Vysk. Sheen: QUO VADIS, AMERICA?
Pakeliui į sovietinės kons
titucijos sprendimus dėl
maldos?
Vyskupo
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ii maldos mokykloje persikelia į Kongresą
Opinijos spaudžiamas Kongresas ima svarstyti konstitucijos papildą už maldos
laisvę, kurią yra mokyklai paneigęs vyr iausiojo teismo sprendimas

comisiil Cel>vo 19
klausimaldą

no šia
35 siūio susi>, Nasijektas.
i ir kikalbėUbli jos,
yra sa

rte ne
mirt tei-

Konstitucijos papildymo siū
lymas yra atsakymas vyriausia
jam teismui, kuris 1962 ir 1963

rią jie išreiškė nepriklausomy
bės dekliaracija. Gallupo insti
tutas rodo, kad teismo aiškini

buvo išaiškinęs, kad malda mo
kykloje priešinasi - konstituci
jos pirmajam papildui. Buvo
daug argumentuojama, kad teis
mo aiškinimas priešinasi Ame
rikos “tėvų kūrėjų” valiai, ku

mas priešinasi ir dabartinių
Amerikos gyventojų valiai, nes

apie 80 proc. pasisakė už sava
norišką maldą mokykloje.
Jei vyriausias teismas ėmėsi
teisiniu keliu maldą šalinti iš

Prezidentas prieš kainų ir algų kėlimą

Prezidentas Johnsonas kovo
>er ko- 23 automobilių darbo unijoje
ti jose buvo priimtas entuziastingai.
npintas Jis pasisakė už susilaikymą nuo
>misijas kainų ir atlyginimų didinimo.
ui, jei Tai buvo lyg ir įspėjimas auiu kaip
u tokią
au 161
►18. Ta
Valstybės sekr. Dean Rusk
li imasi
kovo 22 pranešė, kad Sovie
nitą patai paleidžia Amerikos tris la
ės. Esą
kūnus, kurių lėktuvas nušau
naždaug
tas kovo 10- Jie būsią paleisti
s G. Pibe jokių Amerikos politinių pa
; demožadų ar įsipareigojimų. Anks
ęs apie
pildą ir čiau buvo norimą, kad Ameri
ka dėl lakūnų tartųsi su rytų
Vokietija ir tokiu būdu ją de
facto pripatintų.
ENIUI
Amerikos įspėjimas, kad lak kovo kūnų negrąžinimas pakenks
kciją už merikos Sovietų santykiam, pa
iui rem- dėjo.
bil. ūkirinei-

Lakūnus grąžins

tirianti
mokratų
ferą, nuįsinėjimą
protestai Walter
tarėją
leris Er
inis san>s valstyškė, kad
nelaiko

tomobilių unijai, kuri skelbėsi
naujai sutarčiai reikalaus 4.9
proc. didinimo.

Ar Maskva nori
bendradarbiauti?
. Kai kas aiškino jau, 'kad
Chruščiovas rodos
palankus
bendradarbiauti su J. Valsty
bėm, nes sutikęs grąžinti Ame
rikos lakūnus (sutiko, bet ne
grąžino lig šiol). Tačiau Žene
voje, kur eina J Tautų konfe
rencija prekybos reikalais, ko
vo 23 buvo paskaitytas Chruš
čiovo pareiškimas, kuriame jis
varė propagandą prieš Vaka
rus. Kaltino “imperialistų eksplotaciją, diskriminaciją, dirb
tines sienas”, kuriom jie išnau
doja atsilikusias tautas ir sie
kią jas toliau atsilikime laikyti-

PASLAPTINGAS S|RAŠAS-847 vardai
Journal American, tęsdamas

informacijas apie agentų infil
traciją valstybės departamen
te, pateikė naujų duomenų.

mentui, nes sąraše yra visų pa
reigūnų tik 6 procentai —847
iš bendro 14.0 0 0 pareigūnų
skaičiaus.

Yra sąrašas su 847 pavar
dėm asmenų, kurie laikomi ri
zika saugumo atžvilgiu, nes yra

prokomunistai, arba homosek
sualistai, alkoholikai, iškrypė
liai, kurie lengvai gali pasiduo
ti verbuojami ir šantažuojami.
Sąrašas buvo
sudaryta s
iro 22 poScott
McLeod,
kai
jis
buvo val
>lą prieš
ijos reži- stybės departamenet saugumo
nuo
ekė suda- skyriaus šefas, paskui
ybę “Ibe- 1957 jis buvo Amerikos atsto
e dalyva- vas Airijoje.
Sąrašo buvo trys egzemplio
idėjęs su
riai. Vieną iš jų matęs laikraš
čio korespondentas. Sąrašo su
er 5 die- darytojas McLeod savo arti
ietijos at- miem bendradarbiam kalbėjęs:
, Nauperino diploi Prancū> nutrūkę
IKS Iš

ne) tikina,
žios Sovietrauks iš
2000-1500.
miravę pa-

tonių dem
iją akciją
Komunistų
iausia Euirių. Pereie surinko
kovo
rganizuotoviena moauta iš pra<
Mnlio- 200
jrų suimta,
Fla.,

Spaudimas Kongresui eina iš
abiejų pusių. Krikščionių vyrų
komitetas iš Woodland Kilis,
Calif., kaip rašo N.Y. Times,
paskelbtame atsišaukime sako,
kad kovai prieš maldą vado
vauja “The American Civil Liberties Union ir komunistų
partija”. Nuo atsišaukimo nu
plėšiamoji dalis turi būti siun
čiama kongresmanam, o joje
parašyta: "Mm rengiame ėjimą
nuo durų prie durų, kad mūsų
tautiečiai amerikiečiai žinotų
vardus kongreananų, kurie dar
nepasirašė peticijos".

Ateina taip pat mokinių
pasirašyti pareiškimai: “Prašo
me, leiskite būti mūsų kraštui
su Dievu, kaip to norėjo mūsų
tėvai-kūrėjai”, rašo laiškas iš.
Kingston, Y.

teismo sprendimą. Tačiau ats
kiri dvasininkai ir pasauliečiai
šiuose tikėjimuose su tuo nesu
tinka.
Teisių komisija pradės ap
klausinėti nuo balandž. 22. Tai
gi šiuo metu ir tenka laukti sustiprėjusios kovos už ir prieš
maldos laisvę.

tėvus E Maskvos ' palydėjo į
Vilnių
užsienio
žurnalistai.
Kaip smulkiai aprašė Los An
geles Herald Examiner, Lietu
voje valdžia jau buvo pasiren
gusi — senelę Liudvisę Kamandulienę buvo atgabenusi iš
Klaipėdos į Kauną. Kaip ji at
sidūrė E Daugų į Klaipėdą, ne
aišku. Betgi laikraštis pažymi,
kad tas pajūrio miestas vaka
riečiam neleidžiamas lankyti,
tad atgabeno į Lietuvos pra
moninį centrą — Kauno mies
tą. Tačiau ir j Kauną laikraštininkai jau negalėjo lydėti Rū
tos ir jos tėvų. Tolydėjo val
džios pareigūnai.

sumigę. Bent vienas H jy iš
liks, ir jūs bei aš nuspręsimo.

SCOTT McLEOD, sudaręs paslap
tinga MraM-

Vėl Mindszenty
Kardinolo Mindzenty Reidi
mas vėl kalbamas. Su juo kalbėjęsE
Vatikano
pasekretoris
Msgr. Agostino Casardi. Ven
gri jos valdžia sutinkanti Eleisti Mindszenty sutinka išvykti,
jei Vengrijos valdžia atšauks
teEmo sprendimą, kuriuo jE
1949 buvo nuteEtas už valsty
bės išdavimą.
— Chilėje aliarmuojama apie
pavojų, kad artimiausiuose rinkimuose valdžią paims “sočialistinis-komunEtinis frontas”.

Laikraštis pažymėjo, kad jau
8 metai Rūta Lee Kilmonytė
rūpinosi atsiimti senelę į Kali
forniją- Bet veltui. DramatEkos akcijos — skambinti
į
Kremlių Chruščiovui — ėmė
si tada, kai prieš porą savaičių
gavo E pažįstamų laišką, jog
senelė, nuo vėžio esanti prie
mirties-

kovo
23 parašė, kad Rūta Lee su
tėvais jau grįžo į Maskvą, paliN.Y- Herald

Tribūne

jimų gausumo Jungtinėse Vals
tybėse. Tuo atžvilgiu Jungtinės
Valstybės skiriasi nuo eilės
kitų valstybių. Tokios valsty
bės kaip Anglija, Norvegija,

GEORGE RĘEDY, atėjęs į Bal
tuosius Rūmus vietoj Salinger k

Maskva kieta
— Maskva atnaujino propa
gandą prieš Vokietiją
Esą
Vokietijos kancleris Erhardas
nuvylęs, nes jo politika nesanti
paslankesnė kaip Adenauerio.

Tylioji malda

Rūtą Lee KHmonytę ir jos

Dėl bažnyčios, religijos ir vaktybės perskyrimo:
Amerikos tėvai-kūrėjai, sako
ir
Sheenas, siekė bažnyčios
valstybės perskyrimo dėl tikė

— Pierre Salinger pasitrau
kė iš spaudos šefų Baltuosiuo
se Rūmuose ir siekia būti Kali
fornijos demokratų senatoriu
mi. Su jo pasitraukimu dingo
iš valdžios trečiasis S (buvo Sorensen, Schlesinger, Salinger).
U .S. News ... sieja Salingerio
pasitraukimą su R. Kennedy įtakos traukimusi iš Baltųjų Rū
mų, nes Salinger buvęs R. Kėnnedy labiausiai remiamas.

E kitos pusės, Times infor
mavimu, protestantimų tikėji
mų didesnė dalis remia* vyr.

Marylando valstybės senatas
kovo 5 priėmė įstatymą, kuris
numato šiam laikui tyliąją mal
dą mokyklose kasdien.
Jau
anksčiau tam pritarė Atstovų
Rūmai. Lieka dar pasirašyti gu
bernatoriui J. Millard Tawes.
Įstatymas taip pat pažymi, kad
negali būti draudžiama moky
tojam ir mokiniam skaityti iš
Biblijos.

J. Sheeno

Baltuosiuose Rūmuose nauji veidai

PETER LORRE "gąsdinan
čių filmų” aktorius, mirė ko
vo 23 sulaukęs 59 metų, kilęs
iš Vengrijos.

RŪTA LEE KILMONYTE PAS SENELĘ

lės reikšmės. Kada nors jie liu-

ti". Pats McLeod 1961 miręs
širdies smūgiu.
Apie ši sąrašą imta gausiai
kalbėti, kai perbėgėliai iš so
vietinio KGB nurodė taip pat
asmenis, kurie valstybės depar
tamente ar net ČIA dirba so
vietų naudai, ir kada iš departamento saugumo skyriaus bu
vo atleisti pirma šefo pavaduo
tojas Otepka, o prieš savaitę
ir 6 saugumo skyriaus pareigū
nai, kurie yra buvę McLeod
grupės bendradarbiai. Sudaro
mas įspūdis, kad departamen
tas, juos atleisdamas, mėgina
nuslėpti faktus nuo viešumos
ir senato vidaus saugumo ko
misijos.
Tačiau laikraštE
pastebėjo, kad tas 847 sąrašas nereiškia kaltinimo visam departa-

mokyklos, tai1 ją grąžinti gali
ma taip pat tik teisiniu keliu
— kada Kongresas išleis spe
cialų įstatymą, konstitucijos pa
pildą ir juo įsakmiai atmes
prasmę, kurią teismas įiori įžiūrėti konstitucijoje.

Fulton

straipsnis yra paleistas į viešu
mą “Long Island Press”.
Jis
įdomus tuo, kad paryškina skir
tumą tarp bažnyčios bei vals
tybės perskyrimo ir religijos
bei valstybės perskyrimo; pa
ryškina panašumą, kuris bus
tarp sovietinio nusistatymo re
ligijos atžvilgiu ir amerikinio,
jei bus logiškai vykdomas to
liau vyr. teismo nusistatymas.

— Sovietai atsisakė mokėti
J. Tautų ekspedicijom Konge ir
viduriniuose rytuose, nors Ame
rika bei Anglija stengėsi suda
ryti jiem visokias lengvatas.

— Sovietų žydam jų tautie
čiai iš vakarų siuntė macų, ta
čiau ten jos nebuvo gautos žy
dų šventėm.
— Sovietų

armijos

choras

VYSK^ fulton j. sheen

Danija, Švedija turi savo vals
tybinį tikėjimą. Tačiau perskirdami bažnyčią ir valstybę, mū
sų protėviai niekada nesiekė
perskirti religijos ir valstybėsŠiandien yra tendencija aiškin
ti, kad atsižvelgiant į tikėjimų
pluralizmą J. Valstybėse netu
rėtų būti pripažinimo religijai
apskritai, nes tai galėtų pažeis
ti tuos, kurie yra be religijos.
Į tai Sheenas atsako: Iš reli
gijų pluralizmo klaida būtų da
ryti išvadą, kad neturėtų būti
ąpskritai religijos tautoje. Yra
pagrindiniai
principai, kurie
yra būtini tautos gerovei ir
dėl kuriu negali būti jokio gin
čo.
Dėl vyr. teismo sprendimo:
Vyr. teismas prieš kiek lai
ko — tęsia Sheenas —, įtaigo
jamas kai kurių ateistų, nu
sprendė, kad dvidešimt dviejų
žodžių malda pažeidžia pirmąjį
papildą, kuris liečia bažnyčios
įsteigimą... Tuo
sprendimu
vyr,-teismas paskelbė vienuo
liktąjį įsakymą: privalai nesi
melsti ...
atsiliepia
Autorius dėl to
klausimu: “Quo vadis, Ameri
ka?” Ar tas sprendimas nesąs
paruošimas kelio sprendimui,
kurį kai kurie iš esančių tarp
gyvųjų galėtume dar sulaukti
— mirties sprendimo mūsų di
džiajam kraštui. Ateities spren
dimas bus pakartojimas
124
straipsnio iš Sovietų Sąjungos
konstitucijos, kuris
skelbia:
“Sovietų Sąjunga pripažįsta
religinių įsitikinimų laisvę
ir
antireliginės propagandos lais
vę”.

