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PIKTA SĖKLA MOKSLO DIRVOJE - 
Universitetus nori paversti židiniais opozicijos prješ 
Johnsono politiką. Hearsto spauda tai demaskuoja ir 
mato opoziciją pralaimint
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tikai dėl Vietnamo buvo la-
tybėse bilijonas žmonių yra val
domi ginklu vienos partijos, be

Kas paremia vyriausybės ir kas priešo politiką?
Savaitės politikoje vyravo Vietnamo klausimas — komunistai reikalavo, kad Amerika trauktųsi; 
jų šalininkai kartojo tą pat Amerikoje visuomenei suskaldyti ir nuteikti prieš vyriausybę, kuri te
besilaiko lanksčiai, bet kietai.

KOMUNISTAI: Amerika turi 
pasitraukti.

Prez. Johnsono “besąlyginių 
pasikalbėjimų” siūlymas komu
nistų buvo atmestas. Š. Viet
namas balandžio 17 paskelbė 
savo sąlygas: Amerika turi nu
traukti oro atakas, pasitraukti 
iš Vietnamo, palikti Vietnamo 
gyventojam patiem savo liki
mą spręsti tariantis su “išlais-

ALBERT MEYER, kardinolas, 
Chicagos arkivyskupas, balandžio 
9 mirė po vėžio operacijos, sulau
kęs 62 metų.

LIUTERONAI IR TIKYBOS 
PAMOKOS

Norvegijos liuteronu vvsku- 
pai pasiuntė parlamentui griež
tą protestą prieš tikybos pamo
kų skaičiaus mažinimą devyne- 
rių metų mokyklos programo - 
je. Reikalauja, kad būtų bent 
3 savaitinės pamokus.

Norvegijoje kaip ir Švedijo
je ar Anglijoje bažnyčia nėra 
atskirta nuo valstybės. Nors 
valdomos socialdemokratų tos 
Skandinavijos valstybės tebetu
ri ne tik karalius, bet ir vals
tybinę religija — protestantiz
mą.

Turkai, graikai ir7 r?

raketos Kipre
— Turkija balandžio 19 pa

skelbė nutarimą iškraustyti iš 
Turkijos Graikijos piliečius. Jau 
perna, jų išvyko patys 9,000. 
dar liko 3-4,000. Nutarimas ne
liečia 50.000 graikų, kurie yra 
Turkijos piliečiai.

— Kipre, kaip pranešė pre
zidentas Makarios, greitai bus 
Įtaisytos Sovietų raketos. To
kios pat kaip Kuboje.

— Vasaros laikas pradeda
mas balandžio 25. sekmadienio 
naktį. Laikrodžius re.kia pa
sukti pirmyn vieną valandą.

— H. Cabot Lodge balandžio 
13 prezidento pasiųstas į pasi
tarimus su Australija. N. Zelan
dija. Formoza, Korėja, P. Viet
namu. Cabot Lodge buvo Ame
rikos atstovas P. Vietname, ir 
jo laikais buvo nužudytas pre
zidentas Diem. 

vinimo frontu”. Sovietai pa - 
skelbė netrukdysią vykti “sa
vanoriam” į šiaurės Vietnamą, 
jei Vietnamas to prašys. Kom. 
Kinija balandžio 18 pakartoti
nai atsisakė priimti Anglijos 
min. pirm. Įgaliotinį buv., užs. 
reikalų ministerį Walkeri pasi
kalbėjimam dėl Vietnamo. Af
rikoje Sovietai mėgino paveik
ti valstybes, kad paremtų So
vietų liniją prieš Ameriką Viet
nam klausimu. Pirmoji prita
rė Uganda.

— Sovietų min. pirm. Kosy
ginas balandžio 19 grasino-pa
vartoti priemones pr.eš Ameri
kos “oro atakas” ir prieš “nuo
dingas dujas”.

REFORMŲ KLIMATE: ramdomi karštie
ji reformų priešininkai ir šalininkai

Vatikano susirinkimo pasisa
kymai dėl bažnytinės vienybės 
ir dėl liturginės reformos sukė
lė dvejopas bangas — šalinin
kų ir priešininkų. Bažnytinei 
vyresnybei atskiruose kraštuo-

Katalikų martirologija

Vokietijos katalikų vyskupai 
paragino katalikų mokslo aka
demiją. kad išleistų Vokietijos 
katalikų martirologiją — sąra
šą nukankintų ar kalėjimuose 
kankintų katalikų nacių lai
kais. Tokis sąrašas turi atremti 
dabar kai keno pastangas vary
ti propagandą, jog katalikai 
rėmė h.tlerizmą.

The Tablet isidė'o Sibiro lie
tuvaičių maldų vertimų i sep
tynias kalbas montažą su kun. 
L. Jankaus nuotrauka. Paminė
jo taip pat apie rožančių, dary
tą iš juodos duonos vieno iš 
lietuvių, kurių Sibiran sovietai 
išgabeno 300.000.

Respublikonai už 
Johnsono politiką
— Respublikonų vadas sen. 

Dirksenas pasisakė už Johnso
no politiką Vietname prieš se- 
nat. Fulbrightą.

— Olin D. Johnston, So. Ca
rolines sen. d., balandžio 18 
mirė plauč.ų uždegimu.

— R. Kennedy ir Keatingo 
rinkimų priemones svarstė tre
čiųjų komitetas ir rado, kad R. 
Kennedy nusikalto garbingu
mui, skelbdamas netiesą apie 
Keatingo veiklą senate.

— Valstybės departamentas 
svarsto ginklų davimą arabų 
valstybėm — Irakui, Jordanui, 
Libanui, Saudi Arabijai..

— Žemės ūkio sekretorius 
Freeman balandžio 19 komisi
joje prekybos su komunisti - 
niais režimais klausimui tirti 
pasisakė už prekybos išplėti
mą.

— Studentų laikraščių atsto
vam vykti į Kubą valstybės de
partamentas nesutiko duoti pa
sų.

— Minnesotoje nuo potvy
nio nuostolių esą 30-40 mil. 
Be pastogės liko 19,000.

Gub. Rockefeller is veta
vo nutarimą atlyginimo mini
mumą pakelti iš 1.25 iki 1.50 
dol. valandai.

AMERIKA: jokia žmogiškoji 
jėga mūsų nepašalins

Prez. Johnsonas balandžio 
17 atsakė: komunistai derėtis 
nenori, bet Amerika derybom 
palieka duris atviras. Tačiau 
puolimų nesustabdys, kol šiau
rės Vietnamas neatsisakys nuo 
agresijos, ir jokia žmogiškoji 
jėga Amerikos nepašalins iš 
Vietnamo, kol Amerika ras 
savo buvimą ten reikalingą P. 
Vietnamo laisvei. Valstybės se- 
kret. Rusk bal. 17 pareiškė, 
kad vyriausybė svarstė suma
nymą sustabdyti oro puolimus, 
bet ji atmetė, nes “tai tik pas
katintų agresorių ir keltų nusi
vylimą mūsų draugam”.

se tenka aušinti, ramdyti ir 
vienus ir kitus entuziastus.

— Amerikoje, Baltimorės 
arkivyskupo kardinolo Shehan 
reikalaujamas, kunigas ir pro
fesorius Gommar A. De Pauw 
sutiko pasitraukti iš “katalikų 
tradiciortąlistų sąjūdžio”, kuris 
pasisakė ^prieš liturgines refor
mas ir kaltino jas katalikybės 
suprotestantinimu.

— Vokietijos vyskupai išlei
do Įspėjimą susilaikyti nuo 
bendrų pamaldų su nekatah - 
kais, kad nebūtų painiavos.

— Prancūzijos vyskupai turi 
daugiausia vargo su abiem pu
sėm. K„vo 25-27 bendras vys
kupų komitetas pasmerkė kata
liku studentu vadus, kurie ka
talikų akciją norėjo paversti 
politine organizacija, bendra
darbiaujančia su kairiosiom po
litinėm organizacijom. Bet pa
smerktieji nenusileidžia. Pa - 
skelbė savo manifestą, kad 
naujas katal.kybės supratimas 
reikalaująs eiti į visą gyveni
mą ir tt.

Prancūzijos vyskupai įspėjo 
ir vadinamus dešiniuosius, ku
rie ėmėsi akcijos pr.eš Vatika
no liturgines reformas, ėmė kri
tikuoti jų šalininkus kunigus, 
vadindami vos ne marksistais. 
Su tokia kirtiką pasirodė net 
atskirų veikalų.

Stalinas ir Chruščiovas 
svarstyklėse

Sovietų Literaturnaja gaze- 
ta paskelbė maršalo Ivano Ba- 
gramiano straipsni. kuriame 
baltinamas Stalinas ir visai iš
metamas iš antrojo pasaulinio 
-karo istorijos Chruščiovas. Mar
šalas rodo Stalino pastangas 
sustiprinti kariuomenę prieš 
Hitlerio užpuolimą, o Chruščio
vo rolė kovose dėl Ukrainos 
visai nutylėta. Pažymėtina, kad 
prieš dvejus metus tas pats 
maršalas kitaip rašė.

— Rytų Berlyno spaudoje 
pasirodė raginimai grąžinti 
“Herr” ir “Frau” vietoj dabar
tinio “draugo”.

— Kanadoje, Montrealio ka
lėjime, vienas iš 4 sąmokslinin
kų, kurie rengės, susprogdinti 
New Yorke Laisvės statulą, pa
sikorė.

— Vilniuje balandžio 17 ap
temo nuo dulkių pūgos, kuri 
prieš kelias dienas buvo siautu
si vidurio Azijos dykumose.

VISUOMENĖJE? šalininkai 
priešo ir šalininkai vyriausybės

Washingtone balandžio 17 
demonstravo prie Baltųjų Rū
mų 15.000 studentų, sugaben
tų specialiai iš daugelio 
universitetų. Reikalavo trauk
tis iš Vietnamo. Demonstraciją 
organizavo “Students for De
mocratic Society”; Times vadi
na tą organizaciją “kairiai
siais bet ne komunistais” (pa
ralelė Americans for Democra
tic Action); organizacija turinti 
skyrius 63 universitetuose.

Kovos eina
— Vietnamo kovose Ameri

kos ir Vietnamo lėktuvai kas
dien bombarduoja šiaurės Viet
namą ir Pietų Vietname komu
nistų telkinius. Balandžio 19 
trys helikopteriai buvo pašauti, 
ir žuvo 9 lakūnai amerikiečiai. 
Per porą dienų žuvo viso 12 
amerikiečių.

— Šiaurės Vietnamo sostinė 
esanti apsaugota Sovietų rake
tom. siekiančiom lėktuvus iki 
100.000 pėdų 25 mylių spindu
liu aplinkui. Raketos tokios pat 
kaip Kuboje, kaip dabar atga
bentos i Kiprą.

— Apsaugos sekr. McNa
mara balandž^lS lįžvyko i Ho
nolulu, kur Amerikos karinė 
vadovybė tariasi dėl Vietnamo.

SENAS APARATAS, NAUJAS VEIKIMAS: prez. Johnsono politiką vykdo paveldėti iš prez. Ken
nedy žmonės — prez. patarėjas M eGeorge Bundy, aps. sekr. McNamara, valst. sekr. pavaduotojas Bali, 
valstybės sekr. Rusk.

DE GAULLE SU MASKVA - prieš Ameriką ir Vokietiją
Prancūzija atsisakė prisidėti 

prie Amerikos bei Anglijos žy
gių Vokietijai sujungti. Pran
cūzija laukia pirma susitikti su 
Sovietų min. Gromyko, kuris 
atvyks baladžio 25. Su juo 
bus aptartas ir Vokietijos li
kimas. Anksčiau Prancūzija siū
lė, kad Vokietijos likimas būtų 
sprendžiamas Vokietijos kaimy
nų, tai reiškia, Sovietų, Pran

PINIGŲ IR AUTOMOBILIŲ —Kosyginas
Sovietų min. pirm. Kosygi

nas balandžio 19 skelbė, kad 
naujas penkmetis 1966 - 7 0 
sieks — didesnio atlyginimo ir 
daugiau prekių, ypačiai automo
bilių.

Pramoninėje gamyboje atly
ginimo minimumas dabar esąs 
40-45 rubliai mėnesiui. Atlygi
nimo vidurkis apie 100 rublių 
(110 dol.) mėnesiui.

LENKIJOJE 
ANTISEMITIZMAS

Lenkijoje augąs antisemitiz
mas, ypačiai tarp jaunimo. Žy
dai laikomi esą privilegijuoti. 
“Ar turi telefoną?” klausia len

Sen. Fulbrightas balandžio 
18 pasisakė už laikini oro ata
kų sustabdymą. N.Y. Times pa
naudojo net ir popiežiaus Pau
liaus velykinę kalbą propagan
dai už derybas Vietname — 
esą popiežius “ragino derėtis 
dėl Vietnamo”.

New Yorke suvažiavę 79 me
tinės 'konferencijos laikraščių 
leidėjų sąjungos nariai infor
mavo. kad gyventojų dauguma 
remia vyriausybės politiką dėl 
Vietnamo.

SEN. OLIN D. JOHNSTON 
balandžio 18 mirė

-Tj U Thant, J. Tautų gen. 
sekfe*- balandžio 19 gyrė sen. 
Fuįbrighto s.ūlymą laikinai nu
traukti Vietname oro atakas.

cūzijos ir mažųjų valstybių . 
Tokiu būdu Prancūzija siekia 
išstumti Amerikos įtaką iš Eu
ropos. O kad kancleris Erhar- 
das sieja Vokietijos likimą la- 
b.au su Amerika, nei su Pran
cūzija. tai Prancūzija derybom 
su Gromyko dėl Vokietijos at
simoka ir Vokietijai. Tai ypa
čiai svarbu dabar Vokietijai 
prieš parlamento rinkimus.

ką. “Ne. — tas atsako, “tik žy
dai tur. telefonus”, žydų Len
kijoje yra 30,000. Kasmet pa 
1.000 išvyksta i Vakarus. Sako
ma, kad žydų pajamos esan
čios dvigubai didesnės nei ne
žydų. Tokis esąs pagrindas tam 
antisemitizmui.

— Sovietai ortodoksų Vely
kom duos pirktis po kelis sva
rus miltų. Šiaip jau miltų ne
galima gauti nuo 1963. Po 
Chruščiovą pašalinimo jau tre
čiu kartu leidžiama pirktis.

— Peking® uždrausta “bur
žuazinė’ ' muzika, pradedant 
nuo Beethoveno ir iki “Beat
les”.

blausiai pastebėtas W. Lipp- jokios
mannas, anot Newsweek, “li
beralų vyskupas”. Opozicijoje 
reiškėsi eilė ekstremistinių kai
riųjų organizacijų, kurių propa
ganda eina komunistų naudai. 
Pratęsiant šios opozicijos židi
nių apžvalgą dėmesys krenta 
ypatingai į universitetus.

—o—
Guy Richards (Journal A- 

merican) pirštu rodo i universi
tetus, kuriuos norima paversti 
propagandos židiniais. Rodo 
konkrečiai į “ultra liberalus, 
kairiuosius profesorius”, kurie 
esą, kaip ii- komunistai, temato 
tik Amerikos kulkų aukas. Jie 
nutyli masinius žudymus ar 
bombas, dėl kurių Amerika ir 
yra priversta imtis akcijos. 
Kaip ir komunistai, jie šaukia 
Baltiesiems Rūmams: “grąžin
kit mūsų vaikus namo”, bet jie 
nepasako, kad raudonieji agre
soriai turėtų grįžti i savo na
mus ir savo miestelius.

Negalite, sako autorius, kal
tinti komunistų, jei jie naudo
jasi šiais savo rėmėjais. Iš šių 
rėmėjų girdėsite, kad Mask
va ir Pekingas esą tikrasis pi
lietinių laisvių lopšys, esą karš
ti daugiapartinių parlamentinių 
rinkimų gynėjai; akademinių 
laisvių riteriai. Kai kurie jų te
są ignorantai ar tiesiog aukos 
valstybės departamento, kuris 
per eilę metų stengiasi nuslėp
ti kruvinas tiesas apie komu-
nistinius režimus, pasiteisinda
mas, kad nereikia drumsti san-
t/kiu. O laikrašti mano, kad tesurinko vos oO pa-
amerikiečiam reikia pažinti tie-"™^N ? U tukstanclų s,tu’ 
ša - tiesa, kad dviejose vals- ^ntų Taaau ta.p jau yra: k- 

liu sukeltas triukšmas labiau

— Prancūzija žada boikotuo
ti Seato konferenciją, kuri šau
kiama gegužės 3-5. nes Pran
cūzija priešinga Amerikos poli
tikai Vietname. Tačiau paneigė 
gandą, kad Prancūzija pasi
trauks iš Seato.

BULGARIJOJE
PERVERSMAS?

Bulgarijoje eina valymai, ka
rininkų ir politikų suėmimai. 
du komunistų partijos centro 
komiteto nariai nusižudė. Tei
giama, kad prieš porą savaičių 
buvo rengtas sąmokslas prieš 
min. pirm. Todor Živkov. ku
ris yra ištikimas Maskvai. Bul
garai norėję jį pašalinti, kaip 
buvo pašalintas Chruščiovas. 
Bet Živkov atsilaikė ir dabar 
valo.

