
JUBILIATĄ PAČIUPO UŽ LIEŽUVIO 
Dėmesio verti Times vedamieji, kurie aiškiai ir su iro
nija pačiupo uz liežuvio Nikitą, užsimelavusį apie bi
čiulystę su Vengrija, o dabar apie visų komunistinių 
partijų lygybę

Chruščiovas balandžio 11 
kaltino Mao Tsetungą. kad jis

Energiją nuo šaltojo karo turime nukreipti į Ameriką
GRĖSMĖS NEBĖRA: tokio įsi
tikinimo ženklai ir vaisiai

Maskva palaiko įspūdį, kad 
ji neturi agresijos užmačių 
prieš Vakarus- Tam įrodyti N. 
Chruščiovas gyrė prezidento 
Kennedy politiką, kurią tęsia 
prezidentas Johnsonas; keturis 
Amerikos diplomatus, kurie 
buvo kaltinami šnipinėjimu, 
nebeištrėmė; gegužės 1 šū
kiuose esąs praleistas pasmer
kimas Amerikos “imperializmo 
užmačiom” prieš Kubą. E A- 
merikos pusės atsakyta ne tik 
palankiais žodžiais, bet radijo 
stočių nutildymu Berlyne bei 
Muenchene, 7,500 karių atšau
kimu iš Vokietijos. Tai “ledų 
tirpimo” ženklai.

To tirpimo vaisiai Vakaruo
se: anot Newsweek, Vakaru 
vienybė, kuri atlaikė visokį 
spaudimą per 15 šaltojo karo 
metų, neįstengė atsilaikyt prieš

Tokiu raginimu šen. Fulbrightas išreiškė tai, kais iš tikryjy jau vyksta visame 
Vakarų pasauly. Tad kuriais rūpesčiais dabar gyvena namie Amerika?

koegzistencijos šilumą. Ir Lon- PILIETINĖS TEISĖS: įstatymą consino balsavimai, kuriuose nių teisių įstatymui. Panašiai, 
gavo vertinamas ir gausus balsavi

muose pasisakymas už Goldwa- 
ir 

Kongrese. Respublikonai rodo 
nuolaidų, tačiau įstatymas bus 
atskiestas pataisom.

Susirūpinimo dar labiau su
kėlė J. Alsopo (NYHT) infor
macija, kad Amerikos komu
nistai stipriai insifiltravo į 
negrų organizacijas, kovojan
čias dėl pilietinių teisių.

dono Times jau klausė: ar dar 
Nato reikalingas? Pats atsakė, 
kad Nato prarado savo pir
mykštę prasmę, nes “dingo 
rusų masinės agresijos grės
mė”. Tos Vakarų vienybės or
ganizacija Nato ėmė krikti 
(de Gaulle ėjimas atskiru ke
liu, Turkijos-Graikijos kivirčas 
dėl Kipro, Polaris raketų pro
gramos likimas), h* Nato nariai 
ėmė rūpintis kiekvienas savais 
naminiais reikalais: anglai rin
kimais ir prekyba, italai finan
sų stabilizavimu, Amerika pri
moje eilėje rinkimais, vyriau
sybės kova Kongrese dėl pilie
tinių teisių bei pagalbos užsie
niui.

priims, bet opozicija pasilieka gubernatorius, Wallace
'Propaganda už pilietinių tei- 25 proc. balsų, laikomas bal

sių įstatymą didelė, bet Wis- suotojų nepalankumu pilieti- terį. Tai didina opoziciją

UŽSIENIO PAGALBA: izolia- 
cionizmas?

Balandžio 14 vyriausybė no
rėjo gauti iš užsienio paramai 
numatyta biudžeto 225 mili
jonus skubiem reikalam —ap
mokėti 52 kraštuose* vykdo
miem 600 projektų. Komisija 
neskuba. Kai buvo svarstomas 
1500 afrikiečių apmokymas J. 
Valstybėse, šen. Morse tiesiog 
argumentavo: amerikiečiai turi

apmokėti užsieniečius, kai sa
vo vaikam neturime pakanka
mai mokyklų... Šen. Fulbrigh
tas kalbėjo, kad bus šiemet 
sunkiai išgaunama parama- 
AFRIKIEČIAI \ DĖL PAGAL-

nanti?
Newsweek pakartojo žodžius 

afrikiečių laikraščio prancūzų 
kalba, kuriame buvo reiškia
mas susirūpinimas dėl vykstan
čios koegzistencijas. Esąs “vis 
stipresnis ir stipresnis įspūdis, 
kad yra lytas, o gal ir slaptas

norįs visas komunistines parti
jas laikyti savo valdžioje, o so
vietai norį visų lygybės. Times 
jau prieš tai buvo parašęs, kad 
Chruščiovas vienaip kalba, ki
taip daro. Ir dėl minėtų Chruš
čiovo žodžių laikraštis tuojau 
sugretina Chruščiovo žodžius ir 
jo veiksmus:

Chruščiovas sakė — komen
tuoja Times —, kad tai buvo, 
kai Stalinas buvo valdžioje; jis 
esą vienašališkai užsodino ir 
nusodino kitų kraštų komunis
tinių partijų vadus ar net eks- 
komunikavo bei paleido “bro
liškas partijas”, kaip tai buvo 
1930 Lenkijoje ir 1948 Jugos
lavijoje-

Times dėl to atsiliepia: “Ch
ruščiovas gali sakyti, kad jis 
ne Stalinas ir kad jis apgaili 
savo pirmatako klaidas. Bet

tai buvo jis — o no Stalinas— 
tas, kuris nuskrido su grupe į

RINKIMŲ RŪPESTIS: nepatogios kalbos 
apie Amerikos ir Soviety ginklus 

Sovietų oro pajėgu lyginimą 
— kiek Amerikos jėgos yra 
pranašesnės už Sovietų. Tie 
duomenys dviašmeniai: jei jie 
tinka vyriausybės norui nura
minti Amerikos opiniją, tai jie 
netinka vyriausybės norui su
dalyti Sovietam jau Įvykusios 
ginklų pusiausvyros įspūdį.

Rinkimų kovos eigoje šiuo 
metu paaštrėjo kalbos apie A- 
merikos saugumą. Šen. Gold- 
wateris nepasitiki Maskvos tai
kingumu ir apkaltino apsaugos 
departamentą, kad nepakanka
mai rūpinasi saugumu, nes ra
ketos nesanti tikra priemonė 
priešo raketom atremti. Prieš 
McNamaros optimizmą Gokk 
waterio tvirtinimą K dalies pa
rėmė gen- LeMay, aviacijos 
štabo viršininkas, kuris vasa
rio 26 tvirtino: esąs patenkin
tas raketų programa dabar, 
tačiau skirtumas tarp Ameri
kos ir Sovietų raketinio pajė
gumo nuolat mažėja, dėl to jis 
pasisako už lėktuvų gamybą, 
kaip to buvo reikalavęs Gold- 
wateris. Vyriausybė sunerimo, 
kad Goldwateris taiko demok
ratam tą patį kaltinimą, kurį 
sėkmingai buvo taikęs rinki
mų kovoje Kennedy Eisenho- 
werio vyriausybei — “raketų 
stoką”. Baltųjų Rūmų prita
rimu, dėl to balandžio 13 Pen
tagonas paskelbė Amerikos ir

ĮTAMPA DĖL RAKETŲ TIK 
STIPRĖJA

Šen. Golčhvateris balandžio 
14 apkaltino apsaugos sekr. Mc- 
Namarą, kad paskelbtu raketi
nio Amerikos ir Sovietų pajė
gumo lyginimu jis norįs apgau
ti tautą.