Dėl tikėjimo išpažinimo ir ne
tikėjimo propagandos:
Pažymėtiną skirtumą daro
Sheenas tarp religinių įsitikini
mų ir propagandos. Tikėjimo
išpažinimas arba maldos yra
— Nepriklausomos Gudijos pripažįstamos, jei yra bažnyčia
dekliaracijos 46 metines sukak (po to kai 53,000 uždarytos!) ir
tis atšventė kovo 22 New Yor- jei kas nebijo rizikuoti savo
ke Astor viešbuty. Rezoliucija tarnybą, eidamas į bažnyčią.
reikalavo Amerikos Balso gu- Bet ar gali kas tikėjimą skelb
dų kalba.
ti viešai, per radiją? Ar gali
kas organizuoti tikintį jauni
mą? . •. Ne! Tai yra jau propa
ganda. O propaganda galima tik
ateistinė, ir ji yra rezervuota
valstybei.
Jei vyr. teismas laikosi “tu
turi nesimelsti", nes kitaip bus
įžeisti ateistai, tai ar nebus to
limesnis žingsnis — duoti pro
pagandos teisę greičiau ateis
tam, o ne tikintiesiem? Dar
tolimesnis logiškas sprendimas
— įstatymu paremti auklėjime
antireliginę veiklą. Ar vyr. teis
mas pakartos sovietinę konsti
tuciją. kad “antireliginės propagandos laisvė priklauso vals
tybei — pamatysime. Bet mū
sų valstybinis organizmas jau
— Kipre tebeina ginkluoti
— Nixonas
jau
aiškiai užkrėstas bacila, —baigia Shee
susidūrimai tarp graikų ir tur taikstosi į kandidatus būti pre nas.

kę senelę, kuri vis kartojusi:
“Ne, ne, aš noriu su jumis”.
Ji norinti paskutinius metus
pagyventi Kalifornijoje; ji no
rinti keliauti lėktuvu, paskrai
dyti paukšteliu prieš mirdama.
Lietuvoje valdžios pareigū
nai pažadėjo išleisti 84 metų
Kamandulienę į Ameriką, bet
užtruksią, iki bus sudaryti popieriai.

kovo 22 turėjo atsisveikinimo
koncertą Romoje. Kai uždaina
vo “Rusai karo nenori”, iš pub
likos pasipylė apelsinai ir šauks
mai: “Atsiminkite Vengriją”-

Ar Kipras pavirs antruoju Kongu?

kų. Sala virsta lyg nauju Kon
gu. Jungt. Tautų gen. sekr. tar
New York© skurdės
pininku tarp graikų ir turkų
New Yorko mieste — pareiš Kipre pakvietė Suomijos atsto
kė Wagneris — E penkių as vą Švedijoje.
menų vienas priklauso skurdo
— CembodtfM ir Vietnamo
grupei, nors miestas metam Eleidžia šalpos reikalam 781.2 derybos dėl sienų išlyginimo
kovo 23 nutrūko.
milijonus.

zidentu. JE pareiškė atvirai,
kad sutiks būti, jei partija to
norės. Siekdamas būti aktyvus
užsienio politikoje, šiuo metu
išvyko į Pakistaną.
— Vale*. sek. pav. Harrimanas kovo 22 buvo Ghanoje pas

Nkruhmah-

Ponai ir ponios tegul

grįžta

Izvestija priedas Nedelia
skelbia gausybę laiškų, kurie
pritaria, kad kasdieninėje kaiboję būtų atgaivinti "sudar” ir
“sudarinia” — ponas ir ponia
ine gospodin ir gospoža).

X
DARBININKAS

1964 nų kcvo 24 <L nr. 22*

910 WILLOUGHBY AVĖ.
BROOKLYN 21, N. Y.
EdttoriM OMee GL 5-72S1

Busiu*** Offie* GL 2-2*23

•

THI WORKER
fnm Cli|ijnl**t)
By FRANCIBGAN FATHERB
Eina em* 1*15 mėty. 1*51 sujuag* AMERIKĄ, LDB
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS
8tand rt—■ poetą** pate «t BreoMyn Port Offtea

PublistMd aami*wMkly excopt hoilday
August whon publishod wookly.

wooks and Jaly and

Prenumeratos kaina |7.00 —

First woo* m

Subacriptian per year *7.00

Laikrattj tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rod. S. SU21EDSLIS
Stralpanisa ir koroaoondencijaa redakcija taiso aavo nuotMra. Nenaudoti rtralponial saugomi ir grektnaml sutariamo pratant. Pavarde paeiradytl straipsniai noMtinai liioMkia r*pašni|oe nuomone. Už skelbimų turin] Ir kalba redakcija neatsako.

LB Tarybos rinkimai
Dauguma išeivių lietuvių or
ganizacijų centrinius savo orga
nus renka suvažiavimuose, o
kai kurios — korespondenciniu
būdu.
Kitą kelią pasirinko JAV Lie
tuvių Bendruomenė, nes ji sa
vo prigimtimi nėra eilinė orga
nizacija. Jos nariu yra kiekvie
nas, kas save laiko lietuviu ir
nėra priešingas lietuvių tautos
interesams. Centrinis JAV Lie
tuvių Tarybos organas yra Ta
ryba. Jos dauguma narių yra
renkami trims metams visuoti
niu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu
balsavimu.
Nespėję sukurti savame kraš
te tvirtų demokratinio tvarky
mosi tradicijų, su ypatingu kar
tėliu prisimename bolševikinių
“rinkimų” komediją, Lietuvai
netekus laisvės. Tik dalis mū
sų aktyviai dalyvauja šio kraš
to rinkimuose į vietos ar federalinius valdžios organus, lyg ir
neįvertindami savo galimos įtakos rinkimuose.
Nenuos tabu, kad ir pastarųjų JAV
Lietuvių Bendruomenės tary
bų rinkimuose dalyvavo ap
gailėtinai mažas lietuvių skai
čius

pravesti rinkimus.
Pagaliau,
balsuoti galima ir paštu.
Jei kilty klausimas, ką gi tu
rėtume rinkti į JAV LB Tarybą,
tai šiuo atveju visuomenė nė
ra suvaržyta, o kandidatai
į
Tarybą nėra kieno nors rinkė
jams primetami. Ne mažiau de-imties lietuvių gali savo ini
ciatyva pasiūlyti ne daugiau sep
tynių kandidatų Tarybos rin
kimams ir šį sąrašą su atitinka
mom žiniom iki š.m. kovo 31
pasiųsti apygardos rinkiminei
komisijai.

Amerikoje įsikūrusi išeivija
uoliu pasiruošimu ir gausiu da
lyvavimu JAV LB Tarybos rin
kimuose turi parodyti tėvynėje
pavergtiems broliams ir abe
jingam pasauliui, kad ji yra są
moninga, savo tautinę pareigą
ir išeivių misiją suprantanti
lietuvių tautos dalis. Ištikimy
bė savai tautai, rūpinimasis jos
reikalais ir aktyvus dalyvavi
mas jos organizacinėje veiklo
je yra kiekvieno lietuvių mora
linė pareiga.
St. Dz-

Užsieniečiai JAV-se
Gegužės 9 ir 10 dienomis

rinksime ketvirtąją JAV Lietu
vių Bendruom. Tarybą. Rink
sime, kaip minėta, demokrati
niu būdu. Kiekvienas, kas save
laiko lietuviu, nežiūrint, ar jis
formaliai priklauso kuriai Lie
tuvių Bendruomenės apylinkei
ar ne, gali ir turėtų rinkimuo
se dalyvauti.
Kiekvienoje apylinkėje tomis
dienomis bus paskirtos tam
tikslui patalpos. Anksčiau bu
vusi rinkimuose dalyvavimo
sąlyga — solidarumo mokesčio
užsimokėjimas — dabar panai
kinta. Kur nėra Lietuvių Bend
ruomenės apylinkių, kiekvienas
gali imtis iniciatyvos sudaryti
rinkiminę komisiją ir susitaręs
su JAV LB Centro Valdyba,

■v

Pagal A. Ivanovo duomenis,
Muencheno “Naše obščeje delo” (nr. 22, 1963) JAV 1962 bu
vo 34,050.406 svetimos kilmės
asmenys ir iš jų 9.7 mil. gimę
užsieny- Tai reiškia, kad kas
penktas amerikietis savo gim
tąja kalba laiko ne anglų. 1962
metais įvažiavimo vizas į JAV
gavo 287,763 užsienio kraštų
gyventojai. Tas skaičius kelis
kartus didesnis už įvažiavusių
ar sugrįžusių į Sovietų S-gą
per visus 45 jos egzistavimo me
tus. Tais pačiais 1962 m. JAV
pilietybę įsigijo 127,307 asme
nys. Nuo 1907 m. JAV piliety
bę gavo 7,969,090 buvusių ki
tų kraštų piliečių. Pagal pasku
tinius duomenis, JAV gyvento
jų skaičius 1963 m. pabaigoje
pasiekė 190,7 mil.
(E.)

Kovoje už Kristų nepalikite mūsų vieny!
Dr. Vytautas P. Vygantas,
Pax Romana pirmininkas, vasa
rio pabaigoje lankėsi pietinėje
Amerikoje, Kolumbijoje. Jam
grįžus, teko išsišnekėti apie tą
kelionę ir užklausti:
— Kaido gyvi reikalai ten
nuvijo padangėmis?

Pasikalbėjimas su dr. V. Vygantu, Pax Romana pirmininku
reformom nesiskiria nuo ko
munistų- Skirtumas tik tas,
kad katalikai tikėjimą vertina
ir jį palieka, o komunistai su
naikina. Bet žmonės tam neti
ki Yra masė žmonių, kurie ap
skritai nežino ką tikt Su baž
nyčia turi reikalo tik tris kar
tus gyvenime: per krikštą, ve
dybas ir laidotuves. Labai stin
ga kunigų tikėjimui palaikyti
ir gilinti Pav., jei vienas kuni
gas savo parapijoje turi 70,000
sielų, tai norėdamas išklausyti
tik velykinės (vieną kartą me
tuose), jis turėtų klausykloje
be pertraukos išsėdėti 250 die
nų ...

— Kodėl dėmesy* suteikt**
universitetam, o ne apskritai
kataHkiikaiai akcijai?

Visų pirma Pax Romana yra
katalikų studentų organizacija,
— Kaip praktiškai to užda
ugdomoji ir apaštalaujamoji.
vinio riekiamą?
Gi apaštalauti pradedama nuo
Pax Ropsana generalinis sek
savo aplinkos ir draugų. Kas
retoriatas, kurį aš aplankiau
iš to, kai studentai savam kraš
Medelline, turi gerą planą ir jį te metasi į plačią visuomeni
vykdo. Kviečiami studentam
nę veiklą, o apleidžia studen
kapelionai iš Belgijos, Ispani
tišką bendruomenę? Visuome
jos ir kitų kraštų. Jiems ruo
nėje turės laiko atidirbti baigę
šiami kursai Caracase, Venemokslus. Tuo tarpu- universite
zuelos sostinėje- Tie kapelionai
— Kokia yra ty sekrotoriaty
tuose, pavyzdžiui pietinėje Apaskirtie?
dirbs kaip studentų parapijų
merikoje ir kituose kraštuose,
vadovai universitete. Dvasinės
Jie įsteigti tam, kad
Pax
katalikam studentam yra plati,
hierarchijos pritarimas gautas.
Romana galėtų geriau įžvelgti
dėkinga ir reikalinga jų triūso
— Ar Pax Romana padoda Čia daug padeda Panamos vys
atskirų žemynų problemas ir
dirva. Kokius žmones universi
kupas Marcus .McGrath. Jis pie
prisitaikyti prie vietos sąlygų. tą probtaną spręsti?
tetas išugdo, tokią formuoja ir
Padeda tuo reikalu rūpintis, tinės Amerikos sekretoriate at
Kaip žinote, katalikiškoji ak
visuomenę. Gerai žinome, kad
cija tik tada gali būti sėkmin bet išspręsti galėtų tiktai viso stovauja viso žemyno dvasinei
rusiškasis ateizmas, virtęs bol
ga, kai ji derinama su vietos pasaulio katalikų talka. Reikia hierarchijai. Taip pat Caraca ševizmu, išplito į visuomenę iš
žmonių gyvais reikalais, jų cha labai didelio skaičiaus kunigų se rengiami 6 savaičių kursai Rusijos aukštųjų mokyklų- Pa
rakteriu ir papročiais- Kiekvie apaštalų. Pax Romana pietinė studentų vadovam. Vadų pa našiai dabar yra ir pietinėje
nas kraštas ar tauta yra kito je Amerikoje visų pirma rūpi ruošimo klausimu š.m. pradžio Amerikoje. Čia vyksta kova už
nasi apaštalavimu universite je įvyko suvažiavimas Cochakie, turi savų rūpesčių.
tikėjimą ir Kristų.
tuose. Yra pradžia ir pla bamboje, Bolivijoje; dalyvavo
Būdamas Medelline, pieti
— Kokie rūpesčiai yra Loty
nai steigti uni vers Retuo atstovai Peru, Chilės, Peragvanės Amerikos Paz Romana sek
nų Amerikoje?
se katalikų studentų bend jaus, Ekvadoro, Bolivijos- Ant
retoriate, skaičiau tik ką gau
Dabar apie ją daug kalbama.
ruomenes arba parapijas su sa ras toks suvažiavimas šaukia
tą laišką iš Domininkonų res
Girdime apie JAV medžiaginę
vo kapelionais. Jei dabar yra mas balandžio mėn. Atlanto pa
publikos. Jaunas studentas ka
paramą ir žinome apie suakty kokie katalikų studentų būre
krantėje, Paragvajuje. Atlanto
talikas pranešė, kad krikščio
vintą komunistų propagandą. liai, tai daugiau uždari ir ne
pakrantėje pirmiausia ir orga
niškos minties studentai uni
Dirva tam palanki, nes daug
aktyvūs. Pax Romana siekia su nizuojamos universitetinės stu
versitete pralaimėjo rinkimus
skurdo, tamsumo ir socialinės telkti ir suaktyvinti katalikus
dentų parapijos.
komunistam. Jie nenusiminė,
nelygybės. Tokiom
sąlygom
bet pabrėžė reikalą kovoti uni
lengva žmones drumsti ir
versitete už Kristų ir prašė tal
klaidinti. Jie pradeda nekęsti
kos: “Nepalikite mūsų vienų”.
tų, kurie iš tikrųjų stengiasi
BRANGŪS LIETUVIAI 8 VISI IR VISUR PASAULYJE
j
padėti, ir ima žavėtis tais, ku
Studentų parapijų organiza
rie tik žada geresnį gyvenimą.
vimu
siekiama ne tiktai gilinti
VISATA klusni Dievo balsui. Kai žemėje pavasarį au- |
Pavyzdžiui, pietinėje Ameriko
universitetuose
krikščionišką
je nemadoje būti antikomunisdroš sudrebina gamtą, žmogus kartais to nusigąsta. O Z mintį bei religinį gyvenimą,
tu, bet madinga rodytis antigamtta bunda, dengiasi žiedais ir lapais, tarsi Ezekiėlio - bet ir atsverti bei pranokti ate
amerikonu- (Praėjusią savaitę
regėjime plačius laukus padengę negyvi kaulai, kurie Die- Z istinę įtaką. Man yra džiugu,
50 jaunuolių, susirinkę Medelvo žodžiu atgijo, dengėsi kūnais ir stojo kaip didžiulė • kad vykdoma tai, kas Pax Ro
line prie JAV konsulato, sude
kariuomenė (37, 1-10).
j mana centre buvo svarstyta ir
gino amerikiečių vėliavą, šū
planuota per pastaruosius tre
kaudami: “Yankee, go home’’’
Kristaus kančios ir prisikėlimo šventė primena, kad l jus metus. Džiugu matyti savo
Red.). Tuo tarpu komunistai
ir mūsų gyvenimas vyksta pagal Dievo tvarką: gimimas, j pastangų vaisiusduoda tik pažadus, o amerikie
mirtis, sielos nemirtingumas, busimasis prisikėlimas. Kris- t
——- Ar neteko sutikti savo
čiai — pinigą,. Bet JAV kapi
taus prisikėlimo šventė tepažadina kiekvieną, atgyti, pa- | tautiečiu?
talo pietinėje Amerikoje daug
žvelgti į save, aplink save, į visą žmoniją, kad stropiai =
kas nebetektų darbo ir padėtis
Daugiau teko apie lietuvius
pasidarytų dar prastesnė, žmo
apvalytum klaidų ir silpnybių dulkes, kad atidarytum šie- f išgirsti, negu sutikti. Turėjau
nės nesuvokia
komunizmo
lų ir širdžių langus Kristaus malonei ir šviesai. Trokškime j labai mažai laiko — trumpą
grėsmės.
ir darbuokimės, kad kiekvienoje sieloje Šviestų Kristaus f vasario 21-22 savaitgalį. Išgirs
—-Ar tai ne dėl to, kad ir
ti teko minint dažniausiai kun.
atneštas džiaugsmas.
j
religinė padėtis prasta?
M. Tamošiūną. Lietuviai verti
Širdingai sveikinu visus lietuvius pasaulyje. Tepripil- j nami kaip darbštūs, sąžiningi
Nors pietinė Amerika yra
do ivs Dievo palaima, tebūna jūsų džiaugsmas pilnas. Į ir gabūs žmonės, prasimušę į
katalikiškas kraštas, bet tikėji
ALLELUJA!
Į aukštesnius visuomenės sluoks
mas negilus, užtat ir nemano
ma, kad komunistai sudarytų
nius. Vienas lietuvis yra vedė
.
Vyskupas VINCENTAS BRIZGYS.
f jas garsiausio viešbučio. Yra
kokią grėsmę, čia reikalas dau
giau socialinis, ne religinis. Yra
gerai ekonomiškai įsikūrusių.
katalikų, kurie savo socialinėm
Vis dėlto lietuvių Medelline ne
tgiifHriftigngnftiguguBngiigiieHgngiigGgutit^giigiigbgtigiigMeiigiigHgiigiigugrBiigHgugiigtigrgifgMgtigiigifgugittiitiigitgngiti.

