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VATIKANAS - KREMLIUS SPAUDOJE 1

Chruščiovo žento buvimas Vatikane tebedomina Ame
rikos spaudu. Jos informacijas ir pasisakymus. Sušilai- . 
kant nuo jų tikrinimo ir vertinimo, galima būtų sutrauki 
tokiu pasikalbėjimu:

iš katros pusės išėjo iniciaty- bus aišku dėl vizito pas popie- 
va ieškoti ryšių? žiu. Tai viena. Antra, šiuo ine-

Chruščiovas kovo 8 kalbėjo 
500 rašytojų, menininkų, ak
torių. Kalba buvo plačiai pa
skleista spaudoje ir per pustre-

Pamate, kad Stalino smerkimas virto komunistinių dogmų smerkimu; koegzis
tencijos piršimas virto noru koegzistuoti su Vakarų menti bei idėjom . . ..

Washingtono • The Evening 
Star: Vatikanas patsai ėmėsi 
atšildyti santykius, ir Kremlius 
buvo pasirengęs palankiai atsa
kyti. Vatikane yra tokių, kurie 
norėtų koegzistencijos su ko
munizmu. Popiežiui artimiau-

tu aktualu kreipti akis į Itali
ją. Italija yra ištikimiausias A- 
merikos ir Anglijos sąjungi
ninkas Europoje. Chruščiovas 
norėtų Italijoje suipažinti ang
losaksų įtaką ir pačią Italiją pa
versti tiltu tarp Rytų ir Vaka-

čios valandos skaitoma per ra
diją. Matyt, ji laikoma labai 
svarbi, kaip direktyva sovieti
nio žmogaus galvojimui ir kū-

• rybai. Svarbesnės mintys:
EHRENBURGAS PASMERK

TAS: nes siūlė koegzistenciją..
Chruščiovas apkaltino nukry

pimu rašytoją Ilją Ehrenburgą, 
kuris eilėje susirinkimų kalbė
jo apie reikalą vykdyti taikin
gą koegzistenciją tarp oficialiai 
patvirtinto socialistinio realiz
mo ir meno formų, atneštų iš 
Vakarų.

Chruščiovas Ehrenburgo min
tį pasmerkė. “Taikinga koegzis
tencija ideologijos srity yra 
marksizmo-leninizmo išdavimas, 
tai darbo žmonių ir valstiečių 
reikalų išdavimas... Draugas 

. Ehrenburgas padarė didelę i- 
deologinę klaidą, ir mūsų pa
reiga padėti jam tai suprasti. 
Kas skelbia minti apie taikin
gą . ideologijų koegzistenciją, 
slysta į antikomunizmo pozici- 
jas .

Pasmerkė Chruščiovas taip 
pat jauną poetą Evgenij Jev- 
tušenko, kuris buvo gynęs Eh- 
ręnburgą, nepritariantį režimo 
akcijai prieš abstraktinį meną. 
Primindamas, .kad tas jaunas

Red.). Berijai ir Malenkovui 
Chruščiovas suvertė kaltę taip 
pat už tai, kad jie “sugadino 
gerus santykius tarp broliškų 
partijų socialistiniame pasau
ly”. Berija esąs kalčiausias 
praeities klaidas.

KALTINTOJAS: Chruščio
vas.

CHRUŠČIOVAS-AVINĖLIS: ar
ba gera darė arba nežinojo

Chruščiovas žinojo, kad kiek
vienas gali bent mintim pa
klausti: o kur buvo ir ką veikė 
tuo metu pats Chruščiovas, kai 
Stalino kultas siautėjo? Ir s jis 
pasiskubino nuimti nuo savęs 
ir savo draugų atsakomybę už 
praeitį. Jis pristatė save kaip 
gelbėtoją: jo ir jo draugų buvo 
sulaikyta nuo daugelio blogy
bių. Jis tada net ir nežinojęs, 
kad Stalino valdymo aukos bu
vo nekalti žmonės. (Pasiaiškini
mas tokis pat, kaip nacių, kad 
jie nežinoję apie koncentraci
jos stovyklas’).

IŠVADOS: Ko savo kalba Chru
ščiovas siekia?
....— Norėjo įspėti rašytojus, 
kad galioje pasilieka Stalino su
galvotas- socialistinis realizmas

kaip direktyva visiem kūrėjam; 
kas nukryps, bus nusikaltęs 
komunizmui, j

— Norėjo bent kiek reabili-

tuoti Staliną, kad sudarytų pa
lankesnę atmosferą komunisti
nėje Kinijoje galimiem pasikal
bėjimam.

Chruščiovas pamatė ir vieną 
savo idėjos nepageidaujamą pa
darinį: taikingos koegzistencijos 
idėja, kuri buvo skirta Vaka
ram įkalbėti ir tuo juos silp
ninti, atsisuko kitu galu: buvo 
įkalbėta patiem komunistam ir 
ėmė silpninti komunistus na
mie. Prieš jo veikimą namie 
ir reikėjo imtis akcijos.

rų.
Ko tikisi iš
The Sunday Star: Adžubei 

atvyko, kai iš Romos pasiekė 
Kremlių žinia, jog popiežius 
susirūpinęs išimti kardinolą 
Mindszenty iš Amerikos atsto
vybės azilio. Time: Popiežius 
Jonas XXHI yra intuicijos žmo
gus, daugiau susirūpinęs liki-

to Vatikanas?

KALTINAMASIS Ehren
burgas.

VARŽYBOSE TARP AMERIKOS, RUSIJOS, KINUOS
Vakaruose atsidėjus sekami girnų, kinų įtakon pakliuvo Ma- 

santykiai tarp Maskvos ir Kini
jos komunistų. Lig šiol paste
bimas kinų agresyvumas prieš 
komunizmą tokį, kokis yra 

rašytojas įsigijo- ^arso Vaka- praktikuojamas Chruščiovo, 
ruošė, Chruščiovas taip pat įs- Maskva ir Pekingas stengiasi 
pėjo: “Jei mūsų reikalo priešai išplėsti savo įtaką tarp komu-

tinių santykių, ir nustoja pasi
tikėjęs Seato. — Būrine pasu
ko savo vidaus gyvenime socia- 
lizacijos linkme — nutarė su 
valstybinti bankus, pramonę, 
prekybą. —^Efesai ris stipriai 

pritardamas grimsta į komunistų įtaką

pradeda jus girti už darbus, nistų. Chr. Science Monrtor tei- Kinijos komunistų pareiškimus 
kurie tinka jų siekimam, tai - ir kalba apie “Stalingradą”, o
liaudis ims jus pagrįstai kriti- MOKSLO VARDU ne apie dabar vadinamą “Vol-

lajų ir Laoso komunistai. Mask
va turi savo įtakoje Indijos ko
munistus. Europoje tarp komu
nistų Maskva turi kontrolę. Ta
čiau Anglijos komunistų laik
raštis, oficialiai j
Maskvai, lygia dalim skelbia ir

ATPIRKIMO

Sustiprino liniją prieš Ameriką

sias žmogus Msgr. Loris Capo- 
villa yra buvęs liberalų laik
raštininkas ir radijo kalbėtojas, 
yra buvęs ąsmeninis sekreto
rius dabartinio popiežiaus, kai 
jis buvo dar Venecijos patriar
chas. Ir dabar jis tebeturi di
desnį nei bet kas popiežiaus 
pasitikėjimą. Jis labiausiai vei
kia, kad būtų susiprasta su So
vietų Sąjunga ir įtampa atleis- mu katalikų anapus uždangos 

nei politiniu žaidimu. News- 
week prie Mindszenty reikalo 
dar prideda: Adžubei draugas 
italas informavo koresponden- 
dą — girdėjęs, kad Vatikanas 
sieksiąs suvesti “viršūnių kon
ferencijoje” prezidentą Kenne- 
dy ir Chruščiovą šią vasarą Ve
necijoje.

Kada turėtų tad būti Chruš
čiovas Romoje?

The Ev. Star: Chruščiovas ga
li atvykti į Romą po preziden
to Kennedy, o pastarasis numa
tomas birželio mėn. Tad iki 
Bažnyčios antros sesijos rugsė
jo mėn. Vatikano reikalai su 
Kremlium turėtų būti išaiškin
ti.

Kiek reikšmės skiriama šiam 
galimam Vatikano ir Krem
liaus pasikalbėjimui?

The Sunday Star: Sovietų 
Sąjungos strategijai svarbesnis 
yra Adžubei atsilankymas ne
gu išnaudojimas nesutarimo, 
kilusio tarp Washingtono ir va
karų Europos.

Kada buvo padaryti pirmi 
žingsniai šiam reikalui..

Time: Jie sutampa su Baž
nyčios visuotiniu susirinkimu. 
The Ev. Star: Pirmi žingsniai 
buvo padaryti, kai Sovietų or
todoksų bažnyčios galva, lydi
mas Archimadrid Kotliarov, ži
nomo MVD pareigūno, daly
vavo pirmoje Bažnyčios susirin
kimo sesijoje kaip stebėtojas ir 
buvo popiežiaus priimtas su vi
sa iškilme.’ Time: Konkretus 
pirmo ryšio vaisius buvo iš po
piežiaus pusės — ukrainiečių 
vyskupų protesto sulaikymas, 
iš Kremliaus pusės — arki
vyskupo Slipyi paleidimas.

Time: Sovietų atstovybė Ro
moje informavo Msgr. Jan Wil-
lebrands, kardinolo Bea padė
jėją, kuris parlydėjo Slipyi iš 
Maskvos, kad Adžubei norėtų 
privačios audiencijos pas popie
žių. Vatikanas, žinodamas, kaip 
tai gali išnaudoti komunistai 
balandžio rinkimuose, atsisakė 
ir pasiūlė, kad Adžubei pasi- . Ar Prie,,i P'“ «*•«»»•

kuoti. Taigi pasirinkite, kas Londone numatyta atominės 
jum geriausiai patinka." energijos specialistų konfe

rencija, kurioje sovietų moks
lininkai išdėstys naujus duo
menis apie atominių sprogimų 
galimą kontrolę be žmonių pa
galbos. — Spėjama, kad kon
ferencija daroma paruoš t i 
mokslo vardu opinijai, jog ato
minė kontrolė visai ir nereika
linga; toki tobuli aparatai, kad 
kiekvienas namie gali kontro
liuoti.
Anglei priėmė

Londone po dviejų dienų pa
sikalbėjimo su Macmillanu ir 
užsienių reikalų min. Home 
Amerikos diplomatui Merchant 
pasisekė susikalbėti: Anglija 
kovo 13 priėmė Amerikos pla
ną kad laivų įgulos būtų tarp
tautinės; anglai gali pasilaiky
ti atominius bombonešius, bet

Ehrenburgą jau vieną dieną 
prieš tai, kovo 7, buvo pasmer
kęs piktesniais žodžiais parti
jos linijos saugotojas Leonidas 
F. Ujičevas. susirinkime kaltin
damas Ehrenburgą veidmainia
vimu, nes jis 1951, kai dar Sta
linas buvo gyvas, jį garbinęs 
(Ehrenburgas, iš susirinkimo iš
eidamas, taręs jaunesniem: Aš 
jau nesulauksiu sovietinio me
no suklestėjimo, bet jūs 20 me
tų eigoje to sulauksite ...).

REABILITUOJAMAS STALI
NAS: už socialistinį realizmą?

Chruščiovas priminė Staliną, 
kurio 10 metų mirties sukak
ties niekas nebuvo minėjęs. 
Chruščiovas dabar prabilo, kad 
Stalinas paskutiniais metais bu
vo “rimtas ligonis”: jis buvo

gogradą”.
Amerika stengiasi tvirtai iš

silaikyti Pietų Vietname, sten
giasi sustiprinti savo įtaką. In
dijoje. Bet kaip tik dėl to pra
randa pasitikėjimą Pakistane, 
kuris siekia jau savarankiškai 
tvarkyti santykius su kom. Ki
nija, su Afganistanu, su ku
riuo lig šiol neturėjo diploma-

Simpatijos iš Klaipėdos?
Maskvos radijas paskelbė, 

kad Klaipėdos uoste darbinin- 
‘ kai atsisakę pakrauti anglis, ku

rios turėjo plaukti į Prancūzi
ja. Tai pareiškimas simpatijų 
Prancūzijos angliakasių strei
kui.

— Anglus sujaudino žurna
listo H.A.R. Philby dingimas. 
Jis buvo su žmona Libane ir iš 
ten dingo. Spėjama, kad jau

Ar to reikalauja žaidimas prieš 
pasimatant su Mae Tsetungu?

Maskva pareiškė protestą A- 
merikai, kad jos karo laivai ko
vo 8 paleidę keturis šūvius į 
sovietų žvejybos laivą, šūviai 
kritę per kelis šimtus metrų 
nuo laivo. Tai įvykę 70 mylių 
į rytus nuo Norfolk, Va.

Amerikos įstaigos įvykį tiria. 
Manoma, kad sovietinis laivas 
buvo pakliuvęs į sritį, kurioje

naudotų bendrąja audiencija. 
Adžubei pasiūlymą atmetė. Ta
da Vatikano protokolo šefas 
Msgr. Igino Cardinale sugalvo
jo kompromisą—iš bendros au
diencijos pakviesti. Adžubei į 
privatinę.

Ko siekia Chruščiovas Romo-

The Evening Star: Adžubei 
atsilankymas yra tik įvadas į 
Chruščiovo atsilankymą. Forma
liai Chruščiovas darys revizitą

sąjungininkai vykdo jurų ma
nevrus. Tai labai seka sovietų 
laivai, tariami žvejų, bet rada
rais labiau žvejoja Vakarų ka
rinius pratimus. 
Sovietai atmetė

Ženevoje septyniolikos kon
ferencijoje Amerika pasiūlė po
rą naujų nuolaidų dėl atomi
nės kontrolės. Sovietai jas tuo
jau atmetė.

KRITIKA AMERIKAI Iš MAS
KVOS

Amerika įžiūri, kad Maskva Italijos prezidentui, kuris lan- 
sustiprino vėl propagandą prieš kėši Maskvoje prieš 3 metus. 
Ameriką. Izvestija ėmė rašy- Priėmimas Maskvoje, tiesa, ne- 
ti apie Amerikos šnipus Sovie
tuose. Prisiminė plačiai 1959 
suimtą Amerikos atstovybės 
saugumo valdininką Langelle, 
kuris kalbinęs sovietų pilietį 
šnipinėti Amerikai.

buvo iš tokių kurie vadinami 
“šiltais priėmimais”. Chruščio
vas nesiskubino su
Lankantis Rojnoje ir nematyti
popiežiaus nebus pilnas efek
tas. Jis ir nesiskubino, kol ne-

revizitu.

“kankinamas įtarinėjimo ir per- jie bus Nato direktyvoje, kada Kitoj uždangos pusėj. Buvo ar- 
sekiojimo manijos”. Bet Stali- reikės, parinkti bombardavimo ' timas draugas Gųy Burgess, 
no laikais buvo padaryta gerų 
dalykų meno bei literatūros au
gime ... ‘‘Negalima paneigti, 
kad Stalino asmenybės kulto
metai paliko baisių padarinių. 
Bet tuo pat metu reikia turėti 
galvoje, kad tie metai nebuvo 
stagnacija sovietinės visuome
nės augime, kaip tai mato mū
sų piktaregiai".
KALTĖS PERKELIAMOS BE- 
RIJAIųSugadino santykius tarp 
komunistų

taikinius.
Arabų sąjunga?

Irakas kovo 11 pasiūlėr Egip
tui organizuoti Egipto, Syrijos, 
Irako, Yemen, Alžiro bendrą 
karinę vadovybę. Nasseris siū
lymą sutiko atsargiai, davė su
prasti, kad tam reiktų “viršū
nių konferencijos”.

— .Prez. Kennedy kovo 12 
vėl įspėjo Kongresą dėl gali
mos ūkinės katastrofos, jei ne- 
bus priimtas mokesčių mažini- Adatas f prezidentė, 
mas. BBiEA*e bbie bauj

kuris su Donald McClean 1955 
pabėgo pas sovietus.

— Gallupo institutas rado,
kad prezidento populiarumas K,
iš 76 proc. sausio mėn. nukri-
to iki 70 prOC. vasario mėn. PHILBY: Naujas angly bSglys?

— R. Kennedy, kaip rašo ——————
Newsweek, planuoja 1964 pasi- AR AMERIKA RIZIKUOS? 
traukti iš vyriausybės organi- Senato užsienio reikalų ko
duoti prezidento rinkimų pro- misijoje svarstomas atominių 
pagandą, paskui muštis į Mass- bandymų sustabdymo klausi- 
achusetts gubernatoriaus vie- mas. Valstybės sekr. Rusk pa
tą kad 1972 galėtų būti kan- sisakė, kad Amerikos užsienių

Sutvirtinimo sakramentas tik bazilikoj
— Kan. J. Stankevičius, — Kunigų perkėlimai: Kun. 

i Kauno ir Vilkaviškio vyskupi- Ignas Kliausis, gyvenęs Šiau- 
jų valdytojas, ateinančią vasa- lių šv. Petro ir Povilo kleboni- 
rą sutvirtinimo sakramentą su- joje, keliamas į Kovarską alta- 
teiks šešis kartus tik Kauno ar- ristu. Kun. Kazimieras Lapins- 
kikatedros bazilikoje. Iš gauto 
privataus laiško neaišku, ar tai 
bus tik Kauno miesto ir apy
linkių vaikučiams ar visos vys
kupijos.

