prieauglio. Daug 
kas komjaunimui priklauso tik 
dėl to. kad galėtų siekti aukš
tesnio mokslo arba geresnio 
darbo. Bolševikai pamatė: kol 
jaunimas nešioja savo širdyje 
Dievą, tol nebus palankus ko
munizmui ir’išliks stiprus savo 
tautine dvasia. Čia ir glūdi pa
grindinė priežastis naujos t*>l- 
ševikų atakos prieš tikėjimą.

KAIP REAGUOTI?
Komunizmas turi labai jaut

rių vietų, kurias ir mes galime 
užgauti. Jautriausioji vieta — 
tai laisvo pasaulio opinija. Mū
sų pareiga — skelbti laisvojo 
pasaulio tautu vadams ir vi
siems žmonėms bolševikų me
lus, priespaudą, terorą, tikėji
mo persekiojimą. Skelbti viso
mis prieinamomis priemonėmis:

1. Siekti per katalikų vysku
pus ir kunigus, kad bažnyčio-

MEČYS MUSTEIKIS

se būtų pravestos maldos die
nos prieš tikėjimo persekioji
mą pavergtoje Lietuvoje. Su
teikti vietos kunigams reikalin
gos medžiagos apie tikėjimo 
persekiojimą ir prašyti, kad per 
maldos dienas ta medžiaga bū
tų panaudota per pamokslus;

2. Siųsti tuo reikalu petici
jas, protesto rezoliucijas ar pa
prastus laiškus visų laisvojo 
pasaulio kraštų vyriausybėms, 
įtakingom asmenybėm. Jungti
nių Tautų atstovam, radijam 
bei spaudai;

3. Rūpintis, kad apie tai pla- 
: čiai rašytų <Mdžioji spatida;

PRAŠO ŽEMĖS IŠ LIETUVOS

New Haveno ir apylinkės lie
tuviai trėmimų Į Silūrą 20-me- 
čiui paminėti stato lietuvišką 
kryžių, kuris su didelėmis iš
kilmėmis bus pašventintas bir
želio mėn. 18 d. Norėdami tai 
vietai suteikti dar didesni iš
kilmingumą, norime prie kry
žiaus pakasti žiupsneli žemės 
iš Lietuvos. Kas jos turi, labai 
prašau kryžiaus statybos vardu 
atsiųsti žemiau paduotu adresu: 
Antanas Gruzdys. 811 VVfnches- 
ter Avė.. Nevv Haven 11. Conn.

lietuvius, nes napjnose bolšeri- 
kų metoduose glūdi pavojus nė 
tik tikėjimui, bet ir pačiai lie
tuvybei.

Visą šią akciją turėtų vesti 
kiekvieno krėšto lietuvių kata
likų parapijos, PLB kraštų cent
rai ir apylinkės, visos 'lietuviš
kos organizacijos. Žinoma, į šią 
akciją labiausiai turėtų įsijung
ti mūsų diplomatija, vyriausie
ji politiniai ir bendruomeniniai 
organai. Ypatingas dėmesys 
kreiptinas į mums palankių 
kraštų atstovus Jungtinėse Tau
tose, prašant, kad naujuosius 
įvykius pavergtoje Lietuvoje iš
keltų Jungtinių Tautų forume. 
Daug kas į tokius prašymus ne
reaguos. bet. jei atsiras bent 
vienas, balsas jau bus išgirstas. 
Tokią akciją vesti be pertrau
kos, o ypačiai susirenkant nau
jam Jungtinių Tautų posėdžiui.

Reikia tikėtis, kad mūsų bro
liai pavergtoje Lietuvoje atlai
kys ir šį smūgį, kaip atlaikė 
kitus, bet ir mes turime ateiti 
jiem į pagalbą. Tai mūsų trem
ties uždavinys. (ELI)

prie

SPAUDA

MASČIO ežero pakrante Tettiuose: matosi buv. Mykolo Augustinavičiaus 
elektros jėgainė.

LAIŠKAS DARBININKO REDAKCIJAI
Didžiai Gerbiamas p. Redak
toriau,

-Darbininko (kovo 21) nume
rio pirmajame puslapyje tilpo 
žinutė: Adenaueris laimėjo. Jos 
pirmasis sakinys yra toks: “Vo
kietijoje šiaurės Westfalijoje ir 
Žemutinėje Saksonijoje savival
dybių rinkimus kovo 19 Aden
auerio partija CDU laimėjo 
prieš socialdemokratus”.

Kodėl Darbininko redakcija 
vengia savo skaitytojam pasaky
ti. kad ta Adenauerio partija 
CDU yra krikščionių demokra
tų partija? Ši pastaroji ir so
cialdemokratų partija yra lygiai 
visiems žinomos, todėl, atrodo, 
nėra reikalo vieną jų vadinti 
tikru vardu, o kitą — vokiečių 
kalbos inicialais.

Elizabeth, N. J. !
Skyrių veda JONYNĄ 8IS1ENB ‘ <

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į —» 1

LIETUVĄ, UKRAINĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS ,

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eihi- J 
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaaA ir kt. • Pri- < 
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti Į 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas. ■

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais ’ , <

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro ‘
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet, !

943 Elizabeth Avtnue

; Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.

[ Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

"DARNA" DIDELIAME 
VOKIEČIŲ KONCERTE

Memmingene vokiečiai, reng
dami didelį' labdaros koncertą, 
pakvietė ir “Darnos” chorą. 
Koncertas įvyko didžiojoje pi
lies salėje. Programą išpildė so
listai. styginis orkestras, du vy
rų chorai ir trys mišrūs, kurių 
tarpe ir “Dama”, vadovaujama 
M. Budriūno. Visi vokiečių cho
rai buvo didesni už “Damą", 
o miesto dainavimo mokyklos 
mišrių balsų choras turėjo arti 
šimto dainininkų. Vis dėlto di- 
džiausią pasisekimą turėjo “Dar 
na”, kuri čia atstovavo visiems 
baltams ir programoje turėjo 
dvi lietuviškas dainas, vieną 
latvių ir vieną estų. Publikos 
pritarimas augo su kiekviena 
daina, o didelės ovacijos po 
paskutinės dainos (“Tremtinių 
giesmė" — V. Jakubėno) nesi
liovė. kol dirigentas sugrįžo at-

Kodėl griebtasi teisti ir šaudyti
Dirvoje kovo 27 nurodo vie- kas “kovoj už pergalę teisybės, 

na iš priežasčių, kodėl kaip................................. "*...............
tik dabar Baltijos kraštuose So
vietai sugalvojo rengti teismus 
ir nuteistuosius šaudyti už gy
ventojų masinius žudymus.

“Lietuvoje mano, kad viena 
iš svarbiausių to priežasčių yra 
— 1959-ųjų metų gyventojų su
rašymo duomenys. Labai ryškiai 
paaiškėjo gyventojų skaičiaus 
sumažėjimas, ypač lietuvių Lie
tuvoje sumažėjimas. Prireikė 
greit surasti kitų kaltininkų dėl 
to sumažėjimo negu tie. kurie 
Lietuvoje visiems buvo ir be 
paaiškinimo puikiai žinomi. 
Buvo skubiai pataisytas’ vo
kiečių okupacijos metais Lietu
voje išžudytų žmonių skaičius 
iš 400,000 į 700,000. Ir pradė
ta sistemingai didinti su vo
kiečiais bendradarbiavusių lie
tuvių atsakomybė".

Sveikinimai pagal įsakymą
Laisvė balandžio 4 specialiai 1 

skirta 50 metų sukakčiai. Apėjo 
veik tylom faktą, kad pradžio
je tai buvo socialistų laikraš
tis. Pasak L. Enciklopedijos. 
Laisvė bolševikuoti pradėjo nuo 
1917 revoliucijos, o formaliai 
komunistiniu laikraščiu virto 
nuo 1919. kada Lietuvos socia
listų sąjungos suvažiavimas pa
vertė tą sąjungą Lietuvių ko-, 
munistų sąjunga ir laikraštį pa
darė jos nuosavybe. Daugiau- 

gal i Scena ir buvo padaiiiuo- s’a dėmesio šiuo kartu Laisvė 
U priedo <‘Stikliukais“ - J. sveikinimam iš Lietuvos, 
Karoso) Tie sveikin*mai rodo, kad ko-

Po koncerto buvo girdėti iš munist>l P311'!3 L3^ l^o » 
vokiečiu daug labai gerų atsi- v0 I®*- Per ,urt veik0 
liepimui Dienraštis "Memmin- Amerikos Uetums: dėl to įsakė 
ger Zeitung- pažvmejo kad 3tski"cm omenim siusti 
ypač žavingos buvo lietum. P3™^33 Rodo P3*- *»• 

' riais asmenim komunistai tiki
si darysią Įspūdį Amerikoje. 
Tarp jų pirmoje eilėje yra V. 
Mykolaičio - Putino eilėraštis, 
kuriame ragina sujungti ran-

laisvės ir šviesos”. Toliau Vil
niaus univ. rektoriaus J. Kubi
liaus, Kauno politechnikos ins
tituto direktoriaus K. Baršaus
ko. mokslų akademijos prezi
dento J. Matulio. Patiriame taip 
pat. koki žmonės stovi laik
raščių ir organizacijų priekyje: 
Komjaunimo Tiesos — red. J. 
Civilkaitė. Jaunimo Gretų — Ig
nas Lapašinskas. švyturio _— 
Alf. Bieliauskas. Komunisto — 
J. Karosas. Tarybinio mokyto
jo — - R. Valiukonis. Kauno 
Tiesos — Z. Baltušninkas. Li
teratūros ir meno — V. Rei- 
meris; organizacijų valdybos: 
rašytojų draugijos — E. Mie
želaitis. V. Mozūriūnas. A. Bie
liauskas. Just. Marcinkevičius. 
V. Reimeris. A. Jonynas. K. 
Ambrasas. A. Baltakis. A. Ven
clova. K. Korsakas: dailininkų 
sąjungos — J. Kuzminskis. A. 
Žmuidzinavičius. Juozas Mikė
nas. V. Jurkūnas. V. Mackevi
čius. I. Zebenkienė - Trečiokai
tė. K. Bagdonas: kompozitorių 
sąjungos — St. Vainiūnas. Ed. 
Balsys. J. Gaudrimas.

Juo labiau stebina tai. kad 
tokia vartosena yra pastovi, o 
ne atsitiktinė: Darbininko pir
majame puslapyje" krikšč. de
mokratų partijos vardo lietuvių 
kalboje neteko užtikti per eilę 
metų, nebent kas neigiamo jos 
adresu . turėta .pasakyti.

Skaitytojai Istikia iš laikraš
čio, juo Idbiauaąatalikiško, ne- 
šališkos-jpfora&cjjos. Gi tokia 
“globaUnė’T?^TO' būt. “kovos” 
priemonė -prieš redaktorių ne
mėgiamą politinę grupę neturė
tų Darbininke rasti vietos bent 
jau tada, kai rašoma apie kitų 
kraštų krikšč. demokratus.

Reiškiu pagarbą.
_J. St. Dzikas 

1961 kovo 22

Redakcijos prierašas: Institu
cijom ir asmenim, kurie visuo
menei labai gerai žinomi, po
puliarioji spauda retai vartoja 
ilgus oficialius vardus; dažniau
siai verčiasi santrumpom. An
tai. prez. Eisenhoweri vadinda
vo Ike, o prez. Kennedy dabar 
dažnai pagadina jo paties pa
sirinktu JFK. Mūsų spaudoje 
ir visuomenėje yra įprasta Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą vadinti Vliku. Ameri
kos Lietuvių Tarybą — Altu. 
Bendrąjį Lietuvių šalpos Fon
dą — Balfu. Ligi šiol neteko 
nugirsti, kad būtų kam priki
šama. jog vengia minėti Ame
rikos. Lietuvos, lietuvių vardus, 
kai sako Altas. Vlikas. Balfas. 
Visi žino, ką tai reiškia.

Darbininko redakcija mano, 
kad pirmo puslapio skaitytojai 
taip pat gerai žino, ką reiškia 
santrumpa CDU. Vokietijos 
kanclerio Adenauerio politika 
išgarsino tą krikščionių demo
kratų uniją ir jos santrumpą 
CDU ne mažiau, kaip ir pilną 
vardą “Christliche Demokrati- 
sche Union”. CDU yra vartoja
mas ir pačių krikščionių demo
kratų jų biuletenyje “Chris- 
tian Democratic Review”. Iš jo 
dar sužinome, kad krikščionys 
demokratai įvairiuose kraštuo
se savo partijų vardus kaitalio
ja: Austrijoje vad. liaudies par
tija, Belgijoje ir Bolivijoje — 
krikščionys socialai, Olandi- 
dijoje — katalikų partija, Ita
lijoje — krikščionių demokratų. 
Tokie tų partijų vardai varto
jami ir plačioje spaudoje. Iš to 
kai kam susidaro įspūdis, kad 
vienu atveju krikščionys demo
kratai suminimi, kitu — ne. . 
bet tai neturi nieko bendro su 
kokiu nors neigiamu nusistaty
mu ar vengimu pridėti paaiš
kinimą, kuris ne kiekvienu at
veju ir reikalingas. Mažiausiai 
jis reikalingas prie CDU. Tuo 
tarpu SPD (vokiečių socialde
mokratų partija) tik pątiem vo
kiečiam gerai žinoma; kitiem 
toji santrumpa svetima. Be to. 
socialdemokratai įvairiuose 
kraštuose išlaiko daugiau vieno
dą savo partijos vardą, tai ji
sai dažniau ir pavartojamas.

Įtarinėjimas Darbininko re
dakcijos' neobjektyvumu bei 
vengimu minėti krikščionis de
mokratus yra jau asmeninis 
laiško autoriaus pergyvenimas. 
Tokio pergyvenimo gilinimas 
galėtų vesti į naujus nesibai
giančius įtarinėjimus: kas tik
tai pavartoja kokią santrumpą, 
tuojau prikišti, kad vengia pil
no vardo, nes jo nemėgstąs. 
Prikišti Darbininko redakcijai, 
kad ji nemėgsta krikščionių de
mokratų ir vengia minėti tą 
vardą, galėtų nebent tas. kas 
pats nemėgsta Darbininko re
daktorių ir dėl to mano, kad 
jie pasižymi “nemėgimu” vie
nos politinės lietuvių grupės. 
Nemanome, kad toks knebinė- 

’jimasis galėtų ką gero duoti 
lietuviam krikščionim demokra
tam. Geriau parašyti, ką jie > 
nuveikė ar nuveikia, ir tada ► 
jau sakyti: dėdė laikraštis 
ne.

WEISS & KATZ, INC
187 OBCHABD ST, N. Y . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninėa medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K&KFABR1CS

1158 East Jersey Street, Elizabeth. N. J.
Telefonas: Elizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAD. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda ndo $9.50 už pilną eilutę

ar

L VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

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

Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

CORPORATION

latvių ir estų dainos. Teigiamas 
taip pat dalykas, kad šiuo būdu 
lietuviai suėjo su vokiečiais i 
bendradarbiavimą kultūrinėje 
ir labdaros srityse. (ELb RY9)NINKA6. Tuniso prezidentas Bourguiba tarpininkavo tarp Prancūzijos ir Alžiro.

Licensed by Intourist

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis j bet kūną 
SSSR dalį.

SIUNTINIAI APDRAUSTI, PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 
— GAVĖJAS NIEKU NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų rašykite 
arba aplankykite jums artimiausią skyrių:

• NEW YORK 3, N.eY., 39 - 2nd Avenue —
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue —
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Witson Avė. —
• ROCHESTER, N. Y„ 583 Hudson Avenue —
• LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th Street —
• PATE R SO N 1, N. J., 99 Main Street —
• NEW HAVEN, Conn„ 6 Day Street —
• PITTSBURG 3, Pa. ---------- * - -
• WORCESTER, Mas*^ 174 Millbury Street -
• HAMTRAMCK, Midi., 9350 Jos. Campan -
• CLEVELANO 13, Otiio, 2683 W. 14th Street
• CHICAGO 22, III., 2222 W. Chicage Avenue
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street —
• SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street
• NEWARK 3,'N. J., 428 Springfield Avenue
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė..
• VVATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRANO RAPIOS. Mich„ 414 Scribner Avė., N.W. — GL 8-2256
• PASSAIC, N.J., 178 Market St. — Tel.: SR 2-6387
• OETR0IT, Mich„ 6440 Mfchigan Avenue — Tel.: TA 5-8050
• VINELANO, N. J., West Landts Avenue, Greek Orthodox BMg.

Skyrius atidcryUa penktadieniai*, šeštadieniais ir aekmadientaia
• JERSEY CITY, N. J., 75 Bright St. Ir kampas Jeraey Avenue

AL 4-5456 
OI 5-8808 

Tel. HY 1-5290 
Tel. LO 2-5941

TeL: 
Tel.:
Tel.:

1015 E* Canon Street — Tel.: 
Tel.: 
Tel.:

- Tel.:
- Tel.: 
Tel.:
- Tel.: PI 6-1571 

Tel.: 81 3-1797
- Tel. WA 2-403$ 

Tel.

Tel.
Tel.