Lankiau regionalinį Pax Ro
maną sekretoriatą lotynų Ame
rikoje. Jo būstinė yra Medelie
ne, Kolumbijoje. Įsteigtas prieš
trejus metus, vienas iš pirmų
jų. Pernai įsteigti dar du re
gionaliniai sekretoriatai: Afrikai-Leopoldevilleje, Konge, ir
Azijai — Maniloje, Filipinuose.

do! — atsakė Blanųuita, ko ne
verkdama.
— Kodėl?
— Don Recaredo išvažiavo,
man nepasakęs, kuriuo kaspi
nu jis atidaromas.
— Don .Recaredo išvažia
vo! — pakartojo nustebusi gra
fienė. — Kur?
— Namo . -. Jam pasidarė
bloga, ir jį nuvežė namo karie
ta.
— Ką tu sakai? Išvažiavo,
nepasakęs man nė žodžio? Tai
negali būti Ar matei jį?
— Aš ne, bet Adelė matė.
Ji pasakoja, kad jam ant gal
vos iššoko didelis gumbas, štai
šitoks!
Ir ji sudėjo abi rankeles, užbrėždama lanką didumo sulig
geru arbūzu.
— Kaip baisu! — -kartu su
šuko risi “Senojo Testamen
to” patriarchai ir pranašai.

man nieko nepasakė? Kur Ade
lė? Kur nuėjo Ramiro? 0 Ri
tita?
— Kas gali žinoti? Visi yra
užsimaskavę!
— Ak, Dieve, kad tas Remi
ro man nieko ir nepasakė. Kas
per šalaputris! O tas vargšas
--------------- LUIS COLOMA-----------------gal ten miršta, kada šitie čia
šoka, lyg niekur nieko... Bū
(H)
tos poros ir, vizgindamas uo
tinai reikia, kad kas nors pas
Portretų galerija ištuštėjo- degėle, ėmė šokinėti aplink ją,
jį nuvažiuotų- Vargšas, juk vi
Tada joje pasirodė vienas gaub džiaugdamasis ir gerindamasis.
sai vienas gyvena__
tuvas, neramiai dairydamasis.
Pamačiusi šuniuką, ponia su
— Jei grafienė nori, tai aš
Tuo pačiu laiku iš Karolio V gaubtuvu negarsiai riktelėjo, o
nuvažiuosiu, — tarė dekoruo
kambario išėjo juodas domino jos draugas taip smarkiai jam
tasis Abraomas, slaptai vildama
ir, prisiartinęs prie užmaskuo įspyrė, jog jis kiauksėdamas
sis, kad koks nors angelas at
tos damos, padavė jai ranką.
nulėkė keletą žingsnių, kaip
leis jį nuo tos aukos.
— Ko drebi? — jis tyliai pa sviedinys'
— Ak, iš visos širdies būsiu
klausė.
Vargšas šunelis šlubuodamas
tamstai dėkinga! — gyvai atsa
Abudu jie patylomis išsėli vėl pasislėpė karietoje, o slė
kė grafienė. — Tuoj pakinkyk
no iš galerijos, valandėlei įsi pininga pora dingo nakties še
arklius. Ar yra ten kas iš tar
maišė tarp kitų porų, paskui šėliuose.
nų, Blanka?
mikliai įspruko į salioną, nusi
— Kas gali būti kada visi
leido į apačią, perėjo per prie
yra valgomoje salėje, nes jau
menę ir išėjo į gatvę.
KADA Blanųuita sužinojo
turi atidaryti bufetą.
— Adelė pasakoja, kad tas
Jiems su pagarba nusilenkė apie don Recaredo dingimą, ji
— Dievulėliau tu mano! Vi
gumbas jam taip staiga iššoko
tarnas galine livrėja, o kada be galo nusiminė.
sur mane persekioja nelaimės!
— Nuostabus dalykas! —
pro jį praėjo, pasižiūrėjo pas
Bailys poetas su savimi išsi
Paieškok Martynos, Blanka; gal
kui juos nustebęs ir, gūžtelė nešė puodo paslaptį ir tokiame pastebėjo kažkoks Abraomas,
bus mano kambariuose. Arba
jęs pečiais, burbtelėjo:
svarbiame reikale paliko ją li kurio visa krūtinė buvo pa
jau aš geriau nueisiu į valgo
dengta
ordinais.
— O tie kur eina?
kimo malonei. Vargšė Blanųui
mąją salę ir liepsiu pakinkyti.
— O Remiro Perez pasako
Naktis buvo tamsi ir miglo ta ėmė visur ieškoti majoro—
Dieve gailestingas! Kas per die
ta. Tame tirštame ore žibintai to Baptisto, kuris taip pat tu ja, — traukia toliau Blanųui
na! Kas per tarnai! Tik man to
kelių karietų, kurios nesiskai- rėjo žinoti paslaptį, o negalė ta, kartodama visa, visai tikė kie dalykai pasitaiko!
tydamos su aptingusiais de dama jo surasti, nubėgo nusi dama, — kad jis pakeliui tris
Ir dora matrona atsistojo su
kartus apalpo. Sakė, kad mirš
Santa Maria rūmų laikrodžiais, minusi pas grafienę.
visu gyvumu, kurį jai leido jos
ėmė jau privažinėti prie var
Ta pamačiusi ją atbėgant nu ta ir kad nori prieiti išpažin nežmoniškas pilnumas.
tiestų. Iš vienos iššoko mažas an siminusią, sušuko nustebusi:
Tuo pačiu akimirksniu or
— Dieve, Dieve! Kas per ne
gliškas kortelis aksominiu ap
— Kas tau pasidarė, vaike
laimė! — sušuko grafienė, šir kestras pradėjo groti menuetą,
dangalu ir sidabriniu antkak li?
liu. Jis pribėgo prie užmaskuo
— Negalėsiu atidaryti puo dingai sujaudinta. — Bet kodėl ir gausūs gobtuvėlių ir juodų

KURKĖ

studentus tokiu būdu, kad jie
pasiektų ir veiktų visus univer
sitetų studentus. Tik tuo būdu
galėtų atsirasti ir daugiau pa
šaukimų į kunigus.

domino būriai ėmė spiestis di
džiam geltonam salione pasi
žiūrėti, kaip šoka ir tūpčioja
šokėjai pudruotais parukais ir
šokikės — viduramžių^ raganė
lėmisSkubius grafienės žingsnius
kas kartą stabdė susigrūdę sve
čių būreliai. Norėdama jų iš
vengti, ji įėjo į tuščių portretų
galeriją ir leidos į Karolio V
kambario ėją, kad greičiau pa
siektų priešingas duris į tarnų
kambarius.
Durelės, vedančios iš galeri
jos į ėją, grafienės įsakymu,
buvo visados uždarytos, kad
anga sienoje negadintų jos me
niškos išvaizdos. Dabar ji pali
ko jas pradarytas, kad šviesa
iš galerijos kiek nušviestų to
tunelio tamsą, ir ėmė artintis
prie priešingų durelių- Per ne
laimę, durelės buvo užrakin
tos iš kitos pusės. Supykusi
grafienė grįžo atgal, bet tuo
momentu kažkuris tanus, perei
damas per galeriją, uždarė ant
ras dureles, pamanęs, kad jas
per neapsižiūrėjimą
atidarė.
Grafienė atsidūrė ėjoje, kaip
spąstuose
Tačiau, kol suspėjo susivok
ti. iš Karolio V kambario ją pa
siekė vyriškio juoko pliūptelė
jimas ir jį palydėjęs begėdiš
kas šauksmas. Grafienė sustojo
kaip įremta. Iš pradžių ji pama
nė, kad tai koks pasigėręs tar
nas ten įėjo, ir ji prisiartino
prie sienos, kad pro spragą

pažintų jį ir tučtuojau išvary
tų.
Tada ji pamatė ant tos isto
riškos lovos, kurios nuo tos
nakties, kurią joje Karolis V
gulėjo, niekino kūnas nesute
pė, gulint aukštieninką Ramiro
Perez, užkėlusį koją ant kojos
ir ramiai rūkantį cigarą, šalia
jo kažkoks jaunikaitis, kurio
veido negalėjo pažinti, ant savo
puikiai pasiūto frako vilkosi
juodą domino. — Grafienė be
galo užpyko ir valandėlę norė
jo padaryti Raminti tai, ką ža
dėjo padaryti tarnui, tai yra,
išvaryti jį Ė namų, bet netru
kus abiejų jaunikaičių pasikal
bėjimas kitur nukreipė jos dė
mesį.
Ramiro, su begėdiškais juo
kais ir sąmoju, kurie iki šiolei
grafienei atrodė galimi vien tik
tarp prasčiokų, pasakojo apie
išdaigą, kurią iškrėtė don Recaredui ir išdėstė draugui sąmoks
lą, kurį sudarė Ritita, Adelina
ir Candideto tam, kad grafie
nė būtų priversta iškelti tą ba
lių, nežiūrint gavėnios.
Naivią moteriškę apgavo ta
riamieji gubernatoriaus grasini
mai. Ramiro buvo tas neteisin
gas liudininkas, kuris tariamai
girdėjo gubernatoriaus grasini
mus klube.
Ritita ir Adelina apsiėmė tai
pranešti grafienei, o Candideto
suveržė paskutinį intrigos maz
gą, parašęs laišką Recaredui-

(Bus daugiau)

daug bepaliko. Iškeliavo į JAV
arba į Kanadą- Dabar yra apie
100, seniau buvo trigubai tiek.
Pirmieji atvyko 1948 metais,
rūpinantis daugiausia kun. M.
Tamošiūnui. Jo pastangomis
baigiami įrengti namai su lie
tuviška koplyčia.
Medellinas man paliko gra
žaus miesto įspūdį. Yra apie
5000 pėdų aukštumoje, kalnų
papėdėje, bet išsitiesęs dau
boje. Sudaro malonų įspūdį sa
vo gamta ir pastatais- Turi virš
pusės milijono gyventojų. Mies
te yra du universitetai —val
džios ir katalikų. Pax Romana
sekretoriatas yra įsikūręs arki
vyskupijos kurijos senuose na
muose.
SS.

Rezoliucijom remti
naujas skyrius
Beverly Shores, Indiana

Nors lietuvių čia ir nėra
daug, bet juose netrūksta nei
energijos, nei ryžto Lietuvos
laisvinimo reikalams. Ypač šio
je lietuvių bendruomenėje yra
didelio pritarimo rezoliucijų
pravedimo žygiui.
Neseniai čia suorganizuotas
Rezoliucijoms Remti Komiteto
skyrius, kurio vadovybę sudaro:
pirm- dr. K. Ambrozaitis, vicepirm. inž J. Bulota, sekr. D.
Bartkuvienė, kasin. I. Nekuvienė ir ryšininkė kitom tautinėm
grupėm E. Masiulienė. Visais
skyriaus reikalais rašyti to vie
neto sekretorei: Mrs. Danguolė
Bartkus, P O. Box 286, Beverly
Shores, Indiana.

Rezoliucijų reikalu skyriaus
vadovybė jau kreipėsi į abu In
dianos senatorius — Birch E.
Bayh ir Vance Hartke ir kongresmana Charles A. Halleck,
mažumos vadą Atstovų Rūmuo
se. Skyriaus vadovybės nariai
rezoliucijų reikalu
spaudžia
kongr. Thomas Morgan ir šenJ. William Fulbright, kurių ran
kose yra visoso mūsų rezoliuci
jos.
Skyriaus pirm. dr. K. Ambro
zaitis paskyrė Rezoliucijoms
Remti Komitetui 100 dol., kiti
skyriaus nariai organizacinio
susirinkimo proga suaukojo 58
dol. Tenykštis lietuvių klubas
iš savo kasos paskyrė 25 dol.
“Tai tik pradžia”, — pareiškė
dr. K. Ambrozaitis. Anot jo, vi
sas šis darbas susilauksiąs ne
paprastai didelės talkos ir pa
ramos ateityje- Puikus pavyz
dys kitoms lietuvių vietovėms!
-df

Los Angeles, Calif. Leonar
das Valiukas,
Rezoliucijoms
Remti Komiteto pirmininkas,
išrinktas pagrindinės Kalifor
nijos respublikonų organizaci
jos (Califomia Republican Assembly) vicepirmininku. Meti
nis organizacijos suvažiavimas
įvyko kovo 13-15 Fresno (Ca
lif.) mieste, kur buvo išrinkta
nauja vadovybė. Pirmininku iš
rinktas dr. Nolan Frizzelle iš
Newport Beach, Calif. Si orga
nizacija jungia 14,000 narių
visoje Kalifornijoje. Vadovybė
sudaryta iš šen. B. Goldwaterio rėmėjų- Visas suvažiavimas
irgi pasisakė už Goldwaterio
kandidatūrą į JAV prezidentus.

Leonardas Valiukas respubli
konų veikloje dalyvauja nuo
1953. Minėtoje organizacijoje
jam yra tekę eiti įvairių parei
gų. Los Angeles apskrities cent
ro vadovybėje yra ėjęs vicepir
mininko, narių verbavimo ir
šiuo metu organizacinės komi
sijos vadovo pareigas Kalifor
nijos valstybės centro komite
te vicepirmininko pareigose dir
bo 1962-63. Tom pačiom parei
gom išrinktas ir dabar.
Salia darbo respublikonų
partijoje L. Valiukas aktyviai
dalyvauja lietuviškoje veiklo
je'
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Nuoširdžiai sveik įnamę visus parapijiečius
Velykų švenčių proga

Velykų sventese

Kun. FELIKSAS E. NORBUTAS
klebonas
Kun. ANTANAS KNEIŽYS
Kun. MYKOLAS J. VEMBRE

ŠIRDINGAI SVEIKINAME VISUS PRANCIS-

Brockton, Mass.

KONŲ GERADARIUS IR ŠV. ANTANO GIMNAZI

JOS RĖMĖJUS.
Velykų švenčių proga linkiu visiems parapijiečiams
gausios Dievo palaimos
šv. Kazimiero parapijos kunigai —

Tėv. JURGIS GAILIUOS, O.F.M.

Kun. JONAS BARAMAS, klebonas
Kun. M. TAMULMČIUS
Kun. A. VOLUN&IS

Provincijolas ir Rektorius

VVorcester, Mass.

dt&CRdi* auėBfcėsubloeios Bėuanistikos mekykie* bičiuliai Ir mokytojai.. susirinkę dr. P. ir S. KMetiy namyo-

Šv. Velykų proga linkime visiems Aušros Vartų
parapijiečiams Dievo palaimos!

Prel. K. VASYS, klebonas
Kun. ALBINAS JANKAUSKAS

Kun. JUST. STEPONAITIS

es. Ii k. i d. sėdi — J. žemaitis, J. Dočkienė, dir. e. Girncevičius, prel. Ig. Albavičius, inž. pr. Nainys, S. Že
maitienė, S. Kisielienė, kun. P. Patlaba, antroje eilėje: rd. B. Ročkus, kun. Pr. Baltrumas, L. Pračkaila, S. In
gaunis, A. Žukauskienė, dr. V. kaulys, G. Ročkienė, S. Butkus, V. Mičiulis, III eilėje dr. P. Kislieius, dr. F.
Kaunas, muz. A. Skridulis, Ben. Babrauskas, A. Pračkailienė, B. Skorubskienė, Vyt. Galvytis, Kl. Žukaus
kas, Alg. Rei vytis, K. Dočkus. Nuotr. Vyt Reivyčio.

