
Ar pavyks užtvenkti Azijos komunizmo potvyni?

GADINAMAS DEŠINYSIS: V.AD,*AMAS ^UTRAl7U' 
SIS: Souvanna Phouma, ku-

Joun Oum, kuris yra Lao- Hs tur4tų būti Laoso va,.
o valdžios prieky. džios prieky.

Anierika pasiuntė kariuomenę prie Laoso, kad įtikintų prie
šininkę laikytis paliaubų ir susitarti dėl Laoso neutralumo

Politinis dėmesys nukreiptas . tas Kennedy gegužės 12 Įsakė 
į Laosą, kuriame padėtis šiuo 
metu yra tokia:

Du trečdaliai Laoso komunis
tę rankose. Laoso vyriausybė 
paskelbė aliarmo padėtį, mėgin
dama priešintis, pagalbos ieško
ti kaimynuose, ir sutikdama vėl 
derėtis dėl koalicijos. Preziden-

septintojo laivyno daliniam su 
1,800 marinę plaukti prie Thai- 
lando, (Laosas prie jūros nepri
eina) ir<4uo pat metu imasi dip
lomatinės akcijos-

K0 KENNEDY SIEKIA:

Koalicijos su komunistais, La
oso neutralumo
Prezidentui Kennedy buvo 

prieš akis trys galimybės: nu
rašyti Laosą komunistų naudai, 
siųsti savo kariuomenę Laoso 
ginti, mėginti Laosą padaryti 
neutralų, sudarant jame koali
ciją su komunistais ir prieky
je pastatant neutralistą Souvan- 
na Phouma. Dėl to Amerika pa
ragino Souvanna Phouma, ku
ris dabar yra Prancūzijoje, kad 
vyktų į Laosą vyriausybės su
daryti. Įspėjo Laoso vyriausy
bę, kad priešindamasi koalici
jai su komunistais, ji netenka 
Amerikos paramos. Kariuomenę 
pasiuntė artyn Laoso, kad ko
munistai, tikriau Maskva ir Pei« 
pingas, būtų sukalbamesni.

KO LAUKIAMA:
Kinijos istorijos pasikartoji-

Optimizmo nedaug, kad Lao
sas būtų išlaikytas neutralus. 
Amerikos ir Anglijos kreipima
sis į Maskvą, kad komunistai 
atstatytų paliaubas ir pasitrauk
tų iš paimtos teritorijos, liko 
be aiškesnio atsakymo- Chruš
čiovas tenurodė, kad jis prita
ria koalicijai Laose.

N. Y. Times pastebi, kad ko
munistai nelinkę atiduoti, ką

Kennedy politika 
ir Eisenhoweris

AMERIKA IR AZIJA - VIEM KITIEM DEMONSTRUOJA 
NEPASITENKINIMU IR GRASINIMU SUKTI KITU KELIU

Senato užsienių komisija ge
gužės U nubraukė 25 proc. 
vyriausybės siūlytos paramos 
[ndijai. Tai senato atsakymas 
i Nehru agresiją Gojoje, atsi- 
jakymą derėtis su Pakistanu, di
lelių sumų leidimą ginklam 
pirkti iš Maskvos.
AMERIKA IR PAKISTANAS

Pakistane auga nepasitenkini- 
nas Amerika. Auga įsitikini-

mas, kad Amerika labiau remia 
tariamai neutralią Indiją negu 
savo sąjungininką Pakistaną. 
Ypatiai tai pajuto, kada Saugu
mo Taryb. Amerika labiau parė
mė Indiją negu Pakistaną, ku
ris norėjo referendumo. Jaut
rus Pakistanas ir dėl pagalbos: 
esą jos Indija gauna proporcin
gai daugiau nei Pakistanas.
CAMBODIA IR VIETNAMAS

Cambodia ir Pietų Vietnamas

kaimynai, Cambodia — neutra
lus, Vietnamas — Vakarų tvir
tovė. Santykiai įsitempė tarp jų, 
kada prieš porą savaičių iš 
Cambodia atvykę partizanai 
Vietnamo kaime nužudė 54 gy
ventojus ir sudegino 30 namų. 
Spėliojama, kad Cambodia dai
rosi keisti gaires — iš neutra
lumo svirti Į palankumą komu
nistam.

D. Eisenhoueris spaudos kon
ferencijoje gegužės 10 kritika
vo prezidento Kennedy vidaus 
politiką — jis noris suimti per
daug jau viską Į savo rankas, 
valdžią centralizuoti. Prikišo 
taip pat, kad demokratai nero
do entuziazmo tirti tokius skan
dalus kaip Estes, o jie rodę dau
giau tokio entuziazmo Eisenho- 
werio valdymo metais-

Eisenhoweris gyrė Kennedy 
tvirtuma užsienio politikoje san
tykiuose su Maskva. Pritarė po
litikai dėl Pietų Vietnamo. Abe
jojo dėl Laoso koalicinės vy
riausybės. Esą tai kelias, ku
riuo buvo prarasta Kinija-

jau yra paėmę. Tad iš trijų mi
nėtų galimybių realiausia gresia 
būti pirmoji. Amerikos vyriau
sybė oficiahaii kaltina Laoso vy
riausybę: esą ji provokavo už
puolimą, stiprindama Nam Tha 
miesto ginklavimą, neklausė 
Amerikos karinių patarėjų, gy
ventojai nei kariuomenė nero
do pritarimo vyriausybės kovai 
su komunistais. Spaudoje aiški
nama, kad tai asmeninė trijų 
kunigaikščių kova, ne ideologi
nė. Būdinga smulkmena: N. Y. 
Times Laoso vyriausybės kariuo 
menę vadina jau “dešiniojo 
sparno” kariuomene. Tas pats 
dienraštis vedamajame pripaži
no, kad tai tokis pat kelias, ku
riuo buvo prarasta Kini j a-
KODĖL AMERIKA SUSIRŪPI- 

- NŪS: Nes čia pradžia galo Azi
joje

Laosas tik 3 milijonų kraš
tas, bet svarbus strateginiu at
žvilgiu: per jį eina keliai į Thai- 
landą. Cambodia, Pietų Vietna
mą. Užėmus komunizmui tuos 
kraštus pavojuje atsiduria In
dija, o Indijos vandenyno salos 
jau dabar neramios, kai jose 
neša komunizmą Indonezija sa
vo agresija prieš N. Guineją. 
Pralaimėjimas dėl Laoso bū
tų smūgis Amerikos prestižui, 
smūgis politinėm sąjungom, ku
rios yra sudarytos komunizmo 
ekspansijai užtvenkti. Dėl to 
Amerikos vyriausybė taip de
monstruoja karines jėgas, tikė
dama’, kad neteks jų pavartoti.

KODĖL JIE OBUOLIO NESKYNĖ?
Komunistai baiminasi Laose tik jėgos. Koalicija vargiai 
išgelbės padėtį—sako kraštą gerai pažinęs liudininkas

Apie padėtį Laose informuo
ja Tėvas Patrik O’Connor (NC 
WC), kuris prieš metus dar bu
vo Laose- Sako, prieš metus 
Laosas buvo kaip prinokęs 
obuolys, bet komunistai jo ne- 
skynė. Laose komunistų buvo 
iš Kinijos, buvo iš šiaurės Viet
namo. Sovietiniai lėktuvai ga
beno pagalbą komunistui Pat- 
het Lao. Kinijos komunistai nu
tiesė kelią iš Kinijos į Laosą. 
Per ištisus praėjusias metus 
obuolį kratė, bet jo neskynė.

Kodėl? Buvo aiškiai ten kal
bama, kad SEATO (South East 
Asia Treaty Organization) yra

GALVA SMĖLYJE?
Kritiški balsai dėl

Šūviai į Indonezijos prezidentą
Indonezijoje gegužės 13 bū

ro pasikėsinimas prieš prezi- 
lentą Sukamo, šūviai sužeidė 
lenkis, bet Sukamo nepalietė.

AMERIKA IR KONGAS
Amerika gegužės 11 uždrau

dė išvežti 4 bombonešius, ku- 
ie buvo užsakyti j Kongą.

— Piety Vietname gegužės 
2žuvo 300 partizanų. Sėkmin
giausiai veikė kovoje prieš par- 
izanus helikopteriai. Iš 75 ko
jose dalyvavusių helikopterių 
buvo pašauti. Amerikiečių nie

— Sovietai neįsileido kapsu
lės, kurioje astronautas Glenn 
skrido apie žemę. Amerika no
rėjo ją išstatyti medicininių 
reikmenų parodoje, kuri yra 
Kieve ir paskui bus rodoma ki
tur.

— Prancūzija numato kitais 
metais sumažinti kariuomenę iš 
700,000 iki 500,000, o karinę 
tarnybą iš 24 mėnesių iki 18.

Kinijos kareiviai, milicinin
kai šimtais bėga į Anglijos val
domą Hong Koigą. Pabėgėlių 
skaičius padidėjo iki 10,000 per 
mėnesi- Apie 10,000 anglai ne
priėmė ir grąžino. Įtariama, kad 
komunistinė valdžia ne tik pa
lengvino bėgimą, bet pati varo 
savo gyventojus per sieną į 
Hong Kongą. Viena, mažta ne
reikalingų bumų skaičius, o dar 
svarbiau — pridaro rūpesčio 
anglam. prezidentas Ayub Khan.

nutarus veikti, jei tik komunis
tai pajudės link Mekong upės, 
už kurios jau yra Thailandas. 
Komunistai vengė galimo gink
luoto konflikto. Pagaliau jiem 
nebuvo jau ir skubu: per turi
mą Laoso teritoriją jie turėjo 
priėjimą prie Pietų Vietnamo ir 
Cambodia. Jie galėjo palaukti.

Buvau Vietname 1961 balan
džio 25, kada Anglijos ir Sovie
tų užsienių reikalų ministeriai 
paskelbė paliaubų atsišaukimą. 
Praėjo savaitės besiderant dėl 
to atsišaukimo- Amerika ir Ang
lija tikėjosi, kad per dieną dvi 
paliaubos bus įvykdytos. Iš tik
rųjų komunistai nesutiko taip 
greit, truko apie dvi savaitės, 
iki komunistai pirma užėmė 
jiem patogias karines pozicijas.

Amerika darė viską koalici
nės vyriausybės reikalu, lyg ti
kėtų, kad tokia vyriausybė ga
li būti neutralu Kas matė, kaip 
komunistai veikia tolimuosiuose 
rytuose, turėjo labai abejoti, ar 
(1) komunistai norės savo įsipa
reigojimus vykdyti, (2) ar jie 
galės, net jeigu norėtų. Jeigu 
tokios neutralios vyriausybės 
neutralumą turėtų patikrinti 
tarptautinė kontrolė, tai pavyz
dys Indokinijos kontrolės komi
sijos, kurioje buvo Indija, Ka
nada ir Lenkija, rodė, kaip 
praktiškai tokis dalykas vykdo
mas: komunistai neleido jai -pa
judėti net ten, kur reikėjo pa-

:as nebuvo sužeistas.

AŠ PADARIAU TRAGIŠKĄ KLAIDĄ. . . PATIKĖJUS TUO, 
KĄ RAŠO KOMUNISTAI APIE SOVIETŲ RUSIJOS ROJŲ

— Prancūzijoje šią savaitę 
engiami 24 streikai valstybės 
amautojų, kurie gauna men
kesnį atlyginimą nei privatinėse 
monėse ar įstaigose-
— Maroko karalius gegužės 

1 gavo iš de Gaulle pažadų, 
ad ir toliau Prancūzija jam 
uos po 66 mil. dol. paramos 
lėtam.
— Ispanijoje užtruko jau 3 

avaites kasyklų ir pramonės 
arbininkų, apie 70,000. strei- 
as. Bažnytinės vyriausybės ge- 
užės 12 viešu pareiškimu kal
ino. kad vyriausybė nesiima 
kcijos streikui baigti. Ispani- 
oje streikai nelegalūs. Bažny- 
niame pranešime pasisakyta 
ž streiko laisvę.

