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XXI 8 IR AMERIKOS TARNYBOJE

♦

Ar Kuboje kovės dėl laisvės užgniaužtos ^vietiniais tankais?
Amerika buvo neutrali, Maskva neutrali būti ir nežadėjo

Ar visada amerikinė spau
da bešališkai informuoja ir 
teisingą opiniją formuoja?
Amerikos spauda galinga, pui

kiai informuota, o svarbiausia 
— objektyvi, bešališkai žinias 
pateikia. Tokioje opinijoje

labai svarbūs neišmanymui apie 
Kubą išsklaidyti. Tačiau jį pa
skelbė Amerikoje tik Washing- 
ton Daily News. Kiti apėjo ty
lom.

Kubos sukilimas, pradėtas 
balandžio 17 invazija, palauž
tas. Sukilėlių oficialus komuni
katas aiškina, kad tai nebuvusi 
invazija, tik papildymas kal
nuose esantiem laisvės kovoto
jam. Kalbama dar apie naujus 
invazijos mėginimus. Castro 
rengia teismus ir egzekucijas 
sukilimą parėmusiam. Komunis
tai triumfuoja atmušė ... Ame
rikos invaziją. Prezidentas Ken
nedy, paskelbęs nesikišimą, te*

rusi su Kongreso lyderiais, kas 
toliau. Tolesnių veiksmų belau
kiant, tenka sužymėti praeitį.

Kubos likimas neaiškus. Ko
vos tebeina trim frontais — 
diplomatiniu, propagandiniu, 
kariniu.
DIPLOMATINIAME:

Balandžio 18 Chruščiovas 
kreipėsi į prezidentą Kennedy:

KUO BUVO REMIAMOS VILTYS, KAD 
SUKILIMAS KUBOJE TURI PASISEKTI

Ar gali 2,000 išsikėlusių į 
Kubą vyru nuversti Castro, ku
ris turi 400,000 kariuomenės? 
Buvo laukiama, kad su pirmai
siais desantais Castro milicija, 
laivynas, kariuomenė didžia da
lim persimes prie sukilėlių. Pir
mosios sukilimo dienos parodė, 
kad viltys buvo perdėtos.

Ar gali Amerika sukliudyti 
intervenciją į Kubos reikalus 
iš šalies? Taip žadėjo preziden
tas Kennedy atsakyme į Chruš
čiovo grasinimą, kad Sovietai 
siųs Castro visokią reikalingą 
pagalbą. Laukiama, kad po pre
zidento tokio atsakymo Chruš
čiovas nedrįs siųsti pagalbos ir 
rizikuoti karu. Tačiau Chruščio
vas pagalbą jau atsiuntė anks
čiau. Castro kariuomenė puolė

ve, ir dėl to kovojančios Cas- 
tro ir jo priešininkų jėgos toli 
nelygios. Pažadas neleisti in
tervencijos iš dalies pavėluotas.

kaltino Ameriką dėl Kubos in
vazijos; ragino invaziją nu
traukti; žadėjo visokią pagalbą 
Cąstrui; įspėjo, kad Kubos vie
tinis karas gali sukelti sprogi
mus kitose vietose ir grėsti pa
saulio taikai.

Prezidentas Kennedy tuojau 
pat atsakė: atmetė kaltinimus 
Amerikai dėl invazijos; pareiš
kė simpatijas patriotam, kovo- 
jantiem už laisvių atstatymą 
Kuboje; įspėjo, kad Amerika 
atliks įsipareigojimus apsaugo
ti Amerikos hemisferai nuo in
tervencijos iš šalies į Kubos 
reikalus; kvietė Chruščiovą 
prisidėti prie taikos atstatymo 
Laos ir Konge.

Jungtinėse Tautose A Ste- 
vensonas atmetė Kubos ir So
vietų kaltmimus dėl agresijos, 
pasisakydamas už Kubos gyven
tojų pastangas prieš Castro. 
Meksika pasiūlė rezoliuciją, 
kad J. T. nariai įsipareigotų 
nepristatyti karo medžiagos nė 
vienai kovojančiai Kubos pu
sei. Panašios ir kitos tuščiais 
žodžiais redaguotos rezoliuci
jos.
PROPAGANDINIAME:

Maskvoje balandžio 18 buvo 
dvi demonstracijos prieš Ame
rikos atstovybę su langų daužy
mais. Maskvos pavyzdžiu persi- 
liejo. demonstracijos satelituo
se ir laisvajame pasaulyje, kur 
tik veikia komunistai.

HOWARD ANDERSON. 
vienas iš trijų Kuboje su
šaudytų amerikiečių.

Katalikų spauda žinoma sa
vo nusistatymu prieš komuniz
mą Tačiau kaip ir katalikų 

apie Amerikos spauda nelauk- spauda kartais pasitarnauja ko
tas yra senatoriaus Thomas J. 
Dodd kaltinimas spaudai, kad 
"dažnai naujienos labai didelės 
svarbos laisvajam pasauliui esti 
palaidojamos ar ignoruojamos". 
Senatorius, taip kalbėdamas se
nate. turėjo galvoje, kad igno
ruojamos yra antikomunistinės 
žinios. Nurodė konkretų pavyz
dį — apie Kubą. Buvęs Kubos 
atstovas Maskvoje Faure Chau- 
mont formaliai paskelbė, kad 
Castro režimas yra ištikimas 
komunizmui ir jo pastangos vi
są lotynų Ameriką sukomunis- 
tinti. Taip kalbėjo jis viešai, 
girdint pačiam Castro ir ne
prieštaraujant. Kol šiame kraš
te, sakė senatorius, tebėra žmo
nių, kurie tebetiki, kad Castro 
režimas nėra komunistinis, nė
ra komunistų infiltruotas, nėra 
komunistų kontroliuojamas. — 
tol toki atstovo pareiškimai yra

ir Čekoslovakijos Migais. So
vietai tos pagalbos jau yra da-

— Anglija pasigedo labai 
svarbaus slapto dokumento, ku
ris buvo vienos firmos seife. 
Baiminamasi, kad bus išvogtas 
ir vėl šnipų. Įtartasis jau teis-
me.
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ORO ATAKOS, apie kurias buvo pranešta balandžio 19. Sukilėliai pęiolė 
(1), CastrvjįmuH sukilėlius (2). kurių daliai pavyko prasimušti pas lais
vės kovotojus-Escambray kalnuose (3).

t.

KARINIAME:
Žinių mažiausia, nes ryšiai 

su Kuba nutrūkę. Balandžio 17 
invazija prasidėjo trijose vie
tose — Kubos rytinėje, viduri
nėje ir vakarinėje dalyje. Aš
triausios kautynės vyko vidu
rinėje. Castro pasiuntė prieš 
sukilėlius sovietinius tankus ir 
Čekoslovakijos Migus. Sukilė
liai pripažino, kad jų iškeltos 
municijos ir medikamentų me
džiagos buvo sunaikintos dide
le dalim.

RUSŲ INFILTRACIJA 
KUBOJE

Daily News D. Pearson ap
rašė. kaip keleiviniu lėktuvu 
keliavęs drauge su 30 rusų, at
gabentų Į Kubą. Per paskuti
nius du mėnesius jų atgabenta 
600. Viso jau esą Kuboje 3,000 
rusų, čekoslovakų, kinų, kurie 
vadovauja įmonėm ir net švie
timui.

KUR DINGO CASTRO?

Journal American atkreipia 
dėmesį, kad nuo pat invazijos

dienos per radiją negirdėti nei 
Castro nei jo brolio nei Gueva- 
ra. Ar jie jau rusų specialistų 
yra nustumti?

Tas pats laikraštis pranešė, 
kad Kubos srityje esą sovieti
nių laivų eilė. Nors laivai ta
riamai žvejiniai, bet manoma, 
kad jie atgabenę pagalbą Kubai.

. Kubos vyriausybė paskelbė 
numušus sukilėlių 9 lėktuvus. 
Tarp jų buvęs lakūnas ameri
kietis iš Bostono Davė ir jo 
“sočiai security” kortelės nume 
rį. Iš Bostono pranešama, kad 
ten tokio nesą.

monizmui ir suklaidina visuo
menę, papasakojo The Tablet. 
— 1960 kovo mėn. St. Louis 
jėzuitų leidžiamas laikraštis So
čiai Order paskelbė straipsnį ’ 
William P. Glade jr„ Wiscon- 
sino profesoriaus, kataliko. Ja
me kritikavo tuos, kurie skel
bė Castro esant komunistą ar 
komunistų įtakoje. Profesorius 
tematė jame tik socialinių re
formų vykdytoją. Straipsni pa
leido atskiru atspaudu organi
zacija, kuri vadinasi “Fair Play 
for Cuba Committee” ir plati
no daugiausia tarp katalikų su 
prierašu, jog tai kataliko rašy
ta. Palankiai apie straipsnį at
siliepė ir N. Y. Times, kuria-, 
me panašias mintis 1959 buvo 
dėstęs Matthews ir išgarbinęs 
Castro, padėjęs jam laimėti sim
patijų valstybės departamente 
ir paramos įkopti į valdžią.

Taip buvo prieš metus, šie
met irgi kovo mėn. tas pats 
profesorius parašė laišką N.Y. 
Times. Laiške sakė, kad prieš 
metus rašydamas straipsnį, jis 
nebuvo pakankamai įvertinęs 
komunizmo įtakos Castro reži
me; įvykiai tą įtaką parodė 
daug didesnę, nei jis buvo ma
nęs. Jis dėl to atsiprašo suklai
dintus skaitytojus ... šio laiš
ko N. Y. Times nespausdino.

Toki du juodi taškai šviesio
je opinijoje apie Amerikos 
spaudą.

KAS REMIA IR KAS YRA NEUTRALUS, 
KOKS JAV IR MASKVOS PRESTIŽAS

PAVERGTŲJŲ VARDU PAGERBTAS SENAT. WALTER

Ar tokia pagalba 
išgelbės Laos?
Sovietai nedavė aiškaus at

sakymo dėl datos, kada kovos 
Laos galėtų būti sustabdytos. 
Sukilėliai tuo tarpu pradėjo di
delę ofenzyvą, dalyvaujanti ir 
šiaurės Vietnamo kariuomenė. 
Laos vyriausybė, rengusi puotas 
ir paradus, dabar aliarmavo, 
kad priešas ateina iš keturių 
pusių. Paprašė Ameriką, ir A- 
merika sutiko, kad apie 300 
amerikiečių, kurie treniruoja 
kariuomenę kaip civiliai as
mens, persirengtų Amerikos ka
rinėm uniformom ir dalyvautų 
kovose kaip patarėjai. Tiki, kad 
tai sustiprins Laos karių pasi
tikėjimą.

AMERIKOS SPAUDA IR 
KUBOS SUKILIMAS

Amerikos spauda vieninga 
ir su pritarimu pabrėžė prezi
dento žodžius, kad Amerika pa
sipriešins bet kokiai interven
cijai į Kubą. N. Y. Times ve
damajame reiškė vyriausybės 
sluoksnių viltis, kad Sovietai 
nesiims naujos intervencijos, 
nes jų padėtis nepatogi — per 
toli nuo Kubos. Pripažino, kad 
Amerika jau davė Kubos suki
lėliam pagalbos juos treniruo
dama ir medžiagom paremdama 
Bet dėl Amerikos ginkluotos 
paramos laikosi . vyriausybės 
diplomatinio santūrumo — ne
sikišimo.

ka. - Kitaip k parama

LAOS TEBELAUKIA

— Valstybės sekr. Rusk pa
reiškė, kad Maskvos atsakymas 
į Anglijos siūlymą kovo 23 nu
traukti Laos kovas ir vykdyti 
konferenciją esąs nepatenkina-
mas.

Kitaip rašo Hearsto spauda. 
Jo visuose laikraščiuose aiškiai 
pasisakyta, kad amerikiečiai ne
gali žiūrėti į Kubos laisvės ko
votojų pralaimėjimą.

‘‘Amerikos simpatijos jų rei
kalui neužtenka. Mūsų pagalba 
jiem turi būti materialinė tiek 
pat kaip ir moralinė ... šiaip 
ar taip mus vistiek jau kaltina 
už tai, ko mes nedarėme...

R. J. Donovan (NYKT) 
to, kiek Kubos įvykiai 
lieps Amerikos ir paties 
dento prestižui. Prezidentui pa
čiam, nes jis Kubos išsilaisvini
mo jėgas laiminęs, o rinkimų 
kovoje ypačiai kaltinęs buv. vy
riausybę už prestižo praradimą 
dėl Kubos. Amerikai tai būtų 
didžiausias prestižo praradimas, 
ir Castro laimėjimas virstų 
grėsme lotynų Amerikai. Pre
zidentas Kennedy galėtų pa
čiupti Castro už barzdos, bet ar 
tai patarnaus Amerikos intere
sam? Esą prieš tokį klausimą 
dabar stovi prezidentas.

Washington Post: Jei dabar 
invazija nenusiseks, pasauliui 
pasirodys, kad Sovietų Sąjun
gą išgelbėjo savo (Chruščiovo) 
iškamšą prigąsdindama Ameri
ką. .

H. Tribūno vedamajame skel
bia, kad Sovietai jau seniai yra 
intervenavę į Kubos reikalus. 
Negalima kalbėti apie Sovietų

svars- 
atsi- 

prezi-

PAGERBIAMAS KOVOTOJAS PRIEŠ KOMUNIZMĄ
dzikauska*, R. Kennedy.

PRANCŪZIJA IR ALŽIRAS
— Alžiro sukilėlių vyriau

sybė paskelbė, kad derybos su 
Prancūzija numatomos balan
džio 28 — gegužės 5. Anksčiau 
buvo numatytos balandžio 7.

— Paryžiuje buvęs min. pirm. 
Bidault ir de Gaulle vyriausy
bėje buvęs ministeris SousteL 
le su lutais partijų veikėjais ba
landžio 18 paskelbė, kad Alži- 
rą laiko sudedamąja Prancūzi
jos dalim ir kaltino de Gaulle, 
kad jis vykdąs išdavimą, už 
kuri gresia teismas.

AFRIKOJE
— Ghana balandžio 18 pa

skelbė, kad pripažįsta Gizengos 
vyriausybę. Grasino siųsti jai 
ginklus, jei nebus ginklai su
stabdyti Katangai.

— Kongo Gizengos ir Kasa- 
vubu kariuomenės atstovai pri
pažino visos Kongo kariuome
nės vadu gen. Mobutu. Tada 
balandžio 18 iš Kongo buvo pa
leistas pirmas laivas su maisto 
produktais į rytinę Gizengos 
provinciją.

— Seuvanns Phoums, kurį Kada bus mūsų padėtis gėrės-
Maskva pripažįsta Laos min. nė? Ar po to, kai 300 Castro 
pirmininku, iš Maskvos pranešė lakūnų baigs treningą Cekoslo- 
kad atsisako nuo savo kelionės vakijoje su Migais? Ar po to.
į VVashingtoną.

— Respublikonai nominavo 
James P. Mitchell. buvusį dar
bo sekretorių Eisenhowerio vy
riausybėje, kandidatu į New 
Jersey gubernatorius.

— Neto gen. sekretorium vie
toj pasitraukusio belgo P. H.

kai bus baigtos paskubom sta
tomos Kuboje raketų bazės (pa
tikimos žinios skelbia, kad jų 
yra trys) ir apginkluotos rake
tom, nukreiptom į Jungtines 
Valstybes? Ar po to, kai čekų 
tankai, kai kuriais atžvilgiais 
pranašesni už Amerikos tankus, 
bus atgabenti Castrui iš naujai

Pavergtųjų seime vadovybe 
Washingtene

balandžio 13 - 15 lankėsi JV 
intervencijos galimybę, kada Kongrese ir Informacijos įstai- 
jau tai yra įvykęs faktas.

Nepatogiausia padėtis yra N. 
Y. Times. Vedamajame aiškina, 
kad Kubos sukilimą vykdo tie 
patys, kurie vykdė ir prieš Ba
tistą. Tos reformos, kurios bu
vo įvykdytos Batistą pašalinus,

monizmu ir už jo humanistinę teisių komisijos pirm, kongres- 
paramą komunizmo aukom Pa- manas E. Celler, valstybės se- 
vergtųjų Seimo vadovybė įfrei- kretoriaus padėjėjas B. Hayes 
kė savo specialų adresą. Jį *- 
teikiant. Pavergtųjų Seimo pir
mininkas Sidzikauskas pažymė
jo, kad kongresmanas F. S. 
Walter “savyje jungdamas hu
manistą, gelbstint} nelaimės au
kom, Su kovotoju, siekiančiu

ir aukštasis tremtinių komisa
ras F. Schnyder.

Pavergtųjų Seimo vadovybė 
informacijos įstaigoje turėjo 
nuoširdų, susipratimo ir ben
dradarbiavimo dvasia praėjusį 
pasitarimą su vadovybe šios į- 
staigos, kurios žinioje yra ir 
radio transliacijos įvairiom kal-

AMERIKA GELBSTI JT
Amerika balandžio 18 paža

dėjo duoti J. Tautom 47.5 mil. 
dol 10 mėnesių — pusę viso 
JT biudžeto Kongo akcijai.

— Prezidentas Kennedy įsa
kė ištardyti gen. Walker, kuris 
buvo divizijos vadas Vokietijo
je, dėl Birch leidinių platinimo 
kariuomenėje.

— Amerikoje kovo 1 gyven
tojų buvo 182.714,000. Per me
tus priaugo 2.927,000.

goję
Senatoriam ir kongresma- 

nam įteikė memorandumą, ku
ris išryškina sovietų pavergto
sios vidurio ir rytų Europos
padėtį ir vaidmenį Rytų-Vaka- išrauti pačią nelaimių priežas-
rų santykiuose. Kalbėjosi su tį, yra įkvepiantis pavyzdys".

negalės būti panaikintos, tik senatoriais E. Dirksen, P. Doug- Adresą įteikiant taip pat daly-
socialinė revoliucija turėsianti las, užsienių reikalų komisijos vavo ir žodį tarė teisingumo bom. tautinių transliacijų rei-
eiti toliau. Taip rašo laikraš- nariais F. J. Lausche, H. Cape- sekretorius R. Kennedy. rūmų kalais.
tis, kuris padėjo Castrui paim- hart T. J. Dodd, taip pat J.
ti valdžią Kuboje, skelbdamas k. Javits, J. C. Boggs, J. M.
jog Castro tesąs tik socialinių Butler, J. Cooper, a Pell, H.
reformų vykdytojas, nieko ben- Williams. T. Morthon, su kon-
dra neturįs su komunizmu. gresmanais J. W. McCormack.

Ch. A. Haleck, užsienių r kom. 
nariais — J. J. Pilcher, W. H. 
Judd, B. O’Hara, D. B. Fascell.

Atstovų Rūmų "Un-American

Kas bus per ketverto artinuaskB metus

Susirūpinimas dėl Kubos su
prantamas: nuo sukilimo pasi-

Spaako paskirtas Olandijos bu- atstatytų Skodos fabrikų?”. Pa- ir Rusijos, komunto- - Activihes Committee pirminin-
vęs nfrienių reikalų minisferii sisako prieš neveiklumą ir ne- tini* Ir sntikoenunHeinio possu- kui, kongresmenui F. S. WNt*r 
KMrk U. Stikker. ryžtingumą. Ii* dougieu negu prestižas. už je atsidėjimą kerši su ko*

— HummarskjoldM, J. T. 
gen. sekr.. vyksiąs prikalbinti 
prezidento de Gaulle. kad at
sisakytų nuo opozicijos J. Tau
tom.

— Kanadoj* kovo mėn. be 
darbo buvo 11 proc. visos dar
bo jėgos.

— Laos pranešama apie nau
jus sukilėlių laimėjimus.

Amerikiečiai Kuboj*
Kuboje Castro liepė sušaudy

ti du amerikiečius, kurie buvo
tu į prezidentus, nuomonės su- atvykę prekybos reikalais. Apie 
skilo: 33 už Nttoną, 30 už Ro- 20 kitų amerikiečių laikomi su-

Kr.

Tokiu klausimu buvo surink- — šaltasis karas nebus šiltes- 
ti atsakymai iš 3.000 įžymiųjų nis.
amerikiečių — politikų, švieti
mo atstovų. Jų daugumos at
sakymai:

— Kennedy bus perrinktas 
prezidentu. — FideI Castro nu
verstas, — Raud. Kinija gaus 
atominę bombą ir vietą J. Tau
tose, — Rusai bus mėnulyje, ckefellerį, 8 už Galdwaterį. imti. Taip pat ir anglų.

Amerikoje be to dar: — pa
didės divorsų skaičius, sumažės 
nedarbas, padidės bažnyčias 
lankančių skaičius. Kas bus res
publikonų nominuotas kandida-
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žili
giaį atmesdami autoritetus ir 
tradicijas, kurie neatvedė į lais
vą Lietuvą, iešteo savų kelių 
j Lietuvą, nors ir okupuotą. Jie 
turi teisę taip galvoti. Tačiau 
kiti turi taip- pat teisę žiūrėti

DARBIimriCAS

bendruomenes nuostolis yra 
praradimas daugybės kūrybinių 
talentų, kurie, pastatyti į tin
kamais vėžes, atliktų didžiulius 
darbas tos visuomenės gerovei” 
-Studentą Varpas, 1960).