MIRTIES IR GYVYBĖS DAIGAI PAVASARY
Chicagą sukrėtė žinia apie
Dainavos ansamblio dirigento,
nusipelnusio muziko veterano
Stepo Sodeikos mirtį. Mirė Šv.
Kryžiaus ligoninėje kovo 15.
Dar prieš porą savaičių su Dai
navos ansambliu šv. Kryžiaus
bažnyčioje dirbo, rekorduojant
lietuviškų giesmių plokštelę.
Pusė giesmių jau įrekorduota.
Kas pabaigs kitą pusę? Tai
skaudus smūgis ir Dainavos an
sambliui, ir Chicagos visuome
nei, ir lietuvių muzikai. Su Dai
navos ansambliu velionis dirbo
nuo 1945 metų.
Po Velykę laukiame dviejų
neeilinių kultūrimnių įvykių:
balandžio 11 ir 12 Atžalynas
stato K. Ostrausko “Pypkę” ir
“Žaliojoj lankelėj”. Debiutuoja
ir du nauji režisoriai: Dalia
Bylaitienė ir Jonas Kelerius.
Vaidintojų kolektyve taip pat
eilė naujų veidų, kurie vyku
siai pasirodė “Antrojo kaimo”
spektakliuose.

Balandžio 19 bus “Toscos”
premjera Studebakerio teatre.
Didžioji pusė bilietų visiems
spektakliams jau išgaudyta. Su
sidomėjimas opera didelis. Ne
oficialiai teko užgirsti, kad pas
kutinėmis savaitėmis “Toscos”
režisūrinę dalį tvarkyti padės
vienas aktorius E Hollywoodo.
Tuoj po “Toscos” bus krei
piamasi į visus balsinguosius
vyrus ir moteris, kviečiant juos
stoti į talką Verdi “Reųuiem”
pastatymui. Tuo grandioziniu
koncertu, 1965 pavasarį Chicagoje, bus pagerbti visi kovo
tojai, kritę už Lietuvos laisvę
per 25 okupacijos metus. Tam
įvykiui įamžinti numatoma pa
naudoti televiziją ir sušaukti
CICERO AUKŠTESNIOJI
LITUANISTIKOS MOKYKLA

Nuo šių mokslo metų pra
džios rašytojo Česlovo Grinceviriaus vadovaujama ciceriškė
mokykla sustiprėjo- Šiemet jo
je yra apie 70 mokinių, 5 kla
sės. Kiti mokytojai: kun. P.
Patlaba, B. Babrauskas, Pr.

fo centras New Yorke ne tik
šiais metais, bet ir ateityje pa
spaudos konferenciją su di jus stiprią paramą ir tai, tik
džiųjų amerikiečių laikraščių riausia, apramins nervus Bal
fo reikalų vedėjo kun. L. Jan
atstovais.
kaus, kuris bolševikų apšmeiž
tas ir už akių “nuteistas” ...
Balto vajus oficialiai atidary
tas 1963 rugsėjo 8, baigtas š.
R. Kezy$ Darbininke mane :
m. vasario 1. Nors nevisi rin
kėjai dar atsiskaitę, bet mano pakaltino, kad aš teisinąs Chi- :
ma, kad vajaus metu buvo su cagos chorus, nežadančius daly
rinkta per 20,000 dol. Tikslas vauti pasaulinės parodas lietu
buvo 25,000 dol. Netoli atsilik- vių dienoje New Yorke. Mano
tikslas nebuvo teisinti, bet in
Surinktų pinigų sumos dydis formuoti Darbininko skaityto
rodo, kad vajus buvo gerai su jus ir apie tą reikalą, kaip kad
organizuotas Tai kun. dr. F. informuoju apie eilę kitų lietu
Gurecko, V. Šimkaus ir visos vių visuomeninio ir kultūrinio
eilės kitų asmenų sumanumo gyvenimo aspektų. Jei būčiau
ir energijos nuopelnas. Ir svar ryžęsis teisinti chorus, straips
biausia, kad liko plati, gerai nis būtų buvęs žymiai aštres
patikrinta adresų kartoteka ki nis tos šventės rengėjų adresu.
VI. Rmjs
tų metų vajams. E to viso BalReportažas iš Chicagos

SPAUDA

DU ŠVENTIEJI IR DVI TAUTOS
Šv. Patrikas tarp airių ir Ka

zimieras tarp lietuvių
Draugas kovo 17 atkreipė
dėmesio, kaip airiai švenčia sa
vo globėjo Patriko šventę.
“Didesnės ir brangesnės airiam
šventės kaip šv. Patriko dieną
(kovo 17-toji) nėra. Ji yra dide
lė ir iškilmingai švenčiama pa
čioje Airijoje, tokiu pat iškil
mingumu yra švenčiama ir jos
išeivijoje. Jei kas to dar neži
no. tepaseka šiandieninius dien
raščius, tepasiklauso radijo ar
televizijos programų, tenueina
į airių bažnyčias, tepasižiūri jų
suruoštų paradų miestų gatvė
se.
Neužmirština, kad
airiai,
nors jų seneliai ir proseneliai
prieš šimtmečius būtų įsikūrę
Amerikoj ar bet kuriame kita
me krašte, savo kilmės neišsi
žada, ja didžiuojasi, ją palaiko
ir visu kuo gelbsti pačiai Airi
jai”.

0 dėl šv. Kazimiero šventės
tarp lietuvių: “Nors ir neda
rant bet kokių išvadų ... jokio
palyginimo negalima daryti,
šv. Kazimiero diena praėjo la
bai mažu ja susidomėjimu. Jei
ne Lietuvos vyčiai, šv. Kazi
miero seserys ir viena kita pa
rapija, toji diena beveik visai
būtų užmiršta. O reikėjo tą die
ną švęsti, ypač švęsti šiuo me
tu, kuomet lietuvių tautai jos
globėjo pagalba ypač yra rei
kalinga.
Būtų buvę gražu ir naudin
ga, jei, sakysime, visos lietuvių
parapijų bažnyčiose kovo 4 d.
būtų buvusios surengtos spe
cialios šv. Kazimiero garbei pa
maldos ... Būtų duota mums
proga giliau pajusti tautinę ši
lumą ir ryšį su savuoju tau
tos globėju .. • Galėjome ir aka
demijų suruošti ir savose mo
kyklose atitinkamas progra
mas pravesti. Bet.. - nei vie(nukelta į 5 pcl.)

Balšaitytė, A. Skridulis, N. Remeikytė. Tėvų komitetui jau il
gas laikas rūpestingai vadovau
ja S. Ingaunis. Mokyklą globo
ja ir remia klebonas preL Ig
nas Albavirius, LB Cicero apy
linkė, mokyklos bičiuliai, suor
ganizuoti dr. F. Kauno. Bičiu
lių tarpe yra nemaža tokių, ku
rie neturi vaikų, arba čia gi
musių lietuvių, kurių vaikai,
suprantama, nė neįstengia li
tuanistinės mokyklos lankyti.

Dr. P. Kisielius su žmona
kovo 8 pasikvietė mokyklos
mokytojus ir rėmėjus į savo
namus, kur ieškota ir rasta sėk
mingesnių priemonių mokyklai
pagyvinti. Dalyvavo ne tik ben
druomenės veikėjai, bet taip
pat keletas Chicagos apygardos
valdybos narių su pirmininku
inž. Br. Nainiu.
—b.

CICERO aukstesntados lituanistikos mokyklos rėmėjų suslrln-

Nuotr. Vyt. Reivyčio.

Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybės ir taikos
visiems geradariams linki
Šv. Pranciškaus vienuolyno pranciškonai

DARBININKAS

Velykos, Velykos!
Velykos! švenčių šventė! ĮVis artyn ir artyn Velykos.
ikūnijusi viltis, kad mirtis nėa visa ko pabaiga, kad po jos,
taip po rūsčios žiemos pavasais, ateina prisikėlimas.
šviesi ir džiaugsmo kupina
ventė buvo Velykos Lietuvoje. kele: “Verba plaka, ne aš plašiandien ten žmonės tik sa
ro širdyse ir atimu artimiau
sių uždaruose rateliuose gali
bręsti Velykas — iš tamsos iš lai. Parneši namo ir užkiši už
sivadavimo šventę.
šventųjų paveikslo arba palubė
O kaip jos buvo švenčiamos je: apsaugo nuo piktųjų dvasių,
anksčiau Lietuvoje!
nuo perkūno ir ugnies, o sun-

kutinės linksmybės valandas,
kaip peiliu nukerta Pelenų die
na: palenki galvą, krenta ant
jos pelenai, ir jautiesi
pats
menkas, atgailaująs. Ilgos susiliakymo ir susivaldymo savai
tės. Violetinės spalvos bažny
čioje. Žmonės pasninkauja- Ne
lengva, bet ir malonu, lyg ko
kį žygdarbį atliktom.

Kovo 15 Maironio parke bu
vo pagerbtas Aleksandras Kuz
mickas, Labdaringos draugijos
pirmininku išbuvęs 10 metų.
Dalyvavo draugijos nariai ir or
ganizacijų atstovai.
Pietūs pradėti malda, sukal
bėta kun. J. Bakano. įžanginį
žodį tarė dabartinis Labdarin
gos draugijos pirmininkas Ka
zys Adamavičius. Jis apibūdino
A. Kuzmicko veiklą draugijoje.
Jo rūpesčiu pastatyta nauja sa
lė Maironio parke. Taip Mai
ronio parkas šiandien atgyjo.
Jį lanko ne tik lietuviai, bet ir
amerikiečiai. Čia vyksta lietu
vių jaunimo sąskrydžiai, pra
mogos, laužai.
Po K. Adomavičiaus žodžio
toliau programai vadovavo JPipiras. Sveikinimo kalbas pa-

Du šventieji.
(atkeltais 4 psl.)
no nėr kito nepadarėme.. Už
tat ruoškimės, kad kitais me
tais šv. Kazimiero diena būtų
iškilmingai atšvęsta. Verta pa
simokyti iš akių”.
“Pirmoje eilėje galime iš ai
rių pasimokyti ištikimybės sa
vo kilmei ir nusistatymo palai
kyti ir remti, kas yra tautiškai
airiško, iškilmingai švęsti savo
šventojo globėjo dteną ir di
džiuotis esant airiu, šitokių
grynai tautinių dorybių daugeliui mūsų labai dažnai pritrūks-

putos, pastyrusios, gaubia lan
gus.

taus

Karsto

lankymo

— Argentinoje rūpinamasi,
kad būtų atstatyti diplomati
niai ryšiai su Lietuva, Latvija
ir Estija. Ryšius buvo nutrau
kęs diktatorius Peronas. Ry
šių atnaujinimu rūpinasi Bue
nos Aires visuomeninkai argentiniečiai — dr. J. Saavedra ir V. Rabuffette. Paskuti
niu Lietuvos ministerių Argen
tinoje buvo velionis dr. Kazys
Graužinis. Lietuvos pasiunti
nybė dabar veikia Urugvajuje
Ministerio pareigas eina Ana
tolijus Grišonas ,spaudos atašė
— Kazimieras Čibiras.

diena.

kyti kiek galima daugiau baž
nyčių — palygintį kur geresnis

malonu, jei “savoji” bažnyčia
neapsilešdo!
Ketvirtadienį dažniausiai da
žomi margučiai. Su tiesiog nuo
stabia precizija, išradingumu ir
skoniu nugrubusieji ūkininko
ar ūkininkės pirštai išvedžioja
šakutė palengvina mirtį.
netikėtai grakščius švelnius raš
Paskutinė gavėnios savaitė, tus, išmargina rūtos lapeliais,
Didžioji. Žmonės eina išpažin gėlėmis, žvaigždutėmis. O tos
ties. Kaimas ir miestas švarina- spalvos, spalvos! Lengva, pato
si iš pagrindų, Valomi šveičia gu dažyti pirktiniais dažais. Bet
mi namai, pastatai, sodai, ta ar gali gauti tokį šiltą, gi
keliai. Nors dažniausiai oras lų, rausvai rudą toną, kaip mau
būna dar šaltokas, išimami žie dant kiaušinius svogūnų lukš
miniai laųgų rėmai: 'kambariai tuose? O šieno pabiros, jauni
darosi erdvesni, šviesesni- Bal beržo lapeliai, įvairios žievės,
tos prikrakmolintų užuolaidų geležies rūdys ir kt. Tikrai mū
sų tėvai buvo ne tik meninin
kai, bet ir alchimikai!

WOBCHESTER« MASS.
Labdaringos draugijos

is VISUR

sakė kun. J. Bakanas, adv. RSarapas, Pr. Stanelis LB var
du, A. Sešfe^S^^fJėtuvių Pi
liečių klubo vardu, P, Molis —
skautų vardu, Ba&enė vyčių 26
kuopos vardu, A. Vagelis —
tautinės s-gos, M. Watkins —
Moterų S-gos 5 kuopos, Pr. Pauliukonis — LRK Susivienijimo
ir ateitininkų vardu, Mancevičius — seniausios Worcesterio
lietuvių šv. Kazimiero draugi
jos vardu.
Atsakydamas A. Kuzmickas,
pareiškė, kad ne jis vienas dir
bęs; rūpestingai gelbėję jam ir
kiti. Jis suminėjo: J. Štarą, AKauševičių, A. Senkų, K- Ado
mavičių, J. Pipirą, V. Zidžiūną.
Po K. Adomavičiaus kalbos
poniai Kuzmickienei
įteikta
gėlių puokštė, o A. Kuzmickui
— simbolinis prisiminimas —
pirmininko plaktukas.
Lietuvišky draugi j y komite
tą* organizuojamas Worceste-

ry. Balandžio 12 d. 5 v. popiet
lietuvių piliečių klube šaukia
mas lietuvių organizacijų ats
tovų susirinkimas. Kiekviena
organizacija siunčia du atsto
vu: pirmininką ir susirinkimo įgaliotą asmenį. Organizacijos
atstovus sušaukti įgaliotas Pr.
Stanelis, buvęs Vasario 16 šven
tei rengti komiteto pirmininTalentu vakaras bus balan
džio 19 Maironio parke. Daly
vauja muzikai, deklamuotojai
dailaus skaitymo atstovai ir šokėjai. Organizuoja Pr. Račiukaltis, Z. Snarskis ir J. L. Ja
__ Pr.
kubauskas.

Jau ir Didysis penktadienis!
Kaip maža laiko liko iki Vely
kų! Kas dar nesuskubo, eina
lankyti Kristaus Karsto, žavisi
graudžiomis liturginėmis apei
gomis.
Pluša skuba šeimininkės, kad
tik suspėtų viską pagaminti,
kad tik būtų kuo skaniau, kuo
gausiau atsigavėti po ilgo pasniko! Neleidžia trankyti durų,
nes “babkos gali sukristi”. Iš
keptas babkas, kaip kūdikėlius,
švelniai paguldo į pagalves at
vėsti.
Didysis šeštadienis- Nešami
bažnyčion valgiai pašventinti:
margučiai, vandens ąsotėlis, Ve
lykų pyragas. Atgal neša pa
šventintus valgius, vandenį ir
ugnelę. Jei pasiseka neužgesu
sią parnešti namo, tai gerovė
ir ramybė užtikrinti ateinantiem metamKaime šeimininkas iš anksto
paruošia gyvuliams pašaro, pa-

ir jie turėtų šventę. . Visa šeima
eina į pirtį. Pirmieji — vyrai,
nes jie stipresni ir geriau gali
atlaikyti pirmuosius aštrius ga
rus. Paskui, jau gerokai apsi
tvarkiusios ir apsiruošusios, ei
na moterys. Kas gali, eina vi
sai nakčiai į bažnyčią, apeina
stacijas, pavėlavę atlieka išpa
žintį, gieda paskutines grau-

(nukelta į 8 psl.)