Philadelphijoje ir visoje Ame 
rikoje pasklido žinios apie Phi- 
ladelphijos gyventojo David 
Paul Johnson šeimos istoriją, 
kurią jis pats pavadino 'tragiš
ka savo klaida, pasižadėdamas 
pradėti gyvenimą iš naujo.

Philadelphijos Johnson, 32 
metų amžiaus, buvo išdirbęs ge
ležinkelyje apie 10 metų. Savai
tei gaudavo 110 dol., bet jam 
rodės sunku gyventi, nes turė
jo žmoną ir du vaikučius, ku
rių vienas sirginėjo ir brangiai 
gydymas kaštavo. Jau 8 metai 
jis turėjo artimus santykius su 
vietos komunistais, dalyvavo jų 
organizacijose, nors partijos bi
lieto ir neturėjo. Skaitė jų li
teratūrą, angliškai rašytą, nes 
rusiškai nei jis nei jo žmona

vietų Sąjungą visai nebrangiai, 
už 550 dol. nuo Londono ketu
rių asmenų šeimai, Johnson lik
vidavo Philadelphijoje visą tur
tą, išvyko į Londoną, o iš ten 
sovietiniu laivu Baltika į Lenin
gradą ir Maskvą. Jis tikėjosi 
ten paprašyti azylio. pasilikti 
Sovietuose. Juk darbininkui ten 
geras gyvenimas — žinojo iš 
literatūros. Užsiminė apie tai 
vienam pareigūnui Leningrade, 
paskiau ir Maskvoje-

Dviejų savaičių kelionė atvė
rė Johnsonui akis. Jis grįžo Bal
tika į Londoną ir ryžos keliau
ti atgal į Ameriką. Tik pasiro
dė, kad jau neužtenka kelionei 
pinigų ir gali tekti su ta Balti
ka vėl keliauti į Leningradą. 
Puolėsi prie Amerikos konsula-

gų kelionei į Ameriką.
Londone Johnson pareiškė 

padaręs tragišką klaidą ... ‘Mes 
dabar vykstame namo į Ame
riką. kad surinktume šukes sa
vo baisiai sugriauto gyveni
mo’’-

Pietų Amerikoj
— Brazilijos rytinėje šiauri

nėje dalyje pereitą savaitę be
darbiai užpuolė ir išplėšė mais
to krautuves. Buvo susprogdin
ta bombų. Tai rodė, kad nera
mumai buvo organizuoti. Dau
giausia kairiųjų. F arlamente 
daugiau konservatorių ir socia
linių reformų nesiima. Laukia
ma, kad šiemetiniai rinkimai 
duos jiem staigų pralaimėjimą.

— Amerika pasiuntė 10,000 
tonų maisto badaujančiai Bra
zilijai.
Lotynų Amerika ir komunistai

Venezuelos vyriausybė gegu
žės 10 uždarė komunistų parti
ją po mėginimo nuversti vy
riausybę Lotynų Amerikoje jau 
11 kraštų komunistų veikimas 
uždraustas.

Kubos Castro pažadėjo gra
žinti vidutinio didumo ūkius sa
vininkams, nes maisto labai 
trūksta. Tai nuolaida ūkinin
kam apraminti. Taip Rusijoje 
buvo pažadėjęs ir Leninas- Taip 
Lenkijoje pažadėjo ir padarė 
Gomulka, bet dabar jau vėl 
spaudžia ūkininkus į kolchozus.
. — Chruščiovas gegužės 10 
skelbė darbininkų mitinge, kad 
Amerikos raketa mėnulio nepa
siekė.

linijos Laose
Visa spauda pripažįsta, kad 

padėtis Laose labai rimta, ta
čiau nuo platesnių komentarų 
susilaiko. Dėmesio vertas Mar- 
guerite Higgins (NYHT) aiškus 
ir aštrus pasisakymas dėl vals
tybės departamento taktikos: 
per dvidešimt metų savo 
žurnalistinio darbo ji nemačiu
si, kad departamentas taip gi
liai kištų galvą į smėlį, kaip jis 
tai darė pereitą savaitę. Esą le- 
partamentas nebenorėjo matyti 
nemalonių faktų — kaip Kini
jos komunistai tiesia kelius į 
Laosą, nors apie tai buvo žinios 
jau prieš trejetą mėnesių; ne
norėjo tikėti Amerikos karinių 
patarėjų pranešimais, kad ata
kose dalyvauja Kinijos komu
nistai; departamentas aiškino, 
kad vietinės giminės kalbančios 
kiniškai. Vienintelis dalykas iš
gelbėjo ligi šiol Laosą tai ko
munistų baimė, kad intervenci
jos imsis Amerika ar kas kitas. 
Tačiau vyriausybė, siųsdama 
septintojo laivyno dalinius į 
Thailandą, komunistus nurami
no, kad tai esanti “tik demons
tracija”.

Autorė cituoja Azijos diplo
mato pareiškimą dėl Amerikos 
pozicijos: “Jei J. Valstybės ne
siima akcijos tuo metu, kada 
raudonoji Kinija yra chaose ir 
badauja; kada Amerika turi ato
minę bombą, o Kinija neturi, 
tai ką Amerika darys, kai pa- jei Amerika drauge kovos-

Koalicija su komunistais at
sakingose pozicijose, sako Tė
vas O’Connor, nebus išgelbėji
mas- Ją gali Laosas pagaliau 
priimti. Tačiau bet kuri Vakarų 
vyriausybė, kuri prisideda prie 
tos koalicijos sudarymo, prisi
ima didelę atsakomybę už nau
ją pavojingą precendentą Azi
joje.

jau turi? Jei jūs nesiimate ak
cijos prieš komunistus Azijoje 
šiandien, tai kas bus rytoj?

U. S- News ... dėl koalici
jos: Jei komunistai gaus koali
cijoje kontrolę armijai ir poli
cijai. tai raudonieji valdys Lao
są. Jei Laosas virs komunisti
nis, Cambodia nustos buvusi 
“neutrali”. Thailandas kovos.

tirs, kad Kinija atominę bombą

— Darbo sekretoriaus pava
duotojas Jerry R. Holleman ge
gužės 11 pasitraukė iš parei
gų pasisakydamas, kad priėmęs - 
iš Bellie Sol Estes “dovaną” 
1000 dol. Senatas pasiuntė tar
dytojus pas Estes.

— Lenkija paprašė Ameri- 
ą papildomos paramos dar už 
00 mil.

nemokėjo. Prieš keletą mėne
sių iš Londono gavo dar bro
šiūrą, kuri skelbė kelionę į So-

to, kuris surado Manchestery, 
N. H. Johnsono žmonos tėvą 
John Zapeną Tas atsiuntė pini-

Kas pakeitė jų nuomonę apie 
gerą gyvenimą Sovietuose. Nuo 
Leningrado iki Maskvos ir 
Maskvoje jie pamatė žmones gy
venant sulūžusiuose vagonuose, 
vaikus purve, žmones blogai ap
sirengusius ir skurdžiai valgan
čius. Jie buvo daug sykių už
kalbinti parduoti drabužius, ku
riais jie krito į akis kiekvie
nam. <

Kas už jų gyvenimo sugrio
vimą atsakingas? Jų naivumas?

1

Gydytojų dalis už socialinę medicinę
— Columbijos universiteto 

medicinos fakultete dirbą gydy
tojai, viso 140, pritarė Kenne
dy planui aprūpinti vyresniojo 
amžiaus žmones gydymu socia
linės apdraudos rėmuose- Tokiu 
būdu suskilo gydytojai. Gydyto
jų sąjunga pasisakė prieš.

— New Yorko gegužės 13 
prasidėjo siuntinių tarnybos

. Nuodus gamina jau Ameri
koje
Kongreso komisija priešame- 

rikinei veiklai tirti gegužės 9 
rado, kad Sovietų atstovybė 
Washingtone propagandinę ko
munistų literatūrą jau spausdi
na Amerikos spaustuvėse. Už 
atspausdintus 32 leidinius at
stovybė sumokėjo 240,000 dol.

DIENOS ŽMOGUS: Sillic Sol Es
tes. sumokėjęs 100.000. kad būtų 
amžinas partijos narys, bet gav^s 
22 mil. paskolos.

Ne tik. Atsakingi ir tie, kurie 
pristatė ar leido pristatyti tą 
literatūrą, kuri juos pražudė.

(Parcel Service) streikas. Per 
dieną būdavo pristatoma 150, 
000 siuntinių.

Leidinius siuntinėja privatiem 
asmenim ir viešosiom bei pri
vatinėm bibliotekom.



BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

ūmas to vandenin akmens. Vienas ra- ■ristų** totin būte buvo sukwr«

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

EVergreen 7-2155tas infiRnuti partijos idėjom

anot vieno eksperto, yra ketu
ri ratai, kaip bangos nuo įmes-

gūnų - karinėse tarnytasef’-
Kofitrayersą, sako autorius,

£

t

tagone turėjo pnpažinti dabar, 
kad jis buvo susirūpinęs dėl

vo aiškiai regimas 1960 rude
nį posėdžiuose Maskvoje. Ten

tojai**, mokytojai. Hėja, mesta 
Į tuos ratus, jų tarpininkavimo

Tokia technika vartojamą ir 
antikomunizmui diskredituoti.

Kovoje prieš antikomunizmą 
pirmas taikinys yra Pentagonas

SIŲSKITE I LIETUVĄ IR SSSR

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonės medfiagos - importuotos ir vietinės 

3 - jose krautuvėse

> 
kymais ir nedalyvauti antiko- ; 
munistinėse programose. Į

DARBININKAS

Turime panaudoti buržuazijos atstovus

■Į

vadai iš 81 valstybės. Ten pa
skelbtame manifeste apie anti
komunistinį sąjūdį atsiliepė 
kaip apie komunistų priešų “pa
grindinį ideologinį ginklą” ir 
paragino viso pasaulio komunis
tus prisidėti prie “antikomuniz
mo demaskavimo”.

Chruščiovas 1961 sausio 6 
sukvietė pas save komunizmo 
psichologinio karo ekspertus. 
Jiem kalbėjo, kad kylantis an
tikomunistinis sąjūdis turi bū
ti sunaikintas. Pažymėjo "rei
kalą sudaryti ryšius su tais bur
žuazijos sluoksniais, kurio links
ta į pacifizmą". Dar pabrėžė 
žodžius: “Mes turime panaudoti 
‘protingus’ buržuazijos atsto
vus”.

Chruščiovas buvo tikras, kad 
treniruotas aparatas tuos Įsa
kymus įvykdys- Maskvos saugu
mo kartotekose yra pavardės 
neįtartinų amerikiečių, kurie ga 
lėtų būti naudingi Kremliaus 
uždaviniam- Pirmoj eilėj tai 
kraštinės kairės politiniai ly
deriai, kurie gali pasiduoti li
nijai, nustatytai Maskvoje. To
liau ultra liberalai laikraštinin
kai, kurie gali virsti nekaltu 
aidu komunistų inspiruotiem 
aiškinimam. Pagaliau Kremliaus 
ekspertai patikrina ir sąrašus 
konservatyviųjų, labiausiai eks
tremistų, kuriuos galima būtų 
panaudoti antikomunizmui dis
kredituoti.