— Indonezija reikalauja, 
kad Amerikos Peace Corps tal
kininkai išvyktų. Indonezija jau 
gavo iš Amerikos daugiau kaip 
bilijoną dolerių, dabar naujų 
kišenių ieško Maskvoje ir Pe- 
kinge.

opozicijos kandidatų;
tiesą; kad dvi valstybės laiko 
kitas valstybes prieš jų valią 
su 99.5 mil. gyventojų paverg
tas — Albaniją. Bulgariją. Ce- 
koslovakiją. Estiją, Vengriją, 
Latviją. Lietuvą. Lenkiją, Ru
muniją ir Tibetą.

The Tablet vedamojo infor
macijos papildo tai. ką .skelbė 
Journal American korespon
dentas. Esą Michigano univer
sitete buvo suorganizuota de
monstracija prieš Jungtines 
Valstybes, rodant filmą, kurią 
pagamino Vietnamo komunis
tai ir atgabeno i čia taip pat 
raudonieji. Michigano guber
natorius turėjo įsikišti į to pa
ties unviersiteto profesorių pa
skelbtą nedarbo dieną profeso
rių ir studentų bendram pro
testui prieš Amerikos politiką 
Vietname. Columbijos universi
tete taip pat vienas prokomu- 
nistas kreipėsi į tūkstantinę 
profesorių ir studentų, nuver
tindamas Amerikos pastangas 
Vietname ir skelbdamas, kad 
jei nepasitrauksim, tai būsim 
nugalėti.

Tokia propaganda varoma 
per universitetus, skelbiant de
fetizmą. kapituliaciją prieš ko
munistus.

Vienas iš universitete dir
bančių žmonių betgi rašo mum, 
kad šiai propagandai didžioji 
dalis studentų nepritaria. Lai
kosi nuo jos nuošaliai. Pvz. 
Rochesterio universitete po at-

girdėti negu šimtų ramybė ir 
tyla.

Triukšmas dėl Vietnamo ro
do du dalykus. Rodo, kad kai
rieji ekstremistai ir prokomu- 
nistai ar komunistai stengiasi 
turėti savo židinius universite
tuose ir per universitetus in- 
dektrinuoti jaunimą. Rodo taip 
pat. kad atviriau ir konkre
čiau dalis spaudos parodė pirš
tu į židinius ir asmenis, iš ku
rių eina ta propaganda prieš 
vyriausybės politiką. Anksčiau 
bet koki jiem pasipriešinimą 
nustelbdavo jiem palanki spau
da.

Frank Conniff (Journal A -
merican) vertina, kad su John- 
sonu nustoja politinio svorio 
“rytinis Establishment”, kurio 
Įtaka vyravo Kennedy laikais.
Išlikę prie Johnsono to “estab
lishment” žmonės (Dean Rusk, 
broliai Bundy) prisitaikė prie 
naujo stiliaus. Ir net esą le- 
gendarinis valstybės departa
mento ketvirtasis aukštas da- 
var vargiai leidžiasi Į tokias in
trigas. kokias jis pynė Castrui 
Įkelti į valdžią, prezidentui 
Diem nušalinti.

Opinijos sudarinėtojai, kalba 
toliau Hearsto apžvalgininkas, 
— New York Times, W. Lipp- 
mann, laiškus rašantieji intelek
tualai ir t.t. — rodosi pasiren
gę priimti tam tikrą pralaimė
jimą.

Taip vertina Hearsto spau
dos atstovas. Ateitis parodys, 
ar jo vertinimas nėra per daug 
pasimistiškas Lippmanno ir jo 
talkininkų opozicinei grupei.

— Dr. Jacques Piccard, švei
carų tyrinėtojas, su 8 talkinin
kais rengiasi leistis specialiu 
atominiu povandeniniu laivu 
Golfstromo srovės dugnu nuo 
Floridos iki Newfoundland©.

— Sovietai treniruoja 200 
lakūnų, navigatorių, radijo ope
ratorių Ghanai. Guinejai, Mali. 
Alžirui ir Prancūzų Kongui.
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VACLOVAS SIDZIKAUSKAS, Regina Sidzikauskienė, Vincė Jonuškaitė - Zaunienė ir Dovas Zaunius — Lie
tuvos diplomatai.

LIETUVOJE

Kas iš Lietuvos vyksta j Alžyra

Mano namai-dainos namai, nes...
Upe tekejo pro Rokaičius (3)

Dovas ir Mikolainis
Mortos globoje mokėsi Do

vas Tilžės gimnazijoje, bet ir 
Mikolainio apsilankymų bei pa
sikalbėjimų negalėjo užmiršti 
Dovas. jau studentas būda
mas.

“Tavo laiszkuos tu tankiai 
klausi — rašo studentas Dovas 
Zaunius P. Mikolalniui iš Miun
cheno 1912 vasario 26. —kiek 
lietuviszku dainų kas mokam. 
Ant to tėip labai nežinau atsi
liepti. Mokam visi daug. Bet . 
turbūt, asz. ir nenorint pasi
girt. daugiausia. Ir dainuojama 
pas mus gana tankiai. Per tė
vo. per motinos gimtinę ar 
sziaip kokiai linksmai progai 
atsitikus”.

O ir paskiau jau 1933. pra
nešdamas Mikolainiul apie jo 
pristatymą Gedimino ordinui. 
Zaunius prisimena Mikolaimo 
rolę savo paties jaunystėje:

“Juk tamsta buvai tas as
muo. kuris pirmas rūpinaisi ma
ne išmokinti skaityti ir rašyti 
Rckaičiuose. tur būt. prieš ko
kius 35 metus. Atsimenu tams
tos man dovanotas pirmąsias 
mano knygeles, elementorius 
ir ypatingai atsimenu, kad iš 
tamstos esu gavęs pirmąjį savo 
amžiuje laišką, rašytą iš toli

mos Amerikos į Rokaičius, ra
šytą man tuomet nesupranta
mu būdu — mašinėle. Ir tąjį 
laišką aš ir dabar gana gerai at
simenu. nes jis buvo toks, kad 
jo reikalavimų išpildyti negali
ma: mat. Tamsta rašei, kad pra
neščiau. kiek ir kurias lietuviš
kas daineles moku aš ir moka 
kiekvienas iš mano brolių sese
rų. Taigi ir dabar i tą klausi
mą. tur būt. atsakyt nemokėsiu, 
tik gal tiek. kad. tur būt. aš. 
jauniausias, jų daugiausia ir 
mokėjau ir gal dabar tebemo
ku. nes mano namai tai dainos 
namai, mano žmona — daini
ninkė“ (1933 gegužės 30).

Pokaičiuose šiandien Zaunių 
palikuonių nebėr. Marė ir Er- 
monas buvo išrauti iš ūkio ir 
perkelti į kacetą. Su atūžiančia
bolševikų banga iš kaceto iš
ėjo. Bet Marė, nepasiekusi tė
viškės mirė. Ermonas patraukė
į Lietuvą duonos ieškoti. Ar
pasiekė, ar ką rado, niekas apie 
jį nežino. Daktarė Guste iš 
Klaipėdos atsidūrė Karaliaučiu
je. Ir bolševikam užėmus, ji bu
vo viena iš dviejų ten esančių 
gydytojų. Bet neilgai bepatvė- 
rė — ten ir mirė. O Morta?

Toki praeities faktai, kurie 
kai ką paaiškina. Paaiškina, iš 
kokių versmių tekėjo lietuviš
kos gyvybės srovė, kaip ji nuo
stabiai pasuko pro Rokaičius, 
kaip plovė.' šildė, garimo Po
kaičiuose Zaunių šeimą, padėjo 
nenuskęsti vokiškos dvasios po
tvynyje ir virsti kitiem lietuviš
kos dvasios švyturiais aname 
Nemuno krašte.

Patriotų, varpininkų, laisvos 
Lietuvos šauklių veikla susi
laukė gerų vaisių, nes jų sėkla 
buvo pakliuvusi į sveiką Pokai
čių Zaunių dirva.

Devintas jaunimo festivalis, 
organizuojamas komunistų, šie
met rengiamas Alžire. Iš Sovie
tų Sąjungos siunčiama delegaci
ja 850 žmonių. Jai atrinkti 
Maskvoje buvo konkursas! nes 
kandidatų buvo 13,500. Per 
konkursą buvo parinktas an - 
samblis, kuris vadinasi “Lietu
va”. Siame ansamblyje yra kan
klininkų grupė, paruošta Algi
manto Prūsevičiaus, orkestrinė 
grupė, vadovaujama Prano Bu-
Politinė propaganda mene

Vilniaus dailės muziejuje ati
daryta dailės paroda specialiai 
politinei propagandai. Jos po
būdi rod d dailininkų ir jų vei
kalų vardai: A. Savicko, “Rek
viem fašistų aukoms”, V. Gečo 
triptikas “Žygis į rytus”, “Oku
pacija”. “Pergalė”, S. Gračiovo 
“Klaipėdos išvadavimas”, E. Ur
bonavičiaus “Raudonoji vėlia
va viršum Vilniaus”. “Tiesos”

(bal. 11) recenzentas V. Uloza 
pastebi, kad esą “nedaug kūri
nių, skirtų partizanam, ir šioje 
parodoje, čia išsiskiria jau kla
sikine tapusi V. Mackevičiaus 
kompozicija “Partizanai”, apie 
kurią buvo nemaža kalbėta. 
Tuo tarpu naujesnių kūrinių 
pateikė l.k L. Katinas, sukūręs 
peizažą-triptiką “Partizanų ba
zė Rūdninkų miške” ir S. 
Paukštas * ‘Partizanų laužai”. 
Recenzentas sako, kad dau
giau paveikslų apie karių gy
venimą. bet ‘paviršutiniški, kar
tais net sentimentalūs kūriniai. 
Žymiai stipriau atstovaujamas 
portretas.”

Skulptorių labiausiai mini
ma A. Mikėno “Taika”, N. 
Petrulio “V. Leninas ir raudo
narmietis”, K. Bogdanas, K. Ju- 
rašūnas ir kt. “Tačiau, nemen
kinant skulptorių pasiekimų, jų 
pastangų ir darbo, noris at
kreipti dėmesį, kad karių port-

Morta nebuvo pakliuvusi į ka- 
cetą, bet naujų sąlygų ji nebe
pakėlė — mirė kažkur Rytprū
siuose 1945. Netgi ir Dovo Zau
niaus sūnus dingo rytų fronte 
be žinios.

Rokaičiai beliko tik atsimini
muose, kurie betgi sako, kad 
ten reiškusis istorija tęsiasi: 
'davusi vieną epizodą Pokai
čiuose, naujus epizodus kuria
naujose vietose, su naujais vei
kėjais ir naujose dekoracijose. 
Epizodų veiksmas betgi tas
pats: tos pačios tautinės gyvy-
bės išlikimas kitokios kultūros 
aplinkoje, kitokių sąlygų agre
sijoje. Ir jos išlikimas bei pasi
reiškimas priklauso nuo tokių 
pat tautinės** dvasios versmių, 
pirmiausia — nuo šeimos tvir
tybės.

ZAUNIŲ šeimos idilė

SPAUDA

AMERIKOS KOMUNISTAI

Tiesa balandžio 10 užleido 
visą puslapį chicagiškės “Vil
nies” redaktoriam pasipasakoti 
apie savo laikraščio 45 metų 
sukaktį. Julija Marazienė pasi
sako. kad “laikraštis vien iš 
prenumeratos negalėtų išsilai
kyti”. S.J. Jokubka pasakojasi, 
kaip “buržuaziniai nacionalis
tai” ir “šovinistai” jo laikraštį 
piketavo, V. Jonikui langus 
daužė; kaip valdžia V. Andruliui 
ir L. Prūseikai kėlė “trėmimo 
bylas”; kaip valdžios agentai 
vaikščioję pas “Vilnies” skai
tytojus, kad “šie mestų skaitę 
laikraštį”. Bet laikraštis vistiek 
eina ir teberemia Lietuvos oku
pacinį režimą.

prisistato Lietuvoje
Tokias informacijas skaityda

mas. Lietuvoje žmogus galės 
pasidaryti sau Išvadą: matai, 
kokia ta Amerikos valdžia atsi
likusi nuo mūsiškės; kodėl' ji 
negalėtų laikraštį uždaryti, o 
visus jo redaktorius pasiųsti 
į Kazachstaną plėšinių plėšti? 
Bet ta Amerikos valdžia yra ka
pitalistinė. kaip gi ji paseks 
mūsų demokratinės valdžios 
pavyzdžiu ...

Leonas Jonikas, rašydamas 
apie Prūseiką, mirusį 1961, in
formuoja Lietuvos skaitytoją ir 
apie lietuvių komunistų pas
tangas išlaikyti bendrą frontą 
su socialistais. Informuoja taip: 
“1936 m. birželio 20-21 d.d.

Maloniai kviečiame į

į RĖMĖJŲ METINI SEIM)
padėti

Šv. Kazimiero Seselėms t:•
atstatyti

Juozapo Marijos viloj mergaičių bendrabutį
— vienas namas (Regina Hali) šįmet sudegė 
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retuose tipiškų bruožų ieškoji
mas įgavo vienašališką kryptį. 
Ar ne perdaug kartais kario 
portretas sugrubinamas, susche- 
matinamas, ar ne perdaug vie
noda nuotaika jaučiasi jų por-
tretuose? Dažnokai kartojasi 
kažkokie atšiaurūs, lyg iš ak
mens iškalti, veidai kietais žan
dikauliais, suspaustomis lūpo
mis, primerktomis akimis”.

Karinė tema “grafikų paro
doje dar tik pradeda vystytis”.

Clevelande įvyko demokratinių 
Amerikos lietuvių suvažiavimas, 
kuriame buvo Įkurtas Amerikos 
lietuvių kongresas. Ilgai ir 
kruopščiai jam buvo ruoštasi. 
Suvažiavime dalyvavo 364 dele
gatai nuo 412 organizacijų, at
stovaudami 80,326 narius.

“Amerikos lietuvių kongreso 
veikloje L. Prūseiką buvo ne
pavaduojamas patarėjas, nors 
P. Grigaičio užsispyrimu i val
dybą neįėjo. Bet, pageidauda
mi sukurti kuo plačiausią an
tifašistinį frontą, turėjome 
skaitytis ir su lietuviškaisiais 
“socialistais”, kurie demokra
tijos principus aiškindavo sa
vaip. Prieš betkokį didesnį su
važiavimą ar konferenciją P. 
Grigaitis susirinkime įteikdavo 
tokį “ultimatumą”: “Žinau, su
važiavime turėsite daugumą. 
Galėtumėte išsirinkti visus sa
vus. Tad dabar susitarkime— 
tas ir tas turi būti “mūsų”, o 
tas ir tas “jūsų”.

“Tokiai” demokratijai” L. 
Prūseiką labai priešinosi. Pa
galiau buvo prieita iki to, kad 
dėl grigaitininkų kaltės Ameri
kos lietuvių kongresas sužlu - 
go”-

Tikram komunistui Lietuvo
je tokia informacija apie “liau
dies frontą” tegali kelti nusi
vylimą ir pasipiktinimą: ko - 
kie neherojiški ir nedemokra
tiški pasirodė tie mūsų drau
gai Amerikoje; kapituliavo 
prieš menševiką P. Grigaitį! 
Kodėl jie nepašalino to menše
viko ir liaudies priešo mūsų 
vyresnio brolio nurodytu keliu, 
jei jis kliudė. Kliudė ir Leonas 
Trockis, bet mūsų mokytojo 
ir tėvo (tebus jo vardas nemi
nėtas, bet tebus pašlovinti jo 
darbai!) pasiekė jo pakaušį to
je pat Amerikoje.

PROGRAMA: 11:00 Šv. Mišios. 12:00 pietūs, 
2:00 posėdis ir programa. 4:30 palaiminimas Švč. 
Sakramentu. 5:00 vakarienė.

I
Al'K A: Jūsų atvykimas ir dalyvavimas: Jūsų lin
kėjimai ir sveikinimai; Jūsų malda; Jūsų materia
linė. piniginė, parama.

PRAŠYM AS: Mielus Svečiai! Atvažiuokite pra- » 
leisti kelias valandas gražioje nuotaikoje. Bus pro
gos susipažinti su kitais geraširdžiais, dosniais lie
tuviais. Pasisavinkite, brangieji, mūsų rūpesčius ir 
palengvinkite mums dabartiniame varge.

’ Nuoširdžiai dėkingos.

4VENTO KAZIMIERO SESERYS 
Villa Juozapo Marijos

PADEKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTE) 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE. 
BROOKLYN, N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais
aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

Siunčiu auką statybų fondui $...................

Pažadu auką statybų fondui $..................

Įrašau mirusį ........................................................................

Siuntėjas .................................................................. ...........

Adresas ............................................................................ .

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

Norite geros meniškos fotografijos — į
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ - l

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- į 
traukų; norite atnaujinti seną, fotografiją? Jums geromis sąlygomis J
padarys — į

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

Tek HYacint 7-4677 j
----------------- ------- ----- —j.-------------- ----------------------------------

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5,/2r/c)
Skolintis automašinoms, namu remontui, akcijiį pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N. Y.; HI 1-6799
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 325-0997

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

>

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N. Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms
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Žodis lietuvių visuomenei

Lietuvių tautos kova prieš So
vietų Rusijos agresiją tebesi - 
tęsia. Kalėjimų žiaurumas, trė
mimo kančios, dvasinių ir ūki
nių vertybių naikinimas neiš
plėšė iš pavergtos tautos vilti 
laisvę atgauti. Vilti išreiškia 
pro okupantų prispaudą prasi
veržianti tautos kūrybinė galia, 
tūkstančiai kankinių ir kovoje 
už laisvę žuvusiųjų aukos. Dvi
dešimt penkerių metų lietuvių 

.tautos vergijos sukaktis paverg
tame ir prievartaujamame 
krašte okupanto bus verčiama 
minėti kaip džiaugsmo šventė. 
Tokia ji bus pristatyta ir lais
vojo pasaulio tautoms. Paverg
tas lietuvis savo jausmų nega
lės viešai išreikšti. Negalės iš
reikšti visos tautos laisvės troš
kimo ir nepalaužiamo ryžto 
laisvę atgauti.