Apsaugos departamentas bu
vo paskelbęs, kad Amerika tu
ri 750 tolimojo skridimo rake
tas, Sovietai tik ketvirtadalį 
to. Amerika turi 192 Polaris 
raketas povandeniniuose lai
vuose, Sovietai nežymią to da
lį. Amerika turi 540 aliarmo 
padėty bombonešių, Sovietai 
galėtų pasiųsti prieš Ameriką 
tik 270.

Kas nužudė?

Kennedy ginklu.
ŠEN. GOLDWATER1S

merikos pasidalyti pasaulį įta- 
kų sferom, kuriose kiekvienas 
jie jaustųsi saugūs”. Tokis su
sitarimas mažinąs jų susirūpi
nimą atsilikusiais kraštais ir 
gilinamas plyšys tarp “turin
čių” ir “neturinčių”.

Jr., 
m. 

balandžio 15 - naktį rastas nu
šautas Central Panke. Jo auto
mobilis buvo rastas už 7 blo
kų nuo žudymo vietos. Galla- 
gheris buvo atominės fizikos 
specialistas, dirbo artimai su 
atominės energijos komisija. 
Vakaro 8 valandą buvo išvy
kęs į pasitarimą su profeso
riais, bet ten nepasirodė- žu
diko jokių pėdsakų nesurasta, 
ir žudymo motyvai neaiškūs. 
Vienintelis faktas, kuris gali 
duoti pagrindo spėjimam, yra 
tas, kad jis tik prieš tris savai
tes buvo grįžęs iš kelionės po 
Sovietų Sąjungą, kur 3 mėne
sius turėjo paskaitas. Gal buvo 
mėgintas angažuoti, o kai ne
sutiko ...

KAS BUS PIRMASIS po prezidento
Artimiausias prie preziden

to Pagal demokratų vadų opi
niją tinkamiausias į viceprezi
dentus yra R- Kennedy. Bet 
prezidentas Johnsonas tvirtai 
laikosi nuomonės, kad kandida
tas į viceprezidentus tada ga
lės būti svarstomas, kai bus iš
rinktas kandidatas į preziden
tus. Neabejojama, kad bus no
minuotas Johnsonas, taigi jam 
teks tada ir pasirinkti kandi
datą į viceprezidentus. Tarp to
kių galimų Johnsono kandida
tų^ daugiausia minimas McNa- 
mara, dabartinis apsaugos sek
retorius. Jis minimas ir į vals-

VISI NIKITOS SVEČIAI Į TALKĄ PRIEŠ MAO
Maskvoje Chruščiovas pradė

jo generalinį puolimą prieš 
Kinijos komunistus- Balandžio 
15 jis kaltino jau asmeniškai 
'Mao Tsetungą, kad jis nori su
skaldyti komunistinį sąjūdį. 
Chruščiovas skelbė, kad ne
leis to padaryti. Chruščiovą pa
rėmė Lenkijos kom. sekreto
rius Gomulka, labiausiai ginda
mas Chruščiovą nuo kinų kal
tinimų. Chruščiovo 70 metų su
kaktis, balandžio 17, išnaudo
jama visų kraštų partijų va
dam sutelkti prieš kinus. Jau 
pakviestas Čekoslovakijos pre-

zidentas, Mongolijos, Bulgari
jos, Vengrijos min. pirminin
kai. Lenkijos Gomulka jau bu
vo tiek Maskvos paveiktas, kad 
pritarė ir komunistinių vadų 
konferencijai, siūlomai Mask
vos.

— Egipte kitą mėnesį pasiro
dys Chruščiovas. Jau dabar, 
kad jam įsiteiktų, Nasseris pa
leido iš kalėjimo 80 komunsi- 
tų-

SOVIETAI MAŽINA UŽSIENIO I 
SUMAS

Sovietai balandžio 15 paskel
bė, kad sumažins sumas atšilk1 
kuriem kraštam šiemet perpus I 
Esą pinigų reikia jiem pa
tiem. Pernai skyrė 400 mil- Tai 
apie dešimta dalis to, ką skiria 
Vakarai. Atsilikusieji kraštai 
ima baimintis, -kad jiem para
ma gali sumažėti iŠ abiejų pu
sių, jei tarp tų pusių dings į- 
tempimas ir rungtyniavimas 
dėl įtakos. chrumiuvas ir gomulka

_ — Kinijoje, Sinkiango pro
vincijoje, kur eina pasienio 
konfliktai tarp Sovietų ir Kini
jos, įrengti įtvirtinimai ir pa
siųsta papildomai kinų kariuo
menės.

— Anglai džiaugias, kad pa
didės prekyba tarp Kinijos ir 
Vakarų, kai tempiasi Kinijos 
santykiai su Sovietais ir jų sa
telitais. Tačiau Kinija šiuo tar
pu labiausiai santykius mezga 
su Kanada.
VIETNAME KARAS AŠTRĖJA

Vietname Mekongo Deltos 
srity komunistų puolimas pa
gausėjo ir pagriežtėjo. Per tris 
dienas iš vienos ir antros pu
sės žuvo po 400. Tai didžiau
si nuostoliai Pietų Vietnamui 
karo eigoje. Pastebėtas komu
nistų dalinių didesnis susideri
nimas.

— Gen. Khanh nori pagarsė
ti rengiamais teismais buv. 
prezidento Diem šalininkam. 
Jo vyriausybės kai kurie na
riai jau grasina pasitrauksią- 
Amerika įspėjo, kad nebūtų 
naujo perversmo. Šen. Morse 
kaltino, kad Khanh nemažiau 
diktatorius kaip Diem.

KENO AUKA? — prof.
Charles J. Gallagher.

SEATO SUSKILO
Maniloje Seato konferenci

joje balandžio 15 Prancūzija

Varšuvą 1956, grasindamas So
vietu karine akcija, jei Wladis- 
law Gomulka (dabar garbin
gas Kremliaus svečias) bus pa
skirtas Lenkijos komunistę va
du. Tai buvo jau po Stalino 
sovietinis režimas, kuris sunai
kino Vengrijos komunistų par
tijos vado Imre Nagy vyriausy
bę ir pastatė savąjį — Janos 
Kadar. Ir tai buvo pats prem
jeras Chruščiovas, kuris 1961 
spalio mėn. norėjo vienašališ
kai nusodinti Albanijos kom. 
partijos vadus, juos viešai pa
smerkdamas.