FO 3-8569 
MU 4-4619 

: LO 2-1446 
HU 1-2750 
SW 8-2868 
TR 3-1668 

: TO 1-1068 
: BR 8-6966 
WA 5-2737



MINKĄS

THI WOtKtR <Tlt*e CamMaM) By FRANCISCAN FATHEM

ORUAftĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIA*

Bendruomenė

REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJAI M> WNtoMOhby A*. Brooidyn 21, N. V

UMMyi*

i<iW>

Mūsų padangėje niaukiasiKardai M šluota
Prezidentiniai rinkimai pas 

mus pasibaigė neįtikėtinais re
zultatais. Kaip jūs esate jau in
formuoti, svarbiausi rinkimų 
varžovai buvo buv. pretid. J. 
Kubičeko patikėtas kandidatas 
maršai. Lott'as (jo “emblema” 
— kardas), gi kitas varžovas J. 
Ouadro, buvęs S. Paulo guber
natorius (“emblema” šluota). 
Emblemos atitiko vyriausiems 
šūkiams; vieno — smogti, kirs
ti “priešus”, kito — šluoti sa
vanaudžius, netinkamus valdi
ninkus, arba net stačiai tariant 
kriminalinius elementus.

Nenumatyti sunkumai
Kad panašaus brudo buvo su

sikaupę daugiau negu manyta 
paaiškėjo tik dabar po rinkimų. 
Vos spėjo “šluota” įžengti į 
naujos sostinės rūmus ir pra
sidėjo “valymas”. Darbas pra
dėtas įtemptai ir be atvangos. 
Kasdien tiek radio bangomis, 
tiek spaudoje sklido naujie
nos, vienos kitą viršijančios sa
vo sultingumu bei sensacija. 
Atmosfera tapo Įtempta. Rinki
mams įsisiūbavus, “kardas” net 
rado reikalingu patikslinti: “kai 
bos apie perversmą esą be pa
grindo, nes bloga demokratija 
yra daug geresnė Už gerą dik
tatūrą” ... Taip, tai tiesa.

Perdavęs pareigas buv. pre- 
zid. J. Kubiček skubiai išvyko 
į užsienį pailsėti. Smalsūs žur
nalistai sekė paskui jį į Floren
ciją, ‘į Šveicariją ir kitur, tei
raudamiesi, kaip jis atrems į- 
vairius gandus dėl nuveiktų žy
gių. Bet klausiamas tylėjo ir 

Tauta žmonių bendruomenė* aiškinosi — pavargęs ir nori 
je sudaro atskirą vienetą. Ypa
tingą ir nepakartojamą. Tauto
je gemame ir joje būname bei 
veikiame, sudarydami tautinę 
bendruomenę. Galima, tiesa, 
pasidaryti ir kitos tautos nariu, 
bet negalima gyventi šalia tau
tos, kaip neįmanoma gyventi 
šalia žmonijos.

Kiekviena tauta siekia savo 
idealo — laisvos ir nepriklau
somos valstybės. “Valstybėje, 
sako vokietis W. Saueris, tau
ta pasiekia suformuotos ben
druomenės”. Tuo būdu geriau
siai save apsaugo ir gina, auga 
ir kuria. Sava žemė, laisvė ir 
praeitis sudaro atramas tauti
nei bendruomenei valstybėje. 
Nereikia griebtis kitų priemo
nių, kad išliktų.

Prasčiau pasidaro, kai dalis 
tautos atsiduria svetur. Tada ir 
kyla klausimas: ar liekame sa
vo tautinėje bendruomenėje ar 
pakrinkame? Bet apie tai kitą 
karta.

— ne draugija
Žmogaus santykis su ben

druomene yra kitoks negu su 
organizacija — prigimtinis. Vi
si priklausome žmonių ben
druomenei, ar to norime ar ne
norime. Mūsų prigimtis yra 
bendruomeniška, ir jos nusi
kratyti nepalikta laisvės. Lais
vė yra nusižudyti ir išsiskirti 
iš žmonių tarpo. Bet savižu
džiai yra jau psichiškai nesvei
ki žmonės. Kol žmogus save 
dar valdo, jis palieka tarp žmo
nių, su jais gyvena ir dirba, 
jis yra bendruomenėje — šei
moje, tautoje, valstybėje. Tai 
nėra draugijos, į kurias galima 
yra įsirašyti arba išsirašyti. 
Bendruomenėn mus jungia mū-

lietuvių tebeatrodo nesupran
tamas padaras šalia kitų drau
gijų bei organizacijų. Kaikas 
norėtų ir vadinti draugija ar
ba sąjunga. Esame daug drau
gijų prikūrę ir vis dar atsiran
da naujų. Ar bendruomenė nė
ra tik nauja draugija naujų 
ateivių?

Nepatiko jiem senos draugi
jos, pasakoma, tai sudarė sa
vą. Net ir vardas ligi tol ma
žai girdėtas. Apie bendruome
nę beveik niekas nekalbėjo nei 
prieš pirmąjį nei prieš antrąjį 
pasaulinį karą. Iš kažkur atsi
rado po paskutinio karo. Ir 
kam tos bendruomenės prirei
kė, jeigu yra pakankamai įvai- SU žmogiškumas. Tai vidinis 
rių įvairiausių draugijų, sąjun
gų, klubų, organizacijų? Visai 
be jokio reikalo.

Draugiję skaičiaus didinti iš 
tikrųjų nebuvo jokio reikalo. 
Tačiau bendruomenė nėra drau
gija, kaip community nėra as- 
sociation ar society. Anglai 
tas sąvokas skiria, o mes daž
nai plakame į vieną daiktą. 
Reikėtų ir mums aiškiai žinoti 
bei skirti, kas yra bendruome
nė ir kas draugija. Tą skirtu
mą graikai žinojo dar prieš 
Kristaus laikus.

“Kiekviena draugija — aiš
kino graikų filosofas Aristote
lis — steigiama dėl kurio nors 
gero”. Tas gėris nėra pačiuo
se žmonėse, o šalia jų. žmonių 
būrys laisvai sutaria to gėrio
arba tikslo siekti, numato prie-
numes, prisiima pareigas, ir 
taip susidaro draugija.

Kas nepriklauso kuriai nors 
draugijai, pav. gyvulių globos, 
tam ir nerūpi, ar draugijos

kai tai jo neliečia. Geras tai 
dalykas, bet. nėra su žmogumi 
taip surištas, kad nebūtų gail
ina apsieiti artai siekti neorga
nizuotu būdu.

mūsų ryšys su bendruomene. 
Tai gėris mumyse, ne iš šalies, 
kaip draugijoje; tik nevisi tai 
gerai nuvokia. Ypač kaikam 
sunku -suprasti tautinė ben
druomenė.

tik pailsėti. Kasdien įvairiais 
keliais sklido žinios apie di
džiausią, niekingiausią, organi
zuotą kavos kontrabandą, kurai 
naudojo ne tik motorizuotas 
susisiekimo priemones, ne tik 
pakrančių laivelius, bet ir di
džiuosius okeano laivus, lėktu
vus, helikopterius. Juos gaudo 
visur. Vieną panašaus krovinio 
laivą jau sučiupo ir pas jus 
— JAV pakrantėje. Laimikis 
neblogas, nes vertė jo kelių 
milijonų dol. Dolerių, ne cru
zeirų. Gi dolerio kaina jau pa
kilo ligi 275 cr.

Priežastys
Cruzeirų daug, bet naudos 

maža, nes ir prekių kainos ky
la. Ir kyla taip, kad mūsų va
liuta negali jų pasivyti. Kuri gi 
priežastis šitų apgailėtinų prie
žasčių? — Gi prasiskolinimas, 
budžeto nesubalansavimas ir ne 
reikalingos išlaidos. O tų ne
tiek, kad mūsų pinigų tik 400 
mil. cruzeirų buvo padengta 
auksu, o 60 bil. reiškė tik be
verčius popierius.

Tų nereikalingų išlaidų svar
biausios bus bene naujos sos
tinės kūrimo išlaidos. Kiek iš 
viso pinigų eikvota tam reika
lui, dar neapskaičiuota, bet 
jau 1959 m. sausio 30 Novo- 
capo (naujos sostinės) kūrėjas 
Izrael Pineiro žurnalistams aiš
kino, kad sunaudota ligi tol 
4 bil. cruzeirų. Perkeliant įstai
gas, dar reikėsią 8 bilijonų.

Reportažas iš Brazilijos
Net teisingumo tribunolas tuo 
reikalu susidomėjo ir pradėjo 
tardymą, kuris, atėjus naujai 
šluotai, dar suintensyvėjo.

Aptikta ir stambių ryklių
Kita neeilinė sensacija — tai 

buv. Paranos gubern. Moizes 
Lupion žygiai. Jis, naudodama
sis gerais savo tautiečio valdy
mo laikais, priėjo prie “auk
so šaltinio”, — prie didžiulių 
fabrikų Petro - Braz. Rinki
mams pakrypu? “šluotos” nau
dai. suspėjo “išvalyti” įmones, 
seifus, ir su keliasdešimt mili
jonų dingo. Dingo, bet ne vi
sai. Sutelkė nemažą šalininkų 
(ginkluotų), “pasiskolino” ir val
diškų lėktuvų bei helikopterių, 
kuriais nuskrenda į gretimą 
Urugvajaus respubliką. Bet ir 
Paranoje, ir Mato - Groso esta- 
dose jaučiasi pakankamai sau
gus. Juk tai puslaukiniai arba 
net ir visai laukiniai, neįžengia
mi plotai. Kriminalinių bylų 
teismas jau paskelbė savo 
sprendimą ir policija ieško kal
tininkų. Kiti abejoja, ar Para
gvajaus valdžia išduos tą gabų 
aferistą. Tai tik viena didesnių 
žuvelių, kurios jau gaudomos, 
bet kiek lydekų ir kitų rykliu- 
kų dar plaukioja?

Pasiruošimas darbui
Naujos šluotos savininkas, 

dar prieš perimdamas pareigas, 
apvažiavo kone visą pasaulį ir 
daug ką matė, daug ko išmoko. 
Sako, jis buvęs ir Sovietijoje.

BRAZILIJOS naujoji sostini — Brazilija — modernia architektūra; čia matome prezidento koplyčią.
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Jam patikę darbininkų streikų 
technika. Toji “technika” labai 
paprasta: ten iš viso neleidžia- ’ 
ma streikuoti. Bet ar pavyks ir 
Brazilijoje tą techniką pritaiky
ti, nežinia.

Besilankydamas svetur paste
bėjo, kad visos valstybės gyvai 
prekiauja su bolševikais ir jų 
satelitais. Visos kitos, tik ne 
Brazilija. Kodėl? Pradėta aiš
kinti. Pasirodė, kad su vienom 
po antro pas. karo dar neatsta
tyta diplomatiniai santykiai, o 
su Sovietų Rusija buvo nu
traukti dėl skandalo su amba
sadorium. Kodėl tad neužmegs- 
ti ryšių su visais? Kodėl ne
prekiauti? Visko trūksta. Net 
paprasto maisto. Bet kliūtis? 
Gi buvę sąjungininkai ir 
“draugai” siūlo visko, siūlo ir 
prekių, ir pinigų. Kad tos pre
kės bus įpakuotos į “priešaki
nio mokslo” bolševikinę propa
gandą, neimama dėmesin. Stip
riau veikia argumentas: jeigu 
S. Amerika gali, kodėl mes taip 
negalime daryti?

Argi kliūtys nugalėtos?
Pasipainiojo kliūtis, ne kliū

tis, o gal tik kuriozas. Lig šiol 
egzistuoja nepriklausomos vals
tybės pasiuntinybės bei konsu
latai. Kaip tai galima? Juk tai 
erzina buv. mūsų sąjunginin
kus ... Ir šluota ramiai tą “ne
susipratimą” nušlavė. Kaip ra
miai tai buvo padarę švedai, 
anglai, šveicarai, italai, pran
cūzai ... Argentiniečiai jau 
prieš 15 metų. Nuostabi logi
ka. Jeigu jau sekti JAV, tai de
rėjo jas pasekti ir kitu būdu 
— bent nepripažinti Pabaltijo

Ouadros (d.) ir jo užsienio reika
lų ministeris.

valstybių okupacijos. Mūsų ko
lonija giliai sujaudinta. Ir ne 
tik kolonija, nes taip atsitiko 
po to, kai bolševikai paskelbė 
kovą kolonializmui ir tautų pa
vergimui. ..

Brazilijos katalikų vadai taip 
pat įspėjo dėl pavojų, kai bu
vo atnaujinti su bolševikais 
santykiai.

Radio bangomis nuaidėjo, 
kad santykiai jau užmegsti su 
Vengrija, Rumunija bei Bulga
rija. Ieškoma ryšių ir su liku
siomis komunistinėmis valsty
bėmis.

Kad žaidžiama su ugnimi, ro
dos, turėtų būti aišku. Juk pie
tų Amerika — tai ne šiaurės. 
Tai nepalyginama: čia “sprogs
tamos” medžiagos yra sutelkta 
kelis šimtus kartų daugiau, — 
tiek kartų daugiau, kiek cru
zeirų reikia mokėti už dolerį...

K. L.

Ka politikos praktikai sako 
apie politikos teoriją

— Atsilikusiam kraštui duoti 
per anksti nepriklausomybę rei 
kia tiek pat kaip padėti jam į 
lovą granatą su ištrauktu sau
gikliu (Randolph Churchill).

— Vienas iš geros politikos 
pagrindų yra nevesti vagies į 
pagundą (Dean Rusk, valstybės 
sekretorius).

— Reikia turėti drąsos prisi
imti nepopuliarumą. Tik taip 
gali padaryti, kas būtina (Ken- 
nedy, prezidentas).

— Kelionėje po Europą turė
jau įspūdį, kad ten visur tėra 
tik laužas (Avarell Harriman,

prezidento įgaliotinis).
— Tarptautinės derybos yra 

sunkios dėl to, kad reikia vers
ti ne tik iš vienos kalbos į ki
tą, bet ir iš vienos ideologijos 
į kitą (Ignatio Silone, italų ra
šytojas).

— Rusijos naujausia politi
ką yra lėtai žengti su batu Nr. 
54. (Trurrfanas, buvęs preziden
tas).

— Praeitį prisimename ne 
tam, kad ją atgaivintume, bet 
tam, kad pasirūpintume jos iš
vengti (Ben Gūrion, min. pir
mininkas).

1

PĮETRO LEGNI, S. J.

VATIKANO ŠNIPAS
IŠTRAUKOS IS KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"

(3)
BUVO tai naktis iš Didžiojo 

antradienio į trečiadienį, pagal 
Julijaus kalendorių. Siame kraš
te rytų apeigų tikintieji, tie ge
rieji žmonės, prisiminė, kaip 
Jėzus buvo suimtas ir tampo
mas pas.Aniją ir Kaifą. Kai tą 
naktį ir mane buvo nuvedę pas 
neteisingą teisėją, širdyje jau
čiausi pagerbtas.

Tą naktį taip pat pirmą kar
tą susimąsčiau, kad esu arti 
kankinio vainike, ir dėkojau 
Dievuk Man gi buvo pasakyta: 
“Mes turime priemonių privers
ti išpažinti riša”. Vaizdavausi, 
kaip mane ves į požemį ar ki
tą kurią kankinimo rietą. Te
nai: plakimas, tampymas sąna
rių, laužymas pirštų, sukalioji
mas rankų ... žiūrėjau į svei
kas dar savo rankas ir galvo
jau, kad nebeilgai ... Ir ris 
dėlto tai manęs negąsdino.

Mano kambarėlyje, kaip ir 
visuose to kalėjimo gurbuose, 
nebuvo neturaiios šviesos. Nak
tį ir dieną švytėjo elektrinė 
lempa tokia įkyria šviesa, kad 

akim nedavė jokio poilsio. Bu
vo pritvirtinta prie nedidelio 
durų langučio, kankino savo 
nuolatiniu spindėjimu. Buvo ir 
kitų kankinusių nepatogumų: 
kietas guolis, kandžios blakės, 
trūkumas oro ir judėjimo, ne
miga, nešvara, tyla, alkis ...

Trečiadienio naktį mane pa
liko ramybėje. Antram tardy
mui buvau iškviestas naktį iš 
Didžiojo šeštadienio į sekma
dienį.

— Na, kaip sekasi? — pa
klausė pulkininkas.

— Gerai, ačiū.
Paklausęs kelių nereikšmin

gų klausimų, sustojo ties pa
čiu kietuoju:

— Ar nepergalvojote, ką esu 
sakęs?

— Apie ką? Apie tikėjimo 
išdavimą? Jei taip manote, tai 
man nebuvo ir nėra ko galvo
ti. Mano apsisprendimas yra 
seniai aiškus.

—- Tai ką nusprendėte?

— Šiomis dienomis nieko 
nesprendžiau. Tegaliu patvirtin

ti ankstyvesnį nusistatymą ge
riau netekti gyvybės, negu iš
duoti Dievo reikalą.

— E, palikite nuošaly Dievą 
kurio nėra. Geriau kalbėkite 
apie žmones — apie tą jėgą 
kuri antisovietinėje veikloje 
perviršija net fašizmą Pasako
kite apie popiežių, apie Vatika
ną apie Katalikų Bažnyčią, ku
ri metų metais rengia ginkluo
tą kryžiaus žygį prieš Sovietų 
Sąjungą Prašau man sakyti 
(čia jis pasilenkė rašyti klausi
mus ir atsakymus!:

K: Kokiai valstybei priklau
sėte, kai antrą kartą atsirado
te sovietinėje teritorijoje?