Tokis komunistų pasinaudo- 

VERTI RAŠINIAI AIDUOSE
SPAUDA

D. BURACAS — Imtynės (gipsas). Iš Aidų žurnalo.

DĖMESIO
Ar abstraktinis menas yra 
tautiškas — Kodėl nukentė
jo Sirvydas Aleksandryne —- 
Kas Lietuvoje daroma kalbos 
srityje — Ką reiškia Lietu
vos rašytoju kalbos apie ieš
kojimu dvasią

Bendrinės kalbos reikalui 
“pernai pasirodė pirmas ‘Kal
bos kultūros’ nr.”. Jis “prak
tiškai eina beveik tuo pat ke- 

matikos ir žodyno autorių, pa- hu, kuriuo yra ėjusi (nepriklau
somoje Lietuvoje. Red.) ir da
bar tebeina (tremtyje. Red.) 
‘Gimtoji kalba’: bendrinė (lite
ratūrinė) kalba remiama žmo
nių kalbos įpročiais bei tradi
cijom; norima, kad tos kalbos 
vartosena būtų ko natūralesnė, 
savesnė; lietuviškesnė ir arti
mesnė, įmanomesnė plačiajai 
visuomenei ..

ko) sustoja prie žinių apie Sir
vydą, tą pirmos lietuviškos gra- 

skelbtų V. Biržiškos “Aleksan- 
dryne”. Reikšdamas pagarbą 
Biržiškai už visą kruopštumą, 
autorius betgi nurodo, kad dau
gelis žinių apie Sirvydą Biržiš
kos pateiktos klaidingos ar iš
kraipytos: biografijos lotyniškas 
tekstas nurašytas su klaidom, 
pridarant žodžių, kokių lotynų 
kalboje iš viso nėra; vertimai 
iš lotynų kalbos daugely vietų 
klaidingi; aiškinimai apie Sir
vydo gyvenimo faktus klaidingi 
taip pat, autoriui nemokant pa
kankamai lotynų kalbos ir ne
pažįstant vienuolinio gyvenimo 
tvarkos ir terminologijos.

Kalbotyrinis darbas Lietuvo
je (Pr. Skardžiaus) apžvalgą bai
gia tokiom išvadom: “Daugiau 
įsidirbusių ir plačiau pasireiš
kusių lietuvių kalbos tyrinėtojų 
tuo tarpu vis dar nepasirodo 
Praktikuojamas daugiau kolek- 
tyvizacinis darbo metodas — 
ruošiant lingvistikos atlasą, ra
šant normatyvinę lietuvių kal
bos gramatiką, organizuojant 
dialektografines ekskursijas ir 
tt. bet lig šiol dar nei vienas 
šiuo būdu paruoštas darbas nė
ra pasirodęs ... Vienas iš di
džiausių kolektyvinių darbų tuo 

• tarpu tik tolimesnis lietuvių kai 
bos žodyno leidimas”.

Aiduose Nr. 4 tarp dėmesio 
vertų rašinių, kuriuose yra ar 
aktualios minties ar įdomios in
formacijos. sustojame prie šių:

Romantiškoji kryptis gyveni
me ir meno kūryboje (Andriaus 
Baltinio). Suprasdamas roman
tinę dvasią kaip jausminį san
tykį su gamta, žmogum, tauta, 
dievybe, kaip jausminį išsiver
žimą už pažangą ir natūralu
mą. autorius laiko, kad roman
tinei dvasiai suprantamas ir 
priimtinas tautiškumas kaip in
tymus jausminis santykis su tė- 

. ■ vynės gamta, joje susikloju
siais dvasiniais turtais; priešin
gai — romantinė dvasia yra 
svetima komunizmui, parem
tam racionalizmu, žudančiam 
dvasią ir jos laisvą išsiverži
mą. Romantinei dvasiai, taigi 
ir tautiškumui, svetimas esąs 
abstraktinis menas, paneigęs 
laiką, nusisukęs nuo gamtos, 
atomizavęs daiktus ir žmones. 
Prieš abstraktinį meną kaip 
protestas ir opozicija iškilęs 
surrealistinis menas, kuris esąs 
viena iš romantizmo atžalų.

Konstantino Sirvydo biogra
finės datos (Pauliaus Rabikaus- 8-6966 

5-2737 
1-1068 
1-5355

GL 8-2256 
TO 7-1575

9-6245
2-1767
6-2674
4-4952

Premijos istorijoj pirmas atvejis
Columbijos universitetas iš Pulitzerio premijų istorijoje, 

14 premijų šiemet skyrė vieną 
už įžymaus amerikiečio biogra
fiją ar autobiografiją, kuri “mo
ko patriotizmo ir pasiaukoji
mo“. Komisija pripažino tai 
premijai veikalą ‘Citizen Hearst’ 
— apie spaudos magnatą, ku
ris mirė 1951. Tačiau universi
tetas. kuris valdo premijom 
skirtus pinigus, veikalą atmetė^ 
Tai pirmas atsitikimas visoje

kuri prasidėjo 1917.

Joseph Pulitzer buvo imigran
tas iš Vengrijos. Jis čia įsigijo 
du laikraščius ir mirdamas 1911 
paliko 2 mil. dol. Columbijos 
universitetui, kad įsteigtų žur
nalistikos mokyklą, o 500,000 
dol- suvartotų premijom bei 
stipendijom. Premijos,, dydis — 
500 doL

organizacijos tivrths Maskva. 
Antras ratas — tai akli paci
fistai, siauri intelektualai, kurie 
gali būti panaudoti komunisti
niam tikslam. Trečias ratas — 
tai garbingi piliečiai, profesijų 
atstovai, kurie visuomenėje yra 
autoritetingi, Įtakingi ar savo 
profesija ar savo idealizmu, ta- asmenim ir organizacija. Perei

tą rudenį komunistų akcijai bu
vo panaudota gera proga — 
kai kurios spaudos informacija, 
kad tarp John Birch Society 
narių ekstremistų esąs genero
las. To užteko, kad kai kurie 
mūsų į taki ogiausieji laikraščiai 
be rimto įrodymo imtų skelbti, 
jog daugelis mūsų karininkų 
savo kariuomenės daliniam ir 
civiliam piliečiam indoktrinuoja 
Birch Society tipo teorijas. To 
ir reikėjo Gus Hali, J- Valsty
bių komunistų bosui, kad imtų
si skelbti kaip neginčijamą tie
są ir prisipažinimą: “Net Pen-

nato užsienių komisijos pirmi
ninkas Fulbrightas pasiuntė me
morandumą Pentagonui, plak
damas seminarų programą, an
tikomunistinį švietimą.

To viso triukšmo vaisius bu
vo tas, kad programa buvo su
stabdyta. Buvo duota nurody
mų kariuomenei, būti atsargiai 
su “antikomunistiniais” pasisa-

Autorius baigia apžvalgą ska
tinimu atsisakyti nuo antikomu
nistinių programų draudimo, 
nes noras antikomunistus nu
tildyti, šmeižti tarnauja Chruš
čiovo planui. Skatina vykdyti 
su visu pažangumu ir inteligen
tiškumu švietimą apie manev
rus, kuriais Chruščiovas nori 
mus “palaidoti”.

LIETUVOJE

Į savo namus turi eiti pro langą
Pilietis G. Pravdin pasakojo vė į savininkės kambarį, išne- 

istoriją, kuria sunku patikėti šė visus jos baldus į verandą 
nepažįstančiam sovietinio gyve- ir duris užrakino savu raktu, 
nimo sąlygų. Istorija atrodytų Pradėjęs savo varė ir toliau — 
lyg iš pasakų rinkinio- Bet ji 
nėra pasaka. Tai gyvenimo iš
karpa, kurią skelbia Sovetskaja 
Litva laikraštis.

Gyvenam — rašė Pravdin — 
kaimynystėje su piliete M- S. 
Koposova. Esame liudininkai, 
kaip su ja pasielgė Igor Pekur, 
žmogus su mokslu ir auklėto
jas; kurio šeima draugavo su 

JKoposovos šeima. KoposovĮos 
duktė Galina mokėsi medici
nos fakultete drauge su Nina 
Pekur, žmoną ^ladimiro. Serge- 
jevičiaus Pekirfb, kuris yra ra
jono vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas. Drauge 
mokėsi, drauge egzaminus lai
kė, drauge išlaikytus aplaistė.

Tos draugystės dienom Pe
kur šeima sugalvojo savo na
mą, kuris turi 150 kv. metrų 
ploto, parduoti dalim ir patiem 
pereiti į valstybinius namus gy
venti. Būdamas tokis pareigū
nas, Pekur gavo rajono vykdo2 
mojo komiteto nutarimą duoti 
jam būtą valdžios name. Sun
kiau buvo gauti tokį butą ki
tam Pekurui, jaunesniam bro
liui. Jo namo dalis -dar nebu
vo parduota. Kad jis gautų lei
dimą įsikelti į valdžios namus, 
jis turėjo pasitraukti iš savų 
namų. Padėtį turėjo gelbėti 
draugystė su Koposova. Pasta
rosios duktė Galina paprašė mo
tiną, ar negalėtų Pekuro brolis 
persikelti į jų namus. Laikinai, 
iki jis gaus butą valdžios na
me- Taip ir buvo padaryta. Igor 
Pekur ir jo žmona gavo Kopo- 
sovos name du kambarius, o 
vieną kambarį pasiliko sau na
mo savininkė. Igor Pekur buvo 
jaunas, mandagus žmogus, o be 
to dar ir dailininkas. Jis dėstė 
meno mokykloje- Tad jis buvo 
įrašytas į sąrašą gauti butą val
džios name. Jo žmona dirbo 
meno institute. Tad ir ji buvo 
įrašyta Į eilę butui gauti.

Namo savininkei neatėjo į 
galvą, kad gavęs du kambarius 
dailininkas įsigeis dar ir tre
čio. Nutaikęs progą, jis įsibro-

duris Į Koposovos kambarį už
kalė, elektros laidus nupjovė, 
dūmtraukio kaištį užkišo, kad 
savininkė negali savo kamba
rio nė pasikurti. Ir taip esą jau 
8 mėnesiai savininkė gyvena 
savo kambaryje be šviesos, be 
šilumos, ir į jį luri lipti pro 
langą.

Teismai priteisia, kad Igor 
Pekur išsikraustytų iš užgrob
to kambario. Bet jis teismo 
sprendimą skundžia aukščiau. 
Tuo jis laimi laiką. O laiką lai
mėti svarbu, nes gal tada ateis 
eilė gauti jam butą valdžios na
muose. Jis gali per tą laiką ir 
užuojautos gauti: žiūrėkit, ma
ne meta iš kambario, taigi pa
galiau duokit man butą nauja
me name.

— Lietuvoje komjaunimo ofi
cialiom žiniom skaičiuojama 
160,000.

— Prof- Vlado Lašo minė
ta 70 metų sukaktis. Dabar jis 
yra fiziologų ir biochemikų są
jungos pirmininkas.

— Enciklopediją rengiasi 
r leisti ir Lietuvoje. Pirmam ir 

antram tomui žemėlapius spaus
dina Minske.

— Vilniuje paminėta pirmos 
lietuviškos operos M. Petraus
ko Birutės sukaktis. Pirmame 
vaidinime dalyvavo-K. Petraus
kas, A. Žmuidzinavičius, V. 
Landsbergis - Žemkalnis.

Žemaičiu ir Lietuvos apžval
ga (Prano Pauliukonio) raštas 
apie draudžiamojo laiko laikraš
tį nebaigtas, ir išvadas tenka 
palikti kitam kartui.