Statoma mokykla
Kearny, N.J. — Jau 10 metų prabėgo, kai Keamy-Harrisono lietuviai pasistatė naują
gražią bažnyčią. Dar ir dabar
iš atminties neišnyko tie gau
sūs naujos bažnyčios statymo
komiteto susirinkimai,
kurie
narpliojo įvairius su bažnyčios
statymu susijusius reikalus.
Dabar vėl naujas reikalas pa
rapijos istorijoje-

DAUGIAU DĖMESIO PAVERGTOM TAUTOM
Vasario 16 proga, dar prieš
tos dienos minėjimą JAV Kon
grese, šen. Kenneth B. Kea
ting (R. — N.Y.) pasakė Se
nate labai palankią Lietuvai
kalbą (žiūr. Darbininką vasario
4), kurioje jis pabrėžė, kad ne
užtenka tik nepripažinti sovie
tinės okupacijos Lietuvoje, bet
reikia “blaiviai svarstyti pri
trenkiantį sovietinės kolonizaci
jos rezultatą ... Mes laukiame
dienos, kad Lietuva vėl galės
įsijungti į laisvų valstybių bendruomenų”.

kartų dalyvavęs Rochesterio lie
tuvių dienoje.
Šen. Kenneth. B. Keating, da
bar jau arti 64 metų, Atstovų
Rūmuose išbuvo 12 metų be
pertraukos, Senate — 6 metus.
Yra dalyvavęs daugelyje tarp
tautinių konferencijų. Pirmaja
me pasauliniame kaure dalyva
vo seržantu, antrame — pulki
ninku, dabar yra atsargoje bri
gados generolo laipsnyje- Ap-

Laisvės reikalavimą paverg
tom rytų Europos tautom šen.
Kenneth B. Keating taip pa
brėžė kovo 16 pietuose, kurie
buvo surengti atstovam laik
raščių, leidžiamų ne anglų kal
ba, Kolumbijos universiteto klu
be (4 West 43rd St., New York),
buvo sukviesta apie 40 žmonių.
Lietuvių laikraščiam atstovavo
V. Rastenis (Dirvos), V. Tysliavienė ir S. Narkeliūnaitė (Vie
nybės) ir S. Sužiedėlis (Darbi
ninko). Šen. Kenneth B. Kea
ting tuos pietus surengė ryšium
* su rudens rinkimais, buriuos jis
antru kartu sato savo kandida
tūrą į Senatą. Tačiau kalbėjo
ne apie tuos rinkimus, bet apie
rytų Europos politines proble
mas.
Šen. Kenneth B. Keating čia
uėl pabrėžė, kad pavergtajai ry
ty Europai turėty būti skiria
ma daugiau dėmesio. Negalima
rytų Europos užmiršti. JAV po
litika šiuo klausimu turėtų būti
dinamiškesnė, nes tai toks pat
jautrus tarptautinis reikalas,
kaip ir Vietnamas, Berlynas ar
Kuba. Mes gyvename bolševi
kinio teroro laikus. Kai Vaka
rų pasaulis primerkia akį sovie
tiniam kolonializmui rytų Eu
ropoje, jis pats sau kenkia. Rei
kia daugiau aktyvumo kovoje
su komunistine vergija-

Providence, R.l. — Vasario
16 klebonas kun. V. Martinkus
aukojo mišias ir pasakė pa
mokslą Dėl blogo oro minėji
mas salėje nukeltas į vasario
23.
Į minėjimą iš Brocktono at
silankė Petras Viščinis, kuris
nušvietė dabartinę Lietuvos pa
dėtį. Meninę programą atliko
parapijos ir mokyklos vaikų
chorai, vadovaujami muz- Jo
no Beinorte. Aukų surinkta
per 130 dol.
Parapijos rekolekcijas kovo
12-15 pravedė kun. Stasys Rai
la iš New Yorko. žmonės mie
lai klausėsi lengvai supranta
mų jo nuoširdžių pamokslų.

Parapija šį rudenį atidaro
savąją pradinę mokyklą ir pa
stato naujus namus — vienuo
lyną seselėms mokytojoms.

MARGINA valyki klaoMnias.

Nostr. R.

Mokyklos pastatai jau anks
čiau buvo nupirkti. Tai buvu
sios Franklino mokyklos pasta
tai, Bergen ir Schuyler gat
vių sankryžoje. Jie iš pagrindų
bus perdirbti. Turės moderniš
kus įrengimus, kambariai bus
erdvūs, gerai išplanuoti, dideli
aliumininiai langai, daug švie
sos. žodžiu, mokykla bus mo
derni ir labai patogi mokymo
reikalam.
Mokykla pradės veikti šį ru
denį. Mokytojauti pakviestos
seserys prandškietės iš Pittsburgho šiemet bus pradedama
su pirmaisiais 3-nūs skyriais, o
vėliau palaipsniui bus atidaryti
ir kiti skyriai ligi 8. Pirmeny
bė parapijos vaikam. Registra
cija jau veikia.
Seselėms mokytojoms apgy
vendinti, bus pastatytas naujas
2 aukštų namas arti mokyklos
(55 Ivy Str.). čia bus koply
čia ir patalpos 8-10 seselėms

Savo kalboje šen. Kenneth
B. Keatingas dar prisiminė
bėglius iš ryty Europos. Ypač
šiltais žodžiais minėjo lietuvius,
kuriuos gerai pažįsta savoje Ro
chesterio apygardoje; yra daug

IŠ MŪSŲ PADANGES

Vyskupo vizitacija šv. Kazi
miero parapijoje bus balandžio
12. Bus taip pat teikiamas Su
tvirtinimo sakramentas.
Nauji tremtiniai. Iš Venezuelos atvyko Pijaus Traškausko šeima su 5 sūnumis ir 1
dukrele, iš Anglijos — Kazio
Navakausko šeima su 5 duk
rom ir mažiausiu Jonuku, iš
Lenkijos — Juliaus Jaramavičiaus šeima su 2 dukrom. Vi
sas šeimas priėmė klebonas
kun. V. Martinkus ir laikinai
apgyvendino savo
sodyboje.
Viena šeima dar liko ten gy
venti, o kitos persikėlė į mies
tą. Jau susirado ir darbus. Navakauskaitės, įsijungdamos
į
skaudų eiles, sudarė naują
“Voverių” skiltį.
KMnrsijoje atliktas nemažas
vidaus remontas. Pavasarį bus
remontuojama bažnyčia, sese
lių namas, mokykla

Parapijai paaukojo: A. Mar
gyventi. Vienuolyno statymui
žemę prakasti numatyta balan tušis 320 dol., Zigmas ir Joandžio mėn. 5: Visa statyba ir na ūkiai — 300, šv. Onos
remontas atsieis apie 200,000 Draugija — 200 ir nupirko už
dol. Vajus dar tik pradedamas. 195 dol. liturginių rūbų, Ele
Bet tikimasi parapečių dosnu na Sereičikaitė, dr. Ben- čamo ir organizacijų pagalbos- po šeima, Jok. Banevičiaus šeiLaukiama aukų ir iš kitų lietu ma ir N.N. paaukojo po 100
viškų kolonijų. Jei buvo suge
bėta surinkti 650,000 dol. nau
jai bažnyčiai pastatyti, 70,000
dol. Newarko archidiacezijos se
minarijų ir aukštesnių mokyk
lų fondui, 10,000 Šiluvos kop
lyčiai Washingtone įrengti, tai
bus pasiaukota ir šiam reika
lui. Reikia tik darbo, o aukų
Kearny-Harrisono lietuviai, kai
yra reikalas, nesigaili.
Statybos komitetui vadovau
ti pakviestas žinomas lietuvių
veikėjas, Kearny miesto tarybininkas Petras Velevas, kuris
sėkmingai vadovavo ir naujos
bažnyčios statymo fondui.
J. MM-

dovanotas pasižymėjimo ordi
nais amerikiečių ir anglų. Juri
dinius mokslus baigęs Roches
terio universitete ir Harvardo
teisės mokykloje.
Už šen. Kenneth B. Keating
didelį ir nuoširdy palankumą
lietuviam ir jo drąsų, ryžtingą
pasisakymą prieš bolševikinę
vergiją ir Lietuvos okupaciją,
tikimės, lietuviai jį turės min
tyje rudens rinkimuose.
s.

dol., Mary Nord — 50, Jonas
ir Stasys Česnulevičiai — po
25 dol.
Vyskupijos ligoninės ir mo
kyklų vajui jau įmokėta 4,400
dol.
Muz- Jonas Beinoris, šv. Ka
zimiero parapijos vargoninin
kas, po 14 metų kruopštaus
darbo, nuo liepos 1 išvyksta iš
ProvidenceMirė šiemet jau 7 parapečiai,
tarp kurių Andrius Martušis ir
Juozas Rugštalis — pirmojo
karo veteranai, Jurgis Vasi
liauskas ir Juozas Bagdonas —
antrojo karo veteranai. Domi
ninkas
Bernatavičius
prieš
mirtį vienuolynams užrašė tes
tamentu 7000 dol., šv. Kazi
miero parapijai — 1500, Altui
Chicagoje — 500 dol. Anasta
zija Baužinskienė, staiga miru
si, Providence paliko dukterį
Eugeniją su vyru ir keturiais
vaikais. Iš New Jersey į laido
tuves buvo atvykusi duktė Al
dona taip pat su 4 vaikais ir
vyru ir iš Chicagos sūnus Juo
zas. Velionė buvo tylaus būdo,
nuoširdaus pamaldumo, labda
ringa ir tėvynės nelaimingu li
kimu besisielojanti
moteris.
Laidotuvėse dalyvavo 2 tėvai
pranciškonai iš Maine.

Lietuvių piliečių klubas ba
landžio 19 minės 50 m. sukak
tį.
kvm

Denverio trio
Celistas Mykolas
Saulius,
Denverio simfonijos narys, gro
ja ir Denverio trio, kuris susi
darė 1962 m. Vasario 19 trijo
koncertavo miesto bibliotekos
salėje. Programoje buvo Mendelssohno, Medinš (latvio), Vivaldi kūriniai. Be M. Sauliaus
trijo dar groja Robert J. Rosenthal — smuiku, Kay Lund —
pianinu-

— Los Angeles, šv. Kazimiero
parapijos vienuoliktoji lietuvių
diena bus birželio 21, sekma
dienį, Breakfasto klubo patal
pose. Meninei programai pa
kviestas solistas Algis Brazys iš
Chicagos. Minėtame klube, kur
lietuviai dažnai susirinkdavo
iki 2000 žmonių, lietuvių diena
bus paskutinė. Klubas parduo
tas ir jo vietoje bus statomi
gyvenami namai.
— Juozas Petrauskas, Lietuvos
vyčių veikėjas, mirė vasario
17. Praėjusią vasarą keliauda
mas po pasaulį buvo sužeistas
Jordane, kai jo motociklas su
sidūrė su kita mašina. Du mė
nesius buvo gydomas Jordane.
Parvežtas į Los Angeles mirė
po galvos operacijos. Palaido
tas vasario 21 iš šv- Kazimiero
bažnyčios Kalvarijos kapinėse.

. — Los Angeles lietuviai ne
virš 100, kaip per klaidą buvo
rašyta Darbininke, bet virš
1000 dol. sudėjo Lietuvos lais
vinimo reikalams. Pinigai pa
skirstyti Altui, Vlikui, Rezoliu
cijoms remti komitetui, Į Lais
vę fondui liet, kultūrai ugdyti
ir t.t.
—: Rūta Kilmonytė su tėvais
išskrido į Lietuvą aplankyti
mirštančios savo senelės- Los
Angeles visa spauda kasdien
plačiai aprašinėja jos patiria
mus kelionėje nuotykius. Ame
rikos korespondentams buvo
leista ją palydėti tik iki Vil
niaus. Iš Vilniaus į Kauną ją
lydėjo vien enkavedistai.
— Žibutė Brinkienė, Juozas
Kojelis ir prof. dr. Pranas Pa
dą lis kandidatuoja į JAV LB
Tarybą. Ž. Brinkienė ir J. Ko
jelis priklauso LB Los Angeles
apylinkei, o dr. Pr- Padalis —
Phoenix Ariz., apylinkei. Visi
trys yra LB Vakarų apygardos
kandidatai. Iš Vakarų apygar
dos kandidatuoja į Tarybą da
bartinė jos narė rašytoja Alė
Rūta-Arbienė iš Santa Monica,
Calif.

— Dr. Antanas Razma, Wilmington, III., Lietuvių Fondo
direktorių tarybos pirmininkas,
buvo parašęs laišką senatoriui
J. Wm. Fulbright, Tegindamas
jį duoti eigą rezoliucijoms ir
pareikšdamas norą liudyti rezo
liucijų reikalu Senato užsienio
reikalų komisijoje. Senatorius
Fulbright rašo dr. A- Razmai,
kad jei tik apklausinėjimai re
zoliucijų reikalu bus pradėti,
jis pakviesiąs dr. A. Raziną liu
dyti toje komisijoje.

LAIŠKAS BALFO REIKALU
VEDĖJUI KUN. L. JANKUI

Didžiai Gerbiamas Kunige.
Nenuostabu išgirsti, kad ko
munistai prarado kantrybę ir
Tamstą "nuteisė” 15 metų
Sveikinu! Tai yra įrodymas,
kad Balfo direktoriaus darbas
nėra skaitomas kaipo bevertis
Tuo paskatintas aš. taip pat
už akių {bet ne aklai) ne n li
teisiu, bet prašau priimti au
ką Balfo labdarai $15.00 kas
metai laike 15 metų Tamstos
"bausmės” atlikimo

Jus didžiai gerbiąs
B.A. Kučinskas
DENVERIO TRIO. Ilk. jd.: Robert Roaenthal — smuikas, Kay Lund —
pias. Mykolas Saulius — Celo.

1964 kovo 18
Brooklyn 6. N.Y.

1964 m., kovo 14 d., nr. H.

DARBININKAS

ATLANTIC
BILLIARD TABLE CORP.
Eilliard and Pocket Tablcs
329 Atlantic Avė.

IBLESSED AND JOYOUS EASTER TO ALL 1

Brooklyn. N. Y.
TR 5-1712

|

WE, THE PUBLISHERS ANO THE ENTIRE STAFF. EXTEND BLESSEO ANO JOYOUS EASTER
GREETINGS TO ALL OF OUR REAOERS — ALL OF OUR AOVERTISERS ANO ALL OF OUR

$
i

®

FRIENDS. — IN THESE GREETINGS WE ARE JOINED BY THE FOLLOWING BUSINESS MEN

®

Happy and Joyous Ea ter
g
to all our friends and Customers ®
FEROINANDS LUNCHEONETTE f
<S>
For the Finest of Food g
771 B. Yonkers Avė.
X
Yonkers. N. Y.
914 YO 9-9308
®

Happy and Joyous Easter to
All Our Friends and Customers
PARK SLOPE CHEVROLET
343 Fourth Avė.
Brooklyn. N. Y.
SO 8-4353

®

®

Happy and Joyous Easter
to All Our Friends and Customers

į

S. FELDMAN HOUSEWARES

®
"

A Hanpy and Bles ed Easter to all,
From <
1530 2nd A.ve.
- (Bet. 79th and 80th Sts.)
New Yortc City
Tel.: RH 4-5936

®

Our Friends and Customers

į

A Joyous Easter to All Our
Friends and Patrons

UNITED CONSTRUCTION
WEATHERPROOFING

<
<

ECONOMY AUTO PAINTING
OF NEWARK, INC.