A: Esu iš popiežiaus valsty
bės.

K: Kokias gavote iš popie
žiaus instrukcijas, liečiančias 
Sovietų Sąjungą?

A: Gavau įgaliojimą perduo
ti laiminimą visiem kenčian- 
tiem šiame krašte.

K: Kokius kitus uždavinius 
pavedė jums Romos popiežius?

A: Mano uždavinys buvo ir 
liko skelbti Evangeliją ir teikti 
sakramentus.

— Tai antraeiliai dalykai. 
Tai tik priedangą — pastebė
jo. — Prašau atsakyti į šį klau
simą (ir rašė):

K: Kokius bendrus ir ypa
tingus politinius uždavinius po
piežius jums' pavedė vykstant 
į sovietinę teritoriją?

A: Jokių. Katalikų Bažnyčia 
politinių tikslų nesiekia. Jos 
misija yra vesti sielas į amžiną
jį gyvenimą

Nuo tų mano žodžių prasi
dėjo ilgos diskusijos, kurių 
pulkininkas neprotokolavo. Jis 
kalbėjo klausdamas:

— Tai jau! O kodėl Bažny
čia turi tiek kapitalo? Kodėl 
Vatikanas palaiko ryšius su vi
sais kraštais bei vyriausybėmis, 
kodėl siunčia savo diplomatus 
į visą pasaulį? Kodėl popiežius 
turi pasaulinę valdžią gina ka
pitalizmą ir kovoja su proleta
riatu? Kodėl Bažnyčia su po
piežium priekyje komunizmą 
smerkia? Jeigu siekiate tik sie
lų išganymo, dėl ko nepateka
te tik bažnyčiose, užuot domė
jęsi dalykais, kurie rišasi su 
pasauliu?

Jam atsakiau, kad Jėzus 
Kristus savo mokiniam pavedė 
skelbti Evangeliją ne tiktai 
bažnyčiose ir zakristijose, bet 
taip pat aikštėse ir nuo stogų. 
Jis vadino juos žemės druska 
ir pasaulio šviesa, tešlos raugu 
ir miestu kalne; dėl to neturi
me teisės užsidaryti ir slėptis.

— Medžiaginės gėrybės (ne 
kapitalai, kurių neturime), — 
aiškinau, — yra reikalingos gy
venimo bei darbo palaimai. Jūs 
negalite reikalauti, kad gyven
tume tik oru. Popiežiaus “pa
saulinė” valdžia, kurią jūs taip 
vadinate, tėra kūnas sielai; ji 
reikalingą kad galėtų laisvai 

vykdyti dvasinę valdžią. Jei po
piežius palaiko santykius su ki
tom vyriausybėm ir tautom, tai 
tik tam tikslui, kad apsaugotų 
teises Bažnyčios ir tikinčiųjų, 
gyvenančių visame pasaulyje, 
ir taikliai galėtų spręsti klau
simus, kurie iškyla tarp Bažny
čios ir pasaulinės vafdžios. 
Smerkdama koųiunizmą negi 
Bažnyčia neturi teisės uždaryti 
durų rėmėjam partijos, kuri 
pati puola Bažnyčią ir norėtų 
nuo žemės paviršiaus nutrinti 

‘bet kokią mintį apie Dievą? Kai 
jūs laikotės įstatymo, kuris iš 
jūsų partijos šalina narius,' ti
kinčius Dievą kap gi galite no
rėti, kad Bažnyčia savo užan
tyje laikytų tikėjimo išdavikus? 
Užuot priekaištavę, turėtumėte 
būti dėkingi už paslaugą jeigu 
Bažnyčia laikosi atokiai nuo tų, 
kurie priklauso komunistų par
tijai. Jūs gi esate pirmieji, ku
rie šakotą kad komunistas ne
privalo bažnyčių lankyti.

— Bet jūs priešinatės komu
nizmo sklaidai pasaulyje. Štai 
kodėl mes su jumis kovojame.

— Suprantamą priešinamės, 
nes einate prieš Dievą ir Baž
nyčią. Sakykite: kieno kaltė, 
kad esame vieni prieš kitus? 
Jei du asmenys eina tuo pačiu 
keliu ir vienas staiga puola ant
rą, kaip užpuolikas gali sakyti, 
kad jis buvo užpultas? O taip 
padarė komunizmas, kuris iš 
pat pradžių apsiskelbė tikėji
mo priešu. Vos tiktai išvydo 

saulės šviesą išpažino ateizmą 
ir vos tik prikopė prie val
džios, pradėjo mirtinai perse
kioti Dievo Bažnyčią. Tai kie
no gi kaltė, kad Bažnyčia ir 
komunizmas pasidarė priešinin
kai?

— Kaltė yra Bažnyčios, ku
ri visada buvo pažangos prie
šininkė ir rėmėja caro, kaip 
Viešpaties pateptojo.

Pirmajam priekaištui atremti 
daviau keletą pavyzdžių. Nuro
džiau, kad popiežius Grigalius 
Xm reformavo senąjį kalendo
rių, kokius atradimus yra pada
rę kunigai, 'kaip Koperninkas 
ar jėzuitas Angelo Secchi ir k. 
Pulkininkas ginčijosi su manim 
dėl Galilėjaus ir Giordano Bru
no. Dėl caro aš pasakiau, kad 
popiežiam ^nesvarbu, kas Rusi
ją valdo — Mikalojus n ar 
Stalinas. Svarbu, kad būtų ger
biamas tikėjimas ir užtikrintos 
žmonėm prigimtos teisė.

— Kaip gali gerbti tikėjimą
— atrėžė pulkininkas, — jei 
yra tai sujauktos pasakos ir 
prasimanymai? Tai būtų ne
moksliška.

— Nepakanka pasakyti, kad 
tikėjimas yra pasakų jaukinys.
— pastebėjau. — Reikia tai į- 
rodyti.

— Savaime aišku: jūs garbi
nate Jėzų Kristų, musulmonai
— Alachą kiniečiai — Budą... 
Kiek tų dievų yra? Artai imki
me Bibliją: joje rašoma, kad 
Dievas pasaulį sukūręs per še

šias dienas, kai šiandien moks
las įrodo, kad pasaulio evoliu
cijai reikėjo milijono amžių. Ti
kėjimas tvirtina, kad žaibas yra 
skeliamas Dievo, ir tai natūra
lus gamtos reiškinys ... Ar tai 
yra moksliška?

— Deja, ne taip jau lengva 
tokiais argumentais tikėjimą 
supliekti, — atsakiau. — No
rėčiau paklausti, ar tie argu
mentai yra moksliški? Du daly
kai yra aiškiai nemoksliški. Vie
na, tai sujaukti į krūvą visus 
tikėjimus ir visus drauge neig
ti, kad rodytųsi klaidinga irtai, 
kas yra teisinga. Antras ne
moksliškas veiksmas — tai 
spręsti tikėjimo problemą jė
ga, prievarta, kaip yra pas jus.

— Kokią prievartą mes var
tojame?! — šūktelėjo pulkinin
kas.

— Pavyzdžiui, suiminėjate 
kunigus. Mane.

— Jūs nesate suimtas kaip 
kunigas, bet kaip nusikaltęs so
vietiniam įstatymam.

— Ar taip? Ir dėl to jūs 
siūlote man išduoti Bažnyčią?

— Jei norite, kad sovietinė 
valdžia pritaikytų jums savo 
atlaidumą, turite padėti sutraiš
kyti Vatikano užmačias, nu
kreiptas prieš mūsų kraštą. 
Prašau atsakinėti į Šiuos klau
simus (ir pulkininkas pasilen
kė vėl rašyti):

K: Be popiežiaus, kas Vati
kane dar jus priėmė?

(bus daugiau)



M. K. ČIURLIONIS

Čiurlionio kūrybos genijus
Jau praėjo 50 metų, kaip 

mirė dailininkas ir muzikas Mi
kalojus Konstantinas Čiurlio
nis (buvo gimęs 1875 rugsėjo 
22, mirė 1911 balandžio 10). 
Ta pusė amžiaus neužpylė už
maršties dulkėm jo kūrinių, bet 
priešingai, laikas dar labiau iš
ryškino jų genialumą.

Kur glūdi ta dailininko jė
ga, kuri iškėlė jo meną į aukš
tumas?

Trumpai sakant, jo origina
lume. M. K. Čiurlionis kaip 
dailininkas pasireiškė 1904 - 
1909. Tuo metu Vakaruose, Pa
ryžiuje, jau virte virė moder
niojo meno sąjūdžiai. Jau buvo
pasirodę fauistai. Nuo impre
sionizmo laikų menas vystėsi 
tokiais greitais šuoliais, kad li
ko tik žingsnis iki abstraktaus 
meno. Ir tą žingsnį pirmasis 
nužengė M. K. Čiurlionis, sa
vo kūrybai suteikdamas iki tol 
dar neįprastą abstraktų charak
terį. M. K. Čiurlionio greita 
mirtis, vėliau mūsų nesugebėji
mas jo kūrybos pristatyti Va
karam, neleido dailininkui įsi
amžinti meno istorijoje kaip 
abstrakto tėvu, kuriuo laiko
mas Kadinskis. Čiurlionis darė 
jam įtakos. Naujuose meno lei
diniuose Čiurlionis jau mini
mas kaip abstrakto pradinin
kas.

Abstraktinis menas, išbrau
kęs iš paveikslo turinį, pasida
ro įdomus tik dailininkams su 
savo tapybinėmis problemomis, 
gi platesnei visuomenei dažnai 
nesukelia gilesnių minčių. Tuo 
tarpu Čiurlionio kūryba turi la
bai ir labai daug turinio, kuris 
žiūrovą įau verčia susimąstyti.

Studijuodamas muziką Plun
gėje, Varšuvoje, Leipzige, M. 
K. Čiurlionis sekė meno ir 
mokslo raidą. Jis nuostabiai 
plėtė savo išsilavinimo akiratį 
ir tai jam leido giliau pažvelg
ti į pasaulį. Gi tame įžvelgime 
būdingas simbolizmas, kuris jo 
metais buvo toks gyvas Varšu-
vos intelektualų ir menininkų 
sluoksniuose. Iš simbolizmo 
pradų Čiurlionis ir vystė savo 
meną, o jo platus išsilavinimas
suteikė gilumo.

Jis atėjo kaip mąstytojas, 
filosofas, sprendęs pačias gi
liausias žmogaus problemas ir 
jom suteikęs gaivalingo origi
nalumo.

Tas didelis minčių ir jaus
mų pasaulis negalėjo sutilpti 
realios tikrovės apibraižose. Jis 
plėšė formas ir vedė į naujas 
sritis — į begalinę fantaziją, 
kur daiktai virsta aukštesnės 
būties simboliais.

Reikia prisiminti, kad Čiurlio
nis pirmiausia studijavo muzi
ką ir sukūrė muzikinių kūri
nių. Pradėjęs piešti, bandė su
daryti ir spalvų gamą, o vėliau 
daugelyje kūrinių vaizdavo mu
zikinius ritmus, kurie savaime 
verčia artėti į abstraktą.

Būdinga ir tai, kad Čiurlio
nis dideliame kūrybos pasauly
je išlieka lietuviškas..Retai kur 
jis griebiasi aiškių lietuviškų 
atributų, bet ta simbolinė, ly
rinė dvasia, kurios tiek daug 
liaudies dainose, spindėte spin
di iš jo kūrybos. Kokios nuos
tabiai gražios jo “žemaičių ka
pinaitės”. su kryžiais ir giliu, 
žvaigždėtu dangum. Kokie fan
tastiški “Pasakų karaliai”, ku
rie laiko rankose saulę su lie
tuvišku kaimu!

Anais metais Čiurlionio kū- 
ryba buvo tokia originali, kad
dabar sunku net. palyginimą 
rasti. Juk visi dailininkai dar 
laikėsi aiškios tikrovės, nesi- 
brovė į fantastinius sapnų pa- 
šaulius. Čiurlionis, pasirodęs

pirmose lietuvių dailininkų pa
rodose, buvo tikras unikumas, 
ir todėl, kaip ir visi naujovių 
pradininkai, net nesuprantamas, 
peikiamas.

Romain Rolland 
apie Čiurlionį

Čiurlionio pripažinimas pir
miausia atėjo per rusus. Vėliau 
jis įsitvirtino ir savoje tauto
je. ir išėjo toliau į Vakarų pa
saulį.

Juo buvo susidomėjęs pasau
linio garso rašytojas Romain 
Rolland (1866 - 1944), Nobe
lio premijos laureatas (1916), 
parašęs nuostabias monografi
jas apie Beethoveną ir Myko-
lą Angelą. Norėjo ir apie Čiur
lionį parašyti knygą, bet jo 
sveikata ir prasidėjęs antrasis 
pasaulinis karas šį darbą su
trukdė. Jei būtų Romain Rol
land tokią knygą parašęs, tik
rai būtų išgarsinęs Čiurlionį Vi

Orius Mironai skaito M. K. Čiurlionio laiškus 
Nuotr.'L. Briedžio

A. BARONO “VIENIŠI MEDŽIAI”
JURGIS GLIAUDĄ

George Orwell savo pagarsė
jusiame romane “1984” mėgina 
pranašauti, kad “big brother”, 
Justo Paleckio pristatomas kaip 
“vyresnysis brolis” 1984 ne
ribotai viešpataus pasaulyje. Ki
taip mano mūsų Aloyzas Baro
nas. imdamas savo “Vienišiems 
medžiams” sugrįžimo Lietuvon 
temą ir paženklindamas ją, mū
sų džiaugsmui, — 1970 metų 
data.

Tais metais Vytas Bruknys 
grįžta iš sočios Amerikos į Lie
tuvą, į savo tėvo dvarą Gul
binus. “Dvidešimt penkeris me
tus jis valkiojosi po svetimus 
kraštus”. — rašo autorius, — 
“skubėjo metai, griuvo karalys
tės, žmonės gyveno, mirė, gi
mė”, ir po visų negandų ir lau- grįsti beveik fantastinį roma

ną, Baronas perkelia “Vienišus 
medžius” '

kimo, Bruknys grįžta į savo 
Gulbinus.

Jeigu poetas, grįždamas na- 
'■ mo, vaizduojasi pasimatymą su 

obelaitėmis ir spėja: “Sugrįžęs 
į namus, nebepažinsiu jūsų, 

H| jaunutės obelaitės”, (F. Kir- 
ša), “vienišų medžių” sugrįžė- 

B lis Bruknys sugrįžta realistu, 
be saldžių idilių apie obelai-
tęs. Jis mato nugyventą dvarą, sprendimų kompleksui Baronas 
nualintą kolchozo chaose, ir paskyrė 117 puslapių, ir čia 
kontrastu poetiškam polėkiui: glūdi didžiulis jo triumfas. Ka- 
“rankas iškėlęs saulėn, su pla- daise A Herbačiauskas skelbė, 
kančia širdim pagarbinsiu Die- kad laimėjimas glūdi konden- 
vulį ir nubučiuosiu taip, kaip 
niekas nebučiavo...” (F. Kir- 
ša). Bruknys išgyvena: “kaž
koks keistas jausmas jį puolė, 
kaip degantis ledas”.

> Ir jis prataria suėjusiems jį
- sutikti buvusiems kolchozinin-

same pasaulyje. Jis Čiurlionio 
kūrybą labai tiksliai suprato, 
ją vertino ir gerbė. Tai matyti 
iš vieno laiško, rašyto 1930 ba
landžio 10 Sofijai Kymantaitei-
\/*VU uVUXvXXvX ■

“Štai jau penkiolika metų, kai 
aš netikėtai susidūriau su Čiur
lioniu (puslapiuose vieno rusiš
ko žurnalo, kuris, berods, vadi
nosi Apolonas) ir buvau tiesiog 
pritrenktas.

“Nuo to laiko aš nesilioviau, 
net ir karo metu, ieškojęs bū
dų geriau jį pažinti. Tai nebuvo 
lengva. Tačiau vis dėl to man 
pavyko gauti dvi knygas su jo 
darbų reprodukcijomis. Viena 
jų B. A. Lemano “Čiurlionis”, 
kita — Stasio Šalkauskio “Ant 
dviejų pasaulių ribos”. Knygos, 
kurias Jūs malonėjote man at
siųsti, puikiai papildo tas ap
žvalgas.

“Tiesiog neįmanoma išreikšti 
žodžiais, kaip aš esu paveiktas 
to iš tiesų magiško meno, ku
ris sugebėjo praturtinti ne tik
tai tapybą, bet ir žmogiškąją 
viziją polifonijoje (kontrapunk-
tai ir fugos) bei muzikos ritmi
koje. Koks galėtų būti to vai
singo atradimo išvystymas dide
lių erdvių tapyboje, monumen
taliose freskose! Tai naujas dva
sios kontinentas, kurio Kristu
pu Kolumbu lieka Čiurlionis.

“Štai ir vėl atvažiavau”.
Štai ir atvažiavo — sugrįžo 

Bruknys, ketvirtį amžiaus pra
leidęs užsieny, ir kaip tinka 
klasikiniam politiniam emigran
tui, “nieko nepamiršęs ir nie
ko nepramokęs”, kupinas at- 
gautįno dvaro apetito, iš es
mės neigiąs filosofo Bergsono 
tvirtinimą, kad mes visi keičia
mės kas akimirką, ir kas aki
mirką esame nauji. Bruknys 
grįžta savo tėvo dvaran toks 
pat, koks išvyko, o viskas — 
gyvenimas ir žmonės — per tą 
laiką pakito.

