
Ieško tako tarp priešę ir sąjungininkų
v

Maskva kieta Amerikai; tai kliudo susitarti dėl Berlyno, atomų ir nusiginklavimo. 
Amerika kieta sąjungininkam dėl atomų; tai mažina tarpusavio pasitikėjimą . . .

MENULIS IR POLITIKA
Laimuti mėnuli — geras daiktas. Bet pralenkti JAV-bes 
ir laimėti jose—dar geresnis. Taip galvojama Maskvoje

<AS DARYTI? — su rūpesčiu 
išvyko Dean Rusk į naujas są- 
ungininkų konferencijas.

PRANCŪZIJA BUS OPOZICIJOJE 
O VOKIETIJA ?
Jau prieš Nato konferenci- 

ą Atėnuose buvo skelbiama, 
:ad Prancūzija nepatenkinta 
alstybės sekr. Rusk informaci- 
a, kur ir kokios atominės me- 
žiagos Europoje yra sukrautos, 
'okia informaciją-Prancūzijos 
tedomina. Ir tai numato pa- 
lemonstruoti pačioje konferen- 
ijoje.

Posėdžiavo 14,000 katalikų mokytojų
Katalikų švietimo sąjungos 

teturiu dienų konferencija bu- 
o Detroite balandžio 27-7. Da- 
yvavo 14,000 mokytojų, admi- 
listratorių. Nauju pirmininku 
trinktas John Patrick Cody, 
Tew Orleans arkivyskupas ko- 
idjutorius- Buvo svarstomas 
Jausimas, ar remtis katalikam 
>radinėm mokyklom ar daugiau 
lūkštesniosiom. Klausimą aktu- 
dino pinigo ir mokytojų trūkti
nas. Stipriai buvo pasisakoma 
iž katalikų mokyklų pažangu- 
ną. Konferencijos pabaigoje 
rhurston N. Davis. S. J.. Ame
rica žurnalo redaktorius, prie
kaištavo katalikų kolegijom.

Likviduoti Nixoną?
■ ‘t

Journal American atkreipė 
dėmesį į komunistų Worker 
laikraščio žodžius prieš Nixo- 
ną. J. A- sako, kad komunistai 
pasirinko dabar Nixoną arti
miausiu taikiniu ir nori jį lik
viduoti politiškai. Negali jam 
dovanoti, kad jis pradėjo viešą 
kovą su Alger Hisso byla ir 
per 15 metų buvo aiškus ko
munizmo priešas. Dabar komu
nistai norėtų reabilituoti ir His- 
są.

— New Yorko arkivyskupija 
paskelbė vajų užsienių pagalbai 
nuo balandžio 29 iki gegužės
6. Vajus vykdomas per 402 
parapijas. Tikimasi surinkti 40 
mil.

— Italijoje gegužės 2 abeji 
rūmai rinks naują prezidentą 
7 metam. Minimi dabartinis 
prezidentas Gronchi, soc. dem. 
Saragat, krikšč- demokratų sek- 
ret. Piccioni, parlamento pir
mininkas Leone, senato pirmi
ninkas Merzagore.

MACMILLANO RECEPTAS
Anglijos min. pirm. Macrnil- 

lanas, balandžio 26 kalbėjo, 
kad santykiuose su Maskva ge
riausias receptas yra tokis: nie-

— Europoje nuo Marseille kad* neužsileisti, bet niekada 
uosto tiesiami vamzdžiai naf- nesiimti patiem veiksmų, kurie 
tai iki Karlsruhe, Vokietijoje. U provokuotų. Tvirtumas ir 

kantrybė belaukiant, iki sovie
tų pilietis pasikeis, reikalauda
mas savo dvasinių ir materia
linių reikalų patenkinimo.

Baltuosiuose Rūmuose
Prezidentas Kennedy pareiš

kė, kad 75 proc. viso savo lai
ko skiria užsienio politikos

paskelbė pinigų klausimam, 15 proc. vidaus rei- 
markių pavertė kalam ir 10 proc- šiaip jau po

litikai.

Darbai pradėti 1961 vasarą, 
vamzdžiai bus galima naudoti 
1963.

— Norvegija nutarė įstoti 
į Europos -“bendrą ūkinę rin
ką”. Jau anksčiau tai nutarė 
Anglija ir Danija. Priešinosi 
komunistai ir

— Suomija 
reformą: 100 
1 marke.

kairieji

Pereitą savaitę žymėjo svar- pasitarimų — Rusk pasitarimas nės paslaptys turi būti palaiko- 
būs veiksmai ir svarbūs pasi- su Dobryninu, Kennedy pasita- mos tik tarp tų valstybių, ku- 
tarimai. Tarp įvykių svarbiausi rimas su Macmilanu.
— atomų sprogdinimas Pacifi- 
ke ir koncentruotos kelionės į 
erdves- Amerikos atomų sprog
dinimas susilaukė mažesnės re
akcijos, nei buvo laukta. Tarp

Vokietijos pažiūra artesnė 
Prancūzijai nei Amerikai. Vo
kietija nereikalaują sau atomi
nių ginklų- Tačiau ji stoja už 
tai, kad Nato turėtų atominius 
ginklus ir kad Nato vadovybė 
tuos ginklus valdytų- Tada ir 
pati Vokietija dalyvautų tame 
valdyme. Vokietija yra labai 
jautri, kad ji nebūtų diskrimi
nuojama.

kad jos nepakankamai vykdan
čios popiežiaus Jono XXIH rei
kalavimą gyventi “naujame am
žiuje nauja dvasia”.

ii NEW ORLEAftS. — ar-
kivyskupaš koadjutorius 
JohnPatrick Cody, naujas 
katalikų švietimo sąjungos 
pirmininkas.

Velykos Maskvoje
Pereitas sekmadienis buvo 

pravoslavų Velykos- Sovietų val
džia Velykas paskelbė darbo 
diena. Tačiau Maskvos bažny
čiose buvo pamaldos ir Vely
kos buvo švenčiamos. Buvo pa
siųsti į pamaldas komjaunimas 
su plakatais ir partijos vėlia
vom. Raudonos vėliavos maišė
si su kryžiais ir bažnytinėm vė
liavom. Plakatuose buvo išrašy
ti šūkiai ir komjaunuoliai juos 
kartojo: “Leninas su mumis”.

rios atomus turi. Prancūzija 
galvoja kitaip: Amerikos atsi
sakymas <juoti Prancūzijai pa
galbos atominius ginklus grei
čiau pasigaminti rodo nepasiti
kėjimą Prancūzija, jos nuver
tinimą Tada nustoja prasmės 
jos buvimas pačiam Nato. Ame
rika galvoja, kad atominių 
ginklų ar atominės pagalbos 
davimas tiem, kurie jos netu
ri, gali provokuoti Sovietus duo
ti tokią pagalbą Kinijai. 0 Pran
cūzijos noras turėti atominius 
ginklus tarnauja ne Europos, 
bet daugiau nacionaliniam 
Prancūzijos prestižui. De Gaul-

RUSK IR DOBRYNINAS 
TREČIUKART:

Suartėjimo ženklų nematyti.
Valstybės sekretorius Dean 

Rask balandžio 27 trečiu kart 
susiriko su Sovietų atstovu 
Dobryninu, nors buvo numaty
ta susitikti tik gegužės vidury- 
Pasikalbėjimą paskubino Gro
myko pareiškimai Maskvoje ir 
Rusk kelionės į Europą bei 
Australiją. Rusk atitiesė ne
tiksliai pareikštą Amerikos nu
sistatymą dėl rytų Vokietijos 
“suverenumo respektavimo”. 
Rusk pareiškė, kad pripažini
mas, jog rytų Vokietija gali 
daugiau dalyvauti susisiekimo 
su Berlynu administracijoje, ne
reiškia ryty Vokietijos pripa
žinimo; o Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos kariuomenės iš Ber
lyno nepasitrauks. Iš Dobryni- 
no Rusk patyrė, kad Sovietai 
nesirengia pakeisti savo nusi
statymų dėl Berlyno. Taigi — 
jokio suartėjimo tarp Washing- 
tono ir Maskvos, kaip buvo reiš
kęs, viltis Gromyko.
KENNEDY IR MACMILLANAS:

Viršūnių pasitarimas neaktu
alus
Rusk pasikalbėjimas su Dob

ryninu buvo svarbus informa
cijos reikalui prieš pradedant 
kalbėtis prezidentui Kennedy 
su Macmillanu. Nors žinomas 
yra Macmillano noras siekti 
viršūnių konferencijos, eiti į kai 
-kuriuos kompromisus dėl nusi
ginklavimo ir atominių bandy
mų. tačiau šeštadienio susitiki- 

,mas su prezidentu Kennedy te
davė tokias išvadas:

Nėra atėjęs metas viršūniy 
konferencijai; nes ligšioliniai 
pasitarimai neparodė pažangos: 
dėl Berlyno Sovietai neatsisa
ko reikalavimo, kad Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos kariuome
nės pasitrauktų; dėl atominių 
bandymų Sovietai atmeta bet 
kokią kontrolę; dėl nusiginkla
vimo Sovietai tesutinka, kad 
tarptautinė kontrolė tikrintų, 
kas sunaikinta, bet nesutinka, 
kad ji tikrinty, kas dar liko 
nenuginkluota. Kennedy ir Mac- 
millanas paliko ir toliau “du
ris atviras” ministerių pasikal
bėjimam.

Jaudina klausimas: 
ar bus nuolaidos
Vokietijoje Berlyno klausi

mas sutiktas su nerimo banga. 
Baiminamasi “pardavimo”. Ber
lyno burmistro pavaduotojas 
Franc Amrehn viešai įspėjo 
Ameriką -nepadaryti “abejoti
nos vertės nuolaidų” dėl Ber
lyno. "Vakarai neturėtų dary
ti jokių nuolaidų be aiškių ir 
tokios pat vertės nuolaidų iš 
Sovietu pusės"-

Vokietijos visos partijos '•— 
krikščionių demokratų unija, . 
laisvieji demokratai, soc. demo
kratai — yra vieningi prieš ry
tų Vokietijos politinės rolės kė
limą ir prieš Vokietijos padali
nimo pripažinimą- Heinrich 
Brentano, buvęs užsienių rei
kalų ministeris, dabar kr. dem. 
unijos parlamente pirmininkas' 
atvyko j AVashingtoną aiškintis.

Valstybės sekr- Rusk pereitą 
savaitę dementavo gandą, kad 
Amerika pripažins rytų Vokieti
ją; pareiškė taip pat, kad Ame
rikos, Anglijos. Prancūzijos ka
riuomenės iš Berlyno nepasi
trauks. !

Kas palaiko baimę, nepaisant 
visu užtikrinimų?

1. Valstybės sekr. Rusk “siū
lymų pakete” yra neaiškios 
prasmės pareiškimas, kad rytų 
Vokietijai gali būti pripažinta 
teisė dalyvauti susisiekimo su

RUSK IR NATO:
Atomai tebeskaldo sąjungi
ninkų vienybę
Rusk pasikalbėti su Dobryni

nu buvo naudinga ir prieš ke
lionę pirmiausia į Londoną. 
Ten nuo balandžio 30 Rusk 
dalyvauja artimų rytų sąjungos 
konferencijoje, o gegužės 3 
Atėnuose prasideda ir trunka 
keturias dienas Nato konferen
cija.

Pastarojoj šalia visiem ben
drų nusiginklavimo, Berlyno 
klausimų yra aktualus atomų 
klausimas pačioje Nato organi
zacijoje Dėl jo nuomonės iš
siskiria. Amerika ir Anglija pa
silieka su nusistatymu, kad 
atominiai ginklai būtų išimti
nėje Amerikos žinioje; atomi-

— Sovietai pranešė, kad jų 
satelitas Cosmos IV balandžio 
29 po 72 valandų kelionės apie 
žemę, grįžo atgal.

le įtaria, kad Amerikos politi
ka vieną dieną gali pasisukti 
tiek, kad ji pasitrauks iš Euro
pos, ir tada Europa be atomi
nės jėgos pasiliks Maskvos ma
lonėje-

Rusk numatė Atėnuose pa
sieki i nti su sąjungininkais in
formacija, kur yra atominių 
ginklų sandėliai, tačiau perleis
ti atomus kitiem prezidentas 
nesutinka. O atsižvelgiant į 
Amerikos norą derėtis su Mask
va. gal pasiseks nustumti ir 
atominį klausimą ateičiai. Di
delis nežinomasis čia yra Pran
cūzijos atstovo nusistatymas.

Iš kelionės Rusk grįš į Wa- 
shingtoną gegužės 11.

AMERIKA, BERLYNAS, VAKARŲ VOKIETIJA

CENTRO CENTRAS. — Politinių rūpesčių centre dabar Berlynas, o 
Berlyno centras yra Brandenburgo vartai.

3- Nepasitikėjimą kėlė ir 
Amerikos skirtingos informaci
jos apie pasikalbėjimus tarp 
Rusk ir Dobrynino, tarp prezi
dento Kennedy ir min. pirm- 
Macmillano. Vieną dieną skel
bė, kad jokios pažangos nėra 
pasitarimuose tarp Washingto- 
no ir Maskvos dėl Berlyno, 
kitą kad esama esminio page
rėjimo; vieną dieną, kad viršū
nių konferencijos klausimas ne
aktualus, kadangi nėra pagerė
jimo vilčių, kitą dieną, kad pre
zidentas ir min. pirmininkas su- 

dė."kad jo iinija'buvo' idetes- t,ktų su vil4“niX konferencija, 
departamentas jei tai didintų taikos galimy-

apie kelionės organizavimą ben-

Berlynu kontrolėje. Tas pareiš
kimas gali būti išplėtotas ir iki 
pripažinimo. Taip jį suprato ir 
paskelbė Gromyko.

2. Gen. Lucius Clay pareiš
kimas, kad jis yra "nelaimin
gas" dėl teisių pripažinimo ryty 
Vokietijai dalyvauti susisiekimo 
administracijoje. Taip pat jo 
pareiškimas, kad per 7 mėne
sius. kada jis buvo Berlyne 
kaip prezidento atstovas, ne vi
sada jis susilaukė paramos sa
vo projektam iš valstybės de
partamento. Tie pareiškimai ro- 

nė, valstybės 
siekė švelnesnės, nuolaidesnės.

— Argentinos buvęs prezi
dentas Frondizi parašė laišką 
buvusiam prezidentui Peronui, 
siūlydamas bendradarbiauti. Pe
ronas dabar Ispanijoje, Fron
dizi saloje kariuomenės kontro
lėje, bet būsiąs išleistas į už
sienius.

- Ispanijoje kelia rūpesčio teisingumo. 
Franco sveikata- Nuolatiniai 
skausmai nesiliauja nuo to lai
ko. kai jis medžioklėje susižei- pos žmonių padėka Amerikos 
dė ranką. Jam jau 70 metų, darbo unijom, taip pat laišku 
Rūpestis, kas bus jo vietoj. Omer Becu, generaliniam tarp-
- Alžire kaimuose ir mies

teliuose gy venimas aprimo pa
liaubas paskelbus. Teroras vei
kia tik didžiuose Alžiro ir Gra
no miestuose.

