MIRĖ MUZIKAS STEPAS SODEIKA
Chicagoje kovo 15 mirė ir
kovo 19 palaidotas muzikas
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Nuo skurdo pirmiausia siekiama apsaugoti jaunimą
Prez. Johnsonas kovo 16 pa

teikė Kongresui programą ko
vai prieš skurdą. Senato specia
li komisija jau rytojaus dieną
pradėjo apklausinėjimus. Joje
prezidento ūkinis
patarėjas
Walter W. Meilei- aiškino, kad
į skurstančių asmenų grupę įskiriami tie, kurių metinės pa
jamos

šeimai

yra

mažesnės

Skurdo riba — 3000 dol. metinių pajamų. Tokiy yra 35 mil. daugiausia negrai
ir jaunimas. Pirmoji kovos priemone — bedarbį jaunimą apmokyti specialybių
V
kaip 3,000 dol. arba vienam as
meniui 1,500. Tokių šeimų Amorikoje esą 9.3 mil. arba 35
milijonai asmeny.

ŠVEDIJA BE SKURDO - pavyzdys JAV
toj individualių stipendijų vi
dį, kaip kitur panaikintas skur durinėse mokyklose ir univer
das- Tokiu pavyzdžiu laiko Šve sitetuose duoti po 35 dol. mė
diją. Joje nėra bedarbių. Vy nesiui.
Ligos taip negąsdina,
nes
riausybė darbu visus aprūpina.
Bet dėl to švedei išleidžia visi apdrausti, ir apdrauda su
skurdui nugalėti du kartu dau moka gydytojo honoraro tris
giau kaip apsiginklavimo reika ketvirtadalius. Vaistai
jpagal
lam. Didesni ir darbininko pa draudimo programą puse; kaijamų mokesčiai socialiniam rei nos.
Visų darbo žmonių 95 prokalam. Darbininkas, kurio me
tinės pajamos siekia 4,000 dol. centai yra darbo unijose, Jei
sumoka mažausia 3 5 procen būtų nedarbas, bedarbis gauna
po 4 dol. dienai, dar priedai
tus savo pajamų
Atlyginimo vidurkiu laikoma vaikam ir žmonai.
70 dol. savaitei, taigi metam
Nuo 67 metų amžiaus vyriau
3640. Vienam asmeniui pragy sybė moka pensijas 750 me
venti minimum yra 1,000 dol-, tam.
Pagal Švedijos tvarką ri
šeimai 2,009-2,500.
Šeimos turi dar papildomų kiuojasi ir kiti Skandinavijos
pajamų — šeimos ar netekė- kraštai. Į ją nurodoma ir da
jusios motinos gauna už kiek bar, kada Amerika rengiasi ko
vieną vaiką metam 110 dol. vai su skurdu.
x
iki 16 metų amžiaus. Taip pat
gimdymo atveju gauna
gauna 180
xwdl.
<il
Vedusieji ar
netekėjusios
aaiina
motinos namam ntrtrtic
pirktis gauna
Amerika kovo 18 įteikė Mas8 metam paskolos 600 dol. be
kvoje notą, dar kaitą reikalaupalūkanų.
Vaikų mokymas nereikalau- dama grąžinti tris lakūnus, ku\ ja papildomų išlaidų — moks- ^ų vienas yra sužeistas — mi
las vidurinėje mokyklose ne- laužta ranka ir koja. Amerika
mokamas. Priedas - pietūs ir va- įspėjo, kad negrąžinimas gali
dovėliai. O dar ir kišenpinigių pakenkti prasidėjusiam bend16-18 metų berniukam ir mer- radarbiavimui arp Amerikos ir
gaitėm po 10 dol- mėnesiui. Sovietų.
Tuojau bus įvesta praktika vieNuo 1950 metų Sovietai jau
N.Y. News... pateikė pavyz

Daugiausia skurstančių šei
mų yra pietuose — apie 32
proc. Daugumas tai negrų šei
mos. Arkanse, Tennessee, Vir
ginijoje, Marylande, N. Carolinoj ir Floridoj negrų yra 1525 proc. visų gyventojų. Louisianoj, Georgijoje, S. Carolinoj 25-35 proc., Mississippi dau
giau kaip 35 proc.

Degančiose

vietose

(Kipre,
Vietname, Afrikoje) padaryta,
kas buvo galima, o toliau dip
lomatai h* valstybės vyrai su
pavasariu ėmė sustiprintu būdu
skraidyti, savo politikos sėk
las sėdami.
De Gaulle dabar Meksikoje.

Jo kelionę pavadino “invazija
į Ameriką”. Bet laukiama taip
pat jo invazija ir į Sovietų Są
jungą. Prieš atvykdamas į Mek
siką jis turėjo slaptus pasitari
mus su Alžiro
diktatorium
Ben Bella, kuris pas jį atskrido
tiesiai iš viešnagės Jugoslavi
joje. Sakoma, kad čia de Gaul
le siekia suorganizuoti Viduržemio jūros sąjungą, kurioje
būtų Prancūzija, Ispanija, Itali
ja, Jugoslavija, Tunisas ir Ma
rokas. Iš pasitarimų Ben Bella
grįžo su didžiausiu entuziazmu.
James Reston (NYT) su iro

200.000. Juos pirmiausia ir rei
kia apsaugoti nuo skurdo, pa
ruošiant juos darbamVyriausybė kovoj su skurdu
paprašė pirmiem metam 970
mil- dol. Tai viso biudžeto vie
nas procentas. Į savo planą pa
ruošti jaunimą specialybėm žiū
ri tik kaip į kovos pradžią. Se-

nate planas sutinka pritarimo,
bet taip pat ir atsargumo, kad
nebūtų sukurta nauja biurokra
tija, kuri aprūpintų darbu tik
joje dirbančiuosius.

W- Lippmann (H. Tribūne)
svarsto skurdo priežastis. Pa
grindine laiko apsišvietimo, iš
silavinimo stoką, toliau — dis
kriminaciją, dėl kurios nebal
tieji pustrečio karto labiau su
skurdę nei baltieji. Trečia prie
žastis — nesveikata, šeimos pairimas ir kt. Siekiant skurdą
pašalinti, reikia pirmiausia pa
šalinti tas minėtas priežastis.

VVALTER M. HELLER, ūkinis pa
tarėjas.
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yra nušovę ar
rikos lakūnus.
esą perskridę
ną 95 kartus,
to nereagavo.

C7
paėmę 108 AmeSovietų lėktuvai
į vakariečių zo
bet Amerika dėl

Kas bus su Nikitos
Sovietuose rengiama opinija
atsisakyti nuo idėjos Kazachs
tano ir Sibiro žemes paversti
plėšiniais ir kviečių laukais.

Tai buvo Chruščiovo idėja, pra
dėta vykdyti 1956. Į Kazachsta
kos bendradarbiavimu. Erhar no ir Sibiro plėšinius investuo
das laikosi sąjungos su Pran ta 7.4 bilijonai rublių, atgaben
cūzija tiek, kiek ji nesikerta su ta 350,000 žemės ūkio darbi
Vokietijos įsipareigojimais A- ninkų. Jei pradžioje nuo akro
merikai. šitos dvejopos pastan buvo 16 bušelių, tai pernai te
gos -(Amerikos ir Vokietijos) buvo 5. Dėl to Sovietai ir buvo
gali izoliuoti de Gaulle- Iš ki- priversti pirktis užsieniuose 11
tos pusės, kai visi puolasi de- milijonų tonų javų.
rėtis su Maskva, tą norą paPats Chruščiovas prasitarė,
reiškė ir Erhardas. Tačiau jis kad plėšinius teks paversti ga
tai darys bendradarbiaudamas nyklom, o žemės ūkį organi
su sąjungininkais. Tai kitoks zuoti Europoje. Bet ta mintis
kelias nei Prancūzijos, siekian atsargiai skelbiama, nes ji
čios nepriklausomos politikos.
reiškia smūgį Chruščiovui. Mo
Tuo pat metu ir Chruščiovas lotovas ir kitas “antipartinis
keliauja — gegužės mėn. į Kai elementas” iš karto buvo prie
rą, gal į Romą, Gromyko jau šingas tai Chruščiovo idėjai.
dabar Švedijoje, Nasseris ke
Dabar žemės ūkio eksperi
liaus į Jordaną. Pavasarinis su mentui skirtas visas Estijos
judimas pagavo net ir Vietna plotas.
mo Khanh derėtis su Laosu ir
Cambodija.

ROSTOVAS-NAUJAS AR TAS PATS?
Grieztosios politikos atstovam nėra užtverti keliai į
Baltuosius Rūmus?

SARGENT SHRIVER, programos
prieš skurdą vykdytojas.

POSŪKIS NUO KENNEDY: atsisakė
nuo “gerų ir blogų vaikų” politikos
Thomas Mann, specialusis
prezidento asistentas ir valsty
bės sekretoriatas pavaduotojas
lotynų Amerikos reikalam, ko
vo 18 valstybės departamento
pareigūnam pareiškė, kad Amerika atsisako nuo ligšiolinės
politikos nepripažinti kariuo
menės perversmo keliu atsira
dusių vyriausybių. Atsisako ne

dėl to, kad simpatijas reikštų
perversmam, bet kad nenori
kištis į kitų valstybių vidaus
reikalus. Kai vienas iš diploma
tų paklausė, ar tai reiškia, kad
daugiau nebus “good guys ir
bad guys” politikos, Mann tai
patvirtino.
■■

N- Y. Times pažymi, kad tai
aiąkus posūkis iš Kennedy po
litikos, kuri rūpinosi, kad loty
nų Amerikos valstybės neiš
kryptų iš demokratėjimo kebo
ir dėl to nepripažino Dominin
konų ir kt. perversmo vyriau
sybių. Tačiau praktiškai
tai
reiškė nepripažinimą vadina
mom “dešiniosiom” vyriausy
bėm, kurios buvo “bad guys”
ir pripažinimą vadinamom “kai
riosiom”, kurios buvo “good
guys”, o tokiame Vietname ir
pati vyriausybė prisidėjo prie
perversmo organizavimo. Tho
mas Mann pareiškimas turėtų
reikšti, kad Amerika nuo šios
politikos atsisako.
Kai žinia pasiekė Kongresą,
didžiausio nepasitenkinimo T
Mann pareiškimu parodė H. H.
Humphrey.
VATIKANE:
Popiežius Paulius VI kreipė
si į pasaulio katalikus, kad iš
laikytų velykines tradicijas- Pa
žymėjo, kad Kristaus prisikėli
mas yra krikščionių religijos
centras. Amerikoje Velykos
yra nublankintos, palyginti su
Kalėdom.

THOMAS MANIM, patarėjas lotynų
Amerikos reikalam.

nija pastebėjo, kad tuo metu,
kad šiuo metu, jei tektų balsa
kai de Gaulle mezga ryšius su
vime pasirinkti Johnsoną ar
lotynų Amerika, jis gali netek
Nizoną, tai už Johnsoną pasisa
ti ryšių su Europa, į kurią to
kytų 68 proc., už Nizoną 27.
kią pat “invaziją” daro Ameri
Toki pat vaisiai būtų, jei rink
ka. W. W. Rostovas Anglijoje
tųsi tarp Johnsono ir Lodge.
ir Belgijoje populiarina Atlan
to sąjungos idėją, artimą ūkini - — Michigane tarp respubli
ir karinį bendradarbiavimą, at konų pirmauja Nizono kandi
sisakant nuo dalies nepriklau datūra — 31.7 proc., toliau
somybės ir išpažįstant “tarpu Lodge 215, Rockefelleris 16.
savio priklausomybę". Iš kitos Goldwateris 9.9, Mrs. Smith
pusės kancleris Erhardas taip 5.2, Stassenas 4.5.
pat keliauja, siekdamas europi
— Sun. Gokhvaturis tikisi tu
nės vienybės be Prancūzijos do rįs jau tikrus balsus 425, o no
minavimo ir su artimu Ameri- minacijai reikia viso 655.

Jei norite žinoti, kas yra
gimtosios žemės ilgesys, pakal
bėkite su 165 armėnais, ku
rie prieš 15 metų grįžo iš Ame
rikos, ir dabar svajoja apie grį
žimą į Ameriką. į savo buvusį
Buffalo, Philadelphiją. Taip pra
deda N-Y. Times aprašinėti tų
armėnų repatriantų likimą.
Kai Sovietai pradėjo akciją
“už sugrįžimą’', 1947, 1949 iš
Amerikos grįžo į Armėniją 20
šeimų, viso 312 žmonių. Kiti
apie 100,000 grįžo iš Prancū
zijos, Persijos, Syrijos, Libano,
Graikijos, Egipto. New Yorke
Sovietų konsulas užtikrino grįž
tamiem, kad jei jie pakeis sa-

vo nuomonę, tai per dvejus me
tus galės grįžti į Ameriką.
Nuomonė daugeliui pasikeitė su
laivo priplaukimu į Batumo
uostą. Kai kurie tuojau papra
šė visų išvažiuoti. Bet atsidūrė
kalėjime ar dar blogiau. Vie
nas 1949 pasiekė Maskvoje Amerikos atstovybę, ieškodamas
pagalbos Kai grįžo į Erivaną,
Armėnijoje, tuojau buvo iš
siųstas į Sibiro lagerius. Kiti
nesėkmingai mėgino pereiti sie
ną į Persiją ar Turkiją. Tik
prieš trejus metus atsirado dau
giau vilčių išvažiuoti. Paskelbė,
kad išleis tuos, kuriuos artimi
giminės norės atsiimti. Vizas

Amerikos užsienių politika
susilaukia daugiausia kritikos.
Gal dėl to, kad tai sritis, ku
rioje daugiausia galimybių. Gal
ir dėl to, kad mažiausiai žino
mi vyriausybės planai bei žy
giai. Juos mėginant nuspėti
daugiausia ir galimybės suklys
ti. Su tokia paklydimo rizika
dabar spėjama apie kai ku
riuos pakitėjimus. Pvz. John
Chamberlain (Journal Ameri
can) sako, kad tiem, kurie siū
lo griežtą liniją prieš Castro
pastangas įvykdyti subversiją
lotynų kraštuose, keliai į Bal
tuosius Rūmus nebėra užtverti,
kaip buvo po raketų istorijos.
Skirtumui paryškinti kreipia
dėmesį j W. W. Rostową. Pre
zidento Kennedy metu jis bu
vo pakviestas vyriausiu politi-

gavo 25. Jie arba išvažiavo ar
ba dar rengiasi. Bet per pas
kutinį pusmetį jau vėl niekas
visų negavo. Iš tų 312 jau iš
mirė per tą laiką daugiau kaip
šimtas. Liko jaunimas, kuris
kaip tik ir buvo gimęs daugu
mas jau Amerikoje. Jie kalba
armėniškai su amerikiniu ak
centu Jie susirenka savo tarpe
ir praktikuoja amerikines tra
dicijas. Jie klausėsi Amerikos
balso, nors jis buvo trukdomas.
Jie jaučiasi esą amerikiečiai,
pasiilgsta šio krašto, kaip jų
tėvai buvo pasiilgę savo gimto
sios Armėnijos, dėl kurios jie
ir repatriavo. Senieji pakalba:

kos planuotoju. John Chamberlain jį vadina “nusiangažavimo” (t-y. atsisakymo nuo įsipareigojimų) simboliu. Iš jo knygos Anglijos dabartinis min.
pirmininkas Douglas Home pa
sisavinęs idėją, kad riebus ko
munistas netoks
pavojingas
kaip liesas komunistas. Taigi
reikia tukinti komunistą, pre
kiauti su juo ir pakelti jo ūki
nę gerovę — kad nutuktų.
Tas pats Chamberlain dabar
informuoja, kad Londone prieš
savaitę W. W. Rostovas pasiro
dė, lyg būtų naujas. Jis atsidū
ręs tar tų, kurio stovi už
griežtą politiką Kubos reikalu.

Jis taip pat buvęs šalininkas,
kad į šiaurės Vietnamą būtų
siunčiami partizanai- Dabar net
paklaustas apie riebų ir liesą
komunistą, jau nurodė, kad ag
resijos šaltiniai daug sudėtin
gesni nei liesumas ar riebumas.

Informuodamas
apie šitą
naują Rostowo vingį, Chamberlainas ir kelia klausimą: ar tai
ženklas, kad sustiprės antiko
munistinė akcija, ar tai skirta
tik žmonių dėmesiui patraukti
prieš rinkimus?

W. W. R0ST0W, planavimo iefas

KUN. L. JANKAUS
BYLOS ATGARSIAI
N.Y. Times paskelbtas laiš

kas Louise Gudelis iš Newport
Conn., kuriame primena komu
nistų suorganizuotą kun. Jan
kui bylą, laiko ją antireliginės
propagandos ženklu ir sako: jei
taip elgiasi su čia esančiu ku
nigu, tai kokis likimas tų ku
Popiežiaus Jono XXIII sek nigų, kurie yra ten ir turėjo
retorius Capovilla paskelbė iš nelaimės nepatikti režimui?
The Tablet yra Frank Vaško
traukas iš popiežiaus dienoraš
čio. kuriame rašė, kad nuo 15 laiškas su pastaba, kad komu
metų amžiaus jis
pradėjęs nistai baiminasi tokių kaip ku
nigas L Jankus, kurie dirba
melstis už bažnyčių vienybę.
su užsidegimu.

Iš armėnų sužinosit, kas yra tėviškės ilgesys

RINKIMUOSE:
— GaUupo institutas randa,

STEPAS SODEIKA

Stepas Sodeika buvo gimęs
1903 gruodžio 11 Jurbarke.
Muzikos mokslus ėjo Klaipėdo
je ir Kaune, 1929 buvo pakvies
tas į operą Fauste Valentino
ir Sevilijos kirpėjuje Fiorello
rolėm. Atgavus Vilnių, ten dės
tė konservatorijoje ir vadova
vo katedros reprezentaciniam
chorui. Tremtyje. Vokietijoje,
su G. Velička suorganizavo tau
tinį ansamblį, pastatė muziki
nį veikalą Nemunas žydi, vado
vavo Hanau stovykloje Daina
vos ansambliui. To ansamblio
tradicijas atgaivino ir atkilęs
1950 į Chicagą. Buvo rimtas
muzikos darbininkas, ir jo cho
ras savo meniniu lygiu vienas
pirmųjų.