Laisvėje esantieji privalome 
viso pasaulio tautoms nušvies
ti mūsų tautos padėti, atideng
ti okupanto skleidžiamą netei
sų. iškelti nesibaigiančią kovą 
prieš Sovietų Rusijos agresiją 
i- pagerbti toje kovoje žuvu
siuosius.

★

V 1 i k o. Alto, LB Centro 
Valdyybos ir LLK atstovai, susi
rinkę 1965 m. balandžio 11 d. 
Washingtone, D.C., reiškia pro
testą prieš Sovietinės Rusijos 
agresiją ir vieningai prašo Al
to skyrių, JAV LB apylinkių 
valdybų ir visų Amerikos lie
tuvių organizacijų š.m. birželio 
mėn. 13-20 dienomis rengti 
kovos už lietuvių tautos laisvės 
atgavimo iškėlimą ir kovoje žu
vusiųjų pagerbimo minėjimus 
bei tą išreikšti atatinkamomis 
demonstracijomis. Stengtis per 
amerikiečių spaudą, radiją ir te
levizija nušviesti ir išryškinti 
lietuvių tautos padėti ir kovą 
prieš visam pasauliui vergija

KARL DREWEL

Karveliai išgelbėjo
Iš vokiečių k. vertė Konstantinas Petrauskas

(3)
Po praslinkusio pavojaus pa

klausiau, kas ten buvo skam
bėję. Ji pakvietė mane užkop
ti į namų aukštą, į karvelidę. 
Angoje buvo įrengtas elektros 
laidas, sujungtas su skambučiu.

Po kurio laiko sugrįžo labai 
išvargęs girininkas. Pasidalinę 
įspūdžiais, visi švytėjome dide
liu džiaugsmu. Nors labai išvar
gęs, tačiau besidžiaugiąs ir be- 
dėkojąs Dievui, grįžau namo.

Antrąjį karvelį po kelių die
nų girininkas rado negyvą. Jo 
sparneliai buvo šūvio sutriuš
kinti. Širdis ko nesustojo man 
plakusi, kai pagalvojau, kas 
būtų ištikę tuos du sergan
čius vaikus ir tėvus, jei nelaba
sis medžiotojas būtų pašovęs 
abu karveliu!

— Suite, ko taip piktai į ma
nę žiūri? Ne. apie tamstą aš 
negalvoju. Tik papasakojau, 
kas padarė mane karvelių glo
bėju. Nuo tos nakties aš visa 
savo širdimi esu karvelių drau
gas. Ir kadangi esu įsitikinęs, 
jog aš čia dar liksiu, tai labai 
norėčiau, kad ir tamsta taptu
mėte karvelių bičiuliu. Tai, ži
noma, nepriverstinai, o iš įsiti

grasanti komunistinės Rusijos 
imperialistinį pakojų.

Prašome visus lietuvius ak
tyviai rengiamuose minėjimuo
se ir demonstracijose dalyvau
ti ir remti kovą už Lietuvai 
laisvės atgavimą.

Sutelkime jėgas, sustiprinki
me gretas ir su nepalaužiamu 
ryžtu ir pasišventimu kovokim 
už lietuvių tautai laisvės arga- 
vima ir nepriklausomos valsty
bės atstatymą.

Vaclovas Sidzikauskas
Vliko ir LLK pirmininkas

Leonardas šimutis
Alto pirmininkas 

Jonas Jasaitis 
LB JAV centro komiteto prm.
Washington. D.C.
1965 m. balandžio 11d.

PAVERGTOS EUROPOS Tautos įteikia atžymi didžia ...... Bal.ijo^ vais.yoij u.augui p. of. Birger Herman, 
Baltu komitete Stcckholme pirmininkui. Iš k. j d. Alexandras Kult. V. Sidzikauskas, prof. Arvo Hoi m, prof. 
B. Nerman. Vilis Haners.

kinimo” — šypsodamasis baigė 
pasakojimą klebonas. — Aš ži
nau. kad vestfaliečiams pakeis
ti savo nuomonę nelengva. Bet 
ne tai svarbu. Pastovumas nė
ra yda. Užklupti tamstos aš vi
sai nenorėjau. Turite dar va
landėlę laiko, ar ne?

— Taip.
— Taigi. Jūs, ūkininkai, esa

te praktiški. Jums reikia įrody
mų. Aš tai suprantu, nes ir aš 
esu kilęs iš ūkininkų. Jūs sako
te. kad karveliai naikina sėklą 
ir tuo kenkia derliui. Atrodo, 
čia būtų jūsų teisybė, bet tik 
taip atrodo. Aš tikrai galiu įro
dyti. kad ta pažiūra klaidinga, 
kalbėjo toliau klebonas.

— Karvelis nagais dirvos ne
kapsto. Tai tikrai žinote. Gi sė
jant dabartiniu būdu, giliau, 
karvelis nuostolių padaryti ne
gali. Grūdai, pasilikę paviršiu
je. nesudygsta. Taigi šiuo 
klausimu man rodos, būsime 
vienos nuomonės ar ne? —pa
klausė klebonas.

Suite linktelėjo galva
— Dabar dar vienas reika

las. — tęsė klebonas pokalbį. 
Mano konfratas klebonas kun.

KAIP ATŽYMĖSIU
Balandžio 11-12 dienomis, 

dalyvaujant Lietuves atstovui 
J. Kaieckui ir jo pavaduotojui 
dr. S. Bačkiui, Washingtone į- 
vyko Vyriausi) Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto. Amerikos 
Lietuves Tarybos, Lietuves 
Laisvės Komiteto ir Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vų pasitarimas. Vlikui atstova
vo jo pirmininkas min. V. Sid
zikauskas ir vicepirmininkai S. 
Lūšys Ir dr. B. Nemickas, Al
tui — jo pirmininkas L. Šimu
tis. vicepirmininkas dr. P. Gri
gaitis ir sekretorius E. Bart
kus. Amerikos Lietuvių Bend
ruomenei — valdybos pirmi
ninkas J. Jasaitis ir tarybos se
kretorė dr. EI. Armanienė ir 
Lietuves Laisvės Komitetui — 
pirmininkas V. Sidzikauskas.

Turėdamas galvoje jau dvi - 
dešimt penkeris metus trun
kančią Lietuves laisvės kovą ir 
okupanto provokuojančius iššū
kius. prievartaujant pavergtuo
sius lietuvius iškilmingais fes
tivaliais liaupsinti pavergėją ir 
Įvairiomis dingstimis masinant 
ir laisvuosius lietuvius prisidė
ti savo apsilankymu. — pasita- 
mas:

1. Reiškia griežčiausią pro
testą prieš tebetrunkančią So
vietų Rusijos agresiją Lietu
voje ir reikalauja laisvųjų val
stybių vyriausybes sudrausti 
agresorių.

Swell Iš Hcttenšteino prie Nas
sau, jau kuris laikas guli po 
šventoriaus velėna. Jis buvo 
didelis karvelių mylėtojas ir 
pats tyrinėjo, kokius nuosto
lius ūkiui karveliai daro. Buvo 
labai objektyvus ir nenorėjo 
skelbti šiuo ginčytinu klausimu 
savo sprendimo, kol viską la
bai gerai ištyrė. Jo tyrinėjimai 
truko keleris metus. Grįžusius 
iš laukų karvelius, jis skrosdavo 
ir žiūrėdavo, ko jie prilesę. Pa
aiškėjo. jog per 80 dienų me
tuose karveliai minta laukiniais 
vikiais, kurie iš daugelio lauki
nių žolių ūkininkui yra kenks
mingiausi. nes anksti prinoks
ta. jų ankštelės sprogsta, iš
barsto savo sėklą, kuri greitai 
dygsta, auga ir vyniojasi apie 
rugių bei kviečių stiebelius, 
tuo būdu guldydamos juos že
mėn. Kartą jauno karvelio gur
klyje rado net 3582 vikių grū
delius. Apskaičiavo, kad vienas 
karvelis per vasarą tų sėklų su
naikina apie 800.000. Žinoma, 
kad daug karvelių apipuola 
laukus derliaus valymo metu ir 
tada sulesa grūdų, bet tai joks 
nuostolis. Karveliai sulesa tuos 
grūdus, kurių ūkininkas vis- 
tiek nesurenka. Taigi, nuosto
lio jie nedaro. Ar tamstai to 
užtenka. Suite?”

Vakaras jau buvo vėlyvas. 
Suite rangėsi, rodydamas, kad 
jau laikas būtų jam eiti namo. 
Klebonas dar prilaikė kalbėda
mas:

— Tamsta didžiuojiesi kume
liukais. už kuriuos metinėse pa

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ SUKAKTĮ
Pasitarimas Washingtone

2. Kviečia laisvojo pasaulio 
lietuvių organizacijas sudaryti 
specialius komitetus (kur gali
ma. išvien su estais ir latviais) 
ir lankyti savo kraštų centro ir 
vietos valdžios pareigūnus bei 
pasirūpinti iš jų proklamaci
jas, skelbiančias birželio 15-17 
dienas Baltijos Tautų Dieno
mis. Kviečia ruošti demonstra
cijas, meninius pasirodymus , 
žuvusiųjų partizanų ir Sibiro 
tremtinių pagerbimus. Demon- 
st’aciicse ir susirinkimuose 
priimti rezoliucijas ir peticijas. 
Rezoliucijomis: fa) protestuoti 
prieš Sovietų Rusijos agresiją 
ir nusikaltimus Lietuvoje, tre
miant jaunimį i Arktiką. Sibi
rą ir kitur prievartiniams dar
bams; prieš rusų gabenimą į 
Lietuva ir jų privilegijavimą: 
prieš lietuvių darbininkų ir 
ypač ūkininkų išnaudojimą ir 
apiplėšimą: prieš religijos per
sekiojimą. bažnyčių uždarinėji
mą. tikinčiųjų niekinimą, tikė
jimo mokymo draudimą ir dva
sininkų trukdymą atlikti religi
nius patarnavimus tikintiesiem 
(b) reikalauti Sovietų Sąjun
gą tuojau atitraukti iš. Lietu
vos savo karines jėgas, admi
nistracijos ir kompartijos apa
ratą. kad lietuvių tauta galėtų 
savarankiškai ir laisvai apsi
spręsti bei tvarkytis; tuojau 

rodose gauni premijas. Ar atsi
menate. kai pernai jūsų besi
ganantiems arkliams kartą bu
vo perplautos gyslos? Tai bu
vo labai žiaurus, biaurus pasi
elgimas. Aš žinau, ir dabar tul
žis išsilieja, kai apie tai pagal
vojate. Kas taip elgiasi, never
tas žmogaus vardo. Kad taip 
daugiau neatsitiktų, turime pa
dėti ugdyti žmogaus meilę gy
vuliui. Tik tada, kai visi žmo
nės sąmoningai pamils gyvulius 
bei paukštelius, anais niekšin
gais darbais nebeužsiiminės. 
Apie tai dar aš noriu trumpai 
kai ką pasakyt.

— Didmiesčiuose, kur telei- 
džiama tik triušius ir vištas nar
veliuose laikyti, žmonės laiko 
pašto karvelius savo pramogai. 
Jie myli tuos paukštelius už jų 
išmintį ir drąsą. Suprantama, ir 
jų tarpe pasitaiko išsigimėlių, 
bet labai nedaug. Supraskite, 
tai daugiausia fabrikų arba ka
syklų darbininkai, kurie sun
kiai dirbdami taupo duonos 
trupinį savo mėgstamiems 
paukšteliams. Kaip jie gyvena? 
Giliai po žeme, tamsiose šach
tose, karštyje ir amžinoje tam
soje. Ir taip metų metais, be jo
kio paįvairinimo, be tinkamo 
poilsio. Sugrįžę iš darbo, nors 
ir mirtinai pavargę, pamatę 
aplink beskrajojančius savuo
sius paukštelius, pamiršta savo 
sunkų vargą ir džiaugiasi. Šven
tadieniais jie susitaria ir lei
džia karvelius lenktynių.

— Dieną ar dvi prieš lenk
tynes pintiniuose krepšiuose

grąžint tikintiesiem maldos na
mus ir sustabdyti religijų ir 
bažnyčių persekiojimą; (c) pra
šyti savo kraštų vyriausybes, 
kad jos remtų Lietuvos pas
tangas atstatyti savo nepriklau
somybę ir kad Jungtinėse Tau
tose iškeltų S )vietų Sąjungos 
kolonializmą Baltijos valstybė
se ir pareikalautų ją pasitrauk
ti. Demonstracijos ir pasirody
mai labiausiai koncentruotini 
birželio 15-17 dienomis arba 
artimiausią savaitgalį. Rezoliu
cijų ir peticijų pavyzdinius 
tekstus paruoš Vilkas ir išsiun
tinės pasitarimo dalyviams ir 
visų kraštų Lietuvių Bendruo
menės centrams.

3. Pasitarimas prašo laisvų
jų lietuvių spaudą kuo daugiau 
nušviesti savo skaitytojams pa
vergtosios tautos padėtį, so
vietinius kėslus Lietuvoje ir 
laisvųjų lietuvių pastangas Lie
tuvai padėti.

4. Pasitarimas pritaria Bal
tijos Valstybių Laisvės Tarybos 
ruošiamam manifestui anglų, 
arabų, italų, ispanų, portugalų'' 
prancūzų ir vokiečių kalbomis 
ir specialiems numeriams ‘‘The 
Baltic Review”. “Lituanus” ir 
“Revista Baltica”, o taip pat

SELMOS Į VYKI V ANTROJI MEDALIO PUSĖ
Ūkanotas ir apsiniaukęs pa

vasario dangus su lietum pro
tarpiais nebuvo palankus dides
nei kelionei. Tačiau aš buvau 
pakviestas malonių kolegų, Mr. 
ir Mrs. Landrum, aplankyt Ala- 
bamos sostinę Montgomery ir 
garsiąją Seimą.

Montgomery nuo mano gyve
namos vietos yra už 180 mylių, 
o Selma dar kiek tolėliau. Ma
šina lengvai talpino mus 4 as
menis. kurie buvom pasiryžę 
keliauti. Nuvykom į Montgome
ry popiet, lietui smarkiai lyjant, 
bet tai nesukliudė mums jį ap
žiūrėti.

Miestas yra tik ketvirtas sa
voj didumu Alabamoje, turįs 
apie 120 tūkstančių gyventojų, 
apsuptas miškingų apylinkių, 
ne tokių kalnuotų kaip Birm- 
inghamas. Eismas gatvėse ne
didelis, dangorėžių ves keletas.

Daugiausia mus domino gu
bernatoriaus rūmai, kapitelis, 
kuris yra imitacija Baltųjų Rū
mų Washinstone. Tik viršum 
apvalaus bokšto ant to paties 
stiebo plėvesavo dvi vėliavos: 

karvelius jie nuveža 20 0-30 0- 
500 net 1000 mylių nuo savo 
namų, tenai palesina, pagirdo 
ir po poilsio, kitą rytą, palei
džia. Jie skrenda iš toli pas sa
vo pateles ir vaikus. į savąją 
pastogę, savąjį lizdą, kuri tiks
liai randa. Ar žinote pasauly 
geresnį savo namų, savo šei
mos. savo gūžtos meilės pa
vyzdį?

— Kas minutę karvelis nu
skrenda 1000 metrų. Namie 
gauna telefonu žinią, kada kar
veliai paleisti ir, išsidėstę pas
togėse žemėlapius, žiūri ir 
sprendžia, kada, kurioj vietoj 
karvelis gali būti, ir nekantriai 
laukia: dairosi, teiraujasi, ne
rimsta. Bet veltui belauktum, 
mano mielas, jei tas paukšte
lis. tiek kartų laimėjęs premi
ją, neišmanėlio, lengvabūdžio 
žmogaus, kelionėje būtų pašau
tas. Toks jau niekada nebegrįš. 
Ir būtų jo savininkas nuskriaus
tas ... vieno neapgalvotai pa
leisto šūvio. Ar ne taip. Suite? 
Vargšas darbininkas nejaukiai 
pasijustų nebesulaukęs savojo 
karvelio.

Suite aštriu žvilgsniu pažiū
rėjo į kleboną.

— Ar tu mane vėl nori mo
kyti?—griežtai paklausė. Bet iš 
jo žvilgsnio ir žodžių buvo jau
čiama užuojauta ir meilė tiems 
paukšteliams.

Ir dingo iš Suites veido pyk
čio žymės. Dvi rankas stipriai 
susijungė, reikšdamos, jog pa
galiau susipratimas įvyko. Žmo
niškumas laimėjo!