Šių faktų šviesoje — rašo 
toliau Times — chruščiovinis 
lygybės supratimas yra tikrai 
kaip rašytojo Orwell aprašy
tasis: visos komunistinės parti
jos yra lygios; tik viena iš ję 
yra labiau lygi už kitas. Prem
jeras Chruščiovas gerai žino, 
kodėl negali būti jokios tikros 
lygybės tarp komunistinių par
tijų, būtent, Kinijos ir Sovietų 
Sąjungos partijos valdo dideles 
valstybes, turi savo rankose 
šimtus milijonų gyventojų, turi 
savo rankose plačius karinius, 
ūkinius, politinius resursus. O 
daugumas komunistinių partijų 
yra mažos, nereikšmingos gru
pės, dažnai teturinčios kelis 
šimtus žmonių be jokios rea
lios jėgos ir įtakos savuose 
kraštuose. Kaip jos gali būti 
lygios!

Chruščiovo taktika betgi ro
do, kokia reikšminga buvo Ki
nijos propaganda. LaiKas nuo 
laiko Pekingas kaltino tas, ku
rios remia Sovietų Sąjungą, 

1 kad jos yra Maskvos “lazdos” 
valdomos, ir tai buvo tiesa. Da
bar susidūrusi su varžovo pre
tenzijom į pirmenybę, Maskva 
turi kovoti už balsus ir dėl to 
žada, kad ateity bus elgiamasi 
geriau, nei tai buvo praeity. To
kioje padėtyje yra vietos ma
nevruoti labiau nepriklausomai 
•galvojančiom komunistinėm 
partijom, kaip tai yra Rumu
nijoje, ir pasinaudoti Kinijos- 
Sovietų skilimu. Tačiau relia
tyvi laisvė tuojau dingtų, jei 
arba Maskva arba Pekingas ka
da realiai nugalėtų“, baigia į- 
spėjimu Times.

Chruščiovo graibstymąsi už 
tokių žodžių, kurie prieštarau- 

robert kennedy — kandida- Ja J° darbam, laikraštis laiko 
tas j viceprezidentus? desperacijos ženklu.

lybės sekretorius vietoj Rusk. 
Johnsonas labai vertina Mc- 
Namarą ir laiko jį tinkamiau
siu administratorium. McNama- 
ros santykius su Johnsonu pa
lygina su santykiais tarp pre
zidento Kennedy ir jo brolio 
Roberto, tarp Eisenhowerio ir 
Dulles, tarp Trumano ir gen. 
Marshallo.

ROBERT McNAMARA — kandi
datas j viceprezidentus?

sakė pasirašyti pritarimą, kad 
P. Vietname būtų tęsiamas pa
sipriešinimas komunistam.

ZANZIBARE RUNGTYNES
Zanzibare eina varžybos tarp 

Maskvos ir Kinijos įtakos. Tech
nikus yra atsiuntę kinai ir ry
tų vokiečiai — katrie bus įta
kingesni Amerikiečiam aišku, 
tik, kad juos varo lauk: Zanzi- 
baro komunistinė valdžia pa
reikalavo, kad Amerika atsiim
tų stotį satelitam sekti. Ji atsi
ėjo 3 mil. dol. yra aptarnau
jant 25 amerikiečių.

PRIEŠ RINKIMUS:
— Illinois balsavimuose šen. 

Goldwateris gavo 65 procentus 
respublikonų balsų. Mrs. Smith 
25 proc. Goldwaterio prieši
ninkai guodžias tuo, kad Gold- 
wateris negavo tiek, kiek buvo 
laukiama — 80 proc.

— Respublikonų politinis ko
mitetas balandžio 15 pasisakė 
už Kubos egzilinės vyriausybės 
pripažinimą- Nixonasv grįžęs iš 
■kelionės po Aziją, pasisakė 
prieš šen- Fulbrighto švelnią li
niją komunistų atžvilgiu. —Cr. 
Sc. Monitor skelbia, kad Ful
brightas galimas kandidatas į 
valstybės sekretorius. Tokiom 
pareigom jį buvęs numatęs pre 
ridentas Kennedy, bet negrų 
vadai protestavę prieš tai.

valstybės sekretoriaus pava
duotojas ir padėjėjas, išeisią iš 
departamento, jei Johnsonas 
bus išrinktas. Williams nuo se
no pasisakydavęs prieš John- 
soną. Harrimanas labai susiri
šęs su Kennedy, o be to kal
bama, kad demokratai jį šildy
sią į senatorius, norėdami nu
konkuruoti dabartinį senatorių 
Keatingą.

Kipras Graikijai? Ne, sako Maskva
Kipro prezidentas Makarios 

gavo asmeninį laišką iš Chruš
čiovo, kuriame jis pasisako 
prieš Kipro susijungimą su 
Graikija- Makarios tai esanti 
staigmena, nes jis laikė, kad 
Maskva jį remia.

Kodėl Maskva prieš? Aiški-

narna: jei Kipras bus Graikijos 
dalis, tai jis bus jau Nato ži* 
nioje, o Maskva turi vilties, 
kad Kipras bus padarytas neu
tralus; antra, jei Kipras bus 
Graikijos dalis, tai bus už
drausta komunistų partija, ku
ri dabar Kipre verkia.

• wnv, unHuuc AHFMVTsnurt, •ihimftH. kaip 
tik reikalinga mano 70 metų kaulam..



bėjo, kad iki 9 metę amžiaus

KAIP JJ “GRAŽINO” I TĖVYNĘ

1959 metais buvo 30-40-50-70 
metę amžiaus. Tų, kurie 1959 
metais buvo 10-19 metų, vy
rų ir moterų skaičius veik ly-

nei mergaičių, bet berniukų 
skaičius paskui mažta. Berniu
kai, sako aiškintojas, pasirodo 
mažiau atsparūs, greičiau iš
miršta. Tačiau liko be paaiški-

B ■ Aiškintojas bendrais žo
džiais praėjo pro vyrų ir mote-

Kur dingo 50,000 vyrų
Kode! Lietuvoje motery daugiau negu vyrų

Lietuvoje leidžiamas žurna
las "švyturys” paskelbė vyrų 
ir moterų skaičius pagal 1959 
metų sausio 15 surašymą. Vy
rų ir moterų pagal amžių nuro
domi toki skaičiai:

0-9m.: 257,385 v., 249,157m- 
10-19 m.: 228,432, 230,408 
20-29 m.: 222,985, 250,336 
30-39 m.: 165.628, 220,308 
40-49 m-: 106,629, 155,009 
5059 m.: 141,261, 161,562 
60-69 m.: 79,725, 115,029 
70-79 m.: 32,719, 61,254 
80-89 m.: 8,685, 19.737 
90-99 m.: 1,080, 3,524

100 ir daugiau 82, 369
Prie tos statistikos J. Dagys, 

ekonomikos mokslų kandida
tas, pridėjo paaiškinimų. Kai 
kurie yra būdingi:

1. Sovietų Sąjungoje, į kurią 
autorius įskiria ir Lietuvą, gy
ventojai iki 9 metų amžiaus su
daro 22.2 procentus visų gyven
tojų, o gyventojai iki 19 metų 
net 37.4 proc. Lietuvoje gyven
toją iki 9 metę sudaro tik 18.7 

ventojų amžiaus struktūra Es
tijoje ir Latvijoje... Iš visų 
sąjunginių respublikų Estijoje 
ir Latvijoje mažiausiai gimi- 
mų .