SKURDO PRIEŽASTYS

sovietai Amerikos lakūnų negrąžina

POLITINĖJE SEJOJE: De Gaulle, Ros
tovas Erhardas, Chruščiovas

Didžiausias procentas bedar
biu yra jaunimas tarp 16-24
mėty amžiaus. Tokių yra 1,

Stepas Sodeika, vasgoninkavęs šv. Kryžiaus parapijoje ir
vadovavęs “Dainavos*- ansam
blio chorui.

... — Maskvos teismas kovo 15

pasmerkė naujos grupės vadą
mirti už spekuliaciją. Jo pavar
dė Arkadij Grinberg. Tarp ki
tų nuteistų po 15 metų 13 yra
rusai bei ukrainiečiai, 8 žydai.
— Sovietų ūkinė delegacija

kovo 17 atvyko į Romą. Siekia
ne tik ūkinių santykių, bet ir
pakvietimo Chruščiovui į Ro
mą. Tada Chruščiovas pamaty
tų ir popiežių.

“Aš jau viena koja grabe, man
jau vistiek, kur mirsiu, bet no
rėčiau dar dėl vaikų. O vis
tiek dabar jie kalba jau armė
niškai ir kalbės, kai grįš į Ameriką..."

Jo iškeltus klausimus aiški
nantis tenka atsižvelgti Į to
kius faktus:
1. Išaiškėjo, kad appeasemento, koegzistencijos politika da
vė neigiamų vaisių — komu
nistų įtaka išplito, Amerikos su
siaurėjo. 2. Tos politikos šali
ninkai Schlesingeris, Sorensonas, Hilsmanas iš vyriausybės
aparato pasitraukė, o tuo tarpu
jau atėjo su ypatingais įgalioji
mais kitokios politikos šalinin
kas Thomas Mann. Rostowui
beliko ar pasekti draugų pė
dom ar liktis ir gelbėti tai, kas
jų bendrai buvo suplanuota. 3.
Rostovo nauja linkmė yra tik
tiek nauja, kiek to reikalavo
Amerikoje viešoji opinija, su
kilusi dėl Kubos. Bet dėl Eu
ropos opinija nėra tokia jaut
ri- Tad ir Rostovo politika
čia dvejopa. Jis stovi už griež
tą politiką dėl Kubos, bet už
pataikaujančios linijos tęsimą
vidurio Europos. Pridengia tai

argumentu, kad komunistai da
bar nebevieningi, dėl to nevie
ninga turi būti Amerikos poli
tika komunistų atžvilgiu. Tą
nuomonę kartojo ir valstybės
sekretorius Rusk, tvirtindamas,
kad su Sovietais galima pre
kiauti, o Kubą reikia boikotuo
ti.
Kalbėdami apie Maskvos ir
Kubos skirtumą, kurio iš tikrų
jų nėra, palieka tiek Sovie
tus, tiek ir Kubą be politinių
permainų, griežtos linijos po
litika Kubai lieka tik žodžiai,
nes sąjungininkai jos nevykdo
ir tik ima teikti kiekvienas sa
vo keliu.
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DARBININKAS

Berijos namuose vaiduokliai
Serijos namuose vaiduok
liai ... Tokią antraštę gali skai
tyti su linksma nuotaika kaip
pasaką iš tūkstančio ir vienos
naktis. Su tokia lengva nuotai
ka pradedi skaityti ir pačią is
toriją, kurią paskelbė šveicaru
"Die Weltwoche".
•
Maskvoje prie vieno iš pla
čiausių bulvarų nutiesta aukš
ta ruda siena, kuri apjuosia
masyvą netvarkingai sustatytų
namų. Lyg tai būtų kokia tvir
tovė. Įeiti į tvirtovę galima iš
šoninės gatvelės.

Dar ir šiandien praeiviai in
stinktyviai pasuka Į šoną, tvirtovės vengdami.

mėgino raminti žmoną,- įtikinė
damas, kad tai jos vaizduotės
padarai..
Gyveno ir toliau anuose na
muose. Bet 1961 pavasarį atsi
tiko viena nelaimė — dvejų
metų sūnelis iškrito pro langą
iš Šešto aukšto. Po kelių savai
čių Tuniso konsulas Chadli
Chaouche grįžo vėlai vakare iš
vieną naktį ji budėjusi ir pa priėmimo. Atsitiko taip, kad jo
mačiusi šmėklą, moterį su bal automobilis ant tikto paslydo,
tu drabužiu. Moteris
trenkė į turėklus, ir konsulas
įspėjusi, kad kuo greičiausiai žuvo Maskvos upės bangose.
Tuo laiku. atstovybės tarnau
išsinešdintų iš tų namų, jeigu
brangina savo ir vaikų gyvybę. tojai rūsyje aptiko neseniai už
Atstovas Mestiri, kuris yra stu mūrytą vietą; patikrinę, rado,
dijavęs Paryžiaus Sorbonoje, kad tai įėjimas į tunelį- NesiNetrukus pradėjo
darytis
kažkas keisto. Atstovo Achmed
Mestiri žmona pradėjo savo pa
žįstamų rately pasakoti apie
kažkokius keistus garsus na
muose. Protarpiais girdėti vai
tojimai, šauksmai, dejavimas,
paskui juos nutraukia klaikus
nusikvatojimas. Ji galinti pri
siekti, kad

Čia gyveno kitados galin
giausias po Stalino žmogus Ru
sijoje Lavrenty Berija, Stalino
vidaus reikalų ministeris, slap
tosios policijos ir visų koncent
racijos lagerių bei kalėjimų
viršininkas. Labiausiai bijomas
ir labiausiai nekenčiamas žmo
gus.
Pora mėnesių po Stalino mir
ties Berija buvo suimtas, ne
spėjęs suimti tų. kurie jį ap
lenkė, ji suimdami. Lig to lai
ko Berija turėjo dvilypį gyve
nimą. Namie jis rodės išti
kimas vyras, rūpestingas tėvas.

Vakarais, pritemus, jis iš
vykdavo savo ZIS automobiliu,
šarvuotu nuo kulkų, pasivaži
nėti po Maskvą. Pastebėjęs gat
vėje gražesnę merginą, liepda
vo mašinai sustoti, atidaryda
vo duris ir pašaukdavo auką į
vidų- Paskui spausdavo į savo
tvirtovę- Niekas nieko tikro ne
žinojo, kas ten darėsi. Tik ėjo
gandai, kad ten siautėjo Beri
jos ir jo pavaduotojo Abaku
movo bei kitų sėbrų orgijos.
Kai Berija buvo sušaudytas,
jo tvirtovė ilgai stovėjo tuščia.
Paskui valdžia įsakė namus
pertvarkyti ir paruošti užsienio
atstovybėm gyventi. Pirmiau
sia čia buvo įkurdintas Tuniso
atstovas, kuris atvyko su žmo
na ir vaikučiais. Vietos buvo
daug. Atstovybė galėjo pato
giai įsitaisyti.
— Dainavos klubas, kurį su
daro Putnamo
bendrabučio
mergaitės. Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą vasario 18
surengė Annhursto kolegijoje.
Programą atliko L. Bražėnaitė
iš New Yorko ir Bostono “Kla
jūnai” (trio). Jie padainavo lie
tuviškų bei angliškų dainų. Mi
nėjimą publika sutiko palan
kiai ir džiaugsmingai.

RŪTA LEE SKAMBINO Į KREMLIŲ
Dienos žmogus šalia kun.
Liongino Jankaus amerikiečių
spaudoje yra ir Rūta Lee Kilmonytė. Brooklyno Journal American, Los Angeles Times ir
kiti aprašė, kaip ji kovo 11 va
karą skambino į Kremlių “person-to-person” Chruščiovui. Ji
Chruščiovo negavo, bet kalbėjo
si su Chruščiovo vertėju, ku
ris angliškai jai aiškino tary
tum Stanfordo universiteto pro
fesorius.
Rūta Lee norėjo gauti sau
ir tėvam vizas Į Sovietų Sąjun
gą, kad iš ten galėtų pasiekti
Vilnių ir Daugus, kur gyvena
jos senelė Liudvisė Kamandulienė. jau 84 metų ir esanti
prie mirties-

Los Angeles Times rašo, kad
Rūta Lee savo senelę mėgino
atsiimti į Ameriką. Bet per 8
metus vis gaudavo atsakymą
“niet” ir “niet”. “Ko jiem rei
kia iš tos 84 metų moters?’’,
stebėjosi Rūta Lee.
Chruščiovo vertėjas patarė
jai kreiptis į Sovietų atstovybę
Washingtone. Bet ji ten jau
kreipusis. Patarė dar kartą. Pa
sikalbėjimas. už kurį teko su
mokėti 200 dolerių, padėjo. Ry
tojaus dieną paskambino Į Washingtoną, ir jau buvo visai ki
ta kalba. Per 3 dienas buvo
duotos vizos, nors paprastai rei
kia kelių mėnesių. Ir kovo 14
Rūta su tėvais išskrido į Lon
doną. iš ten į Maskva. Vilnių.

Lietuvos pašto ženklai pasaulinėje paro
doje. Milijono dolerių pavilijonas
L. BRAŽĖNAITĖ

BOSTONO klajūnai

ėmė jo tyrinėti, bet tikėjo, kad
tunelis vedė į Kremlių, ku
ris buvę per pusantro kilomet
ro nuo šios tvirtovės.

Rado rūsyje taip pat užtva
ras, kuriose, mątyt, Berija lai
kė savo aukas. O atstovo žmo
na ir buvo tvirtinusi, kad tie
garsai visada eidavo iš rūsių.
Po visų šių įvykių atstovo
žmona buvo beveik be nervų.
Ji nepaleido iš akių savo vyro
ir vaiko nė valandėlei. Ji lauk
davo darbo biure, iki vyras
baigs darbus, nesutikdama vie
na vykti namo, žiemą vaikas su
sirgo influenza ir tik tik išsi
rito iš ligos. To jai buvo jau
perdaug. Pareiškė, kad negy
vens daugiau tame užkeiktame
name. Paliko vyrą ir su vaiku
išvyko namo. Mestiri atsistaty
dino iš tarnybos ir grįžo taip
pat.
Kitas atstovas, kuris turėjo
pakeisti Mestiri,
atsisakė priimti paskyrimą,
jei jis turės gyventi Berijos na
muose.

Bet šioje tvirtovėje Berija
darydavos kitas žmogus — ne
riboto žiaurumo sadistas.

Kovo 8. sekmadienį, New
Ycrko didmiesčio naujam vieš
buty Americana Įvyko New
Yoiko Lietuvių Filatelistų Djos specialus susirinkimas. Iš
toliau atvykusių narių dalyva
vo du iš Philadelphijos ir iš
Kingston. Pa., buvęs vargoni
ninkų sąjungos pirmininkas J.
Šiaučiūnas.
Draugijos pirmininkas Vin
cas Alionis padarė išsamų pra
nešimą apie galimybes lietu
viam dalyvauti pasaulinėje pa
rodoje su savo pašto ženklais.
Jis prisiimė pareigas vienos fir
mos “World Expositions, Ltd.”
patarėjo ir vyriausio tvar
kytojo su pilnom teisėm
ir
atsakomybe organizuoti filate
lijos. numizmatikos ir senų
daiktų lantiųuesi parodas New
Yorko pasaulinėj parodoj. Pa

talpos jau išnuomotos pačiam
didžiausiam paviljone, pramo
nės sekcijoj. ‘ ‘Better Living
Center”, antram aukšte, kur
sau patalpas turės kai kurios
kitos didelės ir žinomos fir
mos: Bcrden Co., Hilton Ho
tels, Johns-Manville, U. S. Plywood. Westinghouse Electric
Corp. ir kt.
Pagal Vinco Alionies patiek
tą planą, World Expositions,
Ltd suskirstė savo dalyvavimą
pasaulinėj parodoj per 6 mė
nesius šitaip: 8 savaitės fialtelijos parodai, 9 savaites numiz
matikos ir po dvi savaites se
niem dalykam (antiųues). Lie
tuviam skiriąs dvi savaites pa
sirinktinai. Numizmatikos sa
vaitėje jis užtikrino, kad pats
patvarkys. Salia Amerikos retų
monetų išstatys Lietuvos senų

1964 m., kovo 20 d., nr. 21.

WATERBURIO Alto narių susirinkime. Nuotr. A. Balsio.

CHRUŠČIOVAS PASIGENDA GRAŽUOLIŲ

“Sovietu mergaitės būkit gra niai negalavimai jį verčia išei bais, kur nuplyšta pirštų nagai,
Praėjo keletas mėnesių, ir žios!" Taškentas turi pralenkti ti su naujais šūkiais, nukrei bet įsiręžia raumenys, vargiai
atstovybė buvo be atstovo. Pa Paryžių. Lūpų pieštukai ir re piančiais liaudies dėmesį nuo gali išlakiyti vidutinės lėlės
galiau pareigas priėmė dabarti voliucijos priešai.
visų tų sunkumų.
grožį. Sovietų moteriai suteikia
nis atstovas Fathi Zoukir, bet
Sovietų valdžios laikraštis “Iz- kūno linijas daugiau panašias
prieš tai parsikvietė savo tikė
vestia” ėmė šaukti: "Sovietų į karvės (family cow). Ji nega
jimo dvasininką, mulą, kuris at
Nežinia, kas atsitiko su So mergaitės būkit gražios! ... Ko li atrodyti šviežia ir gaivi, nes
liko visokias apeigas namam vietų Nikita: ar jis dėl senat dėl Taškentas negalėtų būti ma priversta naudotis ta pačia mau
apramintivės pradėjo žvalgytis į jaunes dų centru, kaip Paryžius? Juk dyne, kuria naudojasi 18 šei
Dabar negirdėti nusiskundi nes merginas ir pasigedo jose Rusijos moterų batai dabar jau mų. Tai, žinoma, galėtų pakel
mų apie keistus garsus
grožio, ar ekonominiai ir politi- yra madoj ir Vakaruose. Kodėl ti kvepalų gamybą, bet, nelai
jūs turite sekti vakarų madas?" mei, ir tų kvepalų nepagamina,
kiek užplanuota, jei ir būtų už
SPAUDA
Amerikos spauda į tai atsilie
ką juos pirkti.
pė ir pritardama, ir užjausda
Net ir labai ištikimi Rusijos
ma Sovietų moterį. Andrevv
Bendruomenė ir Šiluvos koplyčia
režimui vyrai su pavydu žvel
Tully, aštriaplunksnis WashingAkcija dėl lietuviškos koply nius, siekiančius Lietuvai lais tono publicistas, kovo 10 New gia į laisvojo pasaulio moterį,
čios Nekalto Prasidėjimo bazi vės; atgijo kalbos apie vieny London “The Day” paskelbė nes jo sovietinė mylimoji, už
likoje Washiagtone eina dviem bę, jų surykiavimą, suderini straipsnį: "Ar atsilikusi Rusijos uot kalbėjusi apie mėnulį, ro
žes ir meilę, tauškia tik apie
kryptim. Vieni renka pinigus mą.
moteris pasinaudos Izvestijos
naujojo
traktoriaus pajėgumą
ir* organizuoja koplyčią. Kiti
įsakymu?"
Lietuviu Dienose vasario nr.
ar apie plieno įmonės produk
rašo memorandumus ir kito Pranas Padalis kalba apie tris
Pabrėžęs, kad moters grožis ciją Ir kai ją palydi namo, tai
kius raštus, kad koplyčios var veiksnius.
neturėtų būti tik laisvojo pa
turi labai saugotis, kad sausa
das turėtų būti ne Šiluvos, bet
saulio monopolis, jis pareiškia, kimšai apgyvendintame bute,
Apie
rezoliucijų
komitetą:
Aušros Vartų,- T. Žiburiai mė
kad kiekvienas, kuris yra kiek per neapsižiūrėjimą, atsisvei
gino
kompromisą: išvengti “Los Angeles veikėjų iniciaty nors pasimaišęs Minske, Pins
kindamas nepabučiuotų sveti
vieno ir kito vardo ir pavadin va sukurtas Kongresinėms Re ke, Omske, Tomske, Rostove,
mos mergaitės.
zoliucijoms
Remti
Ęomitetas
ti tiesiog: MO#r Lady of Lithturėtų teigiamai atsiliepti į “IzSĮraipsnįs užbaigiamas tokio
uania Chapel”. ,0 dar kiti šau veržliai ir taikliai' siekia .... - vestjios” šūkį. Sovietų moteris
mis' išvadomis: “Ne ponia Chlūžio
Pabalti
jos
tautų
laisvini

kėsi Į Pasaulio Lietuvių Bend
atrodo baisiai — tartum tik ruščioviene, Taškentas nebus
ruomenę, kad ta savo žodį mo linkme- Jei šis žygis pavyk ką išsprukusi iš plūgo pakink
tų ir tautos atstovybė įsakmiai tų. Ir tai ne dėl to, kad būtų madų centru tol, kol Rusijos
tartųmadų projektuotojui bus varžo
Dirvoje, kuri daugiausia tuo pasisakytų už laisvės bylos iš nepatraukli ir negraži iš pri
ma laisvė”, “Rusijos moterys
kėlimą
tarptautiniame
forume,
klausimu rašė, vasario 26 atsi
gimties ar būtų linkusi atrody nėra žavios dėl to, kad valdžia
tai
būtų
konkretus
ir
reikšmin