PRANCŪZIJOS STREIKAS
politikai būtų naudinga,!, jei PLEČIASChruščiovas kalbėjo, kad Be

rija buvo žmogus, kuris nema- itali’ ■ eiš- PRIE POWERS U-2 bandymai būtų sustabdyti. Šen. Prancūzijos angliakasių strei-
tė reikalo slėpti džiaugsmo prie . . . . J*. 3°^’ ^žd N.Y. Times pranešįjnu, 1960 Dodd ir kt. pasisakė priešingai. ' ką parėmė kovo 12 prisidėjęs
Stalino karsto. Po laidotuvių Amerikos lėktuvo U-2 sovietai Pentagono atstovai norėtų, kad geležinkeliečių streikas. Anglia-
Berija pasiūlęs likviduoti rytų . ■ nebuvo pasirengę sutikti prie bandymai būtų tęsiami su neu- kasių 200,000 streikuoja jau
Vokietiją kaip komunistinę ■ — Komun. Kinija pakvietė Sverdlovsko. Kai lėktuvas buvo trono bombom, kurios spindu- 2 savaites. Reikalauja 11 proc.
valstybę. Nepaaiškindamas, ką Chruščiovą' atvykti į Pekingą pastebėtas, pakilo du sovietų liai žudo gyvybę, bet nieko ne- algos pakėlimo. Siūlo 5.7 proc.
reiškia tas “likviduoti”, Chruš- išsiaiškinti dėl ideologinių skir- lėktuvai jo vytis. Bet jie nega- sprogdina. Preridsntas esąs lin- Vyriausybė įsakė grįžti į darbą.
Čiovas tuojau pasakė, kad par- . ................................... — . .
tija jo siūlymą atmetė (Po Se
rijos nužudymo buvo gandai, 
kad Berija norėjo atsiremti at
skirų kraštų savarankiška ūki- 
ne sistema. Toki gandai su vil
timi buvo paplitę ir Lietuvoje, dartriavimo.

tumų.
— Amerikos geležinkelie

čių unijos derasi su kompani
jom. Galimas streikas.

— Anglija ir Italija pradėjo 
derybas dėl ūkinio bendra-

lėjo taip aukštai pakilti. Per tą kęs prisiimti riziką — atsisaky- 
laiką buvo paruoštos raketos, 
ir lėktuvam įsakyta grįžti. Vie
nas lėktuvas nesuspėjo. Kai ra- 
ketos buvo paleistos, viena nu
šovė U-2, o kita sovietinį lėk
tuvą.

ti nuo tolimesnių bandymų, nes 
tai būtų žingsnis į nusiginkla
vimą. Sovietai dabar nieko ne
siūlo ir laukia tolimesnio "nuo
monių virimo*’ Amerikoje ir 
tarp jos sąjungininkų.

kas, šv. Juozapo parap. Klebo
nas ir Kėdainių dekanas, kelia
mas klebonu į Surviliškį. Sv. 
Juozapo parap. vikaras kun' Už- 
usienis iškeliamas vikaru į Kel
mę. Sv. Juozapo bažnyčia Kė
dainiuose lieka be kunigų. Kun. 
Juozapas Razmantas, grįžęs iš 
Rusijos su ilga jubda barzda. 
Kauno vyskupijos valdytojo ski
riamas klebonu į Radviliškį; 
abejojama ar jis Iras kulto mi
nisterijos vedėjo patvirtintas.

tintų santykių?
The Evening Star: Adžubei 

atsilankymas pas valstybės sek
retorių Cicognani buvo daugiau 
nei mandagumo vizitas. Time: 
Prieš savaitę Oss. Romano bu
vo pirmame puslapy straipsnis, 
rašytas protokolo šefo Cardina
le, apie konsuliarinių santykių 
reikalingumą tarp suvereninių 
valstybių. Adžubei, paklaustas 
apie diplomatinius santykius 
tarp Kremliaus ir Vatikano, at
sakė, kad tai “gera idėja”.

Kokios įtakos šie santykiai 
turės katalikam?

The Sunday Star: Jie turės 
didesnės įtakos tarp Europos 
katalikų negu tarp Jungtinių 
Valstybių katalikų. News- 
week: Partijos laikraštis L’Uni- 
ta dabar galės Italijos balsuo
tojam pažymėti, jog net popie
žius negalvoja apie komunistus, 
kad jie yra blogi žmonės. Rau
donieji,'be abejo, šią propa
gandą perkels ir į pietinę A- 
meriką.

O kokios įtakos tai turės ka
talikam anapus uždangos? — 
Klausimas lieka be atsakymo 
iš ten.

— Žiema Lietuvoje buvo la
bai šalta ir daug sniego. Du 
mėnesius buvo apie 33 laips
nių C žemiau nulio. Snie
gas buvęs labai palaidas ir kai

Kaip kalba ir kaip daro?
Bendradarbis iš Bostono at

siuntė redakcijai Bostono laik
raštį The Pilot, kuris pakar
toja italų laikraščio II Tempo 
atsiliepimą: Sovietų vyriausybė 
sveikino Balzano fondą kad su
teikė taikos premiją popiežiui 
Jonui XXIII. Tačiau faktas, kad 
tai neapsaugoja nuo neapsako
mo persekiojimo tikinčiųjų, ku
rie yra sveikinimo autorių re
žime. D Tempo pakartoja ži
nią iš Tarybinio mokytojo*, 
kad Šiauliuose Viktorija Kocy- 
tė buvo sučiupta, kada mokė

įsakymas nevykdomas. Tai lai
koma smūgis de Gaulle vyriau
sybės prestižui.

— Mena Lis* kovo 12 grį
žo į Paryžių. Washingtone ir kildavo vėjas, prasidėdavo di- melstis savo dukterį. Mergaitė 

~ ■ buvo atimta nuo motinos ir
- šilti tik kovo pradžioje. perduota valstybės Jūriai.

New Yorke ją aplankė 1.5 mil. dėlės pūgos. Pradėjo truputi it- 
žmonių. l šilti tik kovo pradžioje.
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KODĖL PO 20 METŲ NEPASISEKĖ
SUNAIKINTI TIKĖJIMO LIETUVOJE

dau- 
įsiti-

Sovetskaja Litva Nr. 42 pa
skelbė M. Gedvilo, tariamo 
švietimo ministerio, straipsnį, 
vardu ‘ 'mokykla-vaikai-tėvai’ ’. 
Jame iškelia dramatinę šių die
nų lietuvio vaiko padėtį, kada 
jis atsiduria tarp tikinčių tėvų 
ir su tikėjimu kovojančios mo
kyklos. M. Gedvilas rašo:
Apie tėvus:

“Nereikia užmiršti, kad 
gelis tėvų yra religinių
kinimų žmonės. Nuo jų, o taip 
pat nuo aplinkos priklauso mo
kinių pasaulėžiūros sudarymas. 
Juk tėvai vadovauja vaikui ne 
tik tada, kada jis daro pirmus 
žingsnius, bet ir kai bando iš
tarti pirmą žodį; juk ne mo
kykla, o tėvai neša pirmą kar
tą kūdikį krikštyti į bažnyčią, 
o vėliau jau suaugusį už ran
kelės tempia į bažnyčią, prade
da sudarinėti jo sąmonėje su
pratimą apie “Dievulį” (mažą
ja raide. Red.) ir tuo pačiu su
daro vaiko pasaulėžiūros pa
grindus”.
Apie mokyklą:

“Įstojęs į mokyklą, vaikas at
siduria dviejų viena kitai prie
šingų pasaulėžiūrų įtakoje. Ga
lima įsivaizduoti, kaip sunku 
jam, dar nesumetančiam, pasi
rinkti teisingą kelią. Ko klau
syti — mokytojo ar tėvų? Mo
kykla čia ir turi sudarinėti ne 
tik mokinio materialistinę pa
saulėžiūrą, bet per jį ir pade
dant tėvam aktyvistam veikti 
atsilikusius tėvus. Reikia svy- 
ruo j autiem tėvam padėti spren
džiamame žingsny atsisakyti 
nuo religinių prietarų. Jeigu tai 
nepasiseka, tai reikia bent įti
kinti juos, kad nekliudytų mo
kyklai auklėti vaikus pagal šių 
dienų gyvenimo reikalavimus”.

Apie ateistinio auklėjimo re
zultatus:

“Nors mokytojai parodo rim
to auklėjamo darbo mokyklo
je ir už jos ribų, vis dar nema
ža mokinių lanko bažnyčią ir 
yra religinių prietarų įtakoje”.

“Negali mus džiuginti & toki 
abiturientai, kurie rašto darbe 
literatūrine tema per baigia
muosius egzaminus dėsto ta
riamai pažangias mintis, o iš 
tikrųjų veidmainiauja. Mes lai
kome savo darbo nesėkme, jei 
vaikinas ar mergina, baigdami 
mokyklą ir būdami, kaip tai
syklė, komjaunimo eilėse, pas
kui išduoda savo principus: ve
da ar išteka bažnytinėm apei
gom, krikštija savo vaikus, lai
kosi nuošaliai nuo kovos su vel
niava. Mus jaudina nemaloniai 
ir tokis jaunuolis, kuris netiki 
nei Dievą nei velnią, bet ne
turi sąžinės, tampa lupiku ir 
eikvotoju”.
Apie menko rezultato kaltinin- 
kus-mokytojus:

“Viena iš pagrindinių to 
(ateistinio auklėjimo nesėkmės) 
priežasčių — per silpnas gali
mybių išnaudojimas pamokų 
metu. Neretai galim sutikti mo
kytojų, kurie, pavyzdžiui, laiko, 
kad gamtos
ties pamokos savaime formuo
ja mokiniam materialistinę pa
saulėžiūrą. Dėl to pamokose jie 
tenkinasi naujos medžiagos iš
aiškinimu ir nepadeda moki
niam daryti išvadų, nekritikuo
ja religijos dogmų, kurios 
kuriem vaikam yra prigiję 
mie nuo mažų dienų,”

“Zoologijos, pavyzdžiui, 
mokoje mokytoja kalba

matematikos sri-

(nukelta į 3 psl.)

KAS LAIMES KANADOJE?
Kanados rinkimai balandžio 

8. Rungiasi labiausiai libera
lai ir konservatoriai. Liberalai 
visą laiką vyravo. Tik 1957, 
vadovaujami Diefenbakeiio, 
konservatoriai, po 22 metų val
džioje nebuvimo, laimėjo. Lai
mėjo 208 atstovus iš 265. Bet 
jau kituose rinkimuose jie te
gavo 116, ir reikėjo koalicijos. 
Kai pernai kilo konfliktas su 
valstybės departamentu, kuris 
reikalavo apsiginklavimo. Die- 
fenbakeris suėjo į aštrų kon-

NAUJAUSIOS ŽINIOS

APIE DIVIDENDUS

metams

Išmokėjimai nustatyti metų 
ketvirčiui, kuris baigiasi gruo
džio 31, 1962; viso 3S4U me
tams ir specialus ri'į pasto
viems indėliams įdėtiems spa
lio 16. 1961.

Apskaičiuojami metų 

ketvirčiais 
nuo padėjimo dienos

žemiaus>°- Ą
Naudokūes Taupymo
mis ka'r°yVYBtS *p’

- Vrmioa J

THE

KINGS 
COUNTY 
SAVINOS BANK 

Incorporoftd 1460

A Mutual Bank ", . . your monty 
workt only for YOU I"

Central Office 339 Eattern Park-ay 

Sroadwoy Office 135 Broad«oy 
Brooklyn, N. Y. 

Ma»»op.qua Office Hickivill. R0od

kai
na-

pa- 
apie

LIET. MOTERŲ ATSTOVYBĖS N. Y. klubo dešimtmetyje kovo 2 Baltų Laisves namuose kalba Lietu
vos gen. konsulas J. Budrys. Nuotr. V. Maželio.

TREČIAFRONTIMNKAI LIETUVOJE IR AMERIKOJE

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

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

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

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią. 
SSSR daų.......................................................... Licensed by Vneshpoallorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

-------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelj pasirinkimų medžiagų 
moteriškiems ir vyriSKieins drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jus gante gauti ir kitoKių reiKmenų tuiKaiuų siunti
mams pigiau nei uei Kur Kitur. Del papildomų įmorinacijų ir nemo
kamų KaniaraSCių rąžykite ai' apianKykite jums artimiausių skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y.

BHOOKLYN N. Y

AL 4-5456 
C H 3-OM 
E V 44952 
oi 5-aaua

fliktą su Amerikos vyriausybe, 
ir tada po 7 dienų jo vyriau
sybė sugriuvo. Dabar rinki
muose konservatoriai eina šū
kiu: Pirmiausia Kanada pas
kiau Amerika. Sakoma, jei Die- 
fenbakeris dabar laimėtų, tai 
jis turėtų dėkoti tik valstybės 
departamentui, kuris sukėlė an- 
tiamerikines nuotaikas. Ameri
kai labiau priimtinas liberalas 
Pearsonas, kuris dabar specia
liai buvo atvykęs Į New Yorką 
savo politinės linijos suderinti.

Europoje

Europos.

Europos rinka ir Amerika
Kada į Europą veržiasi su 

įtaka Chruščiovas.
stiprūs balsai prieš Amerikos 
įtakos šalinimą iš
Kongrese žemės ūkio valstybių 
atstovai rengiasi siųsti delega
ciją į Europą, kad nuspaustų 
muitus, dėl kurių Amerikos 
prekės negali įeiti į Europos 
rinką. Kongresmanai mano 
kad valstybės departamentas 
nepakankamai spaudžia.

Dirvoje vasario 20, 22. 27 
ir kovo 1 Bronys Raila atsiliepė 
dėl Metmenų žurnalo straips
nio apie “trečiąjį frontą”. Ta
me straipsny žurnalo redakto
rius skirstė lietuvių visuomenę 
į tris grupes: “antikomunistus”, 
“prokomunistus” ir “nekomu- 
nistus”. Pastarąją dar pavadi
no “trečiąja jėga.”, trečiafronti- 
ninkais ir ją reiškiantis įžiūrė
jo Vienybės laikrašty. Su ne
slėpdama simpatija, tariamai 
moksliniais, o iš tikrųjų išpūs
tais be aiškaus turinio žodžiais 
pateisino “trečiosios jėgos” at
siradimą. Vienybė tą straips
nį persispausdino su palankiais 
komentarais kaip, savo buvimo 
ir savo veiklos pateisinimą ir 
pritarimą.

Dirvos bendradarbis Br. Rai
la minėtais straipsniais ir at
siliepė dėl to “trečiojo fronto”- 
Jis nurodė, kad tai, ką daro 
Vienybė ir ką giria Metmenys, 
lietuvių gyvenime nėra naujas 
dalykas. Tai pakartojimas to, 
kas buvo jau nutikę nepriklau
somoj Lietuvoj išleidžiant 1930 
žurnalą Trečią Frontą ir ku
riant tų trečiafrontininkų sąjū
dį. Pats Br. Raila buvo to są
jūdžio ir to žurnalo narys, tad 
laiko save kompetentingu tą 
žurnalą laikyti “būdingu pavyz
džiu, kaip kultūros vardu . . . 
tautai skiepijami nuodai, pa
tarnaujama bolševizmo tiks
lams. Patiems darbuotojams 
kartais net nesusivokiant".

Trečio Fronto, 
bolševikam, ir

SPAUDA

PANAŠUMAI: sovietinės kultū
ros garbinimas

Apie Trečią Frontą: “Lietu
vos trečiafrontininkai aiškino 
proletarinės literatūros teoriją 
ir bandė kurti jos pavyzdžių. 
Socialinės pažangos vardu jie 
propagavo sovietines pažiūras 
į kultūros ir menų paskirtį, o 
bolševikinių tendencijų auto
rius, ypač rusus, ir taipgi save 
pačius stengėsi daryti respek- 
tuotinais nekomunistinėje vi
suomenėje- Visus kitus aršiai 
kritikavo, neigė, pajuokė, skel
bė esant atsilikusiais nuo gy
venimo, nesuvokiančiais prog
reso raidos, nematančiais tik
rovės ir aklais naujajai auš
rai”. *

bei apžvalgų rašytojas V. Sir
vydas pradėjo mums aiškinti 
(kam dar pritarė ir Metmenų 
redaktorius), kad mes Ameri
koje baisiai atsilikę nuo sovieti
nės Lietuvos gyvenimo tikro
vės, matome ten tik bloga, o 
nieko gero ir didingo, tos tik
rovės nepažįstame, esame ne
objektyvūs, naujo gyvenimo 
nesistengiame pažinti iš pirmų
jų ir tiesioginių šaltinių, esame 
apakę, - konservatyvūs ir maž
daug nemoralūs, nes ‘užmir
šome tautą’, jai ‘nebenorime 
padėti’, atskylame nuo kamie
no, atsisakome bendradarbiau
ti”.

— 39 - 2nd Avenue .....
— i3o w. I4tn bireet
— 3/0 Union Avenue

— 6uU Sutier Avenue 
Mt. rieasant Street. .....