Su' tokiu apgailestavimu yra 
kitiem, pagrindo žiūrėti ir į po- 
litinius bytnikus.kartoteka, gausiai vietos, lietu- 

' viai pradėjo gauti taip pat už
daras laiškais rotatorium 
spausdintus -lapelius, vardu 
''Tautos kėtiu" ir satyrinį la- pusė taip pat žino - 
peiį "Juokai ir ašaros". Abe-

CURY Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue Elizabefh, N. J.. <

’ » ' Skyrių veda JONYNĄ MSIEN*

. Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į — <

. LIETUVĄ. UŠRAINĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilų- < 
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
tinami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
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.

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

Griže prie lapelių uždaruose vokuose
į, M - jBolševikŲ infiltracija tarp lietuviy (2)

neteagva bus infiftnioti komu- T J r
nistiškai suprantamus ijšius sū 
Lžetava, o juo laidau sudaryti. 
sąjūdį, kito tada, kai susprogo

daug jau akiplėšiškai atsklei-

v*. Antikomunistinė spauda ta
da jau pasipurtė: spaudos lais
vė geras daiktas, bet ji nega
li būti atvira kovai prieš Lie
tuvos laisvę. »

Tačiau nuo sovietinės pro
pagandos infiltravimo į anti- 
komunistinę spaudą vis tiek 
neatsisakyta; į ją reikia brautis 
pagal galimybes. Esama tipin
gų gerai maskuotų tokio bro- 
vimosi pavyzdžių. Kai vieno an
tikomunistinio laikraščio ben
dradarbis turėjo iš laikraščio 
pasitraukti ir pradėjo rašyti ko
munistiniame. tai jo idėjas iš 
ano komunistinio laikraščio pa
ima ir perkelia i aną antiko
munistinį jo kolega laikrašti
ninkas. Negalėdamas tiesiogiai, 
grįžta per tarpininkus ...

Sovietinei agentūrai betgi, 
tur būt, bus paaiškėję, kad da
bartinės lietuvių antikomunis
tinės spaudos neperims sovie
tinei tarnybai taip, kaip savo 
laiku buvo padaryta su “Lais
ve”. Beliktų tada stiprinti ar 
esamus komunistinius lietuviš
kus laikraščius ar steigti nau
jus. Betgi šiuo tarpu yra di
desnė rizika, kada tokia užma
čia jau yra demaskuota. Iki bus 
tai ar kas kita padaryta.
ATGAIVINO IR SUSTIPRINO 
LAIŠKŲ AKCIJĄ

Uždaruose vokuose siuntinė
ja Vakaruose esantiem lietu
viam “Tėvynės Balsą”, 'kurį 
spausdina ploname popiery. Jis. 
kaip ir Vilniaus radijo trans
liacijos, eina jau ne generolo 
Michailovo “Grįžimo į tėvynę 

vardu, bet papildy- 
ryšiais: Grįžimo į 
kultūriniu ryšiu su 
užsienyje komiteto

Lietuvos iniciatyvinės grupės

komiteto” 
tu dar ir 
tėvynę ir 
tautiečiais

ri — ir sau-skūtą liniją vyk
do planingai ir s® atsidėjimu. 
Jei jiem nepasiseka, tai pir- 
miausią ir «1 to. kad autra j.«.nan],»?elh» y 

žino,
. _____ kad sovietinės agentūros žmo-

ji atrodo gaminti tos pačios re- nių tikslai yra priešingi nepri
klausomos Lietuvos idėjai, prie
šingi Amerikos esamai san
tvarkai, priešingi laisvo žmo
gaus prigimtį atitinkančiom 
institucijom. Antroji pusė. Va
karų lietuviškos visuomenės 
dauguma,'reaguoja tuo, kad at
sisako nuo bet kokių santykių 
su tos sovietinės okupacinės 
valdžios pareigūnais.

. Tačiau yra natūralu, kad ne 
visi šioje visuomenėje taip re
aguoja. Kai kurie jos nariai lei- 
cfiiesi j šiokius ar tokius san
tykius su tais pareigūnais. Tam 
jie tūri čia laisvę. Tie, kurie* 
tokių santykių ieško, reikia ma
nyti, yra Įsitikinę, kad daro ge
rai, ieško ! tiesos patys, tiesio-

dakcijos. Savo turiniu yra tę
sinys tos pačios komunistinės 
propagandos — prieš “veiks-, 
mus”, prieš atskirus asmenis. 
Savo stiliumi yra padaras as
mens. jau Vakaruose gyvenan
čio.

Šitais lapeliais ėmė paskuti
niu laiku labiau bombarduoti 
Vakarų lietuvius. Gal būt, pa- 

•aiškės ir naujų metodų siekiant 
didesnės infiltracijos. Infiltra
cijos procesą toliau
TENKA STEBĖTI, 
REAGUOTI

Nėra prasminga 
agentūros atstovus 
lioti.. ar jiem priekaištauti. Jie 
žino.

VERTINTI,

sovietinės
peikti, ko-

ko jie nori ir ko neno-

litinėje srityje, kaip į populia
riųjų “bytnikų” naujų kelių ieš
kojimą etinėje, kūrybinėje, so
cialinėje srityje.

Ir vieni ir kiti turi laisvę elg
tis, kaip jiem patinka. Tačiau 
“bytnikų” elgesio visuomeni
nius padarinius taikliai įverti
no Algirdas T. Antanaitis, sa
kydamas: “Bytnikai nepaiso 
narkotikus draudžiančių istaty- 

.mų, ir jų vartojimas didmies
čiuose yra siaubingai paplitęs. 
Įpratimas i narkotikus savo 
ruožtu gimdo kitokius nusikal
timus su neapskaičiuojamais 
nuostoliais visuomenei. Bytni
kai neboja visuomenės priim
tų moralinių dėsnių lytinio san
tykiavimo atžvilgiu ir rezulta
te visuomenei tenka išlaikyti 
povainikius vaikus ar net jų 
motinas ... Tačiau didžiausias

PREZ. JOHN F. KENNEOY Baltuose Rūmuose sveikinasi su Arrthony A. Oeding 
rišant, Mo., ir jo žmona; tai vienas iš 15 milijonų, kuris pagal naujų istat 
senatvės pensijų. Dešinėje ’ -
Ribicoff. V.. -

Nuo midaus

vardu.
Paskutinių to laikraščio nu

merių tiirinyš rodo aiškią li
niją: diskredituoti Vakaruose 
vadovaujamuosius asmenis ir 
įstaigas; atskelti nuo jų “liau
dį”. ypačiai jaunimą; diskre
dituoti Jungtinių Valstybių san
tvarką ir politika; demonstruo
ti Vakarų lietuvių kūrybos ir 
tautybės sunykimą, demons
truoti kolonializuojamos Lietu
vos laimėjimus.
DAR IR PAPILDOMI 
LAPELIAI

Vokietijoje, kai iš Vliko Vyk
domosios Tarybos buvo išvogta

“Darbininko” pirmasis pus
lapis skaitytoją vis padilgina, 
nes sūdomos nuotaika, kuri sy
ki JAV prezidento “pasitenki
nimą” padarė “padėka” ir daž
nai pakugžda štai koki kaimie
tišką vaizdą (aną dieną Bosto
ne poetas Faustas Kirša pareiš
kė: “Mano kartos intelektua
lai yra vyrai nuo žagrės”): Prie 
geležinkelio bėgių negalvoda
ma nesulaikomai žygiuoja mie
loji žalmargė, nebodama atū
žiančio traukinio (Markso “is
torijos garvežio” traukiamo?). 
Karvė vis karvė, redakcija dū
moja — traukinys ją suvaži- . dešinės netektų, bet ir pas iš
neš. Išsigelbėtų, jei pasiryžtų 
ant ragų pasikabinti po atomi
nę bombą ir durtų istorijos bė
giais atsitrankančiam trauki
niui. Garvežys į dausas grybu

galvą
LAIŠKAS REDAKCIJAI

skaus ’

Socialiniais 
klausiniais

Socialiniai klausimai tiek pa
prastam piliečiui, tiek Ameri
kos politikui šiandien yra vie
ni pačių svarbiųjų. Socialinis 
aprūpinimas, senatvės pensijos, 
medic. draudimas ir ryšium 
su šiomis problemomis kylą 
mokesčių, pilietinių laisvių bei 
teisių ir dar kitokį klausimai 
visai suprantamai rūpi visiems.

Visi šie klausimai suaktualė- 
jo naujajai prezidento J. F. 
Kennedy administracijai subur
tus šioje svarbioje srityje. Tad 
ir Cuyshoga apskrities (Cleve- 
lando) lietuvių demokratų klu
bas šiems ir panašiems klausi
mams bent kiek nušviesti bei 
išsiaiškinti rengia viešą paskai
tą. Ją skaitys jaunas visuome
nininkas, Detroito Sočiai Se- 
eurity įstaigos valdininkas ir 
dažnas socialiniais klausimais 
rašinių autorius Jonas Šoliūnas.

Paskaita bus neilga, po ku
rios referentas atsakys į klau
simus. Paskaita įvyks balan
džio 23 (sekmadienį), 12 vai. 
(tuoj po sumos šv. Jurgio baž
nyčioje) lietuvių mažojoje salė
je. Visi Clevelando lietuviai ma
loniai prašomi ir kviečiami šio
je paskaitoje dalyvauti.

CALD Klubas

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHABD ST, N. Y . C. GB 7-113*

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 didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(vvholesale) kainomis.

K & K FABRICS
kuri nieko nežinome, kadangi 
Kongas ir Laosas mūsų spau
dai labiau prie širdies. Vaka
rai. taip pat, dar į karstą ne
gula, nors turime apsčiai meis- 
tringų dailydžių su didelėmis 1 
galvomis, kurie enefgibgai len- 
tas karstui ftimisto*-'- ' |

Pirm Prisikėlimo^ atminkime, ] 
buvo kančia ir kalvarija. An- ’ 
glas istorikas Toynbee, mūsų 
planetoje 5000 metų tarpsniu 
per 20 civilizacijų apžvelgęs, 
sprendė: “Virš tų civilizacijų 
plaukia, iš kančių pasimokini- 
mo keliu, žmonijos tikybinė pa
žanga”. (Tomas IX. p. 174). Ta
me pačiame tome jis daro ir 
šitą išvadą: “Vis smarkiau be- 
liepsnoją savitarpio brolių ka
rai tarp aitriai nesusikalban
čių nepriklausomų tautinių 
valstybių buvo dažniausios prie
žastys civilizacijoms žlugti” (p. j 
442).

Mylėt priešą — kur tau! Ge
riau pagoniškai: akis už akį, 
dantis už dantį. Paskutiniame 
“Aidų” nr. prel. Tulaba puikiai 
atpasakoja šv. Povilo gyveni
mą ir apaštališkas keliones, šis 
“apaštalas pagonims” viename 
laiškų, rodos, rašė: “Jei mo
kėčiau visų žmonių ir visų an
gelų kalbas ir turėčiau prana
šo dovaną, bet neturėčiau šir- I 
dyje meilės — būčiau it tuš- i 
čia skardis ir barškalas”.

Bet — šventą istoriją gal j 
nedera taikyti pasaulietinei is- i 
torijai? Perdaug galva skaudė- j

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

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JOSįf ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
nubirtų, bet. klausimas, kiek 
karvės beliktų?

Ir graikas Aesopas ir mūsų 
Arminas mėgo palyginimus. Im
kime dar vieną. Airys 
syki įterpė dinamito 
tarp cigarų viršutinėje 
kišenėlėje. Paklaustas,
paaiškino: Kada tik Patrikas su 
manim kalba, posakius pabrau
kia. kumštimi mano krūtinėn 
smogdamas ir cigarus sulaužy
damas. Tegul gi pabando da
bar’”. Patrikas gal smogiamos

Maikys 
lazdelę 
švarko 
kodėl?

Patarnaujame daugiau kaip 100 mėty
PASKUTINIU NUTARIMU 3%
DIVIDENDAI IŠMOKAMI —

JĮ PER METUS

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

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau (3’2%

31/2%
PER M—

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir \i% specialaus priedo)

DIVIDENDAS 
KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

’ NORMALUS
PER METUS METŲ

THE

KINGS COUNTY
**... kur jūsų pinigai

Easteni Parkn-ay Office: 
539 EASTERN PARKVVAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Ptrmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
PReeMent 3-7000

SAVTNGS BANK
A MUTUAL BANK

tarnauja tik j u m s S”
Brothvav Office: 

135 BR0AOWAY at Bedford Avė 
Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. rvto iki 7 v. Vakaro 

STagg 2-6676

New York
Member Fcderal Deposit Insurance Corporation

BROOKLYN,

1916 metais, ’9 d. sausio, kai
zerinių vokietį okupuotame 
ir prislėgtame Kaune gyvenda
mas, prelatas A. Dambrauskas- 
Jakštas dienyne rašė (tą dieną 
utilitaristai buvo mieste Brin
kę visą reikalingą metalą ir kai 
kurių bažnyčių varpus): “Atei
ti numatyti nelengva. Bet yra 
principų, kuriais galime rem
tis. Pirmoje vietoje stovi negin
čijama tiesa, kad Dievas yra 
visų tautų ir valstybių Viešpats. 
Pasaulį valdo Jis. ne diploma
tai. Dievas gi yra begalinė iš
mintis. Kas jai priešinga, ne 
gali įvykti, kad ir kažin kaip

mintingą Maikį krūtinėje bene diplomatai norėtų, ar būtų ga 
mirtina skylė prasivertų?

Velykos praėjo. Susikaupėm 
prieš Kančią. Skaitėme keturių 
evangelistų Šv. Raštą apie Kris
tų ir Jo aukos prasmę. Ar 
dingtelėjo čia bent vienam lie
tuviui pasiklausti, kiek teisėta 
šventos istorijos gijas perkelti 
pasaulietinei žmonijos ir Lietu
vos istorijai austi? Kristaus pa
lydovas. Ji gindamas, nukirto 
puolikui ausi, bet Viešpats ją 
vėl prigydė ir tarė: “Kas kar
dą. pakelia, su kardu žūsta”. 
Ar šie. Dievo žodžiai mums pri
valomi. todėl draudžia trokšti 
kitu pasaulinio (atominiu) ka
ru baigti Rytų - Vakarų rung- 
tynę dėl saugumo? Nejau Lie
tuvos ir Rytų Europos politi
nė laisvė tenuperkama kitu pa
sauliniu karu ir bus palaikoma 
vien gausingesniųjų kaimynų, 
vokiečių ir rusų, amžinu silp
numu. suirute ir menkysta?

Šv. Tėvas planuoja dideli 
Bažnyčios Susirinkimą, spręsti 
aitrų, ilgaamži Kristaus Kūno 
(Bažnyčios) išskirstymą j Rytus. 
Vakarus ir dar kaip. Ga) ir pa
saulio politikos vadams nc- 
draustina eiti panašiu diploma
tinių išsiaiškinimų (net kompro
misinių derybų) keliu, tikslu 
pasaulietinį Rytų - Vakarų gin
čą spręsti?

lipgos to trokštančios valsty
bės”.

Jei raudona Rusija ir 
ja dar nesunaikinamos 
Sodoma ir Gomora. gali 
begalinė išmintis joms dar vaid
menį randa? Redakcija sako: 
“Lietuva nejaučia Prisikėlimo, 
ji tebegyvena po kryžium. Va
karų likime Prisikėlimo švie
sos taip pat negausu”. Išvados 
gal pertarusios. nes Lietuvoje 
auga ir bręsta jaunimas, apie

Kini- 
kaip 
būti.

tų!

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones 1 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. o TeL Clrde 5-1711

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Vyt. Sirvydas

CHRUSCIOVAS Ulbrichtui: “Ar užuodi paMgtliy kv«p4?"

Licensed by Intourist
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėsms į bet kurią 
SSSR dalį.

SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

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

NEW YORK 3, N. Y, 39.- 2nd Avenue ■ 
BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue - 
BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wtlson Avė. - 
ROCHESTER, N. Y, 583 Hudson Avenue 
LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th Street — 
PATERSON 1, N. J, 99 Main Street —
NEW HAVEN, Conn, 6 Day Street —
PITTSBURGH 3, Pa.. 1015 E. Canon Street

TeL: AL 4-545$ 
TeL: OI 5-880$ 
Tel. HY 1-5290 
Tel. LO 2-5841 

FO 3-8589 
MU 4-4819 

: LO 2-144$ 
HU 1-2750 
SW 8-2868 
TR 3-1$$$ 

: TO 1-1068 
: BR 8-6966 
WA 5-2737 
.: Fl 6-1571 
: Bl 3-1787

Tel.;
Tel.:
Tel.

- Tel.:
WORCESTER, Mass, 174 Millbury Street — Tel.: 
HAMTRAMCK, Mfch„ 9350 Jos. Campan — Tel.: 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel. 
CHICAGO 22, IIL, 2222 W. Chicago Avenue — Tel. 
CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: 
SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.

• NEWARK 3, N. J.. 428 Springfleld Avenue — Tel.
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Gi ra r d Avė.. — Tel. WA 2-4035
• WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6768 
o GRANO RAPIDS, Mich„ 414 Scribner Avė., N.W. — GL8-2256 
o PASSAIC, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387 
o DETROIT, Mlch., 6440 Mtehigan Avenue — Tel.: TA 5-8090 
o VINELAND, N. J., Weot Landie Avenue, Greek Orthotfov Bldg.

Skyrius atldcrytae penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniai*
• JERSEY CITY, N. J, 75 Bright St. ir kampas Jersey Avenue
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KARD. ST. VVYSZYNSKI

Baimė būti pakaltintam
Baimė, sakoma, turinti dide

les akis: įžiūrint! pavojų ma- 
žiausiame sukrebždėjime. Vieni 
tai vadina vaikiška baime, kiti 
— moteriška. Tačiau vaikai 
dar nepažįsta gerai tikrovės, o 
moterys yra fiziškai silpnesnės. 
Vaikų ir moterų baikštumas 
yra normalus, siekiąs savisau
gos: neišsistatyti galimam pavo
jui

Tiktai ligūsti asmenys turi 
perdaug įdilgintą vaizduotę. Jų 
bailumas yra nenormalus. Vi
dun Įsigraužusi baimė sunkiai 
iškrapštoma. Kartais ji virsta 
beprotybe.

Protinga, rodos, vengti, kad 
nebūtum be pagrindo pakaltin
tas. Kiekvienam rūpi geras var
das. Jis yra taip pat mūsų ap
sauga. Bet ir čia gali būti per
žengtos baiminimosi ribos: bi
joti kiekvieno šnabždesio, tei
sintis dėl kiekvienos paskalos. 
Ką kiti pasakys ar sako? Ge
riau nesiimti kurio darbo, nors 
ir teisingo bei reikalingo, ne
gu susilaukti priekaišto.

Tai jau ligūstas bailumas. Jis 
nieko negali duoti gero, išsky
rus pralaimėjimą. Kas nuolat 
teisinasi esąs nekaltas, sudaro 
lutiem įspūdį, kad yra priešin
gai. Perdaug uoliai gindamasis 
susilpnina savo padėtį. Gyveni
mas nemėgsta bailiųjų. Jis rei
kalauja drąsos, kartais ir su 
rizika, jei siekiama gero tikslo.

Paradoksas arba nesąmonė 
yra tai, kad drąsiau siekiama 
pikto negu gero. Piktybė yra 
labai veržli. Ji nesibijo nei kal
tinimų nei akių badymo. Ji ki
tiem akis dreskia, įžūliai pulda
ma. Ypačiai puola tuos, kurie 
stoja jai priešintis. Apšaukia 
taikos. ardytojais, kenkėjais, 
žmonių laisvės priešais. Verčia 
teisintis dėl priekaištų ir kalti
nimų, kad tuo gynimuos! būtų 
lipdyta, jog piktybė kalba tie
są.

Tai- yra šėtoniškas metodas, 

bet gyvenime jis yra, nes eina 
nuolatinė kova tarp gero ir pik
to. Nors ir sakoma, kad gėris 
bei tiesa laimi, bet tas laimėji
mas neateina be kovos ir be 
drąsiųjų ryžto. Gėri reikia taip 
pat laimėti savo pastangom.

Drąsos laisvajam pasauliui 
labiausiai stinga. Yra įsivyra
vusi ligūsta baimė: gąsdintis 
kiekvienu komunizmo riksmu, 
mažiausiu jo šnabždesiu, men
kiausia užuomina, jog gali būti 
nušluotas nuo žemės paviršiaus. 
O kodėl negali būti priešingai? 
Jei tiesa laimi, jei laisvė yra 
brangiausias žmonėm turtas, 
kodėl privengiama drąsiai ir 
ryžtingai užsistoti laisvės kovo-’ 
tojus? Kitaip negalima to išaiš
kinti, kaip tiktai baimės kom
pleksu — baimės būti pakal
tintam.