liepė bendruomenės pirminin
ti apsileidusi ir atsilikusi, bet neleidžia joms tokiomis būti.
kas J.J. Bachunas. informuoda gas žingsnis i nepriklausomy dėl to, kad ją komunistų dik- Net toji pati Izvestija, bešūkau
mas ir samprotaudamas: “Šilu bės laimėjimą. Jei ir nepavyk taroriai tokią padarė.
janti dėl moterų grožio, tuo
vos koplyčios Įrengimo klausi tų. tam žygiui sutelkimas ame
Raudonieji, pasigrobę Rusi pat laiku įspėja prieš galimus
rikiečių
senatorių
ir
kongresmas praėjusiu_metų rudenį bu
jos valdžią, pirmiausia įsakė gražinimosi nukrypimus —akių
vo iškeltas PLB seime Toron anų ir jų Įjungimas į akty
moterims nustoti būti moteri šešėlius, aukštas batų kulnis ir
viųjų
kovotojų
gretas
vistiek
te, Kanadoj. Bet seimas į tą
mis ir pavertė jas revoliucijos kai kurias šukuosenas. Sovietų
liks
abuojumą
ir
sustingimą
klausimą nereagavo — nepri
kareiviais bei darbininkais- Jie Sąjungoje moterys bijo gražin
laužiančia
banga
”
.
ėmė nei rezoliucijos, net nei
apvilko jas maišo išvaizdos uni tis, kadangi nėra tikros, kad
Apie Altą: “Jei senieji veikė
pageidavimo... Naujai išrink
formomis ir pristatė dirbti, ro- kurį rytą pabudusios neras dek
tai PLB valdybai, man rodos, jai atkreips dėmesį i per pas
mansuojant su traktoriais ir reto, skelbiančio, jog lūpų pieš
privalu laikytis seimo linijos, tarąjį dešimtmetį Amerikos lie
tukas yra ‘ ‘revoliucijos prie
kuliamosiomis mašinomis..
tuvių
visuomenėje
įvykusius
ypačiai kad koplyčios klausi
Jurg. Ežer.
Besikankinant su tokiais dar šas”.
mu nuo seimo ligi dabar nieko pasikeitimus ir įstengs padary
ti atitinkamas išvadas. Taryba
esmiško nėra įvykę.
“Mano asmenišku galvojimu, vėl atsistos kovos fronto prie
LIŪDIME NETEKĘ KARŽYGIO
koplyčios įrengimas ir vienokio kyje .. ■”
ar kitokio jai vardo davimas
Apie Viiką:
“Washingtono
Pittsburg, Pa. — Vasario mė
yra visų pirma lietuvių katali akiraty veiksnių netrūksta. Gal nesį šv. Kazimiero bažnyčioje
kų bažnytinės hierarchijos rei jų ir perdaug. Kai kurie ir as buvo atlaikytos gedulingos mi
kalas. Ji galėtų pasitarti su ti meniniu sąstatu nedaug vienas šios už a.a. Lt. Col. Albert
kinčiaisiais. Pasaulio Lietuvių nuo kiti skiriasi . •. Vyriausio Sims-Šimkuno sielą. Jis mirė
Bendruomenė ir mes, kiti pa Lietuvos Išlaisvinimo Komite sausio 23 po sunkios ligos
sauliečiai, čia negalime dary to persikėlimą šiapus Atlanto Anaheim, Kalifornijoj, kur ir
ti kokių nors sprendimų iš šo padiktavo Lietuvos interesas. buvo palaidotas Fort Roseno.”
Tačiau keičiantis pasaulinių jė erans kapinėse. San Diego, Cagų sąrangai, ar nesvarstytinas lifornia. Paliko dideliame nu
Veiksnių išrikiavimas laisvini šios tautai atstovaujančios ins liūdime žmoną Josefiną, moti
titucijos grįžimas atgal Euro ną Agnietę, patėvį Povilą Go
mo fronte
naitį, seserį Violą su vyru LamRyšium su Vasario 16 šven pon ...”
Už Vliko iškraustymą iš Ame bertu Stanny-Stanišausku ir ki
te vėl nukrypo dėmesys į veiksrikos pasisakė Draugas ir Nau tas gimines bei draugus, kurie
pinigų rinkinį (nuo Vytauto Di jienos. Pastarosios kovo 12 ar gausiai dalyvavo bažnytinėse
PULK. A. SIMKONAS
džiojo laikų). Taip pat pasi gumentuoja: “Amerikoje Vil pamaldose ir pusryčiuose, kustengs surasti vietos, kad N. kui nėra kas verkti, ir kai jis kuriuos suruošė velionies moti
Kilus Korėjos karui, jam vėl
Y. Lietuvių Filatelistų D-ja ga bando čia veikti, tai susiduria na ir sesuo.
teko dalyvauti kovose, kur irgi
A A. Lt. Col- Albert Simslėtų išstatyti vieno kito lietu su šios šalies piliečių organiza
atsižymėjo kaip gabus lakū
vių dailininko darbus, gintaro cija Amer. Lietuvių Taryba Šimkunas buvo gimęs Kazimie
nas ir narsus karys. Karui pasi
(Altu).
Iš
to
yra
kilę
nemalonių
dirbinių ir kitų lietuvių tautai
ro ir Agnietės Šimkūnų šeimo
baigus. kurį laiką buvo paskir
ginčų
ir
nesusipratimų
..
.
Vil

je 1919 sausioo 28 Pittsburghe,
būdingų eksponatų.
tas administraciniam darbui Ja
Susirinkimo toliau buvo vis kui išsikėlus į Europą, tokios Pa. Čia augo ir mokėsi. Prieš
ponijoj ir kitose vietose.
trinties
nebebūtų.
”
japonų ataką Pearl Harbore nu
kas apsvarstyta ir nutarta, kad
(Tai viena svarstytina galimy traukė savo studijas Duųuesne
Po ilgų metų karinės tarny
pirmoji parodos savaitė, pasi
kviečiant latvius ir estus, bus bė. bet tų galimybių būtų trys universitete ir stojo savanoriu bos buvo garbingai išėjęs į at
išnaudota surengti Baltijos tau pagrindinės: 1 jei daug muzi į Kanados karališką aviaciją. sargą ir gražiai įsikūręs saulė
tų pašto ženklų parodai. Tai kantų yra vienoje vietoje, nu JAV įstojus į karą, perėjo į ma toje Kalifornijoje. Dirbo North
bus nuo balandžio 22 iki gegu tildyti visus, kad vienas kitam rinus. Dalyvavo kare Pacifiko American Aviation Co.
I^abai gaila, kad negailestin
žės 3. Antroji savaitė pasirink ramybės nedrumstų; 2. paskirs fronte. Buvo Bunker Hill lėk
ta nuo rugpjūčio 16-23, kada tyti juos taip, kad vienas kito tuvnešio lakūnas, už narsumą goji mirtis neleido jam ilgiau
pradės suvažiuoti lietuviai į sa muzikos negirdėtų; 3. sujung apdovanotas žymeniu. Ypatin džiaugtis gyvenimu. Atsiskirda
vo dieną. Tada bus išstatyti tik ti juos į vieną orkestrą bend gai buvo pasižymėjęs kautynėse mas iš savųjų tarpo ir palikda
ram koncertui. Kas geriau? Kas prie Okinavos. už ką gavo mas artimuosius amžinam liū
Lietuvos visi pašto žneklai.
bronzo žvaigždę.
įmanomiau įvykdyti?).
desy ...
_ S. A.
K. Motuzas
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Mūšy atsakymas - < langiau aukų Baliui
Balfo reikalų vedėjas kun.
Lionginas Jankus, kaip jau ži
nome, sovietinio teismo Klaipė
doje buvo rastas “kaltas’' ir už
akių “nuteistas” 15 metų. Ka
dangi už akių neteisiama, tai iš
tokio sovietinio “teismo” pasi
juokė vienas Brooklyno polici
ninkas klausdamas: “Ar teis
man šaukimą gavai?” “Aišku,
tai politinės propagandos “teis
mas”: noras suniekinti kunigą
ir lietuvių visuomenės užsieny
je veikėją, besirūpinantį padė
ti vargan patekusiem.

★
šalpa bolševikam nepriimti
na. Tai daug kartų jie paliudi
jo, neisileisdami tarptautinio
Raudonojo Kryžiaus, vaistų ir
maisto. Maisto ar drabužių
siuntiniai, jeigu ir Įsileidžiami
nuo kurio laiko, tai apkrauna
mi nežmoniškais mokesčiais.
Sovietam nerūpi žmonėm pa
dėti iš artimo meilės- Niekas
niekada nėra girdėjęs, kad jie
užsimintų apie labdarą, kaip
artimo meilę.
Jei tuos žodžius kada pavar
toja, tai tik pasišaipoma pras
me: prikiša krikščionim, kad jie
neturį “artimo meilės”, jei ko
voja su komunizmu. Tuo būdu
ne artimo meilė pabrėžiama,
nes tai saistytų ir juos pačius,
bet niekinami ir tildomi krikš
čionys, kad nebešauktų nei dėl
tikėjimo persekiojimo nei dėl
komunistinio teroro. Gerai pri
simename, kaip šia prasme, tik
sau palankia, bu vO‘kraipomi ve
lioni^ pOpiežiaus'Jond XXI11
žodžiai apie brolišką tautų mei
lę. Tai esanti kitų pareiga, ne
komunistų, šie dedasi teisūs,
tačiau viduje yra “pilni veid
mainystės” (Mat. 23, 28).

Kun- L. Jankaus “teismas”
dar kartą tai ryškiai parodė.
Nusigriebta šmeižto ir melo
prieš kunigą, kuris dar Lietu
voje stengėsi maistu ir rū-

bais
padėti nelaimingiem.
Geras darbas šėtoniškai apsuk
tas išvirkščiai: girdi, jis žudęs
nelaiminguosius...
šveicarų mokslininkas Gonzague de Reynold, savo veika
le “Tragiškoji Europa” apibū
dindamas bolševizmą, yra da
vęs ir tokį palyginimą: kai Liu
ciferis krito iš dangaus galva
žemyn, nuo to laiko jis kitaip
pasaulio nesupranta, kaip ap
versto viršum kojom.

■

Musę atsakymas: kun. L.
Jankus, kaip Balfo reikalų ve
dėjas, neturi būti vienintelis,
kuriam rūpesčiai vargintų gal
vą, iš kur gauti daugiau lėšų.
Tai turi būti visų mūsų rūpes
tis.
Atsakydami Lietuvos oku
pantų iššūkiui, turime dar la
biau suglaudinti savo eiles, su
stiprinti Lietuvos
laisvinimo
pastangas ir padidinti aukas
Baltui- Balfo yra atliktas dide
lis šalpos darbas, bet jis dar
nesibaigia, kaip rodo ir bolše
vikinio “teismo” puolimas. Po
20 metų jie ryžosi pulti net
labdaros įstaigą, ko ligi šiol ne
darė. Dar labiau sustiprinkime
ją savo aukomis, nes kiekviena
lietuvių įstaiga laisvam pasau
lyje bolševikam yra nepagei
daujama kaip šauksmas prieš
vergiją.

LUIS COLOMA----------------

(10)
Salione, kuris priėjo prie įeinamos galerijos aplink langą
susispietė
revoliucingiausias
“Linksmybės klubo” elemen
tas ir labai gyvai apie kažką
šnibždėjos. Nebuvo abejojimo,
kad ten kažkas buvo rengiama
ir kad tas “kažkas” liečia są
mokslą, kurį neužsimezgusį sa
vo geležinę ranka nuslopino ne
palenkiamas don Recaredo.
Toje grupėje buvo Ritita ir
Candideto, šelmiška Paųuita,
Ramiro Perez ir kelios kitos
jaunuolės ir jaunuoliai.
Di
džiausią dėmesį jų tarpe į sa
ve kreipė Adelina Peralta, pie
menėlės apdaru, kurio įžymiau
sias bruožas buvo už juostos
užkištas pištalietėiis, dramblio
kaulo rankena. Tiesa, žymus
menininkas Goya savo nemir
tinguose Andalūzijos piemenė
lių portretuose visada praleis
davo tą smulkmeną, bet tik
dėl to, kad jis neatsiklausdavo
šviesių Paryžiaus siuvėju nuro
dymų.
Tuo tarpu be paliovos plau
kė nauji svečiai ir ėjo pasisvei
kinti su grafiene jos kampely

nuo 1950
prieš komunistų infil
traciją valdžios įstaigose, la
biausiai valstybės departamen
te. Kai jis ėmė apklausinėti ir
kariumenės žmones, pasiprie
šinimas jam padidėjo. - Jį ap
šaukė ragangaudžiu ne tik ko
munistų spauda, Prieš jį buvo
iškeltas Kongrese skundas, ir
1954 senatorius buvo pasmerkkovojo

dar specialiai pabrėžė McCarthy išskyrimą iš Kongreso na
rių bendruomenės, į tradicinį
priėmimą Kongreso nariam ne
pakviesdamas tik jo vieno iš
Visų.
rO mCVėl ilty DvVvHC pMrr

munistų ir šnipę infiltraciją.

Prieš tekią infiltraciją budė
jo
Atstovų Rūmų
komisija
priešamerikinei veiklai tirti ir
senato vidaus saugumo komisi
ja. Dėl to kasmet komunistai

Ragangaudžiu buvo pramintas šen. Mc
Carthy, siekiant sudaryti įspūdį, kad jo
tvirtinimai apie šnipų infiltraciją tik fan
tazija; Dabar aiškėja, kad tai būta dide
les tiesos, nemalonios, dėl to ir slėptos
ir tariamieji liberalai vis kelda
vo triukšmą prieš _ biudžetą
šiom komisijom
Pereitais metais ryškiau iški
lo jau ir
konfliktac tarp senato vi
daus saugumo komisijos ir vals-

Komisija rinko žinias apie in
filtraciją ir bendradarbiavo tuo
reikalu su valst. departamento
saugumo pareigūnu Otepka.
Departamento vadovybės žmo
nės įsakė kitiem saugumo pa
reigūnam sekti Otepką. Jie rin
ko iš šiukšlių dėžių mašinėlės
kalkinį popierį, kad susektų.

Sovietiniai teismai — tokie,
kaip paskutinis Klaipėdoje —
yra vienas iš daugelio Įrody
mų, kokia išvirkščia yra sovie
tinė “teisybė”. Bet vieną daly
ką atskleidžia tikrą: neapmal. domą bolševikų pagiežą, kuria
norėtų pasiekti ir tuos asmenis,
kurių nesusėmė pirmos okupa
cijos metu ir nepasiekė nauju
pokariniu siaubu- Bolševikam
yra pavojingas kiekvienas, kas
svetur nenuleidžia rankų ir kuo
galėdamas gelbsti savo tautos
žmones. Kun. L. Jankus yra
vienas iš tokių gelbėtojų.

KURKĖ
-

mirė, raganos tebegyv

willoughby avė.
brooklyn ii, n. y.

je — “Senajame Testamente”.
Ten sėdėjo ta dora moteris sa
vo paprastais gavėnios rūbais,
gluotniai susišukavusi, tik ant
jos kaklo ir rankų žėrėjo keli
sengadyniški
neįkainojamo s
vertės brangakmeniai. Grafie
nė teisindamasi savo didelėmis
nelaimėmis ir pilnumu, buvo
įvedusi tą patogų ceremonialą
sveikinti savo svečius ir visa
dos jo grieMai laikydavos. Kas
norėdavo ją pamatyti, turėda
vo ten jos ieškoti- šiaip viskas
kita buvo paremta don Reca
redo galva. Pagaliau ir jis pa
sirodė, apsirengęs kuo papras
čiausia elegancija, švitėdams
plike, lyg J4 būtų tai iškilmei
ištepęs baltymu, ir maudama
sis nesutepto baltumo pirštinai
tės.
Jį pamatęs “Linksmybės klu
bas” išsisklaidė, tarsi savo laz
dele būtų mostelėjęs burtinin
kas- Ritita ir Adelina, pasiėmusios už parankės, apėjo salioną taip, kad išvengtų jį sutikti,
ir patylomis nusėlino į vietą,
kur don Recaredo buvo papra
tęs dėti savo parūką.
Ritita turėjo rankoje dvigu

■*♦*',•*’•*• 'SS*
ATEITININKŲ šventė Kennebunkporte per šv. Kazimierą.

Nuotr. B. Kerbelienės

ką ir kam Otepka bus rašęs; pri
sitaisė prie jo telefono aparatą
jo pasikalbėjimam nusiklausyti.
Otepka buvo pašalintas iš de
partamento, nors senato komi
sija ir protestavo.
duoti toto paslapčių senatui. O
takių paslapčių butą

Apie jų buvimą komisija
žinojo, tad juo labiau spyrėsi
jas išaiškinti- Du dalykai nulė
mė, kad departamentas nega
lėjo paslapčių išlaikyti- Vienas
sovietinio MGB pulkininko
Michad Goleniowskio 1961 pa
bėgimas j Ameriką.