Kalbos apie ieškojimų dva
sią okupuotos Lietuvos litera
tūriniame gyvenimą (K Miliaus) 
atkreipia dėmesį į faktą, kad 
rašytojų suvažiavime Lietuvoje 
vasario 6 buvo daug kalbama 
apie literatūrinius “ieškojimus’ 
pasisakoma prieš “sustabarėji
mą senose dogmose, neigian
čiose naujoves”- Kalbos prieš 
“dogmas” reiškė pasmerkimą 
buvusiam Stalino režimui. Kal
bos apie “ieškojimus” buvo at
siliepimas į partijos naują pro
gramą. Vienas iš tokių konkre
čių “ieškojimų” buvo minimas 
pvz- mokymasis iš klasikų — 
tiek Šolochovo, tiek Hemingva- 
jaus ar Remarko, vadinas, tiek 
iš rytinių, tiek ir iš vakarinių 
autorių. Atsargiai betgi buvo 
nurodoma, kad iš jų pasimoky
ti galima literatūrinės techni
kos, kurią galima panaudoti so
cialistinei dvasiai reikšti.

(Toki pasisakymai prieš ‘dog
mas’ už ‘revizionizmą’ Lietuvo
je buvo pasireiškę garsiau 1957, 
tuojau po Stalino iškeikimo 
Maskvoje. Bet jau kitais me
tais tie “revizionizmo” balsai 
buvo nutildyti. Dabar jie pasi
reiškė “ieškojimų“ vardu. Kaip 
ilgai truks dabartiniai balsai, 
priklausys vėl nuo Maskvos).

— Sovietų atstovybė komu
nistų propagandinę literatūrą 
jau spausdina Amerikoje. Už 
čia atspausdintas 33 tokias kny
gas atstovybė sumokėjo 240, 
000 dol. Tai išaiškino Atstovų 
Rūmų komisija priešamerikinei 
veiklai tirti.

— Protestantų bažnyčių ta
ryba, kuri Formozoje dalino 
Amerikos atliekamas maisto at
sargas, savo darbą ten nutrau
kė- Priežastis — esą maistas 
ėjęs ten į juodąją rinką ar ki
taip buvo piktnaudojamas.

KOEGZISTENCIJA.

RĘL1G1OUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
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Brooklyn 11. N. Y.

Resid. ILIinois 8-7118

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

►

ISSKYRUS SESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

* 
►

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 
arba ĮND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

VEISS & KATZ, INC.
TeL GR 7-1130187 ORCHARD ST^ N. Y. C.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ !
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2, N. Y<

Tel. AL 4-8319

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines h* biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite dauginusia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

i COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. o Tel. Člrcle 5-7711

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurią 
S^SR 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
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

ATHOL, Mase. — 61 ML Pleasant Street .............. .L.. CM
BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue ................ Ll
BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ................ TL
BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue -............ EV
BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ................ OI
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue............ BR
CHICAGO 9, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO
DETROIT, Midi. — 7300 MicMgan Avenue ............... . VI
GRANO RAP1D8, Midi. — 608 Brldge SU N.W. 
HAMTRANCK, Midi. — 11333 Jo*. Campau .....
HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue ....;......... CM 6-4724
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994 
LAKEWOOO, N. J. — 12S - 4th Street ......................... FO 3-8569
NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue .....................  AL 4-5456
NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street CH 3-2583
NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ............. 81 3-1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė....................  LO 2-1446
PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street —................... MU 4-4619
PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ........................ GR 2-6387
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė......... PO 5-5892
PITTSOURGH 3. Pa. — 1015 E. Carson Street ........  HU 1-2750
SAN FRANCISCO, CtMf. — 2076 Sutter Street ........... Fl 6-1571
WATERBURY, Conn. — S John Street ........................ PL 6-6766
WORCESTER. Maaa. — 174 MIHbury Street .............. SW 8-2868
V1NELAND, NJ. — W. Landi* Ave„ Greek Orthodox Club BMg. 
Skyrių* atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais



jaunimo globėjų taryba su 
kuopos valdyba metų pradžio
je sustato metinį veiklos kalen

IŠSIKOVOTI JAUNIMO DĖMĖSI LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS
Ateitininkų Federacijos Tarybos posėdžių komunikatas

PHILADELPHIJOS radijo valandėlė — Bendruomenės Balsas, atžymėdama savo 10 metų sukakti, suren
gė koncertą balandžio 28. Programą išpildė Clevedando vyrų oktetas. Nuotr. V. Gruzdžio.

Kaip gyvena lietuviai Vokietijoje
Vakarų Vokietijoje gyvena 

apie 8000 lietuvių. Dauguma 
jų atliko nuo didžiosios emi
gracijos. Dalį sudarė 1957-61 
metais atvykusieji iš Lietuvos, 
kurie nėra tokios blogos svei
katos, kaip likusieji nuo emi
gracijos. Daugiausia invalidų, 
senelių ar turinčių socialinių 
sunkumų yra senųjų pabėgėlių 
tarpe.

Džiovininkų yra 284, iš jų 
20 guli sanatorijose; sunkių 
chroniškų ligonių 201, invali
dų — 145, senelių 639- Nedar
bingų šeimų, kuriose abu tėvai 
ar vienas jų yra ligoniai, inva
lidai, seneliai — priskaitoma 
186 šeimos, 541 asmuo. Gausių 
šeimų, auginančių keturis ar 
daugiau vaikų, yra 64 arba 440 
asmenų. Viso — apie 2,000 
asmenų. Jie visi priklauso nuo 
pašalpinės pagalbos. Iš likusių
jų tarpo rasime daug vargstan
čių.

kas iš šeimos dirbti
BUTŲ REIKALAI

Po 17-18 metų stovyklinio gy
venimo dabar butais yra aprū
pinti beveik visi pabėgėliai. Bu
tus padėjo pastatyti Jungtinių 
Tautų aukštasis komisaras pa
bėgėlių reikalams ir Vokietijos 
vyriausybė. Tačiau butų kainos 
kyla, nes statyba brangsta. Pri
vačiai nuomojant butą, reikia 
iš anksto namo savininkui įmo
kėti kelis'tūkstančius markių. 
Mažai uždirbdamos ir negalėda
mos susitaupyti, lietuvių šeimos 
vargsta nepakenčiamuose bu
tuose. Balfe turima žinios apie 
40 lietuvių šeimų, kurioms 
tinai reikia butų.

PAGALBA LIETUVIŲ 
įKURDINIMUI 

Balfas daug gero Vikietijos darbas — baltinių skalbimas. 
Jis labai prašo skalbimo maši
nos, kuriai nupirkti reikėtų 
apie 150 dol. Būtų labai gražu, 
jei kas galėtų tai nelaimingai 
šeimai gyvenimą palengvinti.

tinio laiko jos yra gavę: iš pa- šių metų pabaigoje nutrūkus 
Gausiom šeimom reikalinga 

tik laikina pagalba, kol jų vai
kai užaugs.

Šiaip lietuvių ekonominis pa
jėgumas yra menkas. Dauguma 
jų reikalingi pagalbos. Memmin- 
gene gyvena 108 lietuvių šei
mos iš 252 asmenų- E jų 51 
šeima. 131 asmuo, yra visiškai 
nedarbingi. Muencheno Lud- 
vvigsfeld priemiestyje gyvena 
15 lietuvių šeimų — 38 asme
nys. Jų tarpe 11 džiovininkų, 
7 chroniški ligoniai, 2 invali
dai. 4 seneliai, čia yra 8 šei
mos iš 20 asmenų visiškai ne
darbingos. Luebecko miesto 
Meesen dalyje gyvena 68 lietu
vių šeimos iš 147 asmenų- Jų 
tarpe džiovininkų 11 chroniš
kų ligonių 3, invalidų 4, sene
lių 41,vaikų 26.

Džiovininkų padėtis yra ypa- lietuviams padarė padėdamas į- 
tingai sunki. Jie reikalingi pa- sigyti reikalingiausių baldų, kai 
šalinės pagalbos. Tas pats ir kam amato įrankių ir keletai 
su chroniškais ligoniais ir su šeimų butu Ta pagalba teikti 
invalidais, kurie negali savimi buvo pradėta 1959. Iki pasku- 
apsirūpinti.

PRAGYVENIMO ŠALTINIAI
Vokietijoje darbo pasiūlymų 

netrūksta. Sveikieji darbą ne
sunkiai gauna. Tačiau mūsų 
žmonės dirba tik paprastais dar
bininkais. Lietuvoje nebuvo 
paruošiami specialistai tokiu bū 
du. kaip įprasta reikalauti Vo
kietijoje.

Sunkiausia padėtis yra, tų, 
kurie nepajėgia dirbti. Pensi
jos negauna, nes nepriklauso
moje Lietuvoje išdirbtas laikas 
neįskaitomas. Jei kam pasiseka 
išsirūpinti, tai jos dydis yra ly
gus socialinei pašalpai. Socia
linė pašalpa mokama ne vie
noda. Miestuose daugiau, kai
muose mažiau. Vidurkis yra 70- 
90 DM viengungiui ir šeimos 
galvai per mėnesį- Muenchene 
trijų asmenų šeima gauna mė
nesiui socialinės pašalpos 240 
DM. Gi Osnabruecke 4 asme
nų šeima — 185 DM.

Maisto, drabužių, susisiekimo 
priemonių kainos aukštos ir

bū-

TRYS ULTIMATUMAI
z (atkelta iš 3Tpsl.)

— Visai teisingai tamsta, p. ministeri, pastebė
jai. — pabrėžė Molotovas. — Gerai žinome, kad 
JAV nori įsijungti į šį karą ir visais būdais tą Įsi
jungimą provokuoja. Nesitikim, kad mums pasiseks 
įkalbėti mūsų tariamus draugus nepasiduoti tai pro
vokacijai. bet mūsų -tai nebaugina. Mes geriau pa
žįstame tą kraštą, negu tie, kurie jį valdo.

Gavęs iš Krėvės neigiamą atsakymą į klausimą, 
ar jis yra buvęs Amerikoje, Molotovas toliau pori
nęs ... 1

— Vadinas, neturite supratimo, kas yra toji pa
laida bala, kuri vadinasi Jungtinės Šiaurės Ameri
kos Valstybės. Amerikos žurnalistai ir iš dalies rašy
tojai gudrūs mulkinti gražiais žodžiais kitus ir save, 
kada kalba apie savo kraštą. Bet jais tikėti netenka. 
Nors ten kalbama apie humanizmą, laisvę, lygybę, 
demokratizmą, bet visa tai šlykščiausiais veidmainia
vimais, taip charakteringais anglosaksų žmonėms. 
Ten kiekviename žingsnyje bažnyčia, bet neatsižvel
giant į tai, nėra kito materiališkesnio pasaulio, ku
riame vertinamas tik pinigas, pinigas ir pinigas — 
Ten kiekvienas pareigūnas, nuo paprasto policininko 
iki prezidento, yra visuomet pasiryžęs apsirikti ir su
klysti, jei tik tasai paklydimas padidina jo einamąją 
sąskaitą banke. Mes — ne stačiokiški vokiečiai, pa
sitikį vien kumščiu. Mes rasim būdus padėti Jungti
nių Valstybių politikos vairuotojams paklysti, kai tas 
jų paklydimas bus mums naudingas. Todėl jų įsijun
gimas į karą mūsų visai nebaugina. Visi, kurie deda 
į juos viltis, turės skaudžiai nusivilti.

Atsisveikindamas su Molotovu, V. Krėvė pasa
kęs:

— Komisaro žodžiai manęs neįtikino. Kaip pa- • 
sielgs mano kolegos vyriausybėje, aš nežinau. Aš as
meniškai manau, jog neturiu teisės pasilikti ilgiau 
Lietuvos vyriausybės priešakyje, nes suklydau, pa
sitikėdamas tarybinės vyriausybės pažadais, kad jos 
ginkluotos jėgos atėjo į Lietuvą tik apsaugoti josios 
neutraliteto, bet ne tam, kad kištųsi į vidaus gyve
nimą. Suklydau pasitikėdamas, ir todėl turiu padary
ti iš to tinkamą išvadą. Be to, nenoriu dalyvauti 
.Lietuvos nepriklausomybės pakasynose ...