VYSK. PRANAS BHAZYS Vokietijoje su Sieiovaoos dueKtoriurii Tev. A. 
Bernatonių (k.) ir Vasario 16 gimnazijos direktorium kun. Br. Liubtnu (d.).

rekomenduoja svetimųjų infor
macijai panaudoti E.N. Sūdu
vio “Allein. gaaz allein”, Pa
vergtųjų Seimo "Lithuania”, ir 
Lietuvių K-to Pasaulinei Pa
rodai “Lithuania”, K.V. Tauto 
“Guerilla Warfare on the Am
ber Coast". J. Audėno “Twen
ty Years of Struggle for Free
dom of Lithuania”, dr. V. Var- 
džio “Lithuania under the So
viets”.

5. Pasitarimas ypatingą dė- 

viršutinė Alabamos valstybės 
— balta su raudonu kryžiumi 
įstryžai. kaip daugybos ženkliu
kas, apatinė konfederacijos — 
raudona su mėlynu kryžiumi ir 
13 baltu Žvaigždžiu. Amerikos 
vėliava buvo užpakaly pastato, 
sodelyje, ant atskiro stiebo. 
Sakoma, tas stiebas įtaisytas 
mokyklų vaikų lėšomis.

Aplinkui daug rausvų ir bal
tų azalijų, keletas statulų.

Gubernatoriaus įstaiga buvo 
uždaryta, vidun nepatekome. 
Privatūs gubernatoriaus namai 
nedidučiai, vos dviejų aukštų, 
apsupti aukšta mūro tvora ir 
saugomi valstybės policijos.

Visi valdžios rūmai baltos 
spalvos ir atrodo senesnio eu
ropinio stiliaus. Alabama yra 
lyg simbolis valstijų, kovojan
čių už savo atskiras teises, ne
norinčių bet kokio federalinės 
valdžios įsikišimo.

Montgomery via taip pat 
Konfederac l os va stybių seno
ji sostinė, iš kur buvo diriguo
jama kova prieš šiauriečius, 
kuriuos jie vadina jankiais ne 
visai palankia prasme. Alaba- 
mes sostinėj jaučiasi senoji 
praeitis — toji 19 amžiaus A- 
merika. kuri vaizduojama fil * 
muose. rodant civilinio karo 
kovas.

Iš Montgomery pasukame į 
Seimą tuo keliu, kuriuo prieš 
kiek laiko žyg.avo civilinių tei
sių kovotojų eisena. Kelias ant
ros rūšies, neplatus, ves 2 ma
šinoms pravažiuoti. Pakelėse 
daug aplūžusių sodybėlių, ku
riose daugumoje gyvena neg
rai. Paklausus apie skurdo prie
žastis. atsakoma — tamsumas, 
girtuokliavimas, tingėjimas. Šio
je plačioje apylinkėje daugu
mą gyventojų sudaro negrai. 

JONAS LIUTKUS ii Bostono užkandžiauja žygyje iš Šeimos j Mont
gomery.

mesi atkreipė pavergtųjų lietu
vių informacijai, taip pat apta
rė JAV-Sovietų Sąjungos nau
jąją koasularinę sutartį ir ry
šium su ja reikalingus žygius 
Lietuvos teisėm bei interesam 
apsaugoti.

Pasitarimas praėjo vienin
gų siekimų ir sutelktinio dar
bo dvasia, šūkiu: Reikalauja
me Lietuvai laisvės! Kcvciame 
prieš Sovietų Rusijos agresija 
ir kolonializmą! ELTA 

apie 85 proc. Šeimos mieste 
dauguma baltųjų. Nors baltie
ji kaimuose taip pat daug kur 
yra atsilikę, tamsūs, bet jie tu
ri įdiegtą savo baltos spalvos 
pirmenybę, kuri juos daro lyg 
viršesnius. Tas jausmas yra 
toks stiprus, kad balta moteris, 
kalbanti su negru, gali būti iš- 
kolicta arba net sumušta. Neg
ras. išdrįsęs meilintis baitai mo
teriai. gali būti nuiinčiuotas.

Vietiniai negrai ne perdaug 
suinteresuoti balsavimo teisė
mis; jie lyg snūduriuoja apati
joj.- Tik Martin Luther King, 
kuris save tituluoja daktaru, 
bet niekur nėra to titulo pa
siekęs, jokiame universitete, su 
savo talka išjudino negrų ma
ses. Labai charakteringa, kad 
pakelėse matėsi dideli plakatai, 
kelių kv. metrų ant dviejų 
stulpų, kur rodomas paveiks
las (fotografija'. vaizduoja-: M. 
L. King komunistų inek> kloję 
Tennessee. Ir tie stulpai tilp 
stipriai ika'li į žeme, kad ei
senos dalyviai jų negalėjo iš - 
versti, taip tie plakatai tebe
stovi ir šiandien. Sako, kai ku
rie turėję elektrinę apsaugą, ir 
buvę nepaliečiami.

Apie eisenos dalyvius kal
bant. tai jų daugumą sudarė iš 
kitų valstijų sulėkę Kingo šali
ninkai. nemaža dalis vadinamų 
“beatnykų”. su barzdom ir ap
šepusiais drabužiais, nekirptais 
plaukais. Jie visi gaudavo atly
ginimą iš Kingo fondų. Tuos 
fondus, sako . stipriai rėmę žy
dai rabinai ir teamsterių bo
sas Hoffa. Taip pat dalyvavo 
daug katalikų seselių ir kiek 
kunigų, kurie gal ir gero norė
jo negrams, bet juos Mobile 
arkivyskupas prašė nesikišti į

(nukelta j 4 psl.)
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Turime priversti sovietus pasitraukti
Los Angeles, Calif. — “Turi

me priversti sovietus pasitrauk
ti iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos ir padaryti ten galą vergi
jai,” — kalbėjo senatorius Hi
ram L. Fcr.g (R.-Hawaii), nese
niai įnerdamas naują rezoliuci
ją (S. Con. Res. 31). Rezoliuci
ją išrūpino Peter Laura (Lauri
naitis), kilęs iš Elizabeth. N.J., 
eilę metų jau gyvenąs Honolu
lu. Hawaii, mieste.

SUKURTO BALFO 
RĖMĖJAI

Grand Rapids, Mich. Jau 
daug metų prabėgo, kai nebe
veikia Balfo skyrius Grand Ra
pids, Mich. Tai nepatiko jau
niesiems. Moksleivių ateitinin- 
k.j k’, o o glsbėja Anelė Lu
kes e vičiūtė sumanė gelbėti pa
dėtį ir su savo globotiniais ap
lankė geraširdžius lietuvius. 
Rezultate: 105 doleriai kilniem 
Balfo šalpos darbams. Aukojo: 
V. Lukoševičius 20 dol., A. Lu
koševičių tė ir Treškai po 10 
dol., Matuliai, bertaškai. Seniū
nai, Astrai, Kuslikai, Raubai, P. 
Toruta, Lekučiai, Ivanauskai, 
Paoviai — po 5 dol.; kiti po 
mažiau. Aukų rinkėjai patyrė, 
jų pastangos paskatino vietos 
veikėjus susirūpinti Balfo sky
riaus atgaivinimu Grand Ra
pids; nes čia yra daug vargstan
ti lietuvi užjaučiančių širdžių.

(K.)

B. NAINYS, Chicagos apygardos 
pirmininkas, įteikia laimėtojai Vit. 
Ruibytei dovaną.

Nuotr. A. Gulbinsko.

LB CHICAGOS apygardos lituanistinių mokyklų dailiojo žodžio varžybų laimėtojai ir jury komisija.

PUBLIKA moksleivių dailiojo žodžio varžybose balandžio 4 Jaunimo Centre Chicagoje. Nuotr. A. Gulbinsko.

Senatorius Feng (R.-Hawaii) ir 
kongrecmanai Broomfield (R. 
-Midi.) ir Krebs (D.-N.J.) įnešė 
naujas rezoliucijas Lietuvos by- 
s reikalu

Pora naujų rezoliucijų šiomis 
dienomis buvo įnešta Atsto
vų Rūmuose. Štai, tų rezoliuci

LOS ANGELES, CALIF.
Los Angeles šaulių kuopos 

valdyba rengia meno-literatū- 
ros vakarą balandžio 24 šešta
dienį, prieš Atvelykį, 7:30 v.v. 
Lietuvių Tautiniuose Namuose, 
3356 Glendale Blvd.

Me .l :ėje dalyje dalyvaus so
listai Zina Kalvaitienė, Anta
nas Pavasaris, akompanuos pia
nistė Raimonda Apeikytė. Lite
ratūrinėje — Alfonsas Nevar- 
dauskas atvyks iš Chicagos ir 
svečius supažindins su jo iš - 
leistos knygos “Pajūriais, pa
mariais” kūrybos eiga, medžia
gos rinkimu, kol leidinys buvo

JAUNIMO VARŽYBOS CHICAGOJE
Jaunimo centre balandžio 4, 

buvo LB Chicagos apygardos 
lituanistinių mokyklų mokslei
vių dailiojo žodžio varžybos. 
Varžybose dalyvavo 14 litua - 
nistinių mokyklų, atsiuntusios 
55 varžovus, kurie buvo iš
skirstyti grupėmis pagal išsila
vinimą. Skaitymo buvo ketu
rios grupės, o deklamavimo 3 
grupės. Iš viso 7 grupės. Kiek
viena grupė tarp savęs varžėsi 
ir kiekvienai grupei buvo skir
tos 3 dovanos: rašalinė, foto 
aparatas ir kotelis-parkeris. Do
vanų išdalinta už 350 dolerių. 
Šios sumos padengimui apygar
dos valdybai atėjo į pagalbą II- 
linojos valstybės Liet. Gydyto
jų Sąjunga.

Varžybom buvo gerai pasi
ruošta ir tinkamai išreklamuo
ta. Atsilankė gražios publikos, 
neatsiliko ir taip senai laukta
sis jaunimas, kuris taip noriai 
ir nuoširdžiai dalyvavo varžy
bose. Tai pirmas LB Chicagos 
apygardos istorijoje toksai atsi
tikimas.

Šiam pavasariui beauštant, 
lietuviškoj spaudoj apsčiai atsi
rado raportažų, kuriuose .pilna 

jų autoriai: kongresmanas Wil
liam S. Broomfield (R.-Mich), 
Krebs. Abi rezoliucijos yra vi
sai naujos, nei vienas nei ant
ras kongresmanai nebuvo įne
šę tuo reikalu rezoliucijų pra
ėjusiame kongrese. Abu prisi
minimi padėkos laiškučiais. 
Ypač prisimintinas senatorius

pateiktas skaitytojui. Minėto 
leidinio apybraižas skaitys šau
liai: O..Razutienė ir V. Plukas. 
Meninei programai pravesti va
dovaus šaulys S. Paltus. Po 
meninės dalies šaulės vaišins 
svečius jų pačių gamintais už
kandžiais. Prie lietuviškų muzi
kos melodijų vyks šokiai. Bus 
bufetas. Be to bus spaudos sta
las, svečiai ir šauliai galės įsi
gyti ką tik LŠST išleistą kny
gą Nepriklausomai Lietuvai, Pa
jūriais, pamariais, išleistą auto
riaus A. Nevardausko lėšomis. 
Taip pat galės užsiprenumeruo
ti “Karį”.

visokių šmeižtų, prasimanimų 
ir be pogrindo kaltinimų. Vienu 
žodžiu, rašeivų tikslas yra su
kompromituoti LB apygardos 
vadovybę, ypač pirmininką inž. 
Br. Nainį. J, Ervydis

NORA SPURGYTĖ, Brjghtono 
Parko lituanistinės mokyklos mo
kinė, laimėjusi pirmą vietą už 
deklamavimą.

Nuotr. Iz. Valančiaus.

Hiram L. Fong, nes Havajuose 
pabaltiečių kaip ir nėra. Jam 
laiškai adresuotini: The Hono
rable Hiram L. Fong, Senate 
Office Building, Washington, 
D.C. 20515.

Jau turime šiame kongrese 
65 rezolicijas: — 7 rezoliucijas 
Senate ir 58 rezoliucijas Ats
tovų Rūmuose. Rezoliucijų skai
čius ir toliau didės. Yra daro
mos pastangos vieną iš jų pra
vesti dar šiais metais. Visais 
reikalais rašyti: Rezoliucijoms 
Remti Komitetas. Post Office 
Box 77048, Los Angeles, Calif. 
90007. IT.

Šeimos įvykių . . .
(atkelta is 3 psl) 

tą reikalą, bet grįžti prie savo 
tiesioginių pareigų. Jeigu, ne 
atėjūnai Iš kitų valstijų (tarpe 
jų dalis komunistų), tai vieti
niai negrai -nebūtų tos eise
nos organizavę ir tiek triukš
mo. kėlę. Daug kas čia mano, 
kad King yra komunistų įtako
je: jis siekia savo asmens po
puliarumo masėse.

Pagrindinė priežastis, esą, 
buvusi Luizi nušovimo ta, kad 
ji, būdama balta, drįso nak
čia vykti su negru vienoj maši
noj, kas vietiniams baltiesiems 
buvo nepakenčiama.

Dar tenka priminti, kad bu
vo kalbų apie ištvirkavimo sce
nas naktimis palapinėse, kur 
juodieji su baltaisiais demons
travo ‘rasių susiartinimą? . ... 
To fakto tikrumo negalėjau pa
tikrinti. Iš viso atrodo, kad 
Amerikos spauua ir televizijos 
bei radijas, Gaugumoje būda
mi liberalų kairiųjų rankose, 
didžia dalimi tarnavo vienam 
tikslui — sukęlti daugiau sąmy
šio ir nukreipti visuomenės 
akis nuo užsienio, kaip Viet
namo ir kitur, kur komunistai 
žudo Amerikos jaunimą. Nepa- 
slaptis. kas turi daugiausia 
naudos iš tų “laisvės” eisenų. 
Atrodo, kad King su savo rei
kalavimu boikotuoti Alabama 
ekonomiškai gali pertempti 
stygą ir susilaukti savo popu
liarumui smūgio.

Iš viso pietiečių pragyveni
mo lygis ir gyvenimo būdas yra 
skirtingi; jaučiamas tam tikras 
konservatyvumas, religingumas. 
Tačiau per mokyklas ir bažny
čias komunistai smarkiai plečia 
savo įtaką ir daug laimi moki
nių kuriems komunisto vardas 
yra daug priimtinesnis negu 
konservatoriaus. Dauguma ate
istinio nusistatymo mokinių 
simpatizuoja komunizmui ir so
cializmui. APB

Arki v. J. Matulaičio 
namai pradedami 

statyti
Seniai reikia modemiškos, 

didelės ir geros lietuviškos įs
taigos seniems, paliegėliams ir 
pan. globos reikalingiems.

Prieš kelerius metus Nek. Pr. 
M. Seserų Kongregacija Putna- 
me pradėjo ruoštis tokią naują 
lietuviškąjį židinį kurti Dievo 
Tarno Arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio senatvės ir poilsio na
mų vardu.

Labai rimtai paruošti projek
tai. įgytas žemės plotas šalia 
vienuolyno sodybos, gauti

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ koplyčia Kennebunkporte. Maine. Projektas inž. A. Kulpavičiaus.

Miela prisiminti, paskaityti 
ir pasigėrėti ne taip jau seniai 

beišėjusia poezijos knygele, at
mintina savo ryškiomis nuotai
komis ir grakščiomis poezijos 
formomis, tarytum maloniai su
žibėjusiais kristaliukais. Čia no
riu rašyti apie D. Paškevi- 
čiūtės-Klimienės prieš kiek lai - 
ko išleistą knygą — AŠ NE
GALIU VERKTI. '

Keistokas tos knygos pavadi
nimas. vis dėlto gal yra nuošir
dus. Tą trumpą sakinį gal reikė
tų traktuoti ne ta prsme, kad 
autorė nebegali ašarų išlieti. 
Ne! Kaip tik ji savo eilėraščiuo
se mini, kad ji verkusi dėl įvai
rių dalykų ir jos verkimas ly
giai taip pat natūralus, kaip ir 
kiekvieno kito. Tačiau verkti 
dėl paties gyvenimo nevertė
tų, nes ašaromis nieko nepa
keisi.

Viename privačiame laiške 
rašytoja D. Paškevičiūtė išsita
ria: “Gyvenimo vėjas visiems 
tik Į vieną pusę pučia: žmo
gus gimsta, auga. mjAi, kenčia, 
o kentėdamas keliauja vis į vie
ną ir tą pačią pusę, būtent. į 
ten, iš kur niekas negrįžta. Kaip 
tik ši jos mintis, atrodo, ją pri
veda prie išvados, kad nėra ko 
verkti, nėra verta verkti, nes 
verkimu gyvenimo rato nepa
suksi atgal....

Danutės Paškevičiūtės eilė - 
raščiai gilesnio turinio, palie
čia žmogaus gyvenimą —mei
lę. kentėjimą, mirtį, nerimą, il
gėsi. tačiau viskas yra iš jos 
asmeniškų pergyvenimų, arba 
vaizdai per josios žiūrėjimo 

valdžios ir bažnytinės vyresny
bės leidimai, šiek liek jau su
ka unta statybas fondui lėšų ir 
norima pradėti statyti tuos na
mus.

Per Atvelykį, balandžio 25d., 
bus namų statybos pradžia — 
žemės prakasimas su atitinka
momis iškilmėmis.

11:30 vai. šv. Mišios lietuvių 
kalba vienuolyno koplyčioje.

1:00 vai. žemės prakasimo 
iškilmės,

1:30 vai. visų vaišės Steigėjo 
salėje.