Jis atskleidė tokių dalykų,
kurie padėjo likviduoti svarbius
sovietinius agentus. Tačiau pul
kininką laikė atokiai nuo sena
to komisijos. Naujas įvykis pa
slapčiai kilti aikštėn buvo
Hearsto laikraščio Journal Ame
rican aliarmas. Per eilę nr. (ko
vo 2,3,4, 6,11) skelbė infor
macijas, gautas iš Goleniewskio
apie šnipus valstybės deprtamente, ČIA, atominiame tyrinė
jime vis konkretesnes. Papildo
mai žinių davė dar Chicagos
Tribūne. Atsargiai santrauka
davė The Tablet N. Y. Times
stengėsi praeiti veik tylom, o
H. Tribūne ir visai tylom. Ta
čiau minimas laikraščio aliar
mas bus prisidėjęs, kad ČIA
esą jau pažadėjo pristatyti pul
kininką Goleniewskį liudyti už
darame senato komisijos posė
dy. 0 iš minėtoje spaudoje
lig šiol paskelbtos medžiagos
susidarė tokis vaizdas:
Nors McCarthy buvo pas
merktas ir apšauktas ragangaudriv,u>bet vyriausybė žinojo,
<4 gĮžg/'raganų'' valdžios įsteigtos 'tikrai yra:
Apie jas kalbėjo Scott Mc
Leod, departamento saugumo
direktoriaus, raportas, datuo
tas 1956 birželio 27- Raporte
ragino departamento vadovy
bę imtis greitų priemonių, nes
800 tarnautojų turi būti tikri
nami saugumo
sumetimaisTrys ketvirtadaliai to skai
čiaus turį ryšius su komunisti
nėm organizacijom, kurios gali

bai baisų ginklą, nes specialiai už skonį, kurį parodė papuoš- redo? Galva tamstai auga. Die
ve! kas per gumbas? Ar tams
moterišką: didelę adatą, į ku damas puodą.
Don Recaredo atsakinėjo iš tai kokia epinė poema turi iš
rią buvo įverta juodo šilko.
Akimirksniui perukas atsidūrė siblaškęs ir, net užsimiršęs sa šokti?
— Don Recaredo! — su užuo
jos rankose ir Ritita keliais vo gilią pagarbą etiketo nuos
mikliais dygsniais sumažino jo tatams, vogčia pačiupinėjo gal jauta tarė išdavikiška Adelina.
apskritimą, paskui tylėdama pa vą. Bet jam visas kraujas ūž — Geriau bus, jei tamsta pri
telėjo į galvą, kada staiga Ra dengsi galvą.. - Tamstą, tur
dėjo į vietą.
būt, perpūtė. Kodėl tamsta neSalionai jau buvo pilni sve miro Perez sušuko:
— Don Recaredo, ar tamsta užsidedi parūko!
čių, ir orkestras ėmė groti šo
— Tiesa, — tarė Ramiro. —
kiams. Atidus Recaredo visur galvą užsigavai?
— Ne, ne! — atsakė jis su Eikš tamsta su manim
barstė savo galanterijos gėles
Ir paėmęs jį už parankės, nu
nerimęs. — Bet jaučiu -kažko
ir savo erudicijos vaisius.
Kažkoks jaunikaitis, jam pra kį nuostabų skausmą galvoje, ėjo su juo parūko ieškoti
Bet čia don Recaredo išgąs
einant, mandagiai padavė ran štai čia!
— Manau! Ten toks gum tis pasiekė kulminacinį punk
ką ir, staiga stabtelėjęs,
lyg
tą. Parakas netilpo jam ant gal
nustebęs, paklausė:
bas! ...
vos, o kadangi jis negalėjo su
— Kur?
— Kas pasidarė tamstos gal
— Užpakalyje.. Arčiau siaurėti, tai buvo aišku, kad
vai, don Recaredo?
galva ištino. Vargšas klastelė
— Man? Nieko.
sprando!
— Tai tiesa! — sušuko visi jo į kėdę, skaudanu balsu tar
— Man pasirodė, kad tams
kaip vienas. — Ar tamstą jau damas:
tos galva kiek sutinusi..
— Man labai negerai, Rami
— Kur! — sušuko jis išsigan tis buvo ant ragų pamovęs?
— Ne ne! O ar aš žinau... ro!
dęs— Nusiramink tamsta, dėl
— Užpakalyje, arčiau spran Tai, tur būt, nuo skersvėjų -..
šiandien rytą buvo man nege Dievo! Tai perriš.. • lengvas
do.
Ir, ilgiau nesustodamas, jau rai, o dabar staiga jaučiu, kad perputimas... Tamstai skau
man galvą skauda. Tur būt, da?
nikaitis dingo minioje.
— Baisiai!
Don Recaredo pasiliko, kaip mane kur perpūtė!
— Žinai ką tamsta? Važiuok
Paųuita prasispraudė
pro
įbestas, saliono viduryje, Čiupi
nėdamas sau galvą, labai susi don Recaredo apsupusį būrelį namo ir atsigulk. Ar nori tams
rūpinęs. Po valandėlės jis nusi ir, atsistojusi prieš jį savo vi ta, kad parvežčiau?
— Bet kaip gi aš viską pa
movė pirštinaitę ir plika ran duramžio rūbais, nupudruota
liksiu, Ramiro? Ką pasakys
ka apvedžiojo visą plikę. Nors galva, tarė:
— Puikus puodas, don Reca grafienė?
jis niekur negalėjo apčiuopti
— Ką gi ji gali pasakyti, jei
nė mažiausio ištinimo, jo išgąs redo! Puikus! Nieko jam ne
tamsta sergi. Jau aš tamstą iš
dintoje vaizduotėje ėmė rody trūksta, tik...
čia ji staiga nutraukė ir su teisinsiu prieš ją. žiūrėk tamsttis išdavikiški Zefirai, pražūtin
gi Eolai ir pūsti jam už ausų. komišku pasibaisėjimo jude ta, apačioje stovi mano tetos
Kada jis dar šitaip stovėjo, siu, rodydama į vargšo poeto Pepos karieta, kuri tik ką at
važiavo. Ja tamsta parvažiuo
ji apsupo “Linksmybės 'klubo” erudito galvą, sušuko:
— Ką tai reiškia, don Reca si... Negalima gaBtati laiko.
■narių būrelis, sveikindamas jį

būti suinteresuotos perduot
nias svetimai valstybei. Ap
250 esą labai rimtos bylos. 1
sė tų 250 skaičiaus turį au
tas atsakingas pareigas depi
tamente. Raportas priminė g
limą skandalą, kokis buvo Tr
mano laikais 1948 su Alger H
su.
Senato komisija žinojo ap
tokį raportą. Tačiau nežino;
kokios išvados dėl jo padai
tos. Prieš mėnesį esą depar
mentas buvęs vėl paprašyt
raporto ir informacijos,
kas iš tų 800 ar juo labi,
iš 250 tebėra departemeri
tarnyboje.
Išaiškino, kad 175 esą tarnybo
je, tačiau bylos esančios per
žiūrimos visų, ši informacija
jau buvo suteikta, kai išaiš
kėjo naujos aferos, kurias pra
nešė MGB pulkininkas Goleniewskis- O jos tokios:
— Amerikos diplomatas bu
vo 18 metų šnipas SovietamJis išaiškintas 1961. Jam bylos
nekelta. Jis išleistas į Europą,
norint išvengti skandalo.
Journal American sumini jo
inicialus: E.S., sumini, kad jis
60 metų, gimęs Grand Rapids,
diplomatinę karjerą pradėjęs
1939, tarnavęs Berlyne, Mask
voje, Vladivostoke, Istanbule,
Panamoje,
Poznanėje,
nuo
1955 Varšuvoje. Dirbęs su am
basadorium Jačob Beam. Daly
vavęs derybose su Kinijos at
stovu. Čia Sovietai ir susido
mėję tom derybom; tam Įkin
kė aparatą jų paslaptim išgau
ti. Visa tai padarė per moteris.
— Tokiu būdu Sovietai užver
bavo Varšuvoje 5 amerikiečius
diplomatus ir 10 marinę.

WASHINGTONO kapitelis, kur
posėdžiauja Senatas ir Atstovų
Rūmai, sudarydami kongresą. Ve
lionis šen. J. M. McCarthy šeše
rius metus kovo kongrese, kad iš
JAV įstaigų būtų iššluoti sovietų
rėmėjai ir šnipai.

... — Dabartiniu metu sovie
tam dirbą 19 amerikiečių — iš
jų 12 valstybės departamen
te, 4 ČIA ir 3 kaip mokslinin
kai tyrinėjimuose. Esą KGB
nepajėgia infiltruoti tiktai FBI.
— ČIA skirtų pinigų 1.2 mi
lijonai dol. buvo Vienoje pada
lyti trim dalim ir perduoti po
trečdali GBB, Italijos komunis
tų partijai ir Amerikos komu
nistų partijai.
Esą po šių Goleniewskio pa
reiškimų, kai jie iškilo jau
spaudoje,
ČIA
nebedarysią
kliūčių, kad Goleniewskis liu
dytų senato vidaus saugumo
komisijoje uždarame posėdy
Taigi raganų būta, ir jas su
gaudyti padėjo tik bolševikų
buvę pareigūnai. Esą apie juos
norėta nuslėpti iki po rinki
mų.

Bendruomenės Tarybos rinkimai
lis, 7 Kimberly Road, West
Hartford, Conn.
Penktoji (Rytų) JAV LB rin
kiminės apygarda apima: Deleware, Floridos, Georgijos, Marylando, New Jersey, New Yorko I-ji (rytinė dalis iki linijos
Senebos ežeru), N. Carolinos,
Pensylvanijos (rytinė dalis su
Harrisburgu iki Vidurio apygardos vakarinės ribos), S. arolinos, ir Virginijos valstybes.
Taip pat Virgin Islands su Puerto Ricos, Washingtono ir Pa
namos zonomis. Jose veikia
apylinkės: Amsterdamo, Bushwicko, Cypress Hills, Flushingo, Great Necko, Manhattan ir
Bronx, Maspetho, New Yorko
I-ji, Queens, Ridgewood, WhiDon Recaredo sutiko tylėda te Plains, Elizabetho, Jersey
mas; tą akimirksnį būtų su vis-Į City, Kearny-Harrison, Lindekuo sutikęs ... Jam pakaitomis' no, Newarko, Patersono, Philadarės čia karšta, čia šalta, ir delphijos, Baltimores, pietinės
jis jautė, lyg jam iŠ galvos, New Jersey ir Wilkes-Barre.
kokiam nors gailestingam Vul Rinkiminės komisijos adresas:
kanui kūju sudavus, turėtų iš Kostas Norvilą, 19 Chesnut St.
šokti nuo galvos iki kojų ap Brooklyn 8, N. Y.
šarvuota Minerva. Jis atsisto
JA V Lietuvių Bendruome
jo su vargu ir, vilkdamas ko nės Tarybai kandidatus reikia
jas, nulipo į apačią, remdama pasiūlyti iki 1964 balandžio 1.
sis Ramiro. Tas jį pasodino į Dešimt asmenų gali pasiūlyti
tetos Pepos karietą ir bema ne daugiau kaip septynių kan
tant sugrįžo savo triumfo są didatų sąrašą. Sąrašai patie
mokslininkams pranešti.
kiami rinkiminės apygardos ko
“Linksmybės klubas” leng misijai.
viau atsikvėpė. De Santa Ma ....Tarybos rinkimuose gali da
ria rūmų laikrodžiai buvo at lyvauti visi lietuviai,
kurie
gal pastumti dvi valandas. Can anksčiau ar rinkimų dieną bus
dideto ir Ritita reikšmingai su- įtraukti į rinkikų sąrašus. Bal
sižvelgė, išgirdę, kad kliūtis savimo teisė nerišama su soli
don Recaredo asmenyje jau darumo įnašų mokėjimu. K-J.
nėra.
Balius pasiekė kulminacinį NENORI SUSIPYKT — NE
gyvumo punktą; ponai ir po DUOK PINIGŲ
nios ėjo persirengti juodais do
Amerika davė Graikijai 3.5
mino ir gaubtuvėliais. Niekas bil. Proporcingai vienam grai
jau nieko nebepažino, ir drau kui teko daugiau nei bet kam.
gija įgavo tą vienodą išvaizdą, Dabar graikai šaukia: “Go hokuri duodavo progos, pasak Ri- me!” Pakistanas gavo 2.2 UI.,
titos ir Candideto, tokiems juo dabar draugiškumą paskelbė
kingiems apsirikimams.
kom. Kinijai Ghana gavo 159
Adelina Peralta dainavo "An- mil. ir Amerikos atstovą išvijo.
telų” ir visi susirinko aplink Prancūzija gavo daugiausia —
ją, norėdami pasijuokti iš An 9.5 bil. dabar Amerikos poli
dalūzijos piemenėnėlės su piš- tikai didžiausias priešininkas.
talietu.
Indonezija gavo 800 mil. ir ĮPaųuita, grakščiai vėduoda vykdė agresiją prieš Olandijos
mas!, pasakė:
teritoriją, dabar prieš Malaysi—Jos balsas mažas, ir koks ją. Lotynų Amerika gavo 8 bili
nemalonus!
f
jonus, bet nepatenkinta labiau
(Bus daugiau) (
negu prieš pinigus gaudama.
Rytinėse valstybėse gyve
nantieji lietuviai JAV LB IV
Tarybos rinkimuose suskirstyti
Į dvi rinkimines apygardas —
ketvirtąją ir penktąją.
.
Ketvirtoji (Naujosios Angli
jos) JAV LB rinkiminė apygar
da apima Naujosios Anglijos,
Connecticuto, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode
Island ir Vermont valstybes,
Jose veikia LB apylinkės Bostone, Brocktone,
Lawrence,
Worchestery, Bridgeporte, Putname, Hartforde, New Britaine, New Havene, Stamforde ir
Waterbury. Rinkiminės komisi
jos adresas: Justinas Guntu-
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DARBININKAS

PRISIMINĖ TĖVIŠKOS ŠIRDIES KUNIGI
A.A.

kun.

Vytauto

Dėmi-

parapiečiams sudarė labai gerą
progą atlikti velykinę išpažintį
ir priimti šv. Komuniją.

PATERSON, N.J.

kio metinė mirties sukaktis
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos tikinčiųjų buvo prisiminta
su dideliu nuoširdumu. Parapiečių bei velionies prietelių iš
tolimesnių vietovių prisirinko
pilna bažnyčia. Mišias prie di
džiojo altoriaus aukojo kun.
V. Dabušis, jam asistavo dia
konu kun. St. Raila, subdiakonu kun. J. Pragulbickas. Prie
šoninių altorių mišias aukojo
kun. P- Totoraitis ir tėvas L.
Vėželis. 0-F.M. Nauja gražia
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čia, kurią statant velionis tiek
daug rūpesčio įdėjo, vos metus
jam beteko džiaugtis, ir štai,
metai vėl prabėgo, kaip mielo
kunigo Vytauto parapiečiai ne
beturi savo tarpe, bet turi gi
liai savo širdyse jo kunigišką
meilę, kurią jis kiekvienam ro
dė, tėvišką širdį ir prietelišką
rūpestį kiekvieno džiaugsmais
ir vargais. To parapiečiai ir
prieteliai niekuomet nepamirš.
Tą jie įrodė gausiai susirinkę
į kapines, kur buvo pašventin
tas ant velionies kapo padėtas
antkapis, po kuriuo buvo pa
dėta šiai progai gautas žiups
nelis žemės iš Lietuvos nuo ve
lionies motinos kapo. Velionies
kunigo V. Demikio kapą rūpes
tingai prižiūri Tadas TallatKelpša ir Marija Šaulienė, šven
tinimo dieną jų rūpesčiu velio
nies kapas buvo papuoštas di
džiuliu gyvų gėlių vainiku.
Po pamaldų šermenų pusry
čiams visus svečius priėmė Ma
rija Šaulienė ir sūnus Algis sa
vo namuose. Kalbant su parapiečiais ir velionies prieteliais,
galima buvo nesunkiai pajusti,
kaip nuoširdžiai žmonės įverti
na ir ilgai nepamiršta didele
meile artimui plakančios kuni
go širdies, kuri reiškėsi labai
kukliai ir paprastai.

Bridgeport. Conn.

tės. pasipuošę baltomis lelijo
mis ir rožėmis. Berniukus pro
cesijoje tvarkė Marytė Rūgytė,
o mergaites — Jūratė Mocku
tė- Altoriaus patarnautojai pro
cesijoje ėjo su sutonėliais ir
kamšomis. Tėvas Liudvikas Vė
želis, O.FM., visas tris dienas
sakė rytais ir vakarais pritai
kintus pamokslus. Parapiečiai
gausiai dalyvavo rytais šv- Mi
šiose ir priėmė šv. Komuniją,
o vakarais iškilminguose miš
paruose. Antradienį, kovo 10,
buvo vakarinės mišios, kurias
aukojo prel. J. Balkūnas, jam
asistavo diakonu kun. P. Toto
raitis, subdiakonu kun. P. žemeikis. Atlaidų užbaigimo pro
cesija buvo dar iškilmingesnė.
Svečių kunigų dalyvavo apie
20. Gavėnios metu šie atlaidai

Karys Sniečkus, gyv. 128 Lafayette St., kovo 13 d. 8:30
vai. vakare grįždamas iš mies
to netoli savo namų buvo už
pultas dviejų negrų, sunkiai
sumuštas ir apiplėštas- Pikta
dariai atėmė piniginę su 70 dol.
Tokią pat nelaimę K. Sniečkus
turėjo ir pereitą rudenį.

Mirė

Kazimieras

Simanavi

čius (Simmons), 72 metų am
žiaus, gyv- 68 Keen St., Paterson 4, N.J. Palaidotas kovo
7 iš Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčios Holy Sepulchre kapinėse. Nuliūdę liko žmo
na Elena, dukterys Alberta ir
Elena, svainis Jurgis Jesulaitis
ir kiti giminės.

KAZIUKO MUGE ELIZABETHE

KUN. A. KEZIO, S. J., nuotraukų parodoje kovo 15 Apreiškimo parapijos
rauskas. kun. A. Kezys, S.J., J. Šlepetys. Nuotr. R. Kisieliaus.