Liepos mėn. buvo pravesti po raudonarmiečių 
durtuvais vadinamieji ^liaudies rinkimai” su vienu 
komunistiniu sąrašu, o taip suklijuotas “seimas’ 'pri
ėmė Maskvoje paruoštą įsijungimo į Sovietų Sąjungą 
formulę ...

(Pabaiga)

ties Balto surinktų lėšų 65 lie
tuvių šeimos 10,610 dol., Bal
tui tarpininkaūjant, paruošus

nuolat kyla. Tad gaunant so
cialinę pašalpą, yra sunku pra
gyventi. Be to, socialinę pašal
pą reikia grąžinti, jei pradeda detalius įkurdinimo planus, iš

Care gavo 62 šeimos — 5,000 
dol., iš Amerikos valdžios — 
USEP — 24 šeimos — 12,645, 
95 dol.; iš anglų draugijos — 
Adoption Committe for Aid to 
Displaced Persons — 85 lietu
vių šeimos — 13,000 dol- To
kiu būdu buvo pagelbėta 216 
lietuvių šeimoms, suteikiant iš 
viso 41,255 dol.

Yra viena labai padori lietu
vių šeima, auginanti du mokyk
linio amžiaus vaikus. Tėvas 52 
metų, džiovininkas, nedarbin
gas, motina jau 10 metų ser
ga sunkiu reumatu ir guli lo
voje. Pragyvena iš socialinės 
pašalpos (4 asmenys į mėnesį 
gauna apie 47 dol.)- Tėvas tu
ri šeimininkauti, prižiūrėti li
gonį, vaikus. Sunkiausias jam

Lietuviškojo jaunimo veiklos 
problemoms svarstyti Ateiti
ninkų Federacijos Taryba turė
jo du posėdžius: kovo 17-18 va
karuose, Chicagoje, ir kovo 27 
rytuose, New Yorke

Dabarties gyvenimas reika- 
patrauklių ir efektyvių

priemonių,' kurios padėtų lietu
viškajam jaunimai ugdytis pa
sirenkamąja kryptimi ir atsver
ti neigiamas aplinkos įtakas.

AF Taryba, būdama minties, 
kad integruotos pasaulėžiūros 
organizacijai yra būtina ypatin
gai šiuo momentu efektyviai su
stiprinti savo veiklą aiškia kryp
timi, pagrindiniu posėdžių klau
simu pasirinko ateitininkEkojo 
jaunmo veiklos metodiką.

Posėdžiuose buvo ieškoma 
naujų priemonių, kurios palen
gvintų jaunimui pažinti ir pri
siimti integruotą krikščionišką 
pasaulėžiūrą, o visuomenei pa
lengvintų suprasti tos pasaulė
žiūros reikšmę ir svarbą.

Posėdžių svarstymuose buvo 
paliestos trys pagrindinės sri
tys: veiklos metodika, konkre
čių veiklos formų aptarimas ir 
jaunimo globėjų vaidmens nu
statymas.

Veiklos metodikoje pageidau
ta: išsikovoti jaunimo dėmesį 
lietuviškiesiems reikalams, nau
dojant jaunimui patrauklesnes 
veiklos formas; lietuviškumo

Balfo daiktinei šalpai, daugelio 
lietuvių būklė pablogės, nes 
lietuviai iš Amerikos valdžios 
per Balfą gaudavę maisto dau
giau, negu kitų tautų pabėgė
liai iš kitų organizacijų.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Mokinių Vasario 16 gimnazi

jai netruks, nes Vokietijoje yra 
likę daug lietuvių, kurių tarpe 
gana didelis skaičius gausių šei
mų. Netekus lietuviškos gimna
zijos, daug lietuviukų suvokie
tėtų. Silpni ekonomiškai, dažnai 
ligoniai ir neišsimokslinę tėvai, 
arba kur motinos svetimšalės, 
nepajėgia vaikų kiek daugiau 
lietuviškai pramokyti. Tą užda
vinį sėkmingai atlieka Vasario 
16 gimnazija. Tad ją reikia rem
ti ir išlaikyti.

ATVYKĘ IŠ LIETUVOS
Neseniai atvykusieji iš Lietu

vos dauguma yra susipratę ir 
geri lietuviai. Jie sukūrė kai 
kur visai naujas Lietuvių Ben
druomenės apylinkes arba jas 
atgaivino ten, kur buvo apsil
pusi veikla- Tie lietuviai įsi
jungė ir į Balfo darbus.

Bendrai kalbant apie Vokie
tijos lietuvius, tektų pabrėžti, 
jog jų moralė gana gera. .Bal
tui težinomas tik vienas lietu
vis, laikomas Stuttgarto kalėji
me, laukiantis teismo. Net ir 
menkų prasižengimų lietuvių 
tarpe labai reta- Nėra nusiskun
dimų, kad lietuviai kur perdaug 
girtuokliautų? Nėra nei darbo 
vengiančių. Visi, kas tik pajė
gia, dirba.

(E I. Rugieniaus. Balfo į- 
galiotinio Vokietijoje, pra
nešimo “Vokietijos lietu
viai ir jų problemos”).

Pennsylvanijos . vnivorsHvto 
slavistikos skyrius ir Amerikos 
Lenkų Susivienijimo Pennsyh 
nijos apskritis balandžio 28 
vine auditorijoje surengė si 
vų ir baltų kalboms diskus! 
konferenciją, kurios garbės p 
mininku buvo Philadelphij 
arkivysk. John J. Krol ir m 
deratoriumi — slavistikos 
baltų skyriaus direktorius < 
Alfred Senn.
' Viršum prezidiumo stalo fc 
vo įrašyti šūkiai lietuvių, k 
kų, rusų, serbų-kroatų kalbo 
kad vaikus mokytų gimtos 
kalbos. Lietuvius atstovavo pi 
fesorius A. Salys.

Prie įėjimo į konferenciją 
lietuvaitės dalijo programas ir 
prisegė ženkliukus. *

klausimus svarstyti ne normas 
nustatančiu, bet mąstančio iš
siaiškinimo būdu; vedamąją re
liginę mintį patiekti ne abstrak
tinėje formoje, bet vispusiškai 
ją rišant su gyvenimo konkre
tybėmis, sakralinį ir sekuliari
nį gyvenimą pavaizduojant vie
ningoje visumoje; keisti nusi
stojusį veiklos vienodumą, įve
dant į veiklą praktinių darbų, 
artimų jaunimo nuotaikoms ir 
keliančių jaunimo dvasią; in
tegruotą pasaulėžiūrą pristaty
ti ne atitrauktai, bet išeinant 
E šio gyvenimo reikalų, ją pa
ryškinant šio gyvenimo pavyz- ninkiškojo ugdymo programą; 
džiaE.

— Veiklas formų aptarime 
bendriniai metodiniai dėsniai 
buvo papildyti konkrečiais 
praktiniais nutarimais: daugiau 
vaizdinės pramoginės medžia
gos naudoti jaunimo veiklai pa
gal jų amžių; steigti būrelius 
konkrečiom specialybėm; jung
ti didesnį jaunimo skaičių į 
stovyklavimą pagal tris moks
leiviškojo jaunimo grupes — 
jaunučius, jaunesniuosius moks: davėme visomE jėgomis kovo- 
leivius, vyresniuosius mokslei
vius; propaguoti savaitgalių iš
vykas į gamtą; daugiau tarp
miestinio bendravimo ir savi
tarpinio draugiškumo jaunimo 
tarpe; nuo referatų prie deba
tų — tai reEkia — įvadines 
paskaitas pratęsti būrelių dis
kusijomis; į aktyvų dalyvavimą 
programoje traukti visus na
rius be išimties, į veiklą jung
ti kuo plačiausiai lietuvEkąjį 
jaunimą; didinti dėmesį knygų 
skaitymui, organizuoti jaunimo 
karitatyvinius darbus; suakty
vinti religinį auklėjimą lietu
vių kalba, išleisti jaunimui pri
taikytą lietuvišką maldaknygę.

Posėdžiuose, nusakant jauni
mo globėjų vaidmenį, Ekelta 
visa eilė konkrečių uždavinių 
ir klausimų, surištų su jauni
mo globėjų institucija, kaip pa
vyzdžiui: skatinama, kad bent

20 procentų vyresniųjų Ateiti
ninkų Federacijos narių įsijung
tų į jaunimo veiklos organiza
vimo bei jaunimo pilnutinės 
asmenybės ugdymo darbus; re
komenduojama AF Valdybai 
telkti lėšas jaunimo veiklai rem
ti, skatinti vietovėse rinkti lė
šas specifiniams jaunimo veik
los reikalams; globėjai yra pra
šomi suintensyvinti tėvų rėmė
jų komitetų organizavimą; su 
tėvų rėmėjų komitetų pagalba 
steigti jaunimo romoves; prižiū
rėti, kad kiekvienas moksleivis 
ateitininkas išeitų pilną ateiti- 

TAUTOS FONDO ŽODIS
nepriklausomybės ir Vatikano radijo stotis. Rei

kia skubiai reaguoti į vis ir vE
Lietuvos

atstatymo — Vasario 16 — mi
nėjimas praėjo. Minėdami šią naujus Tautos ir Bažnyčios per- 
didžiąją savo tautos ir vaEty- sekiojimus. Mus pasiekė žinios, 
bės šventę, daug pasižadėjimų

laisvini-

28 die- 
Alto ir

ti, iki Lietuva bus Elaisvinta 
iš kruvinos sovietinės okupaci
jos. Ta pačia proga daug ir au
kų sudėjome Lietuvos 
mo reikalams.

Siu metų balandžio 
ną įvykusioje Vliko,
JTautos Fondo konferencijoje 
New Yorke paaiškėjo, jog esa
ma lietuvių kolonijų, kurios 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
surinktųjų lėšų ligi šiolei ne
perdavė, kam tos lėšos buvo 
skirtos ir kam jos priklauso.

Tautos Fondo Valdybos var
du prašau visas organizacijas 
ir asmenis, kurie surinktųjų au
kų dar neišsiuntė, kaip galima 
greičiau paskubėti perduoti 
Amerikoje — Altui, o visų ki
tų — Tautos Fondui- Tatai pra
šau padaryti, kad Vlikui netek
tų sustoti kalbėjus į pavergtą
ją Lietuvą per Madrido, Romos 
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PENNSYLVANIJOS universitete balandžio 28 surengta baltų ir slavų kalbų diskusinė konferencija.

PHILADELPHIA, PA.

BALTŲ IR SLAVŲ kalbu «tkusin*je konferencijoje talkino lietuvaitės. I« k. į d.: O. Vaėkelytė. R. Saly
tė, O. Muraėkaitf, L. Bakanaiti, N. Oirmauskattė, V. Ramanauskaitė, M. Melnykaitė, G. Kreivėnaitė, A. 
DragunaviėHrtė. Abi nuotraukos V. Gruzdžio.

dorių ir padeda valdybai jį į- 
vykdyti; pritariama sumanymui, 
kad būtų keliaujantis dvasios 
vadas toms draugovėms, kur 
nėra nuolatinio dvasios vadp.

Turint galvoje studentų atei
tininkų aplinką, studijų sąlygas, 
bei studentų ateitininkų atsa
komybę prieš lietuviško jauni
mo bendruomenę, nutarta su
ruošti seminarą rytuose ir va
karuose tema: “Dabarties stu
dento veidas ir uždaviniai atei
čiai”.