• BOSTON 18, Mass. — 271 snavvmut Avenue .................. l-l 2-1767
• SuūTri BuaTUN, Mass. — 3o8 vvest aroadvvay .... Tel. 26s-UUr8
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Filimore Avenue ____ ____  TL 6-2674-
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Ctucago Avenue .............  S R 8-b966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halscead Street ---- ------- WAMW
• CLEVELANO 13, Ohio — 804 Literary Koad ............. TO Hu68
• DETROIT, Mich. — 7300 Mictngan Avenue .................. VI 1-533t>
• GRANU HAPIOS, Mietu — 606 driclge St., N.W.......... G L 8-2336
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. tampau ....... -....... TO 1-1575
• HARI FOKO, Lonn. — 132 FranKlin Avė.; CK 6-4724 / 2338u3O
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Sprmgtield Avė. ......... ES 2-4683
• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fitth Avenue ............... RI 3 0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., .................... G R 6-2681
• LOS ANGELES 22, Canf. — 860 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994-
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ........................... F0 3-856 9
• NEVVARK 3, N. J. — 428 Sprmgtield Avenue ............. Bl 3-1/97
• NEW HAVEN, Conn. — 508 Congress Avė..................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Mam Street ............................ MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street .............................. G R 2-6387
• PH1LADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. -------  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street _______ H U 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif.— 2076 Sutter Street ........... Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ......................... PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ................ S W 8-286 8
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox CIubBIdg.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IK VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR P1ECE GOODS CORP.

Tarp ano 
sitarnavusio 
bartinių trečiafrontininkų, 
stovaujamų Vienybės ir remia
mų Metmenų, autorius randa 
paralelę su eile “panašumų ir 
taip pat- skirtumų”.

pa- 
da- 
at-

Apie Vienybę: "‘Metmenų re
daktoriaus jai parinktas pavadi
nimas šiuo atveju yra gana tiks
lus: daug naujo ji neišgalvojo, 
tik dabarčiai pritaikė anų tre- 
čiafrontininkų tikslus ir meto
dus. Sovietinius ir bolševiki
nius Lietuvos autorius ji užsi
mojo patriotinei Amerikos lie
tuvių visuomenei pristatyti kaip 
respektuotinus ‘lietuvių rašyto
jus’. Ji pradėjo protarpiais, at
sargiai. persispausdinti jų ei
lėraščius. reportažus, paskai
tas. straipsnius ar prakalbas.— 
net tokių kaip A. Venclovos. S. 
Neries, E. Mieželaičio, T- Til
vyčio . .. Sovietinių rašytojų 
vyriausiam politrukui Mieželai
čiui gavus Lenino (anksčiau va
dintą Stalino) premiją, Vieny
bė perstatė tai kaip didelį ‘Lie
tuvos’ laimėjimą ir pačią pre
miją prilygino . . . Nobelio lite
ratūrinei premijai (!)”.

‘‘Vienybės leidėja ir redak
torė ir jos naujasis vedamųjų

IN2. J. MIKLOVAS su Rochesterio lietuviais studentais. Iš k. jd. Vld. Strazdas, M. Choromanskaitė. už
pakaly N. ftlapelytč, mok. Birutė Sedlickaitč. D. Jaušaitė. Al. Gečas, Laima Staikevičiūtė, inž. J. Mik- 
lovas ir Otilija Vosyliūtė. Jie visi dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės minėjime. Inž. J. Miklovas skaitė 
.paskaitą, studentai rinko aukas. Nuotr. R. Bliudniko.

SKIRTUMAI: Nepriklausomy
bės idėjos pagrindu

Lietuvoje,- buvę trečiafren
tininkai “vieno, ko jie dar ne
darė ir, kiek žinau, dar negal
vojo. tai atsisakyti Lietuvos ne
priklausomybės idėjos, j ei 
Kremlius susidarytų sąlygas o- 
kupuoti Lietuvą”.

“Vienybė toli pralenks Tre
čią Frontą, įkalbinėdama mum 
pažiūrą, kad reikia bendradar
biauti su ‘lietuvių tauta’ ir 
‘Lietuva', neatsižvelgiant į so
vietinės okupacijos faktą ir ne
keliant dabar nerealaus Lietu
vos nepriklausomybės klausi
mo. O ir vaikui aišku, kad tai 
reiškia bendradarbiavimą tik 
su Lietuvos okupantu, neprik
lausomybės idėjos išdavimą, da
bartinės padėties pripažinimą 
ir bent ‘laikinai pamiršti tau
tos išsilaisvinimo iliuzijas- Rau
donoji Maskva nieko tuo tar
pu daugiau iš mūsų ir nenori”.

“Bet Metmenų redaktoriui, 
išskyrus tik vieną atvejį (Vie
nybės naudojimąsi bolševiki
niais ‘faktais’), tai neaišku. 
Jam visos tokios labai ryškios 
‘apraiškos’ — tai ‘nekomunisti
nis blokas', net ‘tautinis įsipa
reigojimas’, 'laikraštinė atsako
mybė’. sentimentalus ar'skep
tiškas ‘realizmas'. Kaip moks
liškai ir nuo kokio aukšto sos
to!”

vakar nebuvo nė mažiau-

ko siekia-

patyrimai 
apraiškos 

rūšies

IŠVADOS:
■‘Man. kaip buvusiam trečia- 

frontininkui. tačiau jau nebe 
nuo
sios abejonės, kuo visa tai kve
pia. kur einama ir 
ma".

“Gausūs praeities 
ir visos dabarties
aiškiai rodo, kad tos 
“trečiosios jėgos’, ‘tretieji fron
tai'. ‘pasaulinės taikos sąjū
džiai'. ‘liaudies demokratų kon
gresai’ ir net ‘nekomunistiniai 
blokai' geriausiai tinka nesusi
vokiančioje visuomenėje skleis
ti 'artimesnį tarpusavio susipa
žinimą' ir visokių prieštaravi
mų chaosą, o taipgi skaldyti, 
mulkinti, nuodyti ir kai kam 
gal iš to susidaryti ir kiek ge
resnį pragyvenimo šaltini. Tam 
jie ir įsisteigia”.

200 Orchard S+. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y,

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. TeL GB 7-1130

DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėc ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnes.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 

ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po IV2 —2 mėnesių 

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

3 - jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525

Cor. DELANCY, N.Y.C.

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

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenve’ iki Delancey Street..

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Siuntiniai į LIETUVĄ ir kitus kraštus

BALTIC STORES LTD. .
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London E. 2, Engiand — TeL SH 0-8734

• Tikra lietuviška bendrove, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.

• Pasiunčiamo: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

• Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.

• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus. suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų 
uždarbio sumažinimą dneome TaxL

• Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvienam siuntėjui.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patornavijnuZ
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Atgaila nėra mėgiama nei 
maloni. Gana dažnai pašiepia
ma. Kam vargintis ir aUontis? 
“Sakyk, kad iš tų akmenų pa-

17. Tai šv. Patriko diena. Bet 
ji dar perdaug šiurkšti kalno 
gamta. Pasitaikė dar pusnių. 
Vienoje kronikoje rašotaa, kad

dangumi
ŠV. PATRIKAS atgailojo už 

savo tautą. Meldėsi ir vaęginosi 
taip sunkiai, kad net Viešpa
čiui pagailo savo tarno. Siun-

m. y. __________ '.. •« *a ametams*•«*»
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Adžubėiaus napyros ir panlavos
ĄrKrrkėl'M. ChHlŠčiOVO 7OH- 

tas. hnvo priimta': nrivačioię 
non'a^ians anriienriioie. Tai nė
ra eilinis ivvkis. J»s nepriklau
so nrio tu stai?iDAD’i. kuriam 
nnniežfos .Tonas XXIIT pas’žv- 
n»>. atsisekęs tradicinės, užda
rine ir santūrios, ankstyvesnių 
nnnioiiii JaikvsenOS. JOH3S 
XXIII. kaio dabar sakoma, žen
gia nuo sosto i žmones visų

vniv/i^ inrn’o žrnnnifos likimą. 
Toicn. Chruščiovo virito atvpill 
botu Dievo val’os “irodvmas”. 
Tokia 1n<rika seka iš Adžubė- 
ians UTiiomi’JOS anie Dievo 
snrpndimus. Jr tai vra pasity- 
Čioi’mac iš t’kė’ijno.

Istorija mums rodo k«d Die
vo Anyaizda rūnfoaci žmonių 
t’kėi’mu. ne iu nohtika. nors 
i> būto ir šv. Sosto vedama.

sidarytų duonos”. Bet akmens 
liko akmenimis, nes palikta ir 
įsakyta -atgaila. \

Akmenys rieda nuo šv. Pat 
riko kalno šlaitų, kai kopia mi
nios melstis ir atgailauti taip, 
kaip yra daręs Airijos apašta
las. Visų dieną ir naktį reikia 
praleisti po atviru dangumi. Ne
paisyti nei lietaus nei darganų. 
Pakilti prieš, patekant saulei.

Minios kopia dar tamsoje. 
Kabinasi už akmenų ir kru- 
mokščių. Žingsnis po žingsnio 
visais šlaitis. Tai nėra organi-

1113 metais 30 maldininkų žu
vo sniego sūkuryje. Vėliau pa
sirinkta vasarinė diena — lie
pos mėnesio paskutinis sekma
dienis. Tada kalnas aplimpa 
lyg kokiom skruzdėlėm, žmo
nės kopia su ilgom lazdom, su 
rožančiais, su guruliu duonos 
krepšelyje.

Prieš aušra suklumpa mi
nia senų -ir jaunų, moterų ir 
vyrų, vienuoliu ir kunigų, štai, 
ant akmens atsisėdęs po atvi
ru dangumi kunigas klauso iš
pažinties. Ten nuošalėle suklu
pęs ir susitelkęs meldžiasi jau-

zuota procesija, bet masė žmo- nas karys. Vyras ir žmona, vie
nių, kaip knibždynė. Iš toli- nas antrą apkabinę, stiepiasi 
iriausių Airijos kampų. Vieną ant aštriu akmenų krūvos, žiū- 
vasarą — 20,000. dėdami i begalines platvbes. Ir

Kitados buvo kopiama kovo tada pasakojama legenda.

t’kėiimu ir nažiūru; Užtat pra
sivėrė Vat’k^no durvs svečiui 
tok’o« valstvhės. kuri ateizmą 
<*v ve ridina visomis priemonė- 
niię. n«>r sekiodama tikinčiuo
sius iki krairio ir mirties. To
kiom anlinkvbėm savaime su
prantama. nriėmimas Adžuhė- 
ians ir jo žmonos. Chruščiovo 
dukters, sukėlė dideli dėmė
si.

Pratarimai anie ta vizitą 
tuo tarnu tėra išėie iš Adžube- 

lūnu. Jis išreiškė pasiten
kinimą: Įspūdis geras. Popie
žius savo asmeniu nevaržė, ne
sudarė lokio įtempimo, “nesi- 
kandž’oio”. Išskyrus ta šiurkš
tų bolševikini išsireiškimą. Ad- 
žubeius nieko naujo nepridėio. 
ko kiti lankvtojai. net ir neka- 
talikai. nebūtu sake. Dabarti
nis noniežius visiem palieka gi
lų isoūdi savo paprastumu ir 
nuoširdumu, savo tėviška mei
le žmogui. Adžubeiui dargi pa
sirodė. kad ir popiežiaus ran
kos tokios kaimietiškos, kaip 
jo tėvo.

Prisiminė ir Dievą. Esą žmo
gus sprendžia, bet Dievas nu
sprendžia: čelovek priedpolaga- 
iet. Bog raspolagajet. Tai atsa
kė žurnalistam, kurie klausė 
apie galimą Chruščiovo vizitą 
Vatikane.

Tuose žodžiuose nuaidi pa
šaipa. Adžubėjus nusivokia, ko
kioje vietoje jis lankėsi, žino, 
kad su Apaštalų Sostu sieja
mas tikėjimas, jog Dievo Ap-

Praeitv’p būta visokios ponie- 
žinė< nnlitilms. tačiau ii nmku 
nepalietė Kataliku Ražnvčfos 
tiesu. Ir dabartiniam Bažnyčios 
ęiKjir’nkime buvo pareikšta, kad 
dėl fikėi’mo t’ecų i iokią ko- 
A<rzistenciia nebus einama. Ad- 
7>iheius ir taį Įšiinranta-. Užtat 
iis nušnekėio anie koe^zisten- 
ciią valstybės su valstybe.

Varika^ac. kain valstybė, tu
ri didelės itakos daueelvie kraš
tu — aiškino Adžubeius. nuty
lėdamas kad toii didelė itaka 
nesiremia nei politine oreani- 
zaciia nei lilioutine Vatikano 
taritoriia — popiežiaus valsty
binio suverenumo simboliu. Ka
taliku Ražnvčios iė?a vra krikš- 
čioniškoie ideologiioie, su ku
ria Adžubeius nenorėtu santy
kiauti. Esą dėl idėiu kovojame, 
po’it’koie koeszistuoiame.

Toki aiškinima tegalima pa
vadinti paplavom, nes ir Sovie
tu Sąjungą nėra tik oolitinė or
ganizacija. Tai griežtai ideolo
ginė. ateistinė "valstybė, kuri 
su nieku nepalaiko grynai po
litinių ryšių. Visur spraudžia
si su savo komunistine dokt
rina ir bolševikine ideologija. 
Jei tai atimtume. Sovietų Są
jungos nebeliktų.

Popiežiaus motyvų tiem ne
paprastiem vizitam neskelbia
ma. Parodys laikas. Tuo tarpu 
tėra aišku, kad bolševikų nie
kas nesaisto, kur jie besilanky
tų. ir niekur jie nesilanko, kur 
nemato naudos. PAČIOJE kalno viriu nėję.

po.
— Neturėk tokio didelio rū

pesčio, Patrikai, —,r kalbėjęs 
jam angelas. — Tu išgelbės! 
tiek sielų, kiek jų tilptų ma
riose, kurias tavo akis užmato.

— Tai nedaug, — atsakęs 
šv. Patrikas. — žmogaus akis 
yra sifoną ir netoli mato.

—Na. tai tiek, kiek matai v 
žemės ir vandenų nuo to kalno.

— Permaža.
— Dar ir tiek, kiek tavo rū

bas turi siūlo gijų.
— Tiek gali išgelbėti kiek

vienas šventasis. ;
— Na. tai sutarkime: kas tik 

kalbės himną “Audite omnes” 
neregės pragaro.

— O! — atsidusęs šv. Pat
rikas. — Tas himnas ilgas ir 
sunkus!

— Užteks vieno posmo! •
Bet šv. Patrikas nenusileidęs 

nė angelui. Jis toliau atgaila
vo. kad tiktai daugiau išgelbė
tų savo tautos.

AIRIAM ir šiandien šv. Pat
rikas toks gyvas, lyg nebūtų 
prabėgę pusantro tūkstančio 
metų. Nė vienoje tautoie joks 
šventasis nėra taip giliai įau
gęs. ..' (S.).

ROŽANČIAUS malda šv. Patriko 
kalne.

Lietuvoje
(atkelta iš 2 psl.)

roolius, kalba apie žęmės išsi
vystymą. bet nė žodžiu neuž
simena apie tai, kad šie moks
lo duomenys visiškai paneigia 
biblijos mokslą apie žemę ir 
apie žemėje gyvenimo “sukū
rimą”. Klausiama, kodėl ji ne
pasinaudojo tokia gera proga 
ateistiniam auklėjimui, mo- 
kvtoia atsako: “Mokyklos mo
kytojų pasitarime mes nutarėm 
neminėti Dievo, nes pats gam
tamokslis savaime formuoja 
meterialistinę pasaulėžiūr ą”. 
Tai, žinoma, neteisinga; tai 
klaida, kada manoma, jog pats 
dėstomasis dalykas be mokyto
jo pagalbos bus mokinių pasi
savintas .... Mokytojai turi 
veikti taip, kad pamoka būtų 
arena, kurioje materialistinė 
pasaulėžiūra kovotų su religine 
ideologija” (Mokytojai čia atro
do logiškesni už savo “minis- 
terį” nes jeigu Dievo nėra, tai 
kam kalbėti apie tai, ko nėra!).
Apie kitus menko ateistinio re
zultato kaltininkus — kunigus:

“Dalis dvasininkų mėgina pa
laikyti religinius Įsitikinimus 
tarp darbo žmonių, veikdami 
jų nacionalinius jausmus, na
cionalines stygas, rodydamiesi 
esą liaudies interesų gynėjai, 
tradicijų saugotojai. Dėl to or
ganizuojant veiklą tarp moki
nių klasėje, būtina daug dau
giau dėmesio kreipti į dvasi
ninkų antiliaudinę veiklą, bur
žuazijos viešpatavimo laikais, o 
taip pat karo ir pokariniais me-

LAIŠKAS ŠVENTAJAM TĖVUI
Miuncheno lietuviai Vokietijo
je, minėdami šv. Kazimierą ko
vo 3, pasiuntė popiežiui Jonui 
XXIII, šio turinio laišką:

Šventasis Tėve,

Mus pasiekusiomis žiniomis, 
š.m. pradžioje komunistiniai 
bedieviai pradėjo vartoti nau
jas persekiojimo priemones 
prieš Katalikų Bažnyčią ir tikė
jimą Lietuvoje. Bedievybės a- 
paštalai ir agentai šį kartą pa
sikėsino sunaikinti kultą šven
tojo Kazimiero, kurį popiežius 
Urbonas VIII buvo paskelbęs 
Lietuvos globėju, o Jūsų Š’ ?n- 
tenybės, pirmatakas popiežius 
Pijus XII Lietuvos jaunimo ypa
tingu globėju. Todėl šventasis 
Kazimieras yra tapęs lietuvių 
tautai religinio gyvenimo sim
boliu, žadinančiu žmonių dva
sines jėgas kovoj už Dievo tei

ses ir Jo Bažnyčią. Ši lietuvių 
ištikimybė negalėjo patikti 
Maskvos bedieviškojo komuniz
mo vykdytojams Lietuvoj. Dar 
1953 metais sovietinių komu
nistų įsakymu buvo išimtas 
šventojo Kazimiero karstas iš 
Vilniaus katedros altoriaus, pa
skirto šventojo garbei, o pati 
katedra paversta paveikslų ga
lerija. Dabar N. Chruščiovas su
grįžo prie radikalių persekioji
mo metodų. Remdamiesi įsaky
mu iš Maskvos sovietiniai pa
reigūnai dabar prievarta plėšia 
šventojo Kazimiero paveikslus 
iš kitų bažnyčių altorių Lietu
voj. Turimomis žiniomis ši
taip buvo pasielgta Kamajų ir 
Vėžaičių bažnyčiose. Išimdami 
šventojo Kazimiero paveikslą 
iš Vėžaičių bažnyčios didžiojo 
altoriaus, sovietų policininkai 
tą paveikslą sukapojo ir suplė
šė.

tais” (Toki M. Gedvilo pareiš
kimai duoda suprasti, kodėl
taip paskutiniu metu daug ra
šoma apie kunigų “hitlerinę 
veiklą”).