čių kandidačių būrelį perėmė
globoti Irena Veblaitienė. Ta
proga Ramutė Bartytė-Lora davė paskautininkės įžodį. Suei
Kovo 14-15 Apreiškimo pa
goje dalyvavo viešnios A Ce- rapijos salėje buvo kun. Algi
kienė ir R. Bružinskienė, taip manto Kezio, S J., fotografijos
Pietus labai skaniai pagami
pat ir naujosios vėliavos krikš paroda, kurią rengė LB New
no skaučių motinos: A. Bartieto tėvai — Adelė Bartienė ir Yorko apylinkė. Atsilankė ne
nė, O. Lanienė, Šimkuvienė ir
Petras Lanys.
maža žmonių, nes fotografijos
Marnaitienė, o prie stalų pa
B- V.
paroda lietuviškame gyvenime
tarnavo pačios skautės. Pietų
nėra dažnas įvykis- Ypač daug
prisirinko pilna salė — apie
žmonių buvo sekmadienį, kai
200 valgytojų, ir visi jautėsi
kun. A. Kezys rodė religinio
patenkinti.
Rimas Gedeika
meno spalvotus vaizdus.
žiūrovai gėrėjosi skaučių pa
Ta pati paroda buvo sureng
gamintais darbeliais ir juos no
bai"ė mokslus
ta Chicagoje Jaunimo centre.
riai pirko. Parodėlėje galima
Iš Apreiškimo parapijos salės
buvo matyti skaučių gautus pa
ji buvo perkeltą Į Fo/dhamo
žymėjimus iš praėjusios vasa
universitetą. Ncw Yc.ko spau
ros stovyklos ir Įvairius kito
da ją gražiai pristatė, kartu
kius dalykus, susijusius
su
apibūdino ir patį fotografą kū
skaučių veikla.
Mugė baigta skaučių laužu.
Kovo 1 įvyko iškilminga
skaučių sueiga, kurios metu bu
jo lankyti Most Holy Trinity
40 valandų atlaidai praėjo vo įteikta tik ką pašventinta
gimnaziją- Gimnazijoje priklau
labai gražiai. Kovo 8. sekma vėliava ir pasikeista pareigo
sė eilei klubų ir buvo metraš
dienį. po sumos buvo įstatytas mis- Vietininkė Gilanda Bartyčio vyriausiu fotografu. Kolegi
Švč. Sakramentas, atgiedota Vi tė pasitraukė ir savo pareigas
joje prikalusė pabaltiečių ir Ne
sų Šventųjų litanija, o procesi perdavė Ramutei Bartytei-Lomuno klubui, buvo pakviestas
joje, kuriai vadovavo klebonas rai; draugininkės pareigas per
į garsią karinę garbės korpora
kun. J. Kinta, dalyvavo gražiai ėmė Birutė Lanytė. adjutantės
ciją “Scabbard and Blade". Ga
išsirikiavę berniukai ir mergai- — Birutė Šimkutė, o vyr. skauvo visą eilę atžymėjimų.
Pagrindinį savo dėmesį sky
rė lietuviškai veiklai. buvo
moksleiviu ateitininku, sėkmin
IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
RIMAS GEDEIKA
gai suorganizavo moksleivių
Jau kuris laikas, kai Miami geriausias atostogavimo ir mau
žiemos
stovyklą rytuose, prie
Paprastai dauguma moksią
labai atšilo oras (temperatūra dymosi laikas Miami. Dar nė
Philadelphijos.
Studentu atei
virš 80c) ir tuo pačiu vanduo. ra perdaug karšta, kaip kad baigia pavasarį, bet pasitaiko
tininku buvo nuo 1959. drau
Dabar drąsiai maudosi ne tik būna vasaros metu tropikuose, ir išimčių, kad mokslas užbai
govės valdyboje ėjo įvairias pa
sportininkai, bet ir senyvi žmo ir vanduo maloniai gaivinantis. giamas po rudens semestro, t.
reigas: buvo iždininku, pirmi
nės.
Šiuo metu kainos jau pradėjo y., sausio, vasario mėnesiais. ninku. vicepirmininku. Jo veik
Taip
išėjo
Rimui
Gedeikai,
ku

Lietuvių visuomenei taip pat kristi. Nebe taip brangūs vieš
los dėka sustiprėjo New Yorko
žinotina, kad dabar prasideda bučiai. kaip sezono metu- Pi ris bakalauro laipsniu baigė so ateitininkų draugovė. Padėjo
gūs išpardavimai krautuvėse, ciologiją City College of New jis ir moksleiviams, dalyvavo
York. Kartu baigė ROTC kari
sezonui besibaigiant.
vadovu jų stovyklose.
ninkų parengiamąjį kursą, ga
Prof. K- Pakšto monografijai
Veikia bendrinėje studentų
vo leitenanto laipsnį ir greit
leisti pirmasis aukotojas
organizacijoje:
buvo vicepirmi
išvyksta dviejų metų aktyviai
ninku ir drauge su stud. Rimu
Pulkininkas Kazimieras Vil- tarnybai į kariuomenę.
buvo pagrindiniai praeito Stud.
džius. viešėdamas Miami, vasa
Rimas Gedeika gimė 1941 Sąjungos suvažiavimo organi
rio mėn. pradžioje pirmas pa
aukojo prof. K. Pakšto mono Kaune. 1944 tėvai pasitraukė iš zatoriai New Yorke.
Grįžęs iš kariuomenės
R.
grafijai leisti (10) dešimtį do Lietuvos. Vokietijoje pradėjo
lerių ir įteikė drauge su laišku pradžios mokslus stovykloje. Gedeika numato vėl tęsti savo
našlei Janinai Pakštienei. Laiš Atvyko Į Brooklyna 1950. Čia studijas. Linkime, kad jis ne
baigė katalikišką pradžios mo nutrauktų ryšių su organizuo
ke įrašyta:
V.
“Čia pridedu savo mažytę kyklą, gavęs stipendiją, pradė- tu jaunimu.
auką mano labai gerbiamo ir
daug mūsų tautai nusipelnusio
a.a. profesoriaus K- Pakšto
monografijai.
Elizabetho skautės ir šiais
metais surengė tradicinę Kaziu
ko mugę kovo 8 erdvioje lietuvių salėje. Buvo pietūs, skau
čių darbelių paroda, laužas.

KUN. A. KEZIO FOTO PARODA
nigą A. Keži, pažymėdama, kad
jis yra lietuvis, Lietuvoje gi
męs ir t.t.
Algimantas Kezys fotogra
fuoja visa, ką įdomesnio paste
bi. Parodoje buvo miesto, gam
tos vaizdai, žmonės įvairiose
nuotaikose. Atrodo, kad labiau
siai pagauna miesto gyveni
mas: besikaitelioją šviesos ir
šešėlių ritmai (pvz., traukinys
viršum gatvės), statybos, laip
tai. Šiuose vaizduose ieškoma
net simbolinės prasmės.
Iš
miesto vaizdų bene geriausias
buvo Liuksemburgo stotis, kur
skrenda balandžiai. Žiūrovą pa
traukia ir originali tema ir sub
tilus balansavimas tamsos ir
šviesos.
Fotografijos menas yra kie
tas ir sunkus- Reikia ištvermės,
darbo ir. svarbiausia. įsijauti
mo. Vienam lengviau yra įsi-

NORWOOD, MĄSS.

Balfo skyrius balandžio 5 d.
3:30 vai. popiet Atvelykyje, lie
tuvių piliečių salėje (13 St. Ge
orge Avė.) rengia margučių
šventę. Bus meninė dalis, ir po
to šokiai, šokiams gros Smito
orkestras- Margučiai bus duoda
mi parengime, bet paįvairini
mui prašome ir savų atsinešti.
Visi kviečiami i margučių šven
te. Bostoniečiai ir broektonieč'ai esate kviečiami talkinin
kauti.
Skyriaus Valdyba

Nors tu pasigailėk!

Kelias savaites po vestuvių
jaunavedžiai išėjo Į restoraną
vakarienės ir pasišokti. Staiga
jaunoji klausia savo vyrą:
— Kas toji graži ponia, ku
ri taip įtemptai žiūri į tave?
— Nors tu pagailėk! Jau ma
ne ir taip šiurpas krečia, pagal
vojus. ką aš jai pasakysiu, ka
da ji klaus, kas tu tokia!...

t
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Plokštelėje įdainuota 17 lietuviškų liaudies, žygio ir pramoginių F
dainų.
J'igydarni plokštelę iš Okteto, paretnsite jo darbą ir F,
įgalinsite išleisti antrą plokštelę.
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1-10
11-25
26-50
Virš 50

plokštelių
plokštelių
plokštelių
plokštelių

po
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$4.00
$3.00
$2.75
$2.50
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Užsakymus su čekiu siųsti

|

NEW YORKO VYRŲ OKTETAS

Gara"*uo+a mūsų š*aoo ' 2 vokiečių :šmokytų mechaniką
Siunčiame užsakymus bet kur C.O.D.

GERMAN HI-FI
245 E. 86+h St., N. Y. C. •
I 574 3rd Avė. (89 St.)
Brooklyn — 58-24 Myrtle Avė.

;
i
$
*
•

Telefonuokite EN 9-3366 kada reikia taisyti Hi-Fi arba
Tapo recordcrs.

$
Ponia ANASTAZIJA I)l'BROWSKIENE. lietu
ve. kviečia savo draugus kiekviena šeštadieni
ateiti ir ja pamatyti Germini Hi-Fi Centre

% V. ALKSNINIS — 45-44 167 St., Flushmg. N. Y. 11458

y

Pridėti ir persiuntimo išlaidas

DABAR TIK

8 garsiakalbiai - Pilnai uždar. durimis dėžė,
baras ir spintelė plokštelėm.
Telefonuokite E N 9-3366 kada reikia taisyti Hi-Fi ar Tapė rccorders

\

•
<•
<•(t

ŠIS STEREO

AM - FM - 2 trumpos bangos - Stereo Phono

Kviečiame įsigyti Ncu 5 orko vyru okteto plokštelę

MES ŽENGIAM
SU DAINA

B L A U PU N K T

$120

i
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—■ Specialus išpardavimas. Nuolaidų laikas pratęstas —

JŪS SUTAUPOTE

Jus be galo gerbiąs
K. Vildžius.”

i

ANTANAS GUSTAITIS skaito literatūros vakare kovo 15 Apreiškimo pa
rapijos salėje Brooklyne. Nuotr. P. Ąžuolo.

$219.50

Lai stiprina Jus ir visuomet
lydi Aukščiausiojo palaima!
PULK. KAZIMIERAS VILOŽIUS,
vienas pirmųjų Lietuvių savanorių

Kovo 15, sekmadienį, klcb.
kun. J.V. Kazlauskas bažnyčio
je pranešė, kad paskyrė iš pa
rapijos kasos 500 dol. auką nu
kentėjusiam nuo gaisro Mr.rianapoho vienuolynui. Parapie
čiai yra patenkinti skirta ta au
ka.
Velykų sekmadienį bus Pri
sikėlimo mišios ir iškilminga
procesija 7 vai. ryto. Visos pa
rapijos moterys prašomos pa
rengti vaikučius ir mergaites
procesijai. Vargonininkas kvie
čia visus choristus dalyvauti
chore ir naujus pakviesti ir pa
giedoti linksmą Aleliuja. Kle
bonas kviečia visus parapiečius dalyvauti Prisikėlimo mi
šiose Manau, kad visi lietuviai
ir nelietuviai užpildys šv. Jur
gio bažnyčią.
Parapijos choras jau prade
da ruoštis dėl pasaulinės paro
dos New Yorke lietuvių die
nos. Choristai prašomi regist
ruotis pas A. Stanišauską. Kvie
salėje Brooklyne. Iš k. j d. P. Začiami senieji ir naujieji kurie
tik turi balsus, mokytis choro
dainų ir dalyvauti 1964 rugpiūjausti į portretą, kitam į mies čio 23 d. New Yorke lietuvių
tą, trečiam — į gamtą ir t-t. šventėjeO.
Fotografijų
laboratorijos
darbai atlikti gražiai ir be prie foto mėgėjams. Jo tėvai gyve
kaištų. Kun. A. Kezys jėzuitų na Brooklyne, o brolis Romas
vienuolyne yra nuo 1950. Fo yra visiem gerai žinomas skau
tografija susidomėjo, kai teko tų ir lietuvių bendruomenės
(p.)
vadovauti berniukų stovykloje veikėjas.

f.
KLAUSYTOJAI literatūros vakare kovo 15 Apreiškimo parapijos salėje Brooklyne. Nuotr. P. Ąžuolo.

DARBININKAS

1964 m., kovo 20 d., nr. 21.

LIETUVOS VYČIŲ METINE ŠVENTE
Waterbury, Conn. — Lietu
vos vyčių garbingas šūkis “Die
vui ir Tėvynei” atsispindi jų
veikloje. Waterburio vyčiai ir
gi visur ir visada gražiai reiš
kiasi savo • religiniu ir tautiniu
darbu. Vasario 16 proga įteikė
Altui auką Lietuvos laisvinimo
darbams tęsti. Tai daroma kas
metai.
Vyčių garbės nario bei him
no autoriaus komp. A. Aleksio
vadovaujamas Šv. Juozapo pa
rapijos choras išpildė įspūdin
gą muzikinę programą bažny
čioje ir iškilmingame posėdy
je — Alto suruoštoje Lietuvos
Nepriklausomybės šventėje. Gu
bernatoriaus
Dempsey
bei
miesto mero Mc Nellis prok
lamacijas skaitė adv. F. Zailickas ir Marcelė Andrikytė, kuri
taip pat parašė bei skaitė mi-

nėjimo rezoliuciją, kuri buvo
pasiųsta JAV prez. Lyndon B
Johnsonui ir kitiems valdžios
pareigūnamsDidžioji metinė šv. Kazimie
ro šventė buvo minima su mišiomis, bendra komunija ir pus
ryčiais, dalyvaujant daugelio
kitų organizacijų atstovam.
Mišias aukojo kuopos dvasios
vadas kun. R. Juškauskas, o
pamokslą pasakė klebonas ku
nigas E. Gradeckas. Mišių me
tu giedojo mišraus choro an
samblis. Pačiam autoriui kom.
A. Aleksiui galingai vargonuo
jant, šv. Kazimiero ir vyčių
himnai ypačiai nuteikė klausy
tojus šventiškai nuotaikai.
Pusryčių metu kalbėjo mo
kytoja Ona Saulaitienė. Visi gė
rėjosi prelegentės įdomia, dva
sią keliančia kalba, šventės

prasme dar kalbėjo malonus
svečias Tėvas Dr. Tomas Žiū
raitis, OP. ir kiti Programą
praturtino muzikine programa,
kurią išpildė solistė M. Andri
kytė ir vyrų kvartetas (E. Stul
ginskis, A. Paliulis, J. Brazaus
kas, A. Campė), akomponuojant komp. A. Aleksiui.
Šventės rengimo komisijai
vadovavo pirm, J. Valaitis, bro
liai A. ir J. Alanskai, Lilija
Paulauskaitė, Vanda Le Vasseur ir P. Šaknaitis, pusryčių
programos vedėjas.
R- V.
PHILADELPHIA, PA.

Kovo 21 (šeštadienį) 6 vai.
vakaro Šv. Andriejaus bažny
čioje bus priešvelykinis susi
kaupimo ir rimties vakaras.
Konferencijas ir maldas praves
kun. dr. K. Širvaitis. Po kon
ferencijų bus klausoma išpa
žinčių. Bendra komunija Ver
bų sekmadieni 10 vai. 30 min.
sumos metu.
K. Jonynaitė, R. Kiaunytė, V.
Visi Philadelphijos lietuviai
Modzeliauskaitė, V. šlepetytė,
R- Šlepetytė, A. Staknytė, L. katalikai maloniai kviečiami
Staknytė, R- Žukaitė. Skautų Į- pasinaudoti šia gražia proga
žbdį davė ip geltonu kaklaraiš ir dalyvauti rimties vakare ir
čiu pasipuošė 7 skautai ir 8 bendroj komunijoj.
skautės. Berniukai: V. Lobys,
Philadelphijos ateitininkai
V. Mikalauskas, V. Riauba, R.
Šilbajoris, A. Urbelis, R. Vebeliūnas. A. Vytuvis; mergaitės: je, Lukiškių aikštėj Vilniuje,
L. čerkeliūnaitė, A. Dippel, K. 1940 metais, buvo susirinkę
Garunkštytė, J. Jonynaitė. A. 10,000 žmonių. Lietuvos paštas
Kidolytė, M. Matulaitytė, R So- tą dieną laiškams turėjo spe
cialų spaudą O dabar, pabirę
daitytė, J. StrazdytėNeringos tunto dvasios vado po įvairius kontinentus, skautai
vas kun. J. Pakalniškis platė ištikimai puoselėja šią tradici
liau supažindino su šv. Kazi ją. Kaziuko mugė populiari,
mieru. vieninteliu iš lietuvių mėgiama visur, kur tik susi
būrę skautų vienetai.
šventuoju.
Kaziuko mugę apibūdino
Po sueigos pradėta Kaziuko Neringos tuntininkė R. Bru
mugė. Sena lietuvių tradicija,
žinskienė, o kaspiną perkirpo
šaknis Įleidusi dar XVHI amžiu Atlanto rajcno vadas R. Kezys.
je. kai su šv. Kazimiero diena Mugėje atskirus stilingai api
Vilniuje išpopuliarėjo marga
pavidalintus stalus turėjo visi
spalvis prekymetis, kuriame sa New Yorko skautų padaliniai.
vo duoklę atiduodavo ir kai Prekiauta gintaro išdirbiniais,
mas ir miestas- Paskutinėje
(nukelta į 8 psl.)
laisvos Lietuvos Kaziuko mugė-

SKAUTŲ MUGE NEW YORKE
Kaip įprastai, taip ir šiemet
New Yorke paminėta lietuvių
skautų globėjo šv. Kazimiero
diena. Neringos (skaučių) ir
Tauro (skautų) tuntai kovo 8
iškilmes pradėjo pamaldomis
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Atitinkamą pamokslą pasa
kė kun. A. Račkauskas- Uni
formuoti skautai ir skautės su
klaupė prie Dievo stalo ir pir
mą kartą New Yorke priėjo
bendros komunijos- Pamaldo
se skautai dalyvavo su savo vė
liavomis.
Iškilmingai sueigai išsirikia
vo daugiau kaip pusantro šim
to guvaus jaunimo, pradedant
nuo pipirų, jaunesniųjų skau
tų. ir baigiant skautininkais.
Būrys kandidatų davė įžodi.
Jaunesniųjų skautų raudonas
kaklaraištis užrištas trims ber
niukams ir vienuolikai mergai
čių. Berniukai: V. Balčiūnas,
V. Modzeliauskas, G. Valaitis;
mergaitės: R. Ašenbergaitė,
A. Bružinskaitė, D. Jasaitytė,

SKAUTŲ surengtoje Kaziuko mugėje Brooklyne ioka

— Argentinos Lietuviai. To
kiu vardu praėjusiais metais iš
leistas Rosario lietuvių bend
ruomenės leidinys Rosario tė
ra apie 100 lietuvių, bet turi
šv. Kazimiero bažnyčią, admi
nistruojamą lietuvių marijonų,
Maironio vardo chorą, tautinių
šokių grupę “Rambyną”, litu
anistinę mokyklą, lietuvių ben
druomenės organizaciją. Kolo
nija yra veikli ir judri. Pirmie
ji lietuviai čia apsigyveno dar
1907, daugiau privažiavo po
antrojo pasaulinio karo — bėg
lių iš Lietuvos. Leidinyje, gau
siai iliustruotame, dar duoda
ma žinių iš kitų lietuvių kolo
nijų Argentinoje — Buenos Ai
res, Santa Fe, Kordobos ir Berisso. Leidinį redagavo Jurgis
Brizgys ir Jonas Papečkys

J. Matulaitienės mažųjų grupė.

KAZUKO MUGĖJE T. Dzikienės vadovaujamos mažosios kaklininkės. Nuotr. G. Peniko,

SV. ANTANO gimnazijoje Kennebunkporte suvaidinta V. Krėvės “Prie dangaus vartų”. Iš. j d. S. Rastenis
— šv. Petras, R. Norvaišas — šviesų tvarkytaojas, J. šipaila — Gugis, Beatričė Kerbelienė — režisierė, E.
Daniliūnas — iv. Mikalojus, K. Mačiulaitis — Kukis, R. Gudinskas — šv. Jonas. Nuotr. B. Kerbelienės.