Ateitininkų Federacijos Ta
ryba:
Pirmininkas dr. Ad- Darnusis,

Posėdžių sekretoriai: Alina
Skupskelienė, kun- Vikt.

. Dabušis 

kad Kaune uždaryta įgulos baž
nyčia ir paversta muzėjumi, o 
Klaipėdos naujoji bažnyčia pa
versta sandėliais.

Prel. Jonas Balkūnas 
Tautos Fondo Pirmininkas

New York, 1962 gegužės 9
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Atostogoms bus šiltas vanduo
Išaugo, pagražėjo lietuviško

ji pranciškonų sodyba Kenne- 
bunkporte, Me. Kas atsimena, 
kaip sodyba atrodė 1949 - 50 
metais, tas gali pasakyti, kiek 
čia įdėta darbo ir triūso.

Per dešimtį metų pastatyta 
Liurdo grota, Kryžiaus Kelių 
koplyčia, šv. Antano gimnazija, 
pertvarkytas vienuolynas, į- 
rengtos šv. Antano, Prahos Kū
dikėlio šventovės, įdėti nauji 
vitražai. Svečių patogumui pa
statytas naujas vasarnamis. Ap
tvarkyta upės pakrantės, išves
ti nauji keliai dideliam parke, 
pristatyta statulų, suolų, priso
dinta gėlių. Visa tai padaryta 
trumpu laiku.

Šiemet dar įrengiamas dide
lis maudymosi baseinas su jū
ros vandeniu. Tai didelis pato
gumas visiems svečiams, kurių 
čia .privažiuoja iš Atlanto pa
kraščio ir iš tolimesnių Ame
rikos bei Kanados vietų- Ken- 
nebunkas turi labai gražų pa
jūri, puikų smėlį, įspūdingas 
uolas. Malonu ten pasivaikščio
ti, pasėdėti, pailsėti- Tačiau 
Kennebunkporto jūra yra tru
putį apgauli. Jos vanduo daž
nai šaltas, neš netoliese eina Korp.! Neo Lituania filist. dr. 
šaltoji srovė, kuri savo vande
nis atplukdo ir į panką. Kar
tais diena gali būti karšta, 
bet vanduo yra toks šaltas, kad 
žmogų meste meta Į krantą. 
Kartais prieš pietus maudaisi su 
malonumu, o popiet vanduo 
staiga atšąla.

Dabar jūros vanduo bus vi
sada šiltas, nes didelis basei
nas priglaus visus, 'kurie tik 
norės maudytis. Baseinai daug

KENNEBUNKPORT, MAINE

kur įrengiami su gėlu vande
niu. Čia betgi bus jūros van
duo.

Pro pat vienuolyno sodą ei
na upė, į kurią potvynio metu 
atplūsta jūros sūrus vanduo. 
Jis pasieks baseiną ir nuolat 
jį pripildys. Ten, negaudamas 
šaltos srovės, vanduo visada 
bus Šiltas ir malonus maudytis.

Taigi, kas važiuoja šiemet į 
Kennebunkportą vasaroti, nepa
mirškite pasidžiaugti baseinu.

Kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir Šiemet čia atvyks nemažai 
vasarotojų. Vasarojimo sezonas 
pradedamas birželio 29 ir bai
giamas rugsėjo 1.'

Taip pat bus ir berniukų sto
vykla, kuri prasidės birželio 29 
ir baigsis liepos 27. Priimami 
berniukai nuo 7 iki 15 metų- 
Norintieji galės pasilikti ir il
giau.

Informacijų reikalais rašyti: 
Franciscan Monastery, Kerint- 
bunkport, Me. Tek WOrth 7- 
2011.

KAUNO UNIVERSITETO MINĖJIMAS
LOS ANGELES, CALIF.

Balandžio 29 šv. Kazimiero 
par. salėje skautai akademikai 
kartu su ateitininkais sendr. 
ir tautinių korporacijų sambū
riu paminėjo Lietuvos universi
teto 40 metų sukaktį- Į garbės 
prezidiumą buvo pakviesti prof. 
M. Biržiška, konsulas dr- J. J. 
Bielskis, dr. P. V. Raulinaitis, * 
dr. K Alminas, prof. S. Žyman
tas, S. Paltus ir dr. A. Avižie
nis- Rengėjų prezidiume buvo

J. Jurkūnas, Ateitininkų sendr- 
pirm. I. Medžiukas ir skautų 
akademikų — inž. V. Varnas. 
Susirinkimui vadovavo M. Nau
jokaitis. Apie Lietuvos univer
sitetą apžvalgą padarė prof. S. 
Žymantas, apie universiteto 
studentiją — S. Paltus- Meni
nėje dalyje pasirodė violenče- 
listai P. Armonas ir V. Dapšys, 
pianistė R. Apeikytė, muz- G. 
Gudauskienė ir sol. R. Dabšys.

Ateitininky s«ndr. veikla

Balandžio 15 ateitininkų sen
draugių susirinkime prof- kun. 
K. Žalalis, O F.M. skaitė paskai
tą “Nūdieninė religinė sendrau
gio pasaulėžiūra”. Sudaryta 
sendraugių komisija remti jau
nųjų ateitininkų « veiklai. Į ko
misiją pakviesti: M- Gliaudie- 
nė, M. Bonatienė ir V. Prižgin- 
tas. Priešatostoginis sendraugių 
susirinkimas bus birželio 9 d. 
6 vai. šv. Kazimiero par. salė
je.*

KENNEBUNKPORTO, ME, pakrantėje. Nuotr. P. Ąžuolo.

TRYS KRYŽIAI VILNIUJE

.Lituanistinės mokyklos moks
lo mėty užbaigimas

šeštadieninė mokykla moks
lo metus baigia birželio 9. Ofi
cialus užbaigimo aktas bus bir
želio 10 tuojau po sumos šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Bus 
įteikti išeito mokslo pažymėji
mai. Moksle pažangūs mokiniai 
gaus dovanėlių. Mokyklos cho-' 
ras, vadovaujamas mokyt. O. 
Razutienės, išpildys keletą dai
nelių- (AA)

(atkelta iš 3 psl.) 
nuversti stačiatikių kryžiai Vil
niaus miesto valdybos buvo pa
keisti naujais — baltais katali
kiškais Trimis Kryžiais. Jie už
dengė praeitį, įgijo grynai reli
ginio simbolio prasmę, suaugo 
su miesto vaizdu ir gyventojų 
širdimi. Būdamas pats vilnietis, 
jaučiu, kaip tie Trys Kryžiai 
buvo ir liko man brangūs, nors 
ir žinau tikrąją jų kilmę. Ma
nau, ir kiti vilniečiai tokius pat 
jausmus turi ir negali nereikš
ti pasipiktinimo, kad bolševikai 
atliko barbarišką darbą.

ISTORINIAI PAMINKLAI*
Dr. J. Jakštas labai gerai ži

no krikščioniškųjų viduramžių 
praeitį nuo pat ankstybųjų lai
kų. Tautos kilnojosi, maišėsi, 
kovojo, statydino paminklus ne
savo žemėje. Statydino krikš
čioniškus ir nekrikščioniškus— 
arabiškus, turkiškus- Nemažai 
jų išliko Balkanuose arba Pire-

nų pusiasalyje. Nemažai išliko 
vokiečių pavergtuose kraštuose, 
kaip Vengrijoje, Čekijoje, Ma
žoje Lietuvoje. Liko pilys, baž
nyčios, katedros, mauzolėjai. 
Kai kurie primena buvusius 
priešus. Ir vis dėlto savomis 
rankomis negriaunami.

Negriovėme nė Kaune Sobo
ro, kuris dabar paverstas anti
religiniu muziejumi. Praeis tie 
laikai, ir vėl bus Dievo namai, 
nors ir statyti rusų stačiatikių 
ir dar bizantiniam stiliuje. At
rodė. Kaunui netiko, o paskui 
su jo panorama suaugo-

Nauji įvykiai praeities pamin
klam suteikia savo prasmę. Net 
ir kryžius kitados buvo panie
kos ženklas. 0 dabar — per
galės. Ir Vilniaus ateičiai Trys 
Kryžiai, kaip pergalės ženklas, 
pritiks labiau, negu kuris kitas 
paminklas. Trys Kryžiai jau tu
ri savo tradiciją, atitolusią nuo 
lietuvybės paneigimo.

Kan. J. Kučingio sukaktis

Gegužės 5 šv. Kazimiero pa
rapijos komiteto pirm- F. Spee- 
cher sukvietė pasitarimą, ku
riame, be komiteto narių, da
lyvavo dar kun. A. Valiuška ir 
kat. organizacijų pirmininkai. 
Susirinkusieji buvo painformuo
ti , apie klebono kan. J. Kučin
gio 25 metų kunigystės jubi- 
lėjų, kuris bus švenčiamas bir
želio 17 d. Iškilmės prasidės 
pamaldomis bažnyčioje, o su
kaktuvių banketas bus Break- 
fast Club patalpose, 3201 Los 
Feliz Blvd. Bus oficialioji ir 
meninė dalis. Įėjimas į banke
tą — 5 dol. Bilietai gaunami 
pas parapijos komiteto narius 
ir kat. organizacijų pirminin
kus- Šiai retai progai atžymė
ti bus pagražinta bažnyčia iš 
oro ir viduje: naujai perdažy
ta, nupirktos naujos statulos, 
kryžiaus keliai, papuošti alto
riai ir kita. (L.A)

PRIE TĖVIŠKĖS KOPLYTĖLES TORONTE
Anksčiau susirinkę į salę ne

kantrauja. Keli pastebi, kad dar 
daug tuščių kėdžių- Paskaičiuo
ja — 500, bet užimtų apie trys 
ketvirčiai. Galėjo dar arti 200 
žiūrovų ateiti, bet saulėtas pir
masis gegužės savaitgalis dalį 
žiūrovų išviliojo į paežeres.

Atidaro uždangą. Matoma 
koplytėlė su aptvertu darželiu 
prie kaimo pirkelės.

Dėdė Anakletas (K. Kaknevi
čius), koplytėlės savininkas, ri
ša praeities ir dabarties santy
kių klausimus su sūnumi My- 

■koliuku (A. Kuolas)- Mykoliu
kas, vienas ir drąsiausių mažų
jų artistų, savo ramia laikyse
na, natūraliais judesiais bei tvir
tu ir įtikinančiu balsu buvo tik
ru tos aplinkos sūnumi.

Su natūralių balsų “orkest
ru” įžygiuoja ' apie puskapis 
“kareivių”, vadovaujami Periu- 
ko (K. Dilkus). Su “kariais” pa
sirodo ir merginos: visi grįžta

riš mokyklas. Paįra rikiuotė, vi- Anakletą, lanko lietuvišką šeš- 
si bendrai padainuoja, imituo- tadieninę mokyklą. Scenoje vi-

V. MATIS si dėvėjo naujas uniformas, pa
gamintas pagal G. Dubinskie- 

dami šokius. Visos dainuojamos . nės eskizus.
dainos (žodžiai ir melodijos) su
kurtos kun- Br. Jurkšo. Jauni 
artistai giliai pergyvena dainuo- 
jamų žodžių bei melodijų pras
mę, palydėdami judesiais, mo
suojamomis skarelėmis bei imi
tuojamomis jūrų bangomis, žy
giavimu bei linksma bei liūd
na veido išraiška. 59 mergaitės 
ir 32 berniukai — visi pilnai 
įsigyvenę į bendrą uždavinį.