» • a
Sovietai jokių kaltinimų ne

paiso. Kaltinimų didelių ir žiau
rių, nes savo nagus yra priki
šę ir tebekiša į visus kraštus, 
į visų laisvę, į visų vidaus san
tvarką. Ir visi tyli. Pasiplaka 
tik žodžiais. Kai prireikia veiks
mo, susilaiko. Pristinga drąsių
jų, lyg bailumu būtų galima ką 
nors laimėti.

Amerika, kuri visada gynė ir 
tebtgina tc:singą reikalą, vis 
patenka Į kaltinimų ugnį, nes 
savo politikoje tebesidairo, ką 
kiti pasakys. Apdairumas yra 
reikalingas, kada tam tikri 
veiksmai yra rizikingi, bet ne
turėtų būti baimės dėl kalti
nimų nei atdairos į kitų sava
naudiškus interesus. Amerikie
čių spaudoje yra pasigirdę bal
sų: “Jeigu sąjungininkai sutin
ka ir nori mums padėti — ge
rai ... Jei ne, tai lieka mūsų 
atsakomybei veikti taip, kad iš
saugotume savo gyvybę ir kraš
tą ... Jei yra rizika dėl gyvy
bės, tai tokios rizikos privalo
me imtis. Mūsų rizika vra Ku
ba!”.

Su 1956 metų spalio mėne
siu atėjo Lenkijoje galas sta
linizmui ir prasidėjo naujas 
periodas, kuriame buvo gali
ma lengviau atsikvėpti viešaja
me gyvenime. Vis dėlto šian
dieninis Lenkijos režimas, vai
ruojamas daugiau Gomulkos, 
komunistų partijos pirmojo se
kretoriaus, negu ministerio pir
mininko Cyrankevičiaus, yra 
totalitarinis ir radikaliai prie
šingas demokratijai. Betgi jį pa
lyginus su tuo, kas buvo prieš 
1956 m., atrodė, kad daugiau 
atsižvelgs į gyventojų daugu
mos nuotaikas. Buvo visai lo
giška laukti, kad palaipsniui 
gerės santykiai ne tik tarp val
džios ir nekomunistinės inte
ligentijos, bet ir tarp Valsty
bės ir Bažnyčios. Iš tiesų, pir
masis naujos vyriausybės, susi
dariusios po salio mėnesio re
voliucijos, žygis buvo pripažin
ti dar 1950 m. sudarytą tarp 
vyriausybės ir episkopato mo- 
dus viVendi. Atrodė, kad ka
talikų Bažnyčia Lenkijoje, tu
rėdama kad ir minimalines pa
kenčiamas sąlygas, galės ramiai 
tęsti savo darbą. Deja, šios vil
tys nepasitvirtino.

Kad Gomulkos valdžia nepa
lieka Bažnyčios ramybėje ir nė
ra nusiteikus suteikti jai dau
giau veikimo laisvės, ar bent 
palikti laikinai ją ramybėje, 
matyti iš to, kad šių metų sau
sio 21 komunistų partijos cen
tro komitetas priėmė politinio 
partijos skyriaus išdirbtą vals 
tybiniy mokyklų darbo progra
mą, pagal kurią religijos dės
tymui nėra vietos valstybinių 
mokyklų klasėse. Šis nutarimas 
yra griežtai priešingas 1950 ba
landžio 14 pasirašytam tarp 
valdžios ir episkopato susitari
mui. pagal kurio 10 st.: ‘‘val
džia neturi minties apriboti da
bartinį religijos mokymą mo
kyklose". Tada buvo sutarta, 
kad religijos programos bus 
nustatytos mokyklų vadovybės, 
susitarus su episkopato atsto
vais. kad mokyklos parūpins

Valstybė prieš Bažnyčią Lenkijoje
Tempiasi santykiai tarp vyriausybes ir vyskupų

reikalingus vadovėlius, kad pa
sauliečiai ir dvasiškiai katechis- 
tai bus lygiai traktuojami su 
kitų dalykų mokytojais, kad 
religinio mokymo inspektoriai 
bus parinkti mokyklų vadovy
bės, susitarus su episkopatu. 
Be to. buvo pramatyta ir su
tarta. kad “tuo atveju, jei bus 
Įkurta nauja mokykla ar per
reformuota jau veikianti į to
kią, kurioje nėra religinio mo
kymo, tėvai katalikai, jei to 
norės, galės savo vaikus pa
siųsti i mokyklą, kur religijos 
yra mokoma”. Tokie buvo su
sitarimo nuostatai, kurie dabar, 
pašalinus religijos dėstymą mo
kyklose. sugriauti.

Už “nuolaidas", kurias val
džia padarė mokyklų srityje, 
Lenkijos vyskupai turėjo sumo
kėti tam tikrą kainą: jie pa
darė tam tikru Įsipareigojimų, 
kurie leido Gomulkai tikėtis, 
kad ateityje iš katalikų pusės 
nebus nemalonių staigmenų. 
Vyskupai įsipareigojo kreiptis 

PAŠNEKESYS Lenkijos kaimelyje.

į dvasiškiją. kad ši “savo reli
gines pareigas vykdydama, mo
kys tikinčiuosius gerbti valsty
bės teises ir autoritetą pagal 
Bažnyčios mokslą”. Be to, vys
kupai turėjo pripažinti, kad 
"istorinės, kultūrinės ir religi
nės teisės bei istorinis teisin-

W. GOMULKA

gumas reikalauja, kad prisijung 
tosios teritorijos amžinai turi 
priklausyti Lenkijai".

Prisijungtosios teritorijos se
niau priklausė Vokietijai ir 
Potsdamo susitarimu buvo pri
skirtos Lenkijai. Juridiškai, pa
gal tarptautinę teisę, jos yra 
tik laikinai administruojamos 
Lenkijos, kol bus sudaryta su 
Vokietija galutinė taikos sutar
tis. Tuo tarpu Varšuvos vyriau
sybė jas laiko jau galutinai ati
tekusiomis Lenkijai. Lenkijos 
vyskupų įsipareigojimu pripa
žinti ir ginti Lenkijos vakarines 
sienas (Oderio Neissės liniją) 
valdžia daug laimėjo. Betgi rei
kia pripažinti, kad vyskupai, 
duodami tokį pasižadėjimą, ne
daug ką paaukojo žinant, kad 
lenkų antivokiškas nusistaty
mas yra lygiai stiprus ir dva
siškuos sluoksniuose.

Kai 1957 Gomulka pareika
lavo, kad prieš septynerius me
tus sudalytas modus vivendi 
būtų iš naujo peržiūrėtas, jis

LENKIJOS komunistų partijos 
būstinė Varšuvoje.

pirm to pasirūpino sužinoti, 
koks yra tėvų nusistatymas vai
kų religijos mokymo klausimu. 
Į klausimą: "Ar norite, kad jū
sų vaikai būtų mokomi religi
jos" 98 procentai atsakė taip. 
Po šitokio tėvų plebiscito, Go
mulka atsisakė nuo naujų de
rybų ir paliko galioje 1950 su
sitarimą, kuris dabar iš valdžios 
pusės yra sulaužytas.

Reformuodamas mokslo pro
gramą mokyklose, Gomulka no
rėjo pabrėžti, kad valstybė re
ligiją laiko privačiu piliečio 
reikalu. Iš kitos pusės labai 
smarkiai akcentuojama, kad ko
munistų partijos svarbiausias 
uždavinys — formuoti politiš
kai ir ideologiškai jaunimą ir 
rūpintis jo morališku auklėji
mu”. Toliau pabrėžiama, kad 
valdžia nekliudys tėvams, ku
rie nori, kad jų vaikai būtų mo
komi religijos, tačiau “visų tė
vų, tikinčių ir netikinčių, gero
vė reikalauja, kad religija bū
tų mokoma už mokyklos sie
nų”. Iš viso matyti, kad po 
1956 spalio mėn. revoliucijos 
mokyklose panaikintas privers
tinis marksizmo-leninizmo kur
sas, vėl bus Įvestas privalomu 
dalyku Į mokyklas.

Reikia atkreipti dėmesį Į ko
munistų partijos centro komi
teto padarytą skirtumą tarp 
krikščioniškos moralės, kuri tu
rinti liktis privačiu kiekvieno 
reikalu, ir viešosios moralės, 
kurios mokyti bus mokytojų 
reikalas ir pareiga. Čia nėra 
noras, kaip kas aiškina, atskir-

(Nukelta Į 4 psl.)
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(6)
Naktiniai tardymai Liubian- 

kos kalėjime buvo dažniausiai 
vartojama priemonė kankinti 
suimtuosius. Prisimenu vieną 
savo celės kalinį, kuris pen
kias ar šešias naktis buvo ve
damas tardyti, kol iš jo pada
rė nebe žmogų, o skudurą. Die
ną nebuvo galima atgauti ne
miegotų naktį' valandų. Griež
tai buvo žiūrima, kad ilgom, 
baisiai nuobodžiom dienos va
landom — praradus tris, ke
turias arba ir visas nakties 
miego valandas — nelaiminga
sis negalėtų nusnūsti. Jis tie
siog virto iš kojų celėje arba 
pas tard/toją. Tebuvo leidžiama 
valandai arba mažiau prigulti 
rytmetyje, bet tardytojas galė
jo ir tai uždrausti. Visą kitą 
laiką nebuvo galima sumerkti 
dkių nei stovint nei sėdint. 
Kas drįsdavo snusterti, buvo 
užrėkiamas ir grasomas. Jei to 
nepakakdavo, sodydavo karce
riu, kur miego jau “nesinorė
jo”: reikėjo stovėti cemento 
grindinyje ir dideliam šaltyje 

arba troškinusiam karštyje .. .
Ne tik tuo būdu buvo iš

spaudžiami “prisipažinimai”. 
Buvo dar efektingesnių kanki
nimo priemonių: daužė kumš
čiais, spardė kojomis, mušė laz
domis ir rimbais, kabindavo už 
kojų galva žemyn, versdavo sė
dėti ant kokio smaigalio, statė 
po šaltais vandens lašais, pur
tė elektros srove — griebėsi 
ir kitokių velniškų kankinimo 
priemonių, apie kurias čia ne
galiu nė rašyti. Tardymo metu 
tų kankinimo priemonių beveik 
nepatyriau; vėliau ir jų para
gavau.

Vėliau man teko sutikti kali
nių su kankinimo žymėm. Kai 
kuriem buvo išmušti visi dan
tys. Vienas vokietis pirtyje 
man rodė savo kūną, suaižytą 
rimbų. Vienas vargšas nelai
mingas jaunuolis ukrainietis, 
sutiktas Vorkutoje, buvo pa
verstas žmogaus griuvėsiais: 
sulamdytais šonais, sulaužyta 
nugara. Sunkiai begalėjo pasė
dėti ir vos bepaeidavo, atsirem
damas dviem lazdom ... Tūks

tančiai žmonių beveik tais pa
čiais žodžiais pasakojo apie 
kankinimų siaubą Įvairiuose ka
lėjimuose rytinėje Ukrainoje, 
rytinėje Vokietijoje, Vengrijo
je, Gudijoje, Baltijos kraštuo
se. Iš sovietinių koncentraci
jos stovyklų ir kalėjimų labiau
siai pagarsėję buvo Lietuvos 
Brastos ir Liubjankos.

LUBJANKA, jeigu į ją žiūri 
iš lauko, neatrodo baisus pa
statas. Senas viešbutis (— prieš 
pirmąjį pasaulinį karą apdrau- 
dos bendrovės namai. Vert.) 
buvo paverstas kalėjimu. E lau
ko nieku nesiskiria nuo kitų 
namų — joks karceris. Langai 
dideli ir normalaus aukščio, 
grindys medinės, sienos šviesių 
spalvų. Suprantama, langai ne
buvo palikti tokie, kokie pada
lyti; tai būtų perdaug jau žmo
niška ... Langam buvo pritai
kytos geležinės grotos, o iš lau
ko dar prikalinėtos medinės dė
žės, vadinami “antsnukiai” (na- 
mordniki); pro juos vos besima
lė dangaus sklypelis.

Dėl to būtų dar pusė bėdos 
— lyg skaudi trynė ant kojos 
piršto. Liubiankoje buvo tokie 
potvarkiai ir tokia elgsena, ku
ri be atlydos kankino, tiesiog 
užmušinėjo. Buvo nuolatinis bil
desys ir triukšmas — tasai di
delių raktų žvangėjimas prie 
vartų, tas įkyrus ir dažnas 
varstymas langelio duryse, ta
sai laukinis riksmas cerberių 
(sargų). Tai ėdė nervus ir krau

ją. (Toliau rašoma visa dienos 
eiga, skurdus maitinimas, nuo
latinė kontrolė, varinėjimas sa
viem reikalam ar pirtin, griež
tas Įsakymas neužsikloti rankų 
gulint ir naktį, kad pastebėtų, 
ar kas nėra venų persipiovęs 
— dingtų tardymui kankinama
sis).

Mūsų celė šventė mano var
dines liepos 12, senuoju kalen
dorium. Jau buvome sugulę 
nakčiai, kai durys atsidarė su 
dideliu triukšmu. Storu balsu 
vienas iš sargybinių pašaukė 
mane vardu ir pavarde, paklau
sė dar kitų bendrybių pasitik
rindamas, ar tasai, kurio rei
kia, ir pasakė:

— Pasiruošti su visais daik
tais!

Durys vėl užtrenktos. Turė
jau kiek laiko atsisveikinti 
draugus ir savo kamerą. Mane 
nuvedė į vieną kambariuką, 
kur iškratė Įprasta jiem tvar
ka ligi Adomo marškinių. Užda
rė tokiam gurbe, kur buvo tik 
naktinis staliukas ir suolelis. 
Naktį praleidau bemiego. Anks
ti ryte mane išvedė prie iš
ėjimo. Kieme laukė “juodasis 
varnas”. į kurį įgrūdo ir užda
rė. lyg kokį žvėrį narve. Paju
tau, kad už sienų buvo žmo
giškos būtybės, suslėgtos ir 
kenčiančios, kaip ir aš. Kas jie 
tokie0 Gal kas nors iš mano 
draugų, o gal koks nepažįsta
mas, suimtas net Australijoje... 
Negalėjau nei matyti nei pasi

klausti. Tegalėjau pasimelsti už 
juos, kaip ir už tironus, kurie 
kankina tiek kūnų ir tiek daug 
sielų. Meldžiausi. Meldžiausi, 
kaip Joną pranašas žuvies vi
duriuose. Meldžiausi už naują
ją Niniviją. Meldžiausi už Ru
sijos atsivertimą ir už pasaulio 
taiką.

Motoras subruzdėjo, “juoda
sis varnas” pajudėjo. Ilgą lai
ką važiavome miestu — tai bu
vo aišku. Paskui, atrodo, atsi
dūrėme už miesto. Kur veža? 
Kur Dievui patinka. Esame Jo 
rankoje net ir tada, kai žmo
nės — mūsų priešai mėtosi šen 
ir ten, vykdydami savus įgei
džius.

“JUODAS VARNAS” dar ne
buvo visai sustojęs, kai kau
kianti jo sirena pradėjo ilgai 
ir nekantriai dūduoti. Kažkas 
pravėrė vartus. Tai galima buvo 
aiškiai suprasti. Girgždėdami 
vartai užsidarė už mūsų. Pa
galiau buvo leista man išeiti iš 
“juodojo varno” lindynės. At
siradau seno teatro kieme.

Prasidėjo naujų vergų priė
mimo procedūra. Pagrindiniai 
formalumai ir nauja asmeninė 
krata. Gal turiu su savim kokį 
ginklą, kokius nors laiškus! . . . 
Nebuvo vietelės, kurios nebū
tų iššniukštinėję .. . Bet reikia 
žinoti, kad buvome viešpatijo
je nepasitikėjimo, išdavimo ir 
kontrolės.

Po mediciniško apžiūrėjimo 

mane nuvedė į patį viršutinį 
namo aukštą — 28 kamerą, 
man atrodo. Kur buvome atsi
dūrę? Kas žino? Turėjau kiek 
laiko apsidairyti ir pastebėti, 
kad būta tai ypatingo pastato. 
Nebuvo jokio koridoriaus. Vi
duje buvo didžiulė salė: nuo 
apačios buvo matoma pastogė. 
Aplinkui balkonai, metaliniai 
turėklai, vielų tinklai, laiptai... 
Po kelių tik dienų patyriau, 
kad esu Leforto kalėjime .. . 
Jį statė vienas prancūzas archi
tektas carienės Kotrynos II į- 
sakymu ir, man rodos, pats pir
mas buvo jame uždarytas ... 
Paaiškėjo ir kam geležinės už
tvaros: kad kaliniai nenušoktų 
ir nenusižudytų. Tie visi apsar- 
gos išradimai buvo Ježovo lai
kų. Tada atsirado ir “antsnu
kiai” langam.

— Tai karinis kalėjimas. Vie
nas iš pačių griežčiausių. Čia 
suvežami tie. kuriuos norima 
prispausti ypatingomis baudo
mis. — aiškino man vienas iš 
nelaimės draugų.

Iš tikrųjų man nebuvo pras
čiau negu Lubjankoje. Apie 27- 
28 dienas džiaugiausi ramybe: 
tardytojai manęs nesiteiravo. 
Galėjau susikaupti ir atlikti 
dvasinius pratimus. Prasčiau bu 
vo nuvedus į apatinį aukštą: 
buvo drėgna, viskas dvokė pe
lėsiais.

Pradžioje sėdėjau kameroje 
drauge su kapitonu gudu, ki
lusiu iš tos Gudijos dalies, ku

ri visą laiką buvo sovietų val
doma. Tai buvo pirmasis as
muo, kurį pasirinkau paveikti 
po savo dvasinių pratybų. Bet 
didelės paguodos iš to neturė
jau. Sovietiškai auklėtas ateis
tas, paveiktas dar neteisybės 
tų, kuriem buvo tarnavęs, neį
stengė pakilti aukščiau men
kystės, į kurią buvo mūsų sie
los (murkdytos. Buvo apkaltin
tas išdavęs tėvynę, nes pateko 
vokiečiam į nelaisvę pirmomis 
karo dienomis, būdamas namie 
atostogose. Negalėjo to netei
singumo pakęsti, graužėsi dėl 
10 metų bausmės, buvo nepa
guodžiamas. Raginau jį pasiti
kėti Dievu, bet jisai priešinosi, 
argumentuodamas mano kalini
mu:

— Štai, jūs. — kalbėjo, — 
negeresnėje būklėje už mane 
ir neišvengsite dešimties metų 
priverčiamojo darbo, nepaisant 
ilgų savo maldų ir pasitikėjimo 
Dievu.

— Dešimtis metų priverčia
mojo darbo man yra garbė. — 
atsakiau. — Aš būčiau laimin
gas galėdamas paaukoti dėl 
Kristaus meilės visą gyvenimą...

— Aš nesuprantu, ką aš ga
lėčiau veikti iš amžinojo gvve- 
nimo. Verčiau man gyventi že
mėje, o ne rojuje. Aš noriu gy
venti. Jei Dievas yra. tegrąži
na man laisvę, teduoda man 
geriau gyventi žemėje. Visa ki
ta man nesvarbu!

(bus daugiau)
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ROTA LEE - KILMONYTE su velykiniais margučiais.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Kaip ii spaudos matyti, tarp

ku. Bu» dabarNaiii įvykiai yra Ak, pagaliau ir pats kard. Vi-

rinkimai Jungtinių Tautų prie- būtų, sunku tikėtis net neko- 
žiūroje. Tų pačių dalykų reika- monistinėje, o tik laicistinėje

comb rezoliucijos reikalui šis 
Alto vienetas nori ir trokšta, 
kad visi Los Angeles lietuviai

Viršelį piešė P. Jūriais. Išleido 
“Lietuvių Dienos” 1961 m. Kai
na 1.90 dol. Gaunama pas pla
tintojus ir leidykloje: 4364 Sun- 
set BlvtL, HoDyvrood 29, Calif.

Lipscomb rezoliucijos. Prašyti valdo komunistai. Nereikia pa- 
Amerikos Kongresą ir vyriausy- miršti, kad Lenkijos Bažny- 
bę, kad toms dviems rezoliu- čia, pasitikėdama 1950 snsifa- 
cijoms (S. Con. Res. 12 ir H. rimo nuoširdumu, visą savo dė-

ligijos į parapijų religijos kur- 
reikalaujam, kad komunistai ap- sus. Tokiu būdu kova tarp pris
ieisiu Lietuvą, kad būtų sugrą- šingų ideologijų ir moralių bū- 
žinti tremtiniai iš Sibiro, kad sianti nors atvira, bet garbin- 
Lietavoje būtų pravesti laisvi ;

SUMM** BBSORTS

U.8. HtahMmy (N**r Port Jatvi*) 
* 2M, MontaVMb N. J. - 5 irt-

Visas dėmesys šen. Tom Kichel rezoliucijai
Alto Los Angeles skyrias, 

vadovaujamas inž. Juliaus Jo-
__________________LOS ANGELES, CALIF.