— Europos lietuvių studijų

GABI DAINAVIME, VEIKLI VISUOMENĖJE
Linden, N.J. — Rytinio Ame
rikos pakraščio, didžiojo New
Y’crko pašonėje ir plačiojo At
lanto bangomis vėsinamame
Lindene visų lietuvių pasidi
džiavimas yra Irena Stankūnai
tė. Pabaigusi Lindeno gimnazi
ją. tuojau įstojo į garsiąją Julliard muzikos konservatoriją
New Yorke. kurią per ketveris
metus sėkmingai baigė su pa
gyrimais ir keliais atžymėjimais balso ir muzikos klasėse.
Irena Stankūnaitė yra kolo
ratūrinis sopranas. Josios dai
nų repertuaras gausėja dide
liais šuoliais, o žaviu, meistriš
ku
atlikimu užhipnotizuoja
klausytojus. Atsiektais laimėji
mais solistė vis dėlto dar nepa
sitenkina, yra nusistačiusi to
liau studijuoti. Šiuo metu stu
dijuoja privačiai.
lavindama
balsą prof. Claire Gelda prie
žiūroje New Yorke. Tat supran
tamas josios pasisekimas bei
populiarumas lietuvių kolonijo
se ir amerikiečių sluoksniuose.
Su koncertais ji jau yra ap
silankiusi visuose didesniuose
miestuose pradedant Mainu ir
baigiant Florida Miami ir St.
Petersburgh yra dainavusi po
kelis sykius lietuviams ir ame
rikiečiams. Dažnu jos partne
riu yra muzikos mokytojas ir
dainininkas Liudas StukasVasario 8 Traymore Hotel. At
lantic City, dainavo amerikie
čių visuomenei reprezentuoda
ma Raritan Valley Home Builders organizaciją New Jersey.
Dabartiniu metu Irena Stan
kūnaitė yra St. Patriko aukštes
nės mokyklos choro vedėja
Elizabethe Vasario 28 jai diri
guojant. jos choras turėjo gra
žų koncertą Nevvarko diecezi
jos katalikų centro rūmuose
(Essex House). Be to, savo tė-

velio muziko Juozo Stankūno
Muzikos Studijoj (405 Woodlawn Avė.) mokytojauja. Ji turi
36 piano ir balso mokinius.
Šeštadieniais po 1 valandą lai
ko skiria Lindeno šeštadieninės
mokyklos vaikučiams. Yra jaut
ri lietuviškiems reikalams, no
riai talkininkauja
Amerikos
Lietuvių Tarybos. Am. Lietu
vių Bendruomenės
Lindeno
skyriams ir priklauso Ameri
kos Lietuvių Susivienijimo 3čiai kuopai. Nors solistė yra la
bai jauna ir energinga, tačiau
negalima suprasti, kaip jai už
tenka laiko net tris kartus sa
vaitėje nuvykti New Yorkan
studijoms ir tiek daug kitokių

darbų bei įsipareigojimų atlik
ti.
Irena Stankūnaitė gražiai ir
sklandžiai kalba lietuviškai, an
gliškai. portugališkai. Be to, ne
blogai kalba prancūziškai ir vo
kiškai.
Lindeniečiai puikiai žino, kad
visas sąlygas prasiveržti jai į
mokslo ir meno pasaulį davė
darbštusis tėvas muzikas Juo
zas Stankūnas. Be galo malo
nu pridurti, kad jis šiomis die
nomis yra išleidęs kelias savo
kompozicijos dainas solo, ku
riomis, esu tikras, netrūkus su
sidomės visi lietuviai muzikai
ir dainininkai.
S. Vaičiūnas

savaitė šiemet numatoma pra
vesti rugpjūčio 8-16 Vasario
16 gimnazijos sodyboje. Šiai
vienuoliktąją! iš eilės savaitei
tema numatyta: “Krikščionybė
moderniam pasaulyje". Mode
ratorium pakviestas dr. K. Če
ginskas. Rengimo komisiją su
daro T. Gailius. A. Grinienė ir
dr. J. Norkaitis. Savaitę bend
rai rengia lietuvių bendruome
nė, ateitininkai, skautai, evan
gelikų “Jaunimo Ratelis” ir Eu
ropos Lietuvių Fronto bičiuliai.
Kas numato tuo metu vasaroti
Europoje ir norėtų iš anksto
susižinoti su savaitės rengėjais,
terašo adresu: Alina Grinienė,
8 Muenchen 54, Kristalstrasse
8-L
— Leono Urbono, jauno dai
lininko, paroda buvo surengta
sausio 15-27 žymioje Macųuire meno galerijoje. Sydnėjaus
mieste. Australijoje. Dailinin
kas yra gimęs 1925 Dusetuose,
netoli Zarasų. Meną pradėjo
studijuoti Vokietijoje 1946 m.
Stuttgarte. Pirmą kartą su di
desniais
abstrakcinio meno
paveikslais viešumoje pasirodė
praėjusiais metais.
-—

Nauja

lietuvių

parapija

steigiama Kanadoje. Vancouvery prie Pacifiko. Vietinio arki
vyskupo sutikimas gautas. Pa
rapijai organizuoti paskirtas
kun. St. Kulybis. S.J.
—

Prof

Stepas

Kolupaila,

kuris ilgus metus dirbo katali
kų universitete South Bend,
Indiana, yra sunkia susirgęs.

IRENA STANKŪNAITĖ

PITTBUKGH, PA.

Lietuvos Laisvinimo reika
lams Vasario 16 proga aukojo:
Cambridge, Mass.
Lithuanian Country Club —
Palmių sekmadienį, kovo 22. 25 dol., Mrs. J- Virbickienė —
2 vai. Nekalto Prasidėjimo lie 20, Lietuvos vyčių 19 kuopa
tuvių bažnyčioje įvyks religi 15, S. Aleliūnas — 15.
nės muzikos koncertas. Koncer
Po 10 — Šv. Kazimiero baž
te sutiko dalyvauti solistė Sta nyčia. pranciškonai (Bridgevilsė Daugėlienė. Ji pagiedos Bu- le. Pa). Lietuvių klubas Homedriūno “Sveika Marija” ir Ba stead, Pa.. Lietuvių mokslo
cho “Kai čia esi”. Solistas Har- draugija. Lietuvių piliečių drau
ris Poor pagiedos Faure “Libė gija. Lietuvos sūnų draugija,
rame Domine” ir Bacho “Quo- SLA 40 kuopa, kun. W. C. Kaniam tu solus sanetus”. Solis raveckas, kun. A. Sušinskas. D.
tas Jurgis Lisauskas pagiedos Kalėda, Dominikas Petraitis
Krebs “Pater noster" ir Bizet (90 m- amžiaus iš Homestead.
“Agnus Dei". Parapijos cnoras Pa.), M. ir P. Jurgaičiai. W. ir
pagiedos Jacob Handl “Ecce A Količius. Jr. A.L. Venslovas.
ųuomodo moritur justus". Fran- West Park Monument works.
iesco Rosselli “Adoramus te, Joseph A. Prokopovitsh. Lith.
Christe" ir Aleksandro Kača- Independent club of Duąuesne,
nausko “Himnas už Tėvynę". J. Abeciūnas, R. Tamošiūnas,
Chorui diriguos Izidorius Vasi Paul Yutz.
liūnas. Koncertą pradės vargo
Po 5 dol.: Mr. ir Mrs. B
nais solo Vytenis M V ašy liū
nas. pagrodamas Buxtehude — Alexander, Mr. Mrs. L. Bugdi“Preludą ir fugą g moli". Kon nas. Cong. James G. Fulton.
certas užtruks tik vieną valan H. Dumbliauskas. V. Gedzis. V
dą. kadangi daugumas koncer ir V. Količius. K. Spirgis. P.
to
dalyvių nori dar suspėti Stulginskas. J. Aleliūnas. Mr.
pasiklausyti viešnios sol. Valen ir Mrs S.B. Petraitis. Mr. Mrs.
tinos Kojelienės rečitalio. I.V. D. žąsinas. Mr. ir Mrs. P. E\v-

alt, Tekia Buches, Alex- Vainorius, Mr. Mrs. S. Bakanas, Mr.
ir Mrs. A. Onaitis, J. Kizikas,
Councilon. J. Skemundris, Anna Triska. W.T. Korynak, J. Didėnas, J. Drasutis, Alex Savolkis, M. Norbutas, J. Naujokas,
J. Antanaitis, Mr- Mrs. Tamlitis, J. Marculynas. Mr. Mrs. F.
Andrūnas, J. Jucys, St. Casimirs Mothers' Club. Stanley's
Barber Shop, Frank J. Wenslovas. kun. Francis P Plantes.
dr. Reed Speer, Turtle Creek
Valley Beverage Co. A. Plečkai
tis. Andy Rozger. A. Naujelis.
A. Žaliaduonis. Mr. Mrs W. Pikūnas. J. Grina — 4. F. Bazilevitcz ir W. Pikunas. Jr. — 3.
Po 2 dol. F Bosas. Mildred
Chinik. George Aleliūnas, Elenor Aleliūnas. Mr. Mrs. Žiaukas. B. Lapeika. Mr. Mrs. Kau
pinis. F. Jucius. J Katela. Mr.
Mrs. Sikerica. Mr. Mrs. V. Ži
linskas. Mrs. Marsin. F ir J Po
viliūnas. Petron. N Blažaitis.
K. Puzinkevičius. Anna Gedminskas, kun. B. Liubauskas.
A. Navickas. P Petkevičius Ki
ti aukavo po 1 dol. ir mažiau
Pilt

— Prof. K. Pakšto pamink
lui statyti komitetas pastaruo
ju laiku gavo aukų iš P. Podolskio (Alytaus baro savų 20
dol-. dr. VI. Bublio — 10. kun.
J. Marčiulionio — 5, dr. L Ba
jorūno ir inž. J. Mikailos —
po 25 dol. Aukos renkamos
per ateitininkų sendraugių sky
rių valdybas, o taip pat šiam
reikalui darbuojasi komiteto
paprašyti ir sutikę asmenys. At
skirai gyvenantieji savo auką
prašomi siųsti tiesiai: Pakštas
Fund, C o J. Mikaila. 16370
Stoepel. Detroit. Mich. 48221.

Baltiinores žinios
Didžiosios Savaitės pamaldų
tvarka šv. Alfonso bažnyčioje
jau paskelbta. Iškilmingos ap
eigos prasidės precesija Verbų
sekmadienyje. Verbos bus pa
šventintos lauke ir visiem da
linamos; žmonės eis procesija
į bažnyčia mišiom. Išpažinties
bus klausoma kiekvieną dieną.
N’isi raginami atlikti išpažinti
ir priimti komuniją. Kunigai
kviečia visus gausiai dalyvauti
pamaldose, ypatingai ketvirta
dienį. penktadienį ir šeštadie
nio vakare.

Kun- J Antcszewski, š\
\l
fonso parapijos vikaras, kovo
22 naujoje Marijos Karalienes
katedroje bus apdovanotas me
daliu. kurį įteiks Veteran M;>
sion Crusaders organizacija už
jo pasiaukojimą Sveikinam*'
kun Juozą ir linkime jam sek
mės ateities darbuose
Jonas Obelinis

1964 m., kovo 20 d., nr. 21.

DARBININKAS

TO PLACE,
YOUR AD
CANCEL OR CHANGE
C«ll LO 3-7291
TV and RADIO

Suburban dining vvith a
Continental flavor

MARCPIERE
Your Hosts:
Peter Corte - Marco Gardenghi

Rte 110. MELVILLE. L.I.
NEVINS RĄDIO & TV

90 days \vritten guarantee Service
on all makes and models. Most v-ork
done in your hnnie. Color. Hi-Fi.
Stereo. Dea! \vith a reliahle service.
We cover all of Brooklvn. 461 At
lantic Avė., near Nevins St. For
fast service call MA 4-8961.

CHapel 9-8221

H. W. MALĖ - FEMALE

KARL’S Mariners Inn — L'.ineh oi
dine vvhere cuisine and scenic bemi
t v excel. Sea food. lobsters. steaks
chops. For reservations call AN 1 9756: if no ansvver. ANdrevv 1-8111
Bayvievv Avė & James St. Northport (turn North on 25A i — Elnjoy
the Bay-Vievv.

CUSTODIAN

For Better IVedding and
\Veek-End Dancing

Nevv Private High Sehool
Brooklyn - Stationary Engineer
License
Sehool experience
In English vvrite to
BOX F 27
ROOM 821
11 WEST 42 ST. - N. Y. C

MAINTENANCE WORK
SĖT TOOLS AND DIES
S A LA R Y O PEN

1C13 Avė. M < next to Elm Theatrei
DEvvey 6-6880
Have you tried Ralph Sorentino’s
famous Italian Cuisine? "Where the
Stars meet". A la carte Dinners Cocktails. Parties accommodated.
Communion Breakfasts $3.00

Skambinti EVergreen 8-0404

I WANT

a man to vvork side by side \vith me
to learn about by elėctrical appliance business icommercial and domestic ūse) vvith a thought to the
fi'.ture in leading a sales seetion.
Permanant for ambitious matute
man. Car helpful.
914 MO 8-8037

BOYS OVER I7
to assist group manager
of local Office.
No experience necessnrv
VVill train non-grads
lA's OK.
Call MR. TOBIN AX 7-8519

TAPPEN’S RESTAURANT

Ėst. 1846 — 3078 Ocean Avenue.
Famous for shore dinners since the
carriage days. Outdoor dining on
our Patio from May to Sept. Banauet facilities for all sočiai functions — from 10-350. Reservations:
call Anthony Marinos - D E 2-4200
WEEKENDS can be v/cnderrul!
. . . vvhen you spend your evenings
DANCING
vvith the nice people you'll meet at
this lovely luxurious ciub!
Plūs the Added Attraction of
Sparkling Entertainment in
Our Sumptuous Lounge

The Music of Chic Morrison. etc.

BOSTON, MASS.
Vedėjas
JONAS J. ROMANAS. Sr.
WHIL - 1430 kil. Medford. Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 42 vi d.

BOSTON. MASS.
Vedėtas
STEP. MINKUS
WLYN — 1360 kilocycles
ir FM 101.7 banga
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.

Vedėjas P. VIŠČINIS
173 Arthur St., Brockton 18. Mass.
Tel. JV 6-7209
AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WKOX. Framirgham. Mass.
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

WJLB. 1400 banga

15756 Lesure. Detroit 27. Mich.
BRoadvvay 3-2224
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HARTFORD, CONN.

Ved. ALG DRAGCNAVICIUS

INC.
6502 New Utrecht Avė.. Blklyn
Tel.: CLoverdale 9-7199

Finest
Italian Restaurant in Queens. Spė
riai Lenten dishes. Italian food. sensible prices. Bring your family; spė
riai attention to religious groups.
Tel. VI 6-9740. 117-11 Hillside Avė..
Richmond Hill. N.Y. — Open daily
from 11 AM. Free parking.
Salerno

Italian

Restaurant

CHINA PRINCE

97-32 63rd Road. Rego P-rk
-----

Stanley’s famous Pipe & Cigar store

"Pipes and Cigars are better for
your health”. Pipes from Englar.d:
famous Dunhill. Charatan. Sasioni:
all famous brand of pipes and ei
ga rs at lovv prices. Mail orders filled
promptly. Vvre repair pipes. 709 6th
Avė. at*23rd St. NYC: \VA 4-5224.

Near Alexan<1ers -------

Evotic Cantonese cooking. spėriai
honse dinners or savorv Polynesian
dishes: nartv accommodations.
TAKE OUT SERVICE

PRINTING
CLANCY ASSOCIATES
T. CAGNARD

BR 5-7220

For your vvedding! Its the VVakefield Terrace under the personai supervision of Al Ciardullo mgr. Complete catering service. 2 new ballrooms. banąuets. shov.’ers. parties,
etc.; religio-s groups snecial consideratino.- Call FA 4-7733. 694 East
241 St. icor. White PI. Rd i RronN.
A Happy Easter!
PAPPAS Restaurant Inn. 254 \Vest
14th St.. at 8th Avė.. N.Y.C. We
serve the finest food anyxvhere at
moderate prices. King size helpings.
Visit us vvhen in this area and you
wiil tell others. For reservati ns call V/A 9-9421.