305 W. 53rd St.

<

New York ’Citv

<

CI 6-3196

<

CITY HALL
BOWLING CENTER. INC.

S
-•

VVETSON’S DRIVE-IN

ED’S GLASS WORKS
415 Newbridge Avė.
East Meadow. L. I.
IV 3-0133

©

Happy and Joyous Easter to Allę
Our Friends and Customers
4
PELLEGRINO BAKERY
Č
16 Barker Avė.
J-*
White Piains. N. Y.
<?
914 WH 6-4770
£

BUDGET MOVERS

675 Hudson Street
New York City
CH 3-7312
MASON RUBBER CO.

©
S

ATLANTIC INTERIORS, Ine.

g
®
®

997 Flatbush Avė.
Brooklyn. N. Y.
Tel: BU 2-3144
________

May Easter Bring all of You
Good Health and Good Cheer
For Added Health. Eat
Vitamin Building Por and Meat
Products - The Very Best for your®
money g
WIEGERTS PORK STORE

®

A &. E Wine and Liquor Corp.

Imported and Domestic Wines —
Liąuors — Beer
Free Delivery
(•>
383 Rochelle Avė.. Rochelle Pk. N.J.®
201 DI 2-4089
Happy and Joyous Easter
to All our Friends and Customers
THATCHER Construction Co. Ine.
360 Lexington Avė.

MU 6-6400

*

®
®
®

Happy and Joyous Easter to alį
Our Friends and Patrons '
FLATIRON Office Personnel Ine.
1142 Madison Avė.
New York City
LE 5-7000
Happy and Joyous Easter
to all Our Friends and Customers
MORAN LAUNDRY. INC.
1732 Nostrand Avė.
Brooklyn. N. Y.
BU 2-4477

Hanpy and Joyous Easter to all
Our Friends and Customers
CYRANO RĘST. Ine.
11 W. 56th Street
New York City
CO 5-8733
Your Geniai Host Peter Dellapina
s i-®®®,®®®®/*.®®®®®®®®®®,
Happy and Joyous Easter to all
Our Friends and Customers

g

BELLMORE FURNITURE Corp. f

1151 Myrtle Avė.
|
Brooklyn. N. Y.
HY 1-4100
®
}'»'-®®®®®®®®®®®(į®®®®®®®®®®<« §
Hanpy and Joyous Fa-ter to all
Our Friends and Customers
T0WN RO3E BAKE SHOP

542 E. 14th Street
New York City. N. Y.
OR 3-1164
Visit our Netv shop at
226 First Avė. near 14th St.
Nevv York City

ANGERERS BAKE SHOP

X

©

1

A Most Joyous and Happy
Easter to all Our Friends and
Customers

Hospitals and Invalids Supplied
137 W. 27th St.
New York 1. N. Y.
WA 9-3240

V. ALETTI AND SON

J. Kinsella. Prop.
Wedding and Funeral Designs
Bouąuets - Corsages - Plants
JOHN V. McATEER, Ine.
<•>
We Deliver
FLORISTS
g 411 Jersev St.. New Brighton. S.I.g
g
'
SA 7-4343
I
7516 3rd Avė.. Brooklyn 9. N. Y.
SH 8-3734

A Blessed and Happy Easter to All
FRANK L. LYON and SONS. Ine.

ANDREW MULLER
CONTRACTING Corp.

THE VVHITAKER PAPER CO.

3

Hnrrison Avė..
Miller Place. L. I.. N. Y.
Tel.: 516 SH 4-2177

Me’-cury and Comet Dealers
Route 25. Coram. L. I.
516 SE 2-4081

48-50-52 Great Jonės St.

LONG ISLAND CITY
SAVINOS BANK

THE CAMILLE CO.
824 Bergen St.
Brooklyn. N. Y.
ST 9-0100

5 Offices To Serve You In Your Home and Business
Extends Easter Greetings From our Staff to You

Main Oįįicr:

WEISSGLASS GOLD SEAL
DAIRY CORP

BRIDGE PLAZA NORTH L. I. CITY
JACKSON HEIGHTS — 72-35 Broadway at 72nd St.

ASTORIA — 35-01 30th Avenue
SYOSSET — 50 Jackson Avenue
Mzmber Ftderal Deposit Insurance Curp.

ANDREW’S LIOUORS

® Happy and Joyous Easter to all*
®
Our Friends and Patrons
;
į

j
*

TOOMEY’S DINER

252 Rogers Avė.
Brooklyn. N Y.
PR 3-9490

J

.
’

Beer — Wines — Liąuors
Ice Cubes — Glass Rentals
Free Dehvery
48 Wa hington Avė
WESTWOOD. N J
201-NOrth 4-2626

Modern banquet Ballroom for Wed-£>
dings. Communion Breakfasts. Tęs-®
timonial dinners, any occasion. We®>
accommodate from 50 to 500.
®
254 East 2nd Street
®
New York City
S>
Call OR 3-1890
®

ATLANTIC PONTIAC
CO. INC.

and 3rd Avenue .
New York

t

CATERERS

PONTIAC
Buy now for your choice of beauti
ful models and colors

210 East 86th Street

975 Atlantic Avė.. Brooklyn, N.Y.
ST 3-5400

RE 4-7335

For Easter may each of us realize
peace of mind above all universal
peace on Earth. For added •*Peace ę>
of mind” save. Its your proteetion
for everything. Savings accounts
invited. Mortgages Loans.
Save by Mail

t

PORT V/ASHINGTON

I

Happy and Joyous Easter
to all our Friends and Patron.s

HEYDT
CONTRACTING
co.

RESTAURANT

To all of you may Easter bring a
deep and, abiding joy
universal
"Peace on Earth”

For the supreme miraele of Easter ®
v.e humbly give thanks. May we all
ha ve peace of mind
®
LONG ISLAND

HOFBRAU

i
(
,
į

Fine foods in a delightful atmo-'
sphere. Special attention to religious'
© groups. —- 14 East 60th St., New<
York City; Tel. EL 5-4774.
<

270 Main St. Porth Washington, L.I.
516 TU 3-8100

Easter Greetings to all from
Mr. Nicholas Summers
Ovvner of the

A most joyous’and blessed Easter
to all o’ūr Friends and Patrons
from
MARCO SARDI Your Host
of

MICHELANGELO

1359 VIELE AVĖ.
Bronx 59, N. Y.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

|

occo
MANUFACTURING CORP.

8 Romanelli Avenue
South Hackensack. N. J.
Mechanical Assembly at its Best
201 Dl 2-8984

Since 1929, a by-word for tempting-g
ly wholesome family dinners at mo-^j
SHOE REBUILDERS
j
derate prte^ prepared by
59-02 Myrtle Avė. Ridgewood, N.YJ
chefs. — 80-09 Broachvay, Elmhurst.®
<
Your foot comfort is our only con-’ Queens. Open Sundays from 1 to 10® May Easter bring all of us Univer-Į
cem. Orthopedic prescriptions care-<
PM. IL 8-1565. Try us for a real® sal Peace on Earth and Peace ofĮ
fully filled. We guarantee you com-S taste treat.
§ Mind.
'
plėtė ‘ Foot Comfort”. Com in —g
Insure your peace of mind by sav-<
The House that Value Built. Reason-į
ing in a Bank ready to serve you(
able prices.
®
HAPPY AND JOYOUS
in all categories.
i
Call EV 2-9700
f

RIDGEV/OOD

!

EASTER
TO ALL OUR FRIENDS

FLATBUSH
federal savings

MICHAEL P. O’HARA

I
t®

HAPPY AND JOYOUS EASTER
TO ALL OUR FRIENDS
AND CUSTOMERS

NEW CLEMENTS
RESTAURANT

1612 Sheepshead Bay Road
Brooklyn. N. Y.

Call TW 1-3998

An Easter Message from
MR GEORGE KLOOS

3936 Bailey Avenue

KI 8-0544

® 2146 Npstrand Avė.. Brooklyn. N.Y.

1

UL 9-6800

į
To all of you. may Easter bring each. a deep and abiding joy
peace of mind. peace on Earth

Knickerbocker Federal Savings
and Loan Association
3 invifng Offices to serve you — Courtcsv and prominness
17.56 Crosbv Avė., Bronx. N. Y. — TYronc 2-f 000
3478 Boston Rd.. Bronx. N. Y. - TL’Ep 2-4f 00
Our Main Office at 722 Lexington Avė.. NYC
PLaza 5-6900

Ovner of the well known

EXCELSIOR
MEAT MARKET

The Franciscan Fathers

REGO PARK — 97-27 Queens Blvd.

A joyous and happy Easter to all.®
® See u.s for all your catering service.S

For the supreme miraele of Easter
we humbly give thanks. May Easter
S bring a deep and abiding joy. For
| added joy drive the beautiful

Catering for Weddings
Week End Dancing — 2 Bands

®
®
A Very Joyous Easter to
Ali Our Friends and

182 HECKEL STREET
Belleville. N. J.

••

A Very Joyous Easter to
The FYanciscan Fathers,
Our Friends and Customers

2014 Forest Avė.. Mariners Harbor. ©
Sta’en Island
Ž

Crafstman in Stained Glass
for Churches and Institutions
Skilled Repair and Restoration

TUXEDO BALLROOM

SP 7-7700

®

® Established 1888. Your assurancefs)
I of the best.
®
® In Roosevelt: 200 Nassau Rd.. LI.Š
FR 9-1660
£
In Bay Shore: 56 Brook St.. L. I.®
MO 6-6467 ®

ASSOCIATES

Happy Easter to our many
Friends and Patrons

- .v'.v^-.Y.Yįįyeys<.
NORTH BELL SERVICE CORP.
Easter Greetings To Al! —
Replete with Good Health — Fon|
Gus and Joe. Your Friendly
Your health’s sake — Drink Mor'®
Mobil Service Men
Milk Prena-ed under the most rigid^
Expert Auto and Truck Repairs g
ranitary Cmditions - Immedirite de-^> 45-01 Bell Blvd. BAYSIDE. L. I.®
liveries anv-vherr in Rtnten Dland®
b a 4-8811 — B A 9-9724
Ž

V.X.y.'

H. L WISE

LENOX CHALET

N’EW YORK CITY

Happv and Joyon? Fa<”er to al’f
Our Friends and Customers

:

x your health’s sake drink pure nullc®
A very joyous Easter to our friends
g — the perfect fortifier
rS)
and the Franciscan Fathers
1
SWEET CLOVER DAIRY |

PL 9-5499

o;o:c-io:o:o:o:o.oio.q

Happy and Joyous Easter to all
Our Friends and Customers

STRAND BOWLING

A Joyous Easter to
The Franciscan Fathers
All our Friends and Patrons

IN 1-3000

Distinctive Custom Tailoring
856 Kinder Kamack Rd..
RIVER EDGE, N. J.
Phone: 261-1043

Joyous Easte’- Greetings to
From

May Easter bring all of u.s universal*
peace of mind and good health. <
Eowl for your health’s sake and<
keep the doctor away giving yoiu
relaxation in fine surroundings. (
Special discount to Chcrch groups]
and organizations.
]

WH 8-0597

151-45 6th Road
Whitestone. N. Y.

CORRADO MAGARELLI

DOLLY’S FLORIST

Happy and Joyous Easter te all
Our Friends and Customers

®

® 25-21 Broadvvay. Astoria, Quecns,
N. Y. RA 8-6745. "A fine way to
Shop vvith us for ąuality and price. ® reduce without a starvation diet”. <
A complete line. — What are your
needs ? Come in, convince yourself.
To all of you may Easter bring®

CONTRACTING COMPANY,
Ine.

Insurance and Collision Work at
its skilled best - Free Towing - .
Like-Nu Painting - SimonizingAsk about our full Insurance
Low Price. Guaranteed
Workmans''ip
92-21 Rockavvay Blvd.
Ozone Park. L. I.
MI 1-6604 If no Answer —
HY 3-5478

«

COLLISION

295 - 3rd Avė., N.Y.C. MU 3-2747

EDENV/ALD

Best Easter Wishes From

|

BARBER & BEAUTY
EOUIPMENT CORP.

£

59 Purdy St. Harrison. N. Y.
® A Complete Line of Paints an<idl
For the Supreme Miraele of Easter<
Wallpapers
f
We Humbly Give Thanks
Commercial Paint C'ntractors
Tel.: TE 5-0830
® Mr. Mrs. Ettore Caiazzo and Fam.<
wish all a Healthy Holiday and
Happy and Joyous Easter to all
Peace of Mind
Our Friends and Customers
Warm and Sincere Easter
CAIAZZO PASTRY SHOP
LOWEL RESTAURANT
Greetings to All From
3309 Broadway. Astoria, L. 1.
274 Madison Avė.
RA 1-7291
VALENTINE W. HAAG
New York City
We are known for the Quality
North Country Road
MU 5-5060
our original Fancy Italian
Setauket. L. I.
Miniatures aqd other bakery
TeL: 941-4335
Happy and Joyous Easter
produets
— Shop with us, for a
? ®®®®®®-®®®®®®«®®®®®®Taste Treat
to All Our Friends and Customers®
Happy and Joyous Easter to all
MAPLE RĘST HOME
Our Friends and Customers
61 Rolston Avė.
A Very Joyous Easter
West Sayville. L. I.
PARA JOHN’S
to The Franciscan Fathers and
516 LT 9-4840
238 Central Avė.
All Our Friends
White Piains. N. Y.
914 WA 8-9716
KESSLER ASSOCIATES, Ine.
Happy and Joyous Easter
Rehab:litation Equipment
to all Our Friends and Customers
Sales — Rentals —Service
CAFE BRITTANY
A Blessed and Happy Easter to(
166 Clinton Avė.
807 Ninth Avė.
All our Friends and Customers į
NEWARK. N. J.
New York Citj'
LA CAVALLA Bros. Carting, Ine. <
201-BI 2-5431
CI 7-9566
Ash and Rubbish Removal
©
Prompt Insured Service
Daily - Weekly - Monthly
May this Easter Bring Joy to Ali
Happy and Joyous Easter to all
Contract Work
Our Friends and Patrons
i
Our Friends and Customers
Tel.: EN 9-4428
339 Ea?t 109th St. New York City!
MILTON BROWN
JORDAN FLOOR WAXING
TRUCKING COMPANY, Ine.
15 Turin Avė.
PORTCHESTER WATER WORKs|
“Piggy Back" Service
Bedford Hills. New York
Serving th' Metropolitan Area
914 MO 6-6527
Extends
320 Broad’.-*y. JERSEY CITY. N.J.
A Happy and Blessed
N. Y. Tel.: WO'2-0472
Easter
to
All
Happy and Joyous Easter
1
N. J. Tel.: 435-4900
Avė.
25
Willett
to all our Friends and Customers .j
Portchester.
ROCKY LEE’S CHU-CHO
914 WE 9-3500
BIANCO RĘST.
A Joyous Easter to
987 Second Avė.
The Franciscan Fathers and
New York City
A Very Joyous Easter Season to
Ali Our Friends
PL 3-4858
®
Our Friends and Patrons

1175 Liberty Avė.
Brooklyn. N. Y.
AP 7-5835

CHEZ MAYA RĘST.

HARTSDALE, N. Y.

THE OE LUXE BODY AND
FENDER WORKS

AMBASSADOR LIOUORS

Happy and Joyous Easter to
All Our Friends and Customers

42 Healy Avė.

OIOIOIO

Joyous Easter Greetings to ALL
From
144 East 86th St.
New York City
Tel.: TR 6-3000

®
®
For the supreme miraele of Easter ®
let us all give thanks. May Easter ®
instill peace of mind to all.
g
®
PROSPECT

MU 2-5991

°1

Happy and Joyous Easter
to All Our Friends and Customers
REMIS MONUMENT CO.
69-31 Metropolitan Avė.
Middle Village. L. I.
DA 6-0909

t

Happy and Joyous Easter
g
to all Our Friends and Customers ®

ii
i
®

79-08 Jamaica Avė.. Woodhaven. LJ®
VI 9-2092
®
<•/ AJoyous Easter to All Our Friends®
Come In, the Taste
®
©
and The Franciscan Fathers
Will Tell The Complete Story
Al and Anthony

*
»
.