Kitas rūpestis — kur yra 
Prancūzijos kariai, alžiriečių 
paimti į nelaisvę karo metais. 
Kol alžiriečiai neduos žinių 
apie juos, Prancūzijos vyriau- 
sybė sulaikė alžiriečių paleidi
mą iš nelaisvės.

Pavergtųjų sveikinimas Gegužės 1
Gegužės 1 dienos proga Pa- tautinės laisvų profesijų sąjun

gų konfederacijos sekretoriui, 
buvo linkima sėkmės kovoje 
už darbininkų teises ir pasi
priešinimą komunistiniam tota- 
lizmui.

vergtųjų Europos Tautų Sei
mas paskelbė sveikinimus pa
vergtų tautų darbo žmonėm, ku
rie ta dieną turi garbinti ti
ronus; sveikinime kalbėjo jiem 
apie laisvojo pasaulio paramą 
jų kovoje dėl apsisprendimo, 
žmogaus laisvės ir. socialinio

— Armijos majoras Arch E 
Roberts atleistas iš kariuome-
nės už tai, kad apie 
gėlės majorą Young 
kaip turintį ryšio su 
mu, o valst- sekr. 
Mennen WiUiams
“linkusiu į kairiuosius”. Taip 
jis kalbėjo balandžio 19 Ame
rikos Revoliucijos Dukterų kon
vencijoje

šūviai į erdvę pereitą savai
tę nustelbė net atomo sprogi
mą. Tyčia ar netyčia sutapo 
kelionė j mėnulį su atomo 
sprogdinimu, bet Amerika pa
gristai džiaugiasi Ranger IV, 
kuris balandžio 26 pasiekė mė
nulio paviršių- Tiesa, elektri
niai instrumentai neveikė. Ne
buvo galima gauti žinių ir pa
veikslų iš raketos ir mėnulio. 
Nebuvo galima duoti signalo, 
kuris smaigalį su instrumentais 
atjungtų nuo raketos ir Švel
niai nuleistų į mėnulį. Tačiau 
Ranger IV parodė didelę taik
lumo pažangą- Iš dešimties mė
ginimų per 4 metus pirmu kar
tu Amerika mėnulį pasiekė. 
Ankstesnis Pionierius IV 1959 
kovo 3 praėjo pro mėnulį per

Specialiu laišku George Mea- 
ny buvo perduota rytų Euro-

Los An- 
atsiUepė 

komuniz- 
padėjėją 
pavadino

lArnestast*. — Majoras 
Arch. E. Roberte.

37,300 mylių; š. m. sausio 26 
praėjo per 22.862. o dabarti
nis šūvis jau kliuvo į taikinį.

Per artimiausius porą metų 
bus parengti dar 6 Ranger. 
Naujas Šūvis numatomas rude
nį. Aeronautikos vadovybė ma
no, kad pirmuosius žmones bus 
galima nukelti į mėnulį 1968.

Spauda palygino Amerikos ir 
Sovietų padėtį kelyje į mėnulį. 
Priėmė už tikrą pinigą sovieti
nius pranešimus, kad Sovie^J 
pirmieji nuleido raketą į mė
nulį — 1959 rugsėjo 14, o tais 
pat metais spalio mėn. nufoto
grafavo mėnulio antrą iš že
mės nematomą pusę. Tačiau 
krito į akį, kad nuo to laiko 
Sovietai rodė mažiau pastangų 
ar net susidomėjimo rengti 
naujas keliones į mėnulį, ma
žiau iš viso pastangų tirti erd
ves. Per ketveris metus ligi 
paskutinės savaitės tesisuko 3 
sovietiniai sputnikai, o Ameri
kos satelitų iki to pat laiko bu
vo ar ne 69.

Kokia priežastis?

Vienas spėjimas. Sovietai iš 
visko nori turėti pirmiausia 
politinės naudos- Jiem buvo 
svarbu ir erdvėse gauti rėkia
mą, kad jie yra pirmieji — pa
leido pirmą satelitą, pirmą ra
ketą nuleido į mėnulį, pirmas 
nuotraukas iš ten paskelbė, pir
mą žmogų su raketa paleido. 
Reklaminis tikslas buvo pasiek
tas.

Antras spėjimas. Newsweek 
atkreipė dėmesį į astronomines 
erdvių tyrimo išlaidas- Ameri
kos aeronautikos administraci
jos duomenim, per artimuosius 
devyneris metus Amerikai teks 
išleisti po 10 milijonų dol. kas
dien, norint programą įvykdy
ti. Kelionės mėnulio programai 
numatyta esą 20 bilijonų.

Ar gali tokiom ar panašiom 
sumom operuoti Maskva? Kovo 
pradžioje Paryžiuje įvykusioje 
konferencijoje sovietų atstovas 
dr. Leonid Sedov kalbėjo apie 
didžiules sumas, kurių reikalin
gas erdvės tyrimas; kalbėjo

drom pastangom. Trejetas die
nų po Sedovo kalbos Maskvo
je Chruščiovas kalbėjo, kad 
septynerių metų žemės ūkio 
planas esąs “dideliame pavoju
je”. Užsiminė, kad teksią nu
kirpti kai kurias sumas pramo
nės ar kariniam reikalam, no
rint paspartinti žemės ūkio ma
šinų gamybą. Atrodo, kad pi- 

. nigo klausimas yra Chruščio
vui aktualus, bet pastato jį ne
būtinai prieš tą pasirinkimą, 
apie kurį jis kalbėjo: pinigas 
žemės ūkiui ar kelionei į mė
nulį. bet greičiau prieš kitą 
pasirinkimą: pinigas kelionei į 
mėnulį ar karinėm raketom, 
ypačiai antiraketinei raketai. 
Spėjama, kad Chruščiovui yra 
svarbesnis antrasis uždavinys. 
Tuo aiškinamos Sovietų sulė- 
tėjusios pastangos kelionei į 
mėnulį.

Tokias prielaidas turėdamas 
prieš akis. Amerikos aeronau
tikos šefas Webb mano, kad 
mėnulyje pirmieji galį nusileis
ti amerikiečiai. Chruščiovas 
apie tokį pat laiką norėtų nu
sileisti .. Jungtinėse Valsty
bėse.



PASAUUNIO KASO HEROJUS, 
KURIO NEBUVO (2>

Herojų ištiko smūgis
, Ir jį sudavė ne kas kitas, 

bet DuPre draugas, kuris sy
kiu su juo tarnavo kariuome
nėje, aviacijoje, nuo pat ka- 

pradžios iki pabaigos- 
w Jis neiškentė nepapasakojęs 
neįtikimus dalykus. Esą DuPre 
Anglijoje išbuvo nepilnus me
tus, o Prancūzijoje jis niekad 
nesąs buvęs, špionažo apmoky
mo kursus Anglijoje jis yra 
lankęs, bet panaudotas tam 
darbui niekad nebuvęs. Vadi
nas, viskas, kas knygoje apie 
jį parašyta, prasimanymai. Ke
rojo nebuvo. Suklastotas. Pub
lika apgauta. Iš publikos ir į- 
gudusio reporterio pasityčiota, 
kad jie nesusekė netiesos, pra
simanymo.

Bet tuo pačiu metu iškilo ir 
klausimas: kaip tai nutiko, kad 
visi įvykiai, vietos ir datos la
bai tiksliai atvaizduotos. Iki 
smulkmenų? Kaip nutiko, kad 
Reynolds ir kiti karo specia
listai, kurie klausėsi DuPre 
pasakojimų, jo net neįtarė? At
sakymas buvo rimtas — Du
Pre buvo puikiai susipažinęs 
su visa to meto karo, geografi
jos, strategijos medžiaga: jis tu-

' rėjo fenomenalią atmintį iš
skaitytus faktus pasilaikyti gy
vus ir vaizdingus. Tik vieno 
dalyko tuose įvykiuose nebuvo 
— jo paties, juose DuPre ne
buvo dalyvavęs.

Kilo ir antras klausimas: ko
dėl DuPre leidosi į tas istori
jas? DuPre paaiškinimas kai 
kam rodės juokingas, kai kam 
jaudinantis. Grįžęs iš karo, jis 
norėjo įkvėpti savo miestiečiam 
mintį, kad pasitikėjimas Dievu 
padeda pakelti visus mėginimus 
net ir gestapo kankinimus. Be
pasakodamas, jis greitai paste
bėjo, kad žmonės visai kitaip

LIETUVOJE

Kurie dailininkai yra tarp pirmųjų
Vilniuje vasario viduryje bu

vo dailininkų ketvirtasis šuva- vas”, Švažo “Darbo žmogus”.
žiavimas. Atidarė dailininkų są- Tarp peizažistų darbų labiau-
jungos pirmininkas J- Kuzmins- šiai minimas A. Gudaičio “Vi
kis. Jis padarė dabartinių dai- dudienis" — vaizduojamas kol- 
lininkų kūrybos apžvalgą. chozo gyvenimas. Toliau dar 

r. x .n.- r- minimas A. Savickas. A. Petru- Ilgus metus — kalbėjo Kuz- o c. - n t- » . ... . , / lis. S- Gracev, B. Uogintas.minskis — dailininkai venge •. .. . „ , .. . . Skulptūra pasisuko griežtaitematinio žanro. Dabar jis tvir- . \ , ..r M. , ..„ T -, -i - jau vaizduoti “dabartį . Joje tai kultyvuojamas. Jame reiškia . .... _ . . *__.< J - pirmoje eileje sustojo pne G-
Jakubonio Pirčupio vaizdų. Mi
kėnas, Petrulis, Bogdanas, V- 
Zuklis, Vasilevičius padirbę to
kią “dabartį” — Lenino bius
tus.

Grafikus mini senesniuosius 
ir jaunesniuosius. Tarp senes
niųjų — V. Jurkūnas, D. Tara- 
bildienė. P. Rauduvė. A. Kučas, 
T. Kulakauskas. Tarp jaunes
niųjų — L. Paškauskaitė, V. 
Valius, A. Skirutytė, L. Lagaus- 
kas. S- Valiuvienė, S. Rozinas, 
V Klemka, A. Steponavičius, 
V. žilytė. ;

Kuzminskis kalbėjo, kad gra
fika labiausiai pareiškusi savo 
“nacionalinį” charakterį. Tačiau

Švažas, S. Džiaukštas, S. Vei- 
verytė. S- Grečev. T. Petrovą. 
Jie vaizduoja žmones tvirto 
charaktėrio — darbe ir buity. 
Pasitaiko paviršutiniškumo bei 
iliustratyvumo Tenkinamasi 
faktais — atvaizduota teisin
gai, bet nepasakyta nieko, anot 
Kuzminskio. Tarp geriausių te
matinių paveikslų mini V. Ge
čo “Kolchozo turguje”. Toje 
srityje dar gerai pasireiškiant 
mini Džiaukštą ir A. Savicką.

Portreto žanre reiškiasi A. 
Gudaitis, V. Karatajus, J. Šva
žas. A. Savickas. Labiausiai gi
riamas Gudaičio portretas “Žve- 
jas Augulis” ir Karatajaus “Dai

istorijos klauso, jei ji yra su
sieta su asmeniniais pasiimtojo 
pergyvenimais, jei įvykiuose da
lyvauja patsai pasakotojas. “E 
pradžių tai buvo maži, smul
kūs anekdotai, paskui įvykiai 
peraugo mane viršum galvos”.

DuPre nepaėmė sau tikrai 
nė cento iš visų tų pasakoji
mų, nors tūkstančius valandų 
praleido pasakojimus parengda
mas. Bepasakodamas ir bekur
damas savo herojo tipą, jis ir

AR ŽINAI, KAD

— Vakarų Vokietijos parla
mente tarp 519 parlamento na
rių yra 21 milijonierius: 8 mi
lijonieriai krikšč. demokratų 
unijos nariai, 7 milijonieriai 
laisvieji demokratai ir 6 mili
jonieriai socialistai.

— Vakarų Vokietija po karo 
išleido 250 bilijonų markių 
(62.5 bilijonus dol) karo pada
riniam likviduoti. Tam reika
lui išėjo 42 proc. visų federa- 
linių ir vietinių mokesčių. Tik- 
tai nukentėjusiem nuo nacių 
režimo atlyginti išėjo 3 bilijo
nai dol.

— Prezidentas Kennedy lai
komas turtingiausiu Amerikos 
prezidentu. Jo turtas skaičiuo
jamas apie 10 milijonų. Prieš 
rinkimus jo metinės pajamos, 
atskaičius mokesčius siekė 180, 
000- Tarp kitų turtingų prezi
dentų minimi George Washing- 
ton, Theodore ir Franklin Roo- jom. Amerikos jaunimas -— ne. 
seveltai, Herbert Hooveris, ir 
Eisenhoweris gavo už savo kny
gą Crusade in Europe apie 
635,000 prieš ateidamas į Bal
tuosius Rūmus.

liniukas Vrubliauskas” bei “Tė-

Kuzminskis sako, kad daugelis 

pats ėmė vis daugiau ir dau
giau savo asmeninį gyvenimą 
tvarkyti pagal pasakojamą he
rojų, nors tas herojus buvo tik 
jo fantazijoje.

Visa Amerika juokėsi iš he
rojo, kurio nebuvo. Juoke bu
vo piktumo, nes jautėsi sumul- 
kinta. Tačiau DuPre miesto pi
liečiai suprato savo herojų ir 
liko jam ištikimi. Tais mėne
siais, kada kiti juokėsi iš nebu
vėlio herojo, šimtai laiškų ir 
telefonų užtikrino jam savo 
simpatijas.

Nei leidėjas nei Reynolds nė 
negalvojo reikšti jam pretenzi
jas, nes, anot John Goodwin, 
DuPre buvo, tur būt, vieninte
lis istorijoje melagis, kuris iš 
to melo neturėjo sau jokios 
naudos, o tik uoliai tarnavo 
tiem, kuriuos jis už nosies ve
džiojo.

O vienas skaitytojas, daly
vavęs kalbose apie DuPre, pasi
sakė pasidaręs sau moralą, pa
mokomą išvadą: skaitydamas 
veikėjų atsiminimus apie jų 
praeities žygius, aš pagalvoju 
apie DuPre istoriją *..

LIETUVIŲ JAUNIMAS AMERIKOS ŠEŠĖLYJE
SPAUDA gresmanas demokratas John

----- Brademas (N. Y- Times Maga- 
džiai užsiangažuoti idealistinė- zine). Jis žiūrėjo į Amerikos 
mis vertybėmis”----------------------- studento nusistatymą politikos

“Jaunimas neužsiangažuos klausimu ir rado, kad “Ameri- 
komunizmui, nes jie “bijo už- kos studentas yra abejingas po- 
darų sistemų ir labiausiai — 
jie perdaug aukštai vertina as
mens laisvę, kad susigundytų 
ją prarasti” . •. “didesne dali
mi jaunoji karta nenori įsipa
reigoti”.