Mes, Miuncheno lietuviai ka
talikai, susirinkę švęsti metinę 
šventojo Kazimiero šventę ir 
pranešdami Jūsų šventenybei 
apie Maskvos komunistų barba
riškus veiksmus prieš Lietuvos 
globėjo šventojo Kazimiero 

' kūltą, nuolankiai prašome Jū
sų šventenybę paskelbti pasau
liui mūsų sukruvintos širdies 
protestą, kad žmonės netikėtų 
N. Chruščiovo gražiais žodžiais 
apie taikingą koegzistenciją, 
nes po ja yra paslėpti vylingi 
sunaikinimo siekimai, kuriuos 
liudija daugelis komunistų dar
bų nelaimingoje tėvynėje Lie
tuvoje.

Muencheno miesto ir apylin
kės lietuvių susirinkimo įga- 

< lioti: (seka parašai)

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(12)
“O betgi lietuvių ištvermė nepalaužta, ypač 

Lietuvos jaunimo dvasia: prie pirmos progos Lietu
vos kariai, šauliai ir moksleiviai sukilo prieš Sovietų 
tiraniją ir visam pasauliui parodė komunistų propa
gandos melagystę — būk Lietuva savo noru pasida
vusi Sovietams, prarodė ir tai, kaip buvo nepaken
čiamas Lietuvos liaudžiai rusiškas bolševizmas” (Dar
bininkas 1941.VII.8).

Tais žodžiais iškelta jau sukilimo politinė pras
mė — lietuvių tautos krauju paliudytas pasisakymas 
už nepriklausomybę prieš sovietinę okupaciją. Šis po
litinės prasmės argumentas paskiau buvo gausiai var
tojamas lietuvių diplomatinėje ir. informacinėje ak
cijoje griaujant sovietų tvirtinimus, kad lietuvių tau
ta laisvu noru įsijungusi į Sovietų Sąjungą.

Šia politine prasme sukilimas buvo priimtas ir 
užsieniuose. Likimo ironija, kad toną tokiai prasmei 
pirmasis davė... Sovietų užsienių komisaras Mo
lotovas. Birželio 23, “kada Molotovas... prabilo iš 
Maskvos per radiją... jis nebesųsivaldė: paskuti
niais'žodžiais išsikeikė ant mūšų tautos sukilėlių. Tuo 
jis per vieną iš galingiausiųjų pasaulyje radijo sto
čių uždokumentavo visam laisvajam pasauliui, jog 
Lietuvoje įvyko gyventojų sukilimas prieš nepaken
čiamą sovietinę santvarką ... Tačiau už poros dienų 
susigriebė ir Maskva,susiprato, jog Molotovas pada
rė politinę kvailystę ... Todėl kitas Maskvos bolševi
kinės užsienių politikos galva-vicekomisaras Lozovs- 
kis — griebėsi Molotovo padarytąją klaidą atitaisy
ti. Sušaukęs užsienio spaudos atstovus, jis dėstė jiem 

kad neva lietuviai sukilę visai ne prieš sovietinę san
tvarką ... bet prieš jiems gresiantį pavojų iš nacių 
pusės. Esą paskelbimu Lietuvos nepriklausomybės ir 
sudarymu kitos vyriausybės jie tikisi nuo tokio pa
vojaus apsisaugoti... toks iš lietuvių pusės pasielgi
mas esąs naivus, nepagelbėsiąs jiems nuo nacių apsi
saugoti ir todėl sukilimas buvęs visai ne vietoje ir 
nereikalingas” (K. ŠkiFpa).

(Vicekomisaro Lozovskio pareiškimas verčia 
aukštyn kojom dabartinius sovietinius aiškinimus, 
kad sukilimas buvęs hitlerininkų darbas!).

Sukilimo moralinė ir psichologinė reikšmė atei
čiai buvo ta, kad tauta atgavo savim pasitikėjimą, 
kuris buvo reikalingas naujom okupacijom pakelti. 
“Mumyse vyravo ta pati kovos dvasia, kuri 1941 me
tais biržely pasireiškė sukilimo forma, ta pati, kuri 
per heleris metus spyrėsi rudųjų okupantų užma
čioms”. Tai nuotaikos tų, kuriem teko pakelti antrą
ją bolševikų okupaciją (J. Daumantas, Partizanai, 
48 p.).

Dėmesio verta pažiūra to. kuris ne tik ano sukili
mo įvykiuose nedalyvavo, bet niekad nėra matęs nė 
Lietuvos ir kuris tik iš dokumentų, kruopščiai rūpes
tingai surankiojęs faktus. 20 metų nuo sukilimo 
perspektyvoje atsiliepė apie to sukilimo prasmę. Tai 
Algirdo M. Budreckio “degree of Master” darbas, 1962 
apgintas Rutgers universitete, vardu “The Lithua- 
nian National Revolt of 1941”. To darbo išvadose au
torius kalba: z

“Per kelias kovų dienas žuvo per du tūkstančiu 
laisvės kovotojų. Tai didesnis skaičius negu aukos 
per t re jis metus kovose dėl nepriklausomybės (1918- 
21). Žuvusių didžioji dalis buvo jaunimas — jauni 
kariai, studentai, darbininkų vaikai ir net aukštes
niųjų mokyklų mokiniai. Tos aukos liudija lietuvių 
tautinės sąmonės intensyvumą. Nors nepriklausomy
bės metais buvo trūkumų, šios sukilimo aukos rodo, 
kad nepriklausomos Lietuvos jaunimas žinojo, kaip 
mylėti laisvę ir savo kraštą ir kaip aukotis, už tuos 
idealus” (231 p.).

II 
HITLERIO OKUPACIJOJE:

PASYVIOJI REZISTENCIJA
Lietuvos žmonės greitai įsitikino, kad nacinė 

Vokietija nepagerbs tai, dėl ko vyko sukilimas prieš 
sovietinę okupaciją — Lietuvos nepriklausomybės. 
Tačiau tebetikėjo, kad karo eiga nusilpnins Sovietų 
Sąjungą ir Vokietiją ir Lietuvai bus panaši proga 
nepriklausomybei atgauti kaip pirmojo pasaulinio 
karo gale. To laukdami, lietuviai stengėsi vokiečių 
okupaciją išgyventi su kuo mažiausiom žmonių au
kom, nesitraukdami nuo nepriklausomybės princi
po. — Antra, patirtis jiem rodė bolševikų ir nacių 
okupacijų skirtumą: bolševikai leido lietuviam turė
ti kai kurias politinės laisvės formos fikcijas — va
dintis respublikom, turėti ministerių ar komisarų ti
tulus, bet nepaliko politinės laisvės turinio — vals
tybinio savarankumo nei pilietinių asmens teisių: 
minties, ideologijos, asmens gyvenimo laisvės. Naci
nės okupacijos vykdytojai apie politinles formas ne
kalbėjo, bet paliko daugiau asmens laisvės turinio, 
neprievartaudami jo įsitikinimų. — Patirties palygi
nimas padarė išvadą: Lietuvos priešais Nr. 1 yra'So
vietų Sąjunga, priešas Nr. 2 yra nacinė Vokietija, 
kovojanti su Lietuvos priešu Nr. 1. Tokia išvada lė
mė lietuvių rezistencijos nacinei Volaetijos okupaci
jai pobūdį — pasyvus stiprėjantis pasipriešinimas, 
į pabaigą išvirtęs net ginkluotu pasipriešinimu. Jo 
istorijoje dvi dalys: Laikinosios vyriausybės ir “Zi 
vilvervaltungo”.

1. LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS 
SESIOS SAVAITĖS

a: Darbo įkarštis: administracijos sudarymas, 
nusovietinimas, socialinės lygybės siekimas

1941 birželio 24 dienos rytą, Kauno gatvėse te- ' 
beaidint paskiriem šūviam, paskelbtieji laikinosios 
vyriausybės nariai rinkosi pirmo , posėdžio Žaibo 
spaustuvėje, Donelaičio gv., priešais universiteto, rū
mus. Nedaug čia jų susirinko. Nebuvo paskelbto 
ministerio pirmininko K. Škirpos, užsienių reikalų 
ministerio R. Skipičio, apsaugos ministerio gen. St. 
Raštikio — jie dar tebebuvo laukiami iš Berlyno. 
Nebuvo nei vidaus nei prekybos ministerių — jie 
buvo jau deportuoti dar prieš sukilimą. Nebuvo dar

bo ministerio J. Pajaujio, finansų J. Matulionio, žemės 
ūkio B. Vitkaus — jie dar buvo provincijoje, dau
gumas bolševikų užimtoje. Bet laukti jų nebuvo ga
lima, kaip nebuvo galim'a nė svarstyti, ar paskelb
tieji prisiima pareigas. Momentas buvo tokis, kad 
kiekvienas jautpsi mobilizuotas ir įpareigotas skubiai 
veikti, nors tebuvo čia susirinkę tik komunalinio 
ūkio ministeris V. Žemkalnis Landsbergis, kontrolės 
ministeris Pr. Vainauskas, pramonės ministeris 
A. Darnusis ir švietimo — J. Ambrazevičius. Taip 
pat dar buvo LAF įgaliotinis L. Prapuolenis, Z. 
Ivinskis, St. Lūšys, Pr. Padalis ir eilė kovotojų, ku
rie buvo pasiryžę ginklu veikti, jei būtų mėginama 
veržtis į vyriausybės užimtą patalpą.

Pradžiai pirmininkaujančio pareigos priskirtos 
švietimo min. J. Ambrazevičiui. Tikėtasi, kad tai 
truks dvi tris (Senas, iki atvyks ministeris pirmi
ninkas K. Škirpa. Kai paskiau viltys nepasiteisino, 
pirmininkaujantis mėgino įsiūlyti tas pareigas atsi
radusiam jau finansų mimsteriui, politikoje daugiau 
patyrusiam J. Matulioniui, dar paskiau iš Berlyno 
atvykusiam su dideliu vyriausybinės praktikos sta
žu apsaugos ministeriui gen. St. Raštikiui. Bet nei 
vienas nei kitas nesutiko esamo fakto keisti, jau ma
tydami, kad tėra neilgo laiko klausimas.

Pirmas laikinosios vyriausybės uždavinys buvo 
— pastatyti atvyksiančius vokiečius prieš įvykusį 
faktą, kad Lietuva yra nepriklausoma ir jos vyriau
sybė jau yra atstačiusi tvarką įstaigose bei įmonė
se. Teko tad skubiai papildyti vyriausybės narių su
dėtį administracijos reikalui. Buvo sutaria tuojau 
pat kooptuoti pasiekiamus telefonu ar kitu būdu pri
šaukiamus asmenis: buvusį sovietiniame kalėjime, 
bet jau anksčiau laisvą M. Mackevičių — teisingu
mo ministerijai, tik pasirodžiusį iš saugumo kalėji
mo rūsių pulk. J, Šlepetį — vidaus reikalų ministe
rijai, inžinierių A. Novickį — susisiekimo, atsvyro
vusį tiesiai iš devintojo forto kalėjimo dr. Pr. Die- 
lininkaitį — darbo ministerijai, iki atsiras dr. J. 
Pajaujis, dr. K. Vencių — sveikatos, Pr. Vainauskui 
pridėti prie kontrolės dar prekybos ministerio parei
gas, S. Lušiui perduota'finansų ministerija, iki at
vyks J. Matulionis.

(Bus daugiau).
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Vasario 16-tos minėjimas
šiais metais Lietuvos nepri

klausomybės 45 metų sukak
tuvių minėjimas Patersone įvy
ko sekmadienį, vasario 24.

Iš ryto 10 vai. 30 min. buvo 
pamaldos lietuvių šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje. Šv. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasa
kė kun. Vytautas Demikis (ly
giai po savaitės, t.y. kovo 3, jis 
mirė), o maldą už Lietuvą lie
tuviškai ir angliškai perskaitė 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kinta. Po pamaldų bažnyčioje 
buvo sugiedotas Tautos him
nas.

Popiet 3 vai. lietuvių piliečių 
klubo salėje buvo iškilmingas 
susirinkimas, kurį pradėjo ko
miteto pirm. A. Masionis, pa
kviesdamas kun. V. Demikį su-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Vardo draugijos metiniai 

pusryčiai buvo kovo 10 po 
8:30 v. mišių. Nariai susirin
ko su savo šeimomis, taip kar
tu buvo ir bendri šeimos pus
ryčiai. Kalbą pasakė P. Nor
mali Schleigh, Baltimorės poli
cijos akademijos viršininkas. 
Pusryčiuose taip pat dalyvavo 
draugijos dvasios vadas kun. J. 
Antoszesvski ir prel. L. Mende- 
lis.
Jautienos kepsnio (Bull Roast) 

pietus rengia lietuvių posto 
154 legionieriai kovo 17 Town 
Hali. Eastern Avė. Jie kiekvie
nais metais šioje vietoje ren
gia du tokius parengimus. Pie
tūs prasidės pirmą valandą ir 
baigsis 6 v. Be jautienos keps-

Cleveland, Ohio
Balto pietūs
Balfas maloniai kviečia vi

sus dalyvauti pietuose, rengia
muose šv. Jurgio parapijos sa
lėje kovo 17. sekmadienį, nuo 
12 iki 4 vai.

Jūs, mielos lietuvės, neren
kite tą diena pietų savo namu
čiuose. o su šeimom atvykite 
tik tą vieną kartą į metus ir į 
Balfo rengiamus pietus-. Bilietų 
nebus, nes vaikučiai kartais vi
sai mažai valgo. Kiek kas suval
gys, už tiek ir atsilygins.

Mes lauksime ir tų, kurie 
mus prilankys, tik kavos puo
duką išgerti su savo svečiais.

Lietuviški pietūs su dideliu 
pasirinkimu bus pagaminti ge
rai prityrusių lietuvių šeimi
ninkių.

Balfo parengimų visas pel
nas ėjo ir eis vien tik jūsų se
sių ir brolių šalpai už geleži
nės uždangos.

Mes nemanome, kad šelpe- 
mieji tikėtų, kad jūs neatvyk- 
site į šiuos Balfo pietūs dėl ta
riamo laiko stokos.

Iš anksto dėkojame už atsi
lankymą ir už mūsų darbo i- 
vertinimą.

Balfo direktorius ir 
55 sk. valdyba

BOSTONO lietuvių tautinio šokių sambūrio 8 porų grupė dalyvavo Fausto operos pastatyme vasario 15 
ir 23 Bostone. Išpildė šokėjų ir kareivių roles. Čia matome šokėjų dalį.

PATERSON, N.J.

kalbėti invokaciją. Po to buvo 
pagerbti minutės tyliu susi
kaupimu žuvę už Lietuvos lais
vę ir sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Į minėjimą at
silankė kongresmanas Ch. Joel- 
son ir miesto meras X. Gra- 
ves, kurie sveikino lietuvių pa
siryžimą kovoti už savo krašto 
laisvę ir užtikrino, kad vėliau 
ar anksčiau Lietuva bus laisva.

Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakė inž. Vyt. Volertas iš Ri- 
verside, N.J. Jo paskaita buvo 
neilga, bet kruopščiai paruoš
ta, turininga ir daug pasakan
ti. Susirinkusiems paliko gilų 
įspūdį.

nio bus galima gauti austrių ir 
kitų gardumynų. Publika mėgs
ta šį lietuvių parengimą ir bi 
lietus greit išperka.