Evans St, Los Angeles. 27, Ca
lif. Telef. NOrmandy 4-1707.

AiMrikMiai apie Rūtą Kil>

BirtoHo tragHkyiY įvykių

komisijų nariams, prašydami 
jų, kad jie duotų teigiamą ei
gą ir balsuotų už S. Con Res. 
12 ir H. Con. Res. 153. Alto 
Los Angeles skyrius padeda pa
rašyti laiškus visiems, kurie 
patys dėl vienos ar kitos rie- 
žasties to negali adaryti. Los 
Angeles ir apylinkės lietuviai 
minėtu reikalu prašomi kreip
tis į inž. Julių Jodelę, 3803

Los Angeles Herald and Ex- 
press, vienas iš keturių didžių
jų vietos dienraščių, balandžio 
12 numeryje įdėjo per ketu
rias skiltis didžiulę Rūtos Kil- 
monytės nuotrauką ir puikų 
straipsnį apie ją. Straipsnio 
antraštė: “Charming actress is 
today‘s Guest”. šis straipsnis 
pasirodė ryšium su Kilmo- 
nytės role filme “Operation 
EŠchmann”. Straipsnyje mini
ma, kad Rūta Kilmonytė yra lie
tuvių kilmės (“... born of Lfth- 
uanian parentage in Montreal,

Los Angeles lietuviai birže
lio tragiškuosius įvykius pami
nės šiais metais, kaip ir pra
eityje, kartu su latviais ir es
tais birželio mėn. 11 d., sek
madienį, 3 vai. popiet ukrai
niečių salėje, 4315 Melrose 
Avė., Los Angeles mieste. Mi
nėjimui šiais metais vadovau
ja lietuviai bendrame pabal
tintų komitete (Baltic States 
Joint Committee). Lietuviams 
šiame komitete visad atstovau
ja Alto vietos skyrius. Pabal- 
tiečių komitetas skiria visą dė
mesį šen. Tom Kuchel ir kon
gresai. Glen Lipscomb rezoliu
cijos pravedimui JAV Kongre-

DAIL. K. ŽOROMSKIS

KAIP NUSTATOMA PAVEIKSLO VERTE?
tą “kas” — į daiktą. Tačiau, 
kada žmogus priėjęs prie me
džio, pradeda užmiršęs tą “kas” 
analizuoti (kokia jo žievė, kokie 
jo lapai, kokios jo šakos, šis 
auga toks, o anas kitos), jis 
pradeda gėrėtis, kurti himnus. 
Va, čia ir prasideda menas, jis 
pamato tą “kaip”.

Lygiai taip pat ir su menu. 
Jeigu žmogus paveiksle tik ma
to, kiek ten obuolių ir kokios 
rūšies tie obuoliai ar buteliai, 
jis tikrosios estetikos nepajau
čia ir tikrosios tapybinės te
mos nesupranta, nes jis temato 
tik tą “kas”. O kada žmogus 
pamato, kaip tas paveikslas su
komponuotas (estetinių formų 
atžvilgiu), spalvinės konstrukci
jos atžvilgiu ir kaip ta spalva 
užtepta ant drobės, — jis at
sistoja ant tikrojo pažinimo 
laipto ir estetinio vertinimo ir 
iš to kylančių tikrų emocijų 
(teigiamų ar neigiamų), nes pa
gal “kaip” nustatoma paveiks
lo vertė. Elementas “kas” gali 
būti paveiksle ir gali būti iš jo 

. _ išjungtas (kaip pašalinis, kaip
_ _ paveikslo vertė vfcei* laikais ir literatūrinis elementas). Elemen

tai dienai -kalbėtojus iš žymių panašių informacijų, gali rašyti visuose stiliuose.
amerikiečių tarpo. Tegu jie su- pirm. Juliui Jodelei, 3893 Evans

Birželis ir mūsų politines pareigos 
šiemet sueina dvidešimt me

tų, kaip prasidėjo mūsų tautos 
tragiškos dienos ir baisieji bir
želiai. Lietuvių visuomenė, be 
abejo, šią liūdną sukaktį pla
čiai paminės. Bet būtų laikas 
teigti ašarojimus ir dūsavimus 
mūsų pačių tarpe. Tie minėji
mai ruošti amerikiečiams, o ne

ma greitesnę ir teigiamą eigą.
Birželio sukakties proga rei

kia išjudinti visus lietuvius, 
kad nedelsiant rašytų kongres- 
manams ir senatoriams laiškus, 
prašydami paramos minėtoms 
rezoliucijoms. Alto Los An
geles skyrius yra išleidęs lape
lius, kuriuose skelbiami jų ad
resai ir pavardės. Kas norėtų

(Tąsa iš praėjusio nr.)
Bazė, pagal kurią meno kū

rinys vertinamas, visais laikais 
pasiliko ta pati ir pastovi Kei
čiasi tik kai kurie'elementai. 
Tie besikeičią elementai daž
niausiai būna skoliniai iš kitų 
meno šakų (muzikos, literatū
ros, architektūros).

Tie tikrieji ir pastovieji ele
mentai tapybos mene yra du 
— kompozicija ir viena techni
ka.

Ši yra tikroji tapybos tema.
No "kas", o "kaip".

Tą “kaip” sudaro kompozici
ja formos arba linijos, spalvos 
kompozicija ir technika. Kom- 
pozicija, • arba formos struktū
ra, rodo, kaip sukonstruota li
nija, spalvos konstrukcija rodo, 
kaip išbalansuota spalva. Tech
nika gi parodo, kaip gerai ir 
kokiomis priemonėmis uždėta 
spalva ant medžiagos.

šie trys elementai — lini
jos arba formas konstrukcija, 
spalvos konstrukcija ir techni
ka — ir yra tie estetiniai vie
netai, pagal kuriuos nustatoma

estetine forma, spalva ir tech
nika). Jeigu jis griūna, tai reiš
kia, kad “kas” buvo įvestas ne 
vietoje, kad buvo tik efektyvi 
priemonė žmogaus akiai apgau
ti, — kitaip sakant, — kompo
zicinė nesąmonė. Taigi, tdš 
“kas” yra tik pašalinis elemen
tas, tik literatūrinis skolinys, 
kuris į paveikslą gali būti į- 
vestas arba iš jo išimtas. To
dėl jis turi paveikslui nei kliu
dyti, nei padėti, nes jis faktiš
kai nėra paveikslo tema.

Kada elementas “kas” yra pa
veiksle, turime daiktinę tapybą: 
kada jis išimamas — turime 
abstrakčiąją, arba bedaiktų ta
pybą. Lietuviškiausiai gal būtų 
— vaizdinis menas ir bevaiz- 
dis menas, nors priimtina for
ma būtų: daiktinis ir bedaįktis 
menas.

Kompozicija
Apie pačią kompoziciją yra 

daugybė knygų ir Įvairiausių 
apybraižų, tarp kurių galima 
pasiklysti ir nesuprasti. Maž
daug prieš porą mielų man atė
jo tokia mintis, kuri labai pa
prasta ir kondensuota. Rezulta-

dvidešimčia metų, tegu jie apie 
tai ir pakalbą. Kai minėjimuo
se dalyvauja kongresmanas, ar 
senatorius, ar majoras, ir spau
da labiau kreipia dėmesį. Pa
daro nuotraukų, nesigaili apra
šymų. Su vietine spauda verta 
sueiti į glaudų kontaktą. Ra
dijo ir televizijos stotys taip 
pat galėtų prasiverti, diskusijų 
ar kitokiomis formomis infor
muojant apie įvykius, kurie ga
li būti įdomūs amerikiečiams, 
ne vien mums.

Ta proga jau iš anksto pa- 
ruoštinos rezoliucijos vyriau
sybės nariams ir spaudai, šiais

tą “kas” iš paveikslo išėmus, te pasirodė, kad šią mano for- 
Tąigi, ne kas, o kaip, ši ir paveikslas — tikroji tapyba — mulę mano studentai labai grei- 

St., Los Angeles 27, Calif. yra tikroji ir grynoji paveikslo tari pasilikti nesugriautas, ne- 
A. R. tema. Žmogus įpratęs žiūrėti į pajudintas (savo kompozicija,

(Atkelta iš 3 psl.) 
ti šventus dalykus nuo profa
niškų, o tik noras išstumti iš 
mokyklos kunigo įtaką ir ne
leisti, kad marksizmo - leniniz
mo filosofija ir moralo būtę 
kliudoma kitokios moralės ir 
filosofijos. Režimo palaikytojai 
ir propagandistai, neišskiriant 
nei iPiaseckio vadovaujamų 
“Pax” katalikų, aiškina, kad 
tėvai galės nekliudomai pa

motais rezoliucija turėtų būti siųsti savo vaikus mokytis re- 
, trumpa ir kondensuota: mes

se. Šis komitetas kreipsis į vi
sus lietuvius, latvius ir estus, 
ragindamas juos įsijungti į laiš
kų rašymo akciją Senato ir 
Atstovų Rūmų užsienio reika
lų komisijų nariams.

Speciali literatūra šen. Tom 
Kuchel razoHudjo* reikalu

Alto Los Angeles skyrius iš
leidžia dideliu tiražu specialų 
lapelį (lietuviškai ir angliškai) 
šen. Tom Kuchel ir kongresm. 
Glen Lipscomb rezoliucijos rei
kalu. Tame lapelyje bus patiek
ta visa reikiama informacija 
tuo reikalu: bus duodama pa
ti rezoliucija, Senato ir Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų ko
misijų narių pavardės, laiškų 
pavyzdžiai jiems, pačių ameri
kiečių pasisakymai tuo reika
lu ir k. šie lapeliai bus pa
skleisti Kalifornijos ir viso 
krašto lietuvių tarpe. Kodėl ki
tiems Alto skyriams nepasekti 
šiuo pavyzdžiu? cc.

SUMMER RESORTS

VENDOME PLAZA HOTEL — 510 
Ocean Avenue. Long Branch, N. J. 
Gala Opening July 4th. The perfect 
vadation spot in Long Branch, NJ. 
Italian-American cvisine. Ali sports 
&. activities. Nejur Catholic church. 
Rates from $70.00. Under personai 
direction of Mr. Amedeo Colitti.

CA 2-6484

NMt food. Writo for 
J* or phono Charta* 
fofohart — Montagu*

3-tM3

Atlantic City** N*w Luxury Motei

Iowa A Pacific Ava*., Atlantic City,' N.J. 
induor Heated Svmimmg Pobi; Tv. 
HiFl i* *11 unite. 2 B.vcka tu Catholic 
Churėti; Short Biock tu Cunvention Hali. 
$5 up puraus— 2 m rm. *'ree Parkiug. 
FREE Continental Breakfast. AT 5-blO.i.

RIVERVIEW FARM and MOTEL
PrattsvHle 3, N.Y. Tel. AX 9-3404 
“For r'un.. -tor KelaxaUon”. Modern 
accom. Kooms & caoins with privalė 
bauis. bacceu. einame serveu hovel 
scyle. Swimming, iisning, bicycies, 
lawn sportą, daucing. goti. Catnoiic 
Cnurch nearby. Fanuiies invited. $42 
to $oU. Wntę j caU Mrs. Moore, prop.

SUMMER CAMPS

CAMP AUXILIUM
Giria between ages of 6 and 14

WeeKiy rate $25.00. Sister Rosalie, 
F.M.A.; RJl>.4, Box 538, Newton, in.j. 
Kesident Nurse; under supervision 
oi Salesian Sisters. Boating, Swun- 
mmg, HiKing, Crafts, Hobbies, Dra- 
niatics. Teiephone UUpont 3-2621.

Camp' Mother Mazzarello, N. Halc- 
don, N.J. (Guest House for VVomen) 
July to Aug^ weekly rate $30. Semi- 
Private rooms, food: plenty & well- 
prepared. Chapel, a picturesąue spot. 
Conducted by The Oaughters of Ma
ry Help of Christians. (Salesian Sis- 
ters of St. John Bosco). Att: Sister 
Carmela, F.M.A. 659 - 723 Belmont 
Avė., N. Haledon, N. J. HA 7-0452.

NAMUKAI (COTTAGES) ATOSTOGOM
Jau laikas pagalvoti, kur vasarosime? Pačiame kaimo viduryje. 
prieThomhurst State Park, turime prieinamomis kainomis išnuo
mojimui 7 namukus. Kiekvienas turi virtuvę, valgomąjį ir 3 miega
muosius, šiltą ir šaltą vandenį, čiurkšles, vidaus išvietę. Sezonas 
prasideda birželio 15 ir baigiasi rugsėjo 15. Kaina visam sezonui 
$400.00. Gazo kaina atskirai. Galima išnuomoti vienai savaitei ($50), 
dviem ($100), trim ($150), keturiom ($200) ir aštuoniom ($350). 
Pagrindiniam name yra 7 kambariai, gerai įrengti — po 75 dol. 
savaitei su 2 dol. už gazą. Užsakymai priimami iki gegužės 15 d. 
Informacijos reikalais rašytizOSADA WARSZAWA — SPOJNIA 
FARM HOME for the AGED and DISABLEO — Thornhurot, Pa., 

Tek VIctor 2-9000, o Scrantone Diamond 6-3036.

THE Camp for YOUR Boy

DON BOSCO CAMP
tai ir teisingai perkanda.

Kompozicija yra reliatyvus 
balansas tarp erdvės ir masės.

Vartoju žodį — reliatyvus, 
nes priklauso kaip ir kiek kū
rėjas tą balansą jaučia. Jame 
yra kūrėjo laisvė. Erdvė šiuo 
atveju yra medžiaga, ant ku
rios paveikslas bus piešiamas, 
masė — daiktas arba eilė daik
tų, kurie tarnaus paveikslo kon
strukcijai. Daiktas, kaip toks, 
turi savo formą arba piešinį.

Tačiau daikto forma nėra es
tetinė forma.

Daikto forma priklauso nuo 
šviesos elemento, kuris daikto 
formą ^suskaldo į įvairiausias 
naujas formas. Jeigu mums pa
sisektų išjungti šviesą ir šito-, 
je padėtyje vis dėl to dar daik
tą matytume, tai daikto forma 
būtų vienintelė estetinė forma, 
šviesos elementas, įvesdamas 
priedu dar šešėlių elementą, 
keičia daiktų formas ir daly
vauja kompozicijos struktūroje 
— forminėje ir spalvinėje.

Balansuojant masę su erdve, 
turi būti ne tik masėje, bet ir

pasėka kify komumstinię vals
tybių ir jų partijų spaudimo. 

, Rytų Europos komunistinės 
valstybės ir partijos negalėjo 
pakęsti iki šiol Gomulkos ves
tos linijos Katalikų Bažnyčios 
atžvilgiu. Jiems atrodė, kad tai 
yra Išdavimas komunizmo prin
cipų, ir greičiausia Kremlius 
reikalavo, kad būtų sutvarkyti 
Gomulkos išsišokimai".

Nereikia pamiršti, kad Mask
vos nurodymais vyksta kituose 
kraštuose gana žiauri kova su 
Katalikų Bažnyčia. Tad ir Len
kija negalėjo liktis laiminga sa
la komunizmo jūroje. Nors So
vietų Sąjungoje stalinizmas nu
galėtas, bet jis pasiliko Ven
grijoje po 1956 revoliucijos, 
jis stipriai laikosi Albanijoje, 
ir niekas nepasakys, kad jis 
buvo visiškai nugalėtas Rumu
nijoje, Bulgarijoje ir Cekoslo-

_________________  —K_______  - vakijoje. Gomulka ir taip tari erdvėje surandamos estetinės 
Con. Res. 153) duotų kaip gali- mosį sukoncentravo į religijos 23115 gyvenimas”), klasikų ir daug priešų ir negali nepa- 

vertingų romanų (pvz. Bemanos klusti bendram dirigentui iš 
veikalai). Taigi, nors katalikai Maskvos, kad tuo būdu nepa-

Bet ne vien tik religijos iš 
mokyklų pašalinimas yra ženk
las pablogėjusių valstybės ir 
Bažnyčios santykių Lenkijoje. 
Yra ir kitų faktų, kurie rodo, 
kad Lenkijos Bažnyčiai ateina 
sunkios dienos. Netgi iki šiol 

, valdžios globojamas “Pax” ju
dėjimas, kuris apie save subū
rė katalikus “progresistus”, ne
betenka valdžios malonės. Prieš 
kelias savaites “Pax” vadovas 
Piaseckis po ilgo pasikalbėjimo 
su valdžios atstovais pranešė, 
kad ateityje valdžios teiktos 
lengvatos “Pax” ektmominei 

i _________ _ _____ veiklai atšaukiamos ir kad iki
ga, nuosaiki Kad taip tikrai a<>1 duotos subsidijos kultūri

nei ir propagandinei veiklai 
 nutraukiamos. Dėl to metinės 

lauja ir Tom Kuchel bei Glen valstybėje* Tuo tarpu Lenkiją pajamos, kurios siekė iki 100 
’' ........................ - - -- - mijijorių zlotų, bus tik 50 miL

zlotų. “Pas” iki šiol išleido 
daug grynai katalikiškų knygų 
ir vertimų (pvz. Ridotti “Jė-

formos. Va, čia ir yra proble- 
mos arba meniškieji uždaviniai, 
kuriuos kūrėjas turi visu ma-

dėstymą mokyklose. Autorius 
šių eilučių girdėjo iš paties ................................ .
kard. Višinskio lūpų, kad reikė- žiurėjo į Piaseckį ir jo veiklą didintų . prarają tarp broliškų

OKULTI- ję padaryti kai kurių nuolaidų, 811 tikru rezervu, dabar partijų ir broliškų valdžių kai-
________ _______ ______________________ l. jaučiasi ir jie paliesti, nes ne- mynysteje”.
Naujienų kijos vyskupus, bet tai buvę betenka leidyklos, kuri aprū- Kaip iš spaudos matyti, tarp __________________________

pindavo Lenkijos katalikus Gomulkos ir kard. Višinskio Memos sprandimo. Kaip tą už-

tematišku tikslumu sugebėti iš- 
spręšti, nes čia paslėpta išmin
tis: gyvensi ar mirsi?

Nėrė meninio kūrinio be pro
.NIAI PATYRIMAI. Autoriaus dėl kurių kai kas smerkia Len-
leidinys. Spaudė
spaustuvė Chicagoje 1960, 144 padaryta tik tam, kad apsau- __ ___ __ ______ __  ___ r ,,
imsi. Su kietais viršeliais. Kai- gotų svarbiausią dalyką — re- knygomis. Kalbama, kad Pia- vyksta vieši apsišaudymai. Ker- tevmį bMpręehmb meno uide- 
na 2 doL ligijos mokymą mokyklose. seckiui patekus į valdžios ne- dinoles Višinskis bando at-

au,. ■> *,. , pAinrcATiT Dabar vyskupams teks vis- 1 _________________ ___________ _________________
or«aniIuoti B naujo, kitais ima ji P^nkiau vertinu, b. fc.ltln.nw. KMalikv Balny. Cij., .p.hw kemfrvfceli. Ir

- - - — - - - pagrindais, bazuojantis tik pa- Lieka klausimas^ dėl ko san- 'r )•• ganytojam, bei ti- technika. (Pabaiga kitam nr.)

lygty* visada su trim ne
malonę, ir kardinolas Vyšins- ramti nuolat daromu* absurdii- žinomaisiais: fermos konstruk-

rapija ir bažnyčia. Kaikas ims tykiai su Lenkijos vyskupais kmtiosiem*. Bet tai yra tik gy- . . .......... ... . ■■ ....
kritikuoti iki šiol vyskupų ves- pablogėjo? Ar tai yra vietos po- nimasis. Pozicijos prarandamos šinskis keletą metų “tylėjo” ūž
tą perdidelio valdžia pasitikę- litikos raida, o gal spaudimas viena po kitos. Ateis laikas, ka- darytas nežinomoje vietoje. Ar 
jimo poUtiką ir nepramatymą, kitur? Patys lenkai, paklaus da ir viešai gintis nebus gali- ir vėl ten neatsidurs, parodys 
kad gali ateiti kitokie laikai, ti, atsako: "Kad GomuNta, kaip >ha. Kas per garsiai prabyla netolima ateitis. Vysk. Stepona-

Prhikėlimo parapijos Toron- kuriems iki šiol nepasirengta, ir visi komunistai, nėra palan- savo teises gindamas, partija vičiaus atvejis yra pagrindas
fa 1960 metų APŽVALGA, flius- Jie atėjo, ir štai visos sunkė- ku* katalikams, tas visiems aiš- turi priemonių tokiam nutUdyti. manyti, kad taip gali būti,

nybės iš- karto.

Location — BARRINGTON, N. H.
Supervision — ‘round the clock — Salesian Personell 

Rates — Unbelievably Low
Write: Fr. John — 189 Paris St., E. Boston, Mass.