Tad štai' ir gyvenimo kiti
mo premisa autorius sėkmingai 
bazuoja romaną, ir iš lėkštaus 

'fantastiškumo, kuriuo tektų pa

mėčius” į tragiką, ir socialinio 
teisingumo problemos sprendi
mą, į gilius, niekad nesuderi
namus psichologinius konflik
tus, kurių akomponimentu ei
na neapykanta, kerštas, nevil
tis, trapios mintys apie atgautą 
laimę.

Visam tam problemų ir 

suotume. ir kad trumpa knyga 
nelyginamai vertesnė už kny
gą su stora nugarėle. Taip, ly
ginant V. Alanto “Tarp dvie
jų gyvenimų”, keturgubai sto
resnę su “Vienišais medžiais”, 
matyte matome skirtumą. Sto-

(Nukelta į 5 psl.)

Vienas bruožų, mane nuste
binusių, daugelyje jo paveiks
lų kompozicijų, — tai reginys, 
kuris atsiveria nuo kažkokio 
bokšto viršūnės ar svaiginan
čiai aukštos sienos į beribes 
tolumas. Aš klausiu save, kas 
galėjo pagimdyti tuos įspūdžius 
tokiame krašte kaip jūsiškis, 
kuris, manau, neteikė jam tų 
aukštumos motyvų. įsivaizduo
ju, kad jo paties turėjo būti 
išgyventi tokie apsvaigimai ir 
tas sklandančio skridimo jaus
mas, kuris kartais apima prieš 
užmiegant”.

Toliau Romain Rolland ke
liais sakiniais paliečia Čiurlio
nio muziką ir savo sveikatą. 
Įdomus laiško prierašas:

“P. - S. Pastebiu, krd mano 
laiško data yra ta pati, kaip ir 
vienos Jums brangios sukakties. 
Su pagarba prisijungiu prie 
Jūsų atsiminimų.

“Stravinskis, man taip pat 
yra kalbėjęs su simpatija apie 
Čiurlionio darbus. Jis sakėsi tu
rėjęs vieną jo paveikslų.

“Tikėkite, kad Kaunas ir jo 
muzėjus būtų buvę mano ke
lionės vieta, ir man būtų bu
vęs didelis džiaugsmas atvykti 
pasveikinti Jus. šiaip ar taip, 
aš noriu tikėti, jog kada nors 
man pasitaikys proga pamatyti 
Jūsų senovinę Lietuvą, kurios 
vardas mums visiems sukelia 
tiek paslapčių. Aš reiškiu savo 
karštą simpatiją heroiškai vals
tiečių tautai, sugebėjusiai iš
saugoti kovų ir šimtmečių tru
kusių kentėjimų kaina savo lais
vą dvasią ir savo skambiąją, 
plačiai išsivysčiusią kalbą”.

P. J.

MODERNUSIS MENAS

IMPRESIONISTAI PASUKA MENA NAUJU KELIU
Istorija nežino pasigailėjimo. 

Laimėk arba žūk! čia meno 
pasaulio taškas ir įbesta lazda 
su gairele, kur reikia įmušti 
golfo kamuoliuką, žodis mo
dernus (naujas) visada egzista
vo ir egzistuos! (Gotika buvo 
moderni prieš bizantiką, rene
sansas buvo modernus prieš 
gotiką ir t.t.). Keičiasi meno 
mokyklos,. meno filosofija, nes 
ji priklauso nuo naujų politi
nių, ekonominių ir dvasinių bei 
moralinių veiksnių.

Nauji išradimai, atradimai ir 
naujos filosofinės gyvenimo 
santvarkos perskaičiavimai 19 
a. pagimdė ir naują meną. 
Pats impresionizmas, kaip kas 
mano, nebuvo revoliucija, o tik 
evoliucija, bet jis galutinai at
skyrė ir atidalino senąsias me
no (claro oscuro) tradicijas 
nuo naujųjų.

Impresionistinių pradmenų 
randame daug kur meno isto
rijoje. net pas Titiano, EI Gre- 
co. Rembrandt, Rubens, ypač 
18 a. gale ir 19 a. pradžioje 
Goya tapyboje (jo paskutinieji 
darbai siekia 19 a. pradžią). 0 
romantiškas Delacroix (miręs 
1863) bando net spektro pale
tę nustatyti, ką keletu metų 
vėliau padaro impresionistai.

Tačiau skandalas, Įvykęs Pa
ryžiuje 1863-64. galutinai įpi- 
lietina impresionistines mintis. 
Tai panašu į revoliuciją, nes 
galutinai nutraukiamas ryšys 
su senąja meno mokykla ir iš
duodama gimimo metrika nau
jai.

Impresionizmo gimimas

Vieni ta data laiko 1863, ki
ti 1864. Pirmieji savo teigimus 
grindžia Ed. Manėt paveikslo 
“Pusrytis pievoje” nupiešimo 
data 1863. Paveikslas buvo at
mestas iš parodos ne dėl naujų 
tendencijų, o dėl "stokos mo
ralės”. Antrieji laiko 1864 tik
ra data, nes tais metais buvo 
atidaryta “atmestųjų" paroda 
(taigi ir E. Manėt).

Svarbus ne tas skandalas, 
kuris nuėjo iki paties impera
toriaus Napoleono m, svarbi 
visai nauja tapybinė filosofija 
ir teorija, kuri buvo sukurta
tuo metu ir keletą metų vėliau — modernusis menas.

laikas jas pradėti.

Vakaras nudažo _ 
Debesėlių pakraščius — 
O stiprumas jo spalvos! 
Blunka atminimai. 
Kaip Čiurlionio temperos, 
Kuo labiau išsaugot 
Nori juos.

Atminimai mano — 
Debesys nublukę — 
Spalvomis jau nežėrės. 
Visos spalvos žėri, 
Išeikvotos rudenio. 
Ant klevų, ant uosių, 
Ant svėrės ...

Praeidamas pro nuogą medį, 
Mariau senus lizdus.
Ar begalės juose nakvoti paukščiai.
Parlėkę šį pavasarį. 
Man nepasakė medis.

žmogau, 
šią naktį siūlyti nakvynės 
šakomis
nuogas medis.

Gal reikia, kad pragystų pirmas 
Ne paukštis, o žmogus — 
Giedok, 
Kuriam 
Po savo 
Nedrįso

Jie buvo pilno džiaugsmo centrai — 
Tie palikti lizdai.
Juose lakiausios mūsų giesmės noko 
Ateinantiems pavasariams — 
Jau

DAIL. K. ŽOROMSKIS

(Kalba, pasakyta kovo 26 
Brooklyno jaunęję dailinin
kę parodos atidarymo pro
ga)

ir davė tapybai (ir visam vaiz
diniam menui) visai naują kryp
tį-

Impresionistai galutinai iša
nalizavo ir nustatė spektro pa
letę ir dėka štę studiję surado 
ketvirtąjį elementą tapyboje.

Mano išmanymu, šis ketvir
tasis elementas, įnešęs visai 
naują gamtos ir šviesos sam
pratą, galutinai atskiria naują
ją mokyklą nuo senosios.

Trys elementai dominuoja 
renesancinėje, barokinėje, kla
sikinėje ir visoje claro-oscuro 
tapyboje.

Forma, šviesa ir šešėlis

Forma išreiškiama per švie
są ir šešėlį. Impresionistai, 
analizuodami spektro paletę, 
pagaliau supranta, kad šviesa 
yra ne kas kita, kaip įvairių 
spalvų junginys (dėk atitinka
mai spalvą prie spalvos — gau
si šviesą). Taigi, spalva yra 
šviesa ir šviesa yra spalva! Sis 
ir yra ketvirtasis elementas!

Šio elemento vedami, nuėjo 
dar toliau: šviesa virpa (spin
duliuoja), taigi ir spalva dro
bėje turi virpėti — Spinduliuo
ti. kad gautųsi vaizdas tikres
nis ir natūralesnis (Claude Mo- 
net, Camile Pissaro, Alfred 
Sisley). Seurat ant šito pagrin
do sukuria devisionistinę arba 
pointelistinę teoriją. Jis sura
do, kad spalvinis tonas arba 
dažas, padėtas šalimais kito 
spalvinio tono, spinduliuoja 
vienas į antrą taip, kaip daik
tas, stovėdamas šalia kito daik
to, reflektuoja jo šviesas. Tuo 
būdu, jis sako, nėra jokio rei
kalo maišyti dažą su dažu. Ir 
be maišymo refleksų pagalba 
iš tam tikro nuotolio gausi rei
kalingą toną.

Seurat mirė labai jaunas, bet 
jo teorija rado atgarsio ne tik 
postimpresionistų Cezanne, 
Van Gogh ir Gaugin tapyboje, 
bet ir visame 20-to amžiaus į- 
vairiausių tapybos krypčių su
sikryžiavime. bendrai vadinamu

Kai 18 ir 19 šimtmečio pseu- 
do klasikinis akademizmas bu
vo įstūmęs dailininką į akligat- 
vį, tai 19 amžiaus antrosios 
pusės nauja filosofija sukėlė 
vėl entuziazmą naujiems ieško
jimams ir naujausiom galimy
bėm. Rezultate,

per šimtą metę išaugo dau
giau krypčię ir vardę, negu ję 
buvo per 19 šimtmecię.

Tai parodo, kaip nauja ir gy
vybinga idėja sukelia žmogaus 
kūrybingąsias galias ir pakelia 
jų potencialą.

Pats impresionizmas tęsėsi 
apie dešimtį metų. 1880 jau vi
same stiprume pasirodo postim- 
presionistai: Cezanne, Van 
Gogh, Gaugin, Tolose Lautrec. 
Postimpresionistų ir impresio
nistų idėjos dar skiriasi ne
daug. Impresionistai Claude Mo- 
net ir Camile Pissaro, beieško
dami atmosferos — šviesos, 
tai yra, spalvos virpėjimo, be
veik visai pašalina liniją iš 
daikto. Seurat ir jo pasekėjai, 
kaip Signac, visiškai išjungia 
liniją iš formos (daiktas mato
mas tik per eilę įvairių spal
vinių taškų virpėjimų). Postim- 
presionistai vėl grąžina liniją 
ir formą (dažnai ją net tamses
niu dažu aprėždami). Jie for
mos konstrukcijos beieškodami 
tam tikra prasme priartėja prie 
kubizmo (ypač Cezanne ir 
Gaugin).

Cezanne dar paskelbia gam
tos prastinimo idėją: reikalinga 
ne gamtos kopija, bet turinys. 
Visa, kas kliudo paveikslo kon
strukcijai, turi būti pašalinta.

Impresionistų ir postimpresio
nistų paveikslai, sprendžiami 
pagal 4 elementus, pasidaro 
visai nebepanašūs i buvusiuo
sius. Vietoje formos, išspręstos 
per šviesą ir šešėlį, atsiranda 
visai nauja spalvinė samprata 
apie šviesą ir šešėlį, tuo pačiu 
ir apie naują spalvinę harmoni
ją. Vietoje oscuro (šešėlio iš
tisai monotoniško ir tamsaus) 
atsiranda tik įvairiausių tam
sesnių spalvų harmonija; vie
toje linijinės perspektyvos — 
atmosferos tikrovė, su tikres
nės šviesos ir spalvinio nuoto
lio pajautimu.

(Bus daugiau)JAUNŲJŲ DAILININKŲ parodoje New Vorke. Nuotr. V. Matelio. kams:
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JONAS JIESIA -j

Seniau riejosi, dabar - asiras lieja
kaip tik mokėjo. Tik pavartyki
me “Laisvės”, “Vilnies”, “Nau
josios Gadynės” tų laikų betru- 
pančius pageltusius lapus. Anot 
Prūseikos laikraščių, Bimba — 
tai “amžinas kvailys”, "nė vie
nos dienos nėra gyvenęs* be ko-

IŠ VISUR
Kovo 24 Chicagoje mirė bu

vęs “Laisvės”, “Vilnies”, “Nau
josios Gadynės” ir kitų komu
nistinių laikraščių redaktorius 
Alberta* Vabalas — Leonas 
Prūseiką. Ir Antanas Bimba, ir 
Rokas Mizara, ir Vincas And- _
rulis, ir kiti Amerikos lietuvių kio nors skandalo” (Buletenis 

Nr. 2), “bimbizmas yra didžiau
sias lietuviškosios buržuazijos 
pagelbininkas”, "kas žino Bim
bos biografiją, tas spiaudo ant 
jo", bimbininkų skaldomoji 
veikla — tai “arklinė operaci
ja” (visos 3 cit. iš Prūseikos 
str. "N. G.” 3 nr. (31 m,). 
“Bimbizmas tai politinis šarla- 
tanizmas”, Mizara — “mizerna 
figūra”, “jo dora tipinga čigo
niška" (N. G. 1 nr. 1932. Prū-

komunistų vadeivos pravirko 
krokodilo ašaromis. Ypatingai 
verkia Rokas - Rojus Mizara: 
jis ‘Laisvėje’ paskelbė apie Prū
seiką eilę pagarbių straipsnių, 
atspausdino komunistinės AL 
DLD atsišaukimą ir su savo Jie-' 
va išbildėjo į laidotuves.

A. Vabalas gimė 1887 lapkri
čio 10 Daūgėlaičių km., Virba
lio vlsč., Vilkaviškio aps. Bai-

* gęs Liepojos gimnaziją, 1907 
Įstojo į Petrapilio universiteto seikos str. "Laisvė paversta į 
teisių fakultetą, bet po dvejų 
metų dėl savo veiklos social
demokratuose buvo areštuotas 
ir ištremtas visam gyvenimui Į 
Sibirą. Iš ten pabėgęs, 1911 pa
baigoje Leono Prūseikos pavar
de (jo motina buvo Prūseikaitė) 
atvyko į Ameriką ir Įsijungė Į 
socialistų veiklą. Beveik per 50 
metų buvo vienas iš aktingiau- 
sių lietuvių socialistų, o vėliau 
komunistų vadų. Jis atvažiavo 
Amerikon šiek tiek anksčiau už 
Bimbą ir Mizara, o. be to. šiuo
du. palyginus su Prūseiką. yra 
beveik bemoksliai.

Po bolševikų revoliucijos Ru
sijoje pasireiškė komunistų ju
dėjimas ir Amerikoje. Tada Įvy
ko ir lietuvių socialistų skili
mas: Prūseiką, Mizara. Bimba 
nuėjo su komunistais, o dr. Pi
jus Grigaitis liko vadovauti so
cialistams.

RAUDONIEJI SUSIRIEJA
Mizara iš karto linko į Prū

seiką, bet pamatęs, kad Bimba 
savo organizacijose laimi, nuo 
Prūseikos nusisuko, pasidarė 
Bimbos tarnu ir "leitenan
tu” (Prūseikos terminas). 
Prūseiką išėjo i “opoziciją”, iš
leido spausdintą “BuletenĮ”, gi 
nuo 1931 lapkričio . 18 Brookly- 
ne pradėjo leisti savaitraštį 
"Naujoji Gadynė” ir organizuo
ti naują draugiją. Suskilo vi
sos raudonosios Amerikos lietu
vių kolonijos. Prasidėjo tarp 
Bimbos ir Prūseikos kelerius 
metus trukusi žiauri kova. Ta 
kova ypač buvo aštri, kai kiek
vienoje beveik kolonijoje veikė 
abiejų vadeivų draugijos. Susi
rinkimuose būdavo net ir kru
vinų susirėmimų. Spaudoje abid

dumblynę”; J. Bano pareiški
mas ten pat).

Bimbiniai, turėdami du laik
raščius. spiaudė Prūseiką dar 
žiauriau, vadindami ji tiesiog 
renegatu (Vilnis 1931.12.8. Lais
vė 309. 1931. 3. 1932 m.), im
perializmo palaikytoju (Laisvė 
nr. 2. 1932). jo’ "Naująją Ga
dynę” pravardžiavo "Naująja 
Klampyne”, o Prūseiką atsily
gindamas ‘Laisvę’ titulavo Ne
laisve". Laisvė pradėjo -šmeižti 
net Prūseikos tėvą; atsilygino 
ir Prūseikos "N. G.”. užkabin
dama • Vilnies” Krakaiėio tėvą, 
kaip buržujų ir jo broli kaip 
kunigą. 1931 lapkričio 29 Phi- 
ladelphijuje prakalboje Bimba, 
netekęs pusiausvyros, išvadino 
Prūseiką pasiutusiu. Bimbos - 
Mizaros - Andrulio žmonės iš
metė Prūseiką iš ALDLD Amen. 
Liet. Darbininkų Literatūros d- 

" jos), kurią pats Prūseiką 1915

Įsteigė, o taip pat ir iš lietuvių 
komunistų frakcijas. Iš tos pat 
draugijos buvo išmestas ir ko
munistinis “rašytojas” V. laks
tys — Senas Vincas, jo duktė 
Elzbieta (Laisvės 7 nr 1932) 
ir visa eilė kitų Prūseikos se
kėjų. kurių buvo labai daug, 
nes ištisos raudonosios koloni
jos perėjo i Prūseikos pusę. 
Pradėta išmestiesiems privers
tinai išmokėti "Laisvės"akcijos. 
Kilo didelis sąmyšis ir aiškini
masis. kai Prūseiką paskelbė, 
kad akcijos išmokamos ką tik 
grįžusio iš Maskvos R. Mizaros 
parsivežtais iš Z. Aleksos • An- 
gariečio pinigais.