Serving all Boros
Multigraphing - Offset
Mimeographing - Mailing
24 HOUR SERVICE
250 Park Avė.. N.Y.C.. YU 6-7S33
THE ECHO PRESS

JOHN POKO. Jr.
192 Driggs Avė.. B’klyn 22. N. Y.
Everything and Anything
in the Printing Line
if vou want the Verv Best.
Call EV 3-2644

For the Finest
In Newspaper Printing

PHILAOELPHI A, PA.
WTEL. 860 banga

Gera proga įsigyti pieniškų
maisto gaminių ir kiaušinių
krautuvę lietuvių gyvenamam
rajone- Kreipti: telefonu VI 94718 arba VI 7-0226.

CHICAGO. ILL.

SOPHIE BARČUS — šeimos radijo
n: oiranios. Radijo stotis W0PA —
Oak Purk. TU. AM U90 klc.: FM
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.:
šešt. - sekm. 8 30-9:30 vai. r.: Lietuvi«Vo< vakaruškos r’rm 7-8 vai. v

Parduodama: East New Yorke sekcijoje parduodamas
6
šeimų namas labai prieinama
kainaSuintereruoti gali kreiptis
EV 5-4394.

197 E. 4th Street. Nevv York City

OR 3-1830

CLEANERS
A Hanov and Blessed Easter
MINUTE MAN CLEANERS

Shirt launderers. Licensed Sanitone
Cleaner East Bronx. Pick-up & Delivery. VVedding eowns. formai \vear.
drgpenes. eurtains, blankets. etc.
Certified co’.d storage vault. 2504 E.
Tremont Avė.. Bror,x: TA 3-6790.
G od

Home

Keepers

AUGSČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai. ivairiaus:os mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite — įsitikinsite'

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
Hempsteade — 310
Flushinge — 41-06
Jackson Heights —

I
I
I

|

Front Street — IV 3-5840
Main Street — Hl 5-2552
82-10 37th Avenue
— DE 5-1154

1111

B. B. PIETKIEVVICZ, Pres.

Tel. LAfayette 3-1083

47 and Rockwell Street.

4J/2%

ON
INVESTMENT
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

DANIEL D. CHAPMAN

F R 8-0999’

VILNONĖS MEDŽIAGOS JuSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

SCHOOLS

KAY-LAURE'
For A Beauty Career
Beginners. Day
and evening
classes
Refresher course
i Manicuring
course
Free placement
service
VVrite for brochure

SLIP COVERS SPECIAL

5 PIECES — $75
Custom made Upholstery
\Vebbing Repai r.s

KAY-LAURE'
SCHOCL OF BEAUTY CULTUR

E. MONAHAN DECORAT1NG
4280 Katonah Avė.
Bronx. N. Y. — FA 4-7016

(516) Overbrook 1-5313
Nevv Classes start every Monday
8 Duffy Avė., Hicksville. >

A happy and joyous Easter! ScarFUNERAL HOMES
hardt Distributors of cold keg, can.
bottle beer and all flavors of soda
by the case for all occasions. We de
ŠERIO MONUMENTAL W0RKS
liver to your home: special considerMfrs. & Sales —\ Established 1937
ation to societies & religious groups. Monuments for all cemeteries. Buy
YOnkers 3-4292. 400 Savvmill River direct from Mfr. and save? Display
Road. Yonkers. Pick-up and Save! and Plant on Premises. All vvork
Tuaranteed. — 319 Baretto St. Bronx,
N. Y. Tel. DA 8-2223: after 5 P.M.
Fine Outdoor Religious Statuary
phone 516 PR 5-6030.
Wholesale <fc Retail.

POTENZ CAST STONE
192-23 Linden Blvd., St. Albans. NY
Ėst. since 1934; catalogue furnished
to Church and the Trade upon request. Tel. LA 8-3500.

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
200 Orchard St

M r. CHARLES J. O’SHEA Jr.

McSORLEY S OLD ALE HOUSE

”We vvere here before. you vvere
born”
OUR 110 YEAR
15 East 7th Street. N.Y.C. just East
of 3rd Avenue — Gr 7-9363.

GLENN R. COOK

Tel. AL 4-8319

New York 2, N. Y.

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

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

O’Shea Funeral Home under the direction and ovvner.ship of

Famiiies vvill appreciate the moder
ate funeral cost. būt a dignified superior funeral service giving solace
and comfort to tho.se in grief. — 2515
Happy and joyous Easter to all our North Jerusalem Rd., East Meadovv,
friends and customers from
L.I. — TA 6-1010.

Cor. DELANCY. N. Y. C.
Krautuvės

atviros kasdien

ir

sekmadieniais,

išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ūkrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į
viršų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

Syosset Funeral Home

Distinguished Funeral Service at
rea.sonable rates, Chapels in all boroughs. 2 blocks north of Catholic
Church. 28 DeVine St., Svosset, L.I.

A happy and blessed Easter

tVebster Avė. (cor. 205 St. i. Bronx.
tVindovv shades stock and custom
made, decorator colors. material.s.
vvoven vvood shades. Problem v.-indows our specialty. screens, venetians. Free estimates. — OL 5-5195.

(516) WA 1-1372

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —

PHILLIPS FUNERAL HOME

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rnsvkite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R- Europą

79-02 Metropolitan Avenue
Middle Village
Airconditioned — Modem Chapels
Friendly. first class service
JOHN J. PHILLIPS
Licensed Manager

Co.. Ridgev.-ood - Bushvvick areas.
Are you having a vvedding. Christening or Party? Ke?
and Cans all popular brands. Pickup and save v. ..v
.
das bv the case. — 97 Linden St..
Biooklyn. Call HY 1-1515.

Kas norėtu skelbtis Darbininke
prašomas skambinti:
GLenmore 2-2923

TW 4-8389

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

VELYKŲ

DOVANOM

galima gauti
papiginta kaina
įvairiu lietuvišku plokštelių
taip pat užsakyti DARBININKĄ

DARBININKAS
910 Willoughby Ava.
Brooklyn, N.Y. 11221

VIrginia 3-3605
Photostats and Framing. Wedding. Portrait. Candid.
Children. Communion. Confirmation. Graduation. Reproductions, Comnjercial
LIBERTY ART PHOTO STUDIO

125-11 Liberty Avenue. Richmond Hill N. Y. 11419
Studio hours 9:30 to 9
elosed VVednesday
Sun. 11 to 5:30 • F. ERBA

For
SISTERS • PRIESTS • BROTHERS
• Complete Postu la n t Supplies

Cassocks, Surplices, Albs

Habit Materiali
• Vcilings

Aha r Linens, Vestments

• Lupata
Giftl

Shirtfronts

^ritr for frrt eatalog
Telrphonr orders: 212

.

lĮĮniiliiiimimilIsBaae

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

VVEARING APPAREL

SCHALLER&WFBER

S

FA 4-1439
Insurance—all types. Our aini is to
establish the finest reputation for
honesty, integrity and diligence. - May vve serve you? EREEPORT,
211 S. Bayvievv Avė. (North-East
corner Rose St. & Bayvievv Avė.)

t.aundry and

Cleaners (Yankee Stndiuni areai —
Quaiity dry '••leaning. rapid service.
complete landry service! — Drap's.
blankets. eurtains. furniture covers.
bridal go-.'ns. rūgs shnmpooed and
cleaned: free sto:a"e A mothprcofing f’-ec pick-up - deli"ery.
844
Gerard Avė.. Bronx. NY. 7»IE 5-0117

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047
(Tarp 85 • 86 g-vitp
Rldgcvoode — 56 54 Myrtle Avė. — VA 1-7068
Astorijoje — 28-28 Steinvvay St. — AS 4-3210

3621 Provost Avė., Bronx, N. Y.
Cast Stone - Concrete and Wooden
Park Benches - Playground Sculptures - Tree Tubs and Planters.

MONTROSE Bever.ige Distributing

VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

:

LONDINO
STONE CO. Ine. since 1910

VVEBSTER Glass & Shade Co.. 3164
INTERNATIONAL
NEWSPAP£R PRINTING
CO.

nii

Nemokamai vieta automobiliams

Lynnco Sales, Ine. Manufacturers. reP O R K STORE
presentatives & distributors. Restau
Geriausia kiauliena ir kiti mėsos rant and institutional supplies. glassproduktai urmu ir mažais kiekiais. vare, containers. chinavvare. mops &
Kasdien šviežios — namų gamybos detergents. paper and party goods.
•’Kielbassy”. 1927 Washington Avė. See us for the very best. Special atBronx 57, N. Y.
TRemont 8-8193
tention to all Church Societie.s.
603 Bushvvick Avė.. Brooklyn 6. N. Y.
-For Lent” FRESH FISH DAILY!
Also Shell Fish. Com to

57 W. 57 St. (6th Avė.) PL 2-2234

PARDUODAMA

V-d. ANT. PALTELIS
321 Robinvvood Road
prnn. E d v. M e 1 n i n k a s
Sekmad. — nuo 12’V> - 2 vai. p.p.

No more faded or stained carpeting.
Can be cleaned and dyed any color
in vour home or business.
CREATIVE CO.
Nevv York City
TE 8-2965

COMPLETE PLANT
Photo Offset. Letter Press, Bindery
Color Br'vlmre-3460 Great Neck Road
N. Amityville, L.I. — 516
1-2700

Sekmadienį — 11 - 12 vai. dieną

WATERBURY, CONN.
WWCO — banga 1240-1000 klc.

DISPLAY

PARK CITY PRESS, INC.

TERRACE ROOM
152 VVashington St.. Peekskill. N.Y
One of the most beavtiful Halis in
VVestchester for Weddings, Communions and Confirmations. Seats
150 in comfort. Phone 914 PE 7-2733

AKC PUPS
Domestic and Imported
ALL BREEDS
One of largest seleetions anyvvhere
Open 7 Days
CITY OF GLASS
Farmingdale. N.Y. (516) CH 9-3171

ALBERT MAIER. INC.

MARY ANN DRESS SHOP
For EASTER SPECIALS Chubbie
Fashions girls and teens from 8’_.
to 16'i Coats - Suits - Dresses. Large
seleetion in Sub-Teens. Juniors and
Ladies. We also carrv ladies half
si~es up to 24
Member of UniCnrd.
1811 Victory Blvd. < near
A ■& Pi Four Corners, S. I.. N. Y..
GI 8-8770. Bring this Ad and get
10*'' Discount.

1191

For the Personai Touch.

707 E. 12th Street. Nevv York City.
Tel. OR 7-9820. Specialistai Volks’.vagenam ir kt. užsienio mašinom.
Europiečiai mechanikai su fabriko
W I G S
patyrimu. Atdara šeštadieniais. DirLADIES IMPORTED VVIGS
bara nuo 8 ryto iki 6 vak. Burltes
patarnavimo dar niekas nepralenkė! Life time guarantee. 100G imported
Virgin hair. all shades. custom fitted
Easy time payments $59.95 up. Call
STORE — SHOP
or home demonstration. No obligaion — CY 9-4672.

M A R l O' S

GRANE SAVINOS & Loan Association

Call SOŪth 8-6736

AMAZING PROCESS

AUTO SERVICE

WPOP, 1410 klc.

šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

152 Montague St.. B'klyn (Dovvntovvn shopping area). Flovvers bv
Frank for all occasions
vvedding
bouąuets. funeral designs. corsages.
birthdays, etc. \Ve deliver: flovvers
vvired anj’v. here. Phone MA 4-3975.

GASPER CANNIZ7ARO
FISH MARKET

273 Victoria Rd.. Hartford 14. Conn
Tel. CH 9-4302

Ved. ADOLFAS GAIGALAS
335 Titan St.. Philadelnhia 47. Pa.
HOvvard 7-4176

430 Fifth Avenue. Brooklyn, N. Y.
Loans on Diumonii.s. Jevvelry, Furs.
Silvervvare. Cametas. Watches and
Personai Propertv.

E. FRANK FLORIST

SKYLINE SPORTSCARS,

LITAS INVESTINC CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalu investuoja pelningai iki
12% ir konservatyviai į trumpalaikes užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus ••mortgage’’. namus ir 1.1. Progai nusitaikius, nedideli ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržą, šiuo metu \ ienos
akcijos kaina - - $10.00. Po birželio 30 <1. ši kaina bus pakaita.
Visais akciiu pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Avė.. Richmond HiH N.Y.; Hl 1-6799
arba
A. VEDECKAS. 83 Morgan St.. Stamford. Conn.
Tel. 325-0997
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šešt

GOLDEN PAWN BROKERS, Ine.

A jovous and blessed Easter!

81595

THOMAS PATIERNO
Full Enthrooms and Tile Repairs
All vvork done at Į-easonable rates.
\Ve guarantee our vvork.
For fast service call ES 3-8852
Special consideration to religious
Groups.
CLOVELAKE ARMS — Free Air
Conditioning & Gas. Near all houses
of vvorship. Luxury apts at moder
ate rentals 3rį-S rooms, 2 baths.
Convenient to scliools, transp. and
shopping: 5 min. cjo ferry. Clove Rd.
a t Hovvard Avė. Sunnyside.
AR 3-0122
GI 7-2237

For Easter give flovvers to those
near and dear to you. They cost so
little and mean so much — William
Mockavvetch Nevv Hyde Park and
Florai Park. The finest in florai en
sembles, eut flovvers. plants. funeral
tributes. — 16 South 1st St.. Floial
Park. L I. 516 FL 4-1702.

707 Knickerbocker Avė.. Brooklvn
Our prices are the loveest' - "Ea*
fish for better health”. G L 6-3754

DETROIT. MICH.

Vedėjas RALPH J. VALATKA

CAVALLO - KAPPLER. INC.

49-05 Roosevelt Avė.. VVoodside 77.
N.Y. tel Hl 6-9300 tBliss St. Station IRT Subvvay)

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!
KVIETIMAS

DISPLAY

La Mar+inique

ROUTE SALESMAN

RADIJO PROGRAMOS

For the Easter Holiday give flovven
—no finer tribute can you pay them
than beautiful florai designs, corsages. and other florai ensembles
We \vire flovvers by "Teleflora” to
anv part of the country or vvorld’
deliveries to all hospitals & funera!
homes. De Luxe Flovver Shop. 187-1?
Hillside Av. Jamaica L.I. GL 4-121C

BU R KĖS Foreign Car Service, Ine.

IDA C. BECKER’S

to Sėli and Deliver to Retail Outlets. Salary and Comission. liberal
Companv benefits. training prograni.
Intervievvs 9 AM thru 1 PM Friday
March 20th at 431 East 165th St..
Bronx- Tuesday March 24th and
March 27th at 425 East 34th St..
Manhattan or phone M U 9-0300 now
for appointment for jobs in another
city neighborhoods best suitable for
you.

1964 Rambler*—All Models. A fevv

1963 models left over. Drastically
reduced. Fine seleetion of used cars.
every car sold vvith guarantee.

Offer the Finest
Call Fred — RE 4-7335
210 E. 8€th Street &• 3vd Avenue
Nevv York City
NEW BONAPARTE

prižiūrėti ir paruosti įrankius
Alga pagal susitarimą

FLORISTS

TUXEDO BALLROOM

FIRST CLASS MACHINIST

Call EVergreen 8-0404
•
Reikalingas
GERAS MECHANIKAS

AUTO SALES

RESTAURANTS

2-1032

Cifl CertifieatM Availabl*

M CMAMBERS ST. • NEVV YORK 7. N.Y.

Dtp!

I

Cosmos Parcels Express Corp
Paskubina siuntinį draugams ir giminėms į bet kurią SSSR dalį

Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI

APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
-------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagą
moteFškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaunvsite nel.
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokiu reikmenų tinn’.-amu siuntiniams nigiau nei bet kur kitur. Dėl nanildomų informaaciju ir nemokarnų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiJausią fs!<yri’i:
AL ą.fv'SS
3« . ?r--| A
3 N
C H 3-25<>3
- 135 W. 14th Street
NEW YORK
A-ass’
EV
BROCKLYN
Dl r.«g08
BROOKLYN 7f N.Y. — 600 Sutter Avenue
CH 9-6245
ATMOt.. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street
Ll 2-1757
BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avec*
Tel.
268-C063
SOUTH BOSTCN, Mass — ?59 West Broadway
T t. 6-2874
BUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue
BR 8-6966
CHICAGO 22. III. — “>222 W. Ch'cago Avenue
\V 5 5-273’
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street
1-1068
TO
CLEVELANO 13, Ohio — 904 Literary Road
VI 1-5355
DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue
8-22'6
GRANO RAPIDS. Mich. — 636-38 Bndge St.. NAVV. GL
7-1577
HAMTRANCK. Mich. — ’1333 Jos. Camp.mi
HARTFORD 14, Conn. —200 Franklin Av.. Tel. 233 8333 246 0-15
ES 2 4685
IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfieid Avė.
Rl .3-0440
YOUNGSTOWN 3, Olvo — 21 Fifth Avenue
6-2781
GR
YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Avė.
A N 1-2994
LOS ANGELES 22. Calif. — 960 So. Atlantic OlvdI
FO 3-8559
LAKEWOCO. N.J. — 126 - 4th Str-ct
Bl 3-1797
NEWARK 3. N.J. — 428 Springfield A-enue
LO 2-1446
NEVV HAVEN. Conn. — 509 Congress A . e.
MU 4-4619
PATERSON 1. N.J. — 99 Main Street
G R 2-6387
PASSAIC, N.J. — 176 Markct Street
PO 5 5852
FU 1 -27:0
PITTSBURGH 3. Pa — :3O7 E Carson Stree
Fl 6 1571
SAN FRANCISCO. Cahf. — 2076 Siitter Strr.
6-6"66
WATER8URY, Conn. — 6 Jol n Street
sw 8-28G3
VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street

1464 m., taMB 40 4, n*. 21.,

DARtililHltAS

^ŠACHMATAI

SPORTAS j

Norite geros meniškos fotografijos -

Veda K. Merkis

PORTRETO - 8EIMOS - VAIKŲ
įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobOvlų ir M. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jum* geromis sąlygomis
padarys —

Tarpaoninte, Olandijoje ir
pasaulio komandinės, Ixndyj,
yra didieji š. metų šachmatų įvyfciai. Į tarpzonines M JAV
kvalifikavosi Bobby F%cher, A.
Bisguier ir S. Reshevsky; pakai
tas — Larry Evans. Fisdieris
ir toliau teigia, kad jis aedalyvausiąs- K- Yorke yra suda
romas macenatų komitetas, ku
ris nori stambesne dolerių su
ma paveikti Fischerį, kad daly
vautų, nes kitaip jis prarastų
galimumus veržtis į pasaulio
meistrus, kokiem 5-6 metam.
įdomu, kad į komandines pbes Izraely, Fischans važiuos
ir turės progos susitikti su pa
saulio čempionu Petrosūnu,
kuris drauge su Botviniku, Ta
liu ir gal Keresu sudarys So
vietų komandą.