Šitokiame amerikiečių jauni
mo fone kalbama ir apie lietu
vių akademinį jaunimą, kuris 
taip pat skirias nuo vyresnės 
kartos:

Marguty kovo nr. Vanda Ge- 
vičiūtė informavo apie jauni
mo dvasią, kiek ji imli komu
nizmui- Ji rado, kad Afrikos, 
Azijos, pietų Amerikos akade
minis jaunimas trūksta nuo sa
vo tėvų tradicijų ir yra palan
ki medžiaga komunizmo idė-

Amerikos jaunimo apibūdini
me kėlė tokius bruožus. — 

“šio krašto jaunimas negali 
mokytis iš patirties, kadangi 
praeitis perdaug skiriasi nuo 
dabarties, ir negali planuoti 
ateities, nes ateitis yra perdaug 
neaiški, tad prisirišama prie 
dabarties”.

“Jie atlieka darbą visuome
nėje, nejausdami jokio pasiten
kinimo, bet dirba todėl, kad 
gautų užmokestį, už kurį pas
kui perka malonumus”.

“Tačiau jaunoji karta per se 
neatsisako įsųjareigojimo bei 
atsakomybės, tik ji nusiskun
džia, kad įsipareigojimui ne
randa nieko pastovaus ir ver
tingo”.

“Stebėtinai didelis į Peace 
Corps užsirašiusių skaičius įro
do. jog dar nėra visai praras^ 
tas noras siekti idealizmo ir 
įsipareigojimo. Visa bėda yra 
tai, kad moderni visuomenė 
duoda per mažai progų nuošir- 

dailininkų dar nori “praeitų 
amžių menines formas kanoni
zuoti”. Autorius smerkia tokią 
praeities idealizaciją. Ragina, 
kad nacionalinis menas “artė
tų su kitų broliškų respublikų 
menu socialistinio turinio pa
grindu”. Ką tai reiškia, pasako 
pačioje savo pranešimo pabai
goje: dailininkas turi paremti
partijos propagandines

SPRENDŽIAMA ŠEIMOS PROBLEMA.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Siūlome neprilygstamą patarnavimą

Mes pastebėjome, kad per paskutinius šešis mėnesius žymiai 
padidėjo naujų klijentų skaičius, kurių siuntinius mes išsiuntėme 
pirmu kartu. Tie, naujieji siuntinių siuntėjai mūsų patarnavimu

Daugelis naujų klijentų atvirai pasisakė atėję pas mus todėl, 
kad buvo nepat enkinti savo'ankstesnių siuntimų rezultatais.

Keletas naujų siuntėjų mums pasakojo, kad jų ankstesnieji 
siuntiniai grįžo atgal iš užsienių, o priežastys to buvo — netaisyk
lingas dokumentų sudarymas ir įvairūs prasilenkimai su taisyklė
mis. Kai kurie pasakojo, kad ankstesnių siuntinių gavėjai turėjo 
mokėti papildomus mokesčius, nes dokumentai nesutiko su daik
tais tuose siuntiniuose.

Firma UNION TOURS įsteigta 1931 metais. Per 31 metų siun
tinių siuntimo veiklą nė vienas mūsų išsiųstas siuntinys nebuvo 
grąžintas siuntėjui ir nė vienas siuntinys nedingo. Mūsų darbas 
nepalygnti tikslus, sąžiningas ir garantuotas. Mokesčiai už mūsų 
patarnavimą žemiausi. Mūsų 31 metų dovanų pakėtėlių siuntimo 
patyrimas garantuoja skubų jūsų siuntinių pristatymą ir be jokių 
papildomų rinkliavų. UNION TOURS vienintelė Amerikoje firma, 
kuri duoda RAŠTIŠKAS garantijas, kad siuntinys bus pristatytas.

Jei ir jūs buvote nepatenkinti ankstesniais siuntimo rezultatais, 
tai pasinaudokite mūsų neprilygstamu patarnavimu, atneškite (ar 
atsiųskite paštu) savo daiktus pas mus, ir jūs taip pat būsite są
žiningai, garbingai ir tiksliai patarnauti, o taip pat gausite pilną 
garantiją, kad jūsų dovanos bus tiksliai pristatytos į paskyrimo 
vietą per 5 ar 6 savaites.

Savo sandėlyje turime geriausias vilnones medžiagas, megsti- 
nius, įvairius skalbinius, nailoninius kailinius, vilnones skareles ir 
daug, daug kitų pageidaujamų prekių žemomis urmo kainomis. 
Reikalaukite mūsų nemokamų kainaraščių.

Mūsų įstaiga atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; šešta
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 valandos dieną.

UNION TOURS — 1 East 36th Street, New York, N. Y.
APLANKYKITE MŪSŲ SKYRIUS:

BROOKLYN, N. Y. — 974 Manhattan Avenue
CHICAGO 22, III. — 2219 West Chicago Avenue 
LOS ANGELES, C ALI F. — 344 North La Brea Avė.

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po — 2 mėnesių

EUROPOS jaunimas aptaria profesijos pasirinkimą.

“Vyresnioji ateivių karta ne
norėjo ir nepajėgė persiorien
tuoti į tą plačią (amerikiečių 
Red.) visuomenę. Tęsdama savo 
tradicines vertybes, ji tapo pa
grindinis stabdis nutautėjimo 
eigoje.- Tuo tarpu jaunimas, ku
ris nors ir galutinai neperėjo 
Į Amerikos visuomenę, jau ne- 
>eprisideda prie lietuviškų ver
tybių tęstinumo”.

Konstatuoja jaunosios kartos yra už konservatyvumą- Bet tai 
vengimą įsipareigoti lietuvybei’ 
ir laiko tai ‘bėgimu nuo gali
mo skausmo, kurį liudija tėvų

Šio jaunimo siekimas: “Belie
ka išmokti gerai išnaudoti da- 
jartį Be abejo, yra ir lietuvių 
arpe jaunimo, ieškančio idea- 
izmo ir nebijančio įsipareigoti, 
>et tas įsipareigojimas turi bū- 
i tolis, kuris tą pačią dieną 
luotų rezultatų”.

Komunizmui ir lietuvių jau-

Jeigu čia teisingai apibūdin- < 
tas jaunimas, tai apibūdinimas Į 
gali atrodyti liūdnas. Tačiau jis j 
gali būti naudingas ypačiai pa- Į 
čiam jaunimui, kad galėtų kiek- ! 
vienas individualiai save klaus- '

nimas svetimas. Iš to, ką ra- ti. ar jis 'yra tokis, kolos čia -< 
do amerikiečių jaunime ir lie- rodomas. Antra, ir jauna lietu- i 
tuvių jaunime, išvada aiški: lie- vė autorė ir amerikietis kon- 
tuvių jaunimas auga su amen- gresmanas kalbėjo apie daugu- 
kiečiais ir paseka jais. mą. kalbėjo ir apie mažumą.

Nenuostabu, jei vertybių neran
da ir jom nesiangažuoja dau
guma. Visuomenei betgi duoda 
toną, visuomenei virsta mielėm 
mažuma, jeigu ji veikli ir turi 
idealizmo bei pasiaukojimo- Tre-

( nukelta į 6 psl.)

Jei čia lietuvių jaunimas bu
vo parodytas amerikiečių jau
nimo fone, tai tam pačiam rei
kalui galėtų būti dėmesio ver
ta ir tai. kaip amerikietį stu
dentą apibudino Indianos- kon-

SIŲSKITE Į LIETUVA IR SSSR

litinėm partijom”. “Dauguma 
apatiški iš viso politiniam klau
simam”. Tai esąs kontrastas lo
tynų Amerikos studentam. Dau
gelis amerikiečių studentų esą 
blogai informuoti apie politi
nius dalykus ir, dar blogiau,' 
rodo mažai jais susidomėjimo.

Tie, kurie domisi, neranda 
didelio skirtumo tarp abiejų 
partijų. Autorius mano, kad 

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

3 - jose krautuvėse

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.

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

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. w
■ ■ . <•>

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

Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos <•>

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 1
CORPORATION 1

SVARBUS PRANEŠIMAS
dėlto, jog abidvi partijos eina 
nuosaikiu keliu ir viena prie 
kitos labai priartėja. Tuo tar
pu jaunimas mėgsta griežtas ir 
kraštinės linijas. Kurie yra li
beralai, norėtų, kad partija ei
tų liberalesne linija; kurie yra 
konservatoriai, reikalauja griež
tesnio konservatyvumo. Sutin
ka autorius, kad dabartiniu 
metu aštresni, skardesni balsai 

visiems, kurie siunčia dovanų siuntinius savo draugams ir £ 
giminėms visose Sovietų Sąjungos vietose. — Jūs galit 
dėti į Jūsų siuntinius vartotus: juvelyrinius išdirbinius, ¥ 
laikrodžius, foto aparatus, rankines siuvamas mašinas, ne- Įį 
žiojamas rašomąsias mašinėles, medžioklinius šautuvus, —■©■ 
amatininkų rankinius įrankius, muzikaltniųs instrumentus, 
juostelėse užrekorduojami aparatai (tapė recorders, Hi-Fi <•) 
fonografus, tranzistorinius radijo aparatus, dulkių siurb- 
liūs, 8 mm filmavimo aparatus, — su sąlyga, kad visi iš- g 
vardintieji daiktai yra geram stovyje.

Mes užtikriname Jus mūsų įprastu, greitu, patikimu 
ir garantuotu patarnavimu visuomet.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. J
esą dėl to, kad šiem nepatin
ka kas prezidento Kennedy 
veikloje ir rodo jam opoziciją. 
Jei būtų Baltuosiuose Rūmuo
se Nixonas, tai skardesni balsai 
būtų liberalų jaunimo.

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią *' S 
SSSR dalį...................................................Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS | 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------ |
' ¥ 

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų ¥ 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per-

; k»n' kitur. Jūs galite gauti ir kitokiu reikmenų tinkamų siunti- ® 
matus pigiau nei bet kur kitur. I>< i papildomų.informacijų ir nemo- ¥

1 karnų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

; • ATHOL, Mas*, — 61 Mt. Pleasant Street ..................... CH 9-6245 ®
> • BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue ................. Ll 2-1767 ¥
' • BUFALLO 6, N. Y. — 332 FiHmore Avenue -------------- TL 6-2674 >
Į • BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952 ¥
• • BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ................ Dl 5-8808 |
; • CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ...... ..... ĘR 8-6966 $
J • CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street _ ___ _ WA 5-2737 ¥
> • CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road...... ...... TO 1-1068 >
! • OETROIT, Midi. — 7300 Michlgan Avenue ............  VI 1-5355 ®
> • GRANO R A PIOS, Mich. — 606 Bridgė St., N.W..........  GL 8-2256 ¥
’ • HAMTRANCK, Mieli. — 11333 Jos. Campau ......._____TO 7-1575 S

• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue .....  CH 6-4724 ¥
) • LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Btvd. . AN 1-2994 &
> • LAKEVVOOD, N. J. — 126 • 4th Street ......................  FO 3-8569 >
> • NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ............ AL 4-5456 $
) e NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue _ _____ BĮ 3-1797 >
Ž • NEW HAVEN, Conn. — 6 Day Street . ............... . - LO 2-1446 <

• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ........................ MU 4-4619 $
? • PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ................... GR 2-6387 §
į • PHILAOELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
? • PlTTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ____ HU 1-2750
| • 8AN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......... Fl 6-1571
i • WATERBURY, Conn. —6 John Street ...................... PL 6-6766
| • WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street ____ SW 8-2868
■, • VINELAND, N.J. — W. Landi* Avė.. Greek Orthodos Club Bldg. 
p Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais

S

LIETUVIŠKAS jaunimas diskutuoja stovyklaudama
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Gegužės
Gegužės mėnuo tuose kraš

tuose, kuriuose keturi metų lai
kotarpiai — pavasaris, vasarą, 
ruduo ir žiema — ryškiau iš
siskiria ir periodiškai keičiasi, 
yra vienas iš gražiausių ir švel
niausių- Po žiemos šalčių at
bundanti gamta, besipuošdama 
gležnais įvairiaspalviais žie
dais. savo gaivumu ir grožiu 
smelkiasi į žmogaus širdį ir 
jausmus. Jausmai stipriau su- 
dilgsta, širdis smarkiau suplaka. 
Gaji gamtos gyvybė žmones iš
judina ir džiugina. Taip buvo 
nuo senų laikų, taip yra ir da
bar, nes žmogus savo žemiškąja 
prigimtini yra įkabintas į besi- 
besikeičiantį gamtos ritmą.

Gamtos ritmui žmonės nebu
vo ir negali būti abejingi, ka
dangi juos pagauna ir neša, it 
upės srovė. Dėl to įvairiais lai
kais bei įvairiuose kraštuose 
pasireiškia ir įvairūs papročiai, 
kuriais žmonės atžymi ir paro
do savo reagavimą į gamtos 
kaitą- Ypačiai pavasaris ir ru
duo turi įvairių ir spalvingų 
papročių, pritaikytų gamtos pa
budimui žiedais ir vėliau tų 
žiedų sunokimu vaisiais. Tuo 
būdu dar žiloje senovėje yra 
atsiradusios būdingos pavasario 
vainikų ir rudens derliaus šven
tės.

Pavasario šventės, vainikuo
tos gegužės žiedais, yra gerai 
žinomos dar ir prieškrikščio
niškų laikų. Antai senieji ro
mėnai kone visą savaitę — 
tarp balandžio 8 ir gegužės 3 
— šventė savo Flo rali jas — 
deivės Floros (Gėlės) garbini-
mą žaidimais, šokiais ir krykš
tavimu gamtoje- Tuo tarpu se
nieji keltai, gyvenę Europos 
vakaruose, daugiau džiūgavo 
dėl grįžtančios saulės, atžymė
dami tai gamtoje kūrenamais 
ugniagurais. Su tom šventėm 
buvo sulipę papročiai, kurie

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame  96.00 
Brooklyn. N. Y.  96.50 
Pueei metų ___ ;___________ 93.50
Užsienyje------------------.-------- 96.50

pirmoji
pažeisdavo žmonių dorą, pasi
davus nevaldomam prasiverži
mui jausmų ir jautulių, suža
dintų bundančios gyvybės ir 
minios siautulio lepioje, glež
noje gamtoje. Krikščionybė, šie 
dama tuos papročius taisyti ir 
įdvasinti, pabrėžė (Svainį 
džiaugsmą, ateinantį iš santū
rumo ir skaistumo. Krikščiony
bė iškėlė dieviško nekaltumo 
idealą. Gegužės mėnuo su lai
ku virto Marijos garbinimo ypa
tinguoju mėnesiu, kurį taip ge
rai dar prisimename iš lietu
viškojo kaimo ar gegužinių pa
maldų bažnyčiose.