Į tą seniai laukiamą iškil
mę kviečiami visi lietuviai, o 
tų namų statybos rėmėjai turė
tų laikyti savo miela pareiga 
ten dalyvauti.

AŠ J| IR VĖL SKAITAU
J. NARŪnė

prizmę perlaužti. Motyvas ego- 
tistinis, poezija grynai indivi - 
duali.

Temos: vaizdai vietovių, žmo
nių. nueitas gyvenimo kelias, 
tėvynės ilgesys ir galop — New 
Yorkas, kur poetė gyveno. Šio
je vietoje ji duoda labai gyvus 
vaizdus, apipintus jos pačios 
nuotaikomis. Nevartodama dau
gybės žodžių, autorė tartum 
spalvingu teptuku nutapo vaiz
dus. Gracingai nuskamba pos - 
mėliai “.. .Blizgančio akmens 
grindim nukaukši nepažįstamos 
moters kulnis” arba: “.. .ir 
pravažiuoji pro mergaitę par
ke, besėdinčią prie didelio ak
mens, kai žemėn tyliai krenta 
gelsvas lapas”.

Giliai išjaustu sentimentu, la
bai nuoširdžiai, ne manieringai 
poetė grįžta Į Lietuva, prie vai
kystės matytų vietovių:

“Paliko tik tas pats dangus. 
O aš tenai ant griovio kranto 
Basomis kojomis liečiau žoles 
Ir ten verkiau nuo stogo

varvančių 
Lašų sulyto mažo, juodo špoko. 
Tenai mes laidojom senoli

mano.
Tuo pačiu vieškeliu mes 

nulydėjom jį mirtim
Kapų koplyčioje ten gaudė 

varpas.
Ir laikas skaitė ten senus.

sukrypusius kryžius
Tuo vieškeliu, kuris paraistėmis 

ir pamiškėm nueina.
Nubrido mano protėvių karta

i kartą. 
Nubrido jie liūnuolais

rudeniais 
Suplikusiu gyvenimu i mirti. 
Ir aš šiandiena parėjau į

tėviškę

NORWOOD, MASS.
Palaidotas Pranas 

Ramanauskas

Kovo 29 d. rytą Pranas Ra
manauskas išėjo į gatvę, kuri 
buvo padengta švariu šviežiu 
sniegu. Tai buvo paskutinė Pra
no Ramanausko kelionė.

Velionis buvo gimęs 1905 
metais birželio 24 Kaune. Lie
tuvoje dirbo ginklavimo valdy
boje. II-jo pasaulinii karo me-

Atsiminimų akmenėliais išgrįs
tu taku.

Pasižiūrėti liūno vandeny atsi- 
spindusio dangaus 

Aš parėjau ilgiausioje kelionė
je namo. 

—o—
.Pilnas švelnaus ilgesio poe
tės eilėraštis “Viržiai”
“Liauna mergaitė atnešė man 

viržių puokštę,
Juodų akių ir tokių pat plaukų 

mergaitė, 
Jinai. Vėjūnė.
Su viržių puokšte ji grąžino 

man šilus, 
Patvinusius sakų kvapais.
Paslėptus giliai širdy ir . . . at

siminimuose.”
Be buitinių eilėraščių, pas

kutiniame knygos skyriuje iš
siveržia erotinės eilės. Ten ap
dainuota asmeninė jos meilė, 
nepasiekta, romantiška, graži: 
.. .ir kiek laiko jau prabėgo

Nuo neužmirštamų akimirkų, 
Kurios dabar pavirto vien

svaja. 
Švelnia ir balzgana, kaip mano

meilė.”
Danutės Paškevičiūtės eilė

raščių nerimas yra bendras mū
sų dabartinei kartai žiaurių lai
kų žmogui, išplėštam iš namų, 
nesuspėjusiam gerai prigyti 
Lietuvoje ir šaknų neiieidusiam 
čionai.

Knygos pabaigoje beviltiš
koje elegijos nuotaikoje “Ir 
kam keliauti” išreikšta jos min
tis, kad nuo savęs niekur ne
pabėgsi.

Knyga turi tris skyrius: 1.Il
giausia kelionė, 2. Mezginiai ir 
medžių šakos, 3. Lietus nemigo 
naktį. Iš viso 63 pusi. Išleido 
Nidos leidykla Londone. Kai
na nenurodyta. Viršelis pa
čios autorės pieštas.

lu pradėjo tremtinio kelionę. 
1949 m. iš Vokietijos atvyko 
Amerikon apsigyveno Brockto- 
ne. Vėliau vedė Oną Dundu
lienę ir persikėlė į Norwooda, 
Mass.

Palaidotas balandžio 1 d. iš 
šv. Jurgio bažnyčios Naujosios 
Kalvarijos kapinėse. Nuliūdime 
paliko žmoną Oną, brolį Alek
są, gyv. Brocktone, ir eilę kitų 
guninių. p.z.

ATOSTOGOS pranciškonų vienuolyno sodyboje Kennebunkport, Maine
BERNIUKŲ 15-toji STOVYKLA:

Stovykla veiks liepos 2 - 29. Priimami berniukai nuo 8 
iki 15 metų. Žemas mokestis. Vadovaus prityrę auklė
tojai. Naudosis gimnazijos patalpomis. Poilsis jungiamas 
su pamokomis. Ten pat Atlantas ir šiltas baseinas. Spor
to salė ir erdvi aikštė žaidimams. Daug įvairių pramogų 
ir pasirodymų. Iš Brooklyn© eis specialus autobusas lie
pos 2 d., 10 vai.

’ Franciscan Monastery —

SUAUGUSIEMS VASARVIETE:
Čia pat Atlantas ir baseinas. Lietuviškas maistas ir ap
linka. Graži gamta, vėsus oras. Kultūriniai vakarai. Pri
einamos kainos.

Vasarvietė veiks nuo liepos 2 iki rugpiūčio 29.
•

f stovyklą ir vasarvietę registracija jau prasidėjo. In
formacijai ir registracijai rašyti:

Kennebunkport, Maine 04016



1965 m., balandžio 20 d., n r. 29

Lietuvis aukštose teisėjo pareibose
Kearny, N.J. Advokatas And
rius Sal vest (Salvestravičius) 
patvirtintas New Jersey aukš
tesnio teismo (Superior Court) 
teisėju ir perkeltas iš Hudsono 
į Bergeno apskritį. Hudsono 
apskrityje teisėju išbuvo apie 
3 metus, o prieš tai toje ap
skrityje dirbo kaip teisių pata
rėjas nuo 1965.

Šia proga tenka kiek plačiau 
sustoti ties tuo gabiu ir telen- 
tingu lietuviu, kuris atitinka
mų institucijų buvo įvertintas 
ir aukštoms teisėjo pareigoms 
paskirtas.

And. Salvest gimė 1914 me
tais East Newarke, New Jer
sey. Baigė Harrisono aukštes
niąją mokyklą, Rutgers univer
sitetą ir John Marshall teisės 
moky klą. Vėliau Seton Hall uni
versitete gavo bakalauro ir dak
taro laipsnius. Antrojo pasau
linio karo metu ketveris me
tus tarnavo JAV oro laivyne 
Kinijos-Burmos- Indijos fronte. 
Paleistas iš kariuomenės kapi
tono laipsniu.

Andr. Salvest yra populiarus 
ne tik tarp amerikiečių bet ir 
tarp lietuvių. Anksčiau, kol jo 
pareigos nevaržydavo dirbti vi
suomeninį Įvairų darbą, jis uo
liai buvo įsijungęs i lietu višką- 
ją veiklą. Ėjo įvairias atsakin
gas pareigas: buvo Šventojo 
Vardo ir Lietuvių Katalikų Ben
druomenės Centro pirmininku. 
New Jersey Lietuvių Tarybos 
pirmininku, Schuyler Savings

Pasaulio spauda apie Sibiro maldaknygę
NCWC žinių agentūra šiom 

dienom išsiuntinėjo 125 Ame
rikos katalikių laikraščiam bei 
pasaulio žinių agentūroms, 
trumpą, bet mums lietuviams 
miela žinią:

‘ ‘Eksponatas. pavaizduojąs

NEW HAVEN, CONN.

Susižeidė mokinys

Balandžio 10 d. lituanistinėj 
mokykloj pertraukos metu sun
kiai susižeidė bežaisdamas Li
nas Žemliaus'kas, 12 metų am
žiaus. Sulaužytos abi rankos, su
žalota apatinė lūpa ir nulaužti 
du priekiniai dantys. Iš mokyk
los klebono kun. A. Zanavi- 
čiaus ir mokytojos E. Vaišnie- 
nės buvo nugabentas ligoni
nėn. Padarius reikiamus per
švietimus sugipsavus rankas ir 
susiuvi s lūpą, buvo atiduotas 
tėvam parsivežti Į namus.

Balandžio 10 d. 7 v.v. įvyko 
A.L.R.K. Mot. S-gos 33 kuopos 
susirinkimas pas kuopos narę 
A. Plečkaitienę. Nutarta daly
vauti apygardos suvažiavime 
Waterbury, Con n., balandžio 
25 d. Kuopai atstovauti sutiko 
M. Jokubaitė. M. Ramanauskie
nė ir E. Lagas. Į A.L.R.K. Mo
terų s-gos seimą Detroit. Mich 
rugpiūčio mėn. siusime atsto
vę. šiuo reikalu dar tarsimės 
liepos mėn. susirinkime pas T. 
Strimaitienę. Rugsėjo 25 mar
gumynų vakarui ruošti išrinkta 
komisija iš A. Plečkaitienės, N. 
Naikienės Ir M. Merkevičienės. 
Joms talkininkauti pasižadėjo 
M. Jokubaitė ir A. Lipčienė.

Po susirinkimo, šeimininkės 
Plečkaitienės buvome pavaišin
tos skania vakariene ir dar ska
nesniais pyragais, ausytėmis ir 
kitais kepsniais.

Skirstėmės gana vėlai, malo
niai nusiteikusios ir dėkingos 
Plečkaičių mielai šeimai. A.

— Inž. Bronius Nainys, LB 
Chicagos apygardos valdybos 
pirmininkas, balandžio 9 skaitė 
paskaitą studentų neolituanų 
sueigoje. Paskaitoje buvo nuo
dugniai išdėstyta Lietuvių B- 
nės prigimtis, jos uždaviniai ir 
priemonės tiems uždaviniams 
vykdyti. Sueiga, kurioje daly
vavo apie 30 neolituanų, įvyko 
inž. J. Jurkūno rezidencijoje. 

and Loan Association '(Lietu
vių Taupymo ir Skolinimo D- 
ja) direktorium ir teisių patarė
ju, Lietuvių politikas klubo tei
sių patarėju, dalyvavo Sopulin
gosios Dievo Motinos naujos 
bažnyčios statymo įvairiuose 
teisiniuose aktuose ir kitur, 
kur jis buvo paprašytas atitin
kamos pagalbos.

Advokatas A. Salvest tikra to 
žodžio prasme lietuvis patrio
tas. Tėvai, iŠ gražiosios Dzūki
jos, ir Andriui įkvėpė didelę 
meilę savąial tautai ir savie
siems tautiečiams.

Nors ir čia gimęs, čia moks-” 
lūs ėjęs, karo metu blaškęsis 
po platųjį pasaulį, bet tėvų kal
bos nepamiršo. Ne vienos dides
nės sueigos metu yra drožęs 
patriotinę kalbą lietuviškai. Ir 
dabar kiekviena proga viešai 
primena ir didžiuojasi lietuvis 
esąs ir visada plrmon eilėn su
mini savo geriausius draugus- 
lietuvius.

Ir per priesaiką, kurią atliko 
balandžio 1, jį supo didelis bū
rys lietuvių, kurie tikrai nuo
širdžiai • džiaugėsi, matydami 
mielą Andrių tarp aukštųjų val
džios pareigūnų.

Šia proga džiaugėsi tėvai, 
žmona Felicija (advokatė), dūk- 
terys ir brolis Jonas, taip pat 
advokatas.

Teisėjui Andr. Salvest linki
me sėkmės ir ištvermės nau
jose atsakingose pareigose.

J. Mėl.

religinius reikmenis koncentra
cijos stovyklose. Specialus eks
ponatas, kuriuo pailiustruoja
mos lietuvių katalikų pastan
gos išsaugoti tikėjimą komunis
tų koncentracijos stovyklose Si
bire. išstatytas Vatikano Pavil
jone. New Yorke. Pasaulinėje 
parodoje.

Šis eksponatas atkreipia vi
sų dėmėsi Į eilę maldų, kurias 
surašė ant gabalėlių popie
riaus keturies lietuvaitės vieno
je stovykloje. Tos maldos pate
ko i laisvąjį pasauli 1959 me
tais. nuo to laiko buvo išleista 
610.000 kopijų tų maldų, ku
rios pavadintos “Marija, gelbėk 
mus“. Jos buvo atspausdintos 
7 kalbom.

Kita dalis eksponato parodo
je yra rožančius, kalinių pada
rytas koncentracijos stovyklo
je. To rožančiaus poterėliams 
padaryti panaudota juoda duo
na.“ ' (K.L.J.)

A. a. Motina Marija Kaupaitė

Jaučiant savų scenos veika-lų 
trūkumą, gera pasirinkti vers
tinių iš broliškos tautos.

Užtat losangeliečiai lietuviai 
su smalsumu laukė Valdemaro 
Karklinio ‘ ‘Raudono Vyno“ 
premjeros, kuriai rūpestingai 
ruošėsi veikalo statytojas ir re
žisierius Juozas Kaributas. 
Premjera Įvyko balandžio 10 
vakare šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Los Angelėje. Spektak
lis buvo pakartotas kitos die
nos popietę.

V. Karklinio ‘ ‘Raudoname 
Vyne“ rutulioja tylią šeimos 
dramą, kurios centrinis taškas 
yra gražuolė, naivi, be gilesnių 
tikslų ar idealų moteris —Ka
rina. Žymiai vyresnis jos vy
ras rašo savo gyvenimo atsimi
nimus, atrodo, pasiturintis pen
sininkas. intelektualas, giliai 
mylįs ir gerbiąs žmoną, trokš
tąs jai laimės ir tos laimės jai 
siekiąs net labai neįprastu bū
du: beveik pastūmėdamas ją 
išeiti “į džiaugsmo salą“ su jau
nu. ja susižavėjusiu vyru. Ka
rina nemoka pati apsispręsti, 
kuriuo keliu jai savo tolimesnį 
gyvenimą pasukus: ji nemoka 
net giliau pamąstyti, ar stip
riau įsimylėti, ar ryškiau savo 
legalų vyrą apgauti. Ji tik sva
joja. klauso tarnaitės pataikau
jančių plepėjimų, klauso'vyro

darbininkas

RAUDONASIS VYNAS LOS ANGELES SCENOJE
ALĖ RŪTA

jai gera linkinčių svarstymų, 
priima vizitus, rožes, kompli
mentus iš mažai pažįstamo gar
bintojo, — viskam pritaria ir 
iš visų pusių naiviai tikisi ir 
laukia sau vadinamos laimės. 
Veikalas turi laimingą pabaigą, 
nes ši tuštoka ir vaikiško pro
to moteris, vis dėlto nėra mo
raliai visiškai sugedusi ir, iš 
tarno išgirdusi apie savo vyro 
kančią, net žadėjimą nusižudy
ti. ji pradeda jo gailėtis ir pas 
jį pasilieka. Tačiau, galima spė
ti. kad ta lepūnėlė pasiliko pas 
senąjį savo vyrą ir dėl to. kad 
jaunuolis garbintojas nesugebė
jo išvežti jos į “laimės salą“, 
nei turėjo stipresnių materiali- 
nitį. pagrindų, gražuolę į nau
jus patogumus perkelti, su 
daugybe jos lagaminų ii' net su 
kambarine tarnaite.

š'is veikalas pavadintas ko
medija. bet jis atrodo daugiau 
draminė pjesė. “Raudonas Vy
nas“ nebuvo lengvas uždavi- 
nys režisieriui nei aktoriam. 
J. Kaributą reikia pagirti už 
drąsą tą veikalą statyti. Alano. 
Karinos vyro, vaidmenį pats 
J. Kaributas ir atlieka. O tas 
vaidmuo ypatingai sunkus, nes 
Alano charaktery telpa giles
nio mąstymo, draminio išgyve
nimo. komiškumo (tarp tragiš
kumo ir farso), ironijos ir kito
kių psichologinių briaunų. J. 
Kaributas, atrodo, šį vaidmenį 
suprato teisingai ir atsargiai 
siekė jį perduoti. Bet režisie
riui pačiam vaidinti visada yra 
labai slidu. Tikriausiai pats J. 
Kaributas nepastebėjo, kaip jis 
kelis kartus keitė savo baisą, 
kur keisti nereikėjo. Nepaste
bėjo ir kelių smulkmeniškų ne
reikalingų judesių, kaip per 
dažno lorneto sukimo ir kt.

Užtat režisierių galima pagir
ti už kitų mizanscenų neblogą

MOTINOS MARIJOS 
KAUPAITĖS

25 metu mirties sukaktisc

Per Ištvermę, maldą ir darbą.
Per Šventosios Dvasios 

pagalbą.
Ji džiaugiasi perlą suradus — 
Pasaulį už jį atidavus.