41 E. 42nd Street
NEW YORK CITY, N. Y.

Happy and Joyous Easter to Ali®
Our Friends and Customers
®

VAN GORDON’S

Merric Rd.. Amityville. L.I.
®
Your car will undergo service byg
skilled personnel and leave our place®
as good as new. Reasonable prices.®
We feature Towing Service. May®
we serve you?
516 MY 1-780-1.®

45 W. 52nd St.
New York City
CI 5-9781

3710 White Piains Road
Bror.x. N. Y.
KI 7-6464

Blessed Easter Greetings to All
From

May Easter bring all of us peace®
of mind. universal peace on Earth®

61-01 Fresh Pond Rd.
MASPETH, N. Y.
GL 6-4310

CHALET SUISSE

CAMCRO FUNERAL HOME

*
*aPP>’
Joyous Easter
|
Our Fnentis and Customers®

Specialistą in all Automatic
Transmissions

WILLIAM J. SCULLY Corp.

Happy and Joyous Easter to all
Our Friends and Customers

Happy and Joyous Easter
to all Our Friends and Customers

S)

Famous For Hamburgers
Crlsp French Fries - Thick Shakes
© U. S. Hwy No. 46 and Hook Mt. Rd
Pine Brook. N. J.

1440 West Farms Rd.

DA 8-8844

magmine shop

Happy and Joyous Easter to all
Our Friends and Customers

į
<

Auto

M r. Niek DeGrucci — Prop.

®

A Jovous Easter to The Franciscan®
Fathers and All Our Friends and
Patrons
® to

&

3
$
i

Lou Sands. At Yotir Service
Low Cost Auto Painting
150-5th St.. Newark. N. J.
201 HU 4-4441

23 Park Rbw. New York City
<
A Good Place to Bowl
<
47 Automatics — Ample Parkingi
CO 7-3663
(

KAY LAURE - School of Beauty

®

<

Happy and Joyous Easter to ai’.'

®
f

nick*s

Happy and Joyous Easter to all
Our Friend- and Patrons
JOSEPH RUTKOSKI
The Finest in Liąuors
2484 Merrick Road
BeUmore. L. I.. N. Y.
516 SU 5-2644

YORKVILLE PACKING HOUSE

Easter Greetings to All

8 Duffy Avė.
HicksviUe. L. I.
516 OV 1-5313

®
&

BRONX. N. Y.

1309 Madison Avė.
New York City
AT 9-3961

Hanpy and Joyous Easter
To All Our Friends and Pupils

_

DAVĖ BREINDEL
FARMERS SUPPLIES

A very joyous Easter to the Fran :s an Father'
and our many Friends and Patrons

1287 - 2nd Avė., New Yor|c City
Betvveen 67th and 68th Street s
RE 4-6178

Prime Meats. Poultry
A hvays the best for your money
Free Deliveries

ITALIAN BAKERY. ln<
43 Railrnad Avenue. Valk v Streani. L. I.

•t

OAftatMINKAS

Kviečiame įsigyti New Yorko vyrų okteto plokštelę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

MES ŽENGIAM
SU DAINA

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS
Vilnonės medžiagos kosttumama, paltams ir suknelėms. Taip pat
i&ktaėa. maKytna, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
Z^-Gerimtežrt^pigtiauatomta kataomia Spęęįahia P*;
tarnavimas pa ruošiant paldetus į Europa. Užeikite ir įsitikinsite.

Plokštelėje įdainuota 17 lietuvidcų liaudies, žygio ir pramoginių
dainų. — įsigydami plokštelę iš Okteto, paremsite jo dalbą ir
įgalinsite iškišti-antrą plokštelę.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard $♦.

T»L AL 4-8319

New Yodt 2. N. Y.

11-25 plokštelių pe $3X0
26 - 50 plokštelių P* 12-75
Virš 50 plokštelių

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —

Užsakymus su čekiu siųsti:

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

NEW YORKO VYRŲ OKTETAS
% V. ALKSNINIS — 45-44 167 St., Flushfa^. N. Y. 11458

Pridėti ir persiuntimo išlaidas

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

Ilgo grojimo plokštelė

Mylėsi Lietuvą iš tolo

Cosmos Parcels Express Corp.
PASKUTINIS sniegą* New Yorke. Nuotr. p. Ąžuolo

H-sios Dainų šventės rinktinė

Paskubina siuntinį draugams ir -giminėms į bet kurią SSSR dalį

Licensed by V/O Vneshposiltorg

Stereo —- 5.00

High fidefity — $4.00

Galima įsigyti:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 Willoughby Avė., Brooklyn N. Y. 11221
K. DOČKUS
1901 So. 49th Cl, Cicero, III.. 60650

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki

ir antrus “mortgage”, namus ir tX Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir į Akcijų Biržą, šiuo metu vienos
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. ši kaina bus pakelta.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799
arba
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — TeL 325-0997
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

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

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

PATEBSON. N. J.
Margučių balig ruošia Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos jau
nimas Atvelykio sekmadienį,
bakmd&o 5 d., 5 vai. popiet, pa
rapijos salėje, 147 Montgomery
PI., Paterson, N.J. Pro^amoje
numatyta pravesti velykinių
margučių konkursą- Už gražiau
siai išmargintą velykaitį bus
skiriama dovana Taip pat
margučiai bus ritinėjami. Jau
nimas turės savos kūrybos li
teratūrinę valandėlę.
Atvyksta Angelų Karalienės
parapijos choras iš Brooklyno,
N.Y. Margučių baliaus progra
mai praturtinti atvyksta muz.
Liuberskio vadovaujamas Ange
lų Karalienės parapijos choras,
kuris išpildys keletą dainų. Sve
čius vakaro rengėjai bei šelmi-

gros Alg. štarolk) orkestras,
veiks bufetas ir baras. Kauli
nių ritmėtojai tarės galimybės

RICHHOND muų N. Y.

9 vai. ryto, šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioje už ve
lionės Petronėlės Spranaitienės
vėlę buvo paaukotos trejos šv.
mišios su egzekvijomis. Po mi
šių šermenų pusryčiams gimi
nes ir artimuosius A G. Spranaičiai priėmė savo namuose.
(d.)

Malonus darbas
parapijoje
Hartford, Conn. — Švč. Tre
jybės parapijos draugijų pirmi
ninkų komitetas kovo 15 baž
nyčios salėje surengė gražų po
būvį priimti naujam ;klebonui
kun- Juozui Matučiui ir išleisti
vikiui kun. Juozui DRonui.
Knn. J. Diionas iškeliamas į

Prisirmko pilnutėlė salė žmo
nių. Pobūvį pradėjo ir prave
dė kun. A, Kkrojis. Mišrus cho
ras pagiedojo-^Vivat, vivat” ir
kelias dainas^ jChorui dirigavo

Telefonas: Vlrginia 3-3544

ve, Lietuvoje, kur paskutiniu
metu gyveno pas savo sūnų ka-

JOSEPH ANDRUSIS — Real Estete — Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudoe, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijos.

Plokščiuose. Anksčiau Jotyštoų
kaime turėjo 24 ha Ūlą. Liko
nuliūdę sūnūs: kun. Jonas, Pra
nas ir Antanas, dukterys Ona
ir Bronė. Iš visos Šeimos vie-

Kasdien, hųo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet.
•

Tel. VI

T-4AT1

vena Paterson, NJ., čia su žmo
na Gene veda užeigos (Tavera)

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

betaviškai kalbą.
Prisiminė
New Haveno lietuvius, su ku
riais buvę malonu dirbti.
Tikisi, kad ir Hartforde bus
malonus darbas ir gražus bendradarbiaviipąą.
Kun- Juozas Diionas angliš
kai ir lietuviškai atsisveikino,
išbuvęs
Hartforde
septyne
rius su puse metus. Džiaugėsi

Po kalbų ir maldos, visi sve
čiai buvo pavaišinti. Valgių bu
vo paruošta, lyg didžiausioms
vestuvėms. Darbo šeimininkės
tarėjo labai daug. Maistas dau
giausia buvo suneštinis.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST.

DISPLAY

THOMAS PATI ERNO
Full Bathrooms and Tile Repairs
Ali work done at reasonable rates.
We guarantee our wortt.
For fast Service call ES 3-8852
Special consideration to religious
Groups.

Fresh Fish Daily for Lent
Call CL 7-3307
PEOPLE’S FISH MARKET

Will deliver — fresh fish, also fried
fish, boiled shrimp, clam chowder,
salads. "For better health eat more
fish!’’ Phone orders welcome. 1436
Rockaway Parkway, Brooklyn, NY
"For Lent” FRESH FISH DAILY!
Also Shell Fish. Com to
GASPER CANNIZZARO
FISH MARKET

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue .............
AL 4-5456
NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14<h Street..............CH 3-2583
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue .............. EV 4-4952
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... OI 5-8S08
ATHOL, Mas*. — 61 Mt. Pleasant Street .................... CH 9-6245
BOSTON 18, Mate. — 271 Šhawmut Avenue ............. UI 2-1767
SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway .... Tel. 268-0068
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... Tl_ 6-2674
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue............ BR 8-6966
WA
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street
“
* '5-273/
TO 1-1U68
CLEVELANO 13, Ohio — 904 Literary Road
1-5.555
.
VI
DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ....
63o-38 Bridge St., N.W. GL 8-2Zu6
GRAND RAPIOS, Mich.
11333 Jos. Campau ............ 1u 7-15/5
HAMTRANCK, Mich.
HARTFORD 14, Conn. ■200 Franklin Av, Tel. 243 803U, 246 0*15
tS 2-46B5
IRVINGTON 11, NJ. - 762 Springfield Avė. .......
21 Fittn Avenue ............. Ki 3-044U
YOUNGSTOWN 3, Ohio
YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė. .................. GH 6-z/Sl
LOS ANGELES 22, Caiif. — 960 So. Atlantic Blvd. AN 1-2994
LAKEWOOO, N.J, — 126 - 4th Street
......... FO 3-8069
NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue
Bl 3- 1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................. LO 2- 1446
PATERSON 1, NJ. — 99 Main Street ........................ MU 4- 4619
PASSAIC, N.J. — 176 Market Street............................ GR 2-6387
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė......... PO 5-5892
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ....... HU 1-2750
SAN FRANCISCO, Caiif. — 2076 Sutter Street ....... Fl 6-1571
WATERBURY, Conn. — 6 John Street ..................... PL 6-6766
WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ........... SW 8-2868

307 Knickerbocker Avė., Brooklyn.
Our prices are the lowest! — “Eat
fish for better health”. GL 6-3754

Quality Bastei Pups
5 Tri-Color Females

GRANE SAVINOS &LoanAssociation

Whelped Feb. 2nd
Private Breeder — R. Smith

HAVEN REALTY

87-09 Jamaica AvaM Woodhaven 21, N. Y.

TO PLACE,
YOUR AD
CANCEL OR CHANGE
CaH LO 3-7291

BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas STagg 2-5636

Visi

parapiečiai

ir

svečiai

iiiiinii

114 R. I. Avė.. N. Bay Shore, L. I.

516 - MO 6-8809

ROUTE SALESMEN
to Sėli and Deliver to Retail Outlets. Salary and Comission, liberal
Company benefits, training program.
Interviews 9 AM thru 1 PM Monday March 30th 1900 Linden Blvd.,
B’klyn, N. Y. or phone MU 9-0300
now for appointment for jobs in
another city neighborhood best suitable for you.

imu

x \ '"im

mini

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street

Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

41/2 %

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

LAIKRODININKAS
Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai
9406 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.
VI 7-2573

ANTANAS VAITKUS, vtešja*

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:

Norite geros meniškos fotografijos

84-09 Jamaica Avu„ Woodhavun 21, N. Y.
•
T*L VI t-8077
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUV*
340 Grand Šimte, BrooHyn II. N,Y.
•
Tat STagg 2-4329

PORTRETO - ŠEOCOS - VAIKU

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Pristato f namu* HetuvHku* skilandžiu* ir aOriu*
------ We take *H orders special price for Weddbigs and Parties ——
Hao«-ltide'B<Aopu

' SPRAINAITIENĖ

Cor.DELANCY, N. Y. C.

VYT. MAŽELIS

Krautuvė* atviro* katei e n ir sekmadieniai*,

H. W. MALE-FEMALE

WHITE HORSE TAVERN

TeLHYacant 7-4477

CUSTODIAN
New Privertė High Scbool
Brooklyn — Stationary Engineer
Ltcenae — Scbool expertence
In Engliah wrfteto
BOX F 27 — ROOM 824

Važiuoti BMT itapant Emex Street, keltis elevatorium į
viršų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

AtrineBcite Ą skelbimų,

PUIKI PROGA

PRANAS BRUCAS, savininkas

86-1$ JAMAICA AVĖ.

WOODHAV£N 21, N. Y.

SALA VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KF1

FIRST C4.ASS MACHINIST

MAINTENANCE W0RK

Salėje ntt tilpti 100 dalyvių

R E PUBLIC
Liquor Store, Ine.
322 UNION AVĖ.

BROOKLYN II. N. Y

T*L EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager

Reikalingas
GERAS MECHANIKAS
prižiūrėti ir paruosti įrankius
Alga pūgai susitarimą
Skambinti E Yergreen 8-0404

Pirmutinė
Lit. Vvsk. M. Valančiaus mokyklos kanklių mmmmM*. vedteBRf
Onos Mikulskienės. — Keturiolika grynte IktsiMM melteUų!
Užsakymus, kartu su money order ar čekiu riete**:

BOYS OVER 17

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS

to assiat group manager
of local Office.

19700 RENWOOO AVENUE, EUCLID, OM8O, 44116

Will trata nem-grads — 1A> OK.
CaR MR. TCfeN AX 7-851*

STEREO $4.95

S

MONO tt.M

kuris

bas ypotmgai

įvertintas.

DARBININKAS

8

1964 m., kovo 24 d., nr. 22-

DARBININKAS

ŽIM0S__

K. J.

Valiūnas,

Šv. Pet
ro lietuvių bažnyčioje praėjo
Velykų laukimo dvasioje. Per
visas tris dienas — nuo penk
tadienio ryto iki sekmadienio
popietės — žmonės gausiai lan
kė bažnyčią. Kiekvieną dieną
bažnyčioje buvo virš 10 kuni
gų- Pamokslus sakė kun. A
Mažukna, MIC. Mišparus giedo
jo parapijos choras.