1932 gegužinėj prakalboj De
troite A. Bimba paskelbė, kad 
L. Prūseikos "skloka” yra iš
davikiška ir kad Amerikos ko
munistų partija su ja neturi 
nieko bendro ir nepriima au
kų. Tada Prūseiką birželio

“N. G.” įdėjo Amerikos komu
nistų partijos padėkos fotogra
fiją. oficialiame partijos blan
ke. kur 1932 balandžio 22 dė
kojama “N. G.” už 10 dol. 50 
et. auką. Po to atsirado ir dau
giau Prūseikos sekėjų aukų, pa- i 
skelbtų “Daily \Vorker” komu- J 
nistų laikraštyje.

Sunku būtų aprašyti visus su- Į 
siriejusių bimbininkų. mizari- 
ninkų — prūseikininkų ilgai už- . 
trukusios kovos etapus ir pa
vaizduoti visus koliojimus ir vie 
ni kitų dergimus. Bet ir be to 
juk bus aišku, kad ir Bimba, ir 
Mizara. ir Andrulis dabar turi 
labai pasitempti, kad jų ašaros 
prie Prūseikos kapo atrodytų 
nuoširdžios. Seniesiems ameri
kiečiams jos vistiek liks tik

KROKODILO AŠAROS
Juk. ar ne juokingai atro- 

kai gyvas tiek kartų spiau- 
(Nukelta i 6 psl.)

— Washingtono dienraštis 
"The Evening Star” kovo 30. 
prieš Velykas, pirmajame pus
lapyje Įsidėjo spalvotą nuo
trauką, kurioje rodoma, kaip 
Lietuvos • pasiuntinybėje dažo 
lietuviškus margučius tautiš
kais rūbais apsivilkę Elena Jur- 
gėlaitė ir Virgilius Viliamas.

— Vysk. V. Brizgys balan
džio 23 Montrealyje. Kanado
je. Aušros Vartų lietuvių para
pijoje, teiks Sutvirtinimo •sakra
mentą. Parapijos klebonu yra 
T. J. Borevičius. S. J.

do.
PRANCI&KONŲ PRISIKĖLIMO parapijos Toronte didysis altorius.

9

TĖV. PLACIDAS BARIUS. 0. F. M.. (d.) apdovanoja pinigine dovana 
geriausia Toronte šeštad. mokyklos mokinę Onutę Virbūnaitę. Kairėje — 
mokyklos vedėjas J. Gustainis.

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

LIETUVIŠKO DARBO UOLUS DALYVIS
Izidoriaus Tarulio tėviškė yra 

gražiajame Zarasų krašte. Jis 
gimė 1891 balandžio 5 Užėniš- 
kių km.. Vajesiškio parap., ku
rios ribose yra 12 ežerų. Bai
gęs Vajesiškio pradž. mokyklą, 
keletą metų gyveno Taline (os
tijoje). Petrapilyje ir Kronšta- 
te (Kotlino saloje). Dirbo sta
tybos bendrovėje. Vakariniuo
se kursuose pasirengęs. Įgijo 
4 klasių cenzą. 1911 pavasari 
emigravo Amerikon ir apsigy
veno Chicagoje. kur per pen
ketą metų apsitvarkė darbo 
reikalus, lankė anglų kalbos 
kursus. Pradėjo rašinėti žine-

vi grupės šmeižė viena kitą. les. korespondencijas, vėliau

Jonas Juodvalkis, Cicero, III. pervežimui ■» Amerikon. Nuo 
1946 klubo pinigais. Tarulių as
meniškai ir-kitų nariu aukomis 
išsiųsta Vokietijon ir Sovieti- 
jon apie 500-siuntinių 40 tūks
tančių dol. vertės.

Tarulių namuose matai įvai
rių organizacijų bylas ir kny-

A. BARONO ‘•VIENIŠI MEDŽIAI
(Atkelta iš 4 psl.)

ros knygos autorius yra "apra- 
šytojas”. surėzges vos pakelia
mą tomą, be problematikos, ir 
meistriškai išvaikęs visas pro
blemas iš tragiškiausio gyveni
mo; Baronas prisotino “Vieni
šus medžius” visu kompleksu 
problemų, pavertęs prozaišką 
sugrįžimo reiškinį degančiu vul-

ir vogti čia. ir dirbti, ir varg
ti. ir kuriems nesuprantamas 
Bruknio geidulys laikyti Gulbi
nus (dvarą) savo absoliučiu tur
tu. Tas pažiūrų ir interesų susi
kirtimas pagimdo nesuderina
mas padėtis, vedančias į akli- 
gatvj.

Autorius, atrodo, mėgina iš
spręsti tai nusakymu, kad tik

ir straipsnelius. Kai mažai raš
tingas ateivis, niekuomet laik
raščio rankoje neturėjęs, tik 
iš maldaknygės skaitęs, nuo ki
to nugirdo, kad apie jo kaimy
ną arba net apie ji pati laik
raščiai rašo. jis. pats užsisakė gas. Ant sienų kabo paveiks- 
ir tapo nuolatiniu prenumera
toriumi. Antai, angliakasių apy
linkėje. Taylorville. III,, mies
telyje. anksčiau gyveno kelios 
dešimtys lietuvių šeinių ir nė 
vieno laikraščio neskaitė. Ko
dėl?. Anais laikais tėn nebūta 
korespondento. Tokių vietovių 
Amerikoje labai daug. Nuo Iz. 
Tarulio bendradarbiavimo šie
met sueina 50 metų.

Nuo 1916 Iz. Tarulis yra Ci
cero lietuvių namų savininkų 
klubo dalyvis. Cicero lietuvių 
raudonosios rožės narys, nuo 
1926 su mažomis pertrauko
mis pirmininkauja SLA 301 
kuopai. 1935 vasario 16 Taru
lis. keletos kitų padedamas. į- 
steigė zarasiškių klubą, kuriam 
ir dabar pirmininkauja. Lietu
viškiem reikalam šio klubo nuo-

Toronto lietuvių Prisikėlimo 
parapija, kurią sukūrė ir tvar
ko pranciškonai, išleido praei- < 
tų metų savo veiklos iliustruo
tą apžvalgą. Leidinys turi 126 
psl., iš jų 30 psl. skirta skel
bimam. Kituose puslapiuose pla 
čiai apžvelgta parapijos veikla.

Parapijai priklauso 1320 šei
mų. Praeitais metais mirė 8. : 
sutuokta 17 porų, krikštų bu
vo 68. prie pirmos komunijos 
priėjo 81.

Pajamų praeitais metais tu
rėjo 194.788.62 dol. Daugiau
sia pajamų davė salė ir prie 
jos esanti kavinė — 133.032. 
22 dol. Išlaidų buvo 194.793.68 
dol. Iš jų — skolos grąžinta 
82.224.68 dol.

Parapija buvo pradėta kurti 
iš nieko, reikėjo pirkti sklypą, 
statyti salę ir koplyčią. Taip 
susidarė nemaža skolų, bet, su
maniai tvarkoma, parapija kas
met išmoka nemaža skolų. Jų 
ąlar liko 185.913,84 dol.

Parapijoje veikia katalikų 
vyrų draugija. L. K. Moterų 
draugija, tretininkai, turi savo 
mišrų ir vaikų chorą, sporto 
klubą “Aušrą" ir savo stovyk
lavietę. kur vasaros metu ren
giamos stovyklos vaikams. Taip 
pat yra ir vaikų namai, tvar
komi Nekalto Prasidėjimo se
serų.

Leidiny įdėta ir parapijos 
kronika, kur surašyti visi įvy
kiai. visi parengimai, buvę pa
rapijos salėje. Ta kronika lei
džia susidaryti pilną vaizdą, 
kad parapija yra dinamiška, 
moka organizuoti ir burti ap
link save jaunimą ir suaugu
sius.

Klebonu yra Tėv. Placidas 
Barius, jam talkina Tėv. Mo
destas Stepaitis. Tėv. Klemen
sas Žalalis (išvykęs i Kaliforni
ją profesoriauti). Tėv. Paulius 
Baltakis. Tėv. Rafaelis Šakalys.

Fordas išleidžia dviejų ratų automobilį

— Sofija Lukauskaitė - Ja
saitienė kovo 29 sulaukė 60 
metų. Yra gimusi, augusi ir vei
kusi Šiauliuose. Aukštuosius 
agronomijos mokslus išėjusi 
Vokietijoje. Šiauliuose ji dirbo 
savo specialybėje ir įvairiose 
visuomeninėje bei labdaros or
ganizacijose. Karas ją išbloškė 
iš Lietuvos kartu su vyru dr. 
Domu Jasaičiu ir vaikais — Ele
na ir Stasiu. Dabar su vyru 
gyvena Tampa Fla. Duktė yra 
ištekėjusi už dr. K. Valiūno, 
gyvena Ne\v Rochelle, N. Y.; 
sūnus St. Jasaitis, baigęs me
dicinos mokslus, dirba Bostone. 
Solenizantė yra duktė žinomo 
adv. Lukausko. mirusio 1925. 
Lukauskų šeima Šiauliuose vi
siem buvo labai gerai žinomą.

— Ateitininku Federacijos 
Tarybos posėdžiai bus balan
džio 15-16 Chicagoje. Jaunimo 
Centro namuose. Darbotvarkė
je: pranešimai ir aktualieji bei 
programiniai klausimai.

— Dr. Juozas Meškauskas, 
mirus dr. A. Šapokai. įeina į 
Ateitininkų Federacijos Tary
bą nauju- nariu kaip sekantis 
kandidatas.

— Toronte gegužės 7 yra 
ruošiamas minėjimas pagerbti 
velioni istoriką dr. Adolfą Ša
poką. mirusį kovo 9. Bus pa
skaita apie velionius mOKslini 
bei visuomeninį darbą ir meni
nė programa.

kanu ir apreiškęs save rašyto- naujoji karta išbris iš to akli- 
gatvio miglos.

Greta socialinių problemų, 
kurios prisotina tą romaną. Ba
ronas puikiai įrėzgė prarastos 
meilės motyvą, su visais jo 
komponentais: apmaudu, vilti
mi, iliuzijomis. Bruknys įsimyli 
į savo buvusios mylimosios duk
rą. kuri nepaprastai panėši i 
jo mylimosios atvaizdą, lyg nu
braukdama tuos dvidešimt pen- 
keris metus, ir sugrąžindama 
Brukniui tą laiko nekitimo iliu- 
ciją. Ta subtilia iliuzija pagris
tas Maupassanto romanas “For ...

svajojo svetur. Gamta atsisklei- comme la Mort". Tą iliuziją 
džia skaitytojui bemaž kas pus- prancūzų romanistas atkūrė ait

riai ir apmaudingai: Baronas 
liečia tą temą lyriškai.

"Vienišuose medžiuose" aps-

ju. kontrastuojančiu man su 
“aprašytojo” titulu.

Klasiškesnio negali būti pa
vyzdžio su E. Hemingway "The 
Oldman and the Sea”. Toje 120 
puslapių knygoje aitri proble
matika ir filosofinė simbolika 
rado savo gal tik šimtmečių bė
gyje atkartojamą junginį.

Gyvenimo kitimui pastatęs 
priešprieša gamtą. Baronas iš
gauna ryškius iki apčiuopiamu
mo paveikslus, kada Bruknys 
gamtos vaizde randa visa tat 
ko jis ilgėjosi ir apie ką jis

lai ir Įrėminta padėka už gel
bėjimą tremtinių, sudarant at
važiavimui i Ameriką dokumen
tų. Pasirašyta Lietuvos konsu
lo Chicagoje.

1916, birželio 24. Iz. Tarulis 
vedė ūkininkaitę Mariją Bal
čiūnaitę iš Onuškio par. Rokiš
kio apsk. Jč duktė Leokadija 
baigusi aukštesnę mokyklą, stu
dijavo muziką, ištekėjo už Vy
tauto šlakio, gyvena Dawen- 
porte. Io\va. šlakys chemikas, 
rangovas, turi gražų ūkį prie
miesčio ribose. Tarulienės bro
lio sūnus yra kun. Vytautas 
Balčiūnas. O.F.M.. dabar Ame
rikoje.

Tvarkingai gyvenę, darbo 
vaisių vėjais nepraleidę. darbo
vietėse nesiblaškę,. gauna vals
tybines ir darboviečių pensi- 

pelnai dideli. Antai. 1947 vasa- jas. turi savo namą. 1438 So. 
rio, 16 klubas aukojo po 50 Cicero. III. Šie metai jų gra- 
dol. Altui, lietuvių senelių prie- žaus. vieningo sugyvenimo 45- 
glaudai ir lietuvių našlaičių ji.

Gyron sunkiai įsivaizduoja
mos trikampio formos (delta- 
shaped) automobilis, dviem ra
tais. vietoje įprastų keturių, 
pirmą kartą išstatytas tarptau
tinėje automobilių parodoje 
New Yorke. šio mėnesio pra
džioje.

Fordo automobilių bendro
vės planuotojai įsitikinę, kad 
šis naujo stiliaus dviejų ratų 
automobilis ateityje bus plačiai 
naudojamas. Mašinos pusiau
svyra išlaikoma specialaus įtai
so (gyroseope) — “vilkelio", 
šiam įtaisui nustojus veikti, 
automatiškai nusileidžia du ma
ži ratukai užpakalinėje maši
nos dalyje. Apsaugos ratai taip 
pat automatiškai pakyla. kai .... _ , .....F v 3 bilių pareikalavimas didėja,
"vilkelis — gyroseope — pa- pirmomis kovo dienomis buvo 
siekia reikiamą apsisukimų 20 proc. parduota daugiau nei 
čių. vasario pradžioje. (Skelb.)

Fordas gamins 25 proc. ke
leiviniu mašinų daugiau

Antram šių metų ketvirty 
Fordas numatęs pagaminti 25 
proc. keleivinių mašinų dau
giau. Ben D. Mills, bendrovės 
viceprezidentas, minint Comet 
automobilio pirmąsias metines, 
pareiškė, kad balandžio pra
džioje turimi užsakymai iš ben
drovės atstovų rodo, jog rei
kia būti 
paleisti 
daugiau 
ketvirtį, 
jau yra
1958 metais. Ypatingai daug 
mašinų parduota rytinėse vals
tybėse. o taip pat New Yorko 
rajone. Atrodo, kad ir Detroi
to. Clevelando. Buffalo bei Bos
tono rajonuose Fordo automo*

— Igno Malėno spalvotas e- 
lementorius. kuriam jis pasky
rė savo 25 metus triūso, jau 
atiduodamas spausdinti. Seniai 
lauktąjį elementorių rudeni jau 
turėsime ir galėsime mokyti 
vaikus skaityti pačiu naujausiu 
metodu. Išmokyti skaityti te
reikia ne daugiau, kaip pusės 
laiko, kiek jo praverčia su ki
tokiu elementorium.

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 24.25 ir 26 Philadel- 

phijos visuomenei šv. Andrie
jaus bažnyčioje labai sėkmin
gai pravedė rekolekcijas kun. 
L. Jankus iš New Yorko. Gra
žiais ir taikliais pavyzdžiais, 
dažnai paimtais iš Lietuvos 
ir lietuvių gyvenimo, ir papuoš- 
damas jais savo pamokslus, re-

lapis ir priverčia jį, kartu su 
Bruknių, jaustis tais vienišais 
medžiais, iki neatpažinimo paki
tusiame gyvenime ir žmonių tu “baroniškumų", netikėtų pa- 

- lyginimų, sentencijų, kontras
tingų sugretinimų ir t.t. Viską, 
vis dėlto užlieja tas "baroniš
kas" gaivalingumas, kuris liu- 
dyte 
syta

dvasioje.
Bruknio sumanymai, aišku, 

sutinka, visišką pasipriešinimą 
dvasioje tų. kurie vargo tame 
kolchoze (Bruknio dvare), pri
prato jį laikyti savu, priprato

liudija, kad knyga para- 
vienu prisėdimu, Įkvėptai.

padarė gilaus religinio ir tau
tinio susikaupimo valandomis.

Kovo 26 a. a. prof. K. Pakš
to minėjime labai turiningą pa
skaitą apie velionį skaitė Ant. 
Bendorius.

Kun. L. Jankui ir Ant. Ben- 
doriui už atvykimą į Philadel- 
phiją ir už jų gražų žodį reiš
kia nuoširdų ačiū

Philadelphijos Ateitininkai

pasiruošusiam i rinką 
25 proc. automobilių 
nei pirmą šių metų 
Apie 600.000 mašinų 
parduota daugiau nei

Connecticut apskr. LDS val
dybą 1961 metam sudaro: pirm. 
S. L. šrupšas. Hartford. Conn.: 
vicepirm. M. Karanauskien<(. 
Waterbury. Cpnn.: sekr. N. 
Meškūnienė. VVąterbury. ižd. A. 
J. Paleckis. Hartford; iždo glo
bėjai — Armaitis ir A. Maza- 
las. abu iš Hartfordo; atstovas 
į LDS seimą — St. L. Šrup- 
šąs.

GYRON — Fordo automobilis su dviem ratais.