Dėl Dievo ir labo žmonijos, 
Taip vystės pradžia įkūrimo 
Kazimieriečlų Vienuolijos 
Globoje Motinėlės Marijos

Šiandien seselės ypatingai 
prisimena

Garbingą Motiną Mariją-
Minėdamcs sukaktį šventos 

atminties.
Širdingai meldžia steigėją 
Vis būti jom kelrodžiu ateities. 

sukūrimą. Karinos naivūs, leng
vapėdiški judesiai, jaunuolio 
Haris (vaidino Emilis Skisti- 
mas) staipymasis prieš gražuo
lę, nors kiek perdėtai linkčio
jant, bet teisingai parodė mo
terų šypsnių gaudytojo charak
terį, tarno povyza ir balso to
nas buvo labai geri; tarnaitė — 
gyva ir tuščia svajotoja bei mei
lės romanų skaitytoja, — nors 
kiek perdėjo vietomis, bet ir 
davė neblogą vaizdą tų laikų 
tarnaitės. Tarnus vaidino: Jo
nė Pėterienė. visada gerai at
liekanti savo vaidmenis Los 
Angeles mėgėjų scenose, ir 
Alfonsas Petrauskas, gero re
žisieriaus rankose rodąs natū
ralių gabumų vaidinti.

Karina, kurią vaidino Litą 
Žilevičiūtė, atrodė scenoje la
bai gražiai;, prie jos išvaizdos 
teigiamai prisidėjo dvi puikios 
suknelės, kurias šiam reikalui 
sukūrė St. Tamulaitienė (skry
bėlės — p. Žilevičieaės). L. 
Žilevičiūtė turi labai gražų bal
so tembrą ir puikią dikciją. Ka

LOS ANGELES balandžio 11 suvaidinę V. Karklini komediją “Raudonąjį
vyną”. Iš k. į d. sėdi L. Žilevičiūtė, J. Kaributas — režisierius, J. Petrienė, 
stovi A. Petrauskas, E. Skistimas ir A. žaliūnas — dekoratorius.

Nuotr. L. Briedžio.

Balandžio 17 sueina 25 me
tai, kai mirė Motina Marija 
Kaupaitė, Sv. Kazimiero Sese
rų Kongregacijos įsteigėja ir 
pirmoji generate vyresnioji. 
Šeštadienį, balandžio 24, 9:30 
valandą šv. Kazimiero seserų 
koplyčioje bus mišios už mūsų 
mylimą kongregacijos steigėją 
didžiai gerbiamą Motiną Mari
ją jos mirties sukaktį minint. 
Sv. Mišias aukes kun. Antanas 
Zakarauskas, vienuolyno kape
lionas. Jam asistuos kun. Pet
ras Cinikas, MIC, ir kun. Juo
zapas Mačiuliams. MIC. Kun. 
Petras Cinikas pasakys pamoks
lą

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, rėmėjus, rėmėjas ir gera
darius mišiose dalyvauti

Sv. Kazimiero seserys
Motina M. Adorata 

riną, naivią, tuščią šeimos mo
terį. ji perdavė gerai.

A. Žaliūno dekoracijos ii' J. 
Kaributo visų scenų pritaiky
mas derinosi sukurdami aristo
kratinių namų Londone iliuzi
ja-

Veikalas įdomus smulkmeniš
ku žmonių jausmų narpliojimu, 
perpynimu šiokia tokia filoso
fija; bet mūsų publikai atrodė 
nelabai aktualus, ar gal pub
lika neturėjo progos V. Karkli
nio visos minčių esmės iš sce
nos išsisunkti. (Gal kenkė ir 
sunkokas veikalo vertimas Jdr. 
B. Mickevičiaus).

— Naujosios Anglijos ateiti
ninku metinė šventė bus gegu
žės 16, sekmadienį. Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno sody
boje Putname. Šventės progra
moje: 11:30 — vėliavų eisena. 
12 mišios, vėliau — pietūs, iš
kilmingas posėdis, gegužinės 
pamaldos. meninė programa, 
vaišės ir šokiai. Šventę rengia 
Teinamo Bostono studentų at
eitininkų draugovės.

RAUDONO VYNO švėna. vaiu.oa 
L. Žilevičiūtė, J. Kaributas.

Nuotr. L. Kančausko.

5

— Washington© Tarptauti
ni) Klubo biuletenis š.m. vasa
rio numeryje įsidėjo nuotrau
ką, kurioje matomi: J. Rajec
kas su žmona ir Turkijos am
basadorius.
— Iš Waterburio, Conn., au

tobusas nuo lietuvių par. mo
kyklos į Matulaičio namų pra
kasimo iškilmes Putnaman iš - 
vyks balandžio 25 d. 7:30 vai. 
rytą.

— Vasario 16 gimnazijos 
naujieji rūmai pašventinti ba
landžio 11. Šventino vysk. Pra
nas Brazys. Šių mokslo metų 
abiturientė Birutė Girdvainytė 
sėkmingai išlaikė brandos egza
minus.

— Kun. Br. Liubinas, Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius, 
Velykų švenčių proga sveikina 
visus gimnazijos rėmėjus ir ge
radarius.

— JAV ir Kanados Lietuviu 
Fronto Bičiuliu Centro Valdy
bai išrinkti komisija prašo LF 
sambūrius ir pavienius narius 
atsiųsti kandidatų sąrašą iki š. 
m. gegužės 1 d. šiuo adresu: 
LFB Rinkimų Komisija. 1936 
So. 49 Ave.. Cicero, Ill. 60650

— Šv. Antano gimnazijos 
Kennebunkporte, Maine, skau
tai balandžio 25 ruošia šv. Jur
gio minėjimą. Mišios 10:30 vai. 
ryto. Tuojau po pietų bus pro
grama gimnazijos salėje. Ją at
liks Mindaugo draugovės skau- 
tai. veikią šioje gimnazijoje. 
Laukiama svečių, ypač skautų, 
iš visur.
— LB Chicagos apygardos val

dybos suorganizuoti tautinių 
šokių mokytoju kursai pasibai
gė. Balandžio 11 dieną įvyko 
išleidžiamieji egzaminai. Rezul
tatai bus paskelbti vėliau. Kur
sų paskaitas su dideliu susido
mėjimu klausė 32 kursantai.
— Moksleiviu pavasario šven

tė, kurią organizuoja LB Chi
cagos apygardos valdyba. įvyks 
gegužės 23 Bučo sodyboje Wil- 
tew Springs. 114. šventėje daly
vauti pakviestos visos apygar
dos lituanistinės mokyklos ir 
moksleivių tautiniai ansamb - 
liai.

— Akademikių skaučių drau
govės Centro Valdybą 1965 m. 
sudaro: pirmininkė — Audro
nė Kubiliūtė. 6130 S. Artesian 
Chicago. Illinois. 925-3880; pir- 
min. pavad. — Danguolė Mar
kutė: kandidačių globėja — 
Ramunė Kviklytė: iždininkė— 
Birutė Koncytė: garbės gynėja 
Ina Stadalninkaitė; garbės teis
mas — Rūta Kulikauskienė. 
Milda Mikenienė. Aldona Venc
kienė. Dalė Navickienė, Vida 
Radvenienė.
— LB Chicagos apygardos val

dyba Margučio radijo progra
mos rėmuose atidaro savo pus
valandį. Oficialiai Bendruome
nės pusvalandis pradės veikti 
balandžio 23 dieną ir veiks 
kiekvieną penktadienį. Atidaro
moje programoje dalyvaus Brid- 
geporto lituanistinės mokyklos 
moksleiviai, vadovaujami mo
kytojos Spačkauskienės. Pus
valandžio suorganizavimu rū
pinasi valdybos pirm. inž. B. 
Nainys.

Tėvai,

ŠV. ANTANO
GIMNAZIJA

pastatyta jūsų vaikams!
•

Gimnazija su viešųjų Ame
rikos mokyklų teisėm, su 
privalomu lietuvių kalbos 
dėstymu, su bendrabučiu, 
su visom gero auklėjimo 
priemonėm ...
Atlyginimas už pilną išlaiky
mą bendrabuty — tik 6C0 dol. 
metams. Dėl ateinančių moks
lo metų tuojau rašykit Rek
toriui:

ST. ANTHONY’S 
HIGH SCHOOL 

Kennebunkport, Maine 04046
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Siųskite j Lietuvy ir SSSR
DOVANU SIUNTINIUS

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

For the Finest of Italian Cuisine

Open 7 days a week

4456 Baychester Ave.

Tamstai fc Established 1909

Cadillac — Oldsmobile

14 N. Columbus Ave.

Mount Vernon. New York

Krautuvės atviros kasdien 
isskyrus šeštadienius, nuo 9

— gera atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau' Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse

Open Evenings

Phone - MO 4-2345 - FA 4-33

ir sekmadieniais, 
ryto iki 6:30 vak.

S. Bcckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uk»ainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba'IND traukiniu D-6 Avenue iki Delainey St.

Nuotr. R. Kisieliaus.MeGcJŲ MENO parodoje balandžio 11 d. Apreiškimo parapijos salėje Brooklyne.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP

J

PRANAS BRI’ėAS. savininkas

WINTER GARDEN TAVERN
Inc

pra-

FRANFS BRIDAL SALON

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

skaičiumi ir triukšmu ir

ANTANAS VAITKUS, vedėjas

mano nuonii- 
neduoda. Blo- 
kad tas ken- 
(bizniui): dėl

estą 
kaip 

popu-

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

Ingus Naruns groja su dide
le šilima ir dainavimu. Jo ge-

lietė | 
aniem J

Richmond Road 
Hills. Staten Island 
EL 1-6348

Specialus pa
ir įsitikinsite!

tie£ 
sa-| 
ke-|

SLOW BOAT TO CHINA 
RESTAURANT

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

ir beveik 
7 iki 10 
ir ilgiau, 
prakalbo-

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Salė vestuvėms ir kitokioms 
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N v 

(Ridgewood I

Tel. EVergreen 2-6440

Everything for the Bride
1654

Donga n

VYTAUTAS BELECKĄ*-
Savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

ką R. Straussą. nūdieni 
Raid. Vengrų rapsodija, 
išbandytas efektyvus 
liaraus violenčelinio kompozito
riaus veikaliukas, paliktas tradi
ciniam finalui.

mano verslui
nebesusigaudai! nuominin- J 

ypač pirmame namo aukš-| 
Atrodo, anksčiau ta mano S 

kurią tiesiogiai

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

daryti.4'

galima ir
pašalinti

a nuisan-
•• BRENNAN’S MOTOR CORPORAT

MERRICK BEVERAGE" 
COMPANY INC.

40 east Merrick Road 
Mei rick New York 

We deliver six days a week
Open Sunday 1-6 P.M. 

Keg Beer Our Specialty 
Call 516 FR 9-3456
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Ingus Narus, latviu violence Estas, Baltijos koncerte
IZ. VASYLIŪNASBaltijos koncertų devintosios 

serijos antras koncertas įvyko 
kovo 28. sekmadieni. Nukrypi - 
mas nuo tradicinio penktadie
nio. kuris pasirinktas dėl artis
tų neišvengiamų sąlygų, suvedė 
i vieną dieną pianisto Clibur- 
no koncertą Symphony Hall ir 
Handel-Hayden draugijas žy
miausiojo Bostone choro, kon-

Sibiro Maldaknygė lenkiškai
Londono lietuviai, ypač P. 

Baublys, rūpinasi Sibiro kali - 
nių maldomis, kad jos ko pla 
čiau pasklistų. D. Britanijoj. 
Tik ka pasirodęs žurnalas East 
West Digest, savo pirmam ba
landžio mėn. numeryje šią mal
daknyge paminėjo.

Lietuvių lenkų A. Mickevi- 
jiaus draugija susirūpino išleis
ti tą maldaknygę lenku kalba. 
Žinoma lenkė poetė Z. Bagdono- 
\vicz. dabar gyvenanti Toron - 
te Kanadoje, sutiko nemokama 
tekstą išversti. Lenkai mano 
kad poetės varčias bus geriau
sia reklama knygutei. Manoma
spausdinti Londone, lenku ka- ' nės variacijos. Antroji dalis re- 
talikiškcs leidyklos “Veritas” prezentavo naujesnę muzika— 
spaustuvėje (K. L.) ankstybąjį, dar gryną remanti-

certą su premjera amerikiečio 
kompozitoriaus Virgil Thomp
son “Pasija pagal Šv. Joną". 
Baltų koncertas dėl to liko be 
amerikiečių kritikų. Tai dide
lis nuostolis šiai koncertu seri
jai. Gal paveikė ir tai. kad Na
runs jau antrą kartą dalyvauja 
šiuose koncertuose.

Šio vakaro jo programą su
darė Frescobaldi ‘‘Toccata'.’. 
Boccherini “Adagio ir Allegro”. 
Francoer penkių dalių sonata 
E dur. Čaikovskio “Variacijos 
Rokoko temai" cp. 33. Antroje 
dalyje — Rychardo Strausso so
nata F dur op. 6. estų kompozi- 
t riaus
so" ir pabaigai Popper

Bisui

K. Raid "Scherzo fuoco- 
‘Veng- 

rų rapsodija”. Bisui išpildė 
Ravelio “Habanera”, Janio Me
dinio "Arija” ir Gaetzo “Scher
zo".

Pirmoji programos dalis pa
švęsta senovės klasinei, vadi
namai “Baroko muzikai, paren
kant jai net Ča kovskio rokoki-

i_i.nrx/tl skautai. organizavę mėgėjų meno paroda. Iš k. i d. Gied- 
Klwctka. Audronė Senkutė ir Ričardas Legeckis. Nuotr. R. Kisieliaus.
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KLAUSIMAS
Ne taip seniai iš savo giminės 

arti miesto centro, paveldėjau 
trijų aukštų mūrini namą (roo
ming house), kuris yra įjungtas 
blokinėje namų struktūroje, 
antrai nuo kampo. Kaimyninia
me kampiniame name, apatinė
je jo dalyje, viena tikybinė 
sekta (Christian Church) turi 
sa.’o maldos kambarį 
kasdien vakarais nuo 
vai. vakaro, o kartais 
vis savo giesmėmis,
mis ir įvairiais barškalais ir ki
ta muzika man ir 
ninkams ramybės 
giausiai yra tas, 
kia 
šito 
kų. 
te.
giminė, 
sienų artumas, smarkiai 
neprote-tavo. To’iime-ni kaimy
nai to triukšmo negirdi, mano 
namas tai izcliuo a. Dabar 
maldininkai žymiai padidėjo 
vo 
lia man rimtą susirūpinimą, ką5 
su

f v -

r-.*
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PATIKIMIAUSIAS
m.i;s‘o produktas, parankiausias skubančios šei
mininkes pagalbininkas yra tikras imponuotas

šis skanėstas, karatas 
s,..i.«s. užs:t?rnavęs šį gc- 

'o'-vi-As simbolį, 
parduodamrs šia;s vardais 

ATALAN’A 
K1AKUS ir POLO
2 iki 12 s /, dėžutės

V:sue met reikalaukite tik
ro n ’enkiško importuo’o 
kumjro. 11 i’ei 13 svarų 

\ kumpai va<f:nasi TALA.

LENKIŠKAS KUMPIS
Vienoda jo kokybė ir puikus skonis gaunamas 
todėl, kad šis kumpis gaminamas iš p -mos rū
šies mėsos $’ww*:.Miai šeriamų lenkiškų kiaulių.

PO*“

Akademinio Skautų Sąiūdžio 
crganizucta ketvirtoji jaunųjų 
dailini.ikų ir dailės mėgėjų me 
no paroda balandžio 10-11 pra 
ėjo labai sėkmingai. Savo kū 
rinius (vi.o 85) buvo išstatę— 
Audronė Eartytė. Martha Hu- i 
ley, Gediminas Liaųkus, Alvi- ’ 
na šalis. Zenonas Ūselis, Va- * 
lentina Ūselienė, Irena Vakse- ? 
Ivtė. Vytis Virbickas, Audronė 
Jermaitė, Tadas Žilevičius, Ju- • 
dita Žilevičiūtė ir Marija 2u- • 
kanskienė.

Parodos globėjas dail. V. K. 
Jonynas sekmadieni popiet kal
bėjo tema ‘ Meno keitimosi 
priežastingumas”. Dailinir.k a* 
pristatė ir diskusijas vedė Vy-> 
ties korporacijos New Yorkoį 
skyriaus pirm. Ričardas Legec-f’ 
kis. Diskusijose dalyvavo R. A 
Kezys, V. Ūselienė. K. šilįū-| 
nas. Svečius kavute ir sausai-1 
niais pavaišino akademikės| 
skautės, kurioms vadovauja Au-t 
dronė Senkutė.

Z. Ūselis vieną savo paveik 
lą padovanojo rengėjam. Pa-* 
veikslą laimėjo Ed. Gudaitis 
Pelną (50 dol.) rengėjai pasky 
rė “Mūsų Vyčio” žurnalui.

Parodą aplankė apie 2501 
žmonių. (K.)3

Joyous Eastci

TONY’S AMERICAN 
SERVICE STATION —AMOCO

Tony Pressimone. Prop.
Motor Tune ups with Atlas Motor 

Analyzer, Brakes- Wheel balancing 
Mufflers — Shocks - Tires

Battery's Road Service — Gen.
' Repairs, Accessories — Budget pmts
J1079 Ringwood Ave. — Haskell. N.J

Call 835 — 9816

ras itališkas instrumentas labai ? 
gražiai atliepdavo kiekvienai^ 

/'nukelta j 8 psl.)

slopinti garsą.
Jei tas laiškas nepadės, tams

ta gali kreiptis į policiją, skųs
damasis tamstos ir tamstų gy
ventojų ramybės sudrumsty- 
mu (disturbance of the peace). 
Jei ir tai nepadėtų, 
teismo keliu prašyti 
“nuisance” (to abate 
ce).