Sodaliečių nauja valdyba sa
vo veikimą pradeda bingo žai
dimais kovo 24. Pelnas skiria
mas dovanoms, kurias prieš Ve
lykas sodalietės išdalins lietu
viams seneliams, esantiems 
Baltimorės prieglaudose ir li
goninėse. Lietuvius senelius ir 
ligonius jos aplanko kasmet 
prieš Velykas.

Iškilmingos mišios prel. L. 
Mendelio intencija bus aukoja
mos kovo 24 10 v. Visi parapie- 
čiai kviečiami dalyvauti.

Lietuviu svetainės direktoriai 
paskutiniame savo susirinkime 
išrinko naują valdybą: pirm. 
Balsys Brazauskas, vicepirm. 
Aleksandras Burkus-Burke, fin. 
rašt. Kazys Dūlys, raštininkas 
Julius Šilgalis ir kasininkas Al
bertas Juškus. Į revizijos ko
misiją išrinkta Jonas Cuculis, 
Morkus Šimkus ir Juozas Aušt- 
ra.

Šiurpi nelaimė. Baltimorėje 
užaugęs Vincas Šilinskas buvo 
išsikėlęs gyventi į Caldvvell, 
Ohio. Ten užsidegė jo namas, 
ir begesinant ant Šilinsko už
griuvo kaminas ir jį mirtinai 
sužeidė. Velionis yra brolis ge
rai žinomo Alberto Šilinsko. 
kuris turi lietuvišką maisto 
krautuvę, ir lietuvių melodijos 
vedėjo Alberto Juško žmonos 
pusbrolis. Laidotuvėse Cald\vell 
Ohio. kovo 7 dalyvavo Juškai 
ir A. Šilinskis.

Jonas Obelinis
— •- —

Studentų at-kų draugovė 
ruošia gavėnios seminarą, ko
vo 23-24, Šv. Alfonso parapi
jos salėj. Seminaro tema: Ka
taliko Intelektualo problemati
ka šiandien. Seminaro paskai
tininkai: kun. Sabataitis. dr. A. 
Sužiedėlis ir A. Barzdukas. Bal
timorės ir apylinkių at-kai bei 
visuomenė yra nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti.

Rezoliucijų sekretorius Vac
lovas Čižiūnas perskaitė 3 re
zoliucijas: J.A.V. prezidentui J. 
F. Kennedy, J.A.V. Ambasado
riui prie Jungtinių Tautų A. 
Stevenson ir Amerikos Lietu
vių Tarybai. Rezoliucijas susi
rinkusieji priėmė be pataisų. 
Komiteto iždininkas A. Gudonis 
paprašė minėjimo dalyvius bū
ti duosniais, kaip ir kiekvie
nais metais, ir suaukoti tiek 
Lietuvos laisvės reikalams, kad 
vėl galima būtų išpildyti Pa- 
tersonui nustatytą kvotą. Per 
keletą minučių salėje buvo su
rinkta aukų 714 dol. ir 75 et. 
Vėliau aukų gauta 64 dol. ir 
50 et.

Pasibaigus aukų rinkimui 
prasidėjo meninė dalis, kurią 
pravedė komiteto narys meni- 
ninės dalies reikalams Antanas 
Rugys. Meninę dalį išpildė so
listė Irena Stankūnaitė (pianu 
palydėjo jos tėvelis J. Stankū
nas) iš Linden N.J., ir dekla- 
matorė Irena Veblaitienė iš 
Elizabeth, N.J. Ir solistė ir dek- 
lamatorė pasirodė puikiai, susi
rinkusiems be galo patiko. Abi 
menininkės buvo apdovanotos 
raudonų rožių puokštėmis.

Baigiant minėjimą A. Masio
nis komiteto vardu padėkojo 
parapijos klebonui kun. J. Kin
tai už gražias pamaldas bažny
čioje, kun. V. Demikiui už pa
mokslą ir invokaciją, Vytautui 
Gružui už įspūdingą salės pa
puošimą, inž. V. Volertui už pa
skaitą, svečiams amerikiečiam 
už atsilankymą ir gražias kal
bas, viešnioms menininkėms už 
gražią meninę programą, vi
siems komiteto nariams už 
darnų bendradarbiavimą, o vi
siems susirinkusiems už gausų 
dalyvavimą ir aukas. Ypatinga 
padėka priklauso komiteto na
rei New Yorko-New Jersey 
apskr. vyčių pirmininkei Dara
tai Dutkutei, šiame krašte gi
musiai lietuvaitei, kuri pati pa
sisiūlė įeiti į komitetą ir visur 
padėti rengiant šį minėjimą.

Po iškilmingo susirinkimo 
ten pat žemutinėje salėje buvo 
vaišės, kuriose dalyvavo virš 
60 žmonių. Vaišės, kurias gra
žiai parengė Ona Bell, talkinin
kaujant M. Gudonienei ir kt., 
praėjo draugiškoje nuotaikoje.

Barb. Paež.

— Paryžiaus lietuvių tauti
nių šokių grupei vasario 16 su
ėjo 15 metų. Grupę suorgani
zavo Aldona Šlepetytė, kuri ta
da studijavo Paryžiuje: dabar 
profesoriauja New Yorke. Vė
liau šokėjam vadovavo Vanda 
Augustaitytė, skulpt. Antanas 
Mončys. arch. Leonas Pabedins
kas; dabar vėl vadovauja A. 
Mončys. Pradžioje šokėjam gro
jo inž. J. Bulota; dabar jau 14 
metai akordeonu palydi Birutė 
Šlepetytė Venckienė. Šokėjų 
grupėje yra 7 poros.

MADŲ PARODOJE New Yorke kovo 10. Nuotr. V. Maželio

ŠV. KAZIMIERAS TESUJUNGIA I MINĄ ŠEIMĄ
Kovo 3 Los Angeles ateiti

ninkų šeimos šventė prasidėjo 
mišiomis šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje, kleb. kun. J. 
Kučingiui trumpai apibudinus 
ateitininkijos tikslus bei sieki
mus. Moksleiviai dalyvavo su 
savo vėliava. Ateitininkai ir jų 
šeimų nariai priėmė šv. Komu
niją.

Po to visi rinkosi į parapi
jos salę, kur laukė paruošti 
vaišių stalai. Kan. A. Steponai
čiui sukalbėjus maldą, sendrau
gių skyr. pirmininkui I. Med
žiukui tarus įvado žodį, per 
skaityti sveikinimai raštu. Fe 
deracijos generalinis sekret. 
dr. V. Vygantas, linkėjo skleis 
ti Kristaus mokslo tiesas ne tik 
žodžiu, bet ir darbais. Ateiti
ninkų Federacijos Valdybos 
linkėjimas: “.. .kad mūsų tau
tos globėjas šv. Kazimieras, ku
rio šventės išvakarėse jūs susi
renkate. savo skaisčiu pavyz
džiu ir didele tėvynės meile su 
jungtų visus ateitininkus, nuo 
mažiausio iki seniausio į vien
tisą šeimą, siekiant idealo visa 
atnaujinti Kristuje". Šie sveiki
nimai buvo sutikti susirinku
sių audringu plojimu, žodžiu 
sveikino nusipelnęs mūsų tau
tos veikėjas kan. A. Steponai
tis, atkreipdamas dėmesio į re
liginį gyvenimą, ir svečias kun. 
dr. P. Celiešius, pasidžiaugęs 
darnia Los Angeles ateitininkų 
veikla, kvietė apsilankyti į Dai
navos stovyklą. Be to, jis pa
pasakojo savo kelionės įspū
džius Europoje, pailiustruoda
mas ekrane parsivežtais lan
kytų vietovių paveikslais.

Toliau šventės dalyviai susi
kaupę klausėsi rašytojos lau
reatės Alės Rūtos premijuoto 
veikalo "Kelias į kairę” skai
tomos ištraukos. Išsipildymas. 
Alė Rūta ne tik produktyvi ra
šytoja. ji uoli visuomenininke 
ateitininkė, nepakeičiama pas
kaitininke. sumaniai dirbanti 
su moksleiviais ateitininkais. 
Del savo natūralumo ir paslau
gumo kiekvienam kultūriniam 
darbui yra labai mėgstama. Šis 
jos pasirodymas, kaip ir kiti, 
susirinkusių sutikti gausiu plo
jimu. Klausytojus prajuokino 
rašytojas J. Tininis, paskaitęs 
iš naujai paruošto spaudai rin
kinio novelę “Vanda". Įdomiai 
užiutriguodamas ir gale davęs 
staigų' netikėtinumą, kaip ir 
dažnai pasižymi jos novelės. 
Šventės dalyviai gėrėjosi pui
kiai atliktomis Z. Kalvaitienės 
dainomis. Apsigyvenusi mūsų 
kolonijoj. Z. Kalvaitienė ne tik 
nuolat kviečiama solo dainuoti 
organizacijų parengimuose, bet 
randa laiko dirbti ir su moks
leiviais ateitininkais. Jai akom
panavo jauna gabi pianistė R.

Apeikytė.
Moksleiviai ateitininkai, tal

kininkaujant D. Polikaitienei 
ir J. Ąžuolaičiui, pastatė B. 
Pūkelevičiūtės insccnizac i j a 
“Daržovių gegužinė . Dar

Draugo premijos — už ro
maną ir poezija - įteikiamos 
specialioje -šventoje Chicagojc 
kovo 24

LOS ANGELES, CALIF.

moksleivės E. Motiejūnaitė, lan 
kanti šeštad. mokyklos 8 sky
rių, gražiai paskaitė eilėraštį, o 
D. Kojelytė VII skyr. mokinė, 
referatą apie ateitininkų ideo
logiją. Gale buvo broliukų Nar 
butų trio dainos, akomponuo- 
jant tėveliui muzikui A. Nar
butui. Visus nustebino jų lais
vas laikymasis scenoje.

Laike šventės buvo praves
ta rinkliava moksleivių ateiti
ninkų būrelio stovyklai kalnuo
se. Surinkta 34 dol. 5 et., ku
rie perduoti būrelio globėjams. 
Šventė baigta Ateitininkų him 
nu. Vaišes suorganizavo sendr. 
skyr. iždininkė P. Raulinaitie- 
nė, talkininkaujant kitoms po

kos ANGELES, Calif., ateitininkų šventės programoje dainavo trys bro
liai Narbutai. Iš k. į d. Rimas, Virgis, Vygis. Akomponuoja jų tėvelis 
muz. A. Narbutas. Nuotr. L. Briedžio.

-DARŽOVIŲ GEGUŽINĖS” pastatyme dalyvavo gražus būrelis Los An
geles lietuviu vaiku. Jų kaukių balių suorganizavo jaunieji ateitininkai.

Nuotr. L. Kančausko.

ATEITININKŲ ŠEIMOS šventėje Los Angeles. Calif. Ii k. j <*• rA* > °J* 
Alė Rūta. A.F. kontrolės komisijos narys J. Jodelė. sendr. skyriaus pirm.

.I Medžiukas. Nuotr. L. Briedžio-

nioms. Dalyvavo daugiau šim
to žmonių. Šventė praėjo gra
žiai. Ateitininkai įsitikino, kad 
jie savo pajėgumo kartais ne- 
davertina. (m.)

Daržovių gegužinė
Los Angeles jaunieji ateiti

ninkai vasario 24 suorganiza
vo vaikų kaukių balių ir pasta
tė B. Pūkelevičiūtės “Daržovių 
gegužinę”. Vaidino: V. Ąžuo
laitis, P. ir K. Domakai. E. ir 
R. Motiejūnaitės. L. ir D. Kū
jeliai, R. ir A. Arbai ir R. Jo- 
delytė. Susidomėjimas parengi
mu buvo gyvas. Tėvai suvedė 
per 40 kaukėtų vaikučių, kurie 
visi buvo įjungti į programos 
išpildymą. Kaukių baliaus 
parengimu ir režisūra rūpinosi 
D. Polikaitienė ir J. Ąžuolaitis.

J.

— Amerikos lietuvių katali
kų istorijai parašyti darbai pa
mažu slenka į priekį. Tą min
ti prieš keletą metų buvo iškė 
lusi Kunigų Vienybė ir sudariu
si komisiją medžiagai telkti. 
Komisijon buvo pakviesti: prel. 
Pr. Juras, kan. J. Končius, kun.
J. Karalius. TV. Gidžiūnas, dr. 
A. Kučas ir S. Sužiedėlis. Per 
tą laiką susitelkė nemažai me
džiagos apie atskiras parapijas, 
tačiau ne visos, kurios buvo 
prašomos, medžiagą prisiuntė. 
Buvo sudarytas taip pat pla
nas atskiriem apžvalginiam 
straipsniam ir pateikti bendra
darbiai. Laikui bėgant kai ku
rie atsisakė, kreiptasi į naujus. 
Dabar pirmąjį apžvalginį to
mą yra pasiėmęs redaguoti 
prof. dr. A. Kučas. Dalį straips
nių jau turi, kiti rašomi. lėšo
mis rūpinasi prel. Pr. Juras, 
Lavvrence. Mass. Pinigai telkia
mi Essex Savings Bank “Lith- 
uanian Historical Committee of 
USA” vardu. Šiuo metu ban
ko sąskaitoje yra 4990.48 dol. 
Stambiausia suma yra įnešta 
kun. J. Karaliaus — 2000 dol.

— Lietuvių Istorijos Draugi
ja Chicagoje sausio 27 išrin
ko naują valdybą: pirm. dr.
K. A. Matulaitis, vicepirm. A. 
Vadopalas, ižd- A. Rūgytė, 
sekr- J. Dainau.skas, Rev. komi
siją — dr. kun. V. Bagdana- 
vičius, Č. Grincevičius, V. Liu- 
levičius. Draugijos leidžiamo 
žurnalo “Tautos Praeitis” re
daktorius J. Tijūnėlis.

— Lietuvių Fondas gavo a. 
a inž. P.J. Žiurio atminimo 
fondo sąskaiton 290 dol. Indėlį 
atstovauja LB Centro Valdyba.

— Prof Jonas Kuprionis 
(Ruston, Louisiana). anksčiau 
atsiuntęs Lietuvių Fondui šim
tą dolerių, papildomai atsiuntė 
dar S150-

— Litas, Montrealio lietu
vių bankas (Kanadoje), praėju
siais metais pasiekė arti dvie
jų milijonų (1.716.000) dol. ap
yvartos. Santaupos išaugo iki 
700.000 dol. Paskolų išduota 
374.540. Narių yra 743. Banko 
reikalus veda Domas Jurkus.

— Kennebunkport, Maine, 
prie šv. Antano gimnazijos bai
giama statyti didžiulė sporto 
salė su kambariais bendrabu
čiui ir mokslo reikalam. Kas ga
lėtų prisiųsti auką baigti tam 
darbui, prašomas rašyti: Very 
Rev. J. Gailiušis, Kennebunk
port. Maine.

— Inž. Vytautas Šliupas, A- 
kademinio Skautų Sąjūdžio pir
mininkas. tarnybos reikalais 
vienam mėnesiui išvyko į Boli
viją.

— Dr. J. Songaila, gyv. To
ronte, Kanadoje. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas. lanko Pietų Amerikos lie
tuvius.

— Alina Gražienė, dailinin
kė. iš Panevėžio. Lietuvos, at
vyko i Vokietiją. Laikinai gyve
na pereinamoje stovykloje.

— Jonas Tamulaitis, 65 me
tu. Lietuvos nepriklausomybės 
karų savanoris, mirė vasario 
26 seneliu prieglaudoje Ncw 
Market. Ontario. Kanadoje. Pa
laidotas vasario 28 Toronte, 
šv. Jono par. lietuvių kapinėse.
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gaus kartais trūkte trūkstant! 
tautai priklausomybės jausmo 
švirkšta, šitokia tautinių šokių

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES REIKŠMĖ
Vienas iš didžiausių 1963 m. 

JAV ir Kanados lietuvių gyve
nime įvykių bus tautiniu šo
kių šventė ChUcagoje. šis pa
rengimas savo , biudžetu nėra 
eilinis, nes kainuos apie 25, samprata nėra fantazija, kaip 
000 dol. šventės programa, su
trauksianti žiūrovų mases ir 
Šimtų šimtus šokėjų, truks apie 

, 3 vai. Kvla klausimas, ar tai 
nėra išlaidi pramoga, kai kitų 
būtinų lietuvybės tęstfnumui 
priemonių trūkste trūksta?

Į panašų klausimą gražų at
sakymą davė JAV gimęs ir čia 
į žmones išėjęs Amerikos lie
tuvis J-F. Gribeuskes, Cicero 
šv. Antano taupomosios bend
rovės sekretorius:

— Manau, kad ne. Lietuviai 
turi talentingų žmonių ir gerų 
darbininkų. Šventė padarys įs
pūdį ne tik mums, lietuviams, 
bet ir amerikiečiams.