★
Katalikų Bažnyčia mūsų lai

kais žengė dar vieną žingsnį, 
norėdama duoti gilesnę prasme 
ir Gegužės Pirmosios šventei, 
kuri yra vadinama pasaulio dar
bininkų vienybės, solidarumo 
šventė. Ji iškilo ne gamtiškaja
me, bet socialiniame pabudime, 
kai nuo 19-jo amžiaus pabai
gos sustiprėjo darbininkų ju
dėjimas už sutrumpinimą dar
bo valandų ir pagerinimą dar
bo. sąlygų. Mintis iškilo Ameri
koje, pradėjus čia kovą už 8 
darbo valandų dieną, bet ji la
biau įsisiūbavo Europoje. Ame
rika jau turėjo darbui ir dar
bininkui pagerbti šventę — ru
deninę Darbo šventę. Ameriko
je ir darbininkų socialiniai rei
kalai buvo anksčiau sutvarky
ti. Europoje jie sukėlė nerimą 
ir drumstumą. Gegužės Pirmo
ji buvo paversta darbininkų ne
labu!. nes niekur kitur šiuo me
tu nėra tokio darbininkų lais
vės susiaurinimo ir pažemini
mo. kaip Sovietų Sąjungoje.
Gegužės Pirmoji dabar yra ko
munistų paversta grynai jų pro
pagandine diena. Katalikų Baž
nyčia šią dieną visų tikinčių 
mintis ir širdis nukreipia į Šv- 
Juozapą. kaip idealų darbinin
ką. kuris savo darbą derino su 
giliu tikėjimu.

Kai į Washingtoną atvyksta 
naujai paskirtas užsienio dip
lomatas ir paima į rankas Vals
tybės Departamento pateiktą 
“diplomatų sąrašą”, jis papras
tai nustemba; tarp pripažintų 
suverenių kraštų randa Esti
ją, Latviją ir Lietuvą.

Beveik jau 20 metų, kai So
vietų kariniai daliniai bruta
liai okupavo tuos tris nedide
lius Baltijos kraštus, tačiau 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
tebeatsisako pripažinti jų in
korporavimą į Sovietų Sąjun
gą Nors likusis pasaulis ir ka
žin ką galvotų. Amerika oficia
liai tebetiki, kad vieną dieną, 
ir netolimoje ateityje, Estija, 
Latvija ir Lietuva vėl bus lais
vos.

Tai “hipokrizija” (veidmai- 
rybė) — prikiša tie pacifistai 
ir kai kurie amerikiečiai, ku
rie laiko nesąmone, kad Jung
tinės Valstybės neteikia savo 
pripažinimo nė komunistam fa
natikam. užvaldžiusiem didžiu
lį Kinijos žemyną. ‘ Kaip mes 
galime susitarti su galingąja 
Sovietų Sąjunga, jeigu nepri
pažįstame fakto, kad trys ma
žos Baltijos šalys yra ir liks 
Sovietų imperijos dalimi? Tos 
tautos privalo susitaikyti su 
tuo, kas yra neišvengiama".

Neišvengiama? Aš abejoju. 
Žinoma, koks nors amerikietis 
profesorius, kuris sėdi arti sos
to Washingtone, reikalauja pri
pažinimo “neišvengiamiem is
toriniam posūkiam”. Tačiau ne 
taip jau seniai viena maloni 
Amerikos moteris, žmona tau
tinio didvyrio, skelbė nacizmą 
būsiant ateities banga. O kur 
yra dabar Hitleris, jei Chruš
čiovo ir Mao nelaikysime Vo
kietijos “fuehrerio” įsikūniji
mu?

Nors asmeniškai ir negalima 
išpranašauti politinių posūkių 
dešimčiai ar net penkeriem me
tam, — ir dėl to jų krypsmas 
pagal mūsų skonį telieka tikė
jimu. — vis dėlto manau, jog 
iš istorijos esu išmokęs vieno 
dalyko drąsa negali mažos tau
tos išgelbėti nuo stipresniojo
užgrobimo, bet tiktai tos pa
vergtos tautos atgauna savo 
laisvę, kurios, kad ir beviltiš
kai. kovoja ir miršta ją ginda
mos!

Lietuva, okupuota Sovietų 
kariuomenės 1940 ir paskui re- 
okupuota nacių 1941. nepripa

Newarko laikraštis "New»rk Star-Ledger" balandžio 24 paskalba straipsnį, parašytą jo 
kolumnisto EDGAR ANSEL MOWRER. Straipsnis yra įdėtas skyriuje "On World Affairs" 
(Pasaulio reikalai) ir pavadintas "Baltic nation s occupied, won't accept 'inevitable' (Baltijos 
tautos okupuotos, bet nesutinka priimti to,ka$ 'neišvengiama'). Straipsnis lietuviam lė
tai palankus- Autoriui ir laikraščiui priklauso visų lietuvių dėkingumas, o Darbininkas 
dėkoja dar savo skaitytojui, atsiuntusiam to laikraščio iškarpą.

žino nei vienų nei antrų- Prie
šingai, tauta suėjo pogrindin. 
Net ir tada, kai Vokietijos ir 
Sovietų Rusijos frontas per
skrodė Lietuvą (1944 vasarą), 
lietuvių rezistencinis judėjimas 
išsilaikė. Gi 1945 pradžioje lie
tuviai stojo į kovą su įsiver- 
žuviais rusais. 

Tokiu, pat būdu aštuoneris 
metus, iki 1952. lietuviai grū

VALDONĖ RAMANAUSKAITĖ

mėsi su galinguoju Kremlium 
vienoje iš labiausiai šiurpių ir 
beviltiškų kovų, kokios kada 
yra buvusios, nesulaukdami iš 
šalies jokios paspirties. Nors 
Washingtone ir buvo pripažįs
tamas Lietuvos atstovavimas, 
bet Amerikos Balsas prabilo 
tik 1951, kai pasipriešinimas 
buvo jau besibaigiąs. Tačiau 
jis dar reiškėsi, kad ir silpniau, 
iki 1958, skirdamasis . nuo 

“Camp David” dvasios, kurią 
kai kas iš mūsų vadina “ap- 
peasementu”.

Lietuvos laisvės kovotojai 
1952 demobilizavosi, tačiau ne
pasidavė.

Dabar tos įcovos smulkme
nos yra aprašytos nedidelėje 
brošiūroje, pavadintoje “Gin
tarinio krašto partizanų kovos”

Muzikoje daug kraujo ir pelenų
Vilniuje vasario vidury buvo 

Lietuvos kompozitorių ketvir
tas suvažiavimas, sušauktas tuo 
pačiu metu kaip ir dailininkų. 
Atidarė pirmininkas S. Vainiū
nas. apie veikimą pranešė są
jungos sekretorius E. Balsys ir 
rev- kom. pirmininkas J. Ka
rosas.

Balsio pranešime, kaip ir 
dailininkų suvažiavime buvo 
kartojamos tos pačios mintys, 
vos ne tais pat žodžiais:

“Vienas iš pagrindinių užda
vinių, skirtų partijos naujoje 
programoje, yra sudaryti bend
rą beklasinės visuomenės kultū
rą. Mes turim pagalvoti, kuo 
mes galim padėti komunistų 
partijai sukurti naujo tipo žmo
gų, koki mes patys turim būti, 
koki turi būti mūsų veikalai, 
kad jais žavėtųsi plačios darbo 
masės”. Toliau: “Dabartis turi 
aiškiai skambėti sceniniuose ir 
vokaliniuose veikaluose, ... ta
čiau tokių veikalų, deja, ne
daug”. Juos sumini: V. Klovos 
opera “Duktė”, B. Gorbulskio 
operetė, A- Klenickio suita vai-

TAUTŲ FESTIVALIS 
PHILADELPHIJOJE

Tautu festivalyje gegužės 5- 
6 Philadelphijoje dalyvauja ir 
lietuvių tautinių šokių grupė, 
kurioje šoka Valdonė Rama
nauskaitė Festivalis bus Con- 
vention salėje; dalyvauja 40 
tautų. Bus ir lietuviškų rank
darbių parodėlė. Valgykloj bus 
galima gauti lietuviškų valgių.

Jau penkti metai tokius fes
tivalius rengia United Fund, 
remiamas tarptautinio instituto.

(Guerill Warfare onthe Amber 
Coast)- Įžangą parašė Leo Cher- 
ne. Išleido Voyages Press, New 
Yorke- Tai širdį kaitinanti is
torija.

Tarp ko kito, ji parodo or
ganišką silpnybę Sovietų milži
no, kuris visame krašte sukė
lė pavergtos tautos nenumari
namą neapykantą. Vieni tik. lie
tuviai (ar lenkai, vengrai, ry
tų vokiečiai etc.) nieko negali 
padaryti. Bet visuotinis sukili
mas. reikiamu metu paremtas 
vieningos Atlanto bendruome
nės, gali priversti bolševikus 
pasitraukti į Rusiją. Vieną die
ną tai gali įvykti, lietuviam pa
rodžius kelią.

kų chorui ir simfoniniam or
kestrui, V. Laurušo vokalinė 
— simfoninė baladė “Motina”, 
J. Gaižausko kantata “Ant 
Drukšės ežero”, A. Balzako 
kantata “Mylimai žemei”, V. 
Kairiūkščio oratorija “Vakaro 
misterija”. R. Žigaičio kantata 
“Keliai”, T- Makačiho “Pirčiu
pio pelenai”.

Simfoninės muzikos pirmoje 
eilėje minėjo S. Vainiūną. To
liau J. Juzeliūną, B. Dvarioną, 
E. Balsį, A. Bražinską.

‘Dabarties žmogaus žvilgsniu 
pažvelgė į praeit” V. Klovas 
“Pilėnų” operoje, J. Bašinskas 
oratorijoje, vardu “Ąžuolas”, V. 
Paltanavičius poemoj fantazi
joje, vardu “Palangos Juzė”.

Vokalinės muzikos — A. Bud
riu nas, S. Bašinskas, J. Karosas, 
kamerinėje muzikoje reiškėsi 
2igaitis, Gaižauskas-

Kaip neigiamą reiškinį žymė
jo, kad iš 6 veikalų, atsidūru
sių operos Jr baleto scenoje, 
tik 2 yra “dabarties tematikos”.

Konkursas chorinei dainai 
davė 170 kūrinių, tačiau jie 
mažai pažįstami publikai.

,, Diskusijose dalyvavo J. Šve
das, A. Račiūnas, Griauzdė, Ka
rosas. Račiūnas kalbėjo, kad 
“mūsų muzikoj daug kraujo ir 
pelenų, o reiktų daugiau opti
mizmo”.

— Valstybės aparatui, fede- 
raliniam ir vietiniam; išlaikyti 
per metus išeina 150 bilijonų. 
Jeigu padalytum tas išlaidas 
kiekvienai Amerikos šeimai, tai 
išeitų, kad kiekviena sumokėtų 
kas savaitė po 54 dol.
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DR. PETRAS MAČIULIS

TRYS ULTIMATUMAI
(18)

Del kaltinimo Šaulių Sąjungai A. Merkys krei
pėsi į čia pat sėdėjusį bolševikų atstovą Kaune 
Pozdniakovą: “Tamsta jau kelinti metai esate Lietu
voje ir žinote, kas yra Šaulių Sąjunga ir kokius ji 
turi tikslus”. Kad Vilniuje ir pačiame Vilniaus kraš
te savanoriškai organizuojami nauji šaulių būriai, 
tai dar nerodo, kad jie turi kokius slaptus kėslus 
prieš sovietines įgulas. Į tą Merkio kreipimąsi Pozd- 
niakovas nereagavęs nė vienu žodžiu, lyg būtų visai 
negirdėjęs.

Po nepagrįstų priekaištų ir priekabių Molotovas 
paskaitė iš anksto suformuluotus reikalavimus:

1. Vidaus reikalų ministerį gen. Skučą ir Saugu
mo dep-to viršininką Povilaitį patraukti teismo atsa
komybėn už raudonarmiečių grobimus;

2. Sudaryti naują Lietuvos vyriausybę, priimti
ną ir Sov. Sąjungai, kad būtų tiksliai vykdomi Lie
tuvos įsipareigojimai Sov. Sąjungos atžvilgiu.

Abu reikalavimai Molotovo buvo perskaityti to
kiu tonu, koks esti vartojamas tik ultimatumuose.

Mūsų atstovai matė, kad tos dienos ilgesnis pa
sikalbėjimas nebeturi prasmės. A. Merkys paklausęs 
Molotovą, kada bus galima susirinkti kito posėdžio. 
Molotovas atsakęs: “Tai priklauso nuo jūsų”.

Taip baigėsi pirmasis susitikimas Kremliuje bir
želio 7-8 1940.

Nuvykę į Maskvą, mes jau radome ten anksčiau 
atvykusius mūsų aviacijos viršininką gen. A. Gustai
tį ir ginklavimosi valdybos narį pulk. Lisauską. Mū
sų karo attachės pareigas tuo metu Maskvoje ėjo 
pulk. P. Meškauskas. Taigi su mūsų delegacijos na

riu gen. M. Rėklaičiu Maskvoje tuo metu buvo net 
keturi mūsų kariuomenės aukšto rango atstovai. Po 
A. Merkio pranešimo apie pasikalbėjimą visi tie ka
riškiai susirinko pasitarti. Tarėsi be liudininkų. Apie 
jų nutarimus man teko iš vieno dalyvio patirti pas
kutinę naktį prieš išvykstant iš Maskvos. Pastebėję 
A. Merkio neryžtingumą pasitraukti tuojau iš minis- 
terių pirmininkų, mūsų kariai buvo suredagavę ati
tinkamą pareiškimą, kurį A. Merkys turėjo perskai
tyti ir įteikti Molotovui antrojo pasimatymo metu. 
Tas mūsų karių siūlomas pareiškimas nesiderino su 
A. Merkio nusistatymu. Jis svyravo, bet, pajutęs, 
kad mūsų kariai ypatingai pabrėžė būtinumą tokio 
pareiškimo, kaip paskutinę Lietuvos suverenumui 
gelbėti priemonę, pareiškimą priėmė, davęs kariams 
žodį perskaityti ir įteikti Molotovui. Pareiškimą Mer
kiui atsisakius priimti, arba jo neįteikus, karių bu
vo nutarta pavartoti prieš jį aukščiausią sankciją. 
A. Merkys savo žodžio netesėjo, nors po antrojo pa
simatymo su Molotovu karininkams atsakė, kad pa
reiškimą . įteikęs. Apie duoto žodžio netesėjimą tik 
kitą dieną mūsų kariai patyrė iš atstovo, dr. L. Nat
kevičiaus lūpų.