Paulina Kynastienė-Meiliūnaitė, žinomo sporto darbuoto

jo Alberto Kynasto žmona, mi
rė kovo 23. pirmadienį, 1 v.
popiet. Pašarvota šalinskų lai
dojimo įstaigoje. Nuliūdime pa
liko vyrą, dukterį Bagdžiūnienė su šeima, seserį Matulaitie
nę, seserį Landsbergienę su šei
momis ir gimines Lietuvoje.
Dr. V. Paprockas kovo 26 iš
vyksta trumpų atostogų i Mai
no valstybę. Grįžta kovo 29. Jo
kabinetas tomis dienomis bus
uždarytas.
Cecilija ir Pranas Mačiuliai

buvo pareiškę užuojautą kovo
6 Darbininke a.a. dr. A. Trima
kui mirus. Užuojautoje įvyko
korektūros klaida — pakeis
tas Mačiulio vardas.. Už klaidą
atsiprašomeAntanas Pažemėnas, apie 20
metų jaunuolis, kovo 21 atvy
ko iš Lietuvos (iš Kupiškie) pas
savo tėvus — Juozą ir Euge
niją Pažemėnus, gyv. Ozone
Parke. N-Y. Tėvai seniai rūpi
nosi sūnų atsiimti, bet leidimas
išvykti gautas tik prieš keletą
dienų.
Kaziuko mugę New Yorke ap
rašant, buvo pažymėta, kad ją
aplankė generalinis konsulas
J. Budrys. Norime patikslinti,
kad mugėje dalyvavo tiktai kon
sulo žmona — ponia Regina
Budrienė.
Elena
Kepalaitė balandžio
pradžioje Brooklyne muzėjuje
rengia skulptūros parodą- Bus
išstatyta 17 bronzos skulptūros
kūriniųDail. E. Urbaitytės tapybos
kūrinių paroda bus kovo 27 iki
balandžio 16 galerijoje 10 4
Grop 178 Second Avė. New
Yorke.
Klemensas Ramoška praneša,
kad balandžio 4 sueina pusė
metų kaip mirė jo žmona Mari
jona Ramoškienė. Tą dieną
8:30 v. Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčioje bus mišios.
Giminės, pažįstami ir draugai
prašomi pasimelsti.

mir
ties prisiminimui mišios už jos
sielą bus Velykų ryte 6 v.; Auš
ros Vartų bažnyčioje, 370 Broo
me Str-, Manhattane.
Aldonos

Stašinskienės

balan
džio 4. šeštadienį, 2 vai. popiet
bus margučių šventė. Ren
gia LAK mankštų ir plaukymo
sekcija, o vakare 8 v.v. LAK
sportininkai rengia šokių vaka
rą.
Lietuviu Atletę Klube

Tarptautinis

P.E.N.

Padėka
Visiems, kurie, mūsų bran
giam vyrui ir tėvui a.a. Dr- An
tanui Trimakui mirus, suteikė
jam paskutinį patarnavimą,
meldėsi už jo sielą, pareiškė
jam pagarbą ir mus užjautė,
nuoširdžiai dėkojame.
Ypatingai dėkojame šv. Mi
šias už velionies sielą atlaikiu
siems kunigams K. Trimakui.
S.J., J. Pakalniškiui ir A. Rač
kauskui bei asistoj dalyvavu
siems kunigams V. Dabušiui ir
V. Pikturnai. Taip pat dėkoja
me gedulingose pamaldose da
lyvavusiems prel. J. Balkūnui,
prel. M. Kemėžiui, kleb. kun.
N- Pakalniui, kleb. kun. J. Alek
sį ūnui. kun. P. Totoraičiui, kunS. Railai, kun. L. Jankui, kun.
J. Pragulbickui, kun. J. Rup
šiui ir kun. J. čekavičiui.
Apreiškimo parapijos klebo
nui kun. N. Pakalniui dėkoja
me už ypatingai iškilmingas lai
dotuvių pamaldas bei tose pa
maldose giedojusiems solistui
V. Baltrušaičiui ir jo vadovau
jamam kvartetui.
Dėkojame taip pat Lietuvos
atstovui Washingtone p. J- Ra
jeckui, Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui. Ameri
kos Lietuvių Tarybai, Lietuvių
Laisvės Komitetui,
Lietuvių
Bendruomenei, VLIKą sudaran
čioms grupėms ir kitoms įvai
rioms organizacijoms, kurios
pagerbė velionį ir pareiškė už
uojautąLygiai nuoširdi mūsų padėka
priklauso ir giminėm, velio
nies draugams bei kitiems as
menims. kurie užprašė už ve
lionies sielą šv. Mišias, puošė
jo karstą gėlėmis ir užjautė
mus mūsų gilaus liūdesio va
landą.
Dėkojame ir rūpestingai lai
dotuves tvarkiusiai p. Aromiskių laidojimo įstaigai.
Jadvyga Trimakienė ir sūnūs

81-14 Jamaica Avenue

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

j Bostoniečiams

TAISO TELEVIZIJAS

bus balan
džio 3, penktadienį, 8:30 v.v.
Jordano salėje. Koncerto prog
ramą išpildys latvių operos so
listas Teodoras Brilts, prie pia
no — Mara Efferts. T. Brilts
plačiai žinomas latvių barito
nas, anksčiau dainavęs pagrin
dines roles Rygos operoje.
Tremtyje turėjo eilę koncertų
Vokietijoje, Kanadoje ir JAV.
Visur muzikos kritikų Įvertin
tas kaip puikus solistas. Dabar
tiniu metu gyvena Halifaxe (Ka
nadoje) ir yra operos klasėje
direktorius Maritime konserva
torijoje. Dažnai išpildo radijo
ir televizijos programas su
simfoniniu orkestru. Bilietų i
koncertą bus galima gauti prie
įėjimo. Studentam tik vienas
dolerisBaltę koncertas

KUN. A. KEZIO, S.J. nuotraukų parodoje kovo 15 Apreiškimo parapijos salėje. Iš k. į d. P. Dičpinigaitis.
J. Zarauskas, kun. A. Kezys, S.J., A. Reventas, R. Kezys, J. Šlepetys. Nuotr. P Ąžuolo

VELYKOS.

klubas

kovo 13 pagerbė rusų poetą Osipą Mandelštamą, žuvusi kon
centracijos stovykloje 1938 prie
Vladivostoko. Atidarymo žodį
tarė Aleksis Rannitas, klubo
pirmininkas- Išverstas į anglų
kalbą eiles skaitė aktorius Juo
zas Daubėnas. Rengimo komi
tete buvo ir Algirdas Landsber
gis.

i
I

40 valandę adoracija

Spaustuvė ...................... GL 2-6916
Vienuolynas .................. GL 5-7068

Neries
bendrovės direktorius ir Ne\v
Yorko Lietuvių Prekybos Rū
mų pirmininkas, kuris šiuo me
tu su šeima lankosi Puerto Rico, grįžęs iš kelionių, padarys
pranešimą apie ekonominę-politinę šių dienų padėtį jo lanky
tose šalyse Pacifiko rajone,
Azijoje ir Europoje. Praneši
mas bus iliustruojamas ekrane
jo lankytų vietovių spalvuotais
vaizdais. Pranešimas bus Pre
kybos Rūmų susirinkime balan
džio- 18, šeštadienį. 6:30val.
vak. Carnegie Endowment pa
talpose (345 East 46 Str., New
York). Valdyba kviečia dalyvau
ti visus, kurie domisi šių die
nų ekonominiais bei politiniais
pasaulio įvykiais. Po susirinki
mo bus narių ir svečių bendros
vaišės.
Dr.

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

Redakcija ......................... GL 5-7281
Administracija .............. GL 2-2923

NAUJIENOS-

WILLIAM J. DRAKE

agi

(atkelta iš 5 psl.)
Velykę rytas. Anksti keliasi
žmonės kaime, kad suspėtų nu
važiuoti į rezurekcijas. Išbliz
ginti vežimai, pakinktai, ark
liai. Gražiausi margiausi rūbai.
Bažnyčios pilnutėlės. Veidai
spindi. Kaip mistiška, kaip pa
kilu! Kristus kėlė! Linksma die
na mums šiandieną!
Miestuose skamba bažnyčių
varpai, šaukia žmonės, skelbia
Prisikėlimą. Po pamaldų žmo
nės sveikinasi, bet visi skuba
namo — masina Velykę stalas.
Koksai gražus jis buvo! Tik
ras nature morte! Sniego bal
tumo staltiesė, apvedžiota ža
liais "pataisais” ar žvilgančiais
brukienojais. Suželdintų
avi
žų žalio aksomo laukelyje ga
nosi baltas avinėlis su raudo
na vėliavėle. Akį traukia įvai
riaspalviai margučiai, vienas už
kitą gražesni. Gaila valgyti. Gai
la sudaužti- O daužyti reikės,
nes juk tai vienas įdomiausių
Velykų momentų: išbandyti,
kieno kiaušinis stipresnis! To
liau — kumpis, virtas, užkeptas tešloje, rūkytas, su krie
nais. Veršienos kulšis su bruk
nėmis, kalakutas su slyvomis,
šaltiena-košeliena. O štai parše
lis. auksinis, lyg nulakiruotas,
su kiaušiniu, obuoliu ar mažu
apelsinuku snukutyje. Babkos
baltom liukro galvom, apibars

VELYKOS’...

tytom įvairiaspalvėmis aguono
mis, su juodomis razinkų aku
tėmis. Tortai, — šokoladiniai,
vaisių, “napoleonas”. Mazurkai
— karališkas, čigonas. Kaikur
karaliauja raguolis (baumkuchenas), kuris juo ilgiau stovi,
juo skanesnis darosiVisa tai buvo, praėjo kaip
sapnas, kaip kritę rudens la
pai. Buvo- Nebėra.
Lietuvoje — nėra sąlygų, nė
ra išteklių, negalima. Laisvaja
me pasaulyje yra ir sąlygos ir
ištekliai. Tik mūsų moterys, vi
sų tradicijų kūrėjos, puoselėto
jos ir saugotojos, labai užim
tos, sako, neturinčios laiko.
Dažnai girdimas pasiteisinimas:
Ak, argi verta tiek triūso ir
darbo vienai dienai! Bepiga bu
vo Lietuvoje, kur buvo šven
čiama ir antra ir trečia Vely

kų diena, kur visa savaitė, lyg
kokia ištisa šventė, užsibaigda
vo Atvelykiu.
Gal ir taip ... Bet kaip gai
la dar vienos nykstančios gra
žios tradicijos- Mūsų jaunes
nė karta, tur būt nė nėra ma
čiusi tikro Velykų stalo.
New Yorko lietuvės moterys,
susibūrę į klubą, tarp kitko,
stengiasi palaikyti ir parodyti
mūsų gražias tradicijas. Jau 10
metų kaip jos Atvelykyje (kai
kur Velykėlėm vadinamą) ruo
šia. Velykų stalą: parodo, koks
Smuikin. Izidoriaus Vasyliūjis buvo Lietuvoje senais ge
no
koncertas kovo 14 Jordano
rais laikais.
salėje gerai pavyko. Apie kon
Atvelykio popietė šiemet bus
certą labai gražiai atsiliepė laik
balandžio 5, sekmadieni, 5 vai.
raštis “Boston Herald“. Akompopiet Carnegie Endovvment
ponavo sūnus Vytenis VasyliūInternational Center (345 East
nas.
46th. Street, Manhattan.).
— Skautę Lapnę būrelis Ve
Visi ir visos maloniai prašo lykų sekmadienį 7:30 v.v: liet,
mi atsilankyti.
V.č. piliečių draugijos salėje rengia
pavasario kačiukų vakarą Pro
gramą išpildys Bostono vyrų
sekstetas. Feliksas Kontautas.
Rita Ausiejūtė ir Klajūno trio.
Įėjimas 2,50 dol.

balandžio
11 8v.v. parapijos salėje rengia
Whist ir Blitz parengimą. Įėji
mas 1 dolŠv. Vardo draugija

A. Mažiulis pakviestas reda
guoti Lietuvių Fronto bičiulių
žurnalą “Į Laisvę”, šiuo metu
A. Mažiulis dirba Lietuvių En
ciklopedijoj.

klebonijai reikalinga
šeimininkė. Skambinti AL 52648Vienai

Klebonijoje reikalinga šeimi
ninkė. Geros sąlygos. Malonėki
te kreiptis: 105 Main St. Athol, Mass.

Woodhavene išnuomuojamas
butas iš 2 kambarių su virtuve.
Galima nuomuoti su baldais ir
be baldų. Informacijoms kreip
tis VI 7-5834.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Grabo rius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.
STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRCNAS
Licensed Manager
& Notarv Public
660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALINS
- Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkway Station)
WOODHAVEN,

N.

Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija
Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOL!NHIN,
INC.
E. JOSEPH ZEBROWSK!

Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N. Y.
GRamercy 5-1437

FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
Ine.

Stephen Bredes, Jr.

IMBRIALE Beer Distributor Ine.—

ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue
I
i

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius
ir balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.
PL 4-6757
PL 4-1165

Brooklyn 8, N. Y.
Telef.

—

APplegate 7-7083

—

BE 8-3500

VAITKUS
LITERATŪROS VAKARE kovo 15 Apreiškimo parapijos salėje Kotrynai
Grigaitytei-Graudienei įteikia gėles Rasa Vilgalytė.
Toliau P. Jurkus.
Nuotr. P. Ąžuolo.

FUNERAL HOME

C. A. VOKET

197 WEBSTFR AVĖ.

VOKIETAITIS

PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir balsamuotojas

ADVOKATAS

Literatūros vakaras Brooklyne

VELYKŲ MARGUČIAI. Nuotr. R. Kisieliaus.

Į

FUNERAL HOME

BAY RIDGE AREA. Home Deliveries our Specialty. — Ali popular
Brands of Cold Beer and Soda. Cold
Keg Beer >/8 - V* - iį. Weekly routes
Sundays - Pick-ups only
242 Bay Ridge Avė.

Tel. AN 8-6645

KARTONAS

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS
a) padeda Investavimų Fondų
šėrus pirkti, b) sudaro planus
jaunesniem žmonėm sistematiniai taupyti ir ateičiai kapitalus
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams. santaupų turintiems,
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St.. B'klvn. N. Y.
11207; tel. TA 7-9518. LA 4-6484

Parduodamas gražus bungalow iš keturių kambarių. Yra
prie Woodycrest Dr., Farmingville, L.I. Kaina tik $4.500.
Vasarnamis yra lietuvių-vokie
čių gyvenamoje vietoje- Teirau
tis Tel. <516) GR 5-5046-.

JONAS ŽILINSKAS
I 629 E. Sixth St., So. Boston

Literatūros vakaras, rengtas
ateitininkų sendraugių kovo 15
Apreiškimo parapijos salėje, su
silaukė visuomenės dėmesio,
žmonių atsilankė visai gražus
būrys. Tai rodo, kad šios rūšies
kultūrinės programos žmonių
mėgstamos.
Vakarą trumpu žodžiu pradė
jo sendraugių skyriaus pirmi
ninkas Antanas Vainius. Toliau
programai vadovauti pakvietė
P. JurkųDonelaičio sukakties proga
jo “Metų” ištraukas skaitė Ire
na Vėblaitienė iš Elizabetho,
N. J. ir aktorius Vytautas Va
liukas iš New Haven. Conn.
Fausto Kiršos prisiminimui ei
lių paskaitė Irena Veblaitienė.

Algimantas Žemaitaitis iš Waterburio, Conn., paskaitė Kleo
po Jurgelionio, Leonardo Andriekaus ir Alfonso Tyruolio šešplaukio eilių. Dar savo poe
zijos skaitė Kotryna GrigaitytėGraudienė. O. Audronė-Balčiūnienė. Leonardas Žitkevičius.
Daugiausia skaitė savo satyri
nių eilėraščių Antanas Gustai
tis iš Bostono. Prozos skaitė
Vytautas Volertas iš Philadelphijos — romano ištrauką. Ste
pas Zobarskas — novelę.
Programa buvo suskirstyta i
dvi dalis, užsitęsė tik dvi valan
das. Vėliau buvo rašytojam ir
svečiam vaišės, kurias surengė
sendraugių valdyba. Vaišėse da
lyvavo apie 30 žmonių.

Cambridge, Mass.

41-40 74th Street
Jackson Heights. N. Y.
Tel. NEvvton 9-6620

NOTARV PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite
Tel. TR 6-6434

A VERY JOYOL’S

Puikus patarnavimas naujo

EA STER

JOSEPH C. LUBIN

TO ALI. OUR FRIF.NDS

FUNERAL HOME

AND PATRONS

546 East Broadway
So. Boston. Mass.

From

Priešais miesto teismo rūmus

•

LA CARAVELLE
RESTAURANT
33 \Vest

Street

N’eu York. N Y

|

-

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžtai iš
pildomo kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki
visų
smulkmenų
laidojimo
reikaluose
Joseph C. Lubin
Funeral Direetor

Telefonas: 268- 5185