J.F. Gribausko, šventės fi
nansų garbės pirmininko, žo
džiai verti gilesnio dėmesio, nes 
turi kelis esminius svarbos ele
mentus. Pirmu žvilgsniu, 3 va
landų traukinės programa lyg 
ir artėtų į holiwoodiškas išlai
dų proporcijas. Tai matomoji 
pusė. Nematomosios pusės iš 
karto sunku pastebėti. Tačiau 
šioji yra kur kas svarbesnė, 
nes joje kaupiasi daug energi
jos. darbo ir valandų. Kad to
kio pastangų sukaupimo išva
doje suartėjama, sielojamasi 
bei rūpinamasi kuo geresniu 
lietuvių tautos reprezentavimu, 
nėra abejonės. Taip pat nedve- 
jotina, kad bendras triūsas tu
ri nešti ir bendrų vaisių, nes 
žmonių masei siekiant bendro 
tikslo išsilygina ar bent gero
kai apnyksta erzeliniai skirtu
mai, ,o iškyla jungiantieji bend
rumai. Tokiu būdu visi atran
da savo natūralias vietas. J.F. 
Gribausko žodžiais tariant, ta
lentai iškyla, organizatoriai į- 
gaųna patyrimo, lietuvybės ir 
Lietuvos reikalai pajuda prie
kin. patiems sustiprėjant. ki
tiems savo gyvastingumą pade
monstruojant ir visiems bend- ir iškilmingus pusryčius. Šį kar- 
rai kartu naštos vežimą betem- tą ši šventė bus kovo 31, Kan

čios sekmadienį. Iš ryto 9 vai.

J. GRABAUSKAS Gribguskas, sutikęs imtis jam, J 
'■ .. bankininkui, laiką gaišinančio,

finansų organizavimo šventės 
balansui išlyginti. Kad jame 
plaka tauraus lietuvio širdis,' 
tai nepadaro io blogesniu ame- i 
rikiečiu. nes. burtią draugėn 
yra viena iš didžiausių tautinių 
ir pilietinių dorybių. Ši dory-- 
bė pastatė Izraelio tautą aidi; 
kojų net po 2,000 metų. Au!&<

nebuvo vaizduotės vaisius ir če
kų “Sakalų” sporto organizaci
jos net čekų tautos nepriklau
somybės kelyje. Žinia, būtų per 
optin-istiška teigti, kad Šokiai ,. a . 
jau būtų pats svarbiausias lie- čiausiajam lemiant, mums ne-1 
tuvybei išlaikyti veiksnys. Jie 
tačiau yra vienas iš svarbių
jų ramsčių.

Todėl 1963 liepos 7 Chikago- 
je ‘ įvykstanti tautinių šokių 
šventė yra remtiha visy lietu
vių. Tokį pavyzdį parodė JJF.Toki pavyzdį parodė JJF.

^reikės laukti nė dešimtadalio 
jų laukto laiko. Bet kas bebū-■ 
tų, lietuviai, kaip etruskai, iš^ 
plauks ir ant laivo šipulių, jei 
reikės ir bus vieningi. Ruošia
moji šventė yra geras tokios 
akcijos tarpsnis.

J. F. GRIBAUSKAS savo darbo kabinetete su “Vargo moky
klos” skulptūra. Nuotr. Grabausko.

KEARNEY, N. J.
Vyry šventė
Jau eilė metų kai lietuvių 

Šventojo vardo ir Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Centro 
nariai ruošia bendrą komuniją

piant. čia net kartos suartėja.

i

I A D I S 
SELLING 

SUPPORT-HOSE 
is profitable 

Write for details. 
CINFIOR'S HOSIERY 

15 W. 28th St.. N. Y. 1. N. Y.

As You Live
you will receive a 
dependable and ( 
good income if you 
invest your savings Į 
in our S. V. D. ^4 
ANNUITY
PLAN

ROOM ANO BOARD 
For ELDERLY LADIES tncludes 

Meals. Laundry, Television 
Nice Lawn and Sun Porch 

Call 
516 - Baldwin 3-2971

ŽURNALISTAS VL. BUTĖNAS ir Alg. Antanaitis šv. Antano Taupomo
sios Bendrovės patalpose, — Tautinių Šokių šventės finansų komisijos 
garbės pirmininko J- F. Gribausko svečiai. Nuotr. J. Grabausko.

ROOMS ANO BOARD

DISPLAY

MIRĖ MYKOLAS ANDRIUS

FREDA MONSOUR
MODERN ELECTROLYSIS — Hair 
removed forever giiickly, medically 
upproved; free consųltation, Hours 
by appointment. — Call BE 8-3400. 
entrance through B. Senter Jeweler. 
427 86th St., Bayrfdge. Brooklyn.

DURING LENT for your fresh de- 
licious fish come and visit us and 
convinee yourself — ’ the taste of 
fresh and finest grades of fish will 
tel) the whole story. Terminai Sea 
Food Market. opp. Macys 89-53 
165th SL. Jamaica. L.I.. JA 6-9399. 
— Fresh Fish Received Daily - -

ANTON’S OINETTES 
Specialists in KITCHEN and DIN- 
ETTE, CHAIR RECOVERY, also 
latest styling in Casual Dining Sets. 
Open Mon. - Tues. - Thurs. - Fri. 
tili 9 p.m. *
2460 Flatbush Avenue; CL 8-6637.

valdžios pareigūnai, kalbėtojai 
ir daug svečių, šį kartą į šią 
šventę yra oasižadėjęs atvykti 
visiems žinomas kun. L. Jan
kus. Balfo reikalų vedėjas. Jo 
svarus ir liaudžiai suprantamas 
žodis tikrai kris Į gera dirvą 
lietuvybės reikalams. Nariai ir

Štai, pav-, šventėje dalyvaus draugijos intencija bus mišios prijaučiantieji visada per šią 
“Ateities atžalynas”, tautinių ir bendra komunija, o po mi- šventę užpildydavo pilnutėlę 
šokių grupė, jungianti jau ke- šių — iškilmingi pusryčiai Lie- Lietuviu Kataliku Bendruome- 
lintos kartos amerikinį lietuvių tuvių Katalikų Bendruomenės 
prieauglį Jie susidurs su mūsų Centro didžiojoje salėje. Pus- 
mokykliniu jaunimu, ir abeji ryčiuose dalyvaus miesto ir kiti

1963 . VII. 7 d

ANTROJI JAV IR KANADOS 
LIETUVIŲ

TAUTINIU
ŠOKIU ŠVENTĖ

ČIKAGOJE

nės Centro salę. Tikimasi ir šie
met gausiai jų turėti. J.M.

Drau- 
vado-

Maldos Apaštalavimo 
gijos, kuriai ilgus metus 
vauia M. Kohanskienė, mišios 
ir komunija bus kovo 24 sek
madienį, 7:30 v. Bus pašventin
ta Svč. Jėzaus Širdies nauja 
draugijos vėliava. Po to bus 
pusryčiai parapijos salėje. Ko
vo 17 po 3 v. pamaldų įvyksta 
svarbus susirinkimas. Sopolin- 
gosios Dievo Motinos bažnyčio
je misijos prasideda kovo 18.

Vasario 28 mirė Mykolas 
Andrulis, išgyvenęs 75 metus. 
Velionis buvo gimęs 1887 m. 
Laižuvos miestelyje, Žemaitijo
je. Pabaigęs pradžios mokyklą, 
išvyko į Rvgą kepėjo amato, 
mokintis. Dirbo įvairiose Ry
gos kepyklose buvo atsidaręs ir 
savo kepyklą. Vedęs ir sulau
kęs šeimos 1920 metais grįžo į 
Lietuvą. Kaune, Šančiuose, ati
darė kepyklą, kur pradėjo ga
minti pirmąją plikytą duoną- 
saldžiarūgštę. Buvo preky b i- 
ninkas-patriotas. Skatino lie
tuvius verstis prekvba. Prisidė
jo prie Paramos kepyklos or
ganizavimo Kaune savo pini
gais ir patyrimu. Susirgęs šil
tine ilgesni laiką negalavo ir 
turėjo iš Paramos pasitraukti. 
Vėliau buvo pakviestas vado
vauti naujai, moderniai Borsto 
kepyklai, kur išbuvo vedėju iki 
karo pradžios. 1939 metais Vil
nių atgavus, su visd šeima per
sikėlė į sostine, čia buvo Lu
kiškių kalėjimo kepyklos ir 
ūkio vedėju. Už kalinių šelpi
mą maistu, bolševikam užėjus 
buvo suimtas Ir pasodintas ta
me pačiame kalėjime. Pergyve- 
nes visus karo žiaurumus, Lie
tuvoje išgyveno iki 1960 me
tų. Jungtinių Amerikos Vals
tybių viceprezidento R. Nixono 
pastangomis gavo progą, drau
ge su žmona atvykti į Ameri
ką pas savo vaikus, kurie po 
karo atsidūrė JAV. Būdamas 
dar stiprus ir turėdamas gero 
kepėjo patyrimą. Lithuanian 
Bakery Ine. savininkų Eliza- 
beth, buvo pakviestas kepyklą 
perorganizuoti ir duoną page
rinti. Velionis paliko nuliūdi
me žmoną Emiliją ir tris sū
nus: Artūrą, Adolfą, ir Alfon
są. žinomus sportininkus. Artū
ras žaidė krepšinį ir futbolą 
Lietuvos rinktinėje, o Adolfas

ir Alfonsas mūsų geriausioje 
tremties “Šarūno” komandoje 
garsino lietuvių vardą Vokieti
joje ir Prancūzijoje.

Velionis po gedulingų pamal
dų, kurias atlaikė prel. M. Ke- 
mėžis. buvo palydėtas į amži
no poilsio vietą kovo 5. Palaido
tas šv. Petro kapinėse, New 
Brunswicke, N.J. T. Y.

You also share in the AE 
great work of the Mis- 
sions and help in ėdu- 
cating Priests & Broth- 
ers for the Missions.
Certain tax advantages

A lasting Memorial and rememb- 
rances in many Masses and prayers.

Write for free Information
SOCIETY OF 

THE DIVINE WORD
Annuity Dept. . GIRĄRD,

7 DANCING IS FUN at M U MART1NI0UE CLUB
Music by Chic Morrison

M Cocktail Lounge
J Restaurant 
3 Ladies invited

tat c

Adm. Fri. Su... $
Sat. Evs. 61.7!

- tas i nei.
Adults Only

PA. at 6th Avė. 
PL 2-2234

Adolfo SCHRAGERIO

REAt ESTATE

Putnam County, N.Y., Mahopac. 45' 
3 bedroom Ranches. or HI-Ranches, 
< ios:e to schools X- shonning, Catholic 
Chureh near: lake rierhts. low tavęs, 
immediate occupancv. Price $19.500, 
lO'-J down. 30 years mortga«=,es. — 
Lindroos Construction Co.. RFD 3. 
Mahopac. Or call 914 MA 8-9092.

Rronx. N. Y. ALLERTON Avė. area 
Custom built. 2-family 6 & 6 rooms. 
Finished basement with toilet, ce- 
ramic tiled kitehen and bath.

SUP.ERB CONSTRUCTION
L & S Homes TA 9-2162

HOTELS

LOMBARDY HOTEL
Just Off Park Avė. Fine Home 
Away from Home”. Transients — 
Permanents. Air Cond. —■ TV. Near 
5th Avė. shops & theatres. Reason
able Rates including Continental 
Breakfast. Laurent Restaurant - 
Cocktail Lounge, 111 East 56th St.. 
New York City. PL 3-8600

Enjoy your stay at 2 delisrhtful Ho
tels when coming to the New York 
area. The inviting Rockledge Manor 
Motei, 35 Wellesley Avė., Yonkers, 
N. Y„ 914 YO 3-6100; and the Wind- 
hąm Motei, 5 Hudson St., Yonkers, 
N. Y., 914 YO 9-4569. Reasonable 
ra tęs. Your Comfort—our Concem.

RESTAURANTS

SALERNO Italian Restaurant
Finest Italian Restaurant in Queens 
“Special Lenten Dishes” — For 
Gracious Italian Food Try The

Lovely Immaculate
SALERNO Italian Restaurant 

117-11 Hillside Avė.
Richmond Hill - Open daily from

11 A. M.-Free Parking 
Tel. VI 6-9740

Member of Diners Club

GARDINERS RESTAURANT

KVIETIMAS

i Lietuviai demokratai, 13-jo distrikto.

j maloniai kviečiami aplankyti naują

demokratu būstinę 86-03 Jamaica

Avė.. Vvoodhaven, N. Y.

pres. ANTHONY SADOWSKI 
tel. VI 9-0208

Luncheons - Dinners - *-->cktails
Our Driftu’ood Room is now avail- 
able for small vreddings. showers. 
meetings and all sočiai funetions. 
62 Gardiners Avė., Levittown. N. Y.

Barney Murtagh — PE1-8330

NEAL'S RESTAURANT
G6 W. Fordham Rd. — FO 4-3892 

Excellent Cuisine - Open Ali Year.
Sea Food - Cjops - Steaks 

Weddings, Communion Breakfasts, 
Beėf steak parties, Confirmations, 
Banųuets, Sočiais. Catering. When 
Uptown — it’s Neal’s — FO 4-3892

STELLA D'ORO Italian Cuisine — 
"A Fabulou^ Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge, Dinner & Supper 
i la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway, near 238th St.. N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Mondays Call Kl 3-2245

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER& WEBER
| Augščiausios kokybės produktai
į! • Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai- 
| riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — Įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6į
? New Torte — 1654 tnd Avenue — TR 9-3047 Hempsteade — 319 Front Street — IV 3-5549 H

'Ttrp 85 - 86 g-viu>
R»dgew«r^de — 56-54 MyrtJe Avė. — VA 1-7968 
Astorijoje — 28-28 Steinuay St. — AS 4-3219

Flusbinge — 41-96 Main Street — Hl 5-2552 
Jackson Heights — 92-19 37 tb Avenue

— DE 5-1154

Vienintelis atstovas Amerikoje iiy vokiško 
." svečių kambario spintų

Turime nuolat mūsų sandėlyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas į bet kurią JAV-bių vietą.

3.36 East 86th St., N. Y. C.
Tarp 2-os ir 1-os Avenue • T R 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak.

B 
A 
L 
D 
A 
I

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, 6EIMOS. VAIKŲ

{▼airių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, poouvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

. VYT. MAŽELIS
422 Menahen Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y.

Tel. HYacmt 74677

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite visokeriopai apsidrausti; 
Šia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

AL8ERT F. PETERS - Petrauskas

WHITE HORSE TAVERN
bara** - restoranas
PRANAS SKUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA ATE. ffoodhaven 21, N. T. Tel. Tirpinta 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WMB GAUBI TAVHN

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. V. 

<Rldgewood> 
Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to. duodami 
polaidotuvfniai pietūs. Pir
mos rOMoe Itetuvttkas mais
tas prieinamomis kainomis.
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ONNELL

2-1197

JUOZO IR IZABELEI MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

Telefonas: Vlrginia 3-3544

HAVEN REALTY
FLOOR SCRAPING

DISPLAY

Naujai atidarytas

MICHAEL'S FUEL CO.
tėvo pėdomis.

JOHN ORMAN AGENCY

Tel. Vlrginia 6-1800

Imperial Gardelis
Visokiomis progomis gėlės pristatomos

UNITED AUTO COLLI8ION

5AZNY IINIŲ ŽVAKIŲ ŲtRBUJVE

RELlGlOUS CANDitS OF tVER) DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

(212) GL 6-0200 Resid. ILIinois 8-7118

BARLOWE
FURNITURE CO.

FLATBUSH MARINE PARK 
AND NEARBY AREAS

For Reservations call: 
TY 3-7133

C 4 E Electrical Appliances. Check 
our Iow prices before you buy that 
T.V., Radio, Camera or any electric
al appliance. We repair anything: 
electrical toasters, irons. T.V., ra- 
dios, phonographs. Call IN 2-6166-7 
ask for Eddie Forkos, 14 Duryea PI. 
opp. B’klyn Union Gas. Co. Special 
consideration for religious groups.

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.

versions, Store Fronte, Alteratlons, 
Mason Work. — Call MA 3-9841

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ĖSTATE - Insurance

veltui — F.TJ).

TURNPIKE BOAT SALES, INC. 
Jericho Turnpike - Smithtown

Skylights - Leaders - Gutters 
Repair Work a Specialty 

308 Franklin Avė., B’klyn 38, N. Y. 
Telephone MAin 2-7730

TtMEDO RAUROOM 
Ottėn tha FAMt 

CdlFr««—KB 4-7335 
2MB8Btt86wt4MAraue

NEW BONAPARTE 
1613 Avė M (Next to Etai Tbeatre)

KINGSWOOO White Mte.— Pike. 
New Hampshire all around camp for 
boys 6-16 yra. Baaeball. golf, crafte, 
bašketbnli, nature, aaiting, water 
akilng, deep sea flshtng, rtding trips. 
tutoring. Resident chaplain, 2 nurses. 
Fee $550. R. L. Smito. 120 T Beach 
Avė.. Larchmont, NY, 914 TE 4-5880

CROSS ISLAND Party Catering off 
premises catering to any size party. 
Every buffet expertly set-up and de- 
corated, meals perfectly served by 
experienced waiters & bar tenders. 
From a party to a banųuet Special 
consideration to religious groups & 
churches. 163 Nassau Blvd.. Garden 
City South, N. Y. — IVarihoe 9-5933

ARC ORNAMENTAL Iron Works
We do work anywhere in 5 Boros. 

Ornamentai Iron Work

AUTO SEATCOVERS
Car Tops, Cars of all make. Pro- 
duceris Sale! Tonneau Covers before 
$75, now$25; before $35, now$13A6 

Seat Covers $9.75 
ACE MFG. CO.