Visit "Shrine of Our Lady of the Pines" on the premises

105 PROSPECT ROAD, CENTERPORT, LONG ISLAND, N. Y. 
1886-1961 — 75 Years of Camping for Boys 

THE IDEAL CATHOLIC CAMP FOR YOUR BOY.’

Camp ALVERNIA
For BOYS 7 to 14

Three Age Groups • Season: July 1 - Aug. 26 
Rates:

$5 Registration, $100 per 2 Weeks, $190 per Month, $370 per Season 
•

Located on beautiful Centerport Harbor on the North Shore of Long 
IMand — only 40 miles from New York City — Modern cabins and 
facillties — noted for exeellent food — weū-balanced. organized 
program — land and water sports. movies, crafts, trips, horaeback 
riding, all under eocpert supervision of experienced educators — 
entire staff compošed of

35 FBANCISCAN BBOTHEBS
Phone UL 7-2559 - UL 7-0406 
For Information vrrite to: 

REGISTRAR, CAMP ALVERNIA, 801 President SL, Brooklyn, N.Y. 
A p p r o v e d Mc m.b e r —

• National Catholic Camping Association
American Camping Association

AR JOS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savnūnkų 
moka daugiau, negu rrikaimga 

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras,

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUD06 SPECIALISTAS

•4-17 JAMAICA AVĖ. WOO0HA’
Tel. VI 3-1477

NAMŲ ADRB8A8

truota, 126.praL



vavoir Mtas Roehrs gė&- se bei privačiuose butuose ir

N.J., kuri yra viena iš dides
niųjų Amerikoje. Julius Roehrs 
skyrius toje parodoje turėjo 
1,000 kr. pėdų savo gėlyną, 
kurį įrengė ir prižiūrėjo lietu
vis tremtinys Adolfas Aidukas. 
Parodą aplankė per 200,000 
žmonių. Už A Aiduko įrengtą 
gėlių skyrių Julius Roehrs gė
lininkystė gavo pirmą premiją 
ir dar tos parodos pirmininko 
dovaną — sidabrinę taurę. Tai 
ne pirmas toks mūsų tautiečio

gia paskaitas, daro ekskursijas. 
Tuo vardu eina atskiras žurna
las, kuris skelbia užregistruo
tas naujai išvestas atmainas. 
Tokių atmainų Amerikoje jau. 
išvesta keli tūkstančiai. Nauja 
atmaina gali būti platinama tik 
tada, kai Federalinė African

skirtingą nuo jau esamų atmai
nų ir ją bei jos vardą užregis
truoja, o taip pat įdeda i ka
talogus žinias ir fotografiją.

Ad. Aidukas kryžiavimo būdu

drėgmės. B. žinomesnių paminė
tini: orchidėjos, filadendros, fi- 
gusai, įvairūs paparčiai, palmės, 
kaktusai, o iš mažiau žinomų - Violets d-ja ją pripažįsta kaip 
— anthurium, bromilia ir kt.
Be to, prie jų priklauso ir apel
sinų bei citrinų medeliai.

LIETUVIŠKI VARDAI

Labiausiai Amerikoje papli- yra išvedęs daug Afrikos žibu- 
tusi tropikine gėlė yra Afrikos 
žibutė — African Violet. Ji 
dar vadinama Saintpaulia, nes 

darbo įvertinimas. Jau visa ei- ją 1892 aptiko Rytų Afrikoje 
lė metų, kai mūsų Adolfas at
stovauja tą firmą tarptautinė
se parodose ir laimi jai premi
jas — pinigines dovanas, auk
so medalius ir taures.

KAS TAS AIDUKAS?
1909 Kalėdų pirmąją dieną 

Aidukų šeimoje (Garšių km., 
Salako valsč., Zarasų apsk.) bu
vo dvigubas džiaugsmas — tą 
dieną gimė mūsų Adolfas. Za
rasų krašto grožis ir gamtos 
meilė nuvedė jį į A. Fredos 
aukštesniąją sodininkystės mo
kyklą, kurią aigęs (1935) jau 
nesiskiria su gėlėmis ir sodais. 
Buvo Utenos ir Vilniaus aps
kričių instruktorius bei Šums
ko rajono agronomas. Vokie
čiam iš Lietuvos besitraukiant 
1944 buvo išvarytas kasti ap- 
sasų ir prie Kuršėnų vos išven
gė mirties. Netoli kritęs sviedi
nys gerokai apkapstė žemėmis. 
Mirtis pažiūrėjo į jo akis ir vė
liau, kai tarp Šilutės ir Rusnės 
su savo žmona Juze pateko į 
rusų fronto ugnies katilą. Pa
tekęs į Vokietiją, vėl dirbo sa
vo mėgiamoje srityje — Berly
ne viename didžiausių Vokie
tijos dekoratyvinių augalų ir 
vaismedžių medelyne. 1947 at
vykęs Amerikon, netrukus gau
na darbą J. Roehrs gėlininkys-

vokietis baronas von Saint 
Paul. Amerikos moterys tiesiog 
serga tų žibučių auginimo liga. 
Kiekvienoje apylinkėje (county) 
yra po vieną ar net kelias Af- 
rican Violets draugijas, kurios 
propaguoja jų auginimą, ren

čių atmainų, bet įdomiausia, 
kad jis kelioms jų davė lietu
viškus vardus: Queen Biruta, 
Baltic Sea, Double Baltic Sea 
(pilnavidurė), Baltic Giri. Ir tie 
vardai liks šimtmečiams kata
loguose ir albumuose.

Malonu pažymėti, kad Ad. 
Aidukas yra J. Roehrs gėlinin
kystės labai vertinamas ir jam 
patikimos tokios svarbios pa-

AD. AIDUKAS traptautinėje gelių parodoje savo įrengtame skyriuje 
“Modern Exotic Garden” New Yorko Coliseume.

ROCHESTER, N. Y
Viešnia iš Lenkijos

Matiukienė, Petro Matiuko žmo- 
tėje, kur dirba jau visą eilę me- na. sulaukė sesers Zitos Ricky- 
tų. tės atvykstant iš Lenkijos, su

kuria išsiskyrė karo audrose 
prieš 17 metų. Zita Rickytė, 
21 metų, jau Lenkijoje yra bai
gusi mokytojų institutą ir neto
li Stettino pradžios mokykloje 
mokytojavo. Atvyko nuolati
niam apsigyvenimui. Lenkijoj 
yra likę jos tėvai ir du broliai, 
kurių vienas dar mokosi. Gra
žiai kalba lietuviškai ir jau į- 
stojo į vietos bendruomenės

tų-
SKYRIAUS VEDĖJAS

J. Roehrs gėlininkystė di
džiulė — arti 150 šiltnamių. 
Egzotinių augalų skyrius yra 
pats didžiausias visoje Ame
rikoje, o mūsų Adolfas yra to 
skyriaus (per 10 šiltnamių) va
dovas. Egzotiniai augalai bei 
gėlės yra kilę iš šiltų kraštų 
— Pietų Amerikos, Afrikos, In- 
donezijos. Havajų. Javos. Ame-

Šiuo metu muz. Z.

reigos, kurios ir tai pačiai fir
mai suteikia pasididžiavimo - 
premijos, firma jį siunčia ir 
smulkesniems uždaviniams — 
tai paskaitos African Violets 
kitose draugijose bei niažesn 
pobūdžio parodose bei gėlių c 
monstrą vimuose.

NAMIE
Ad. Aidukas su savo 

gyvena savo namuose
N. J., Viola alėjoje, taigi 
lės vardo — žibutės 
Juodu priklauso Paterson, N. 
J., lietuvių bendruomenei ir 
šv. Kazimiero parapijai. Vasa
rio 16 ir kt. progomis dides
ne auka paremia Lietuvos lais
vinimą. Jau prisidėjo žymiau ir 
prie naujosios bažnyčios staty
bos fondo. Velykų švenčių pro
ga su savo pusbroliu Antanu 
Aiduku (Paterson) aukoja šv. 
Kazimiero bažnyčiai papuošti 
puikių gėlių.

IS VISUR

RAUDONOJO KRYŽIAUS atstovės apžiūri gėlyną, kurį globoja Ad*. Ai
dukas. Kovo 19 Julius Roehrs buvo surengęs savo gėlininkystės apžiūrė
jimą Raudonojo Kryžiaus Naudai.

MYKOLAS SAULIUS GROJA KAIP SOLISTAS

chorą. Jos iškvietimui daug pa
dėjo, JAB senatorius K. Keting.

Muzikui ..Zenonui Nomeikai 
50 metų
Praeitą savaitę muzikas Z. 

Nomeika atšventė 50 metų su
kaktuves.
Nomeika vargoninkauja vieno
je vietos katalikų bažnyčioje.

Gausu parengimų ,
Balandžio 22 šv. Jurgio lie- . 

tuvių parapijos salėje liet, ra
dijo klubo valdyba rengia šau
nų linksmavakarį. kurio pro
gramą išpildys vyrų kvartetas 
iš CIevelando. vad. R. Babicko.

Balandžio 16 ir 23 solistas 
L. Baltrus su savo kvartetu 
rengia internacionalinį dainų 
vakarą. Koncertai įvyks šv. Jur
gio liet, parapijos salėje.

Jei nori* aplankyti savo gi
mines, gauk jų pakvietimą 
Petras Jančys. suskatęs ir 

veiklus senosios kartos lietu
vis. prieš 3-4 metus rūpinosi 
dokumentais, kad aplankytų 
Lietuvą ir savo gimines, gyve- 

kuri ne kartą laimėjo pir- lengvina našlaičių bei senelių nančiūs netoli Svėdasų kaime.
mą vietą įvairių tautų pasiro
dymuose, gražiai atliko savo 
programos dalį Lietuvių Ben
druomenės suruoštame koncer
te — vakare balandžio 15. Di
desnę koncerto programos da
lį išpildė CIevelando vyrų ok
tetas, kuris sužavėjo klausyto
jus. Po koncerto buvo šokiai, 
grojant .Jono Lekevičiaus or
kestrui. ’

Sv. Vardo vyrų draugija sa- pam išvykęs į Putnam. Conn., 
vo metinį srimą sušaukė Balti- grįždamas aplankė tėvus pran- 
morėje balandžio 16. Seimas ciškonus Brooklyne ir Darbi- 
pradėtas nūšiomis senojoje ba- ninko redakciją bei adminis- fcėti 35 dolerius. Rygoje galės 
zilikoje miesto centre. Po mi- traciją, įsigijo lietuviškų kny- pasilikti kiek norės. Užklausus 
šių delegatai susirinko į Lord SM bei plokštelių už 80 dol. Maskvos pasiuntinybę Washin- 
— ■ ' — Nors Amerikoje gimęs, bet uo

liai skaito lietuviškus laikraš
čius ir knygas.

Marija *Markelonianė, senos 
kartos lietuvė, staiga mirė są

vadas kun. J. Antoszewski ir vo sūnaus. Jutimo namuose ba- 
gražus būrys vyrų dalyvavo šia- landžio 11. Gedulingos mišios 
me seime. buvo aukotos už jos sielą šv.

BALT1MORES ŽINIOS
Bingo vakarą ruošia sodalie- 

tės balandžio 22. šeštadienį, 
pirm. Eugenijos Pazneikienės 
namuose.

Katalikų labdaros vajus šie
met Baltimorėje prasidės ba
landžio 30 ir baigsis gegužės 
14. Surinktos aukos padeda iš
laikyti labdaros įstaigas ir pa-

’ Vytauto Igno paveikslų pa
roda buvo surengta balandžio 
15 lietuvių svetainės viršutinė
je salėje. Paroda buvo skelbia
ma per lietuvių radijo valan
dėlę ir šv. Alfonso bažnyčio
je. tad žmonių atsilankė nema-

Lietuvių tautinių šokių gru-

gyvenimą. Šv. Alfonso parapi- bet negavo leidimo, nes gimi- 
joje vajui vadovauti paskirtas nės turėjo prisiųsti kvietimą, 
kun. A Dranginis. Jis laiškais 
kreipėsi į visus parapiečius, 
kviesdamas paremti vajų.

Pirmoji komunija šv. Alfon-
so bažnyčioje bus gegužės 7. 
Tai dienai bažnyčia specialiai 
gražiai papuošiama.

Kun. K. Pugevičius, trum-

Šių metų pradžioje vėl per vie
ną New Yorke kelionių biurą 
paprašė tarpininkavimo suda
ryti dokumentam kelionei į Lie
tuvą. Po kurio laiko jis gavo 
atsakymą, kad šiais metais į 
Lietuvą kolektyvinių ekskuris- 
jų nebus ruošiama. Vilniuje bus 
sustota tik 5 dienoms, ir. jei 
tik bus laiko, savo gimines ga
lės išsikviesti Į Vilnių. Vilniuje 
už viešbutį per parą reikės mo-

Praeitų metų rudenį Myko
las Saulius be savo tiesioginio 
darbo Denverio simfoniniame 
orkestre Įsijungė į kamerinį 
ansamblį iš 10 kvalifikuotų in
strumentalistų (daugumoje so
listų): 4 smuikininkai. 2 violis- 
tai, 2 violenčelės, 1 bosas, 1 
arpistas. Iš dviejų ansamblyje 
esančių violenčelių Mykolas 
Saulius groja pirmąja.

Minėtas ansamblis yra veda
mas žinomo kompozitoriaus — 
pedagogo John Bearzi. ši ka
merinė grupė vadinasi “The 
Concerto Ensemble" ir savo 
programoje turi tiek klasikinę, 
tiek modernią muziką, šis vie
netas duoda sezone pastovų 
koncertų skaičių moderniame 
“Fine Arts Center Theatre” 
Colorado Springs mieste, Colo.

Kovo 31 Įvyko paskutinis se
zono koncertas, kurio solistas 
buvo mūsų čelistas Mykolas 
Saulius. Diriguojant John Bear
zi, jis atliko Vivaldi koncertą 
A — minor vielenčelei ir sty
giniam orkestrui. Pasisekimas 
buvo didelis,'ir M. Saulius bu
vo šiltai klausytojų priimtas. 
Velykų švenčių nuotaikoje iš
sipuošusi gausi auditorija 
triukšmingais katučiais privertė 
M. Saulių net kelis kartus pa
sirodyti.

Be M. Sauliaus solo ansam
blio buvo dar atlikta: Haydeno. 
Vivaldi. Rousset Gabrieli ir 
Ravel kūriniai.

Šio koncerto rengėjai ir ad
ministracija yra ansamblio’ 
draugija, kuri prieš koncertą 
gražiai reklamavo M. Saulių 
Colorado Springs miesto kny
gynuose, vaistinėse, biblioteko
se. universiteto languose — bu
vo išstatyti didžiuliai Sauliaus 
portretai su reklaminiais įra
šais, o vietos laikraštyje “Gazet
te Telegraph” (3.29) atspaus
dinta Sauliaus didelė fotografi
ja su straipsniu apie jį. jo mu-

zikinę veiklą Lietuvoje. Vokie
tijoje ir JAV.

Koncertui pasibaigus, buvo 
priėmimas dirigentui, solistui 
ir ansambliui pagerbti.

Balandžio 3 ‘Gazette Tele- 
graph” laikraštyje tilpo muzi
kologo John Fetler kritika, ku
rioje iškėlė aukštą koncerto ly
gį ir menininkų kvalifikacijas, 
priminė ir Saulių, koncerto so
listą, ir gražiai jį įvertino.

Elena Juškaitė

— Dr. Antanas Kučas daly
vauja Pennsylvanijos valstybi
nėje švietimo komisijoje pro
gramoms svarstyti. Pennsylva
nijos Department of Public 
Instruction šiuo metu labai su
sirūpinęs mokymo programų to
bulinimu. Tam reikalui š. m. 
balandžio 11-12 Harrisburge į- 
vyko plati mokytojų konferen
cija, kuri svarstė įvairias pro
blemas pilnaties posėdžiuose ir 
specialiose komisijose. Dr. A. 
Kučas yra pakviestas pasaulio 
kultūros programos komisijom 
kuri posėdžiavo ištisą dieną 
(bal.* 12). Komisija susideda iš 
penkių narių ir dviejų valsty
bės valdžios pareigūnų. Suspė
ta apsvarstyti pagrindinius prin 
cipus. Reikalui esant, komisija 
posėdžiaus toliau.

— Dail. Viktoro Vizgirdos 
paroda šią savaitę vyksta Čiur
lionio galerijoje Chicagoje. Iš
statyta 42 kūriniai — pora vit
ražų, kiti aliejinės tapybos pei- 
sažai. naturmortai, portretai. 
Paroda atidaryta balandžio 15, 
uždaroma balandžio 23, sekma- 
dienė, 9 v. v.

SUMMER RESORTS

Lietuviu Bendruomenes dešimtmetis

EDGEV/ATER 
ON THE BAY

Motei - Efficiencies - Cottages
Svvimming Pool - Boąts - Dock

Catholie church nearby. HA 2-1020
Hampton Bays, L.I. R.F.D. 178 

The Best For Less Come See

KENOSHA, WISC. PHOTOGRAPHS

vyr. sūnus Stasys Milašius. Be 
to. jau dešimts metų kaip vei
kia judrus dramos būrelis, vad. 
Jadvygos Jarienės. Per tą lai
ką pastatė virš 15 veikalų Ke
noshoje ir turėjo išvykas į vi
sas artimesnes liet, kolonijas. 
J. Jarienė kartą pasakė: “Tiek 
aš. tiek visi būrelio nariai dir
bame sunkiom sąlygom, auko
dami laisvą laiką bei poilsį tik 
.tam, kad lietuvybė ir lietu vie
kas žodis ko ilgiausiai Ameri
koje būtų išlaikytas ir brangi
namas”.

Kenoshos lietuvių bendruo
menės vadovybė šiam dešimt
mečiui paminėti sekmadienį, 
baland. 23 d. 4 vai. popiet šv.

Nors čia lietuvių kolonija ne
gausi, bet gana judri. Visas lie
tuviškas veikimas grupuojasi 
apie marijonų vadovaujamą šv. 
Petro parapiją, kurią sumaniai 
tvarko kun. A. Miciūnas. Visa 
eilė lietuvių, kurie buvo nu
traukę ryšius su tikėjimu, pa
žinę garbingą, kantrų ir nuo
širdų lietuvį kun. Miciūną. vėl 
jungiasi į parapiečių eiles.

Iš visų Kenoshoje esančių 
organizacijų veikliausia yra A- 
merikos lietuvių bendruomenės 
apylinkė, į kurią įsijungė be
veik visi sąmoningesni lietuviai 
— tiek naujieji, tiek senieji ir 
gražus būrelis čia gimusių.

Prie Liet. Bendruomenės vei
kia gan gausi tautinių šokėjų ' Petro par. salėje ruošia links- 
grupė “Bijūnas”, kuriai vado
vauja garbingos Milašių šeimos

CARLAN STUDIOS 
Airconditioned

Candid Albams Natūrai Color
B a. W. Color Slides - Studio

Portraits Coloę Movies v.-ith 
Sotimi Sound Recordings 
No Mfhimum Order Reguired

"A Gift to VVędding Invitations 
To Our Brides"’

Member Professional

4640 White Plains Road (Nr. 241 st)

Amer. FA 4-5163

ROOFERS

BLAIR ROOFING
87 Yonkers Avė.. Yonkers. N. Y.

W. S. Blair. Prop. Roofing - Sliding 
- Leaders - Gutters.-Ali work guar
anteed. Repairs. Alterations, Car- 
pentry. Free estimates cheerfully 
given. Fully insured. Payments ar- 
ranged. Special consideration given 
to religious groups. YO 3-2567.

SVEČIAS IŠ VOKIETIJOS
Dr. Povilas Rėklaitis, Vokie

tijos Krašto Bendruomenės vi
cepirmininkas, Vasario 16 gim
nazijos tarybos narys, atvyko 
į JAV tos gimnazijos reikalais. 
Aplankys lietuviškas kolonijas 
ir padarys pranešimus apie gim
nazijos dabarties rūpesčius, 
šiuo metu yra sustojęs Chica
goje pas savo mamytę ir se
serį. 6452 So. Sacramento Avė., 
Chicago 29, Dl.

Jis yra gimęs Kaune, jaunys
tę praleidęs nepriklausomoje 
Lietuvoje. 1939 baigęs jėzuitų 
gimnaziją ir studijavęs Vytau
to Didžiojo bei Vilniaus uni
versitetuose. Studijas baigė Tiu
bingene. studijavo meno istori
ją ir gavo daktaro laipsnį. Da
bar gyvena Vokietijoje prie 
Stuttgarto. bendradarbiauja 
Herderio institute, gaudamas 

. atskirus užsakymus moksliniam 
tyrinėjimui.

Dr. P. Rėklaitis yra nemaža

DR. POVILAS RĖKLAITIS

mą 2-jų veiksmų operetę “Ma
lūnininkas ir kaminkrėtys”, pa
rašytą komp. Miko Petrausko. 
Režisuoja Jadvyga Jarienė. Mu
zikinei daliai vadovauja čia gi
musi lietuvaitė Genovaitė Kle- 
vickaitė. Vaidina L. Juškienė. 
Jadv. Milašiūtė. Dal. Valaitytė. 
Br. Jaras, St. Pociulis. St. Mi
lašius ir Vyt. Janušonis.