2- "Latvijoje ir Estijoje san
tykinai mažiausia žmonių, gy
venančių santuokoje. Gyvento
jų surašymo momentu iš kiek
vieno tūkstančio šešiolikos me
tų ir vyresnių moterų ištekėju
sių buvo: Estijoje — 488, Lat
vijoje — 500, Lietuvoje —525, 
Tadžikijoje — 649, Turkmėni
joje — 637. Uzbekijoje — 630 
ir vosoje šalyje — 522”.

3. "Beveik tą patį galima pa
sakyti ir apie vyrus. Santyki-

Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje. 
Iš tūkstančio šešiolikos metų 
ir vyresnio amžiaus vyrų buvo 
susituokusių: Estijoje • — 640, 
Lietuvoje — 649, Latvijoje — 
661,- visoje šalyje 695”.

4. “Kasmet mūsų šalyje pa
daugėja 1. 6-1.7 procento gy- 
ventojų ... Kasmetinis Lietu
vos gyventoju prieauglis suda-

5. Per ketveris metus (1959- 
62) “Lietuvos miestų gyvento
jų skaičius padaugėjo 157 tūks
tančiais, o kaimuose gyvento
jų padaugėjo tiktai 10 tūkstan
čių . -. 1939 metais kaimų gy
ventojai sudarė 77 procentus, 
1959 metais 61 procentą, 
1963 metų pradžioje — 58 
procentus, o ateityje tesudarys 
apie 40 procentų visų gyven
tojų”.

6. "1959 metais Lietuvoje iš 
bendro 1,536,538 darbingojo 
amžiaus vyrų ir moterų skai
čiaus 76,668 (jų^ tarpe 71,092 
moterys) buvo užimti asmeni
niame pagalbiniame ūkyje, o 
179,668 (jų tarpe 149,923 mo
terys) buvo atskirų asmenų iš-

matinis susižinojimas ris sun
kėjo. Ypač jis pasunkėjo, kai 
1941 metais iškilo vokiečių ru
sų karas ir tų pat metų gale 
Amerikos kanas su Japonija ir

statusas pradėjo mažėti. Va-

NEBYKS PASUPUS

neriboti

— 1942 metų lapkričio mė
nesį vokiečiai sulaužė paliaubų 
sutartį su Prancūzija, — pasa
koja Petras Klimas. — Vokie
čių karinė administracija ir

PETRAt KLIMAS M dukturign 
Egle Vilniuje prie kaMrvo 1M3 
m. lapkričio Nuotrauka H 

tuoj suvaržė. Uždėjo gestapo Lietuvių Dienų.
mą su Šveicarija ir su Roma

(Tąsa iš Nr. 26)
Atraišiojame savo lagaminus 

ir kuprines, krauname Petrui 
Klimui į abu delnus ■. ■

Kalba pradeda megstis savai
me. Jis klausinėja apie mūsų 
kryžiaus kelius, apie pažįsta
mus ir draugus, kurie laikomi 
Stutthofo stovykloje, teirauja
si apie padėtį Lietuvoje. Deja, 
po metų kalinimo ir mes ma
žai težinome. Nejučiomis per
eina prie savo Kalvarijos ke
lių. Iš lėto, ramiai, lyg ne apie 
save pasakotų ...
— 1940 metų ankstyvą va

sarą vokiečių armijos artino
si prie Paryžiaus. Pasitraukiau 
iš Paryžiaus į Bordo ... Pary
žių vokiečiai užėmė birželio 14 
dieną, o sekančią birželio 15 
dieną bolševikai okupavo Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Visi ry
šiai su Lietuva nutrūko. Kol 
Reynaud vyriausybė dar tęsė 
pasipriešinimą vokiečiams, ma
no diplomatinis statutas buvo 
pripažįstamas, ir iš Prancūzijos 

visa atstovybe keltis į šiaurės 

riausybė ketino keltis ir iš ten

— Tačiau įvykiai ir ketini
mai keitėsi greit, — tęsia Pet
ras Klimas, lėtai kramtydamas

Vokietija padaryti paliaubas, 

ryžių, visą pramoninę rytų ir 
šiaurės Prancūziją su visais 
šiaurės jūros ir Atlanto kran
tais. Prancūzijos vyriausybei 
paliktos pietų k pietvakarių že
mės ūkio sritys, vadinamoji 
Vichy Prancūzija. Patarimas 
svetimųjų valstybių diploma
tams keltis į Afriką buvo Vichy 
vyriausybės atšauktas. Nauja
sis premjeras Lavalis mėgino 
gelbėti Prancūziją, bendradar
biaudamas su Trečiuoju Rei
chu.

— Iš Bordo persikėliau į 
Vichy. Kito pasirinkimo netu
rėjau, nes juk buvau skirtas 
prie Prancūzijos vyriausybės. 
Kol Prancūzija, nors ir visiš
kai apkarpyta, egzistavo, turė
jau ten būti. O Vichy buvo gili 
provincija su visu provincinio 
gyvenimo nuobodumu ir ne

gus, bet dešimtaežia vyr raišų

000 ir t.t moterų daugiau nei

J. Dagio pateiktoje statisti
koje bendras Lietuvos gyven
tojų skaičius sudaro 2,711,054. 
Taigi čia neįskaitomi tie lietu
viai, kurie yra išblaškyti po Ru
siją — kariuomenėje, deportuo
ti, išvežti į plėšinius ar kitur.

priežiūra. Naminį areštą. Paga
liau nutarė, kad Prancūzijoje 
man ne vieta ir turiu būti grą
žintas į Lietuvą. 1943 metų 
pavasarį gestapas areštavo ir 
perdavė karinei policijai depor
tuoti. Kelionei leido pasiimti 
tik menką lagaminėlį su balti
nių pakaita ir kiek maisto. Pa
laikė kelias dienas kalėjime ir 
su būriu kalinių išvežė areš- 
tantų vagone- Pavėžinę kelias 
valandas, išlaipino kažkuriam 
Prancūzijos miestelyje, ir vėl 
į kalėjimą keliom dienom. Po 
Prancūzijos kalėjimus pavėži
no bent mėnesį, kol patekau į 
Belgiją, čia ir vėl tas pats: 
kelios valandos areštantų va
gone ir ištisos dienos įvairiuo
se kalėjimuose. Persiritom per 
Reiną. Prasidėjo “ekskursijos” 
po visą Vokietiją... Vieną die
ną veža pirmyn, į rytus, se
kančią vėl atgal, vakarų kryp
tim •.. Ankstyvą rytą išvarys 
iš kalėjimo kelionėn ir pasa
kys: — Maistą pakeliui gausi
te, — o kelionėje niekas mais-

jote gauti | Kai
vakare pateka į kitą kalėjimą, 
teisinamasi: — Šiandien mais- 

gausite. — Taip ir gyveni nud 
vienos dienos iki kitos. Kar
tais gaudamas duonas gabalą, 
kartais nieko.