Pereitą šeštadienį Waterb«fr
ry, Conn., pravestos apygardines krepšinio pirmenybės. vy
rų ir jaunių grupėm. Jaunių
grupėje meisterių vardas .jau
ne pirmą kartą teko Worcesteno Vyčiui, laimėjusiem abejas
rungtynes — prieš Nevežį 72:
38 (43:26) ir Brooklyno LAK
80:25 (40:9). Antroji vieta teko
Nevėžiui — laimėjo prieš Broo
klyno LAK 74:30 (32:15). šis
dar jaunas pranciškonų gimna
zijos vienetas vienintelis pasi
rodė tvarkingoje uniformoje.
Tobulėti čia dar reikia patyria
mo ir daug darbo. Brooklyno
LAK į varžybas atsiuntė būrį
greitomis surinktų jauniklių,
kurių dauguma apie krepšinio
žaidimą dar niekko nežino.
Vyrų grupėje buvo tik du da
lyviai. Waterburio Vytis pakar
tojo pernykštę pergalę prieš
Brooklyno LAK 81-74 (36:34).
pradžioje net sugebėjo baigti
pirmąjį ketvirtį savo naudai
20:19; bet vėliau išsikvėpė.
Komandos ramščiams (Luther
ir Mitinui) gavus po keturias
baudas, Waterburis rungtynių
pabaigoje sukrovė per didelį
laimėjimo kapitalą. Waterburio Gintaro geriausias Jasinskas. Jis tinkamiausias iš visų
Amerikos lietuvių rinktinėm
Komandose žaidė ir taškus
laimėjo: Waterburio (Gintaras)
Jasinskas — 32; Bazenas —16;
Adzima — 12; Siriela — 11;
Gilis — 8; Janell — 2; Rice.
Brooklyno (LAK) Luther —30;
Daukša — 10; Mitinąs — 9;
Bitėnas — 8; Laugalis — 7;
Trampas — 3. Abi komandos
sakėsi pasirodžiusios nepilnos
sudėties.

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Straat, Ridg*wood, BrooHyn, N. Y.

Tel. HYacirrt 7-4677

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real E»t*te — Insurance
apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Fund* — Pinigų
inveetadjos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai popiet
87-09 Jamaica Avė.. Woodhaven 21, N. Y.

Tel. VI 7-4477

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

užsibaigė zoninės pbės. Laimėjo didmeistriai Spassky,. Bronštein, Stein. Ketvir
tasis — M. Tai iš Rygos įkel
tas be kovos. Šių zoninių p-bių
vyr. teisėju buvo vilnietis Vla
das Mikėnas.
Maskvoj

po 3 ratų pir
mauja Montrealio lygos pavie
nių varžybose su 2V2 ti., rašo
“Montreal Star”. Ten pat pami
nėti Ignas Žalys ir Henrikas V.
žižys, laimėję po tašką iš did
meistrio Bobby Fischerio, jo
simultane.

•

RAY’S LIQU0R STORE
Galima gauti Įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuotq gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFE36T8 BLVD.

RICHMGND HILU N. Y-

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Ignas Žalys,

KENNEBUNKPORTO Nevčits kovoja d« kamuolio su Worcesterio Vyti
mi. Nuotr. B. Kerbelienčs.

ŪKIS IR PINIGU INVESTAVIMAS
J. AUDĖNAS

Daug kam besidomint pinigų investavimu, pravartu nuo
latos pavartyti labai populiarų
savaitinį žurnalą "U.S. News
and World Report7 *.
Kone

LAKrSavarian SC 3:1 (2:0)

Pereitą sekmadienį Lietuvių
Atletų Klubo pirmoji futbolo
komanda, pirmenybių rungty* nėse įveikusi Bavarian SC, len
telėje pašokėjo dviem vietom
aukštyn. Po ilgesnio laiko pir
mą kartą sausoje ir geroje aikš
tėje mūsiškiai žaidė šios sudė
ties: Jankauskas; Vaitkevičius,
Remėzal; Vainius, Remėza n,
Daukša; Žadvydas. Trampas,
Vasiliauskas, Klivečka, KreicasPuolime truko Budrecko ir dis
kvalifikuoto Musso. Gal todėl
pradžioje mūsiškiai žaidžia ati
džiai ir gerai. Gerai praėjęs
Klivečka šauna puikų įvarti, o
neilgai trūkus — paduotą kam
pinį, Trampas su galva paver
čia 2:0. Tuojau ir vėl mums
proga — teisėjas priteisia 11
m. baudinį. Bet Trampo šū
vį gerai sulaiko bavarų varti
ninkas.
Pradžia rodo mūsiškius leng
vai laimėsiant. Deja, išeina ki
taip. Puolikai delsia su šūviu,
o gynime kyla visai sąmyšis,
kai priteista 16 m. bauda pro
mūsiškių skylėtą sieną atsidu
ria tinkle. Puolime, visai at
kritus kraštams, gynimas turi
gerokai darbo su atkutimais
bavarais. Jankauskas vartuose
betgi pavojaus neturi. Rungty
nių pabaigoje Klivečka ima ka
muoti iš oro ir užtikrina mums
pergalę 3:1.
Rungtynės praėjo korektiš
kai. Mūsiškiai, pradėję gerai,
vėliau atsileido. Tur būt, Tram
pas ir. Daukša buvo nuvargę
po krepšinio rungtynių šešta
dienį Waterburyje- Trampas
žaidė net dvejas rungtynes iš
vakarėse. Žadvydas geriau atro
dė kairiajam krašte. Kreicui
pirmoje komandoje dar per
anksti.

kiekviename žurnalo numery
dedama ne tik informacijų, bet
ir labai rimtų nuomonių specialistų, kurie vadovauja vienokioih ar kitokiom organizacijom, kaip investavimų korpo
racijom, “Mutual Funds” bir
Rezervinė, papratusi gauti
žom (stock exchange). Žmones,
pylos, ir šį kartą atsiėmė 1:7.
kurie- ilgus metus savo srityje
Sekmadienį futbolas i
. dirbą* !£ se&ą'ūkįokonjungtūŠi sekmadienį LAK futboli ras, gali nevienam padėti susi
ninkai turi svarbias rungtynes. orientuoti, kaip surasti kelių,
Knickerbockerio taurės varžy savo piniginius išteklius padi
bų trečiame rate mūsiškiai dinti
Visuomenėje populiariausi
žaidžia su Italsport vienetu, ku
ris mums nėra žinomas. Mūsiš investavimai — tai taupomoji
kiai šiose taurės varžybose jau sąskaita banke ir nuosavas na
yra laimėję du susitikimus ir mas- Jie nėra pelningi investa
yra rimtai pasiryžę toliau lai vimų objektai bet jie yra ma
kytis. Komanda paskutiniu lai žiau rizikingi. Todėl žmonėsse
ku rodo tikrai gerėjimo žymių, jie yra populariausi.
šių dienų specialistai sako,
tad reikia laukti įdomios ko
vos. Rungtynių pradžia 2:30 v. kad JAV gyvenime iš viso nesą
mūsų aikštėje (Bushwick H. S. rizikos investuoti pinigus į ge
Field, prie Atletų Klubo, Ridge- rų bendrovių Šerus arba bonwoode). Jauniai žaidžia su BW dus- Rizikuoja daugiausia tie,
Gottschee, 11 vai.
Atletas kurie specialiai verčiasi nuola
tos prikdami ir nuolatos par
duodami vertybės
popierius.
Bet kas nors pirkęs vertybės
Susitiko Nevėžis su Vytimi
Kovo 7
Kermebunkporte, popierius, nesivaro tuojau dvi
Maine, šv. Antano gimnazijoje gubai ar daugiau uždirbti. Per
įvyko
draugiškos
krepšinio ka juos savais, o ne pasisako
rungtynės tarp gimnazijos Ne Imtais pinigais. Tokiais atve
vėžio ir Worcesterio Vyties jais, atsargiau pasirinkęs ką
komandos. Abi komandos gra perki, nieko hepralaimėsi. Daž
žiai kovojo, nors ir nebuvo pil- v niausiai
;. laimima kur kas gename savo geresniųjų žaidėjų.
"ef“
^upmenyse.
Vertybių popierių kainos kaisąstate. Rezultatas: 61:48 šv.
Antano gimnazijos
Nevėžio taliojasi: tai pakyla, tai šiek
tiek nukrinta^ Tačiau karnų ki
naudai.
limo krievė, bendrai, eina aukš
tyn. Todėl investatorius turi
Krepšinio išvyko* į Ausfrali- atsiminti, kad turimų vertybės
popierių nereikia parduoti, kai
lomai prašo aukotojų čekius ir jų kainos dėl bendros konjunkpinigines perlaidas išrašyti Li- tifros hukrmta. Reikia išlaukti
thuanian BnkeVbaH Fund var iki pMtib. O tai visuomet trun
du. Aukas galima siųsti arba į- ka Sjggkai, 5-10 metų....
Paprastai, jei kas neturi koteikti šiais adresais: V. Grėbtiūnas, 6941 S. Wastenaw, “Chica- kių ufeimojfang, speciatistai pago, lįl- 60629; Z. Daildtka, 5021 tarta investuoti į vertybių poS. Fairfieid, Chicago, BĮ. $0629, ?erWS
jet gyveni A
K. DOčkUs. 1901 S. 49th Ct., JMP7Wl
(tarta Maut ar realo moCicero, UI- 60650.

Che** Review, kovo nr. aprašo -Motor City atviras p-bes
Detroite. Laimėjo R. Kauše iš
Ohio su 5(4 tš-, antrą vietą
pasidalino dr. Paul Poschel ir
Kazys Škėma; sukorę po 5 tš.
Buvo 71 dalyvis.

Įdėjo
dvi lietuvių partijas: Povilo
Tautvaišo laimėtą prieš R. Verberį, 1963 Illinois p-bėse ir Vla
do Mikėno laimėtą Jugoslavijo
je prieš didmeistrį TrifunoviBostone mirė Franklin Sunborn, 82 m., kuris per 30 me čiu.
Latviai mus žymiai pralen
tų gyvai reiškėsi Bostono šach
matų veikloj. Jo nuopelnų bu kia USCF kvalifikacijoj, jie tu
vo pradėtos miesto ir mokslei ri 2 meistrus -seniorus: Med
uj ir Kaime. 4 meistrus: Tu
vių pirmenybės.
mus, Rankį, Dreibergą ir Dalbergą- 20 ekspertų (!) 19 A kla
dabartinis prezidentas Lyndon sės, 10 B ir C žaidikų- Jie
B- Johhšon Bus vėl išrinktas. šachmatams skiria daug dau
Todėl nemanoma, kad dėl giau dėmesio negu mes.
rinkimų bent kiek sumažėtų
ūkio aktyvus kilimas. Johnsonas užsirekomendavo tvirtai ir
Parengimai New Yorke
Amerikos biznieriai juo labai
Kovo 21 — Balfo vakaras. Ha
pasitiki. Pasitiki psichologiškai, miltono “Aukuras” vaidina “Atžaly
o tai didelis ūkio variklis. Be ną” švabų salėje.
’
Balandžio 4 — Korp. Neo-Lathuato, mokesčiu naštos mažini
mas, platesnių rinkų, nors ir nia balius.
Balandžio 5 — L. Moterų Atstovy
su komunistiniais kraštais, su bes New Yorko klubo rengiamas Ve
radimas, bedarbių skaičių ma lykų stalas ir paskaita Carnegie Enžėjimas — vis tai faktoriai spė dowment salėje.
Balandžio 11 — New Yorko Vyrų
jamai geresnei ūkio konjunktū okteto plokštelės krikštynos Club
880 salėje. Rengia N.Y. Vyrų Okte
rai darytis.
Tiesa, kai kas baiminasi, kad tas ir L. Atsiminimų radijas.
Balandžio 12 — Madų paroda
darbininkai turės sudaryti nau
Vasario 16 gimnazijos naudai. Ren
jas sutartis su darbdaviais. Jie gia Moterų komitetas.
pareikalausią žymaus atlygini
Balandžio 18 — Operetės choro
mo pakėlimo, nes automobilių metinis parengimas Apreiškimo pa
fabrikai gauna labai didelius rapijos salėje.
Balandžio 19—šeštadieninės Mai
pelnus. Esą pelnams sumažė ronio vardo mokyklos vaikų kaukių
jus, šėrų kainos nebekilsiančios vakaras Apreiškimo parap. salėje.
tiek daug, kaip kilo. Vargu, ar
Balandžio 25 — Brooklyno vaidin
tai tinkamas aiškinimas. Jeigu tojų grupė stato A. Kairio "Diag
automobilių darbininkai dau- nozę” Apreiškimo parapijos Salėje.
„ giau uždirbs, jie daugiau auto
Balandžio 25-6—Tradicinė išvyka
mobilių. pirks. Gamybos pakili į Washington. D.C., kurią organi
zuoja
Darbininko administracija.
• mas fflačiai. ątšilieps ir į kitas
Balandžio 26 — Putnamo seselių
gamybos šakas. Tuo pačiu dar
globotinių statomos Lietuviškos ves
sklandžiau gali pradėti suktis tuvės
Apreiškimo parapijos salėje.
viso ūkio rateliai.
Rengia Rėmėjų Komitetas N. Y.
Man atrodo, kad neverta bai
Gegužės 2 — “Sekminių Vainikas’
mintis pirkti nei atskirų bend vaidinamas L. Vyčių 41 kuopos, kon
rovių Šerų nei investavimų fon certas ir šokiai. Rengia VJ. Atsi
dų, tik vienu ar kitu atveju ten mainymo par. choras par. salėje.
Geguži* 17 — Moterų Vienybės
ka apsidairyti, r tikrai žinoti,
ką
perki. Tarp
kitko, New jubilėjinis balių* Granada viešbučio
salėje, Brooklyne.
York radijas kas rytą 740 vai.
Geguži* 24 — New Yorko lietu
ir kas vakarą po 6 vai- vakaro vių vyrų choro koncertą* Franklin
birfos
K. Lane mokyklos aaMJe.
Birželio 28 — Darbininko metini*
įyaigą. Pasiklausykite Journal
pikniką*.
American, Long Island Press
'T ~T
T-’ ’
v —~
~
Si* AUjįKY ~
taip pat ^dfeną
kasdieną duoda
duoda pataripatari- r orikut, 88-i? 87
W**dh*m
. iOie
mų
apie investavimus.
ven, vi 7-M13.

Nors šiemet ir prezidento
rinkiminiai, bet tikimasi, kad •

širdžiai užjaučiame

KIBIRKŠČIAI IR V1LGALIAI

Latvių Sacha

Pašauto

a) padeda Invsetavktnf Feodų
Mru* pirkti, b) sudaru planus
jaunesnšem žmonėm statematiidai taupyti lt ateičiai fcapltalfcs
tupdyti, c) sudaro pianu* pensi
ninkams. santaupų turintiems,
papildomų pajamų gauti.
198 Wanrick 0t„ Btctyn N. T.
11207: tel. TA 7-9518. LA 4-8484

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST.

BROOKLYN 6, N. Y.

Telefoną* STagg 2-5938

WMIB GAHO TAVERN
VYTAUTAS BELECKAS

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.
Tel. EVergreen 2-8440

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja*
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y.
•
Tel. VI 9-5077
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, BrooHyn II, N. Y.
•
Tel. STagg 2-4329
VESTUVfiMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namu* Hetuvttku* skilandžiu* ir *0riu*
— We take all orders special price for Weddbigs and Parties —
Home-Made Bologna

R EPU B L I C
Liquor Store, Ine.
322 UNION AVĖ

BROOKLYN II, N. Y.

Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — Šventėms bei kitokioms progoms.

WHTTE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas
WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Virgin!* 6-9519
SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

84-18 JAMAICA AVĖ,

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

■
PUIKI PROGA JUUbbM Prisikėlimo šven« — Velykos'
Sutelkite džiaugsmo savo Seimai. draugam bei paiįstamiem* . . .

Dovanokite

-

iMgh B49U

KRAMER’S

Prof. TADUI PETKEVIČIUI
Lietuvoje mirus sūnų dr. JUSTĄ PETKEVIČIŲ ir šeimą nuo

d.
Tarpklubinėse, kovo 20
vietos lietuviai susitinka su
Cambridge, pas juos.
Vilniaus p-bės eina prie galo. Pirmauja I. Vistaneckis su
8’2 tš., Rubinas 7l/2,
seka
Matulevičius, Milvydas, Bitėnas.
Trys, pirmieji iš šių p-bių bus
įkelti Lietuvos p-bių baigmėn.

g

|

LIETUVOS KANKLES
Pirmutinė pasaulyje kanklių muzikos plokštelė, įgrota Clevvlando
Lit. Vysk. M. Valančiaus mokyklos kanklių ansamblio, vadovaujamo
Onos Mikulskienės. — Keturiolika grynai lietuviškų melodijų’
Užsakymus, kartu su money order ar čekiu siųskite:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
TOKYaI - PYRAGAIČIAI • VELYKŲ ZUIKEUAI

vefftuvėnm, rakaktuvims, Šventėms ir kitokiems perengimams

1843 8ECONO AVENUE
NEW YORK 28* N. Y.
(Betwcen 85th 4 86th Sts.»

19780 RENWDOO AVENUK, EUCLIO, OHIO. 44119

VFEKĖO 44.86

MONO $3.95