Tikimasi, kad i šį jubilėjinį 
gražų parengimą gausiai atsi
lankys ne tik mieli Kenoshos 
lietuviai, bet laukiama ir iš to
limesnių liet, kolonijų mielų 
svečių. Po vaidinimo seks šo
kiai, grojant Pribilskio orkest
rui. gi alkiui ir troškuliui nu
marinti gėrybių netruks. Nuo
širdžiai kviečiami visi lietuviai.

Al. Larušs

ANDREW A. BOBEN -

113 Curtis Lane. Yonkers. N. Y. 
ROOFING - GUTTERS - LEADERS 
- SIDING. Special consideration 
given to religious institutions. TeJ.;

YO 8-5897

BENINATI SHEET METAL CO.
Bonded Approved Roofer 
Slate & Tile R O O F S 

Leaders - Gutters. Repairs. Ali work 
guaranteed. Estimates cheerfully 
gjven. Fully insured. 77 Hyatt PI.. 
Yonkers, N. Y. Tol. BEverly 7-0528.

McVICAR THOMAS
9 VVoodv.'orth Avė., Yonkers. N. Y. 

Since 1886
SHEET METAL WORK ROOFING 
Slate. Tilt. Metai, and Composition 
Roofing. Leaders - Gutters - Dncts. 
Spėriai consideration gjven to reli
gious institutions. YOnkers 3-0473.

THE VILLAGE ROOFER
1370 Northern Blvd.

WORCESTER, MASS.

Rengiamas didelis koncertas

Balandžio 30. 3 vai. popiet 
mažoje Auditorium salėje prie 
Lincoln Sųuareo Worcesterio 
meno mėgėjų ratelis rengia sa
vo tradicinį metinį koncertą su

Free Estimates — Repairs our 
Speciality Slate - Gutters - Fiat
Roofing - Shingle - Ix-aders - 

Rcroofing - Sno\v Guards - Roof 
Louvers - Gutter Screening 

Chintney CIcaning and Rcpairing 
Fiber-Glass'Gutters and Leaders 

Special Consideration given to 
Religious Institutions

MA 1-7120. OY 6-2900. HC 7-1717

A AND S ROOFING AND 
SHEET METAL WORKS 

70 Merrick Road 
Lynbrook. N. Y.

Alterations and Repairs
Guarantced Work Free

Estimates - Fully Insured 
Special ConsidcratioT, given 

To Religious Institutions

rašęs ir Lietuvos meno istori
jos klausimais. Jo raštai dau
giausia lietė senuosius mūsų 
meno paminklus. Dauguma iš
spausdinti vokiečių kalba.

Jis yra Lietuvių Enciklope
dijos ir nuolatinis Aidiį žurna- įvairia ir turtinga programa, 
lo bendradarbis, rašo taip pat kurią atliks žinoma solistė Ste- 
meno ir meno istorijos klausi- fanija Daugėlienė ir muziko Jo
niais. Savo įdomiais ir įžval- no Beinorio vadovaujamo rate- 
giais straipsniais yra pristatęs lio moterų, vyru ir mišrus cho- 
lietuvius menininkus, kurie sa- rai. 
vo parodas rengė Vokietijoje. 
Gi iš meno istorijos yra iškė
lęs įvairių klausimų. Paskutinis 
jo straipsnis Aiduose aiškino 
Perkūno namo kilmę.

Į Vokietiją gr įžta birželio 
mėn. Sustos ir New Yorke. kur 
platesnei visuomenei padarys 

yra gerokai sustiprėjusi ir šiuo karo pareigas šv. Jurgio liet praešimą apie .gimnazijos pa- Worcesteri ir parengti koncer
to programą.

— Kun. Jonas Bakšys, buv. 
šv. Jurgio liet, parapijos kle
bonas. šią žiemą leidžia saulė
toje Floridoje.

— Kun. Antanas Račaitis 
gegužės 21 d. švenčia 25 me
tų kunigystės sukaktuves. Jis 
buvo šventinus į kunigus Vil
kaviškio kunigų seminarijoje 
1936 metais gegužės 21 d. šiuo

gtone iš ten gavo atsakymą, 
kad jei nori aplankyti savo gi
mines. tai jie turi jam prisiųs
ti pakvietimą ir dėl galutino 
atsakymo tektų palaukti apie 
8 mėnesius. B. Jančys Lietu
voje yra lankęsis 1931 ir 1932 
metais. Taip pat rengėsi Lietu-

Sesvo Jeremijo, kuri eilę me- Alfonso bažnyčioje balandžio von *Ona Avižienė ir kt.
tų skoningai puošia šv. Alfon- 15. Palaidota Loudon Park — E. Šukienė, Juozo Šukio
so bažnyčios altorius, staiga po kapinėse. Liko nuliūdęs sūnus žmona, po sunkios operacijos metu kun. A. Račaitis eina vi-

Biltmore viešbutį posėdžiam, 
kurie prasidėjo 2 vai. popiet. 
Iškilmingi pietūs buvo 6:30 vai. 
vak. Parapijos kunigai — prel. 

' L. Mendelis, draugijos dvasios

Velykų susirgo. Gydosi šv. Ag- Jurgis.

Meno ratelis dirba didelį lie
tuviškos kultūros darbą, jo na
riai rodo didelį pasišventimą 
kultivuoti lietuviškos dainos 
meną. Ypač tenka stebėti pa
ties chorvedžio energiją, kuris, 
gyvendamas Providence. R. I.. 
randa laiko ir jėgų atvykti į

nietis ligoninėje. Jonas Obelinis metu sveiksta savo namuose. parapijoje. dėtį.

ESTATES ROOFING CO. Ine.
151 Herricks Road

Ga.-den City Park. L. I.
Rcafing - Sidcuali Shingling 
Rcynoki.s Colorcd Alu:nint;tn 

Shling Gutters and Ix\v!ers 
Slate and Tile Ttoofs a Spcetalty 
No Jėb Ton L;»rgv or Too SmaŪ 

Free Estimates Friendly Service
Spėriai Conaideration given To 

Rcligitcis Inst-tutiOfs 
FL 41065 Fl 7-1381
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ItiktĮo...
: Danijoje viena moteris, pasi
jutusi, kad ji nelaimingai iš
tekėjo, nuvyko pasiteirauti pa

kortų. Toji išbūrė, kad netikęs 
vyras žus ąutomobilio katastro
foje, nepraėjus nė metini. Me
tai prabėgo, o vyras sveikas 
tebevažinėja. UŽ tai, kad mo
teris ištisus metus kentė nesi
ginčydama, — vadinasi, už tai, 
kad buvo prigauta, — patraukė 
burtininkę į teismą.

Pamaldžios moterys ...
Paryžiaus priemiesčio pirk

lys Armand Bertele labai nu
džiugo, sulaukęs viso būrio vie
nuolių. Jis turėjo maldaknygių, 
rožančių, šventų paveikslėlių, 
medalikėlių. Buvo gi labai nu
stebintas, kai vienuolės jį nu
griebė ir įsisodino į savo ma
šiną. Padaryta krautuvėje kra
ta. Rastas slaptas radijo siųs
tuvas. įvairių dokumentų, pa
slaptingas kodas ir k. “Religi
nių reikmenų” krautuvėje bu
vo sovietinių šnipų lizdas.

. Išsiblaškęs vagis
Londone buvo suimtas ap

sukrus vagis William Brian 
Quinn. Apkraustęs brangenybių 
krautuvę, išsitraukė nosinę ir 
rūpestingai nušhaostė visą, ką 
tiktai buvo palietosios jo ran
kos, kad neliktų pirštų nuo
spaudų. Tačiau išeidamas jisai 
paliko krautuvėje tą savo 
sinę.

Tėvo pamoka
Vokietijoje vienas tėvas 

kiu būdu pasidžiaugė savo 
naus geru mokymusi: “Aš 
bai patenkintas, kad tu vis 
liau mokaisi ir prasistiepi į pir- 

. mus mokinius. Tačiau niekad^ 
nebūk išdidus ir nežiūrėk su 
panieka į tuos, kuriem pras
čiau sekasi. Gali atsitikti, kad 
mokslus baigus, tau teks darbo 
prasyti pas tuos vadinamus at
silikėlius”.

Futbolas moteriškai
Bristolio mieste, Londone, 

moterys sudarė futbolo mėgė
ju komandą ir stojo rungtis. 
Teisėju buvo pakviestas vyras. 
Žaidynės truko tik vieną kėli
nį. Antrajame moterys taip su
sikivirčijo dėl teisėjo ir taip 
jį apkūlė, kad buvo nuvežtas į 
ligoninę su priplota nosim.

no-

to- 
sū- 
la- 

uo-

CHILDREN BOARDED

Former NURSERY TEACHER 
iCatholici will care :’or 

Children Days — Best Care — 
l^danced Meals — Playroom - 
Reasonable prices — Monday - - 

Friday 
East 179 SL Vicinity 

LU 3-7819

Catholfc Home in SL Albans,

EXCELLENT DAY CARE 
fc’r Children all Ages

Hct Meals — Yard - Television
2 Children for $15.00 weekly

LA 5-6514

PRIVATELY OWNED CATHOUC 
HOME IN NEW M1LFORD, New 
Jersey. WWI Bearė CMMren — Day 
or Night. Licensed. 2 Yrs. Up. Ali 
Conveniences. Reasonable Prices. —

įsteigtą 1889

FALKIRK HOSP1TAL
CENTRAL VALDCTY, N. Y.

Teteptam: H^htamd MiDs, N. Y. 

W AbBBh *-2256
Ct'* yra jums geriausia vieta, pačioje pietinio Ncw Yorko valstybės

I
 širdyje. mdlvMąaN prietifira pacientams, ypač turintiems aštrią >Z 

chroniški? sveikatos problemų. |
Dvi mylios J šiaurę nuo Harriman. išvažiavimas #16'iš New York | 
Thrmrav, 50 mylią nuo New Yorko miesto. 4

Narys N.A.P.P.H. Gerai {vertinta Board of American Associatlon 
centrinės inspekcijos Įstaigos. Taip pat priklauso Jrtnt Commission j? 
on Accreditatton of Hospitals.

ž T. W. Neumaan jun^ M. D.
| ‘ DtreM°r

Corelia 8. Witbur

Prieš Verbų sekmadienį po- dar ruošia kartonųbalių. pa- 
sėdžiavo jaunimo stovyldoią ta- 
ryba. Prisimindama pernykščio 
stovyklos rėmėjų visuotinio su
sirinkimo nutarimus, ryžosi 
naujiem darbam. Dar šią vasarą 
pusiau rangoviniu būdu bus 
statoma iškylautojų pastogė 
patalpa persirengimui ir mažai 
užkandinei paplūdimio pusėje, 
netoli automobilių aikštės, Taip

> namo, kuriame 
galės gyventi seselės. Dirbama 
10 iškylavimo stalų, bus įreng
tos sporto aikštės. Balandžio 
22 visi kviečiami talkon mede
lių sodinti.

Detroitiečiai, kaip artimiau
si Dainavos kaimynai, stovykla 
daugiausia pasinaudoja. Tačiau 
neklysto tvirtindamas, kad dau
giausia jai ir dirba. Jau neskai
tant kelių asmenų, kurie visą 
savo laisvalaikį stovyklai pa
švenčia ir ant savo pečių didį
jį rūpestį neša, .yra nemažais 

i būrelis, kuris intensyviai sto
vyklos labui dirba. Nors nema
žas skaičius detroitiečių tapo 
šimtininkais — pilnais stovyk
los globėjų organizacijos na
riais. tačiau veiklus Detroito 
jaunimo stovyklos globos ko
mitetas, vadov. Br. Polikai- 
čio, kas metai dar daugelį de
troitiečių aplanko ir stovyklai 
paramos paprašo. Pernai per 
tokį aukų vajų buvo surinkta 
1,700 dol. šiemet ir vėl balan
džio mėnuo yra vajaus mėnuo, 
ir vėl pasišventę žmonės de
gins savo benziną, važinėdami 
po platų Detroitą, vėl belsis į 
duris, ir vėl geri detroitiečiai 
“savo” stovyklą parems.

Stovyklos globos komitetą 
Detroite sudaro: Vyt. ir Aldona 
Biliūnai. Marija Bukauskienė, 
V. čiunkienė, V. Gražulis, V. 
Kriaužiūnas, Br. Polikaitis ir J. 
ir O. Rutkauskai. Be' jau pra
dėto aukų vajaus, komitetas

NURSiNG HOME

DOWN HILU RĘST HOME 
Northport. An exceilent eatate con- 
verted Into a horne for elderiy people 
—couples, men or. womCn, ęxcellent 
cuisine; Day A night care. Your visit 
iŠ wetcome! (Near Route 25A) Re- 
servoir Ave^ Northport, L.L Tel.: 

ANdrew 1-8088

PASSAIG PRIVATE NURSING 
HOME

Catholics welcome. — Professiona) 
care for Critically III. Coilvalescents 
Bed-ridden. Malė - Female — Day & 
Night Nurses.. — TeL PR 9-9028

BROOKSIDE CONVALESCENT 
HOME

Alice T. Breuninger, prop. Homelike 
atmosphere; Situated near a creek: 
private rooms & baths; spacious pa- 
tio and porches.. Reg. nurses in at- 
tendance. — Route 35. South Salem 
N.Y. Telephone South Salem 3-3049

RESTAURANTS

BOE SUN RESTAURANT 
Chinese A American Food

Specializitig in Cantonese Cuisine 
Orders to take out. Wines * Lfcjuors, 
Free parking. Special consideration 
giyen to religious groups. 1560 Cent
ral Pk. Avė.. Yonkers (near Tuck- 
ahoe Road) — Tei. WOodb«ne 1-4707

ANGUS STEAK HOUSE
1412 Midland Avė.. Bronxville, N.Y 
Formeriv Dorans. Geo. Deftes. Proj 

U VE LOBSTER POOL
Luncheon - Dinner - Cocktail lounge 
Special consideration given to reti 
gidus groups. — TeL: BE 7-2444

EDGEMONT CASINO 
DINNERS DAILY TO 10 P M. 

Always a la Carte. Catering to Wed 
dings A all occastons. Special con 
sideration given to religious groups 
784 Central Avė. SCarsdale 3-9006

čioje stovykloje birželio 10 ir 
stovyklos šventę liepos 23.

-: ' P. Natas •

>— ALRK Fedaredioa sky
rius balandžio 20 organizuoją 
šventąją valandą Mt. Mary Re- 
paratriz vienuolyne, 17230. 8 
Ouiftcy St, arti 6 Mile ir Lo-

Antano lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Stanevičius, šv. 
valanda bus nuo 2 iki 3 vat 
popiet.

— Labdaros vajus prasidės 
balandžio 23 ir baigsis gegužės 
8. Vajų rengia Detroito arki
vyskupija.* Lietuviai aukas pra
šomi telkti per savo parapijas.

— Alytaus beisbolo koman- 
pagerbimo banketas ir ba- 
ruošiamas Detroito Lietu- 

vyčių balandžio 29 d. 7:30 
vak. _ šv. Klemenso salė-

dos 
liūs 
vos 
vai.
je, 25-ta ir Michigan.

Radijo klubo parongimas
Balandžio 22 d. 7 vai. vak. 

Hispanos Unidos salėje “Lith- 
uanian Voice” ruošia pavasari
ni vakarą. Programą išpildo 
Grand Rapids vyrų oktetas. 
Akomponuoja muzik. Albertas 
Mateika. Pora baleto šokių pa
šoks Danutė Miškinytė. Publi
ką palinksmins kupletais Algis 
Pesys. Humoristinėje dalyje 
bus Įvairios aktualijos. Progra
mai pasibaigus bus šokiai ir 
veiks valgių bei gėrimų bufe
tas. Pelnas skiriamas radijo va
landėlės išlaikymui.

RESTAURANTS

THVVAtTES INN, Ine. Since 1885. 
CITY 1SLAND. New England Shore 
Dinners. Steaks & Chops. Banųuet 
Facilities. Ample parking. Open all 
year. Special consideration given to 
religious groups. Phone TT 5-1023 

536 City Island Avė., Bronx

LAKEVIEW ON THE BOARD 
WALK

Lake Mohawk. New Jersey 
Fine Foods served from 12 Noon to 
2 A.M. — Dancing & Entertainment 
nitely. Special consideration given 
to religious groups. — PA 9-9558.

GIOVANNI’S — famous for Italian 
food. Luncheon & Dinner served dai-
ly. Take out orders anytime. Modem Out-----Parking in- Rear — Special
Cocktail Lounge; priv. Dining rooms.. 
Accommodhtion up to 100. Ample 
free parking. Special consideration 
given to religious groups. NEw Ro- 
chelle 2-6644. 700 Main SL (Boston 
Post Rd.) - .

ŠIT N’ CHAT RESTAURANT 
“Bring the Family and Friends to 
our delightful STEAK HOUSE — 
Luncheons & Dūmers. Open 7 days. 
Air conditioned. Special considera
tion given. to religious groups. TeL 
YOnkera 9-6433. 540 Palraer Rd..- 
Yonkers. If no ansver—YO 9-9541.

CAPTAIN BILUS 
SEA FOOD RESTAURANT

Overlobking the Great Sduth Bay 
"For Gracibus Dining — Try 

Captain BilTs". Carl and Sophie 
Ąbendroth — your Hosts

Special Consideration given to .
■ Religious Groups

122 Ocean Avė., BAY SHORE. L.I. 
MO 5-9713

PARISE'S STEAKS
Biggest Steak in Westchester 

Lobster - Italian ęuisine - Reason
able prices - Ample parking - Parties

to religious groups. Near Havthorne 
Orele: Commerce SL. Thormvood. 
ROgers 9-9871 — ROgers 9-9833

PLAZA RESTAURANT
(Formeriy Henningsens) 

206 Old Country Road. Hicksville,

- Dinners - Cocktails — Private and 
Semi-Private Rooms. Special consi
deration given to religtous groups.

WE 1-5675

MUSIC LOUNGE RESTAURANT 
Cocktail Lounge, Catering tb Wed- 
dings, Banųuets. — Entertainment 
nightly: 2 bands and floor show on 
week ends. Good tize Dance Floor. 
Ebccellent parking f-’eilities. Special 
conaideration to religious groups. 
Farmingdale. South Main SL Tel.: 

CHapel 9-9680; CHapel 9-9696

THE SWAN ZLVB 
'The Outstandtor Eittng Place 

on The North Sthore'" 
Restaurant and CAfe 

Ltinebeon — Dinner — Supper 
IMnner Miuėe Nightly — 

Donclng Ererv Friday A Sunday Night 
(Frank A Lee Kranelio) 

Ctoeed Mnndav — Speniai Consideration 
to Refigious InMItutloM 

shore Road 
Glenwood Landfng N. T. MA

MEI TING
Chinese "Cuisine-Wines a. Ltouore 
Air Conditioned - Orders to Take 
Out - Luncheons - Dinners • A 

La.Carte - Open 7 Days a Week 
Member Diners": American Expr. 

a. Hilton Carte Blanche Clubs

IUNTINGTON STATION, L.I.. N.Y. 
HA 3-5937

9TREAMLINE RESTAURANT and 
BAR, Ine. 215 West 3rd SL. MOunt 
Vemon. N.Y. Steaks. Chops, Shrimps 
— AccommodaUon for parties. Spė
riai ronstd''ration given to religious 
groups. "What foods these moneta

8AD0LE ROCK OI NĖR 
Home «tyk epokine - Butinėse 
men’s luncheons - Baktng done 

ea premises - Open 24 hours daily 
Friendly. cheerf ui gervices, Special 

Consideration given to Religious 
Groupa 

850 Sunrlet Hwy

Topua, 
YQUft AD 

CANCEl ORCMAMGE 
CaN LO MOV

CARAFIELLO’S

Restaurant
309 Whits Plaina RA, Eastechetier, 
N.Y------LUNCHEON - OI N NĖR -
8UPRER- Catering to amall parties. 
Spęstai consideration given (o reli
gious groups. Teleptone DE 7-9695.

15 Beėchweod Avenue 
Mount Vemoa, N. Y. 

Steaks - Chops - Seafood. Special 
ęoaaideration given to religious 
groups ............................. MO 7-9799

BAMBOO GARDEN

3408 Berginline Avenue 
Union City, N. J. 

Chinese Food - Catering to Parties. 
Special consideration given to 

religious groups
UNion 7-5566

When in Paramus, N J. — THE 
CONTINENTAL RESTAURANT at 
Garden State Plaza. Paramus, N. J. 
Ektends a cordial invitalion to relax 
and enjoy the finest food in New 
Jersey at reasonable prices with 
special consideration given to reli
gious groups. — Phone Dl 3-3030.

DAN’S STEAK HOUSE
1872 State Highway #23. 