Kiekvienu atveju
bus sunku apsieiti be advoka
to. Patarčiau susirasti vietini? 
advokata. kuris tamstai ir laiš<*>

* '•Nką suredaguos atitinkamai ir*1 
žines. k'kių kitų teisinių prie-A 
monių galima imtis.

jais rė kia toliau
sti miesto valdybai ar kitos | 

kokie: išeities ieškoti. Sykį da-* 
viaa jiem pa?labą, bet antrą ne-» 
mėginu, mat, man patinka su* 
žmonėmis taikoje gyventi. bet | 
gi nuo atveiu imu pritrūkti^ 
kantrybės. Malonėkite šiuo rei-^ * ■*> kalu patarti, nes kol kas aš dari> 
gyvenamoje vietoje nepasirin-| 
kau a-meniško advokato —čiaf 
neseniai Įsikūriau. •

"Darbininko" skaitytojas!
iš Philadelphijos£

-o- f
ATSAKYMAS |

Pirmiausiai tamsta turėtum* 
pranešti tai rganizacijai regis-® 
tructu laišku, kad tamsta ir| 
tam.-’.ns gyventojai vra ju truk-S•) 
domi, o ypatingai vėlai vakare. • 
Paprašykite jų susilaikyti nuo* 
triukšmo kėlimo ir kito trukdy-*) 
mo. Pa >i a kykite to laiško nuo-'j 
ra’ą. Jie. ta tikybinė organiza-*) 
ei a. ga’ės imi s priemonių gar-f 
sui nuslopinti, pav geresnės į 
i?c’ia< arba “accousticaF ’ 
lubų Įrengimo. Tekios priemo-j 
nės gali žymiai sumažinti ir nu-f

TOWN AND LAKE REALTY

General Insurance and 
Real Estate 

Glen Falls Group 
Call — 697-4772 
Oak Ridge Road 

Newfoundland. N.J.

187 ORCHARD ST.. N. Y. C. Tel. GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ — 
Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 
Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį 
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St.. New York, N.Y. 10002

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

Paving 4’

“The Savers Bank”

\Ve

RICHMOND COUNTY 
SAVINGS BANK

Westbrighton. Port Richmond

Great Kills Staten Island

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN. N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

Excellent Chinese and Contonese 
Food Family Dinners

Specialize in Take Out Orders
376 Willis Ave.

Roslyn Heights. L I.
Call MA 1-2143

BOLKEMA FUEL

For the Finest in Fuel 
Service is our Motto

WESTERLEIGH SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

WESTBOROUGH 
SAVINGS BANK

84-09 Jamaica Ave.. Woodhaven 21. N. Y.
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven. N.Y.

255 Greenwood Ave. 
Midland Pork. N.J.

201 652-1600

Td VI 9-5077
Tel STagg 2-4329

— Tel 441.4554

<•
$

Paying 4’4G

Plenty of Parking Space in our 
Spacious lot

In Westerteich 832 Jewett Ave 
GI 2-1274

Ellwood N. Hennessy. Pres.
E. Irving Hu’bcrt 

Exec. V P. and Treasarei 
Walter A. Kineli. Jr. 

Asst. V.P and V. Treas.
Dorothy S. Hewey. Asst. Treas. 

Westboro. Mass. 
617 366-4449

❖
I' (g,
I m ELTINGUILLE 4523 Amboy Rd. S 

FL 6-1400
Daily Except Sat. 9 A.M. to 4 P.M.

Monday Eves. 6-8 P.M.

I

Papigintomis kainomis priimame užsakvmus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Partie* 

Home-Made Bologna
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@ SPORTAS
Sportas XV-jų sportinių žai

dynių — krepšinio varžybos į- 
vyks balandžio 24-25 Detroi
te, dalyvaus:

Vyry klasėje: iš Rytų S. A- 
dos — LSK Gintaras (Waterbu
ry), iš Kanados S. A-dos — P 
FSK Aušra (Toronto), iš VVS. 
A-dos Neo Lithuania, LSK Ne
ris, (Chicaga), LSK Kovas (De
troitas), ASK Lithuania (Chica- 
ga), LSK Aras (Chicaga), LSK 
Žaibas (Clevelandas)

Jauniy A klasėje: iš rytų S. 
A-dos — SK Nevėžis (Kenne
bunkport), is Kanados S. A-dos 
— PPSK Aušra (Toronto), LSK 
Kovas (Hamiltonas),

Jauny B Klasėje: iš Kana
dos S. A-dos — PPSK Aušra 
(Toronto), iš VVS A-dos —dar 
nepaaiškėjo, (Gali dalyvauti 5 
komandos).

Motery klasėje: iš Kanados 
S. A-dos — LSK Vytis, PPSK 
Aušra, (Toronto); iš VVS A-dos 
(dar nepaaiškėjo)

Mergaičiy A klasėje: Iš Ka
nados S. A-dos — PPSK Auš
ra (Toronto), ir VUS A-dos (dar 
nepaaiškėjo.)

Dalyviai registruojasi iki ba
landžio 14 d. imtinai (pagal paš
to antspaudo data). Pavėluota 
registracija bus atmesta

Birukščiy dėmesiui. Nuo Ja
ponijoje koncertavusio sovietų 
orkestro pasitraukęs Igor Bi- 
rukštys yra iš tėvo pusės lietu
vių kilmės ir norėtų susirasti 
savo gimines J.A. Valstybėse, 
su kuriais jo tėvas ir senelis 
susirašinėjo antrojo pasaulinio 
karo metu. Igorio Birukščio 
senelis, dantų gydytojas Kazi
mieras Birukštys, buvo kilęs is 
Rumšiškių, i Maskva nusikėles 
dar prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą, Maskvoje vertėsi dantų gy
dytojo praktika. Birukščiai ar
ba apie juos žinantieji malonė-

-kite_ rašyti— adresu- .Consulate...
General of Lithuania 41 West 
82 nd Street, New York, N.Y.
10024.

Parduodamas vasarnamis, 
Windsore, netoli Newburgh, 
N.Y. 4 akrai su nuosavu eže
ru; moderniška virtuvė, salio- 
nas. 3 miegamieji kambariai. 
Žuvavimas, laivininkystė ir 
maudymosi nuosavame ežere. 
Skambinti vakarais 212 —BU 
7-9711.

Parduodamas Upstate — 
West Borokville 4 kambarių na
mas, apšildomas aliejumi, atski
ra vasarinė kabina ant didelio 
ploto, 16.000 dol.

Šalimais 3 kambarių vasarinė 
cottage, su baldais ir atskira 
kabina 3.500 dol. Teirautis Tel. 
HY 7-4778 tarp 7:9 v.v.

Išnuomojami Richmond Hill 
6 šviesūs kambariai suaugu- 
siem, ramus miesto rajonas ne
toli Jamaica Ave. Tel. VI 7-01 
91.

East New Yorke parduoda
mas 2 šeimų naujai pertvarky
tas su visais patogumais na
mas, kuris yra netoli šv. My- 
kalo bažnyčios. Smulkesnės in
formacijos teikiamos po 6 vai. 
vakarais. Tel. TA 7-6405.

Reikalinga vienuolynui virė
ja. Gali būti su šeima. Kreiptis: 
Franciscan Monastery, Kenne
bunkport, Maine 04046.

Pranešama giminėm ir pažįstamiem, kad š.m. balandžio 
18, sulaukęs 72 metų, mirė

A-f-A

Juozas Rajeckas

gyv. 65-23 Grand Ave. Maspeth, N.Y., LI. Laidojamas ba
landžio 21, trečiadienį, iš Aušros Vartų bažnyčios, Manhat- 
tane. šv. KaraoLo 'kapinėse. Iš A. Kodžio laidojimo namų 
(63-06 Flushing Ave., Maspeth L.I.) išlydimas į bažnyčią 8 
v. ryto

Velionis paliko nuliūdusią žmoną Veroniką, sūnuT"Gedi
miną ir Faustą, 4 vaikaičius, 2 seseris Lietuvoje ir brolį 
Urugvajuje.

EAST CHICAGO, ILL., sudarytas komitetas, kuris įteiks margutį JAV prezidentui. Iš k. į d. A. Justine, T. 
Mason, J. Gustaitis, Alb. Vinick ir Aid. Tracy.

PADĖKA
Pabaltijos Moterų Klubo 

valdyba reiškia gilią padėką 
šiem asmenims: Gražinai Dana- 
sienei už jos nuoširdų darbą, 
įdėtą ruošiant madų parodą. 
Jos dėka modeliai gražiai ir tin
kamai pasirodė, Juliui Špokevi
čiui, už menišką scenos paruo
šimą; p. Kleinui ir J. Venckui 
už techninį bendradarbiavimą, 
p. Šležiui už šviesų tvarkymą ir

JONAS KLIMAS, kursų organizatorius, prie išmargintų margučių.

Woodhaven viena moteris, 
turinti 5 atskirus kambarius, 
norėtų išnuomoti kitai moteriai 
vieną ar daugiau kambarių pa
gal susitarimą. Kreiptis vaka
rais po 6 vai. Tel. HI 1-6912.

J. Gaideliui už muzikinę dalį. 
Pagarba ir padėka priklauso 
L. Jasaitienei, kuri taip gyvai 
ir įdomiai atliko pranešėjos pa
reigas. Modeliuotojoms: mažy
tei Šležaitei, seserims Ramunei 
ir Daivai Kleinaitėms, A. Dana- 
saitei, D. Izbickaitei, seserims 
Daivai, Danai ir Laimai Paliu- 
lytėms, G. Karosaitei, p. Baltie- 
nei ir K. Baltaitei, p. Ulevičie-

EAST CHICAGO, IND.
Margučiu dažymo kursai

Vietinės policijos moterų 
klubas buvo pasikvietęs Joną 
Klimą suorganizuoti ir pamoky
ti lietuviškų velykaičių dažymo 
ir jų marginimo meno. Kursai 
turėjo didelį pasisekimą, o jų 
metu kilo net idėja: išdrožinėti 
ant margučio prez. L.B. John
son portretą ir Lietuvos vals
tybinį ženklą ir jį įteikti pre
zidentui. Per kongr. R.J. Mad
den padaryti žygiai, kad jis 
patektų į Baltuosius Rūmus.Jo 
įteikimui sudaryta net specia
li komisija. IV.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti: ** • ’ « 

GLenmore 2-2923

nei, Daivai Mučinskaitei, Gied
rei ir Jūrai Galinytėms, I. Gali
nienei, p. Krikščiukaitytei, p. 
Manomaitienei, M. Dačytei, A. 
Malėnaitei, G. Danasienei ir 
Teresei Paliulytei. Už jų suma
numą ir skonį rūbus siuvant 
ir grakštumą juos rodant dar 
kartą ačiū.

Taip pat Moterų Klubas dė
koja visoms, kurios bet kokiu 
būdų prisidėjo prie madų pa
rodos ruošimo ir jos pravedi- 
mo. Ačiū.

Pabaltijo Moterų 
Klubo valdyba

DISPLAY

MOUNTAIN ESTATE
IDEAL FOR ORGANIZATION

Chance of lifetime- must sacrifice to 
liquidate. No reasonable offer re
fused. Hathaway Lodge. former

Macy Estate^ Haines Falls. N.Y. Ful
ly furnished and equipped. 59 rooms. 
Dining rooms, cocktail bar. kitchen, 
pantries, etc. Beautifully wooded 

mountain area: idea! hotel or retreat 
for organization. 2.300 ft. elevation.

Includes 185 acres of timberland. For 
appt, phone Tannersville (N.Y.) 374.

STORES

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Ave., 
Bronx 57. N.Y. TRemant 8-8193

BUSSINES OPPORTUNITY

Cabaret- Ba r-Resta u rant. Bush w ick
section. Reasonable price. Must sell, 
leaving city. Call between 1-6 P.M. 
Ask for Mr. Taylor. GL 2-9450. ‘"’L 

5-9874.

NEW CARVEL TRUCK DEPOT 
opening at 4907 108 St. Corona.

Queens. Exclusive Carvel franchise 
and protected territories. Now avail
able for Queens and Bronx. For in

formation call (212 ) 651-3901. After
3 P.M. (516) ED 4-3022.

TOURS

CASSER TOURS
'•One of America's Largest 

Operators of Tours” 
Comfortable - Modern 

Charter Buses for all Occasions
GROUP TRAVEL 

Anywhere in America
One Day - Week End or longer

Low rates Bonded
201 W. 41st St. (nr. 7th Ave)

BRyant 9-1000

REAL ESTATE

Neptune Avenue — Sale or Rent. 
Beautiful 2 family attached.

Brick. and 3 rooms. Both Apts, 
vacant, garage, gas. facing park. 8 
years old. Front and back yard. 4 >4 
PROC. G.I. Mortgage. Price 18,750.

Owner ES 5-3377.

2 Family house Brick attached. 
6% rooms upstairs. 4’^ rooms down

stairs. Wall to wall carpeting, all 
appliances, storms and screens. Near 

schools. Beach club around corner. 
$35.000. Firm principals only. G. I.

Mortgage. Telephone for appointment 
CL 1-3195. Owner.

TO PLACE
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

RESTAURANTS

For Better Weddings 
and Weekend Dancing 

TUXEDO BALLROOM 
210 E. 86th St. and 3rd Ave.

New York City 
RE 4-7335

LIQUOR & WINE

JOSEPH RUTKOSKI 
For the Finest Jn Liquors 

2484 Merrick Road 
BELLMORE L.L 

Call 516 SU 5-2644 — We deliver 
Special consideration 
to Religious Groups.

LUMBER

JO - AL LUMBER COMPANV 
We have the Finest of Lumber 
Use Our Cash and Carry Plan 
Fort Hill Road & East Main 

Huntington L. I.
— 516 HA 7-3366 — 
Service Is Our Motto

HOME IMPROV.

P. CULLEN & SON
Attics, basements, porches, garages, 
extensions, aluminum storm win
dows and doors All work done by 
father and son Estimates cheerful
ly submitted New HydePark, L.I. 
N..Y

FL 2-9678 GE 3-4119

APART. TO RENT

BRAND NEW
GARDEN APT.

43 Family
Immediate or future occupancy

from $100. month
Efficency, 1 & 2 B.R. apts

Good Counsel Church at corner - 
Extra large rooms - Air condition
ing - Free Gas - Separate thermo
stat for ea. apt. - Carpeted corridors 
- Modern laundry room - Free park
ing - Free GE refrig. - Master TV 
antenna - Buses at corner - 1 block 
to shopping - 1 block to schools

34 CARTERET STREET 
NEWARK, N. J.

Directions:
Take Summer Ave or Broadway 

to Carteret Street.
“Open daily & all days weekends”

HU 5-2980 MU 8-5552

SERVICE

SOUTH MAPLE REALTY INC.
Mortgages — Appraisals 

Buy — Sell — Trade 
Phone EM 5-1670 

Philadelphia WA 2-4024 
Serving the Greater Camden Area 

1448 Haddon Avenue 
Camden. N. J.

KELLMER —RADIO DISPATCHER 
CAR & LIMOUSINE SERVICE Inc.
Now Serves All Boroughs with a 
Fleet of Modern Cars. Door to 

Door to and from All Points at all 
Times for All Occasios 
We have Stork service

Call NI 9-4100 24 hr. Service x 
RN 3-2700

ROCKET TRANSMISSIONS INC. 
Rebuilders of all Types of Automatic 

Tranmissions 
2319 McDonald Ave. 

Bet Ave U and Neck Road 
No Charge for Road Test Call 

ES 5-3333 Ask for Paul Lamarch

FLORIAN KENNELS
Locust Valley

Verified Champion Bred Poodles for 
every occasion Toys - Miniatures 
Blacks - Browns - Whites - Silver 

Shu Swamp Road Locust Valley 
Phone: OR 6-0169

CRANE SAVINGS & Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pro.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesj. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Scštadicnais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vl4-

BOSTON. MASS
Vedėjas 

STEP. MiNKUS 
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VISGINIS

173 Arthur St., Brockton IS, Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7 
-neg. iš WKOX, Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure. Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 8 45 iki 9:45 v.v

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS 

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. 

Tel.: 249-4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 p.p.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176 
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 iki 10:30 ryto

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo 
programos. Radijo stotis W0PA — 
Oak Park, Ill. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

PRINTING

INTERNATIONAL 
PRINTING CO.
197 E 4th Street 

EVERYTHING FOR 
THE PRINTING LINE 

Call OR 3-1830

SCHOOLS

KAY-LAURE
SCHOOL OF BEAUTY 

CULTURE

Courses available: 
General Beauty 

Manicuring. Refresher, etc. 
Enroll now for Day or Eve. session

8 Duffy Avenue 
HICKSVILLE. N. Y.

OVerbrook 1-5313

School of Creative Arts Martha's 
Vineyard, Mass. Girls 6-17 art dra
ma, creative writing and French, 
music, piano, voice, strings, dance; 
modem ballet, folk, sports, swim
ming, tennis, riding, sailing. Profes
sional staff, guest artists. Kathleen 
T. Hinni, director 939 Eighth Ave., 
N. Y. 19, LT 1-7385

H. W. MALE

MACHINISTS 1st CLASS 
For Heavy Work 

all around welders (arc & heliarc) 
all benefits -Write for appointment 
to Box-M-22. Room 714

521 Fifth Avenue, N. Y. C.

Good DROP FORGERS Wanted
Call Collect 

Storms Drop Forging Co - 
Springfield Mass. 