— Pavėžino mane po Vokie
tijos kalėjimus virš dviejų mė
nesių, atvežė į Dancigą ir čia 
nukreipė Lenkijos kryptimi. 
Pabuvojau ir Varšuvos, ir Kro
kuvos, ir Lomžos k daugely
je kitų mažesnių miestų kalė
jimuose. Visi perpildyti, visur 
spūstis, utėlės, mušimas, ba
das. Nakvynė dažnai ant phkų 
cementinių grindų. -. Virš

ROTA KILMONYTĖ - LEE kalbasi su Jokūbu Stuku New Yorke. Ji sutiko vadovauti lietuvių dienos 
programai pasaulinėje parodoje New Yorke rugpiūčio 23.

dviejų mėnesių keliaudamas 
po Lenkijos kalėjimus, tik vie
ną kartą patyriau artimo mei
lę. Varšuvos kalėjime vienas 
lenkas profesorius broliškai su 
manim dalinosi duonos kąsniu. 
Jo u pamiršau, bet

lyg šiandien..
— Po Lenkijos nuvežė ma

ne atgal į Vokietiją. Vežiojo 
po kalėjimus, kuriuose jau kar
tą buvau buvęs... kol pagaliau 
atsidūriau Rytprūsiuose ir su
sitikau su jumis krūtyje- Jūs 
pirmi lietuviai, kuriuos sutikau 
po daugiau kaip devynis mė
nesius trukusios odisėjos”.

Toliau Henrikas Blazas pa
sakoja, kad po dvylikos dienų 
Įsručio kalėjime jie visi buvo 
išvežti autobusu į Lietuvą. 
“Kauną pasiekiam apie devin
tą valandą vakaro. Viskas tam
soje paskendę ... Kalėjimo 
vartai plačiai atsidaro, kad 
mus priimtų. Išrikiuoja, tikri
na pagal sąrašą, kiemo tamso
je žibintuvėliu pasišviesdami.

— Petras Klimas! — šau
kia lietuviškai prižiūrėtojas- 
Petras Klimas išeina iš eilės ir 
atsistoja mūsų gretos priešaky
je. Matome tik jo palinkusį še
šėlį, per keturiolika bendros 

kį įprastą, savą, mielą.
— Petras Klimas į raštinę! 

— skelbia balsas. — Visi liku
sieji į daboklę! — prideda šal
tai

Petrą Klimą palikome Kau
no katėjimo tamsoje ir po to 
daugiau nebesutikome”.

Taip baigia atsiminimus H. 
Blazas. Apie Klimą belieka to
liau pridėti, kad jis buvo pa
leistas Kaune ir ilgai taisė 
savo sveikatą. Užėjusi antra So
vietų okupacija jį suėmė ir iš- 

sumini, kad “po Silūro trem
ties vargų ir kančių, prieš ke
lis metas grįžęs Į Lietuvą, gy- 

ir paliegęs. Jo našus gyvenimas 
ir darbai laukia biografo 
plunksnos”.

Kokiai betgi biografo pluks- 
nai Petras Klimas galėtų papa
sakoti savo kelionės odisėją iš 
tėvynės į Sibirą ir grįžimą at
gal kaip jis tai papasakojo 
apie savo "grįžimą į tėvynę” 
per nacių "malonę".

ŽMONES PASISAKO UŽ MALDĄ
Kongresmanas John S. Mo- 

nagan (Dem., Conn.) siuntinė-
ja savo, balsuotojam anketas 
ir klausia jų nuomonės dėl į- 
statymų projektų, jau esamų 
kongrese arba* numatomų atei- 
tyje.Tokių anketų jis. išsiunčia ir ^peprikįaus.omą demokratinę

> labai daug;. •». .. . .i , Lįetayą atstatyti.
Pastaruoju laiku jb Įstaigoje Vyriausias Lietuvos lilaisvini-

KIPRAS VIRSTA KART Ė J AN
ČIŲ PIPIRU ‘

Turkijoje daga' 'nepasitenki
nimas ne tik Graikija, bet ir _ _ _ .
Amerika Nepasitenkinimas suvesti 1964 metų apklausinė- 
Graikija, kad ji reikalauja bal- jimo duomens- Į anketą atsakė — 
savimo Kipro saloje, žmodama, 
kad graikų yra dauguma ir jie 
nubalsuos prisidėti prie Grai
kijos. Nepasitenkinimas ir A- 
merika, kad jos vardu paleis
tas siūlymas repatrijuoti grai
kus iš Turkijos, o į Turkiją 
grąžinti turkus iš Kipro. Tur
kų spauda kursto ginklu ginti 
turkų teises Kipre. Pačioje sa
loje tebeina ginkluoti susidūri
mai

Visas konfliktas praktiškai 
jau yra palaužęs Nato rytinio 
sparno vienybę.

Parama kviečių augintojam
Kongrese bal. 9 priimtas pla

nas kviečių augintojam parem
ti. Ūkininkai, kurie sutinka pri
siimti kontrolę, gaus paramos 
2 dol. už kviečių bušelį, kurį 
parduos vidaus rinkoje mais
tui 1.55 dol. eksportui. Kvie
čiu pasėlių plotą turi sumažin
ti 11 proc.; už kiekvieną ak
rą gaus paramos 5-6 dol-

apie 13,000 balsuotojų. Vienas 
iš reikšmingiausių anketos 
duomenų — tai balsuotojų re
akciją į pasiūlymą papildyti 
JAV konstituciją nuostatu, lei
džiančiu laisvai kalbėti maldą 
viešosiose mokyklose. Atsaky
mai pasiskirstė taip: 80.7 proc. 
už maldą viešosiose mokyklo
se, 14.6 proc-.— prieš ir. 4.7 
proc. — neapsisprendę. Laik- 

- raščiai pabrėžta, kad rezulta
tai labai įspūdingi. Kongresma
nas John S. Monagan atstovau
ja penktajai Cpnnecticuto val
stybės apygardai-

jau praėjo dvdji motai, a mo- 
teris vis nepalaidota

1961 gruodžio 5 Wallingfor- mėje. Žemesniojo teismo nu- 
de, Conn-., mirė Olga Gallagh- sprendimas sustabdytas, 
er, 45 . metų. Jos vyras Ken- by]a neišspręsta ir mirusio- 
neth Gallagher, nepranešęs gi- sios kūnas jau daugiau kaip 
minėms apie jos mirtį, atidavė dveji metai dar nepalaidotas, 
velionę laidotuvių direktoriui Jurg. Ežer.

bet

Lietuviškos Balandžio 26 
sekmadienį, 3 v. p.p.

Apreiškimo parapijos salėje

Nepraleiskite progos 
pasidžiaugti

• Lietuvos liaudies papročiais 
o Tautinių šokių pynėmis 
•,, Gražiosiomis dainomis

Vaidina Putnamo bendrabučio mergaitės

Po programos ŠOKIAI VESTUVES

Vliko pirmininkę 
. dr. A. Trimaką 

prisiminus
Vliko pirmininko dr. Anta- 

' no Trimako mirtis labai sukre
čiančiai buvo pajusta paties 
Vliko, jį sudarančių organiza
cijų ir plačios lietuvių visuo
menės. Jo gedėjo ir kitų tau-

rodydamos ištikusio didelio 
nuostolio supratimą. Atėjo 
taip( paj:, žinių, kad pavergtoje 
Lietuvoje gedėjusieji laisvo
jo pasaulio radijo stočių pra
nešimus ir prie velkmies kars
to pasakytąsias atsisveikinimo 
kalbas, tą žinią skaudžiai per
gyveno ir ryžtingo kovotojo už 
Lietuvos laisvę mirtį apgailes
tavo. *

Lietuvos diplomatiniai atsto
vai ir konsulai visuomenės or
ganizacijos ir atskiri asmenys 
su giliu liūdesiu žodžiu^ laiš
kais, telegramomis ir spaudo
je yra pareiškę Vlikui savo už
uojautas. Kiti, vieton užuojau
tų, aukojo Lietuvos laisvinimo 
reikalams, pasiųsdami tas au
kas Tautos Fondui.