SAULĖ 
KRYŽIUOSE 
LEONARDO 
ANDRIEKAUS. O.F.M.. * 
religinių patriotinių eilė
raščių knyga. 208 ps!.. 
iliustruota dail. T.Valiau?. 
Graži ]x>ezija. gražiai iš
leista. verta Įsigyti vi- * 

’siems. Kaina 3.00 dol.

' GARBĖ DIEVUI
Kun. Kaz. Senkaus. senos 

4 ir naujos giesmės su mal- t 
domis. Išleido Tėvai Sale
ziečiai Kali joje. Visos gics-
mė: gaidomis, mažo 
formato. 350 puslapių. 

■& Vienintelis lietuviškas C’ 
giesmynas tinkas bažny
čioj* ir namuose.
Kaina 3.00 dol.
(•alinamos Darbininko

$ administracijoje,
910 IVilIonghlH Avcniic 
Rrooklyn 21, N. Y.
Tcl,: (•la'nniore 5-7281.



KO t GALVOS SKAUSMAI IR MIGRENA
DR. A. GRIGAITIS

Darbiti mergiotė
Tėvas giriasi savo draugui: 

“Tik įsivaizduok, kokia yra 
darbšti mano duktė Nancy! Ji 
dirba dieną ir naktį. Aštuonias 
valandas pradirba krautuvėje; 
popiet eina į kiną ir nurodinė
ja vietas; vidurnaktį eina į res
toraną ir priima svečių rūbus”.. 
Draugas nustemba: “Tai kada 
ji išsimiega?”. Tėvas paaiškina: 
“O, ji pakankamai išsimiega 
krautuvės lange rodydama, kaip 
patogu ilsėtis ant gero spyruok
linio čiužinio”.

Kerštas, kuris kvepia ...
Vienas bankas užgavo indėli

ninką, kai nesutiko jam duoti 
paskolos. Po kelių dienų tasai 
atėjo su brangenybių dėžute ir 
susitarė, kad ji būtų saugoja
ma seife. Po trijų dienų visa 
banko patalpa pakvipo dvokian
čia žuvim. Niekas negalėjo dirb
ti. Banko direktorius turėjo 
gauti valdžios leidimą dėžutę 
atidaryti, nes indėlininkas buvo 
išvykęs, o be jo sutikimo ban
kas neturėjo teisės dėžutės lies
ti.

šykštuolių statistika
Neapolyje amerikiečiui turis

tui teko praeiti pro elgetą. 
Darbštus amerikietis paklausė 
išmaldos prašantį: “Tai kodėl 
nedirbi? Nereikėtų elgetauti”. 
Elgeta atsakė: “Sir, aš kaip tik 
dirbu. Aš sudarinėju statistikas 
Galupui: tikrinu, kiek pasitaiko 
šykštuolių iš 100 turistų”.

Darbingi akademikai
Prancūzų aukštoji akademija 

(Academie Francaise) ruošia 
prancūzų kalbos žodyną. Per 25 
metus darbo tesuspėta prieiti 
prie C raidės. Kad darbas būtų 
paskubintas, žodyno redaktoriai 
nutarė savaitinius posėdžius 
baigti 5 vai. popiet, užuot 4:45 
vai.

Šuniška propaganda
Stockholme, Švedijoje, vieno 

pobūvio metu japonų ambašado 
rius buvo paprašytas pasakyti, 
ką nors linksmaus ir dar negir
dėto apie savo kraštą. Jis pasa
kė: “Pereitais metais Japonijoje 
šunys apriejo 6875 laiškanešius

Sakoma, jog kas dieną 15 mi
lijonų amerikiečių vargina gal
vos skausmai. Reikia skirti dvi 
pagrindines galvos skausmų 
grupes: paprastą ir tokį, kuris 
gali būti rimtos ligos pirmas 
simptomas. Skausmai gali būti 
riboti arba išplėsti į visą gal
vą, pasireiškią tai dienos me
tu, tai ryte ar naktį. Kosulys, 
čiaudėjimas, fizini*;, nervinis į- 
tempimas, susijaudinimas padi
dina galvos skausmą.

Lengvesnius susirgimus gali 
sukelti akių regėjimo nukrypi
mai nuo normos, netinkami aki
niai, pasikeitus regėjimo aštru
mui. Dažniausiai šiuo atveju, 

Į prirašius arba pakeitus akinius, 
galvos skausmai praeina.

Sunkesnius susirgimus suke
lia galvos nervų įdegimas — 
neuralgia, ypač IH galvos ner
vo įdegimas, galvos raumenų, 
kaulų arba sąnarių susirgimai, 
įdegimai, infekcinės ligos, ypač 

Į šiltinė, alkoholis, apsinuodiji- 
į ,mas, nosies, gerklės, ausų su- 
Į sirgimai, virškinimo trakto su- 
| trikimai. Prie rimtų susirgimų

aspirinas ir panašūs vaistai ne
pašalina galvos skausmo. Jis vis 
progresuoja. Dabar atsiranda ir 
kiti kūno negalavimai — silp
numas, svaigulys, kalbos sutri
kimas, proto negalavimas. Pa
našūs simptomai tai vieni iš 
pirmųjų reiškinių smegenų na
vikų, abscesų — skaudulių, 
kraujo išsiliejimo į smegenis, 
smegenų plėvės įdegimo.

Galvos skausmuose labai svar
bu nustatyti priežastį. Jei tai 
paprastas galvos skausmas — 
vengti susirūpinimo, susijaudi
nimo, pavargimo, nereikalingų 
rūpesčių. Paprastą galvos skaus
mą prašalinti yra. daug įvairių 
tablečių, kurių sąstatan dažniau
siai įeina aspirinas arba kiti 
aspirinui giminingi vaistai.

metu ir tęsiasi iki

migrenos priežastis 
Kartais turi reikš-

BUNDA po žiemos miego. Nuotr. V. Maželio.

Seniau riejosi, dabar — ašaras lieja
(Atkelta iš 5 psl?

dytas komunizmo apaštalas da
bar ir Bimbų, ir Mizarų jau va
dinamas “įžymiuoju lietuvių 
darbininkų judėjimo vadovu" 
(nekr. “Laisvės” Nr. 25. kai Mi- 
zara dabar keliuose straips
niuose Prūseika iškelia beveik 
iki antžmogio, kai ALDLD Cen-

Bolševikinės avys
Norvegijoje po 10 metų ban

dymų ir triūso vienam ūkinin
kui pavyko užveisti raudonos 
vilnos avis. Komunistiniuose 
kraštuose, sakoma, tai gali su
taupyti vilnos dažymo išlaidas.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

SUMMER CAMPS

Rr*«t»nqs-On-Hud?en. >

Boarding and Oay Camo for Girls 
6 to 15 Years — P- ■»: GR 8 3930 

SEASON:
V . 2 - August 2C — $300 : 6-Week
P- c., - $260: -VV—Kty — $45. St-cial 
r»<- !••!' • :ir,n ..i,.- *>t: in family.

1 s»-nt. uj»»r. — Cr>ndwt<«d
by tl>- >s -f St Franvre. ST. CLARE 
ACADEMV. Hastings-on-Hudson 6. N.Y.

LU-ROCK LUMBFR CORP.
322 W. Montauk Highway 

LINDENHURST. L.I., N.Y.
TU 4-1115

!.T fro9komitetas savo atsišaukime 
“Laisvės 26 nr., apraudodamas 
savo draugijos “sumanytoją ir 
įkūrėją” aiškina, kad joks ki
tas asmuo neįdėjo tiek daug 
pastangų ir energijos i išaugi- 
nimą mūsų draugijos masine”... 
kad “Leono mirtiš yra didžiau
sias ir skaudžiausias mūsų LLD 
nuostolis’' ir t.t. Tad kam gi 
jis išmestas 1931 spalio 9 iš 
tos draugijos? Kam jis niekin
tas?

Toje pat “Laisvėje” liejamos 
ašaros ir dėl kito prūseikinio 
Senojo Vinco - Jakščio mirties 
Atspausdinta jo dukrai Elzbie
tai užuojauta, bet juodu taip 
pat buvo išmesti iš ALDLD 
1932 ir toje pat “Laisvėje” bu
vo koliojami.
PRŪSEIKOS TRAGIKOMEDIJA

Visa tai, ką čia paminėjome, 
galima pavadinti nevykusia pa
ties Prūseikos ir Amerikos lie
tuvių komunistų tragikomedija. 
Tačiau jų peštynės atidarė dau
geliui lietuvių akis, nes Prūsei- 
kai grįžus į Bimbos šutvę, dau
gelis patekusių į jų pinkles dar-

sidavusių Maskvai veikėjų. Kai 
skaitai tų laikų prūseikinėje ir 
bimbinėje spaudoje skelbtas 
lietuvių pavardes (net buvusių 
jų centruose) ir kai pamatai 
juos dabar aukojančius Vasario 
16 Lietuvos laisvinimui ar be
simeldžiančius bažnyčiose ir net 
stambiau aukojančius už kitus, 
tai taip ir jauti, kad daugeliui 
tos peštynės išdulkino 
nizmo bakterijas.

Iš Prūseikos likimas 
čiojo ir kitu būdu. Jis 
keletą knygelių, tarp 
1930 “Vytautas 
1938 “Išdavikai”.

komu-

pasity-
parase zimiero moterų gildą. V. Pleč- 
. kaitis — 3 dol. Po 2 dol. — 

Mažasis ir 2. Merkevičius, M. Kronkaitie- 
Pirmojoje 

per visus 9! puslapius jis labai 
pamfletiškai iškoneveikė Vytau
tą Didįjį jo mirties 500 metų 
jubilėjaus proga, vadindamas jį 
despotu, išdaviku, kraugeriu, 
vampyru iš vampyrų, istorijos 
baidykle, o jo karstą — maka
ronų dėže. Tariau iš šios knyg
palaikės likimiškai pasijuokė ta 
pati ją išleidusi ALDLD ir jis 
pats, kaipo jos narys, kai 1942 
m. ta pati ALDLD turėjo iš
leisti K. Korsako redaguotą “Di
dysis Lietuvių Tautos Priešas” 
(vokiečiai), kur Žiugždos 
straipsnyje Vytautas Didysis bu 
vo tiesiog išgarbintas ir įdėta 
V. D. fotografija su parašu 
“Did. Lietuvos Kunigaikštis Vy
tautas”. Toje knygoje, be kitų 
pagarbių Vytautui Didžiajam ** 
pareiškimų, atspausdintos ir Vy £ 
dūno misterijos “Mūsų laimėji- X 

bininkų nusikreipė nuo tų par- mas” ištraukos, kur Gilma šau- £

Migrena pasireiškia laikas 
nuo laiko galvos skausmais. Mo
terys serga dažniau nei vyrai. 
Migrena dažniausiai prasideda 
brendimo 
50 metų.

Tikroji 
nežinoma,
mės ir paveldėjimas. Neretai 

. prie migrenos būna virškinimo 
sutrikimai, vidurių užkietėjimai, 
skrandžio, kepenų susirgimai. 
Kartais pastebimi ir alergijos 
reiškiniai. Priepuolis įvyksta su
valgius specifinį valgį, pvz. šo
kolado, pieno, kiaušinio trynį. 
Kartais priepuolį iššauka spe
cifinis kvapas, susijaudinimas, 
pavargimas. Ligonis dažniausiai 
nujaučia migrenos priepuolio 
artėjimą.

Dažniausiai prasideda rytą 
smarkiu galvos skaudėjimu ir 
lokalizuojasi kokioje nors gal
vos dalyje ar apima visą galvą. 
Bet koks garsas, šviesa, triukš
mas, tvankus oras gali padidin
ti skausmus. Ligonis priepuolio 
metu guli tamsiam kambary ir 
vengia net kalbėti. Prie migre
nos kartais būna ir vėmimas, 
kaulų raumenų skausmai.

Migrenos ataka negydant ga
li tęstis kelias valandas ir net 
kelias dienas. Ataka kartais bū
na kelis kartus savaitėje, o kar- I

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvos laisvinimui aukojo: 
25 dol. — Lietuvių sociali

nis klubas; Ignas Dumša — 20 
dol., Jonas “Mačys 20 dol., V. 

ir K. Alksniniai 12 dol. Po 10 
dol.: kun. J. Matutis, E. Rei- 
kenis, V. šilkas, K. Bagdo
nas, J. ir E. Šiauliai, V. Bik- 

naitis, K. Vaičkienė, A Gruz- 
dis, B. ir T. Strimaičiai, A. Lei- 
kus, J. Girdauskas, R. Samu
lis, A. Ramanauskas, Lietuvių 
Bendruomenės skyrius, S.L.A. 
142 kuopa, Liet. Tautinės San
daros 10 kuopa, Židonių šei
ma — 6 dol. Po 5 dol.: V. ir
A. Šiauliai, kun. J. Rikteraitis, 

J. ir A. Guldupiai, J. Čer
niauskas, O. Norkūnaitė, J. 
Vėbra, A. Neikus, J. ir J. šil
kai, J. Pikelis, B. Rinkevičius, 
V. Sušinskas, S. Leikienė, B. 
Zėmbliauskas, JS. Morkus, J. 
Janynas, V. Kronkaitis,'J. Dič- 
kienė. K. Kronkaitis, M. Joku- 
baitė. Mot. Sąjungos 33 kuo
pa, S.L.R.K. 166 kuopa, Šv. Ka- tais 1-2 kartus per metus.

Gydant migreną, reikia su- ; 
tvarkyti gyvenimą, kad būtų pa- ; 
kankamai miego, vartoti gerą : 
maistą, prašalinti kraujo, virš- ' 
kirtimo trūkumus, daugiau būti * 
gryname ore. Priepuolio metu T 
reikia užtemdyti kambarį, dėti Į 
ant galvos kompresus (vieniem Į 
tinka karšti, kitiem šalti). Kar- Į 
tais gelbsti karštos kojų vonios, t 
Geriausia — šauktis gydytojo. >

nė, E. Žiūrys, V. Kronkaitis, 
M. Vokietaitis, M. Motus, J. 
Čeponis. J. Sušinskienė, R. Ka- 
cillas. J-. Shooback. Kiti aukojo 
po mažiau.

Viso aukų surinkta 415 dol. 
Už aukas Alto skyrius taria 
nuoširdų ačiū visiems. M.

1 
v

$

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS

'$3.50 
5.00 
1.00 
4.00 
4.00 
450 
4.50 
5.00 
6.00

Fountauu Michigan
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina
mas Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM SŪRĮ, kuris' 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga
minti tik patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai Fountain, Mich.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

$

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone, 
kurios atstovybėje yra didžiausias {vairių 
medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.

Už atstovybės sąžiningą ir pigų patarna
vimų yra gauta daug padėkos laiškų.

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovų

JONĄ
337 Union Avė.

Tel. EV 7-4940

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ 

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacinf 7-4677

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

EVergreen 7-2155

Brooklyn II, N. Y.

Resid. ILlinois 8-7118

> i
> Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės į
k . Y

INSURANCE . REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

S & G MEAT MARKET
buvusi r

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — TeL Stagg 2-4329

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZBLĖNIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN t, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

(Loti g Play Hi-Fi Lithuanian Records)
Dainos it Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos chcrn; 16 dainų ........
Mano Lietuvos Prisiminimai. L. Juodis: 14 liet, dainų ...............
Christmas Carols Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato PI. . .. 
Pavergtos TSvynis dainos ir tokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1; 
Pavergtos TSvynūs dainos ir liet, operos. J. Stukas. Nr.’2.......
LietuvHkos dainos ir tokiai. Monitor Co. 16 dainų ir tok.......
Lietuvi!kos dainos. Bostono Bet. mitr. choro 17 dainų ...... ...
S. Parkus radijo vak. dainuok. 10 dainų ir 10 kaltd. giesm. ... 
RožSs ir tylūs vakarai, V. Stankus. 11 tokių muzikos ...............
Lietuvitki mariai, Br. Jonutas, įgrota 12 liet, patriotinių marių .. . 7.00 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokttelių po ........... 5.00
Dainos ii Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo ........... 4.50
AHce St»phens Liet, kompozitorių 3 kuriniai ........   5.00
Aiice St-phen* Ll*f. komoozitoriu stereo 3 kūriniai. ................. .
A. Steohens lt rūtų talies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės 5.00
Č5ur”on»o ansamblio Mes padainuosim, 16 liet.. dainų ................... 6-50
Čiurlionio ansamblio. Mes padainuosim, 16 liet, dainų — stereo 7.50
Milžino paunksmė, 8. Sruogos, Montrealio Liet. Dramos teatro

3 valandų vaidinimas trijose plokttelėse albumas- ............... — 15.00

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
Brooklyn 21, N. Y.910 Wflioughby Avė.

kia: “Vytauts veda mus! O Vy- X 
tautas — didvyris, karžygis!”. X

Šiuo Vytauto D. pagarbinimu x 
ALDLD ir jos narys Prūseika £ 
išsivanojo patys save.