2334 First Ave^ New York City 
EN 9-6010

IMBRIALE SHORE GARDENS 
CATERING - WEDDINGS 

Banųuets - Communion Breakf ast 
Up to 200 Free Parking 

16 Bay Ridge Avė., Brooklyn 9, NY 
SHore Road 5-9336

AUTOMATIC TRANSMISSIONS 
Rescaled, Repaired and Completely 
Rebuilt All work done at reason- 
able prices. 1 year guarantee on all 
completely rebuilt parts. MANHAT
TAN TRANSMISSION SERVICE, 
547 W. 133th Street — TO 2-7213.

ROGER E. GARROW 
custom buildbr 

Spectatatagtal6 2 Fan&y Homes 
— genėtai vfctntty at latand Park,

to reUgtous groups^

turnyras.
— LAK varžybos su estais nu

keltos į kovo 24. Bus žaidžiama ant 
8 lentų Estų Namuose, Manhattan. 
Pradžia 3 vai. p.p.

Ladies: Hair off Face, Arms, Legs 
and Body. Safe, rapid, permanent, 
painless. Ebcpert to Sensitive ma- 
ture people’s needs. Free estimates. 
Results guaranteed.

E. CAPALDO
33 West 42nd Street, N. Y. C. 

8th Floor — PE 6-2920

FOR THE FTNEST OF LIQUORS 
SHOP AT THE HOUSE OF 

FORST LIOUOR STORE 
Free Delivery

265 Jericho Turnpike (off Plainfield 
Avė.). Florai Park, LI., N.Y. Phone 
FL 4-2105 — Ask for OTTO.

NEW LOCATION 
JAMES V. MANGANO 

’ Jasman Watch Co.
Diamonds - Watches - Jewelry 
76 W. 47th Street, Manhattan 

(near 6th Avė.) 
Cl 6-1860

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, 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. VI 1-4471

Complete Heating Installations 
General Motors Delco-Heating 

Licensed Installers
1815 Gatės Avė. (bet. Onderdonk &. 
Seneca Avė.), Ridgewood 27, N. Y. 
Plumbers Lic. No. 7843 • VA 1-9235

C U ĖST A 
MOVING EXPRESS

699 Amsterdam Avenue 
New York City 

LOCAL MOVING 
Fast Reliable Service 

MO 6-8191 — ask for M r. Rangel

- When You Buy PTJRNITURH! 
Secttanal X 3 cr 4 pieeea $59.00 each 
Kitcben Sėt 5 ptecea — $3495 Sėt 
Bedroom Sete ------- ------ $79.00

BROOKS FURNITURE
2239 3rd Avė., N. Y. C. (122 Street) 

LE 4-2550

WEST END LOUNGE 
F i nešt in American 
and Italran Foods

We specialize in Food the Way 
Mother cooked at Home Special 
Consideration to Religious Groups 

Call ES 2-9865 For Reservation
Ask for Mrs. Lombo 

2568 86th St.
Brooklyn, N. Y.

The MOUNT PLEASANT CATfe- 
OtJC CLUB. Rev. Daniel L Shan- 
non, OP, Moderator Dancė Every 
Fri. NighL Adm. $2.50; 9:30 p.m. 
Al Prine & his Society Orch. - Phil 
Guar & his Latin Rhythm.

HOTEL COMMODORE
42nd St. & Lexington Avė., N. Y. C.

DR. PAT NERI D.C. 
CHIROPRACTOR

Palmer and Diversified Methods
N. Y. C. Office:

370 7th Avenue — BR 9-1550
Islip, L.I.:

11 West Walnut SL — JU 1-3206

M'arta kambariai, rami rietą,*pigus ir skanus maistas. VleilbuCio 
salė ttnuomojama įvairiems pobūviams. Prie rirUbuCio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

NEUFELD AGENCY, INC. 
4S-19 Bruadway (Csm. 46th SL) 

Loog MmI City
AH Typto ctf Federtl and State 
Incpae Ttaes Prepared Here

Open Man.—Wed.—Fri. 10 AM. to 
8. PJC. Tuesd. and Tkurod. 10 A_M. 
to 5:30 PJ«. SSL 10 AM. TO 2 
PJL Also Gerisral Insurance and
Ufe.—Reni Brtate—Ndtary Public

AB 8-8888

REFRIG cabinets, etc. all types of 
furniture, baby cribs, chest sprayed 
likę new $35. Any color Free pick- 
up and delivery. Special considera
tion to religious groups. B’KLYN 
SPRAYING CO., 7115 8th Avenue, 
Brooklyn, N. Y. — TE 9-1266.

FARRELL TRAVEL BUREAU 
Ine.

All work done at reasonable rates 
All Work Guaranteed 

Special consideration to religious 
groups

Call PR 4-2076 — ask for Mr.
Whitehom, 988 Park PI., Brooklyn

Aiškini jdėta Mikėno partija, ku
rioje jis įveikė naujoji Sovietų čem- 
ptong Korčnojų.

— Chicagos miesto p-bės jvyks 
kovo 23-24 ir 30-31 d.d. Pirmenybė
se žada dalyvauti mūsų meisteris 
Povilas • Tautvailias, daugelio metų 
Chicagos ir Illinois čempionas, ir 
kiti lietuviai.

— Didmeisteris W. Lombardy, 
N. Y., davė simultaną. Bostono ir 
Massachusetto šachmatininkams. Iš 
34 sužaistų partijų didmeisteris lai
mėjo 29, 1 pralaimėjo ir 4 baigė 
lygiomis.

— Chess Review žurnalas, vasa
rio nr. talpina partiją su lietuviška 
pavarde: Strasdas - Kurt Richter, 
žaistų 1933 m. Berlyne. Iš bostoniė- 
kio dr. G. Katz, kuris tuo metu reiš
kėsi Berlyno šachmatų gyvenime, 
sužinome, kad Strazdas buvo stip
rus Berlyno žaidikas su juo ir jam 
teko rungtis, tačiau apie galimų 
Strazdo lietuviškų kilmę jis nieko 
nežino. G. Katz taipogi pažinojo 
Berlyno meisterį dr. P. Listą, vie
nok kad pastarasis buvo Lietuvoje 
gimęs ir augęs jis to nežinojo. Na
cių laikais dr. P. Listas grįžo į Lie
tuvą ir žaidė Lietuvos rinktinėje 
prieš latvius ir estus (1937). 1938 
m. jis persikėlė į Angliju, dalyvavo 
šachmatų turnyruose; prie jo pa
vardės buvo žymima “Lithuanian 
Master”. 1953 m. P. List laimėjo 
Anglijos žaibo p-bes, vienok čem
piono titulas atiteko kitam, nes jis 
neturėjo britų pilietybės. Listas mi
rė Londone, 1954 m.

LEARN TO DANCE at the ROELL 
DANCE STUDIO, 119-42 Metro
politan Avė., Kew Gardens. L. L 
Special Offer -r- 10 private lessons 
$35. — Foxtrot - ChaCha - TvrisL 
Be up to date—leam the Bossa nova

STEPONUI BUDRECKUI
mirus, žmoną Oną ir sūnų Klemensą jų skausme nuo 
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Room Dividers
Honest Prices—Work Guaranteed

General Repairvrork
For Free Estimates Call ES 6-3311
1649 McDonald Avė, Brookljm, N.Y.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6. N. Y
Telefonas STagg 2-5938

Collision Painting Specialists. Com
plete Repair Service — Foreign and 
Domestic Cars. Insurance work our 
specialty. Free estimates and tow- 
ing to our Garage — any size job. 
743 Greenwich SL, New York City. 
Call CH 3-9723, ask for TON Y.

Specializing in preparing INCOME 
TAX RETURNS for the public. — 
Open 6 days a week. Call ST 3-4380 
or 123 - 4338; 517 Nostrand Avė., 
Brooklyn. ask for H. A. FARRELL.

CARPENTRY - ALTERATIONS - 
Finished Basements. — Everything 
done at Reasonable Rates. All work 
guaranteed. Special consideration to 
Religious groups. — Call CL 8-6808 

Ask for 
MIKE DOMBARDI

T E R I ’ S 
1111 Avenue O, Brookljm 

ES 6-8820 
ReHgieus~artič]es - Missals 

Greeting' cards - gifts 
Amsco and Barron Books 

School Supplies

H A R OL D DU N N 
GENERAL CONTRACTOR 

and BUILDER

MORSCHER’S PO R K STORE
Namų gamybos dešros ir rūkytos 
mėsos. Geriaustos kokybės mėsos, 

lengvai vtršktaamT skilandžiai

GENE KELLY 
Moving 4 Storage

Local and Long Distance — Moving 
- Packing - Crating. Licensed piano 
movers. Commercial movers.
Special consideration to religious 
groups. Call GL 3-8000 — ask for 

GENE KELLY

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
84-09 Jamaica Ave„ Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, BrooHyn 11, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
------ We take all orders special price for Weddings and Parties --------  

Home-Made Bologna

CEMENT & t’LASTERING, water- 
proofing, all violations removed, all 
work done at reasonable ratas, all 
work guaranteed. Special conšider- 
ation to religious groups. — Call: 

Nl 9-8410
Ask for NICK STALLONE

JAMES J. HOLT A SON, Ine. 
Ėst. 1907

Roofing of Every Description

PETER PAN Domite A Muffins — 
all baking done on premises. 40 va- 
riėties of delicious Donuts prepared 
before your eyes. 1558 Flatbush Av. 
comer Nostrand Av. Call GE 4-9862 
Catering to groups, parties and so
čiai funetions. Ask for Joe Ambro- 
gio. Remember we sėli coffee also.

Rezervinė priešžaismyje ga
vo 0:9. Jauniai namie įveikė 
pirmenybių rungtynėse Pas- 
saicą 2:0.

šį sekmadienį mūsų savano
rių komandos keliauja į White 
Plains NY. Rungtynės įvyks 
George Washington HS aikštė
je, Central • Westchester Park- 
way, White Plains, N.Y. Šį se
zoną prieš šį priešininką mum 
tik pirmos rungtynės, pirmo ra
to susitikimas buvo atidėtas. 
Pernai namie laimėta 2:1, o 
White Plains baigta 1:1. Lai
mėjimas turėtų būti mūsų pu
sėje, bet svetimoje aikštėje ga
li visaip atsitikti. Rungtynių 
pradžia 3 vai. Rezervinės pra
deda 1:15. Jaunių A. komanda 
11 vai. žaidžia su Schwaben. 
Jaunių B komanda 11 vaL 
su MOTAB. _ Atletas ■

TUVIS. SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUL 
Artrtnr 40 E. 26th 6^ N.Y£, N.Y. 

T«L: MU 3-2928 
Savintakaa VACYS STEPONIS

•nd Mani of Savior, be yoen »t 
yov fingtnip*... Anjt’. Becmae Mt Mcrvd 
erom Kbe a Irriag iMag, jua Me fc M 
aifbt «ben joa awake ftam traaUed »leep... 
ahray* aear lo eaarfort yoa aad ia

nesugniauždė nė smarkūs ant
puoliai. Nebaisi pasirodė ir di
delė aikštė, r kurios pradžioje 
bijota. West New Yorkas pa
gal savo vietą lentelėje pasiro
dė labai stiprus. Ten dar ne 
viena komanda kojas pakratys.

— Baltijos Klubo pirmenybės N. 
Yorke užbaigtos galutinai sekančiai: 
1-2 vieta Znotinš ir Pamiljens su 
8%-2%, 3. Berzinš 8. 4-5. Žirnis ir 
Šukys 7, 6-8. Lacis, Staknys ir 
Veldemaa 6^, 9-12. Laurinaitis, 
Adomaitis. Paala ir Teho 6, 13. Ka- 
ert 5%, 14 -17. Purmalis^ Pagasts, 
Melstrads ir Gobinš 5, 18 -19. Tro
janas ir Yllo 4%, 20-22. Espenberg, 
Strolia ir Vasiliauskas 4, 23. Adarh- 
son 3. Viso žaidė 7 lietuviai, 11 lat
vių ir 5 estai. Pirmenybės tęsėsi 5 
mėnesius.
— Kovo’ 15 įvyks Pavasario žaibo

ACE FUEL OIL CORP.
Tte Company thaž Service Botit

UL2-7886
If yoe want the Bet cf Stfrice re- 
nvmber ACB FUM* CO, C08P., 
1 Cuffoy Streefc, BrooidyiL N. Y.

Rugtynės įvyko Memorial 
parke, kuris vietomis labai ba
lotas. Beje, tame pačiame par
ke mūsiškiai paskutinį kartą 
prieš West NY yra laimėję 3:1 
prieš 12 metų!

Lietuvių Atletų Klubas ir 
Filtbolo komasuios baidikai

Dance halls, Dining rooms — Lux- 
uriously decorated for Weddings - 
Engagement parties - Banquets - 
Bachelor parties. Reasonable prices.

Accommodation from 50 to 650 
Air conditioned

1209 Colgate Ave^ Br6nx, N. Y. 
(corner Westchester Avė.)

2 floors of beautiful furniture for 
every pocketbook. Check our prices 
before tmying. Bank flnancing ar- 
ranged.

BEDROOMS • LIVTNG ROOMS 
DINING ROOMS 

Lamps - Occasiomal Pfeces 
Modem - Contėmporary - Provlncial 

James Bartotta—Owner
SH 5-8484 

530-34 88th 9L, Brooklyn 
Opp. RK.O. Dyker Thtr.

Bet. 5tn Avemie A Ft. Ham. Pkwy.
- Send for Ftee Brochure

Fk tciiiitiir Man, Brora, N.Y. 
ma MA»SAU8AG» 
FMMtFttK Veal and Bert

PouRry Frrth D«fly 
UN 3-9007

GROŽIO SALIONAS 

"ROTA"
ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
J a m a i c a traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir LL 
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 

Woodhavea 21, N. Y.

DOMINfCK TIMO Cootractor
Everything and Anything in the 
Cbntracting Une. AB our work .done 
at reasonable rates — aB our vraric

PRINTING — 
DISCOUNTS 

WEDDING AND FAVORS 
10 Personai Memo Pads $3.25 

Ouality printing of every description 
PALMERI PRINTING 

1305 38th Street, Brooklyn, N. Y.
UL 3-2064

HENRY WEYDIG 8 SON. Ine.
FUHERAU HOME

J&lima gauti įvairiausio* rusies amerikiečių u uuportuo 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno 

188-55 LEFFERTS BLVD. R1CHMGND HILL, N. Y

Rengiame stalo teniso tur
nyrą šeštadieny kovo 16, Lie
tuvių atletų klube. Kviečiame 
dalyvauti visas šio sporto mė
gėjus bei mėgėjas. Registraci
ja ir grupėmis suskirstymas
10 vai. ryte. Turnyro pradžia
11 vai. Norint smulkesnes in
formacijos — skambinkite S. 
Remėzai tel. Ml 7-6189.

GUITAR INSTRUCTION
PRIVATE LESSONS IN YOUR 

HOME
Folk and Modem
Call HO 4-0166

Ask for Thomas Marano

Pereitu sekmadienį LAK ^r- 
moji vienuolikė apgynė pirme
nybių lentelėje savo antrąją 
vietą, nugalėdama West New 
York 3:0 (0:0). '

Mūsų futbolininkai į neįpras
tai didelę priešininko aikštę iš
ėjo žaisti tokios sudėties: Jan
kauskas; Vainius, Remėza H; 
Daukša, Kulys, Kerekes; Mile-, 
ris, Klivecka, Stucky, Budrec- 
kas, O Hara. Priešininkai iš kar
to labai smarkiai puolė, bet tuo
jau atsikando į kietą mūsiškių 
gynimą, kuriam puikiai vadova
vo Kulys. LAK perėmė inicia
tyvą ir beveik visą kėlinį spau
dė. Baudos aikštelėje išvertus 
KŪvečką ir Stuckį, teisėjas 
nereagavo. Budreckui su Stuc- 
kiu vėl prisivarius iki priešo 
vartų nepavyko nugalėti West 
NY vartininko. Antram kėli
nyje vėjas ir saulė buvo už 
mūsiškių pečių. LAK be atly
dos puolė. Teisėjui priteisus 11 
m. baudinį, Klivečka pasiekė 
1:0. Kėlinio viduryje Milerio į- 
mestą užribį Budreckas iš 16 
m atstumo pavertė puikiu įvar
čiu. Pagaliau West N.Y. var
tininkas, apakintas saulės, išlei
do iš rankų kamuolį, kurį Kli
večka lengvai įritino į vartus 
(3:0). Per paskutines 10 minu
čių priešininkas atkakliai puo
la, bet mūsiškiai atsilaikė ir 
du taškus parvivežė namo.

Jankauskas vartuose buvo 
užtikrintas, o gynime Kulys su 
Remeza H buvo nepraeinami. 
Puolime atkritus kraštams, 
ypač O’Harai, kovingasis Stuc- 
kis per ilgai užlaikydavo ka
muolį. Budreckas su Klivecka 
atidirbo už visus.