šie faktai rodo, jog ne tik 
Lietuvos pareigūnai, bet ir vi
sa lietuvių visuomenė kartu 
su Vliku tvirtai stovi Lietuvos 
laisvinimo kovų fronte ir pa
garbiai įvertina tame fronte 
kovojusius ir kovojančius- Jau
triai išgyvenusi Vliko pirminin
ko mritį, mūsų visuomenė pa- ' 
rodė ryžto dar aktyviau jung
tis į Lietuvos laisvinimo dar
bą ir visokiariopai stiprinti, Vli
ko veiklą.

Šiuos išgyvenimus, pareiški
mus ir pasižadėjimus Vilkas 
priima su didele pagarba bei 
dėkingumu. Mūsų - vedamoji 
dėl Lietuvos laisvės kova ne
sustojo ir nesustos- Mirusiuo
sius pakeičia naujos jėgos, ir 
mes drąsiai žvelgiame pirmyn, 
pasitikėdami ne tik ateities ga
limybe, bet ir savo jėgomis 
žūtbūtinei tautos kovai laimėti 

ir pavedė sudeginti. Bet čia į- 
sikišo mirusios tėvai Sampson 
ir Evelyn Tkaczjk, gyv. Anso- 
nia Conn., ir užprotestavo, rei
kalaudami laidoti žemėje—ka
puose, kaip reikalauja jų reli
gija — rusų ortodoksų graikų 
katalikų nuostatai. Ginčam ki
lus, mirusios kūnas buvo padė
tas kapuose apmaldytoje patal
poje- .

1962 sausio 8 North Haven 
teismas pavedė mriusios vyrui 
rūpintis žmonos kūno palai
kais, bet jos tėvai ir sesuo Ju- 
lįa Cravens padavė apeliaciją 
aukštesniajam teismui, nurody
dami velionės religiją ir kitus 
motyvus ir reikalaudami, kad 
būtų palaidota kapuose — že-
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Kartojame savo prašymą
Prašėm* nebe vieną kartą 

korespondentų ir straipsnių au
torių atsižvelgti į laikraščių re
daktorius bei spaustuvės rin
kėjus: rašyti aiškiai, nesuglaus- 
tai ir su lietuviškais ženklais.

Neaiškus raštas yra toks, 
nuo kurio nusunktas ‘devintas 
vanduo’. Tai organizacijų atsi
šaukimai, pranešimai, aplink
raščiai, spausti per kalkinį po
pierių- Siuntėjai, norėdami vie
nu ypu pasigaminti daugiau 
nuorašų, juos taip nublukina, 
kad beveik neįmanoma išskaity
ti. Tuo būdu sau darbą paleng
vina, bet užkrauna laikraščių 
redaktoriam bei rinkėjam. Jei 
nebūtų norima paremti lietu
viško darbo, tektų tokius raši
nius mesti į krepšį.

Taupydami popierių ir pašto 
ženklus, tie patys siuntėjai sa
vo pranešimą sugrūda į nedi
deli lapelį tokiu eilučių tirštu
mų, kad *nė uodas snapo ne- 
įkišty’. Negalima pataisyti nė 
paprasčiausių klaidų. Kai toks 
raštas ne tiek jau svarbus vi
suomenei ar laikraščiui, kiek 
pačiam siuntėjui, tiktai iš ma
lonės jį perrašinėji ir galvoji: 
kad tiktai malonės prašytų, 
•bet dar prašo — darbo.

*

Lietuviški ženklai sudaro 
rimtą problemą- 'Kai rašoma 
mašinėle be lietuviškų ženklų 
ir jų ranka nesudėliojama, da
romas dvigubas blogis: lietuvių 
kalbai ir redakcijom/ Lietuviš
kas raštas be reikiamų ženklų 
yra nebe raštas, nes jį dar rei
kia paversti suprantama kal
ba. Ilgiau taip berašant, gali
ma visai nuprasti nuo lietuviš
kos gramatikos.

Vieni ženklų nededa, nes ne- 
bepatarko jų sudėti- Tai gana 
aišku iš viso teksto: nemoka 
gerai lietuviškai. Kiti yra žmo
nės nemandagūs. Geba taisyk
lingai lietuviškai rašyti, bet 

ženklus sudėlioti palieka redak
toriam- Kokią turi teisę ne
baigti savo darbo? Pusiau atlik
tas darbas yra toks, kuri nu
metame atgalia ranka. Ar atei
na į galvą, kad tuo būdu ne 
tiktai save parodome nepalan- 
Idoje šviesoje, bet galime už
gauti tuos, kuriem tenka tą 
darbą atbaigti?

Didžiosios raidės yra dar vie
na plintanti piktžolė. Iš ameri
kinių reklamų pasimokyta iš
tisai didelėm raidėm pabrėžti 
vardus įstaigų, organizacijų, 
laikraščių ir net asmenų. Kai 
tas pats žodis kartote kartoja
si ištisai didžiom raidėm, susi
daro įspūdis, tartum būtų rek
lamuojamas koks ‘vaistas’ ar 
šiaip ‘prekė*. Ji turi smigte 
smigti į akis bei atmintį ir dėl 
•to rėkiamai pabrėžiama. 
Straipsnyje toks pabrėžimas 
nusmelkia turinį. Atrodo, ne 
tiek svarbu, kas rašoma, bet 
apie ką rašoma. Joks santūrus 
asmuo ar įstaiga nenorėtų bū
ti taip ‘pagerbti*.

Pradinėm didelėm raidėm ne
trukus pradėsime rašyti visus 
daiktavardžius, kaip daro vo
kiečiai, bet jie galvoja kada 
nors tokios rašybos atsikratyti. 
Negi mes ją įsivesime, nusižiū
rėję į amerikinę spaudą, kur 
pradinėm didžiom raidėm ra
šomos antraštės ir šiaip dau
giau jų vartojama. Lietuviška 
rašyba yra nuosaikesnė. Pradi
nių didžiųjų raidžių daug ma
žiau vartoja. Užtat didžiom rai
dėm nerašome bendrinių žo
džių, jeigu jie nėra pavadini
muose, kaip klubas, radijas, pa
rapija, mokykla, choras, komi
tetas, prezidiumas ir t-t čia 
jokia ‘pagarba’ nereikalinga.