Antrojoj knygelėj “Išdavi- 
kai” išleistoje “Vilnies”, L. 
Prūseika, įsiteikdamas Maskvos v 
bosams, išplūdo trockininkus ir £ 
kitus “tėvynės išdavikus”. Pa- ? 
sidžiaugė. kad jie “teisingo” x 
teismo likviduoti. Tarp jų pa- x 
minėjo ir lietuvį Ubarevičių ir x 
k., dargi ir Putną. Bet ir vėl x 
išėjo tragikomedija, kai dabar X 24 Preopect Street, Hyde Park, Mass. 
chruščioviniai bolševikai ir Pa- $ ' GEORGE GALONAS
leckis ėmė skelbti, kad ir Put- $ km Caniff, Detroft, Mich.
na, ir Ubarevičius buvo nekal- $ STANLEY METRICK
ti ir kone didvyriai. 1994 w. 47th Street, Chfcago, m.
......................    £ JOHN SHURNA
Km norėtų skelbtis Darbininke 5418 A,bany' Chicago, 111. 
prašomas skambinti: $ ALLAN STEWART

GLonmoro S-7281 X 4316 No. Brood SL, Philadelphia, Pa.

PETER LISAUSKAS 
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y.

VICTOR ABECCNAS 
351 Paris Street, New Britais, Conn.

Jonas Jakubauskas 
634 N. Dentoon Street, Baltimore, Md.

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
Tel. Hyde Park 3-3975

TeL TW 4-8087

Tel. BA 3-1342

TeL Lonpreod 6-262.

Tel. TO 8-7062

ė

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 indų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokišku aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto technika
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. rak.; penktad. iki 9 vai. rak.

VINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgewood) H

Tel. EVergreen 2-6440

Tel. Yards

Tel. Grovehill

7-8393

6-7783

Tel. Glautone 5-1310

9
SaK vestuvėm, Ir kito
kiom! pramogom*. Be to, 
duodami polaldotuvinlal 
pletO>. Pirmo* r06ies lie- 
tuvltkae maistas prieina
momis kainomis.



t

SPORTAS
Faskui pavedus, š. Amerikos 

lietuvių XI žaidynių I rato var
žybas praveda Kanados sporto 
apygarda, talkininkaujant PP 
SK Aušra ir LSK Vytis klu
bam. Žaidynės bus balandžio 
15-16 Toronte. Suplauks beveik 
pusė tūkstančio sportuojančio 
jaunimo iš JAV ir Kanados. 
Šiai sporto šventei pravesti ir 
globoti sudaryti komitetai, į ku
riuos pakviesti taip pat šv. Jo
no Krikštytojo parapijos kleb. 
kun. P. Ažubalis, Prisikėlimo 
parapijos kleb. T. P. Barius,
O. F.M., Tėviškės Žiburių redak
torius kun. dr. P. Gaida, PLB 
pirm. J. Matulionis ir Toronto 
LB pirm. St. Juozapavičius. Or
ganizacinį k-tą sudaro pirm. T.
P. Baltakis, O.F.M., sekret. J. 
Gustainis, ižd. V. Abelaitis, 
spaudos — inform. K. Baronas, 
parengimų — J. Budrys, Pr. 
Žulys ir V. Paulionis, nakvy
nės Ž J. Bukšaitis. Varžybinis 
k-tas: pirm. H. Stepaitis, sekr. 
E. Šlekys, krepšinio vad. K. 
Šapočkmas, vyrų krepšinio — 
P. Vyskupaitis, jaunių A ir B 
— V. Stuikys, mergaičių A ir 
B. 8 A. Sųpronas, tinklinio — 
A. Balnys, stalo teniso — Pr. 
Gvildys, šachmatų — J. Matu
sevičius. Vyr. žaidynių teisėjas 
K. Batūra. Kontrolės k-ja: A. 
Birutis, J. Kepenis ir J. Uogin
tas.

Žaidynių programa:
Prisikėlimo parapijos salėje 

(1021 College SL), YMCA West 
(931 College St.) ir Harbourd 

~ Collegiate (286 Harbourd St.) 
patalpose balandžio 15 d. 9 v. 
r. pradedamos moterų, vyrų, 

1 jaunių ir jaunučių krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso ir šach
matų rungtynės. Tikslus atski
rų rungtynių laikas ir žaidynių 
tvarkraštis bus praneštas Klu
bams po burtų traukimo.

Vakare 7:30 vai. Prisikėlimo 
parapijos salėje bendras spor
tininkų ir visuomenes. susipa- 

> žinimo vakaįjp
jant Hamiltono Benui f ęrri or-

LSK NERIES mergaičių - tinklinio žaidėja Gražina 
□ užkaitė, kuri gražiai reiškiasi ir stalo tenise; ko
vo 25-26 laimėjo pirmą vietą mergaičių stalo teni
se. Nuotr. Z. Degučio.

metu yra viena iš geriausių 
futbolo vienetų Chicagoje, 0:4.

Vid. Vakaro prieauglio kla-

Regis Hotel (392 Sherbourne St. 
tel. WA 14135), kur bus pa
skirstymas jaunių ir jaunučių 
į svetingus torontiečių namus. * šių pirmenybės (krepšinyje,
St. Regis viešbutyje bus rezer- tinklinyje ir stalo tenise) ir vy- 
vuoti papiginta kaina kamba- rų bei moterų pirmenybės (st. 
riai suaugusiems. Fasko aplink
raščiu, taškai žaidynėse bus 
skaičiuojami: Krepšinis: pirmo
ji vieta 30 t., antroji — 18 t., 
trečioji 12 t., ir ketvirtoji 6 t. 
Tinklinis ir šachmatai: 15 — 
9 — 6 — 3. Stalo tenisas ko
tu and.: 20 — 12 — 8 — 4. 
Stalo tenisas indiv.: 15 — 9 
— 6 — 3.

Žaidynių Informacija

I vietą laimėjo 
baigmėje įvei- 
Žaibą 56:52. 

klasėje pirmą- 
nugriebė Žaibas.

SPORTAS CHICAGOJE

kestrui.
. Balandžio 16 d. 11 vai. ryto 

Prisikėlimo ir šv. Jono Krikš
tytojo parapijų bažnyčiose spor
tininkų pamaldos, gi 12:30 vai. 
St. Michael College patalpose 
(1515 Bathur St.. kampas St. 
Clair) baigminiai krepšinio su
sitikimai vyrų, moterų ir jau
nių grupėse, oficialus žaidynių 
uždarymas, dovanų įteikimas.

Visi žaidynių dalyviai, atvy
kę i Torontą, registruojasi St.

Rimas Vaičaitis, vis labiau 
pasižymintis -sportininkas,. vėl 
pasiekė gražių laimėjimų. Ko
vo 25 Chicagos un-to Filed- 
house patalpose įvykusiose Cen
tral A.A.U. lengv. atletikos 
varžybose 1 myl. ėjime jis už
ėmė I vietą. Jo laikas — 6.51,3 

r min. yra rekordinis Central 
A.A.U pirmenybėse. Ligšiolinis 
rekordas — 7.22,5 min. buvo 
pasiektas 1927 metais. Kovo 
26 Vaičaitis dalyvavo 12 mylių 
ėjimo varžybose lauke ir čia 
taip pat atėjo pirmuoju, paro
dydamas 138 vai. laiką.

Lituanicos futbolo komanda 
antiose rungtynėse dėl Peel 
Cup įveikė Wanderer vienuoli
kę 3:1. Tačiau ketvirtfinalio su
sitikime, įvykusiame kovo 26, 
lietuviai turėjo nusileisti italų 
Maroons komandai, kuri šiuo

tenise), įvykusios kovo 25-26 
Chicagoje sutraukė apie 250 
dalyvių. Jaunių A klasės krep
šinio varžybose 
Chicagos Aras, 
kęs Clevelando 
Jaunių B ir C 
sias vietas
Mergaičių tinklinyje geriausiai 
pasirodė žaibietės, o antroje 
vietoje liko Neries sportinin
kės. Vyrų ir moterų komandi
nėse stalo teniso varžybose per
galės pelnė Chicagos Lituani- 
ca. Vyrų vienete I vietą iškovo
jo J. Nasvytis iš Clevelando. 
Po jo liko: V. Kleiza (Litua- 
nica), V. Grybauskas (Neris). 
Mergaičių A klasės vienetą lai
mėjo G. Juškaitė (Neris). Ed. Š.

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA

B'UP“ krepšininką nnreop junUn 
KrepMnfecai baigmėje 

Pereitą ketvirtadienį po 
karštų ir įtemptų rungtynių 
Lietuvių Atletų Klubo krepši
nio vienetas kvalifikavosi Eas- 
tern Distriet YMCA lygos baig
mėm Laimėjimas prieš juoduo
sius Bushwkk Highlanders pa
siektas gal lengviau negu pa
sekmė 64:83 rodytų. Mūsiškiai 
vedė visą rungtynių laiką vie
nu metu net 12 taškų skirtu-

goję betgi mūstSaam nusišyp
sojo laimė. Tris sekundes prieš 
pahaigą Jakubausko* metimas 
davė pergalę. LAK — broliai 
Bačanskai, Jankauskas, Gintau
tas, Kuryla, Daukša, Jakubaus
kas, Sirusas dar ir šį kartą 
neparodė pilnai Savo stiprybės. 
Baigminėse rungtynėse prieš 
Tramps, tikėsimės, mūsiškiai 
susiras save ir pagaliau pakar-

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

DALIA ir A T BERTAS RADŽIŪNAS, aav.

ir technika buvo kiek apgluši- 
nusi mūsiškius, tad pasekmė 
lygėjo, gi dvi minutes prieš pa
baigą buvo užvirusi negailes
tinga nervų kova, kurioje LAK

NERIES jaunių B klasės krepšininkai; iš k. į d. A. Vitkauskas, E. Ter- 
vydis, L. Cesnaitis, R. Jokūbaitis, R. Kanauka, R. Mikelionis. Nuotr. Z. 
Degučio. .

ved. Jonas J. Romanas, sr.
WHIL — 1^30 kiL Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVĖS VARPAS 

ved. P. Vilnis
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 

AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš WK0X, Framingham, Mass.

RADIJO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston, 

Mass.
WLYN — 1360 kilocycles 

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.
#

VYČIŲ PROGRAMA
WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka

WJLB — 1400 kil., Detroit, 
Mich.
šeštad. nuo 5 iki 5.30 popiet 

#
LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

RADIJO VALANDA
Dįre ktorius

Jokūbas J. Stukas
WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM

IEŠKOMI
Dailidienė - Gritėnaitė, Au

tose, jos sesuo Ona, brolis Gri
tėnas, Aleksas, ir jų pusbrolis 
Gritėnas (Gritten) Valdomiras 
D. .

Deikys, Adolfas ir Antanina
Dumbliauskas, Juozas, gyve

no RAhway, N. J.
Gritėnas, Aleksas ir seserys 

Antosė Dailidėnienė ir Ona, bei 
jų pusbrolis Gritėnas (Gritten) 
Valdomiras D.

Kąlasauskas, Juozas, And
riaus sūnus, gimęs Kriokialau- 
kio par., Simno vai., gyveno 
Kaune 1944 m.

Kizlauskas, Maksas ir Mari
jona

Klimašauskas, Algirdas ir 
Valteris, Motiejaus sūnus, ir 
jų motina Uršulė

Mažeikienė, Zofija, ir duktė 
Birutė, išvykusios į Australiją

Petkuvienė - Matusevičiūtė, 
Ona, vyras Petkus, Kazys, vai
kai Jonas ir Teresė, kilę iš Vil
kaviškio apskr.

Ceškevičius, Albertas, : 
nius, Edvardas ir Juozas, 
veno Shenandoah, Pa.

Ciapas, Ignas, Karolis ir 
zimiėras, Mykolo sūnūs

Dubosą, Antanas, Antano sū
nus, ir Dubosą, Simonas, Ma- 
taušo sūnus, kilę iš Šilėnų km. 
Panemunės vąL, Kauno apsk.

Consulate General of Lithu- 
ania, 41 Wesf 82nd St., New 
York 24, N.> Y.

galę.
Ketvirtadienį krepšinio baigmė

šį ketvirtadienį 179 Marcy 
Avė., Brooklyne, paaiškės YM 
CA lygos 1960-61 metų krepši
nio lygos nugalėtojas. Baig- 
mėn kvalifikavosi Lietuvių At
letų Klubas ir Tramps — juo
dukų komanda. Ar pavyks mū
siškiams . laimėti, sunku pasa
kyti. Rungtynių pradžia 8 vai. 
vak. .

Penktadienį, kovo 14, atletai 
išvyksta į Torontą, kur žais 
šeštadienį ir sekmadienį XI žai
dynėse!. Vadinasi, mūsiškiai 
jau turi panašų į profesiona
lų tvarkaraštį. Mūsiškių sudė
tis Torontan paaiškės po ket
virtadienio, nes neaišku, kas 
gali per baigmines rungty
nes atsitikti. --

Beje, pasirodo, kad mūsiš- ;! 
kiai į Torontą vyksta autobu- Ji 
su, kuris išvažiuoja penktadie- |į 
nio vakare 8 vai. iš Atletų Klu- | 
bo. Atletas j

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S tIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILI^ N. Y. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

: 64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams - 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

Bro- 
gy-

Ka-

AR JOS NEPERMOKATE H
Seštad. nuo 5 iki 6 vai. popiet

’ už savo automobilio apdraudę?
Virš 21,000,000 automobilių savininkų

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra -geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
j! APDRAUDOS SPECIALISTAS
! i 94-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.

] Į ' Tel. VI 3-1477
i > NAMŲ ADRESAS '
; ; 196-53 — 95tn Street Ozone Park 17, N. Y.

SOPHIE 'BARČUS 
RADIO ŠEIMOS PROGRAMOS 

LiotuviŲ kalba:
Kasdien nuo pirmadienio iki 

penktadienio 10-11 vaL ryte, 
šeštadieniais ir sekmadieniais

r 8:30 iki 9:30 vai. ryte. Lietu- 
! viškos vakaruškos kas pirma- 
j dieni 7:8 vai. vak.

Anglų kalbo:
; Kasdien nuo antradienio iki 
Į penktadienio 7:7:30 vai. vaka

re, pavadintos “Around the
[ World in Music”. 
! Radio stotis W0PA Oak 

Park. Illinois.
A. M. 1490 kilocycles
F. M. 102.7 megacydes

Stephen Bredes, Jr<
A D V O K A T A S 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

' TeL APplegate 7-7083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai
, Laikrodžiai

485 G’RAND STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

Niekad nenustokite vilties!
Kas nors juk gali jums padėti. Mano tikslas — padėti žmonėms

atgauti sveikatą NATŪRALIU BŪDU
DAUGELYJE ATVEJŲ

TIKTAI KELI APSILANKYMAI
MANO PRAKTIKOJE BUVO 
SPRENDŽIAMAS POSŪKIS 
LIGONIO GYVENIME IR 
ATIDARĖ JAM KELIĄ 1 
SVEIKATĄ.

Šimtus padėkos laiškų ląbai patenkintų pacientų, kurių kiekvienas, 
kuris tuo domisi, gali mano ofice pamatyti.

Dr. J. MILLER, D.C, l’h. C
790 Broad SL, kampas Market St. (Ktnney Bldg.) Newark, N. J.

Priėmimo valandos: kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 
penktadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 p.p.

Iš New Yorko galima pasiekti: su Hudson Tube iš Cortland St. iki 
pagrindinės Newarko stoties per 20 min., iš 34 St. (Hudson Tubes) 
per 30 min.; tada.4 blokai Market gatve, Newark, N J., iki Broad SL

Prašau telefonu pranešti prieš atvykimą — Mltchell 2-0773

VELYKINĮ SIUNTINĮ — DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi pe ankščiau, kaip po 1% — 2 mėnesių

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

3 - jose krautuvėse

S, Ine.9 

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCY, N.YX.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDItJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS URTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

Važiuoti BMT iUpant Essex Street keltis elevatorium J virtų, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delaųcey Street 
AMnetktte tį skelbimą, kuria bus ypatingai {vertintas

PRANAS BRUCAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. TCoodhaven 2L N. Y. Tet VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais- ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VTSNIAUSKAS

31 Spring St, New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

Litjuor Store, Ine.,
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. T.

TeL: EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS,

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt Vernon St Plriladelphia 28, Pa.
POplar 5-4110

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New
TeL BA 9-1 IBI

Britam, Conn.

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS* savininkas 

, LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOMS

nvvMeaee Street
WORCE8TER, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
VTORCESTER 4, MA8S

PUrnut 4-3561 • Plauni 4-8865

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimų

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 Esat Stovėt, New Britais, Conn.

TeL: BA 9-2242 — 9-9886
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATKRBURY Ir HARTFORD, Conn.



Darbininko koncertas balan
džio 9 Websterio salėje New 
Yorke sutraukė per 500 žmo
nių ir praėjo pakilioje nuotai
koje. Dainavo solistai iš Chica- 
gos — Stasys Baras ir Monika 
Kripkauskienė, akomponavo ir Balfo rengiamųjų, kaip p. “Ne- 
atskirai skambino pianu Alek
sas Mrozinskas. Dalyvių atsi
liepimai labai geri. Daug kas 
reiškė pasitenkinimą aukšto 
meninio lygio koncertu.

Monika Jakučionienė, 70 me
tų, balandžio 3 atvyko iš Lie
tuvos pas savo sūnų Kazimie
rą Jakučionį, gyv. Canarsie, N.

žinomoji”. Jų nėra buvę daug, I 
bet yra vilčių ateityje suruoš
ti daugiau.

Darbininko vajumi pasinau- 1 
dodami, užsisakė Darbininką J. . 
Skemundriš, Pittsburgh, Vyt ] 
Aušrotas, Toronto, -R. Markevi
čius, Brooklyn, užsakė V. Jan
kauskui, Yonkers, O. Dilienė 
iš E. Orange, N. J. — M. Nor
vaišienei, Phila. N. N. apmokė
jo prenumeratą L. Krajauskui, 
Medellin, Columbia.