įdomiai turininga buvo pasa
ka apie antruosius dangaus var
tus, pro kuriuos galima įeiti tik 
per Dievo Motiną — Mariją. 
Našlaitės Saulutės (J Tumosai- 
tės) epizodas prie koplytėlės 
daug kam net ašaras išspaudė. 
Tiesa, vėliau ir Saulutei iškrito 
ašaros ant gražių rožių, kurios 
jai buvo įteiktos už dainelę ir 
vaidybą.

Visi artistai, Išskiriant dėdę

Su nusisteoėjimu teko džiu
giai praleisti tą malonią valan
dą, kurioje teko matyti taip 
vieningai nusiteikusį didelį lie
tuviško jaunimo būrį. Beveik 
šimtinė scenoje! Jų judesiai, 
dainos, veido išraiška rodė tik
rą susidomėjimą bendru reika
lu. Pasakos metu akimis ieško
jau žiopsančių, kaip paprastai 
didesnėje grupėje beveik neiš
vengiama, tačiau šį kartą atro
dė, lyg jie tą pasaką girdėtų 
pirmą kartą. Septyni, ilgoki, vi
siškai nauji žodžiais ir malodijo- 
mis kūrinėliai įdomiai išpildy
ti. Tik nedaugelis žmonių su
pranta, kiek daug darbo ir pa
sišventimo buvo pareikalauta iš 
vadovo ir jaunimo. Sakyčiau, 
turtinga Prisikėlimo parapija, 
kai yra kam taip gražiai užim
ti parapijos jaunimą. Tuo pa
čiu laiku kun. Br- J u rkš tas pa
rapijoje beveik nematomas, nes 
jis ateina tik darbui su. jauni
mu ir darbui su choru. Daina
vimui su pianinu pritarė D. 
Rautinšienė. Gražiai pieštos ir 
padarytos S- Ramanausko de-

— Lietuviy gimnazija nori
ma įsteigti Chicagoje. Tuo rei
kalu įvyko platesnis pasitari
mas ir išrinkta komisija: dr- 
KrauČeliūnas, J. Ignatonis, A. 
Rūgytė. Gimnazija būtų berniu
kams ir mergaitėms drauge.

— “Lietuvos Aidai“ — radi
jo valandėlė Argentinoje, Bue
nos Aires, veikia jau 15 metų. 
Sukaktį mini gegužės 26. Lietu
viška programa transliuojama 
kas šeštadienį 25 minutes — 
nuo 5:15 iki 5:40 popiet Ar
gentinos laiku- Banga 1190.

— Sol. Juozas Vaznelis yra 
pakviestas dainuoti Washingto- 
ne rengiamam minėjime birže
lio 2. Minėjimą birželio baisiem 
ištrėmimam priminti rengia 
drauge lietuviai, latviai ir estat

— Lietuviy Fondas pastoviai 
auga ir stiprėja. Vienas Chi- 
'čagos prekybininkas, nuoširdus 
lietuvių reikalų rėmėjas, pasky
rė tūkstantį dolerių. Dr. O. Ba
tukas, Fondo tarybos vicepir
mininkas, gyvenąs Chicagoje, į- 
mokėjo 200 dol.; moka dalimis 
iki 1000 dol- Jonas Stankus 
(Stankus Construction Co.) Chi
cagoje įmokėjo 100 dol. ir pa
žadėjo daugiau.

— Dr. Kazys Ambrozaitis, 
Gary, Ind., paskirtas metodis
tų ligoninės radiologijos depar
tamento direktorium. Ligoninė
je yra per 400 lovų.
— D. Masiulis iš Chicagos 
buvo nuvykęs į Vilnių Išbuvo 
savaitę laiko, bet į tėviškę, Pa
pilę, prie Latvijos sienos ne
buvo įsileistas. Motina buvo 
atgabenta į Vilnių pasimatyti 
su sūnumi.

Dviejų organizacijų dviguba šventė
Gegužės 26-27 Chicagoje, Jau gramoje bus parodytas įdomus 

nimo Centre, įvyksta L.V-S. Ra- patriotinis filmas. “Garbė žuvu- . .. _ _
movės ir L.D. Kng. Birutės K. siems” ir po to seks meninė . °yaciJos.‘ ' a^e a. §nmu Pn' 
Š.M. D-jos skyrių atstovų šuva- dalis. Bus ir šokiai. ,alke ve,dus scenal-
žiavimas ir dešimtmečio pami
nėjimas. Pirmąją suvažiavimo 
dieną, gegužės 26, iš ryto 10 
vai. bus iškilmingai pagerbti 
žuvusieji ir mirusieji dėl Lie
tuvos laisvės. Pagerbimo iškil
mės įvyks prie paminklo Jauni
mo Centro sodelyje. Po to bus 
iškilmingas posėdis Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje, o 8 
vai- vakare ten pat bus banke
tas — vakarienė. Banketo pro-

— Kun. Jonui Bružikui ge
gužės 20 sukanka 65 metai, gi 
rugsėjo 17 sulaukia 40 metų, • 
kaip jį vysk. A. Karosas Prie
nuose įšventino kunigu. Svei
kata šiuo metu yra žymiai pa
gerėjusi. nors dar vis lankosi— 
pas gydytojus. Dėl geresnių kli
mato sąlygų yra persikėlęs į 
Braziliją, dirba tarp Sao Paulo 
lietuvių. Dabartinis jo adresas: 
R. Dr. Rodrigo Silva 45, Sao 
Paulo 3, Brasil.

Motery Sąjungos pavasarinės

Plačioji lietuvių visuomenė 
prašoma gausiai dalyvauti žu
vusiųjų pagerbime, iškilminga
me posėdyje ir bankete. Bilie
tus — pakvietimus į banketą 
galima gauti pas: P- Genį, 7114 
So. Maplevvood Avė., tel. HE6- 
1732, M. Babickienę, 4135 So. 
Artesian Avė., tel. VI 7-1712 
ir J. Gradinską, 2512 West 47 
St„ tel. FR 6-1998. (A-R.)

Tėvo Placido (klebono) padė
kos žodis bei kitų įteiktos gė
lės kun. Br. Jurkšui ir kitiems 
man priminė gražiąsias puokš
tes gėlių, kurios stovėjo prie 
tėviškių koplytėlių, prie Dievo 
Motinos Marijos — beveik 
šimtinė. Jie papuoš naujas kop
lytėles savo naujose tėviškėse 
— šeimose, nes jie yra prižiū
rimos, palaistomos gėlės savo
je šeimoje, savoje parapijoje.

nuotaikos
Birželio 3 d. 214 Ripley PI., 

Elizabethe, N. J., šaukiamas 
New Yorko ir New Jersey ap
skričių ALRK Moterų Sąjungos 
suvažiavimas. Mišios bus 12 v. 
lietuvių parapijos šv- Petro ir 
Povilo bažnyčioje. Po pamaldų 
— pietūs, po pietų — posėdis-

Su išaušusio pavasario žie
dais. manome, atsiras noro, 
energijos ir naujų sumanymų 
esančiose kuopose ir šis suva
žiavimas, reikia tikėtis, bus gau
sus dalyviais 
manymais.

Suvažiavimo 
yra Elizabcth
neseniai ši kuopa persiorgani
zavusi. bet veikli darbais ir gau
si narių skaičiumi. Laukia iš 
arti ir toli atstovių ir viešnių.

M. Ada

ir turtingas su-

šeimininkėmis
66 kuopa. Nors

:į>;gK<.

FISmL «$TAWT

SKAUTŲ įžodis Kennebunkporte, Me. Abi nuotraukos kun. V. Bitino.
T£V. J. GAILIU4IS, prancitkonų provincijolas, 
ivrntčje.

ir poetas Faustas K iria tv. A n ta no gimnazijos skautų

t» M » l t. 
■»»^rs

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 2*th S... N.Y.C.. N.Y. 

Te!.: MU 3-292S 
Savininkas VACYS STEPONIS
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Didffisutis žvaigžde yra 
Enison Aurigae B 3.5 bilijono 
mylių skersmens. Joje galima 
būtų palaidoti mūsų saulę ir .■ 
šešias planetas. Tolimiausia ži- i 

, noma žvaigždė yra Andromeda. į 
Nuo jos šviesa iki žemės 
2,300,000 metų.

— Brangiausi kvepalai 
Patou’s Joy — uncija 48 
Nuodingiausias daiktas 
Clostridum Botulinum, tipas ]
— 0,004 uncijos dalis gali bet ] 
ką užmušti. Brangiausias iš vi-j 
sų brangiųjų akmenų nėra dei
mantas — tai rubinas; jis la- j 
bai retas ir dėl to 6 karatų ru- į 
binas buvo parduotas už 33,600 waterbuiuo 
dol. Didžiausias brangakmenis jo pirmą vietą h 
kada nors rastas buvo akvama
rinas, rastas Brazilijoje 1910
— sveria 520,000 karatų- Di
džiausias aukso gabalas buvo 
rastas New South Wales 1872
— svėrė 7,560 uncijų.

— Pasaulyje kiekvieną valan
dą gema 11,475 asmens ir mirš
ta 6,075.

— Didžiausias miestas pasau
lyje yra Kiruna, Švedijoje, jis 
užima 5,458 mylių plotą.

— ilgiausias žmonių amžius 
yra Norvegijoje — vyrų am
žiaus vidurkis 71 metai, mote
rų 75.

— Daugiausia gydytojų turi 
Sovietai — 38,000. Daugiausia 
psichiatrų Amerika — 13,425.

— Geriausiai apmokami įsta
tymų leidėjai yra Amerikos se
natoriai — pagrindinis atlygi
nimas 22,500 dol., raštinės iš
laikymas 13,000, nemokamos 
kelionės, paštas, gydymas, gėlės 
net ir plaukų kirpimas.

— Kruviniausiai karas buvo 
antrasis pasaulinis — žuvo 22, 
060,000 ir sužeista 34,300,000.

— Per paskutinius 3,456 me
tus žmonija be karų išsivertė 
230 metus.

Subačiuje, gyvenusi Panevėžyje 
Balakauskas, Povilas

yra. 
doi.

> veno Kingston, Pa.
Danisevičius, Juozas, Juozo 

E sūnus
B Ivanauskas, Kazys, Kazimiero 
f’ sūnus
[ Kovaliovas, Sergėjus, Jono sū 
| nūs, gimęs Kaune 1918 m.

OZONE PARK $32.990 — New 2 
Family 6 & 6 Rooms for Uruly good j 
homes. ideaily located, near all con- < 
veniences; featuring ultra-modeni. 
kitehens & baths, maater size bed- > 
rooms, privalė driveway, Brick and
Cedar eonstroctSon. CaB Builder —— -1 

VI6-3558 ,!

iicikovo-

AUŠROS atstovas priima taurę, kurią laimėjo Aušros mergaitės, iškovo- 
damos pirmą vietą krepšinio žaidime. Abi nuotr. Z. Degučio.

Teklė, ir jos duktarys Liuda ir 
Renė

Langienė - Ornastauskienė - 
Kurauskaitė, Teklė, jos dukte
rys Liuda ir Renė, ir brolis 
Kurauskas Stasys, Karolio sū
nus

Malinauskas Antanas, Igna
co sūnus, atvykęs seniau Ame
rikon iš Onuškio miestelio, Tra
kų ap.

Miglinas, Bronislavas, iš Bū
dos km., Trakų ap.

Omastauskienė - Langienė,- 
Kuraitė, Teklė, jos dukterys 
Liuda ir Renė, ir brolis Kuraus
kas Stasys, Karolio sūnus

Valinčis, Antanas, Juozo 
nūs, gyvenąs Jerome, Pa.

Vilčiauskienė, Marijona, 
veno Waterbury (Conn.?)