Užuojauta reiškiama Budrec
kui, kuris tą patį šeštadienį pa
laidojo savo tėvą. Velionis Ste
pas Budreckas jaunystės die
nom Žemaitijoje garsėjo geru 
sportininku. JDabar, sūnus eina

JOSEPH. J. NOE STUDIOS, Ine. — 
ECCLESIASTICAL WOODWORK. 
Craftsmen in: Pews, Altais, Rail- 
ings, Pulpite, Statues, Stations of 
the Cross, all types of Church furn- 
ishings. — 1952 Mayflower Avenue, 
NewYork 61, N.Y. UNderhill 3-8991

Po sekmadienio rungtynių 
jau ir skeptikai pradeda galvoti 
apie mūsų komandos pakilimą 
į aukštesnę lygą. Komanda, at
rodo, visai susicementavus. Jos

Boat Tratlers — No down payment, 
Low as $12 per mo. 700-2500 Ibs., 
14 - 25' boats. Complete line of ac- 
cessories for all make boats. Boat 
trailers, hubs, wheels, bearings, rol- 
lers, winches, tires, Custom Car 
hitchingsxtJust call 516 AN 5-3722
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Lietuvos vyčių Brooklyno a- 
pylinkės jubilėjinis susirinki
mas bus kovo 16, šį šeštadienį, 
7:30 v.v. Apreiškimo parapijos 
apatinėje salėje. Kviečiami vi
si 41-os kuopos dabartiniai na
riai, buvusieji nariai ir Xew 
Yorko senjorų skyrius.

Liet. Moterų Atstovybės New 
Yorko klubas, norėdamas su
pažindinti lietuvių visuomenę 
su Nevv Yorko lietuvių meni
ninkių darbais, kovo 23-24 Ap
reiškimo parapijos salėje ren
gia parodą, kuriai vadovauja 
dail. A. Kašubienė ir A. Vit- 
kauskaitė-Merker. Parodoje su
tiko dalyvauti mums jau gerai 
žinomos pienininkės ir mūsų 
jaunosios jėgos. Galima lanky
ti šeštadienį nuo 1 iki 6 v.v., 
sekmadieni kovo 24, nuo 10 
v. iki 6 v. Oficialus atidary
mas bus sekmadienį 12 vai. Žo
dį tars ir lietuvių moterų kū
rybą apibūdins P. Jurkus. Pa
rodoje dalyvauja: M. Balkuvie
nė, Dragunevičienė, B. Gerdvi- 
lienė, R. Ingelevičienė, E. Kul- 
ber, A. Kašubienė, A.E. Kepa
laitė, S. Plechavičienė, 0. Pel- 
davičiūtė-Montvilienė, L Šlape
lienė, A. Simutytė, E. Urbaity- 
tė, A. Vitkauskaitė-Merker, G. 
Uselytė, Žiliūtė, M. Žukauskie
nė.

Į pianisto A. Kuprevičiaus 
koncertą dail. V.K. Jonynas už
sakė savo bendradarbiams a- 
merikiečiams vieną ložę, E. Jur
evičiūtė Rockefellerio institu
te išplatino 22 bilietus. S. Ged
vilaitė Marymount kolegijoje — 
10 bilietų. Tuo būdu galime 
savo menininkus pristatyti sve
timiesiems. Koncertas bus ko
vo 31 sekmadienį, 2:30 v. 
Tovvn Hali. Nevy Yorke. Bilie
tų reikalu skambinti M. Žu
kauskienei: EV 4-2623.

Nuoširdžiai dėkojame Darbi
ninko koncerto programos va
dovui T. Bernardinui Graus- 
liui, kuris tiek daug įdėjo 
triūso ir darbo valandų, bei jo 
vadovaujamam jaunimui, kurio 
išpildytos dainos ir skudučių 
muzika ilgam paliks klausyto
ju atminime. Prelatui J. Mulz 
už leidimą dovanai naudotis sa
le. Jokūbui Stukui už gražius 
kvietimus į koncertą per Lie
tuvos atsiminimų radiją. Kon
certo bilietų platintojams — 
Marytei šalinskienei, L. Ulrich, 
O. Panetauskienei, P. Plak- 
tonienei, E. Sandanavičienei, 
Ginkuvienei, Jokūbaičiui ir k. 
Berniukus priėmusiom nakvy
nei — V. Kazlauskienei, I. Lu- 
gaičiams, Jasiriskams, E. ir R. 
Mesk, Dėdinams, Dubauskų 
šeimai bei tėvams, kurie prie 
mė savo sūnų draugus.

Rėmėjų būreliui, kuris parū
pino salę, suaukojo vakarienei 
maistą ir skaniai pavaišino 
jaunuosius choristus bei sve
čius. Marytei ir Juozui Šalins- 
kams. L. Ulrich. H. Rupeikie
nei. Ph. Gustaitis, A. Deltuva, 
Ažolienei, Barauskienei, I. Dič- 
pinigaitienei, J. Gomes, L. Gu
delienei, R. Jasinskienei,
Jonaitis. Ber. Young, V. Kaz
lauskienei, M. Kizis, H. Kul
bei, I. Lubienei, N.S. Paukš
čiams, E. Vainienei ir jos sū
nums, M. Virbickienei, A. 
Zink, Radžiūnams už skanius 
pyragus bei S.G. krautuvei už 
maistą. Visoms moterims, ku
rios tiek daug dirbo prie tų 
vaišių. Mergaitėms už patar
navimą koncerte — B. Baraus
kaitei, E. Malinauskaitei, E. 
Diržytei ir A. Mažeikaitei. Taip 
pat Dr. R. Somkaitei už kny
gų platinimą. Už rūbinėje dar
bus Ph. Gustaitienei, L. Ulrich. 
Už pagalbą koncerto laiku H. 
Rupeikienei, M. šahnskienei, 
M. Virbickienei ir kitoms mo
terims, kurios dirbo bei 
vienuolyno broliukams 
galba darbuose.

Visiems dalyviams, 
taip gausiai atsilankė, 
siems parėmusiems
ypač koncerto programos lei
dinį, kur prisidėjo ne tik mū 
sų biznieriai, bet ir organiza
cijos bei draugijos ir profesio 
nalai. Taip pat praėmusiems 
mūsų spaudos darbus bei šv. 
Antano mokyklos statybą. 
Nuoširdi padėka visiems.

T. Petras Banrunas, O.F.M. 
Darbininko Administratorius

D.

Paremkim 
lietuvių šalpą

visiem 
už pa-

GATVĖS 
VAIKI

6 vai. vak. 
Traukliu 
K. Lane 
niokvkla

BALFas

NEW YORKE Baltų Laisvės namuose kovo 2 Liet. Moterų Atstovybes N. Y. klubas minėjo 
metj. I

> savo dešimt- 
Nuotr. V. Maželio.

mn
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APREIŠKIMO PARAPIJOS IŠKILMINGI PUSRYČIAI
Jaunųjų moterų sodaliečių ir 

parapijos katalikų vyrų drau
gijos kovo 10 d. 10 vai. užpra- 

■ šė mišias kun. Bruno Kruzo in
tencija. Po mišių buvo sureng
ti pusryčiai, kuriuose pagerb
tas kun. B. Kruzas jo gimtadie
nio proga. Atsilankė daug na
rių. Visus stebino gražiai pa
puošti stalai ir didelis gimta
dienio tortas.

“Happy Birthday". Pirminin
kas Walter \Vandavage pasvei
kino kun. B. Kruzą, palinkėda
mas daug sveikatos ir toliau 
tęsti savo darbą, taip pat prisi
minė šeimininkes, kurios suren
gė vaišes.

Jaunų moterų sodalicijos pir
mininkė O. Aromiskienė pa
sveikino sodaliečių vardu, pra
šildama Dievo sveikatos ir viso.

ST. PILKOS REČITALIS BROOKLYNE

kurie 
ir vi- 

aukomis

Šį sekmadienį, kovo 17, Ap
reiškimo parapijos salėje 
giamas aktoriaus Stasio 
kos rečitalis, kuriuo bus 
gerbta jo sceninio darbo 
metų sukaktis. Programa 
riama poezijai ir dramos veika
lų ištraukoms.

St. Pilka deklamuos šių poe
tų eilėraščius: E. Matuzevi- 
čiaus, J. Aisčio, H. Radausko, 
VI. Šlaito, Nagio, B. Brazdžio
nio, V. Mačernio, J. Meko 
ir ištraukas iš J. 
nio, S. Čiurlionienės, Shakes- 
peare, A. Ostrovskio dramos 
veikalų. i

Programoje taip pat dalyvau
ja pianistė Aldona Kepalaitė, 
kuri paskambins M.K. Čiurlio
nio tris etiudus, Chopino bala
dę G minor, Debussy-toccatą.

ren-
Pil-
pa-
40

ski-

Mairo-

STASYS PILKA

ko kunigas daugiausiai trokšta.
Po visų linkėjimų kun. B. 

Kruzas padėkojo visiems už at
silankymą. gausias dovanas ir 
maldas. Prisiminė, kad visas jo 
gyvenimas prasidėjo Apreiški
mo parapijoje, čia buvo jo lai
mingi metai, kai ėjo į mokyk
lą. Po šventinimų buvo paskir
tas vikaru į šią parapiją. Bir
želio mėm švęs 25 metų sukak
tį, kaip jis čia vikarauja. Visą 
šį laiką dirbo su draugijom ir 
mokykla. Daugiausia dirbo su 
sodalietėm ir katalikų vyrų or
ganizacijom. Kad šios 
jos taip gražiai veikia, 
so ir nuo gerų narių, 
kalbėjo susijaudinęs,
sujaudino, narius taip išaukš
tinęs. Baigdamas prašė neuž 
miršti jo maldose, o jis mūsų 
neužmirš kasdien savo mišiose.

Jaunos moterys sodalietės 
kovo 22 8:30 v. Apreiškimo pa
rapijos salėje rengia metinį 
kortų ir “bunco” vakarą. Per 
šį vakarą laimėjimams bus iš
leista “Mink Stole".

Narė

draugi- 
priklau- 
Kunigas 
bet ir

Komp. Jeronimui Kačinskui, 
So. Boston Tribūne pirmam 
puslapyje paskyrė ilg o k ą 
straipsnį, papasakodamas jo 
gyvenimą, muzikos studijas ir 
kūrybą. Rašinys Įdėtas ryšium 
su kovo 24 koncertu Jordano 
salėje, kur bus išpildytos J. Ka 
činsko sukurtos mišios. Kon
certo pradžia 3 vai. popiet. Po 
koncerto ruošiama vakarienė 
choristam, solistam ir koncerto 
dirigentam. Svečiam įėjimas 
1.50 dol. Vakarienė bus lietu 
vių piliečių salėje.

Koncerto Jordano salėje ko
vo 24 reikalu šaukiamas ren
gėjų komiteto susirinkimas ko
vo 15 d. 8 v. v. šv. Petro pa
rapijos klebonijoje.

Lietuvos vyčiu pasitarimas 
jubiliejinio seimo reikalu bus 
kovo 16 3 vai. popiet, Brad- 
ford viešbutyje.

Sveikatos Įstaiga praneša, 
kad mažamečiams vaikams, ku
rie dar nelanko mokyklų, vais
tai prieš polio ligą bus veltui 
teikiami kovo 13, 15, 20. 21 ir 
22 visose požeminio traukinio 
stotyse ir sveikatos departa
mente nuo 10 vai. ryto iki 4 
vai. popiet.

Parapijos atlaidai — keturas- 
šimtė prasidės kovo 9 d. 8 vai. 
ryte šv. Petro bažnyčioje. Miš
parai bus- 7:30 vai. vakarais. 
Pamokslus sakys marijonas ku
nigas Jonas Duoba. Atlaidai 
baigsis sekmadienį, kovo 31, 
3 vai. popiet.

Naujosios Anglijos Kunigu 
Vienybės provincijos kunigų 
susirinkimas įvyks kovo 29 d. 
šv. Petro parapijos klebonijo
je. Susirinkimas pradedamas 
šv. Valanda 11 vai. ryto para
pijos bažnyčioje. Konferenciją 
praves vysk. V. Brizgys. Po 
pamaldų bus pietūs ir susirinki
mas parapijos klebonijoje.

WILLIAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.

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

t

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental Delicatessen
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue
• (kampas 86th Street)

Nevv York 28, N. Y.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

G ra bonus-Balsamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Ballas
F U N F, R A T, H O M F
Moderni koplyčia - Air conditioned

ALBIN J. BALTON-BALTRŪNAS 
Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

T. B. S KALINS
- Ša Ii tįsias 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prip ForAsf Parkway Station) 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčioj nemokamai visose 
miesto dalvse: veikla ventiliacija 

Tel. VTrtfnia 7-4499

Stasys Pilka, kurio 40 
sceninio darbo sukakties 
talis bus ši sekmadienį, 
17, jau atvyko į New Yorką ir
sustojo pas akt. V. Žukauską. 
Lydimas M. Žukauskienės lan
kėsi Darbininko redakcijoje.

metų 
reči- 
kovo

Motery Sąjungos 29 kuopos 
susirinkimas šaukiamas kovo 
20, trečiadienį, 8 vai. vakare, 
po pamaldų. Apreiškimo para
pijos salėje.

Jokūbas J. Stukas, Lietuvos 
atsiminimų radijo programos 
vedėjas, ne tik skelbė ir garsi
no Darbininko koncertą, bet ir 
pačiame koncerte pranciškonų 
šv. Antano gimnazijos statybai 
įteikė 50 dol. auką. Tėvai pran
ciškonai jam nuoširdžiai dėko
ja-

Aktorius St. Pilka lietuviška
jame dramos teatre dirba nuo 
1922 metų. Pradžioje jis reiš
kėsi Kauno Valstybiniame teat
re. 1926-29 buvo atvykęs į JA- 
V. kur aplankė lietuviškas ko
lonijas, grįžęs vėl vaidino ir 
režisavo Kauno Valstybiniame 
teatre, sukurdamas visą eilę 
neužmirštamų vaidmenų. Išei- 

' vijoje nuo 1944 pradėjo drami- 
nių-literatūrinių rečitalių kelio
nes. Dabar pastoviai gyvena 
Chicagoje. teatro klausimais ra
šo spaudoje, vaidina, režisuoja.

Motery Vienybės susirinki
me buvo padaryta rinkliava Va
sario 16 gimnazijai. Surinkta 
aukų 25 dol. Ta proga P. Mont
vila parodė įvairių filmų, ku
riuos jis nufilmavo lietuviškuo
se parengimuose. Helen Kulbei 
paaukojo Vasario 16 gimnazi
jai 10 dol. ilgametės Moterų 
Vienybės narės Susan Dom- 
kus prisiminimui. Pinigai per 
Balfą pasiųsti Vasario 16 gim
nazijai.

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI J 
VISUS KRAŠTUS 
pristatomi per 3-4 savaites 
Pilnai garantuota. Prašyki
te sąrašų ir kainoraščių

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 East 28th Street

N. Y. C. 16, N. Y. M U 9-0598

PTNIGAI Į IJSSR
PILNAI GARANTUOTA

Pristatome laike 2 savaičių 
Prašyk platesnių informacijų

GRAMERCY SHIPPING CO.
INC.
744 Broad Street
Nevvark, New Jersey 

Laicniuota ir pilnai bondyta.

1963 m. kovo-March 17 (L
4 vai. popiet,

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE
259 North 5th Street, Brooklyn, N. Y.

ruošiamas plačiai žinomo

režisieriaus - aktoriaus

Madų paroda pereitą sek
madienį Ridgewood Lanes sa
lėje Brooklyne sutraukė apie 
500 dalyvių. Svečių buvo iš 
Worcesterio. Waterburio. Put- 
namo, Stamfordo, Trentono, 
Philadelphijos ir kitų artimes 
nių bei tolimesnių vietovių. 
Moterų rūbus rodė 17 moterų 
bei mergaičių. P. Vaitaitienė 
iš Chicagos scenoje pasirodė 
vienuolika kartų vis su kitu 
jos pačios siūtu drabužiu. Ki
tos pasirodė po 3-4 kartus. 
Buvo ir keturi mažame
čiai su jų mamyčių siūtais rū
beliais. Parodą rengė Vasario 
16 gimnazijai remti būreliai.

STASIO PILKOS rečitalis Išnuomojamas kambarys, vir
tuvė ir vonia. Skambinti VI- 
7-9481.

PROGRAMOJE:

Savų ir svetimų autorių kūryba.
•Muzikinę programos dalį atliks pianistė

WAGNER THEATER
110 VVyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood. tel. VA 1-2613

Įžanga $2.00 suaugusiems 
$1.00 moksleiviams

Ti •■<'iadi**niai« — 12 vai. di«n'>s.
Penktadienį, kovo 15 d. — iki 
Trečiadienio, kovo 20 d.. 1963

Pirmą kartą Brooklvne
"DAS GLAS VVASSER"

REČITALIUI RENGTI KOMITETAS Lislotte Pulver. Gu t.-if Gruendgcns, 
H. Krahl. S Sinjen. H Janson ir kt.

DEMONSTRUOJAMI moterų rūbai madų parodoje kovo 10 New Yorke. 
Nuotr. V. Maželio.Ir naujausia Vokietijos aavait. apžvalga

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., Nevv York 9, N.Y. 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
Fanera] Home

Ine.
PETRAS KARALIUS

savininkas
Laidotuvių Direktorius

ir Balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST.
VVORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

I97 V/EBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir naktĮ 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-S434

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadvvay

So. Boston, Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildomo kiekvieną pageidavi
mą Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visu smulkmenų laidojimo

Joseph C. Lubm 
Euneral Dirretor

Telefonas: 268 - 5185