WAYNR N. J.
Good Food at reasonable prices with 
special consideration given to reli
gious groups. — Special parties ac- 
commodated. — Tek OX 4-4654.

MELE’S PAVILIOK
Luncheon — Dinner —Supper 

Open Every Day 
Available at all times for Private 
Parties— Special Consideration 

given to Religious Groups 
CENTERPORT, Route 25A

AN 14415

Serving Merrick a. Vicinity 
VILLAGE INN 

Restaurant a. Cocktail Lounge 
Featuring Italian Cuisine ’

Steaks - Chops - Sea Food 
Catering to Weddings- Parties - 

Banųuets — Ample Parking -- Air 
Conditioned

Special Consideration given to 
Religious Groups

3 Merrick Avė., MERRICK. L.I.. N.Y. 
(At Railroad Station)

FR 8-9374

In East Meadow, L I. 
Comphments

FORESTO RESTAURANT ■ 
A.PIĘZA

2366 Hempstead Tpke 
EAST MEAD0W. L, L N. Y. 
Specializing in Italian Cooking 

Cocktail Lounge — Orders to Take

Cbntideration gi}^n to Religious 
Groups 

- PE1-96M

There’s alwavs šomething cooking 
ątRICO’S

For. the Finest Italian Cuisine 
Specializing in Lasagna, Ravioli, 
Spaghetti — With Meat Courses

For orders to take out call IV 6-8821
495 Hempstead Tpke. Opp. Island 

Garden Arena
W. Hempstead, L L

Succutent sea Food for your Len- 
ten Meals — At the Good Old 

NEW CAMPUŠ RESTAURANT 
106 W. 32nd SL — RE 6-4121 
Special Consideration given to 

ReHgfous Groups 
Under New Mąnagement — 

Levis Gaza - Philip MarcaMi 
Proprietors 

Free Parking After 6 PM 
Diner Club Member

MARINERS INN
At Northport on the Harbor. open 

aD year. Lunch or dine where 
cuisne and scenic beauty excel.

Sea Food - Lobsters • Steaks and 
chops. Bar — Cocktail Lounge 

Restaurant — Special Consider
ation gives to Religious Groups

(turu North on 25A at TVoodbine 
Avė.) AN 1-9756, AN 1-8111

CIR03 -ON THE BAY" 
One of the South Shore’sr finest 

retiaurants. Luncheons — Coctaita 
— IMnners. Docking facilities for 

boaling parties — Open all year— 
Catering in banųueti and penties 
Beyvlew Avė. AM 4-9707 

WBBT AMITYVILLE. L I.

MI8TER PIZZA
Italian Food - Spaghetti Dishes 

a. Lasagn* — Take Out Orders ~ 
“Let us prepare the food for your 

Party“ — Special Consideration 
given to religious Groups 

49 W. Main St. 
RIVERHRAD. L. I.. N. Y. 

PA 7-1311

SIUNTINIAI l LIETUVĄ
per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone, 
kurios atstovybėje yra didžiausias įvairią 
medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.

Už atstovybės sąžiningų ir pigų patarna
vimą yra gauta daug padėkos laiškų.

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovą

NICK’S OAK NECK RESTAURANT 
(Formeriy Moras)

It’s Different... It’s Delightf ui ... 
A Treat for the VVhole Family 
Broached Chicken - Broached 
Shrimp a. Trout - Take Out 

Orders Our Specialty - 1 or 100.
it’s no problem. Open All Year 

ABC Licensed — Special Consider- 
• atlon given to Religious Groups 

12 Bayville Avė.

NA 8-9617

SUFFOLK GARDENS 
(Angelo Opallo a. Amold De 

Gennaro)
'' Our Specialty — Boneless Duck 

Dinners — Pizza. all varieties, to 
take out or eat on premises.

Room available for weddings. par
ties, shovers for 250 pėople.

Special Consideration given to 
Religious Groups — Newly 

Decorated
CALVERTON. L. I.. N. Y.

Route 25 PA 7-9874

, ITALIAN RESTAURANT
1580 Hempstead Tumpike 

East Meadow L.I. N.Y.
- . Home Style Italian Cooking

Specializing in PIZZA. IV 3-0190
Free parking space

WHEATLEY HILLS TAVERN
170 Post Avė., Westbury, L.I. N.Y. 
Restaurant and Cocktail Lounge 
Facilities for Banųuets and all 
Sočiai Functions. Special consi
deration given to religious groups.

ED 4-9810

CHERRY LODGE RESTAURANT
1 Colonial Place Harrison. N.Y'. 

Featuring the Best at Luncheons - 
Dinners — Cocktail Lounge with 
Piano music weekends. Private din- 
ing room for weddings. banquets. 
parties and business meetings. Ac- 
comodates up to 150. — TE 5-3388.

CASA LOU Restaurant — 345 Ful- 
ton St. (Route #109). Farmingdale, 
L.I.N.Y. Cocktail lounge. Luncheons. 
Dinners. Ebccellent facilities for wed- 
dings. banquets, parties. Special con
sideration given to religious groups. 
Member of American Express and 
Diners Club. — Tel. CHapel 9-9840.

LAMPLITER RESTAURANT — 6
Fifth SL, Valley- Stream, LJ. N.Y. 
Catering — Weddings, Parties, Re- 
ceptions, Banųuets, Cocktail Lounge, 
Ample parking — Air conditioned. 
Special consideration given to reli
gious groups. VAliey Stream 5-9882

ROBIN’8 POINT RESTAURANT 
Distinctive Dining Room & Cocktail 
Lounge. — Finest Italian-American 
Cuisine. — Reservations for Parties, 
Banųuets & Weddings in our Pictur- 
esųue Dining Room. Special consi
deration given to religious groups. 
Hauppauge, Wheeler Rd. C E 4-9691

CLAUDtO'S RESTAURANT & HOTEL 
Lonj- Island'.- Famous S*a Food Hous*. 
Establtshed 1873. Distinctive nautica! 
atmosph«-re — Marine Room or Topsid<- 
Marin* Deck overiooking Peconic Bay. 
Accommodations for boats of any size: 
New 500 ft. Pier. Special consideration 
given to religious groups. Greenport. 
■H1 Main St. Tei. — GReenport 7-0627.

GARDINER'S RESTAURANT 
64 Gardiner’s Avenue 
Levittown, L.I., N.Y.

Specializing in Pizza Pieš - Italian-Ame- 
rican Cuisine - Private Dining rooms for 
smalt parties. Weddings. Shovrers. Ban- 
quets. Special consideration given to 
religious groups. PE 1-8330; PE 1-9690.

LAKEVILLE MANOR
RESTAURANT SERVICE

North Roed. LAKE SUCCESS. L.I.. N.T. 
Open daily at 12 Noon: Saturdays and 
Sundays open at 4 PAf. Music Fri. & 
Sat. Nights. Cocktail Lounge; Facilities 
for Private Parties. Special consideration 
given to religious groups. HUnter 7-6400

KOENIG'S RESTAURANT 
Catering to your needs since 1933. Ca- 
pactty to 340 persoss. Facilities for small 
or large WTODING RECEPTIONS. V. 
Koenig. propr. Luncbeon. Dinner. Cock
tail Lounge, Banguet Rma. Closed Mon. 
Special consideration given to religious 
groups. 86 S. Tyson Avė. (Opp. L.I.R.R. 
Sta ). Florai Paric. L. I. FLorai Park 
4-9566: If buity call FLoral Park 4-9815.

BELLA ROMA RESTAURANT 
VALLEY STREAM - COCKTAIL 
LOUNGE - ITALIAN AMERICAN 
- FAMILY DINING — Special con
sideration given to religious groups. 
Specialties To Go - Easy Parking. 
» Central Ct. VAliey Strm. 5-9940.

GARBARINO RESTAURANT 
12 Watkins Street 

Lynbrook, L.I. N.Y.
Fine Italian Cuisine — Cocktail 
Lounge — Special’ Consideration 
Given to Religious Groups. Phone: 

LY 9-0137

SOUTH SHORE INN
716 Sunrise Highway — Rockville 
Centre. LJ. N.Y. — "Seafood at its 
best”. Lobster—Anyway you likę it! 
Every Friday Night. Special consi- 
deratoin given to religious groups.

Beeuttful rornna "for fine catering.

JONĄ DAUGIRDĄ 

337 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 
ei. EV 7-4940 EV 4-1232

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, Ridgevrood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677 t

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street Brooklyn i i, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-7! į 8

i . Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės 
► 
{ INSURANCE - REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Kili 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

Joseph Andru»is - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Insurance

— HAVEN REALTY-,. :
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvyb&B. 'natrjjL 
automobilių, baldą ir k. Namą pardavimas, apdraudos, Inco<n4 Tak 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigą investacijos. o Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai. ' . ‘ -

87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

S & G MEAT MARKET
buvusi »-■

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna

ANTANAS VAITKUS, vedėjas ' ,
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir šūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
349 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — TeL Stagg 2-43ŽB

Sav. V. ZELENISTel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITfiS PROGA!
e Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezone kainoa 
e 40% nuolaiuos vokiškiems Blaupunkt rsdto bei stereo HI-FI 

aparatams
e Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokišką aparatą taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. valt.

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADI8ON STREET

BROOKLYN 27, N. V.

(Ridg«wood)

Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms. Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvlnlal 
pietos. Pirmos rūšie. lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.



<hfcapM miesto p-bėsįpu- 
setos šitaip; pirmuoju eina lat- 
vis meisteris Janis Tums su 4 
taškais, seka broliai Albert ir 
Angelo Sandrinai ir meisteris 
R. Kirby, po jų eina praeitų

Abromaričius, Antenas ir Jo
nas, Felikso sūnūs, gyveno So. 
Boston, Mass.

Babrauskas, Petras, Felicijai 
sūnus, B Kelmės, vL, Rasrimą

K 
ębieagos p-bių nugalėtojas Po
vilas Tautvaišas su 3 taškais. 
Jis laimėjo dvi partijas ir dvi 
sužaidė lygioųi.

Hamiltono miesto p-bes lai
mėjo P. Vaitonis, sukoręs 7:0 

'taškų! 2 v. Van der Wel su 
5 tš.

Barauskienė, Junefa, jo* **> 
šuo Jankauskienė, Silnmiįa kr 
brolis Bumblauskis, gyveno CM* 
cagoje.

Benešiūnas, Antanas, Anta
no sūnus, gyveno 3426 S. Wat 
lace St, Chicago, ffl.

Benešiūnas, Antanas, Magda-

Bumblauskis, ir jo seserys

Vlątt <«Bor write

BUOBDIC.
TRAVEL 8PECIALISTS

LO4-6474

RiVERDALE TRAVEL

MI88IONARY 8I8TCR8 «f JE8US 
CRUC1FIED. A new Order of Nuns 
hoo beea eet*hhabed to woric axnoo* 
the eotoced. Ton are tavtted to joto. 
VMte: Steter Mary Cyriiia, M.SJ.C. 
ĮnaMenery Stotcn <rf Jaus Cruci- 
fML BL Tbereee iCaaton, Booc 113,

For a Vaeatton of Real Enjv>ment 
at Home or Abroad

Get tikę Facto on ALL EXPENSE 
ESCARTED TOURS to

CANADA—NIAGARA FALLS
6135.00

46.00

Silver Bell Baking Ca
Lietuviška ir europietiška duona ir pyrapi, šrtenttaM 

vestuvėm* ir pokyliams tortai
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, Mf. ,

Canadian Chess Chat, kovo 
'nr. talpina Montrealio atvirų
jų p-bių lentelę. Trečiuoju į- 
vardintas Ignas Žalys su 9 tšk. 

i (iš 12), penktuoju — Baikovi- 
čius su 8 tš.

vacy* nrcPORi* sūnus -
Jankauskienė, Salomėja, jos

TU ALL PARTS OF hAJROPE 
“Your Travel Fipasure

Boston S. Globė, balandžio 
16, mini Mass. — Conn. rung
tynes, kurias laimėjo Connecti- 
cut 175^42^. “Po trijų me- 

> tų dominavimo prieš pietų kai
mynus, mūsų komandai prakiu
ro stogas ... apie aštuonias 
valandas reikėjo sugaišti važi
nėjimui, kad praloštų New Lon
done” ...

Dr. A. Kapočius, Stasys Kaz
lauskas ir Pranas Martinkus 
paklojo po dešimt dolerių pa
remti So. Bostono L.P.D. šach- 

; matų klubą, sąryšy su klubo 
Rytų apygardos šachmatų p- 
bių laimėjimu.

N. Anglijos šachmatų mėgė
jų p-bės prasideda šiandieną, 
balandžio 21 d. 7 vai. yak. Bos
tone, būtent Boylstono šach
matų klube, 48 Boylstone St. 
Dalyvauti gali visi, išskyrus 
meisterius. P-bes rengia Ame
rikos šachmatų federacija. 
Sponseriais įvardinti MSCA, 
Boylston and Lithuanian C.C.

Botvinikas veda matčą dėl 
pasaulio p-bitL Maskvoje, san- 

i tykiu
i partijų Botvuukm teikia 5 tš., kauskas. Teko vaduotis jauniais 

kad atgautų pasaulio meisterio kurie ką tik buvo baigė savo 
vardą, Tąliui gi reikia 7^2, kad 
išlaikytų turimą titulą.

Toronto Vyties komanda lai
mėjo pirmą vietą šachmatų 
varžybose XI sporto žaidynėse 
Toronte. Vyties komandą su
darė Vaitonis, Tarvydas, Daš- 
kauskas, Matusevičius ir Siru
tis. Pergalė buvo atsiekta lai
mėjimu prieš vietos Aušrą 4-1, 
lygiosiomis su Brooklyno LAK 
212-2!^. Aušra įveikė LAK 4-1 
ir užėmė antrą vietą.

& SPORTAS
XI ŽAIDYNĖS PRAĖJO

Pereitą savaitgalį XI žaidy
nės sutraukė Torontan rekor
dinį dalyvių skaičių. Rengėjai 
— Toronto Aušros ir Vyties 
klubai — varžybas pavyzdingai 
pravedė, Toronto lietuviai pa
rodė žaidynėms didelio dėme
sio.

Vyry krepšinio grupėje, kaip 
jau mūsų buvo numatyta, meis
terio vardą apgynė Waterburio 
Gintaras, įveikęs' stiprius prie
šininkus — Baltijos Jūrą ir Ne
rį iš Chicagos, o baigmėje — 
Toronto Aušrą (83:78). Koman
dą ir vėl tempė Kryžanauskas, 
nors ne toks geras, kaip per
nai, ir Devinis. Nuostabiai stip
ri Toronto Aušros komanda, 
pastiprinta Serafinu iš Buffa- 
lo. Ir kiti žaidikai padarė di
delę pažangą. Torontiečiai leng
vai įveikė Chicagos Lituanicą 
ir supylė Brooklyno LAK (81: 
36). Beje, brooklyniečiai, ket
virtadienio rungtynėse gavę py
los nuo juodukų, atrodo, vispi 
ištižo ir Toronte pasirodė tik-

brolis Bumblauskis, gyveno Chi
cago je.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti: Comulat* Gemrai of 
Lithvania, 41 West 82nd St, 
New Yorit 24, N. Y2

FOR BU8INE88 OR PLEASURE!

all yovr Travel Needs. Special at- 
tentnn gfreik Piigrimagea. Also 
located m Bklyn, Great roeck and 
Wilkeebarre, Pa. — PANORAMIC 
Toura, lac, 101 W. 55th Street, 
N. Y. 19, TeL Cl 5-4889.

If it concerns TRAVEL pleaee See

mėjimų skaičių. Tiesa, ir ko
mandinėse vyrų varžybose pir
mą vietą pagriebė Vytis.

Vyry tinklinyje netikėtai 
pergalė teko Chicagos Neriai, 
įveikusiai baigmėje senąjį meis
terį Clevelando Žaibą. Moterų 
grupėje ir vėl be vargo išėjo 
Clevelando

Daugiau apie žaidynes kitą 
kartą.

BROOKLYN’S TRAVEL BUREAU, 
Inoorporated, 89 Livingston S>t., ofi 
Couit, Brooaiyn 1, N. Reserva- 
tions taken naar-for Pilgrimages to 
Europe. Foreign Money k^tcnange, 
Notės, Drafts. MA 5-2264.

Raibas.

Futbolo*
Pereitą savaitgalį visas fut

bolo rungtynių tvarkaraštis pa
skendo lietaus užpiltose aikš
tėse.

šį sekmadienį mūsų pirmoji 
žaidžia ukrainiečių, aikštėje, 
Flushing, su White Plains SC 
pradžia 4 vai. šeštadienį mažu
čiai žaidžia su White Plains, o 
jaunučiai — su ukrainiečiais.

Atletas

SHOE REPAIRS

MONTALVO TRAVEL AGENCY,
Inc^ 1062 Southern Blvd., Brome, 
N. Y. — PILGRIMAGES to all parts 
oč Europe — CKUjlSeS — TovKS 
— VACaTIONS — HONEYMOONS

OA 3-5100

WAR0 TRAVEL AGENCY
— 79-01 Roosevelt Avė., Jackson 
Heights, U.N.Y. Special considera- 
tion given to in&vidual and groups 
planning Pilgrimages to EUKOPE. 
Special Package rates for Honey- 
moons in Miand & Bermuda. Caū:

OLympįa 1-5640
Wlll deliver tickets to your home.

AURIE8VILLE-ALBANY
3 day week-end July-----

PENSYLVANIA DUTCH 
COUNTRY

3 day week-end OcL___
EUROPE—Four Countriea

21 days Aug. - SepL ___
To: SL Alphonsus Church

308 West Broadway 
New York, N. Y. 
WA 5-9226

I am interested in tour to 
______ Please send me further

Information.
Name -----------------------------------------------
Address _______________ __________

■ City____ ___  Zone........ State......—..

49.50

650.00

"The Mae* in Focua” — a beautiful 
explanation of the Mass. “The Bishop 
in Focus" — a colorful consecration 
ceremony of two-auxiliary Bishops. 
16 mm. color movies with sound. 
Runiūng lime 40 nūn. ea. film. Suit- 
able for paristi societies, schools and 
other organizations. Write. Rcv. G. 
Mihovich, SL Paul’s Church — 234 
Congress St., Brooklyn 1, N. Y.

FRAHCISOH SISTERS 
OF1HEPOOR

Mount Alverno Convent 
Warwick,NewYork

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečii] ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinis ir vyno.
108-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGNDHILI^ N. T.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

WHITk'3 HORSE TAVERIN
baras ■ restoranas

HA VE YOUR

APART.. FOR RENT
-- —-■ 

bloomlngdale, new jersey 
In Saint Anthony’s Parish.

NEW PLŽASANT VIEW 
GARDEN APARTMENTS

4 Roištoš & Bath 
9410 RER MONTH 

;Jight Jtheat) 
JBPPOINTMENTINSJ

rungtynes.
Jaunių grupėje laimėjo Aras 

iš Chicagos, baigmėje įveikęs 
Clevelando Žaibą.

Stalo tenise ir vėl visos pir
mos vietos liko Toronto Vy
ties kieme. Vyrų vienete Gvil
dys prieš Meilų (BUookiyno 
LAK), vyrų dvejete Gvildys - 
Nešukaitis. mišriam dvejete - 
Sabaliauskaitė - Gvildys ir mo
terų vienete Kasperavičmtė 
praturtino Toronto Vyties lai-

WHILE U-SHOP QR-WAIT 
FORO SHOE SERVICE 
95-48 Roosevett Avenue 

at Junction Blvd.
Jackson Heights, N. Y.

EMPL. ANGENCIES

AT

DOMESTIC EMPLOYMENT

512* 5th Avenue
IfiJIKAS Iš St GATV8S

Aukštai apmokamos tarnybos. Vteokhi 
rūšių naminiai patarnavimai

Brooklyn — Nev York Long Island
OLGA OLSEN

GE 9-5605 — GE 9-5505

VARIETY SHOW

May 27,1961

FLUSHING ARMORY

2nd AAA ,N CASH PAYABLE
AWARD MAY 27, 1961

AND 10 AWARDS OF $500. EACH PAYA8LE MAY 27, 1961
DONATION OF 50< 8OLICITEO

For Veterans and Communi+y
for Information Phone BRovming 5-2525 or Wrtte

Lošt Battalion Hali — 93-29 Queens Blvd.

Wetfere / 
VETERAN8 

/d., Rego Parį 74, N. Y.

HOMES

DIŠPLAY

DON - LEE
BridąJ Gowns

Bride — Bridesmaids — Fkjwer 
„Giria — Mothers — from Petit 

txx Stout
Cocktail Party Wear — Accessories 

for Formai Occasions 
155-16 Jamafca Avė. 
Near Parsons Blvd.

JA 3-4343

AMPAX ALUMHNfUM SALE8 CO.
Aliomtaijo Alco* specialistai 

langai prieš audrą, turėklai, durys 
gyvenantiem. nanMn. Įstaigom, preky
bos įmonėm, tratos ir varteliai.
įstaiga veikia M vai., žemos kainos, 
lengvas išsimokėjimo sąlygos be banko 
trejtesn metam be procentų. Kalbama 
ir vokiškai.