Ieškomieji arba žinantieji 
apie juos maloniai prašomi at
siliepti:

Consulate General of Lithua- 
nia, 41 West 82nd St-, New 
York 24, N. Y.

CoHege Poiut — 2-Famiiy, 1 yr. old 
detacned. 5 A 6 large rooms. Income 
$160 mo.; 2-car garage. sewers, bus, 
schools; storms & screens; large 
elosets; landseaped.

J $3L580 — PRIVATE ? . )

FL 3-7083 f IN 1-4842

Čia Jūs. rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi- ...j 

; sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
;■ blankai užpildomi. .] ;

[ A T,BERT F. PETERS - Petrauskas ! Į

omis kainomis. Čia gante vi- ...; 
valstybinių mokesčių - taksų

sū-

gy-

Port Waahington, L.I. Our Lady of 
Fatima Parish. 3 yr. 7 room Split 
leve!. 1h baths. 3 bedrooms, living 
rm. dining rm, eat-in kitehen, 15' 
x 20 den, gas heat; near beach & 
mooring rights, 40x100. Bus Service 
to schools. walk to shopping center. 
Extras. Mušt see to appreciate. Mid 
$20’s. Owner. — PO 7-8564.

E. Meadow, Ll. No. Merrick area, 
Sacr. Heart parish & school; 2 bėd
on, Cape. cor., 72x100 att. garage. 
din. rm, eat-in kiteh., w,zw carpet, 
patio with HiFi stereo conn.; well, 
redecorated, storms, screens, blinds, 
appliances. Convenient to shopping, 
suitable for mother & daughter. Top 
area. Asking $21,500. — IV 1-3179.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS v^dėl.s

Lietuvių patogumui atidarė antrą kraLuvę: 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N .Y. • VI 9-5077. 

buvusi
J MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 

848 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — Tel. Stagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

Kearney vaidinama ‘Buhalterijos klaida"
lietuvišku vaidinimu Vyt 

Alanto “Buhalterijos klaida” su
sidomėjimas čia didelis. Vieti
niai lietuviai, seniai bematę vai
dinimus, ruošiasi gausiai būti. 
Žada atvykti ir iš kitų Kearny 
apylinkių- Tikimasi, kad vaidin
tojų mėgėjų didelės pastangos 
nenueis niekais. Vaidinimas 
bus gegužės 19 d. 6 vai. vak. 
didžiulėje Sopulingosios Dievo 
Motinos lietuvių parapijos salė
je (kampas Dąvis Avė. ir Ber- kad dar nesaine pamiršę lietu- 
gen Avė.) Kearny, N. J.

Vaidinimas užsitęs apie 2-3 
valandas. Po to bus šokiai, už-

— toks, koks būdavo mūsų tė
vynėje Nepriklausomybės laikai

Norima dar priminti, kad šio 
veikalo pastatymui vaidintojai 
įdėjo daug darbo ir pastangų, 
ir todėl būtų skaudu, jei mū
sų tautiečiai savo atsilankymu 
jį neparemtų. Tada tikrai rei
kėtų daryti išvadą, jog bet ko
kiems lietuvių kultūriniams pa
rengimams nebeapsimoka ruoš
tis ir jais sielotis. Parodykime,

Brooklyn - Cypress Hills, Arlington 
Avenue, DETACHED 2 - FAMILY 
HOUSE. 12 Rooms, 3 Baths, Oil 
steam heat; 2-car garage. EASY 
TERMS — GOOD CONDITION.

Call APplegate 7-5720

Joceph Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

DISPLAY

Prospect Pa r k SW Holy Name par. 
1 fam. brick, can be converted to 2 
fam., 4 large bedrms, spacious liv. 
& din. rm. modem interior, enclosed 
porch, tile kiteh 'with breakfast rm, 
2% tile baths, fin. bsmt., gas heat, 
brass plumb., 220 volt., elosets, air 
cond.. s/s, backyard; near all con- 
veniences. No brokers, $23,750. TeL 
HY 9-8180.

-HAVEN REALTY-
KeUonlų biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų irk. Namų pardavimas, apdraudbs, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

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

C

REAL ESTATE N. Y.

ONOS TVAŠKTENBS

BALDŲ KRAUTUVES DISPLAY

PHOTOGRAPHY premises. Free Pick-up & Delivery. > krautuvė

WA 3-1199

TRUCKING

Open Fri. Eve. to 8 P. M.

551 5th Avenue, New York City
BU 8-7880 0X7-6625

ATLAS TRUCKING COMPANY 
LOCAL & GENERAL TRUCKING

Insured
C. McDonald — HO 5-4898

Reasonable price. — Call 
UL 7-1716 after 7 P. M.

CLEANERS — 3-hour Service on

SPACE ^OR RENT
SPACE FOR' RENT for' Parties.
Club Meetings. Etc. in convenient

► ►
PAG OUALITY FRENCH DRY [

baldai, įvairios lempos, vaikam 

lovutės, virtuvės reilgnenys ir k.
LITHUANIAN 

FURNITURE CO. 
366 West Broadway,

Off. Tel.- AN 8-4618 
Res.: AN 8-5961

labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš CHARLES DEFELICE

Plumbing Contractors Ine.

fast, dependable service since 1929
Kitehen - Bathrooms - WaterMaihs

ALTERATIONS & REPAIRS 
GAS HEAT

ACE FLOURESCENT

TeL: EV 7-2089

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)LAIKRODININKAS

Dainos ii Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4-50)

NEBŪK ŽILAS
Silver Bell Baking G>.

Telefonas: STagg 2-5938

Lietuviškos dainos , ir tokiai, Monitor Co. 18 dafny ir tokių 
Lietuviškos dainos, Bostono liet, mitraus choro 17 dainų — 
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 tokių muzikos----------
Lietuviški mariai, 8r. Janutas, įgrota 12 liet patriot marių

BROOKLYN, N. Y. — 974 Manhattan Avenue
CHICAGO 22, Iii. — 2219 West Chicago Avenue
LOS ANGELES, CALIF. — 344 North La Brea Avė.

20 operų arijų, A. Dičiūtė-Trečiokienė (3 plokštelės) .........
A. šabaniausko dainų-Šokių 2 albumai (X—-$5.00 ir XI—$5.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00) ....

Ar pameni... V. Stankus, 10 šoklų muzika (stereo $7.00) $-00
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių)-------------------------
žirginėliai, Montrealio liet dramos vaikams pasaka

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica7 Avė. 
VVoodhaven 21, N. Y. 

VI 7-2573

540 
5.00

1.00

ALBERT MAIER, INC.
Kiaulienos krautuvė

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ■ ir mažais kiekiais.

Kasdieną šviežios namų gamybos 
“Kielbassy”

1927 Washington Avenue, Bronx 57,
N. Y. TRemont 8-8193

EVERYTHING & ANYTHING 
IN FINE ELECTRIC AL WORK 

at reasonable prices 
26 Nuver Avė.. Mt Vernon, N. Y.

MO 4-8625

Liguor Store, Ine.,
322 Union Avė. Brooklyn 11,

vybės ir nuvykime pasižiūrėti 
linksmos komedijos.

J- Mėlynis

MEN--HAIR OFF!
FACE - BACk - CHEST - ARMS 

.' fli. • '
Rapid, Painless, Permanent 

Lowest ratės. Absolute privacy. 20 
yrs. experience. Free Trial Treat- 
ment. E. Capaldo — PE 6-2920. 
33 W. 42 Street, N. Y. C. Sth.FToor.

CASA HALL

2168 3rd Avenue, N. Y. C. 
HOUSE OF FINE 

HOME- FURNISHING 
at very reasonable prices 

, TE 1-1978

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

Užtikrinama, kad visi bus pa
tenkinti, nes vakaras, pilna to 
žodžio prasme, bus lietuviškas County) išnuomojami vasarai 3

CatskiU kalnų gražioje apy
linkėje, Hunter, N. Y. (green

WEDDINGS
Part time paymems arranged

ORĄ PHOTO STUDIO

kambarių namukai atostogom. 
Yra 238 akrų žemės plotas, 
aikštės žaidimams, paplūdimis, 
kazino ir kt. Nuoma visai va
sarai 400 dol. Kreiptis: Mane 
Tumeli, 5075 Fifth Aven, New 
York City. TeL MU 2-1367.

Violations removed. Sewer Cleaning 
ServK-e service throughout Man
hattan and (įueens

LE 2-0824
239 EAST 24th STREET, N. Y. C.

EVERBEST PORK STORE
74 Westęhester Scfuare, Bronx. NY 
Namų gamybos dešros; geriausia 
kiauliena, jautiena ir veršiena mė
sos. paukštiena — kasdien šviežia. 
Namų gamybos ‘kilbasos’ kasdien 
šviežios. Sav. — Nemeth A. Maier.

UN 3-9007

Cut out this Ad for a special dis- 
count. — 916 East 233 St., Bronx, 
N. Y.................  Phone: OL 5-9420

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Lietuviškų produktų:
duonos, sūrių; dešrų, skilandžių

PETRO LISAUSKO

Stephen Bredes, Jr
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-70&J

BELL PLUMBING CO.

LICENSED CONTRACTORS 
since 1924 

Commercial - Industrial 
Residential

106 Mulberry St., New York City 
WO 2-7755

REFINANCE YOUR MORTGAGE 
Consolidate all outstanding debts 

FRANCIS B. FULCHER A CO. 
Approved F.H.A. Lender 

49 Front St, Rockville Centre 
RO 4-2005 - 06

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

MOTHER'S DAY

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 
anksčiau nesinaudojo ir anksčiau pas mus nebuvo.

Daugelis naujų klijentų atvirai pasisakė atėję pas mus todėl, 
kad buvo nepatenkinti 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 paketėlių 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, megzti
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 MOŠŲ SKYRIUS:

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St 

Jackson Heights, N. Y

Tel. NEvvton 9-6620

"Florai Herb” yra nuo
stabi priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už didelę 8 oz. bonką. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA,

No Mothers Day dinner is complete 
vrithout delicious baked produets. 
We speciaJize in Cakes and Pastries 
for all occasions. The taste makes 
the difference — nothing būt the 
purest ingredients used at all tlmes

LONG FRENCH BAKERS
1042 Madison Avė. N«*w York City

ROSES GIFT SHOP
65-66 Fresh Pond Road, Brooklyn, 
Adolf Hofmann, prop. — EV 2-4632 
Imported Gift Art teles - China-ware 
- Hummel figūrines - Ikora Corning 
vare. Full line of German & Eng- 
lish Greeting Cards.

HEAVY Ist Mortgage MONEY 
available for immediate elosing. 

Excess $1.000,000 preferred 
HOWARD GEOGHEGAN

12.00 
10.00 
10.00 
5j00 

$3.50 
... 5.00 

8X» 
450 
450 
5.00 
6X» 
7M 
5.00 
5J»

Milžino paunkemė. B. Sruogos, Montrealio liet dramos te
atro vaidinhnas, 3 plokštelių albumas----------—.... 15.00

. Liet dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai; Co-
lonial Co.  ......—__________ _______ '—.........   —____ 4.50

Plokštelių albumai gaunami:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 WiBoughby Avė. Brooidyn 21, N. Y. |

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILE, N. Y-

Telefonas: VIrginia 3-3544 •

WENTER GARDEN TA VERA, INC.
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS

<883 MAOI8ON STREF

BROOKLYN 27, N 

(Ridgewood)

Tel EVergreen 2-644«

Salė vestuvėms,
- -kioms pramogoms. Be to 

duodami polaidotuvinla 
pietūs. Pirmos rūšies 
tuviškas maistas 
šiomis kainomi*

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Lietuviški* «r europietiška duona ir pyragai šventėm* 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav

86-38 44) STAGG ST. BROOKLYN 6. N Y