Antras pasimatymas su Molotovu

Antras A. Merkio su V. Molotovu susitikimas į- 
vyko Kremliuje birželio 9 d., 11:30 vai. vakare. Ant
rasis pasimatymas buvo daug trumpesnis. Į A. Mer
kio kreipimąsi paprastu klausirtiu. kas naujo, Molo
tovas atsakęs, kad jis laukiąs iš Merkio ko naujo, bet 
pridūrė, kad, kiek jam tekę patirti, pas mus, (su
prask, Lietuvoje) niekas dar nepasikeitę: nei gen. 
Skučas su Povilaičiu. dar nepatraukti teisman, nei 
Lietuvos vyriausybė neperorganizuota. Vadinasi, bir
želio 7 Sov. Sąjungos pastatyti reikalavimai neišpil
dyti. Nors ir ne tiek griežtu tonu, Molotovas pa
kartojęs tuos pačius priekaištus mūsų vyriaūsybei ir 
pareiškęs, kad jis linkęs tartis tik anksčiau pastaty
tom sąlygom, nesileisdamas į jokias diskusijas.

Kadangi tą vakarą mūsų atstovai iš Kremliaus 
grįžo apie 12 nakties, tai visiems buvo aišku, kad ir 
šis pasikalbėjimas nieko pozityvaus nedavė. Ministe- 
rio pirmininko pranešimas buvo trumpas, ir jį visi 
suprato kaip pakibusią grėsmę mūsų laisvei. Išsi

skirstėm labai sunkiai prislėgti. Nors Kremliaus var
tai mūsų delegacijai dar nebuvo galutinai užtrenkti, 
bet ir naujas pasimatymas senom sąlygom nieko ge
ro negalėjo duoti.

Tiesa, po pirmojo pasimatymo susirinkus pas 
Natkevičius pusryčių, A. Merkys pasisakė veik visą 
naktį nemigęs, galvodamas rasti iš sudarytos nelem
tos padėties išeitį, ir esąs pasiryžęs saugumo viršinin
ką Povilaitį iš pareigų atleisti, tačiau nieku būdu ne
galįs keisti vyriausybės, kuri kaltinama svetimos, 
valstybės.

Kaip paprastai, ypač labai nelygių derybų metu, 
būna gyvo reikalo susisiekti su savo vyriausybe kraš
te, o tai nėra paprasta Maskvoje. Telegramų užšifra
vimas ir jų iššifravimas ir gerai įgudusioms techni
kams atima nemaža laiko. Man buvo pavesta pain
formuoti užsienio reikalų ministerį J. Urbšį. Deja, 
to negalėjau atlikti. Savo, specialaus šifro neturėjau, 
o pasiuntinybės šifras visą laiką buvo perkrautas.

Birželio 8 mūsų delegacija lankėsi žemės ūkio 
parodoje, o kitą dieną buvo nuvykusi pasižiūrėti so
vietų išreklamuoto Maskvos — Volgos kanalo. Mūsų 
auto mašinas, kaip visuomet, lydėjo dvi bolševikų 
saugumo mašinos; tai ir viskas. Nei parodos komite
to vadovybė, nei kanalo administracija mūsų delega
cijos niekur nesutiko, sąmoningai, nes čia propagan
dinė rėkiama nebuvo reikalinga, kaip gelžkelio sto
tyje, atvykus į Maskvą.

Išorinis bolševikų šaltumas jau pats savyje reiš
kė nedraudingumą. Mūsų visuomenė Lietuvoje, so
vietinės suktos propagandos dėka, buvo susidariusi 
nuomonę, kad sovietinė vyriausybė, pagerbdama mū
sų delegaciją, aprodinėjo visas Maskvos įdomybes. A. 
Merkys, beveik savaitę sugaišęs Maskvoje, negavo iš 
sovietinės vyriausybės nė stiklo šalto vandens.

Gavus iš mūsų pranešimus, Lietuvos vyriausybė 
pajuto pakibusią nelaimę ant viso krašto. Visuome
nė apie gresiantį pavojų nebuvo įspėta, nes niekas nė 
pagalvoti nenorėjo, kad dėl nebūto nusikaltimo Sov. 
Rusija galėtų panaudoti naują smurtą. Antra vertus, 
derybos nebuvo nutrauktos, todėl sąmoningai buvo 
vengiama viešai aitrinti surizgusią padėtį. Dėl tos 
pačios priežasties nė latvių atstovui Maskvoje A. Mer
kys negalėjo paaiškinti, kaip vyksta derybos Krem

liuje, nors Latvijos atstovas net tris kartus kreipėsi 
į Natkevičių ir prašė pasimatyti su A. Merkiu.

Dar prieš mūsų atvykimą į Maskvą latvių ka
riuomenės vadas, gen. Bergs, buvo atvykęs oficialaus 
vizito. Grįždamas, namo, matyti, norėjo parvežti Ry
gai naująsias informacijas apie Lietuvos ginčą su So
vietais dėl primestų kaltinimų. Galima suprasti, kaip 
buvo sunku mūsų delegacijos pirmininkui atsisakyti 
nuo pakartotinai prašyto pasimatymo, ką mūsų kai
mynai latviai galėjo išsiaiškinti neigiama prasme. La
bai .gailą, bet iš mūsų pusės tuomet buvo daroma vi
sa, kad tik padėties nesupainioti naujais sovietų į- 
tarimais ar priekaištais, nes tokis pasimatymas ne
būtų pro sovietines akis praslydęs nepastebėtas.

Birželio 10 buvo gauta iš Kauno žinia, kad ry
tojaus dieną lėktuvu atvyksta į Maskvą mūsų užsie
nio reikalų ministeris J. Urbšys, atsiveždamas Vals
tybės prezidento ypatingą pareiškimą, kuriuo tikėta
si išsklaidyti visus Sov. Sąjungos vyriausybės ne
pasitikėjimo šešėlius, kad būtų galima atsipalaiduoti 
nuo įtampos, kuri mus slėgė nuo anos gegužės 25 
dienos, kai Molotovas taip įžūliai sviedė nepagrįstus 
kaltinimus.

Birželio 11 popiet nuvykę į Maskvos aerodromą, 
vėl pamatėm visur Lietuvos ir Sov. Sąjungos iškel
tas vėliavas, tartum jie būtų laukę mūsų užsienio 
reik, miništerio derama pagarba ir be jokios klastos.

Trečias susitikimas Kremliuje
Tą pačią dieną apie 11 vai. vakare, kaip papras

tai, įvyko trečias mūsų delegacijos pasikalbėjimas 
Kremliuje su tuo pačiu Molotovu ir užtruko kiek il
gėliau. Mūsų valstybės prezidento asmeninis raštas 
Sov. Sąjungos vyriausybei, adresuotas Kalinino var
du. buvo susitikimo metu įteiktas per Molotovą. Ta
čiau ir tas tretysis pasikalbėjimas, kuriame iš lietu
vių dalyvavo Merkys, Urbšys ir Natkevičius, o iš 
rusų — Molotovas ir Pozdniakovas. iš esmės reika
lo nebepakeitė.

Kai mūsų delegacija po pusiaunakčio sugrįžo i.š 
Kremliaus, man buvo pranešta, kad rytojaus dieną 
su A. Merkiu turėsiu lėktuvu grįžti į Kauną. Urb
šys su gen. Rėklaičiu grįšią kiek vėliau.

(Bus daugiau)
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Dvi mergaites nutrenkia Staliną
Gegužes pirmoji 1941 metais Lietuvoje

Jos abi buvo dar jaunos mer
gaitės, dar vaikų amžiaus, bet 
širdies gilumoje slėpė neapy
kantą svetimiesiem. Abi jos ma
tė savo žemės karius ir kaip 
paskui užėjo svetimieji, kažko
kie bastūnai, purvini, aprūkę- 
Viena buvo iš gausios šeimos, 
kita iš vidutinės, bet nė vie
na nebuvo iš “buožių”. Abi 
augo kartu, gyveno abipus ke
lio. viena antra pasitikėjo.

O žmonės pradėjo bijoti vie
nas kito. Netyčia išsprūdęs žo
dis galėjo daug pikto prida
ryti. Abi tos mergaitės kalbė
jos tyliai, kaip naujasis šeimi
ninkas čia nekenčiamas. Ką 
jos darys, nežinojo- Net nesu
prato gerai, kodėl žmonėm at
ima žemę, lietuvius. išveža, o 
atgabena rusus.

Viena dar lankė pradžios mo
kyklą. Pasakojo, kaip nuėmė 
lietuvių paveikslus ir pakabino 
kažkokius nepažįstamus. Reikė
jo mokytis svetimųjų istorijos. 
Vėliau mokytoja buvo iškvies
ta į kursus ir niekada nebe
grįžo.

Artėjo gegužės pirmoji.
Visur buvo rašomi plakatai 

ant raudonos medžiagos. Ir

TOKI MAČIAU
(atkelta iš 4 psl.)

darė trys trupės, pasileidusios 
gastrolėms: Juozo Lauciaus gru
pė važiavo į Suvalkiją su “Sli
džiu pusmilijoniu”. Kazio Vasi
liausko grupė su S. Čiurlionie
nės “Pinigėliais” nukrypo į Že
maitiją, o Stasio Pilkos — Aukš- 
taitijon su - Scribe “Moterų ko
va” — kostiuminiu veikalu. Va
žiuoja: Antanina Vainiūnaitė, 
Bronė Kurmytė, Stasys Petrai
tis. Stasys Pilka. Vytautas Va
liukas, J. Ališauskas.

Vinco Kudirkos 
*Tilto atsiminimai’ 

angliškai
Manyland Books, kurios pa

grindinis tikslas rūpintis ma
žiau žinomų kraštų kūrybos iš
vedimu į angliškąjį pasaulį, iš
leido Vinco Kudirkos raštų rin
kinėlį. pavadintą “Memoirs of 
Lithuanian Bridge”. Čia iš
spausdintas labai geras Algir
do Landsbergio ir Clark Mills 
eilėraščio “Varpo” Vertimas, 
"Rožiukė ir Martynas”, “Popie
rinis karininkas" ir “Lietuvos 
tilto atsiminimai", kuriuos iš
vertė į anglų kalbą Nijolė Zo- 
barskaitė ir Stepas Zobarskas. 
Leidinį puošia Eduardo Kra
sausko portretas ir Povilas Os- 
molskio aplankas. Įrišta drobės 
viršeliais. Kaina 2 dol. Užsisa
kyti galim aadresu: Manyland 
Books. Box 266. Wall Street 
Station. New York 5. N. Y- 

mokykla buvo išpuošta raudo
nom vėliavom- Buvo mitinguo
jama ir dėkojama draugui, mo
kytojui, tėvui ir vadui Stalinui. 
Už laisvę ...

Geležinkelio stotyje, šalimai 
kurios gyveno, dar nebuvo par
tinių. Tad atvažiavo partinis iš 
miestelio atlaikyti “Stalino pa
maldų”. Taip mitingus vadino 
vietos žmonės. Turėjo susirink
ti visi. Po visų kalbų ir įsipa
reigojimų buvo parašytas laiš
kas “vadui”. Parašė vienas par
tinis visų vardu-

Į vakarus nuo stoties, giliam 
klony, buvo du nameliai. Vie
nas iš jų buvo laisvas, antra
me gyveno geležinkeliečių šei
ma. Tam namely ir buvo įreng
tas “raudonasis kampelis”.

Prie pat namo iš vakarų ir 
šiaurės telkšojo bala, o rytų 
pusėje buvo antras namas. Iš 
jo galima buvo matyti, kas at
eina į raudonąjį kampelį.

Kiek toliau abu namus supė 
augalotas pušų miškelis. Pietų 
pusėje buvo stati pakrantė. At
rodė, kad iš ten niekas nega
li prieiti nepastebėtas

Tuo metu buvo plėšiamos 
vėliavos, draskomi vadų pa-

STASĮ PILKI
Visi veikalo dalyviai buvo 

imponuoją: vyrai aukšti, mote
rys patrauklios. Savotiška 'gvar
dija’. Ir visi mokėjo išvykoje 
laikytis, reprezentuotis ir savą
jį teatrą atstovauti.

Anuo metu suorganizuoti to
kią išvyką buvo sunku ir pa
ti išvyka buvo kietas darbas. 
Sunku buvo su susisiekimo 
priemonėm: viskas karui, bet 
ne menui Tačiau Pilkos pažin
tys plačios. Jis gauna iš “Mais
to” fabriko transporto skyriaus 
direktoriaus pažadą, jog reikia
mą dieną prie teatro bus sunk
vežimis- Siunčia, mat, tuščius 
sunkvežimius į provinciją, kad 
į Kauną grįžtų pilni su gyva 
ir negyva mėsa.

Nepaprastas buvo metas. Tuo 
pačiu sunkvežimiu važiuos į iš
vyką aktoriai, o vėliau atvyks 
į “Maisto” fabriką jaučiai, kar
vės ir bekonai.

Sudarytas maršrutas rodė Uk
mergę, kaip pirmąjį viešnagės 
tašką. Ten premjera. Ukmergės 
Pilka negali aplenkti! Ukmer
gė — jo apskrities miestas. Jis 
ten teatrą įkūrė. Ir jo gimtinė 
netoli. Ukmerge irgi pažįsta 
Pilkų Stasį — Aukštaitį.

Paskirtą dieną, apie 8 vai. 
ryto, prie mūsų Didžiojo Teat
ro atvyko sunkvežimis. Susi
krovėm daiktus. Antaninai Vai- 
niūnaitei ir Stasiui Pilkai atsi
sėsti teko foteliai, kurie buvo 
naudojami scenoje. Kiti įsitai
sėm ant lagaminų. Gan erdviai 
ir patogiai.

(Bus daugiau) 

veikslai — ir kaltų nebuvo. 
Reikėjo saugotis tokių “liau
dies priešų”. Ir anas geležin
kelietis turėjo saugoti raudoną
jį kampelį, kad niekas neatsi
tiktų-
.. Gegužės pirmos vidudienį per 
mižką ėjo dvi mergaitės.

Jom galėjo būti apie 13 me
tų. Buvo basos, paprastai ap
sirengusios, nekreipė kitų dė
mesio. Tyliai dainavo, jei ma
tė ką priešais ateinant.

Priėjo raudonąjį kampelį ir 
rado ten mitingą. Pilna žmonių. 
Tegul jie čia kalba Eina toliau. 
Pasiekė stotį. Grįždamos suti
ko kažkokį nepažįstamą vyriškį, 
kuris laikė rankoje raštų pluoš
tą ir knygą. Tai buvo mitin
go vedėjas. Iš jo veido buvo 
galima suprasti, kad jam nepa
sisekė kalbos apie naująjį “ro
jų”-

Už jo ėjo būrelis vyrų. Rim
ti, susimąstę, tyliai apie kažką 
kalbėjosi. Matyti, nei vienas ne
tikėjo pažadais ir nesidžiaugė 
neprašytais šeimininkais- Mer
gaitės pasveikino vyrus. Jie at
sakė, bet nekreipė dėmesio. 
Kiekvienas turėjo savo rūpestį-

Pasibaigus mitingui, raudona-
sis kampelis liko tuščias.