Apskritai reikėtų daugiau sa
vo gimtąją kalbą gerbti ir 
stengtis taisyklingiau ir tvar
kingiau rašyti-

Soviaty Sąjungoj# tikintieji 
jaučia nepaprastai didelį, bru
talų spaudimą ir baimę. Re
miasi tiktai dviem viltim: kad 
Dievas neapleis ir kad Vaka
rų krikščionys užtars. Komu
nistai iš Dievo šaipėsi ir tebesi- 
šaipo, net Jo vardą rašydami 
mažąja raide, bet paiso, kaip 
užsienis reaguoja. Prieš užsienį 
stengiasi prisidengti: — neigia 
tikėjimo persekiojimą, tekalbė- 
dami apie ateistinės propagan
dos laisvę, ir ieško ryšių suda
ryti įspūdžiui, kad Sovietų Są
junga tikėjimą pakenčia-

Praėjusiais metais buvo ieš
koma ryšio su Vatikanu, atsi
lankius pas pop. Joną XXIII 
Chruščiovo dukrai 4r žentui. Po riais totoriais. .Jie tvirtai laikė-
ilgo kalinimo buvo išleistas 
Lvovo arkivysk. Slipyj ir Gru
zijos apaštališkasis administra
torius. Vatikano susirinkime 
buvo Rytų Bažnyčios stebėtojų 
iŠ Sovietų Rusijos. Ar jiem tik
tai leido nuvykti ar įsakė, sun
ku pasakyti.

Abiem atvejais tėra tik poli
tika, nesiderinanti su prakti
ka pačiame krašte. Leningrade 
(Petrapilyje) yra religijos paži
nimo muziejus, kuris anksčiau 
vadinosi ateistiniu. Pakeitimas 
padarytas dėl užsieniečių lan
kymosi, bet eksponatai palikti 
tie patys- Ką galima pažinti 
tame muziejuje? Yra paveiks
lų, vaizduojančių, kaip visų 
konfesijų dvasininkai kovojo 
ir tebekovoja prieš demokrati
ją, laisvę, pažangą ir komuniz
mą ... Tai vadinama religijos 
pažinimu.

ATVANGA PRIEŠ SMŪGĮ
Kai ieškoma ryšio su Roma, 

nereikia manyti, jog tai reiš
kia susitaikymą ar kokias nuo
laidas. Tai tiktai priemonė nuo
seklioje akcijoie ir taktikoje. 
Žinoma, kad Sovietų Sąjungo
je, neskaitant satelitinių kraš
tų, (bet įskaitant Baltijos kraš
tus), katalikų yra apie 8 mili
jonai- Si mažuma didelėje gy
ventojų masėje .rusų komunis
tų laikoma ‘sekta*.

Sektom duodama atvangos, 
nes tikima jų išnykimu. Ką gi 
reiškai įvairios sektos, kai jos 
neturi nei bažnyčių, nei dvasi
ninkų, nei organizuotų bend
ruomenių? Tikima savaimingu 
išnykimu, kai tik krašto gerovė 
pakilsianti. Tačiau ramybėje 
nepaliekamos. Pavyzdžiui, bap
tistai ir Jehovos liudininkai 
puolami, kaip amerikiečių 
(Wall Street) šnipai.

| Tikinčiųjų slėgimas už geležines uždangos

KOVA SU ISLAMU 
Ht 1YDAIS

Naikindami islamo tikėjimą, 
Rusijos komunistai turi atsi
žvelgti į užsienio politiką, kaip 
ir katalikų atžvilgiu. Privengia 
sukelti pasipiktinimą arabų pa
saulyje. Užtat su tuo “didžiuo
ju religijos trupiniu’*, islamo 
tikėjimu, elgiasi atsargiau, ne
gu su savais stačiatikiais. Maho
meto išpažinėjas, be to, yra 
kietas.

Josef Panovvski pasakoja, 
kad 1962 metais jis turėjo pro
gos atvirai išsikalbėti su ketu-

si savo tikėjimo. Vienas iš jų 
pašiepiamai prasitarė, kad žmo
gų bedievį jis laiko žemiau už 
šunį.

žydai nesudaro išskžrties iš 
kitų konfesijų. Jie taip pat 
persekiojami ir niekinami. Sio

KOVOJANTIŠ partizanas, —- Dagio skulbtūra iš sukilimam paminėti surengtos 
parodos Chicagoje.

nistai kaltinami tarnaują ‘sve
timiem ponam’. Tuo ‘svetimu 
penu* laikomas Izraelio prezi
dentas, vadinamas amerikiečių 
kapitalistų vergu Tuo būdu 
kiekviena konfesija, kurios 
centras nėra Sovietų Sąjungo
je, laikoma subversine, o tai 
reiškia kaltinimą valstybės iš
davimu.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS
Visoje Sovietų Sąjungoje su 

užimtais Baltijos kraštais, tu
ri trk dvi kunigų seminacijas: 
Lietuvoje ir Latvijoje. Čia yra 
ir eilė bažnyčių. Sovietų Rusi
joje po vieną katalikų bažny
čia yra Maskvoje, Leningrade 
ir Tiflise (Gruzijoje). Galimas 
daiktas, kad katalikų pamaldos 
dar laikomos Odesoje. Ameri
kiečių ambasada Maskvoje tu
ri savo kepelioną, kuris aptar
nauja užsieniečius katalikus. 

Tačiau nemažai kunigų veikia 
be leidimo, dirbdami fabrikuo
se ir anglies bei rūdos kasyk
lose.

BOLŠEVIKAI KAIP NACIAI
Nepaslepiamai aišku, kiek 

daug panašumo yra tarp buvu
sio vokiečių nacių (hitlerinin
kų) režimo ir sovietų-rusų sa
vivaliavimo. Sovietų Rusijos vi
daus ministerijoje yra specia
lus skyrius bažnytiniam reika
lam. Suktu įstatymu siekiama 
išrauti tikėjimą vaikam ir jau
nuoliam- Tiesa, milžiniškoje te
ritorijoje tas spaudimas nėra 
visur vienodas, šen ir ten pasi
taiko, kad komjaunuolis arba 
partietis atsilanko į pamal
das, tačiau iš organizacijos tuo
jau nepašalinamas.

Antireliginė propaganda ver
čiasi gana primityviom priemo
nėm. Pavyzdžiui, “Liternatur- 

naja Gaąeta” laikraštyje teko 
skaityti laišką vieno “astrono
mijos kandidato”, vadinasi, 
mokslo žmogaus, kuris siūlo 
gaminti daug pigių teleskopų 
(žiūronų), kad žmonių masės 
galėtų matyti, jog debesyse nė
ra balto, barzdoto žmogaus 
sosto (atseit, Dievo). Tą patį 
esą gali liudyti ‘mūsų astro
nautai’.

POPAI PO KARTUVĖM
Atezimo muziejuose. — toks 

muziejus yra net ir garsiame 
Zagprsko vienuolyne, — vaiz
duojamas savo dienas atgyve
nęs materializmas. Rodomi pa
veikslai garsaus mokslininko 
Galilėjaus, kaip jį inkviziciją 
kankina. Matai caristinės Ru
sijos laikų kartuves ir po jom 
ortodoksų Bažnyčios kunigus- 
popus, lyg jie būtų nuo kar
tuvių nebeatskiriami: laimin
tų caro laikų egzekucijas. Po
pai taip pat vaizduojami gaš
liais patvirkėliais, girtuokliais, 
lėbautojais, kai šiandien jie 
gyvena dideliame skurde. Kaip 
ir Hitlerio laikais Vokietijoje, 
išradami dvasininkų ‘nedori 
nusikaltimai’ ir tie šmeižtai pla
čiai garsinami.