Tel (413) 733-7847 
Mr. Burtt or Mr. Taylor 

An Equal Opportunity Employer

& ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave. 
Woodhaven 21, N. Y 

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

41-40 74th Street
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335*

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabonus-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas -
■. FUNERAL HOME

Moderni kopi v čia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Pub’-lc

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

I B. S HALINS
- Salmskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

■ prie .Purest Eaiiwai ou>t.u>
WOODHAVEN. N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

■HEOhOR: vaic.;i
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

(23 E. 7th St., New York 9, N. Y 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktj 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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Bostono dramos sambūris, 
vadovaujamas Aleksandros Gus- 
taitienės, gegužės 2, sekmadie
nį, atvyksta j New Yorką ir 
šv. Tomo salėje, Woodhavene, 
va:dina 3 veiksmų nuotaikingą 
vaidinimą "Brandos atestatą". 
Ve'ka’as Bostone buvo suvai
dintas su dideliu pasisekimu. 
Į New Yorką kviečia Darbi
ninko administracija.

LMA Klubų suvažiavimas 
Įvyksta gegužės 1-2 New Yor
ke. Gegužės 1, šeštadieni, Wal
dorf o viešbuty, Basil Don kam
bary, 12:30 v. bus pietūs, ku
rių metu kalbės žymios ameri
kietės: GFWC pirmininkė Mrs. 
W.H. Hasebroock ir rašytoja 
Marion Hill Preminger. Bilietus 
pietums prašom užsisakyti pas 
Šileikienę, telef. MI 1-5485.

Vladas Grudzinskas, buvęs 
Klaipėdos Maisto bendrovės di
rektores. balandžio 10 atvyko 
iš Lietuvos iš Marijampolės pas 
savo žmoną ir dukteris i New 
Yorką.

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko skyriaus susirinkimas 
bus balandžio 23. penktadieni, 
7 v.v. Vytauto Maželio studijo
je. 422 Manahann St.. R.dge- 
wood. Kalbės svečias prof. dr. 
A. Musteikis.

Pasitarimas Vietnamo reika
lu šaukiamas balandžio 23 8 v. 
v. Antano Mažeikos namuose. 
149-42 118 Si. So. Ozone Park. 
N.Y. Kviečiami studentų ir ki
tu organizacijų atstovai. Pasita
rimo tikslas — paremti pre
zidento L. Johnscno politiką ir 
surengti plataus mąsto demon
stracijas prie Baltųjų Rūmų 
Washingtone. Komunistinių pa
žiūrų studentai jau kuris lai - 
kas demonstruoja “už taiką”, 
kuri .Amerikai nepriimtina.

Newarko I.B apylinkės val
dyba nutarė Lietuvos okupaci
jos 25 metu sukakties minėji
mą rengti birželio 6 d. lietuvių 
p-rapi cs a’ė:e. Aoie progra
mą bus pranešta vėliau.

Išruomcjamas 6 kambarių 
butas Highland-Cypress rajone. 
Kambariai šviesūs, trečiame 
aukėte. Skambinti telefonu MI 
7 3736 po 6 vai. vakaro.

Wocdhavene arti parko iš
nuomojamas 5 kambarių butas 
nuo gegužės 1 dienos. Skam
binti VI 6-1813.

Centereach, Long Island gy
venanti moteris ieško kitos 
moters, kuri norėtų kartu gy
venti. bet turėtų atskirą kam
barį Vieta yra arti miesto ir 
t-a.kin.o. Kreiptis: Mrs-. F. 
Tunlik. 9 Rego Ave.. Center- 
each. L.I. N.Y.

L. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 
29 kuopos rengiamas

LIETUVIŠKAS
VELYKŲ 
STALAS
balandžio 25
Atvelykio sekmadienį. 1 vai. 
poniet APREIŠKIMO PARA
PIJOS SALĖJE f North 5th 
St. Brooklyn, N. Y.». įėjimo 
auka 3 dol. Bilietai gaunami 
iš anksto pas S. Rokienę. V.

Tumpienę. A. Garliauskienę. 
p. Sandrnavičicnę ir p. Skuji.-. 
Be bilietui nebus galima įeiti.

Valgiai gaminami iš anksto, 
todėl visus kviečiame bilietus 
įsigyti kiek galima anksčiau.

Tiumna programa muzika 
ir šokiai. Pelnas skiriama-? 
Apreiškimo parapijos reika
lams. Visi kviečiami atvykti.

New Yorko miesto praeitis 
bus pavaizduota parodoje, kuri 
surengta New Yorko valstybės 
paviljone pasaulinėje parodoje. 
Išstatyta apie 50 paveikslų, su
rinktų iš Įvairių muziejų ir 
privačių savininkų.

Grand Central stotyje Ko- 
dako bendrovė rodo pasaulinės 
parodos paviljonus ir bendrus 
vaizdus. Ten galima matyti ir 
lietuvišką kryžių. Taip pat lie
tuviškas kryžius matosi ir di
džiojoje Kodako nuotraukoje, 
kuri yra laukiamosios salės ga
le.

Pasaulinės parodos atidary
me balandžio 21 dalyvauja lie
tuvių grupė su savo vėliava. 
Visi, kurie dalyvaus parade, 
turi atvykti dar prieš 8 v. ry
to pro 8 vartus. Vėliau vartai 
bus uždaryti. Lietuvių grupė tu
rės du transparentus-plakatus. 
Eisena bus rodoma televisijos 
7 kanale. Lietuvių grupė bus 
matoma apie 9:45-10 vi.

Indėnų meno paroda at.da 
romą gegužės 2 Brooklyno Me
no muziejuje. Bus išstatyta in
dėnų meno pavyzdžiai nuo šiau
rės iki pietų, nuo eskimų iki 
Čilės ir Argentinos, apims mo
dernius ir senus la.kus. pavaiz
duos įvairias meno technikas.

Angelų Karalienės parapijos 
choro vakaras bus ši šešta
dienį. balandžio 24. parapijos 
salėje. Vakaro pradžia lygiai 
7 vai. vak. Programoje dainos, 
šokiai, juskai. Margumynu Va
karas patenkins v\sus. Choris
tai laukia draugų ir svečių.

New Yorko lietuvių dantų 
gydytojų d-jos metinis susirin
kimas Įvyksta gegužės 2. sek
madieni, 4 vai. p.p. kol. Sofi
jos Kiaunienės bute 180- 24 
Grand Central Parkway. Jamai
ca. Visos narės prašomos da
lyvauti.

MAIRONIO mokyklos parengiamosios klasės mokiniai džiaugiasi velykiniais krepšiukais, kuriais jie buvo 
apdovanoti mokytojos E. Urbelienės. Nuotr. R. Kisieliaus.

$ Maloniai kviečiame atsilankyti į

I DARBININKO
VAKARĄ

$ v
$ gegužio 2, sekmadienį, 4 v. popiet

Šv. Tomo parapijos salėje 
v' 
X 88th Street ir Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y.

Bostono dramos sambūrio vaidi
nama L. Fedoro 3 veiksnių pjese

BRANDOS ATESTATAS
Režisuoja Aleksandra Gustaitienė

Įeinant aukojama 3 dol. - studentams 2 dol.
rezervuotos vietos 4 dol. t

Veiks spaudos kioskas, bus naujų knygų ir muzikos plokšteliu.
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LMA NEW YORKO KLUBAS 
šeštadienj, 6 vai. v. 

balandžio 24 
CARNEGIE ENDOWMENT 

345 East 46th Street, N.Y. C. 
rengia

ATVELYKIO POPIETĘ 
Kalbės is Lietuvos atvykusi Stefanija 
Rūkiene. Bus tradicinis Velykų sta
las. Valgiai gaminami pačiu klubo 
narių. Margučiai, CocktaiFis.
Maloniai kviečiame senu Velykų pa
pročiu keletą valandų pabendrauti su 
draugais ir pažįstamais ir pasivaišint 
prie bendro stalo. Įėjimo auka S5.00.
Apie savo dalyvavimą maloniai prašome pranešti iki balandžio 
22 dienos:

Tel. HI 1-3894 ar VI 7-6475
KLUBO VALDYBA
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PASAULINĖ paroda iškilmingai atidaroma balandžio 21. Nuotr. V. Maželio

KRYŽIUS PASAULINĖJE PARODOJE
Lietuviškas kryžius pasauli

nėje parodoje atidengtas po 
žiemos, atnaujintas, apsodintas 
žolynais, sutvarkytos šviesos. 
Ji vėl galės apžiūrėti šimtai 
tūkstančių parodos lankytojų, 
galės fotografuoti kaip simbo
li, kuris atstovauja Lietuvai 
pasaulinėje parodoje.

Šiemet visi pagražinimai ir 
apsodinimai atlikti gražiau ir 
rūpestingiau. Praeitą rudenį 
buvo pasodinta 700 tulpių, ku
rios. tikimasi, sužydės parodos

New Yorkas visko turi, tik van
dens ne

New Yorke nuo balandžio 
10 uždrausta vartot vandeni gat
vėm, daržam laistyti, išskyrus 
šeštadieniais šešias valandas: 6- 
9 ryto ir 8-11 vakaro. Rezervua
re tėra tik 40.4 proc. talpumo. 
Pernai šiuo metu buvo 89 proc.

N.Y. ateitininkų sendraugių 
skyrius birželio 6 rengia išky
lą pas Juozą Giedraitį. 10 Bar
ry Dr., East Northport. L. L 

atidarymui. Jų raudonos, bal - 
tos spalvos kontrastuos su tvo
relėm. Suplanuoti dekoratyvūs 
krūmai. Vieni jų prie pat tvo
relės, kiti dengs lempas, ku - 
rios naktį apšviečia kryžių.

Visą medelių ir gėlių sodi
nimą atliko agronomas Tadas 
Tallat Kelpša. Jis prižiūrės žo
lynus visą parodos laiką.

Kryžiaus atnaujin.mo remon
to darbus atliko Jonas Suba- 
čius žinomas bažnyčių dekora
torius. Dirbo labai atsargiai, 
prisiderindamas prie oro sąly
gų. Kryžiaus viršūnė paauksuo-

Huntingtcno galerijoje prie 
Columbus Circle balandžio 27 
atidaroma William Merritt Cha
se paroda, kuri tęsis iki bir
želio 20 d. Chase yra žymus 
amerikietis dailininkas, pasi
reiškęs 19 amžiaus gale ir šio 
amžiaus pradžioje. Paskutinė 
jo paroda buvo 1917 Metropo
litan muziejuje. Tais pačiais 
metais jis ir mirė. 

ta. laiptai perdažyti baltai, per
dažytas ir atnaujintas pats kry
žius, kuris buvo nukentėjęs 
nuo blogo žiemos oro;

Prie atnaujinimo darbų dar 
prisidėjo Jonas Poderis bendra 
talka, Jonas 'Tuska paskolino 
Įrankius. Vatikano paviljone 
gauta vietos pasidėti darbo 
Įrankiam ir daiktam, elektros 
kcntraktoriai darbą atliko pi - 

INGUS NARUS BALTŲ KONCERTE
(atkelta iš &psl.)

grojančioje pastangai, šilima 
yra daugiau muzikinė negu ar
tistinė. Jis nekuria vientisos 
veikalo linijos, bet eina su kiek
viena gaida, visur dainuoda - 
mas. visur naudodamas inten
syvų vibrato. Galbūt, dėl to ne
jausti jo grojime didelio skir
tumo grojant Boccherini ir čai- 
kovski ar Francoer. Technika 
puiki, lengva. Gerai valdo deta- 
šė ir spikato štrichus. Pasirink
toje programoje turėjo apsčiai 
progos tai parodyti. Tiek Boc
cherini tiek Francoer allegrai 
pilni techniškų pasažų, dau
giausiai laužytų trimis stygų ak
ordais, labai būdingais ano me
to violončelės technikai, kuria 
vėliau mielai pasinaudojo Čai
kovskis. Saint-Saens ir kiti.

Slrausso sonata išsiskyrė sa
vo gilesne bei ramesnė nuotai
ka. Tai ankstyvesnis Richardo 
Strauss o veikalas, artimesnis 
romantinei epokai. Estų kompo
zitoriaus Raid “Scherzo fuoco- 
so” efektingas, techniškas daly
kas. pagrįstas spikatu. Naruns 
Įdėjo i ji tiek daug rūpestingo 
pasiruošimo, kad šis veikaliu- 
kas visoje programoje sublizgė
jo. kaip tikras deimančiukas — 
šviežiai, žaismingai, kartu giliai 
ir dvasingai.

Blsui gretas latvio kompozi
toriaus Jano Medino veikaliu- 
kas “Arija”, pilnas latviškos 
folklorinės spalvos bei nuotai
kos. taip giliai paveikė audi
to! Iją, kad buvo išklausytas be
veik mistišku religiniu nusitei
kimu.

Solisto akompaniatorius Ana-

giau negu paprastai.
Kad būtų lengviau surasti 

kryžių, jis yra atžymėtas visuo
se šių metų parodos planuose, 
parodos vadove, indekse.

Aukos kryžiaus priežiūrai ir 
jo palaikymui siųsti adresu: 
Antanas Snieškus, Kryžiaus 
priežiūros komisijos pirminin
kas, 137 Logan St., Brooklvn 
8. N.Y.

tolijs Beržkalns buvo preciziš
kas, jautrus, niekur solisto ne
nustelbęs. gerai susigrojęs pa
lydovas.

Klausytojai skirstėsi labai 
patenkinti koncertu, už kuri ne
sigailėjo ilgų ir karštų katučių.

IZIDORIAUS VASYLIUNO 
REČITALIS

Izidorius Vasyliunas. kuris 
gyvena netoli Bostono ir dirba 
jo apylinkėse, balandžio 30 die 
na, 8:30 v.v. Jordan Hall salė
je duoda Įdomų smuiko kon
certą. Smuikininką fortepionu 
palydės jo sūnus Vytenis M. 
Va-vliūnas. Bus išpildyti dar 
niekad negirdėti veikalai — tai 
amerikiečio kompozitoriaus W. 
Pistono kūriniai, sukurti jau 
mūsų laikais. Kompozitorius 
dar yra gyvas. Iz. Vasyliunas 
kasmet panašius koncertus ruo
šia. ir jie visuomet būna priim
ti j su nuoširdžiu entuziazmu 
ir malonumu. Prašome kuo 
gausiausiai atsilankyti.

ŽINIOS—

Dr. Juozui Girniui jo 50 me
tų sukakties proga gegužės 22 
Liet. Piliečių draugijos salėje 
rengiamas pagerbimas. Bus 
meninė programa ir vaišės.

Pagerbimui rengti yra susi
daręs iš Bostono lietuvių kul
tūrinių ir visuomeninių organi
zacijų komitetas: inž. E. Ci
bas, inž. J. Dačys, Irena Eivie- 
ne, inž. Z. Gavelis, rašyt. A. 
Gustaitis, Pranė Kaladienė, J. 
Kapočius, stud. Giedrė Karosai- 
tė, dr. Stasys Jasaitis, Antanas 
Mažiulis, inž. Česlovas Mickū- 
nas, dr. Juozas Navickas, Bro
nius Paliulis, rašyt. St. Santva
ras, red. Jackus Sonda ir stud. 
Paulius Žigas.

Meninės programos paruoši
mu rūpinasi: rež. • Aleksandra 
Gustaitienė, rašyt. Ant. Gustai
tis, dail. Vik. Vizgirda ir štud. 
P. Žigas.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti. Pageidaujama, kad daly
viai užsiregistruotų iki gegužės 
17 d. pas Z. Gavelį, tel. AN 8- 
ŪŽŲŽ.

Skautininkų sueiga Įvyko ba
landžio 10 Nenortų bute. Su
eigos metu pasitarta Įvairiais 
skautų reikalais ir aptartos ga
limybės, kaip bostoniečiai skau
tai prisidės prie planuojamo 
skautų stovyklavietės pirkimo.

Baltijos tunto tuntininkė St. 
Subatkevičienė, kuri tuntui va
dovauja jau ketveri metai, pa
reiškė norą iš šių pareigų pasi
traukti ir prašė, kad skautinin- 
kės keistųsi ir paeiliui šias pa
reigas perimtų. Susitarta, kad 
Baltijos tunto vadovavimą per
ims Ina Nenortienė. Susitari
mas perduotas rajono vadijai 
patvirtinti.

Šv. Petro parapijos sodalie- 
tės balandžio 24 d. 7:30 vai. 
vak. parapijos salėje po bažny
čia ruošia vadinamą “Whist ir 
Blitz” parengimą.

Balfo skyriaus metinis narių 
susirinkimas, bus balandžio 23 
Liet. Pil. klube. So. Bostone. 
Visi, kuriem rūpi mūsų vargs
tantieji broliai kviečiami susi
rikime dalyvauti. Bus renkama 
nauja valdyba ir svarstomi kiti 
svarbūs šalpos reikalai.

Mirusieji: Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų palai
doti:

Jonas S. Palionis (balandžio 
5 d.) 77 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 335 E. gatvė. So. Bos
ton. Palaidotas Naujos Kalva
rijos kapinėse.