Aplinkui tylu. Tik kartais 
paukštelis sučiauška, stryk
teli voveraitė nuo vienos ša
kos ant kitos. Gamtos jos ne
bijo; bijo tik žmogaus išdavi
ko. Ir kaip prieiti namą, kad 
niekas nepastebėtų? Reikia grei 
tai atsistoti prieš “mokytojo ir 
tėvo” paveikslą, be kitų prie
žiūros, ir parodyti, kad jo at
neštos laisvės nenorim, kad bu
vom laisvesni be jo.

Ant kelio stovėti ir laukti 
negalima. Pastebės. Dar nu
temps kur nors ir turės tėvai 
atsakyti- Vikriai šoko per ša
kas į pakrantę, bėgo į prie
šingą namo pusę. Jei kas ir bū
tų matęs, būtų tik pagalvojęs, 
kad tai vaikiškos išdaigos.

Jos greit apėjo balą pro kam
pą. kad jų nematytų iš langų. 
Reikėjo bristi per vandenį. Jis 
šaltas. Bet buvo toks nerimas, 
kad nejautė.

Išbridusios iš vandens apsi
žvalgė- Nieko nematyti. Dabar 
reikia šokti prie raudonojo 
kampelio durų. Jei bus užra
kintos, mėgins per langą- Vy
resnioji atsargiai patraukė du
ris ir akys nušvito — durys 
neužrakintos. Raktai buvo pas 
partijos atstovą. Šis po nepasi
sekusios kalbos išėjo, išsineš
damas raktus. Geležinkelietis, 
gyvenęs gretimam name, tuoj 
pastebėjo, kad kampelis neuž
rakintas. Tūlėj o stotin pasiim
ti raktų, kad mitingo vedėjas 
jų neišsivežtų. Nė nepagalvojo, 
kad kas pasinaudos tuo trum
pu laiku. 0 vis dėlto pasinau
dojo.

(nukelta į 7 psl. )

KUN. KAZIMIERAS RAKAUSKAS

Sidabrinis jubiliejus N. Philadelphijoje
Gegužės 6 švenčiausios Jė

zaus Širdies parapijiečiai mini 
25 metų kunigystės jubilėjų sa
vo mylimo klebono kun. Kazi
miero Rakausko, kuris jau de
šimts metų šioje parapijoje kle
bonauja Jubiliatas, asistuoja
mas daugelio svečių kunigų, at
laikys iškilmingas padėkos mi
šias.

Kun. K. Rakauskas yra gerai 
pažįstamas ir labai mylimas sa
vo parapiečių. Jisai per šį de
šimtmetį sugebėjo būti savo pa- 
rapiečiams tikras Kristaus apaš
talas. Džiaugsmo valandomis 
džiaugėsi su savo parapiečiais. 
skausmo momentais liūdėjo su 
jais. Visur ir visada pasižymė
jo kaip šventas, uolus ir suma
nus kunigas.

Kun K. Rakauskas, antras iš 
dešimties vaikų, gimė 1906 lie
pos 12 Du Bois, Pa. Buvo pa
krikštytas šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčioje, kur jo tėvai. Jonas 
ir Ieva Dovisaitytė 1904 priė
mė moterystės sakramentą. Jo 
tėvelis apleido Veisiejų parapi
ją. Sūduvą. 1901 metais ir pa
siekė Amerikos krantus. Moti
na buvo gimusi Shenandoah, 
Pa. Baigęs šv. Kotrynos para
pijos mokyklą ir aukštesnį 
mokslą.’įstojo Į šv. Bonaventū
ros pranciškonų kolegiją Olean, 
N. Y- Baigęs kolegiją suma 
eum Įaudė pažymiu, toliau mo
kėsi kunigu seminarijoje. Po 
trejų metų. Philadelphijos vys-

AIDOS OPEROS triumfo scena.
Nuotr. V. Jukneviiaus. 

kupui prašant, persikėlė į šv. 
Karoliaus seminariją Philadel
phijoje, kur 1937 metais šv. 
Petro ir Povilo katedroje kar
dinolas Dougherty suteikė ku
nigystės sakramentą. Atlaikęs 
primicijas šv. Juozapo lietuvių 
parapijoje. Du Bois, susilauk
damas nepaprastai didelės vi
sų pagarbos, nes pirmasis šios 
parapijos kunigas. Jo pašauki
mui turėjo didelės įtakos prel- 
M. Urbonas, vietinės parapijos 
klebonas, kuris savo šventu pa
vyzdžiu ir pagalba padėjo jau
nam Kazimierui suprasti kuni
gystės idealą

Po šventimų net du kartus 
buvo paskirtas į šv. Juozapo 
lietuvių parapiją, Mahanoy Ci
ty, Pa., ir keletą metų šv. 
Pranciškaus parapijoje, Miners- 
ville. Pa. Nuo 1952 metų kun. 
K. Rakauskas vadovauja šven
čiausios širdies lietuvių parapi
jai New Philadelphijoje-

Nors kun Kazimieras Ra
kauskas nėra matęs Lietuvos, 
bet moka puikiai lietuviškai ir 
yra pamilęs savo tėvų kraštą, 
nuolatos darbuojasi rengdamas 
lietuvių dienas, Vasario 16 mi
nėjimus. nenuilstamai dirba su 
Lietuvos vyčiais. Jo klebonija 
yrą išpuošta lietuvių meninin
kų paveikslais, kambariai — 
pilni lietuviškų knygų ir lietu
viškų laikraščių. Nepaprastai 
mėgsta ir lietuviškas dainas.

Minint šį sidabrinį jubilėjų 
ne tik parapiečiai, bet ir visi 
lietuviai linki kleb. kun. K. Ra
kauskui nenuilstamai darbuotis 
sielų ir Lietuvos gerovei (G.)

Amerikos Het. kai. 
istorijos reikalu
Amerikos lietuvių katalikų 

istorijai parašyti, kaip žinoma, 
prieš keleris metus sudaryta 
komisija remiama Kunigų Vie
nybės. Surinkus gausiai me
džiagos apie atskiras parapijas, 
darbas laikinai sustojo, komi
sijos nariam įsijungus į kitus 
darbus ir rūpesčius.

Po ilgesnės pertraukos, ba
landžio 25 Darbininko redakci
joje susirinkta posėdžio tiem 
komisijos nariam, kurie tuo me
tu buvo New Yorke- Posėdyje 
dalyvavo kan. J. Končius. Tėv. 
V Gidžiūnas, O.F.M.. dr. A. 
Kučas ir S. Sužiedėlis; trūko 
prel. Pr- Juro ir kun. J. Ka
raliaus.

Pusiau formaliam posėdyje, 
nes stigo viso komisijos sąsta
to, buvo nusistatyta darbą kiek 
galima paskubinti ir dvejų me
tų laikotarpyje paruošti abu nu
matytus istorijos tomus: vieną 
— apžvalginį (lietuvių įsikūri
mas Amerikoje ir lietuvių ka
talikų visuomeninė, kultūrinė, 
tautinė bei religinė veikla), o 
antrą — alfabetinį apie para
pijas. kurių dauguma medžiagą 
yra jau susiuntusios. Nutarta 
dar kartą kreiptis į tas para
pijas, kurios į pirmus ragini
mus visai neatsiliepė

Šio darbo leidimui skirti pi
nigai (apie 3,000 dol.) tebegu
li banke. Komisijos iždininku 
yra prel. Pr. Juras, pirminin
ku — prof. dr. A. Kučas.

Norwood, Mass.
Šiais metais Nonvood’o lietu

vių šv. Jurgio parapija švenčia 
50 metų sukaktį Jai atžymėti 
yra susidaręs komitetas: pirmi
ninkauja Bronius Kudirka, sū
nus pirmojo parapijos steigėjo 
ir šv. Jurgio bažnyčios statyto
jo Vinco Kudirkos. Komitetas, 
glaudžiai bendradarbiaudamas 
su klebonu kun. Feliksu E. Nor- 
butu ir vikaru kun. Aloyzu 
Klimu, rūpinasi, kad parapijos 
auksinė sukaktis būtų tinkamai 
paminėta. Be kitų rūpesčių, su
sijusių su jubilėjum, stengiama
si kuo įspūdingiausiai paruošti 
įvairius parengimus, kurių šiais 
metais bus keletas-

Gegužės 4, penktadienį, nuo 
8-12 vai- vakaro, ELKS salėje 
Norwoode rengiami parapijos 
pavasario šokiai; jų pravedimu 
rūpinasi Valentinas Balutis. Šo
kiams gros puikus septynių mu
zikantų Frank Gubala orkest
ras iš Providence, R. I. Įėji
mas — vienas doleris. Kava 
ir pyragaičiai bus duodami ne
mokamai. Ištroškę galėsit atsi
gaivinti ELKS bufete. Bus ir 
kitokių įvairumų. Mielai kvie
čiami visi iš toli ir arti. Bi
lietus (tikėtus) prašome įsigyti 
iš anksto jei galit; jų bus ga
lima gauti ir prie Įėjimo.

Bronius Kovas

IŠ VISUR
— Maironio minėjimą Los 

Angeles ruošia Lietuvių Dienų 
žurnalo redakcija. Minėjimas 
įvyks šv. Kazimiero parapijos 
salėje gegužės 27- Bus rodomi 
spalvoti paveikslai iš Maironio 
gyvenimo ir meninė programa.

— Vasario 16 gimnazijoje 
nauji mokslo metai prasideda 
gegužės 2. Vokietijoje iš se
niau yra tokia tvarka, kad 
mokslo metai baigiami ir nau
ji pradedami pavasarį.

— Dr. Adolfo Šapokos, mi
rusio prieš metus Toronte, 
stambus veikalas apie senąjį 
Vilnių yra rengiamas spaudai. 
Veikalas buvo Aidų žurnalo 
premijuotas. Leidimu rūpinasi 
lietuvių pranciškonų Prisikėli
mo parapija Toronte, Kanado
je. Spaudos darbą apsiėmė at
likti Darbininko spaustuvė 
Brooklyne

— Eugenijus Bartkus, Alto 
vicepirmininkas, atstovaująs 
Lietuvių Tautinei Sąjungai, Dir
vos laikraštyje balandžio 25 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
sako, kad Alto Vykdomojo Ko
miteto išsiuntinėtas pasisaky
mas dėl lietuvių delegacijos 
Baltuose Rūmuose “nebuvo Ta
rybos Vykdomojo Komiteto ar 
Tarybos Centro Valdybos pri
imtas. Todėl tą pasisakymą lai
kau privačia Dr. Pijaus Grigai
čio nuomone”.

— Springfield Daily News 
savo vedamajame prisiminė, 
kaip Lietuvoje persekiojama re
ligija, kaip ištremiami kunigai 
ir vyskupai, iš Sovietskaja Lit- 
va pacituojama komunistų par
tijos sekretoriaus A. S. Bara- 
kausko antireliginė kalba.

— Kun. dr. Titas Narbutas, 
šv. Kryžiaus lietuvių parapijos 
klebonas, Dayton, Ohio, gegu
žės 20 dieną švenčia savo ku
nigystės sidabrinį jubilėjų. Ku
nigų seminariją baigė Kaune 
1937, dirbo Panevėžio vyskupi
joje- Tremties metais studijas 
gilino Romoje ir įsigijo teolo
gijos doktoratą. Šiuo metu re
daguoja Kunigų Vienybės lei
džiamą žurnalą “Lux Christi”.

— Dr. Jonas Balys gegužės 
6. sekmadienį, 4 vai. popiet, 
Philadelphijoje. lietuvių banko 
patalpose (202 N. Broad St.) 
skaitys paskaitą tema: “Lietu
vių dainos”, pailiustruodamas į 
juosteles įrašytų dainų pavyz
džiais- Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama ateiti šios įdomios ir 
vertingos paskaitos paklausyti-

ŠVENTĖ PUTNAME
Putnamo moksleivės, studen

tės ir Bostono studentai ateiti
ninkai nuoširdžiai kviečia į sa
vo metinę šventę gegužės 6, 
sekmadienį. Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserų sodyboje- 
Šventė prasidės ryte 8 vai. mi- 
šiom ir bendra komunija. Mi
šias aukos kun. V. Martinkus- 
Popiet 2 va), bus iškilmingas 
susirinkimą, ateitininkiškas pa- 
f.'.įdėjimas ir arch Arvydo 
Barzdukj iš Washingtono pa
skaita. Bus meninė progra
ma. Pavakarėje 4 vai. geguži
nės pamaldos. 5 vai. vaišės ir 
6 vai pasilinksminimas su šo
kiais ir dainomis.

ELEMENTORIUS Ė 
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedago

gas Ignas M ai anas pačiu 
naujausiu metodu.

Vaikus galima pradėti mo
kyti skaityti jau 4 metu, kai 
tik susidomi skaitymu.

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Siman- 
kevičiaus spalvotais pieši
niais. Išleido .Ateitis Brook- 
lyne. N. Y. Spaude salezie
čių spaustuve Italijoj Kai
na S2.50. Gaunama adresu 
ATEITIS. 910 Willouqhby Avė.. 
Brooklyn 21. N. V. p.i - p. it::-, 
tojus.



TRUMPAI ir AIŠKIAI
KITI KRAŠTAI, KITI 
PAPROČIAI

Amerikoje: Policininkas su
laiko praeivį, einantį skersai 
gatvę priešais raudona, šviesą. 
“Geriau daugiau taip nedaryk 
tamsta”, kalbėjo jis, išrašyda
mas “tikietą”. “Trys toki atsi
tikimai per metus, ir mes atim- 
sime tamstai batus”.

Persijoje: Policininkas mano, 
kad piniginė bauda netinkama. 
Jis ima nusikaltusį pėstininką 
į savo sunkvežimį, išveža už 
miesto 15 kilometrų ir palei
džia pėsčią namo.

ŠIO AMŽIAUS DIALOGAI
Senyvas konservatyvus po

nas važinėdavo tik senais au
tomobiliais. Bet sykį sugalvojo 
ir nusipirko naują sportinį au
tomobilį. Pargabeno, parodė 
žmonai ir klausia, kaip jai pa
tinka. Ji įvertino: “E pradžių 
buvo atskiros lovos, paskui at
skiri miegamieji, o dabar ir 
atskiros sėdynės”.

Amerikos indėnas stovėjo 
ant kalvos ir žiūrėjo į slėnį 
po kojom. Paskui pratarė sū
nui: ‘‘Vieną dieną, mano sūnau, 
šita šalis vėl priklausys mum. 
Botasis žmogus išsikels į mė
nulį”-

Viceprezidentas Johnsonas, 
lankydamasis indėnų rezerva
te, gavęs laišką, kuriame buvęs 
įspėjimas: “Saugokite. kad 
griežtai būtų laikomasi imi
gracijos taisyklių. Mes, indė
nai. savo laiku buvom tuo rei
kalu perdaug nerūpestingi”-

Liaudies milicininkas rytų 
Berlyne pastebėjo, kad turis
tas nori fotografuoti. Milicinin
kas priėjo ir įspėjo, kad to ne
darytų. “Čia yra laisvasis Ber
lynas. čia fotografuoti drau
džiama”. , ——.^,.