LU 8-7730

NELEGALIAI ATVYKĘ | U.S.A.

NATIONAL BURBAU, 132 Nassau

OANVA3 AWNING6! Order Now

Windowv and . Doors Made.
HOME AWNING

N,J. TeL LO 8-5750.

CAPA38O BROTHERS 
55 Nert* Maple Avė, 
RIDGCTVOOD, N. J. 

Private Du-eBtogS, Bustoesses — 
IndustriaI VVastes, BMldtog

ReBgioaa Instftutions 
GI 4-8465

Get Your

C.W.V. Welfare & 

' Benefit

Book

Welfare & Benefit Committee. C.W.V.
93-29 Queens Boulevard, Rego Paris 74, N.Y.
OR PHONE — BRovming 5-2525
Gentlemen: Please send me a book of tickets to dispose 

of among my family and friends.

“COME FOLLOW ME” — Our Lord 

lovingly beacons you to join HIS 

chosen ones as a “FRANCISCAN 

SISTER OF THE POOR” and serve 

HIM by carlng for the poor, siek 

and negleeted in: Hospitals; Homes 

for the Aged; Sočiai Service Cen- 
ters; Catecheticat Centers; Kinder- 

gartens; Orphanages; Lay Retreat 
Work; Schools of Nursing, X-Ray 

and Laboratory; Home and Foreigrr 
Missions- For further Information 

apply:

Voca+ional Service Director 
Mount Alverno Convent 

Warwick, New York

Want to Serve
the QUEEN of HEARTS?

For details ask

FEL1CIAN SISTERS
of Immaculate Conception Convent, 
Lodi, N. J. at the Vocation Rally, 
Seton Hali University, April 20-21. 
Ęighth graders are invited to the 
Aspirancy; girls of high-scbool and 
college levels are accepted to serve 

the
Eucharistic King 

through the 
Immaculate Heart of Mary 

as Teachers, Nurses, Missionaries, 
and in a wide variety of fields in 
Rome, United States, Canada, Bra- 
zil, Poland, France and Germany.

“If Jesus CaUs“, He is offering 
Paradise to you in retum for 

your prayers — love — work — 
and sacrifice. Hearicen to His 
CaH as a Daughter of Mary.

Write to 
REVEREND MOTHER GENERAL 

Motherhouee of the

Ocgood Avė.
New Britain, Cbnn.

HOTELS

FLANDERS
L James Place — Atlantic City — N. Y. 
500 Feet From 8t Kicholas Church .

ARE YOU AT A CROSSROADS?
18 YOUR PRE8ENT JOB offering you the opportunities you 
are tooting for? If not, we have the answer!

to their carėer, We are conductlng classes, without charge. to 
Life Insurance, Estete Planning, Advanced Underwriting, Group

Aptitude Teste will be given. NO charge for text or materials.

Cbaa*e Taor Ufe. CaU, ivrite or visit

PRANAS BRUCAS, savininkas ,
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 2L N. Y. Tel Vlrgtoia 6-9519

Sale vestuvėm, anai rinkimam į> kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT
LžQUORS — BEEB — WDiE8 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

31 Spring St, New Britain, Coaa.
Sav. P. VISNIAUSKAS

TeL BA 3-8771

TeL: EV 7-2889

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager

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

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ IHEEKrORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 ML Vernon St PhiMel]

POplar 5-4110

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 Chestnuf Street Ne*
TeL BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savHlkas

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRS A FUNERAL HOME
Josėph I & Johanna H. Dirsa

WO«CE8TE* 4, MASS

ALLAN E. KAPLAN, C.L.U.„Zone..

Name.
Į City.. Tri.No..



flNIOS
ALIAS New Yotko skyriaus

SO. BOSTON, MASS.

BALDU KRAUTUVES

DAIVA MONGIRDAITĖ

labai gerom ižsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš

džio 28 d., 8 vaL vak., LAK 
salėje, 1332 Halsey SC staL 
inž. A Jasaitis skaitys referatą 
tomą “Septyni pasaulio stebuk

galima gauti butui moderniški 
baldai, Įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
8o. Boston 27, Mas*.
Off. Tel.; AN 8-4618 

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

T~

landžio 18 Waldorf Astonjoje 
surengė vaišes konsulam. Jų 
dalyvavo apie 50 su svečiais 
amerikiečiais, kurie priėmimą 
finansavo. Visų valstybių vė
liavos buvo išrikiuotos alfabe
tine eile. Tarp jų ir Lietuvos.

New Yorko Lietuvių Taryba 
dar kartą kviečia visus didžio
jo New Yorko ir apylinkių lie
tuvius kuo gausiau dalyvauti 
lojalumo parade balandžio 29, 
šeštadienį, 1:30 vai. popiet, 
rinktis 92 St. East of Madison 
Avė. Paradas šiais metais už
truks kiek trumpiau, tad nepa
gailėkime valandėlės laiko pa
rodyti New Yorko gyventojam, 
kas esama ir lietuvių, kurie da
lyvauja bendruose miesto ir 
krašto reikaluose. Būkime

LRKSA 115 kuopos 50 me
tų jubilėjinis banketas įvyks 
balandžio 29 šv. Jurgio parapi
jos salėje, 207 York St., Broo- 
klyn, N. Y. Bilietus iš anksto 
galima įsigyti pas šiuos asme
nis: Aleksas Speičys, tel. VI 6- 
6344, Bronius Bobelis, Andrius 
Povilaitis, telef. HY 9-7313, Juo 
zas Karalius, tel. CL 9-1859 ir 
Antanas Kazlauskas, tel. SO 8- 
2738. Pradžia 6 vai. vak. Įėji
mas į banketą — 5 dol. Vi
suomenė maloniai kviečiama. 
Stalai bus paruošti patyrusių 
šeimininkių. Po užkandžių ir 
gėrimų prasidės Šokiai.

Mikalina ŪselienėVerbylai- 
tė, 54 metų, širdies priepuoliu 
mirė kovo 31 Lietuvoje, Kybar
tuose. Palaidota balandžio 3 
Kybartuose. Velionė buvo kilu
si iš Punsko krašto, Vaiponios 
kaimo, ištekėjo už policijos val
dininko, apie 15 metų gyveno 
Kybartuose. Antrojo karo pra
džioje, įsiveržiant vokiečiams, 
Gražiškiuose buvo sužeista į 
kairiąją ranką, kurios išgijusi 
nebevaldė. Nuliūdime liko jos 
vyras Viktoras, du sūnūs — 
Algirdas ir Juozas, duktė Ona, 
vienas anūkas; Lietuvoje liko 
sesuo ir brolio vaikai. Lenkijo
je viena sesuo ir du broliai, 
Amerikoje — du broliai — An
tanas ir Albinas, sesuo Marijo
na Strakauskienė. Albinas Ver- 
byla už jos sielą užprašė mi
šias balandžio 23, sekmadienį, 
8 v. r. pranciškonų koplyčioje.

ja skyriaus valdya.

Kun. K. Pugevičius, Baltimo- 
rės šv. Alfonso lietuvių parapi
jos vikaras, grįždamas iš Put- 
nam, Conn., buvo sustojęs pas 
tėvus pranciškonus, lankėsi ir 
Darbininko redakcijoje, admi
nistracijoje, kur įsigijo už 80 
doL lietuviškų knygų bei plokš
telių. Jis yra gimęs ir augęs 
Baltimorėje, uoliai skaito lie
tuviškas knygas ir seka lietuvių 
spaudą.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujai išleistomis lietuviško
mis knygomis ir plokštelėmis 
veiks “Lietuvos Atsiminimų” 
koncerte balandžio 30 Webster 
Hali. N. Y. Dalyviai kviečiami 
įsigyti ką tik išėjusį Alės Rū
tos romaną “žvaigždė viršum 
girios”, Leonardo Andriekaus 
“Saulė kryžiuose” ir k. Ta pa
čia proga bus galima gauti pa
pigintomis kainomis J. Stuko 
plokšteles “Iš pavergtos Tėvy
nės” ir Alice Stephens plokš
teles.

Petras ir Morta Lisauskai, 
gyveną 69-15 53rd Avė., Mas- 
peth, N. Y., balandžio 11 su
silaukė dukters.

Jaunę j ę Lietuvos vyčię su
važiavimas Bayonnėje
Bayonne, N. J. Jau baigti 

parengiamieji N. Y. ir N. J. 
apskrities darbai jaunųjų Lie
tuvos vyčių trečiam metiniam 
suvažiavimui, kuris bus balan
džio 30 šv. Mykolo parapijos 
salėje, 15 East 23 St Helen 
Shields, iš Philadelphijos, cen
tro valdybos vicepirmininkė, 
vadovaujanti jaunųjų vyčių 
programai, suvažiavimui patei
kė tokią programą:

Registracija 1 vai. popiet po
sėdžio atidarymas ir sveikini
mo žodžiai — 2 vai. Paveiks
lus iš Lietuvos rodys ir pa
aiškinimus padarys kun. V. Ka- 
ralevičius. Bus padaryti prane
šimai apie veiklą, 3:30 v. po
piet bažnyčioje palaiminimas, 
5 vai. atskirų kuopų atstovai 
išpildys programą. Kiekvienai 
kuopai skiriama 15 min. laiko. 
Bus skiriamos dovanos, 3 do
vanos berniukam už vyties nu
piešimą, mergaitėm už lėlės ap
rengimą lietuviškais drabužiais. 
Pietūs 5:30 vai. vak. Po jų — 
šokiai. Suvažiavimo šeiminin
kais bus Bayonės 67 Lietuvos 
vyčių kuopa. F. V.

DtMESKM

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 
Bleįis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113.

Kat. Federacijos Bostono sk. 
susirinkimąs bus balandžio 21, 
8 vai. vak. šv. Petro par. salė-

Skaučty tuntininkei O. Mu- 
činskienėi iš pareigų pasitrau
kus, naująja Bostono skaučių 
tuntininkė paskirta Stefanija 
Subatkevičienė.

Prel. Pr. Juras balandžio 28 
d. 7:30 vai. vak. šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje vadovaus šv. 
Valandai, kuri skiriama Nukry- 
žiuotjo Jėzaus seselių rėmėjų 
intencijom.

Algirdo ir Lilijos Počiulię sū- I 
nūs Algirdas vasario 24 priė
mė Sutvirtinimo sakramentą 
Dhahram parapijos Fatimos Ma-

- rijos bažnyčioje Pietų Arabijo
je. Abu Pečiuliai yra iš So. 
Bostono, Mass.

Liet. Darbininkę Sąjungos 
Centro Valdybos posėdis įvyko 
balandžio 15. Dalyvavo prel. 
Pr. Virmauskis, kun. J. Vaitie
kūnas, pirm. V. Kudirka, V. 
Paulauskas, J. Glavickas, B. Ka- 
počienė, T. Mitchelienė, B. Ja
kutis. LDS seimą nutarta šauk
ti rugsėjo men. Bostone.

Bostono Lietuviu Teisininkę 
draugija, vietoj vainiko miru
siam teisininkui Broniui Iva
nauskui, paaukojo Balfui 10 dol

Kultūros Klubo susirinkimas 
bus balandžio 22 (šeštadienį), 
7:30 vai. vak. Tarptautinio 
Instituto patalpose, 190 Beacon 
St Programoje A. Mažiulio pa
skaita tema “šiandieninė pažiū
ros į religijos kilmę”. Kviečia
ma atvykti su draugais ir pa
žįstamais.

Krikštai, šv. Petro par. baž
nyčioje pakrikštyti: kovo 26 
— Stanislovo Valenčiaus ir Rū
tos Žurinsky - Valenčienės sū
nus Tomo ir Mykolo vardais. •• 
Tėvai gyvena 602 Adams St.,

DAIVA MONGIRDAITĖ DAINUOJA BALTŲ KONCERTE
eitais metais laimėjo pirmą vie
tą “Dirvos” ruoštose jaunųjų 
dainininkų varžybose, turėjo ei
lę koncertų Chicagoje, Cleve- 
lande, Detroite, Connecticute, 
New Yorke, Philadelphijoje ir 
kitose Amerikos vietovės, visa
da susilaukdama gausios publi
kos bei gražių atsiliepimų lie- , . . . _
tuvių ir amerikiečių spaudoje, golesi, Scarlatti, Durante, Ver- Dorchester, Mass. Balandžio 8

Daiva Moh^rdaitė yra nu- : di, Biffinelli, Debussy. Leono Strikaičio ir Mildos Ged-
mačiusi toliau dainavimo stu: Repertuaras labąi platus ir mihtaitės - Štrikaitiėnės duktė 
dijas gilinti Italijoje. : įdomus, todėl visi lietuviai kvie-- Linos ir Marijos vardais. Tėvai

Tikrai Bostono ir apylinkės čiami gausiai dalyvauti šiame gyvena 15 Mt Ida Rd., Dor- 
lietuviams bus teta proga išgirs- ' koncerte.' .. f -chestęr, Mass.

Numatytas Baltų Sąjungos 
Bostono skyriaus koncertas į- 
vyks balandžio 21, 8:30 vai. v. 
Jordan Hali. Dėl operacijos sol. 
P. Bičkienė negalės jame daly
vauti, bet programą sutiko at
likti solistė Daiva Mongirdaitė 
(kcūoratūrinis sopranas).

Daiva Mongirdaitė, kuri pra-

ti sol. Daivą Mongirdaitę, ku
rios ir bus pirmas koncertas 
Bostone (išskyrus jos rečitalį 
studijų baigimo proga).

Sol. Daiva Mongirdaitė išpil
dys šių kompozitorių kūrinius: 
Mendelssohn, Shubert, Mozart, 
Budriūno, Dvariono, Gaidelio, 
Moiotte, Duke, Hagemąn, Per-

F U N E R A L HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir nakt|

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

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

Matthew P. Ballas
1

Lietuvos Vyčių 41 ir 109 kuopos

BALANDŽIO 22 — ŠEŠTADIENĮ
Pradžia — 9 vai. Pabaiga — 1 vai.

J. B. SHALINS

Gros Niek Dzvonar ir Vyčių Orkestras

Pelnas skiriamas Lietuvos vyčių istorijos fondui

Visi kviečiami dalyvauti!

AUKA — $1.25 Veiks bufetas

lų vardu kun. Aukštikalnis, Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų vanta 
— Motina Cecilija iš Brockto-

čius gražiai pavaišino. Po už
kandžio visi maloniai pasikal
bėjo. Joan Mažeika

— Mano protėvių žemė, akom- 
ponavo M. Vasyiiūnas. Tete^

Vieta — STEAMBOAT INN —- Kasmočiaus salė 

Steamboat Road, GreatNeck, Longlsland

Joseph Garszva
GRABORTUS 

BALSAMUOTOJAS

,'J1. J." 11... ... . L1
LAIDOJIMO DIREKTORIAI

būvio nuotaika.
Už sveikinimus trumpai pa- 

Bostone, perkeltas į Cambrid- dėkojo pats prel. Pr. Juškaitis. 
ge, o nuo 1922 čia paskirtas , M. Km

Ngyy YORK, N -Y.

Ieško 2-3 kambarių butuko 
vieniša dirbanti moteris. Gali 
mokėti 50-55 dol. mėn. Prašo 
skambinti tel TA 7-4303 kas
dien po 7 v. vakaro.

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

•ROOKLYN, N. Y.

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

84-14 Jamica Avė. 

Woodhaven 21, N. Y.

Tet: Hlekory 1-5220

Med. Dr. Joseph J. Zabner
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS

VH pradUo praktika
144 Kent 8L. Sreoklpa 32. M. T. 

OKD GG Um Greta Potart stotie)

Bėgdamas nuo 1905 revoliųci- rt^os kraštus. 1926 įkūrė pa
jos, atkeliavo į Ameriką, dirbo rapinę mokyklą, mokytojom pa

kvietė Nukr. Jėzaus seseris.
Vysk. Riley taip pat pasvei-

WILLIAM J. DRAKE

20

JOKŪBAS J. STUKAS, 
direktorius 

maloniai kviečia į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Fore* P*rinr*y SUtlea) 

WOOOHAVCN, N. V.

SuMUatn garbinga* Midotimo 
Koglydo* nemokamai vtoooe 
mlmto dalyse; veikia ventiliacija

1$ LIETUVOS VYČIŲ
- VEIKLOS

Brooktyno 41 kuopos mergai
tės, Carol Galenski, Irena San- 
danavičiūtė, Joana Mažeika, pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais, dalyvavo Darbininko kon
certe, dalijo programas ir ve
džiojo svečius j vietas.

Balandžio 16 kuopos susi
rinkimas buvo Hedy ir Donnie 
Jonaičių namuose. Padaryti vi
si pasirengimai šokiam, kurie 
bus balandžio 22 Great Necke. 
Taip pat numatyta šią vasarą

PAGERBTAS PREL PRANCIŠKUS JUŠKAITIS
Cambridge, Mas*. Balandžio <no, LDS vardu kun. J.-Vaitie- klebonu., Prel. Pr. Juškaitis yra 

16 buvo surengta pagerbimo va- kūnas, įteikdamas 100 dol skaitęs daug paskaitų, redaga- 
karienė atžymėti prel. Rranciš- Prel. Pr. Virmauskis prisūm- yęš laikraščius, išleidęs dvi 
kaus Juškaičio pakėlimui į pre- nė solenizanto gyvenimą. PreL maldaknyges ir keletą brošiū- 
latus (popiežiaus Jono XXIII pa- ' Pr. Juškaitis yra gimęs 1883 relių,' mėgo keliauti, aplankė

MARIJAI ŽAKEVIČIENEI - KRIKŠTAPONYTEI

staiga mirus, didelio skausmo prislėgtam jos vyrui, Jonui 
Žakevičiui, ir dukrai, dantų gydytojai Stenei Deksnienei, 
su šeima gilią užuojauta reiškia ir kartu liūdi

DR. BIRUTĖ ir VACLOVAS PAPROCKAI

EUZABETH, N. J.
šv. Petro ir Povilo lietuvių 

parapijoje balandžio 23-24 bus 
40 vaL atlaidai. Mišparai ir pa
mokslai 7:30 vaL vak. . Pamoks
lus sakys Tėvas Tomas žiūrai
tis, O. P. Prel. M. Kemežis 
kviečia visus parapiečius ir sve
čius uoliai ir gausiai dalyvauti 
atlaiduose.

BADUO VALANDOS
20 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMO

KONCERTĄ IR BALIŲ
SEKMADIENĮ. BALANDŽIO 30

119 E. llth St New Yorke
• Alice Stephens ansamblis iš Chicagos • “Rūtos” radijo dainų ir tau

tinių šokių ansamblis (vad. Alg. Kačanauskas; akomp. A. Mrazinskas)
• Juokdariai — “Dominykas ir Motiejus” (aktoriai Vitalis Žukauskas ir 

Alf. Petrutis) • Gros Ted Maksymowicz orkestras.
Programos pradžia 4 vaL P4>.; tokiai 8 vai. įėjimas tMO; Rozorvuota vista KOO 

Veiks DARBININKO spaudos kioskas su knygomis ir plokMeitmis

IŠKILMINGAS MINĖJIMO BANKETAS IR ŠOKIAI

keltas pr. metų gruodžio 10). lapkričio . 15, buvo siuvėjas, okupuotą Vilnių, Palestiną, Eu- 
Vakarienėje dalyvavo vysk. Ri- 
ley, prel. A. Juras, prel. Pr. 
Strakauskas, prel. Pr. Virmaus
kis, apylinkės klebonai vika
rai vienuolijų atstovai, miesto 
burmistras A. Crane, svečiai iŠ 
Bostono, vietos parapiečiai vi
so — 270 žmonių.

Po vakarienės kun. S. Sau
lėms pakvietė pagerbimui va
dovauti prel Pr. Jutą. Parapi
nės mokyldo8v mokiniai atliko 
programėlę ir pasveikindami į- 
teikė dovaną. Tėvų marijonų 
vardu sveikino kun. M. Urbo
navičius, buvusių vikarų vardu 
kun. J. Petrauskas, Tėvų pran
ciškonų vardu kun. Benvenu- 
tas Ramanauskas, esančių vika
rų vardu kun. V. Volkavičfas, 
sveikino Cambridge miesto bur
mistras Ed. Crane. Solistas 
Jurgis Lisauskas padainavo dvi <

batų fabrike, susitaupęs studi
javo Valparaiso universitete.
Gavęs bakalauro laipsnį, - įsto- kino trumpa kalba, pasidžiaug- 
jo į kunigų seminariją, kunigu damas prelato darbais ir po- 
įšventintas 1917 rusėjo. 19. 
Išbuvęs vieną mėnesį vikaru

PAVASARINIUS 
ŠOKIUS

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

M. P. BALLAS — Dlreetorias
AUl. BALTRŪNAS - B ALTON

— Reikalų Vedėjas
<80 GRANO STREET

■ROOKLYN, N. V.
NOTARY PUBLIC