Viktoras Lukas, 65 metų, 
gyv. Richmond Hill, mirė ba
landžio S. Palaidotas balandžio 
8 iš šv. Jurgio bažnyčios Šv. 
Trejybės kapinėse. Paliko liū
dinčią seserį Emiliją Morkus 
su vyru. Pašarvotas buvo Ša- 
linskų laidotuvių koplyčioje.

Alės Rūtos romanas “žvai
gždė viršum girios”, spausdin
tas praeitų metų Darbininko 
atkarpoje, jau ištųo atskira 
knyga ir šią savaitę siuntinė
jamas platintojams.

Aleksandra Vitkauskaitė - 
Merker, Bergen Artists Guild 
narė, dalyvauja su vienu pa
veikslu, “The Bulfighter”, gru
pinėje parodoje Teaneck, N. J., 
miesto bibliotekoje. Paroda ati
daryta sekmadienį, tęsis savai
tę. .

Lietuvos vyčių 41 kuopos 
nariai dalyvavo Didžiosios sa
vaitės pamaldose Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Dalis na
rių buvo Didįjį penktadienį 

Federacijos šventojoje valandoje, kiti Pri- 
konstitucija. Lietuvių Kultūros sikėlime. Velykų pusryčiams 
Instituto statutas bei Dainavos buvo pasikvietę Mažeikai. Va- 
Jaunimo Stovyklos statutas jau re Apreiškimo par. salėje įvy

ko šokiai, kur visi linksmai 
praleido laiką.

Balandžio 5 kuopos nariai 
buvo išvykę į šv. Jurgio basei
ną ir ten atžymėjo Antano Ma
žeikos 21 gimtadienį.

Dėkojame Mažeikams už ve
lykinius pusryčius, o Antanui

Dr. Vyt. Vygantas, ALRKF 
centro valdybos narys, gegužės 
4-7 atstovaus Katalikų Federa
cijos centro valdybą JAV ka
talikų vyrų (National Council 
of Catholic Men) suvažiavime 
Pittsburghe, Hilton viešbutyje.

Kazys Mockus iš Bostono pa
kviestas Vliko reikalų vedėju 
ir šiomis dienomis atvyko į 
New Yorką.

Prel. Pr. Juras balandžio 5 
buvo atvykęs iš Lawrence, 
Mass., dalyvauti ALRK Fede
racijos centro valdybos posė
dyje ir ta proga apsilankė Dar
bininko redakcijoje, kur pasi
kalbėjo rūpimais mūsų kultū
riniais reikalais.

ALR Katalikų - Federacijos 
centro valdybos posėdyje ba
landžio 5 buvo svarstyta Fede
racijos kongreso vieta ir lai
kas. Sutarta kongresą šaukti 
šių metų rudenį N. Anglijos 
rajone. Federacijos dvasios va- 

. das prel. Pr. Juras pažadėjo 
išsiaiškinti su atsakingais as
menimis dėl kongreso vietos 
ir tikslios datos.

ALR Katalikų

atspaustas vienoje brošiūroje 
ir išsiuntinėtas ALRK Federa
cijos padaliniams.

Jurgaitienė Anastazija, gyve
nanti Lietuvoje. Gudelių kai
me, Skuodo rajone, paieško sa
vo sūnaus Jurgučio Kosto, Juo
zo sūnaus. Atsiliepimą prašoma
siųsti Darbininko redakcijai. Mažeikai linkime kuo geriau-

NEVĖLUOKITE
užpildyti mokesčių (taksų) 
pranešimus. Paskutinė diena 
yra balandžio - April 15, bet 
paskutinės dienos laukti ne
reikia.
D. KLINGA, 837 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV. 4-1232

FESRVAL RESTORANAS IR BARAS 
VACYS STE PONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y.
TeL MU 3-2928

SaHjs gaH tilpti 200 Įmonių
LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SAL9 NEMOKAMAI

rių kreipiasi į Balfą, prašydami I 
pagalbos savo parengimams ir I 
siūlydami visą atliekamą pelną! 
perduoti šalpos reikalam. Brf-J 
fas tokius parengimus mielai j 
globoja ir yra tokiomis progo-l 
mis šalpai gavęs po kelis šim
tus dolerių, šios rūšies paren
gimus reikia skirti nuo paties 

sios sėkmės. Carolyn Nagin

Išnuomojamas vyrui arba 
moteriai kambarys arba ir du 
su šildymu ir teise naudotis 
virtuve. Nuoma: 10 dol. savai
tei. Namas yra už vieno bloko 
nuo stoties. Kreiptis į Mrs. Ja- 
kavonis, 395 Suydam St, Broo
klyn, N. Y.

K. OSTRAUSKO “KANARĖLĖS" repeticijoje; katrie (» k. j d.) V. Valiukas, L. Karmazinas, K. Vasi
liauskas; deimčje — K. Vasiliauskas, L. Karmazinas, L. Vasiliauskaite, V.. Valiukas. Spektaklis bus ge
gužes 6 Van Wyck Junior High School Jamaica, N.Y. Nuotr. V. Augustino.

MATYSIME “KANARĖLĘ” SCENOS ŠVIESOJE
Vytautas Valiukas, praeitų 

metų gruodyje, pastatęs A. Škė
mos “Vienas ir kiti”, prądėjo 
rengtis naujam* pastatymui. 
Svetimų autorių neieškojo. Re
žisieriaus manymu, šiuo metu 
mum kur kas svarbiau parodyti 
savus lietuviškus veikalus. Pa
sirinko Kosto Ostrausko "Kana
rėlę", kurią buvo statęs Chi- 
cagoje 1956 spalio 21-21.

Dėkoja įimtajam Balto skyriui

Balto CV, kurios dauguma 
narių dalyvavo Simtojo sky
riaus vakare “Nežinomoji”, sa
vo posėdyje kovo 19 nutarė: 
"Balto New Yorko 100-jo'sky
riaus tik prieš keletą savaičių 
išsirinktą valdybą pasveikinti 
kaip aktingai pasireiškus ir per 
trumpą laiką suspėjus suruoš
ti Detroito dramos mėgėjų sam
būrio spektaklį Woodhavene, iš
leidus spektakliui skirtą progra
mą su sveikinimais ir sutraukus 
taip gausiai lietuvių i tą spek
taklį” (Prot. ištr.).

KOKU LIGONINĘ PASIRINKTI

Falkirk ligoninė įsteigta lą. Blue Cross primoka pacien- 
1889 kaip privati nervų ligo- tams už ligoninę, 
ninė, šios rūšies ligonis aprū
pina iki dabar. Falkirk ligoni
nė yra labai gražioje vietoje, 
erdvi aplinka, gražios patalpos, globoja už ligoninės ribų. Būna 
nesunkiai pasiekiama iš visų 
pusių; važiuojant New York 
Thru-way išsukti naujuoju ke
liu nr. 17. Ligoninei gerai pa-

geriausia nervų ligonių prie
žiūra visoje New Yorko valsty
bėje.

Falkirk ligoninė yra įjungta 
į Joint Commission of Accredi- 
tation, o taip pat Central In- 
spection Board of the American 
Psychiatric Assoc. ir yra įjung
ta j viso krašto ligoninių tink-

; LIETUVOS VYČIŲ 41 ir 109 KUOPOS rengia

PAVASARINIUS ŠOKIUS
BALANDŽIO 22, — ŠEŠTADIENĮ

PRADŽIA — 9 VAL. PABAIGA — 1 VAL

Vieta: STEAMBOAT INN • KasmoCiaus *alė
Steamboat Road, Great Neck. Long Island 

Gros NTCK DZVONAR ir Vyčių Orkestras

Pelnas skiriamas Lietuvos vyčių istorijos fondui 
Visi kviečiami dalyvauti!

Arta — 81.25 Veika bufetas

100-21 89 Avė

VYTAUTAS VEBELIONAS

Tax Counsrior & Public Accountant 
praneša naują savo telefoną:

H1 — 1-9799
Richmond Eiti, N. Y.

Priėmimo valandos
6 vak. — 9vak.Treč. Ket Penk.

Kostas Ostrauskas, jaunas lie
tuvis dramaturgas, šį veikalą 
parašė gana moderniai, ryškin
damas charakterius ir ieškoda
mas simbolinės prasmės. Ne 
intryga, bet ta veikalo simbo
linė nuotaika čia padėta pa
grindu. Vaizduojama varginga 
elgetų lūšnelė. Vieni elgetos 
grubūs, prisirišę prie kasdieny
bės, kiti, kaip kontrastas, su-

Nauji Darbininko skaitytojai

Darbininką naujai užsisakė:
A. Tamašauskienė, Brooklyn;

N. Y, k. Gaidamavičius, Brook
lyn, N. Y., J. Balevičiųs, No. 
Andover, Mass., M. Kmieliaus
kienė, Westbury, N. Y., Mar- 
cella Simon, So. Boston, Mass., 
Robert S. Boris, Dearbom, 
Mich., Jadvyga šilkienė, New siuntinėtas prenumeratoriam 
Haven, Conn., Joseph V. Užba- 
lis, Brooklyn, N.Y., W. Bukaus
kas, Mathuen, Mass.

Nuoširdžiai sveikiname nau
jus skaitytojus:

Darbininko Administracija

Falkirk ligoninė yra daugiau 
nei gydymo ar priežiūros vieta. 
Gydytojai pacientą prižiūri ir 

specialūs mėnesiniai seminarai, 
kuriuose gydytojai ir dvasinin
kai aptaria ir nustato geriau
sias ligonių priežiūros priemo
nes. Ligoninė taip pat parūpi
na reikiamos nervų ligų klausi
mais literatūros suinteresuo
tiems. Pacientus priima visas 
24 valandas, nesvarbu ar tai 
būtų gydytojo siųstas ar priva
čiai atėjęs.

Dar reikia pridėti, kad už gy
dymą ir tokią stropią ligonių 
priežiūrą imamos kainos nėra 
aukštos. (Skelb.) 

spindi savo švelnumu ir gilu
mu.

Veikale yra tik keturi vei
kėjai — trys elgetos ir mer
gaitė. šiuose vaidmenyse ma
tysime Laimą Vasiliauskaitę, 
Kazį Vasiliauską, Leoną Kar
maziną ir patį režisierių Vytau
tą Valiuką. Dekoracijos — dail. 
Romo Viesulo, specialią muzi
ką parašė Giedra Gudauskie
nė, režisūros padėjėjas Vytau
tas Strolia.

Spektaklis bus gegužės 6, 
šeštadienį, toje pačioje salėje, 
kur buvo A Škėmos “Vienas 
ir kiti”, — Van Wyck Junior 
High School, Jamaica, N. Y.

Naujas "Kario" numeris

Jau išėjo iš spaudos ir iš- 

naųjas “Kario” 4 (1371) nr 
(balandžio mėn.).

šio numerio turinyje įdėti 
šie rašiniai: V. Liulevjčiaus — 
Užsienio lietuvių gariniai dali
niai, B. Rutkūno — Tu milži
nas (eil.), aušrininko dr. Jono 
Šliupo paskutinis raštas, A. 
Novaičio — 1920 metų karei
vių sukilimas. A. žygmanto-
— Indijos užkariautojai arijai,
J. Baublio — Geležinkelių bū
rys Vilniaus kryptimi, Ant. 
Bernoto — šautuvas, St Jakš
to — Į laisvę (eil.), P. Dūkio
— Praną Eimutį prisimenant,
K. Kepalo vert. — Iš lenkų ka
ro atašės pik. L. Mitkievičiaus 
Kauno atsiminimų 1938 ir 1939 
metais, V. Šventoraičio — Ki
nų raud. armijos augimas, K. 
M. J. Šarūno — Afrika — pa
rako statinė. Be to, veteranų 
veikla, mirę kariai ir kt. (k)

Išnuomojamas baldais apsta
tytas kambarys (furnished 
room) su apšildymu ir kitais 
patogumais prie Jamaica lini
jos. Pageidaujama vyresnio am
žiaus vyras. Kieme yra vieta 
automobiliui. Kreiptis: JA 6-
6973, 106-12 Sutphin Bvd., 
Jamaica, N. Y.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė, prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgew«od; tel. VA 1-2613 
Kasa atidaro: Penktadieniais S rai. p.p.

AHitadieniais iki filrno, patalgoe 
Trečiadieniai* — 12 vai. dienos 
Penktadienį, balandžio 14, iki 
Trečiadienio, balandSo 19, 1961

Spalvota muzikai, komedija filmoje

"1000 STERNE LEUCHTEN”
Vaidina: Germatne Damer - Įtaria 
Sebaldt - Toni Safler - Harald Juhn- 
ke - Stanislav Ledinek - A. Balthoff 

Priedinė filmą:
"Du mein ėtilles Tat"

ir nanjavsia Vokietijos savaiL aptvalaa

Lietuvių radijo valandai pa
remti Stepono Dariaus postas 
balandžio 23, 2 vai. popiet So. 
Bostono aukšt. mokyklos salė
je rengia koncertą, kurio pro
gramą išpildys sol. Lionė Juo
dytė ir Bostono lietuvių miš- 

w rus choras.
Lietuvos dukterų draugijos 

susirinkimas bus balandžio 11 
; d. 7:30 vai. vak. šv. Petro par. 
' salėje prie 7-to& gatvės.

Skautų Akademinio Sąjūdžio 
Bostono Skyrius balandžio 15 

į' latvių namuose, Jamaica Plain, 
ruošia Bohemų vakarą”. Pra- 

h džia 7 vaL vak. Programą iš- 
. pildys patys akademikai.

! Kuri. L. Jankus, Balfo rei
kalų vedėjas, Velykų proga 
kalbėjo per Laisvės Varpo ra
diją. Priminė, kad Lietuvos iš- 

, silaisvinimą iš bolševikinio jun
go reikia atremti į Velykų ry
tą. Perdavė šventinius linkėji
mus lietuvių iš anapus geleži
nės uždangos. Visa tai gražiai 
įsijungė į šventės programą, 
kurios sudėtyje buvo Velyki
nės giesmės, vaizdelis “Velykų 
varpai”, sveikinimai ir tt

Laisvės Varpo banketas bus 
balandžio 16 Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje. Programą at
liks jaunieji mūsų talentai. Bus 
deklamuojama lietuvių poetų 
kūryba, grojama smuiku • ir 
skambinama pianinu. Progra
moje dalyvaus penki jaunuoliai. 
Bus dar vakarienė, pramoginė- 
muzika, šokiai, bufetas ir kita. 
Pradžia 3 vai. popiet. Laukia
ma daug publikos iš arti ir to
li.

STOUGHTONO ŽINIOS

Nelaimingas ketvirtadienis
Kovo .23, ketvirtadienį, apie 

6:50 vai. kilo gaisras Wyman 
St. nr. 9. Buvo iškviestos gais
rininkų komandos dar iš Ran- 
dolpho, Cantono, Eastorio, Sha- 
rono, Avono, Holbrocko. Gais
ras nėsidavė lengvai užgesina
mas. Manoma, kad jis prasidė
jo WiHiams dažų krautuvėje. 
Išsiplėtė dar į nr. 11 ir keturis 
butus antrame ir trečiame aukš
te. Namai visai sugadinti. Nuos
tolių padaryta už 75,000 doL 5 
gaisrininkai buvo apnuodinti, o 
du susižeidė. Namai priklausė 
lietuvaitei M. Valentukevičiū- 
tei - Reynoff.

Jonas Kučinskas, 72 jnetų, 
gyv. 17 Myrtle St., mirė kovo 
23 Bostono ligoninėje. Buvo 
gimęs Zamotiškių kaime, Ute
nos apskr. Iš Lietuvos atvyko 
1912 į Brocktoną. Stoughtone 
pragyveno apie 40 metų Kaip 
siuvėjas ilgus metus dirbo'Wa- 
shingtono Str. dirbtuvėje. Apie 
septynerius metus sirgo cukri
ne liga, buvo netekęs abiejų 
kojų. Paliko liūdinčią žmoną 
Mariją ir keturias dukteris.

Stepas Raila, išėjęs iš namų 
ir dingęs kovo 23, buvo rastas 
po poros dienų negyvas priva
čiam Woods tvenkinyje. Kaip 
jis ten atsirado, niekas nežino. 
Paliko nuliūdusius tėvus. Į A- 
meriką buvo atvežtas dar vai
kas. Mirė 53 metų. , M. Kas

C. A. Vokei • Vokietaitis Į
ADVOKATAS I

41 — 40 74th St. 
Jackson Hedghta, N. T.

Tel. N£wton 9-6620

DtMESIOĮĮ
Kas neturi kur ramiai leis

ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
| Old Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad Šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių, ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterburv, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113.

SO. BOSTON, MASS.

labai gerom ISsinaokčjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą Iš 

ONOS TVAfiKIENES

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui moderniški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. -Boston 27, Mass.
Off. Tel.; AN 8-4618 

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

FUNERAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.

Reikale kaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK, N .Y.

WILLIAM J. DRAKE

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

FUNERALHOME 
JL P. BALLAS — Dlrertariu» 
ALE. BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalų Vedėjas 

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS 
-Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forrot Parkvay Statloa) 

WOODHAV£N. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

TeL Vlrgteh 7-4499