Švedijoje gimęs augęs ūki
ninkas rengėsi priimti Ameri
kos pilietybę. Egzaminatorius 
teiravos:

— Ar tamsta patenkintas 
Amerikos valdymo sistema?.

— Nevisai. — atsakė. — pa
geidaučiau daugiau lytaus.

Vyras klausia žmonos:
— 0 kokia gi proga kviečia 

mus i pietus?
Ponios Gražinos garbei,

kuri vėl švenčia savo dvide
šimt devynerių metų sukaktį.

Lietuviškos dainos ir šokiai, 
nauja Hi Fi ilgo grojimo plokš
telė su lietuvišku A. Jezavito 
orkestru, su aktorių K. Vasi
liausko ir V. Žukausko teks
tais. dainuoja A. Nyvienė ir 0. 
Miliauskaitė. Plokštelės kaina 
4.50 dol. Plokštelėje yra 12 da
lykų: noriu miego, bernų šokis, 
polka, kaip gi gražus, šalta žie
mužė. klumpakojis, polka, ei 
DP, Bridgeporto polka, pas 
darželį trys mergelės, dzūkų 
polka, valsas, per Atlantą.

Trys ilgo grojimo Hi Fi plokš
telės už 10 dol. Perkant atski
rai, viena 4 dol. Vienoj plokš
telėj su orkestru įgrota 12 pol
kų- Rašyti: Darbininkas. 910 
Willoughbv Avė.. Brooklyn 21. 
N. Y.

OARBlNiaKAS

kandidatas į Ohio senatą .John DeRighter-Diraitis, Jonas Nasvytis, Baliaitis.

DISPLAYLIETUVIAI KANDIDATAI ARČIAU LAIMĖJIMO
Cuyahoga apskrities lietuvių 

demokratų klubas, susiforma
vęs iš anksčiau veikusio rinki
minės kompanijos metu, nese
niai labai aktyviai prisidėjo 
prie vieno savo nario išrinki
mo į Clevelando miesto val
dybą. Pasisekimo paskatintas 
bei turėdamas galvoje savo kil
mės žmonių reikalingumą aukš
tesnėse politinėse vietose, šiuo 
metu labai aktyviai dirba dvie
jose savo narių rinkiminėse 
kampanijose

Į Ohio valstijos senatą dvie
jų metų terminui kandidatuo
ja plačiai Clevelando lietuviam 
pažįstamas John Derighter - Di- 
raitis. Jis čia gimęs lietuvis, 
platesnio masto finansininkas, 
visuomenininkas ir politikas. 
Jau anksčiau aštuonerius me
tus b-.ivo Ohio valstijos atsto
vų rūmų narys. Vėliau Ohio 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas. šiuo metu yra lietuviš- 

. kosios paskolų ir taupymo ben
drovės vicepirmininkas ir ve
dėjas. Yra buvęs apskrities pa
skolų ir taupvmo bendrovių są
jungos pirmininkas ir jau 25 
metai, kai yra Cuyahoga apskri
ties demokratų vykdomojo ko
miteto narys. Yra nuoširdus lie- 
tuviškųių reikalų rėmėjas ir 
talkininkas.

Į JAV Atstovų Rūmus kan
didatuoja taip pat prasikišęs 
nuoširdus lietuvis biznierius 
(namų pirkimas, pardavimas, 
statyba, apdrauda) Joseph P. 
Mull - Muliclis. Jis yra buvęs 
artilerijos pulkininkas - leite
nantas antrajame pasauliniame 
kare, šiuo metu vadovauja lie
tuvių demokratų klubui ir yra 
visos eilės amerikiečių profesi
nių ir politinių organizacijų na
rys. Jo išrinkimas būtų labai
svarbus lietuviškajam reikalui. . 
nes Mu’iolis yra ne tik inteli
gentingas. darbštus ir Įtakingas 
amerikiečių sluoksniuose, bet 
ir nuoširdžiai remia lietuviš
kuosius reikalus.

CLEVELAND, OHIO

Plain Dealer” bei visa eilė de
mokratinių klubų ir šiaip žy
mių Clevelando demokratų vei
kėjų. Neseniai vikrusis senato
rius Young iš Ohio (lietuvius 
remias politikas) savo laiške pa
reiškė kandidatui savo absoliu
čią paramą, iškeldamas kandi
dato labai geras kvalifikacijas 
tai vietai užimti, nors Cleve
lando demokratų kai kurie va
dai išstatė tai pačiai vietai ki
tą asmenį.

Prieš kiek laiko nenuilstan
čio ir apsukraus klubo vicepir
mininko Jono Nasvyčio inicia-

tyva abu kandidatai buvo susi
tikę su Ohio valstijos guberna
torium Michael DiSalle- Pasta
rasis ne tik užgyrė abiejų kan
didatūrą, bet pažadėjo atva
žiuoti Į Clevelandą juos rinki
minėj kampanijoj paremti.
Gubernatorius pasidžiaugė vėl 

galėsiąs dirbti kartu su John 
DeRighter, su kuriuo juodu 
anksčiau abu yra dirbę Ohio 
atstovų rūmuose-

Gubernatoriaus ir kitų žymių 
žmonių pasitikėjimas lietuviais 
kandidatais turėtų sujudinti ir 
lietuvius, ypač jaunesnės kar
tos. (a.e.)

Nauji Darbininko skaitytojai
Providence. R. I., A. Duba, 
Naugatuck. Conn., R- Jakštie
nė. Middletown. N. J.

J. Medinis iš Detroit, Mich., 
užsakė B- Koniuszy, Stoney 
Creek, Ont., Canada; A. Va
laitis iš Cleveland, Ohio užsakė 
J. Davidson, EI Paso Tex.; S.

E. Sabalis. Mastic Bėach, N. 
Y.. F. Kapecinskas. Maspeth, 
N. Y.. E. Urbelis, Richmond 
Hill. J. Povjlauskas, New York, 
N. Y., dr. Jurgis Sadauskas, 
Marion, Ind.. Uršulė Daunienė, 
Trentori, N. J., J- Boga, Bald
ui n, N- Y.. J. Cibulskas. So. 
Ozone Park. N. Y., B. Bieliu- J- Byron, iš Kearny, N. J. už
kas. Richmond Hill, N. Y. 
Tankas, New Milford.
J. Orentas, Brooklyn, N. 
R. Ridikas, Woodhaven, N.

N.
M.
J.,
Y,

J. Kiceinas. VVashington. N.J-,
K. Genys, Brooklyn, N. Y., E. 
Abrolat, Belmar. N. J., J. Ka- 
vall, Dover. N. J-. B. Gaidžiū- 
nas, Cleveland, Ohio, E. Pele- 
kaitė, Rochester, N. Y., V. Sin
kevičius. Chicago, III., G. Gri
cius, Kensington. Md., M. Mi
kalauskas. Hants, England, A. 
Steponis. Great Neck. N. Y-, 
P. Blekys, Chicago, III.. J. Vė
žys. Chicago. III., M- Abrutis. 
Yonkers. N. Y., D. Nemeika, 
Providence. R. I.. J. Stoškus,

sakė A. Martin. Pittsburgh. Pa.; 
F- Nastovich, iš Utica, N. Y., 
užsakė savo tėvui I. Nasutavi- 
čiui, Utica, N. Y.; M- Dabins- 
kas iš Woodhaven, N. Y., už
sakė* seseriai M. Genovaitei
Prancūzijoje; kun. A. Sabaliaus
kas, SDB, užsakė kun. A. Nau
jokui, SDB., W. Haverstraw, 
N. Y.; V. Gaubys iš Woodhaven, 
N- Y., užsakė savo dukrai G- 
Mangelsdorf, Van Nuys, Calif.; 
A. Miner iš Grafton, Mass.. už
sakė savo tėveliui M. Minikaus- 
kui, Grafton, Mass.; S. Valiu- 
kaitis iš Chicagos. užsakė Mr. 
Mrs. Klupšai, Toronto, Canada
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B. R. PIETKIEWICZ, Prez. '

2555 West 47th Street .... Tek LAfayette 3-1038 
PLENTY OF FREE PARKING 

4’/2%

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS 
Mokami nuo Vasario ld.» 1960

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mšn. 1 d.

II A KIHAC PIRMAD. ir KETVIRTAD.......9 v. r. iki 8 p.p.AhUUjI ANTRAD. ir PENKTAD...........  9 v. r. iki 5 p.p.
SESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.: Trečiad. uždaryta.

TeL: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
Flushing — Comer detached 
2-Farr.ily, 9year Brick. 5 and 
3 ••2, finished basement. Many 
Extras. Asking $32,990. Phone 
HI 5-6209.

ROSEDALE $23,000
LARGE 6 rtOOM RANCH 

l’į baths. finished basement, alu- 
minum awnings—S S. Many extras. 
The school -bus passes our home & 
just 2 nū. & for Church on Sundays.

Many Extras
LA 5-2917 Principais

FLUSHING SACRIFICE

Brick attached. 3 bedrooms 
gas heat, garage, large yard 

choice area
Asking $17,990. PrincipaLs only.

B A 4-7589

LAURELTON

6 rooms, fireplace. semi-finished 
basement. oil-stėam, garage, fine 
residential are^t. near schools and 
churches, convinient transportation. 
Principais only.............. BO 8-4485.

ARDSLEY $26,900

4 Bedrooms, Heated finished base
ment, Walk to all schools, Co-op 
swimming Club. Principais only.

OW 3-2141

DOBBS FERRI
COMMUTER'S DREAM

Small beautiful 6 room brick home.
Fireplace. patio. garage on aere 
landscaped and fenced. Near Hud- 
son River, schools and churches.

OVVens 3-9226

NO CASH NEEDED
Large and attractive display of r 
moderately priced toys placed > 
Free at your next Fund Raising Į 
event, large or small. Į

TOY DISPLAY CO
For Information — PL 9-1830 [

Mulioli kongresmano vietai 
jau “indorsavo” didysis Cleve- 
lando dienraštis ‘The Cleveland

ILGO ČBOJIMO LIET. PLOKŠTELES

| (Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)
12.00 
10.00 
10.00 

5.CO 
$3.M)

. 5.00 
8.00 
430 
430 
5.00 
6.00 
7.00 
530 
5.00 
6.50 
6.00 
5.00 
5.00 
330 
1.00

20 operų arijų, A. Dičiūtė-Treėiokienė (3 plokštelė*) .........
A. šabaniausko dainu-šokių 2 albumai (X—45.00 ir XI—$5.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00' .
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $6.00) 
Dainos iš Lietuvos. L. Juod'S su Rūtos choru <st*r«o $4.50) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų .........
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai. J. Stųkas: 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
Lietuviškos dainos. Bostono liet, mišraus choro 17 dainų .... 
S. Barkus radijo vak. dain<-oja. 10 daimi ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus. 11 šokių muzikos ...........
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis. 10 plokšteliu po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniauUstereo $6.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim. 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus. 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautiniu šokiu rinkinys (14 šokiu) ....  ..... ........

r žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ............
t ithuanian. 2-sneed record course ....... .....................................
Kam gi liūdėti. V. Stankus, tango ir valsas .................
Milžino paunksmė. B. Sruogos. Montrealio liet, dramos te

atro vaidinimas. 3 plokštelių albumas ..... ...............
Liet, dainų, šokiu, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai: Co-

fonial Co. ........... ......... 4.50 •
Plokštelių albumai paimami r

D5RRININKO ADMINISTRACIJOJE
910 IViiloHRhhy Avr. Brooklyn 21. N. Y.

t

t 15.00

REAL ESTATE

POLITIKA kirpykloje.

Maspeth, L.l. Live Rent FREE. St. 
Mary’s Parish. Solid Brick 2-familv 
home. 41- rm. apartments — rented 
Street level $218 monthly income. 
Gas. hot vvater heat; car g?”g? 
heated. Refrigerator. many extras; 
near everything. Mušt see to ap- 
preciate. Ou ner. $33.990. IL 7-0256.

garage

Florai Park, L.l. — $27.500. Brick 
Co’enial. slate roof. comer plot, 1 
block from Our Lady ot vidury 
Church and School. 7 rooms. 3 bed
rooms, short v.-alk to Lonr Island 
Rail’-oad. shopping & schools. Im- 
mediate occupancy. Ideal for pro- 
fessional. Owner. — PI 7-0557.

DISPLAY

34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8. N. Y.

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 

TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt“ Radio-Stereo aparatams.

Prekes garantuotos — Pristatymas greitas
Da^rbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

The Apotheėary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE*

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų receptus 
ir turime visus gatavus vaistus. — Jei reik vaistų — 
eikit į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broadway, 
tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020.

Sav. Emanuel L. Rosengard. B.S., Beg. Pharm.

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v. (išskyrus šventadienius ir sekmadienius)

WHITE HORSE TAVERN j

baras * restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodbaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

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

j Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės į

INSURANCE - REAL ESTATE
Ladies: Hair off Faces, Arrns, Legs į 
and Body. Safe. rapid, permanent, Į 
painless. Expert to Sensitive ma- > 
ture peoplę's needs. Free estimates. j 
Resuits guaranteed.

E. CAPALDO 1
33 West 42nd Street J

8th Floor — PE 6-2920 Į

JOHN ORMAN ACENCY

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

Famous “Blarney Stone’s” only [
PARTY ROOM J 

For Showers, Weddings, Retire- j' 
ments and Special Occasions — 
Accommodates ^). 701 3rd Avė. 
(Cor. 44th St.); OXford 7-9937.

C. FRA N K'S 
ITALIAN & AMERICAN 

RESTAURANT - PIZZERIA 
Full Course Dinner Served 

Everv Sundav 
3941 White Plains Rd. TU 2-6512 

(Bet. 223rd & 224th Sts.)

Ulster County, N.Y. — 8 rm. house, 
4 rm. bungalow with all conveni- 
encas, on l’į aeres. Land ideal for 
sale of lots or othėr business ven- 
ture; 700 feet frontage. Owner. Call

DA 3-7555

Tel. VIrginia 6-1800

COSMOS PARCELS EXPRESS C0
370 Union Ave^ Brooklyn 11^ N. Y. 

Tel.: EV 44952
Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

■ Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk-

I
 Lietuvių jaunimas

(atkelta iš 2 psl.)
čia. iš kitų šaltinių patiriame, 

i kad ir tarp amerikiečių jauni-
t mo ima reikštis reakcija prieš
| vertybių nuvertinimą, kuri jam
| davė senosios kartos filosofinės
j srovės; ima reikštis pasisaky-
| mai už vertybių išpažinimą ir
;; praktikavimą. Lieka stebėti, ku- n
f ria kryptim, kokiu tempu tas .šukuojami,

procesas vyks toliau — f 
j amerikiečių, o taip pat ir tarp 

lietuvių jaunimo.

Scarsdale, Fort Hill Longview — 
Immaculate enchanting dormered. 
CAPE COD. Has everything. Tuo 
bedrooms plūs 2 unfinished. Ap- 
praised $30.500. Asking $27,800. 

Principais.
Phone SC 5-2345

NEBŪK ŽILAS
“Florai Herb” yra nuo- 
stabi priemonė' plauku 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plauku spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 

Neatrodo dažvti. Al
tam siųskite $3 00 už didelę 8 oz. bonką. 
tarp Kanadoje $4.00. Garantuotame, bti-

i site patenkinti. - TROPICANA.
Dept. A: P.O. Bos 305. Clinton. Ind

Tony’s Construction Co.. builders & 
gen. contractors for the homeovvner. 
kitchen cabinets, urardrobe, sliding 
door closets — made to order; fin. 
basements. atties. No job too small 
or too large. Guaranteed. free esti- 
matės. SL 6-2800 - 2801, Showroom, 
488 Ralph Avė. Daily A Sat. 9 a.m. 
- 6 p.m.: Tues. 4 Thurs. — 9 p.m.

DEAF CHILDREN
Being Supervisors at the New York 
School for the Deaf and having the 
experience. understanding and pa- 
tience with deaf children. we have 
decided to care for deaf children. 
boys or giria. 8-14 years of age, In 
our home Northfield. VL, on 170 
aeres. after school eloses Jone 15th. 
Good meals. swimming. sportą and 
other activities for the child. Kates 
$35 per week, per child, laundry in- 
cluded. Transportation to A from 
N.Y.C. $5 per child each way. Mr. 
& Mrs, Martin L. Leary. 555 Knoll- 
wood Rd.. White Plains. N. Y. or 
R, F. D. #1, Northfield. Vermont. __

rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.
Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.
Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntinį.
Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.
Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

■ Dirbama kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito laiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

Važiuojant sutnvay: C AN ARSI E Line — išlipti Lorimer stotyje. 
JAMAICA Line — Hewes stotyje. CROSSTOVVN Line — Metro
politan $t. — Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.



Naujai atidarytas ; T r
GROŽIO SALIONAS

"RŪTA" \
Anna Masilionta, diplomuota specia
listė. Baigusi Paryžiuje. Dirbus Ber
lyne, Hamburge, Varšuvoje. Turėjusi 
salioną Biržuose, Klaipėdoje, Palan
goj ir Vilniuj. Neseniai atvykusi iš 
Lietuvos Įsikūrė Jamaicoje prie 88 
gatvės, šalia J. Andriulio įstaigos. 
Važiuojant Jamaica traukinio Unija, 
išlipti Forest Parkvvay stotyje.

81-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948
Woodhaven 21, N. T.

■ŠUMMnai

i Norite geros—meniškos fotografijos
| PORTRETO, ffiMOS, VAIKŲ
=■ Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
i pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
| geromis sąlygomis padarys

Į VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgeitfood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

H 0 L Y LI GHT

DISPLAY

REAL ESTATE

PAVASARIS prie Šešupės.

YOUR AD 
CANCEL OR CHANGE 

CaH LO 3-7291

UNCLAIMED CARPETS
Thoroughly Oeaned For Our

Sale - Grand
New Carpets, Showroom Samples, 
Miil-ende. Purchased frosn Bank- 
rupt Stocks — Fantasto Savings. 
CLOVER CARPET CLEANING Co.

3263 3rd Avenue, Brome, N. Y.
(Bet. 163 and 164 SU.)

Tel. CY 2-3880. Open 9 am to 6 pm.

CASH 
FOR ALL TYPES 

OF HOUSES 
SAMALOT & ROMERO 

1014-16 East 163rd Street 
Bronx, N. Y. 

DA3-45M

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES 0F EVERY DESCRIPTION

z Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street . Brooklyn II. N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

Dvi mergaitės nutrenkia Staliną
fatkelta iš 5 psl.)

_ Įėjusios vidun, mergaitės aki
mirkai ctabterėjo-

Prie galinės sienos kabėjo 
Stalino ir Lenino paveikslai, o 
viduryje — raudona medžiaga 
su baltai jrašytom raidėm LT 
SR. Prie tos pačios sienos sto
vėjo pristumtas neužtiestas sta-

PROGA — 10 šeimų mūr. namas 
geriausioje Manhattano sekcijoje, 
downtown. be "violations”. Iš viso 
22 asmens 10 apartmentų, $38,500. 
Taip pat 3 šeimų mūr. namas su 
daržu geroje Yonkers apylinkėje—- 
$25.000. Emiljan M. Stryjski, Real 
Estate Broker, 479 McLean Avė., 
Yonkers, NY; YO 5-1477, YO 8-0812

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
Mankai užpildomi

ALBERT F. PEl'KKS - Petrauskas

S & G MEAT MARKET
ouvus.

• MIRONU MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS Ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties

348 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

f VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
U i -flMPQKTUOTQS IR VIETINĖS
I Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat

* šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
r šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 
j tarnavimas paruošiant pakietus | Europą. Pamėginkite užeiti pas
♦ mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

| Ant vienos šoninės sienos 
| buvo didelis raudonas plaka- 
| tas. Ant jo išrašyta didelė “mei- 
| lė” ir atsidavimas partijai už 

> išlaisvinimą. Kitoje sienoje — 
j revoliucinių vadeivų paveikslai. 

® Visus keturis kampus jungė po- 
® pierinės raudonos juostos. Bu- 
® vo dar keli suolai ir kėdės. 
| Viskas įrengta klausytojams, 
s kurie turėjo pasižadėti vykdyti, 
s ką įsakys neklaidingoji partija- 
I Atrodė, kad vaikams čia nieko 
| nebuvo. -.
| Nuo sienų žiūrėjo piktos 
t akys, bet mergaitės nepabūgo- 
. Greit užšoko ant stalo ir pir

miausia Stalino paveikslą nu
trenkė žemėn. Paskui Leniną.

. Mūriniame name pasigirdo dūž- 
‘ tančių stiklų skambėjimas. Vy- 
i resnioji pasižvalgė pro langus, 
j Tada abi nuplėšė skudurą su

New York 2. N. Y. \ LTSR raidėmis.
‘ Abi puolė prie plakato, bet 
* šis buvo atneštas kaip trans- 

parentas ir prie sienos prikal
tas. Sutartinai trūktelėjo vie
ną lazdą, ir ši pasidavė. Greit 
nuplėšė ir antrąją, bet medžia
gos negalėjo nutraukti — ji 
buvo stipriai priklijuota- Dau
giau negalėjo nieko padaryti 
dvi poros vaikiškų rankų. Su 
lazdomis negi išeisi. Visi pa
stebės. Nusprendė paimti tik 
vėliavą. Sulankstė ir pasikišo 
po drabužiais. Tada spruko pro 
duris į tą patį vandenį, besi- 
saugodamos langų.

Ėjo pamažu, kad neatkreip
tų kitu dėmesio. Kbridusios iš 
vandens, bijojo eiti į kelią- Ko
jos šlapios — atkreips kitų dė-

mesj. Nuėjo į miško gilumą ir 
ten pailsėjo, išsidžiovino- Atsi
neštą vėliavą perplėšė pusiau 
ir pasidalino. Taip buvo abi ly
giai kaltos ir išduoti nė viena 
negalėjo.

Grįžęs geležinkelietis baisiau
siai persigando.

Jis bėgte nubėgo į stotį pa
sakyti, kas atsitiko ir kad jis 
nekaltas. Rado dar sėdintį par
tietį. Jam ir pasakė, kad rau
donasis kampelis sunaikintas, 
vėliava dingusi. Partietis net 
išbalo. “Mes turime surasti, kas 
tai padarė”- '■

Su keliais vyrais atėjęs, dar 
išsigando: “Priešai yra mūsų 
tarpe. Sunaikųiti juosi”. Grį
žęs į stotį, jis paskambino te
lefonu ir iškvietė saugumo pa
reigūnus.

Prasidėjo baisūs tardymai. 
Gaudė jaunus žmones, kaman
tinėjo, bet kaltininkų nerado. 
Tardymai truko daugiau kaip 
pusantro menesio, kol prasidė
jo rusų ir vokiečių karas.

L. Dk-ra

Queens, Elmhurst — St. Adalbert's 
Parish: Beautiful solid Brick 2 F. 
Gas heat, hot Water, Stoims and 
Screens. Wonderful for Mother and 
Daughter or Widow or Widower 
with $16,000 Cash and take over 
$9,000 Mortgage. Live rent free.

with income. Nice neighborhood 
Mušt see to appreciate. Owner mus 
sėli. TW 8-8821

Highland Park, B’klyn, St. Michael 
par., Large 2-fam. House, detached, 
250x50, 5 rooms up, 4 rms. down, 3 
modem baths; 2-car-garage, extra 
space for truck; gas heater for bot 
water also oil hot water heat. Very 
large yard, good for children. Tel.: 
AP 7-5600

College Point, L. I. — 2-FAMILY 
SEMI-DETACHED BRICK, 2 yrs. 
old. 5 rooms plas 4 rooms, garage, 
full basement. Possession 2 apart- 
ments. Mušt sėli to settle Estate. 
F L 8-4867 or PI 7-3888.

Staten Island, NY, Huguenot Park 
Our Lady Star of the Sea parish. 
Large Cape Cod, 4 bedrms.,, dining 
rm., recreation rm., att. garage, 
screened porch, ai. .“iorms, screens, 
ail heat, 100x100 plpt. Extras. Bus 
Service. Nice resid. area. Excellent 
for children. Owner asking $24,900. 
Mušt be seen! YU 4-2355.

200 Orchard Street

Tel. AL 4-8319

187 OBCHAKD ST„ N. Y. C

RADIJO PROGRAMOS

Joseph And rusi* - TRAVEL AGENCY - R E AL ESTATE -Insurance

—HAVEN REALTY—
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

Liguor Store, Inc<
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

’ TeL: EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS.

Didelis pasirinkimas
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progomsBrooklyn, St. Edmund’s Parish — 
2024 E. 14th St. — 3 Family, 2 ga- 
rages. Lot 40x100. 5-7-3 rooms all 
modem. Hollywood kitchen. Colov 
tile bath; $362.00 a month income 
from 2 apts. Selling due to illness. 
Going to Calif. Sacrifice $36,000.

ES 5-7636
Lietuviškų produktų: ‘

DUONOS. SŪRIŲ. DEŠRŲ. SKILANDŽIŲ
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

TeL GE 7-1130

Vedėjas 
P. Viščinis

AM bangomis 1190 kilociklų
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WK0X, Framingham, Mass. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

QUEENS, VVoodhaven — St. Tho- 
mas Parish and School — 2 Family 
House. 5-6 Room Apartments. 6 
Rooms 3 Bedrooms income $122.00 
month. — 5 Room Apt. on posses
sion $25,000. Downpaynfent $5,000.

Hl 1-4194

krautuve
64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087

DIDEUS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audimai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

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

FESTIVAL RESTORANAS R BARAS
VACYS STEP0NIS, savininkas Pranešu, kad vasarvietė

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 8-2928

GERI PIETŪS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS
“NIDA”

Vedėjas 
Step. M i n k u s

WLYN —1360 kilocycles 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

OZONE PARK $32,990 — New 2 
Family 6 & 6 Rooms for truly good 
homes, ideally located, near all con- 
veniences; featuring ultra-modern 
kitehens & baths. master size bed- 
rooms. private driveway, Brick and 
Cedar construction. Call Builder —

VI 6-3558

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokama*

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

McKEESPORT, PA, 
WEDO, 810 banga 

Vad. kuh. Alf. S u š i n s k a 
706 Talbot Avė., Bradock, Pa.
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.p.

S

DETROIT, MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

BRoadvvay 3-2224
Šeštadieniais 5 - 5:30 popiet

East Rockavvay, L.l, 7 Room Solid 
Brick Colonial, tile room — Center 
hall. Attached garage, 3 oedrooms, 
2 t-Į baths, 90 x 100 plot, screened 
porch, with wicker fumiture, alum, 
storms and screens throut, drapes. 
Modem kitchen, gas range, GE re- 
frigerator, washer, deyer; fin. base- 
ment. Beautifully landscaped. sprink- 
ler system. own well; 3 blocks to 
St. Raymond par. school & parish. 
1 bl. public school; nr. shopping. By 
appointment. $32.500. LY 9-4964.

BUSS. OPORTUNITY

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

103-55 LEFFEBTS BLVD. BICHMGND HHA, N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

I SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Salėje gali alpti 200 žmonių

West Hyannis Port, Cape 
Cod, Mass. turi naują sa
vininkę ir naują vardą —

HARTFORD, CONN.
WP0P, 1410 klc.

Vedėjas J. P e t k a i t i s 
60 Lincoln Street, Hartford, Conn. 
Sekmadieni — 11-12 /ai. dieną

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALB NEMOKAMAI

“JŪRATĖ
Dėl kambarių užsakymo 
prašau kreiptis sekančiu 
adresu:

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa.

HOward 7-4176 
šeštadieniais —

Terrific Opportunity for Family!
MENS SPORT SHOP. Dolgeville, 
N. Y. Selling Gims, Fishing eguip- 
ment. clothes. On Main Street. Also 
has Beauty shop and 3-4 room 
Apt. Can rent or buy all. Selling 
because of illness. New York City 
Call LO 9-2214.

(lietuviška ir europietiška duona u* pyragai ^ventėim 
vestuvėms ir pokyliams tortai

f>ĄT TA Ir ATRFRTAP RAD2.TONAS

:<x io <:< > A

Elena Krasausk'cnė

Ti3 Osford Street
Hartford 5, Conn.

Tel.: 233-2893

Kadangi šiais metais nu
matoma priimti ribotą 
skaičių svečių, malonėki
te nedelsti su kambarių 
užsakymu.

WATER8URY, CONN.
WWCO — banga 1240-1000 kil.

321 Robimvood Rd. 
pran. Edv. Melninkas 

sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

C”ICAGO. ILL.
Radijo stotis WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac

Vedėja S o p h i e Barčus * 
lietuvių kalba:

kasdien 10-11 vai. r.: Šei.. • sek m. 
8-9:30 vai. r.: Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v.

Italian-American PASTRY SHOP, 
Astoria vicinity, reasonably • priced, 
large Catholic church 1 short block 
with 15 Masses on Sunday. Fully 
eąuipped. large 3 section Freezer. j 
Osh & Carry. rent $150 month. I 
Comer store. Owner has other busi- . 
ness interests. — Call FA 1-0377. I

WILLIAM J. DRAKE

DRAGŪNAS

ADVOKATAS
84 - 14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y
Tel.: Hlckory 1-5220

VINTER GARDFN ta\i rx |X(
TAUTAS 8ELĖCMA

MADfSON

duodami palaidotuvln»> 
pietOs Pirmos rrttf- 
*uvHkas maisto-