(Bus daugiau)

Sukilimų paroda 
Chicagoje

Balandžio 4 Jaunimo Cent
re Chicagoje atidaryta Lietu
vos sukilimam paminėti paro
da. Dalyvauja 18 dailininkų, 
išstatyta 25 kūriniai.

Parodai buvo senokai reng- 
tąsi- Buvo paskelbtas konkur
sas 1863 metų sukilimui atžy
mėti. Prie jo prijungta ir 1941 
ir vėlesnė rezistencija — par
tizanų kovos, užtrukusios iki 
1950 m.

Jury komisija pirmos premi
jos nepaskyrė niekam. Antrąją 
premiją gavo dailininkas Alek
sandras Marčiulionis už skulp
tūrą “Prieš aušrą”, trečią — 
dail. Liudas Vilimas už paveiks
lą “Partizano mirtis”.

Tema buvo labai plati. Dai
lininkai vaizdavo ir 1863 metų 
sukilimą ir partizanines kovas, 
bet savo kūryboj išryškino 
daugiau tragiškas nuotaikas. 
Kažkodėl dėmesio nepatraukė 
herojinė dvasia, kurios taip 
pilna visose mūsų kovose Ji 
dar tebelaukia mūsų dailinin
kų dėmesio.

ROŽĖ MAINELYTĖ

ATOSTOGOS
TOLIMUOSE RYTUOSE

Praeitų motų gruodžio 7 ry
tą išvykau atostogų. Buvau ap
sivilkus vilnoniu kostiumu, su 
kailiniais, tai aerodrome teko 
sušilti, kol atlikau visas cere
monijas- Lėktuve ^eit nume
čiau kailinius ir patogiai atsisė
dau. Nuo šio momento praside
da mano atostogos.

Labai mėgstu skristi lėktuvu. 
Kai jis tik pradeda burbt, jau
čiuos kaip devintam danguje. 
Vos spėjom pavalgyti pusry
čius, štai ir CMcogo. čia turė
jau sustoti ir paimti savo sese
rį Oną Bertašienę, kuri taip 
pat, kaip ir aš, skrido papi
gintu bilietu su manim. Chica
goje palikau ir savo kaitimus, 

—jų nereiks: juk važiuoju į 
šiltuosius kraštus.

Sprausminis lekia viršum de
besų taip greitai, kad tos pa
čios dienos 11 vai. mes jau ir 
Los Angoloj*. Gruodžio mė
nuo, o aplinkui palmės žaliuo
ja, gėlės žydi. Šilta.

čia nutariau sustoti porai 
dienų, nes Los Angeles nuo

New Yorko toli, sunku atva
žiuoti.

Priėjau prie vieno iš Pan 
American Airlines tarnautojo, 
rodau užrašų knygelėje dr. Gu
dausko telefoną ir klausiu ang
liškai: ar čia bus »žmie<rtinis 
ar vietinis pasikalbėjimas.

Jis pažiūrėjo į mane ir sako:
— Is he from South Ame

rica?
— No, from Chicago! — su

šukau.
Tada jis man tarė lietuviš

kai:
—Bet jis lietuvis!

Tai gi f kokia laimė, ieškoda
ma lietuvio, kitą Beturį sura
dau aerodrome. Jo pavardė bu
vo Kuzavinis, prieš šešerius me
tus atvykęs iš Pietų Amerikos. 
Jis pasiūlė man visokį patarna
vimą. Turėjo ir mano pažįsta- 
mų Dabšių telefoną.

Jie mane tuoj pasiėmė iš 
aerodromo ir labai nuoširdžiai 
vaišino, aprodė miesto įžymi- 
bes ir priglaudė nakčiai-

Pirmiausia nuvežė į Forest 
Lawn Memorial Park, kur yra 
labai gražios kapinės. Jos atro
dė kaip didelis, gėlėm išpuoš
tas parkas. Viduryje yra lyg 
teatro salė, kurioje kabo di
džiausias paveikslas Amerikoje, 
— tai Jan Styko “Nukryžiavi
mas”. Visi skuba jį pamatyti- 
Patekome ir mes į salę, kur 
su iškilme buvo atitraukta už
danga k parodytas paveikslas. 
Visas rodymas truko apie va
landą laiko

Toje pačioje salėje yra por
tretai tų žmonių, kurie šį pa
veikslą įgyvendino: dail. Jan 
Styko, muz. Paderewskio, ku
ris finansavo, ir dr. Huberto 

Batono kuris nupirko sklypą ir 
pastatė namą paveikslui. Taip 
ir susimąsčiau — tai dviejų 
lenkų bendras darbas; ar tokį 
darbą padarytų lietuviai?

Sutemus dar aplankėm ob
servatoriją, o rytmety — lietu
višką šv. Kazimiero bažnyčią, 
čia sutikau daug pažįstamų: 
Bern. Brazdžionį, J. Tininį, mu
ziką Budriūną. Iš čia nuvyko
me pažiūrėti Santa Monikos 
kurorto, pavaikščioti gražiais 
pajūriais- Grįždami pravažiavo
me Beverly Hills, kur gyvena 
kino žvaigždės, bet, deja, nė 
vienos nematėm. Užsukom pas 
režisierių Kaributą, kuris pri
kalbėjo dar pasilikti dieną ir 

pamatyti Disneyland, Hunting- 
tono biblioteką. Kitą dieną jis 
pats mus ten vežė, bet — buvo 
pirmdienis, ir visa buvo užda
ryta. Juokėmės, kad taip nesi
sekė.

Aplankėme vaškinių statulų 
muziejų, čia sudėta kino 
žvaigždės, padarytos ir kai ku
rių filmų scenų. Kai kur taip 
gerai padaryta, kad net stebė
tis reikia. Paskutinė stovi Ma- 
rilyn Monroe balinėje suknelė
je- Ji nelabai panaši. Aplan
kėm Nutsbury Farm, kur iš
saugota senovė. Dar nuvežė į 
kitas kapines, kur palaidoti Ru- 
dolf Valentino, Tyrone Power, 
Cecil de Mille ir kiti. Prie 
Rudolfo Valentino urnos iki 
šiai dienai nespėja nuvysti gy
vos gėlės.

Los Angelėje sutikti žmonės 
mieli ir labai vaišingu Išsibū
davome, lyg su artimiausiom 
giminėm ir išvykom toliau.

Skridom į Honolulu 34,000 
pėdų aukštyje. Per Ramųjį 
vandenyną teko anksčiau skris
ti iš Panamos į Limą, Peru, iš 
Limos į Santjago, Čilėje. Kai 
savo vaizduotę paleidi į darbą 
ir pradedi galvoti, kas dedasi 
žemai, kokios ten vandenyno 
gelmės, pasidaro nejauku. Bet 
— išsigąsti nebėra kada, lėk
tuvas tuoj leidžiasi Honolulu. 
kuriuos matei televizijoje, ki
ne.

Didžiausius žiedų vainikus te
gauna tik oficialūs žmonės, 

'kaip prezidentas, arba kokie gi
minės tave su vainiku pasitin
ka. Jie yra gana brangūs —4 
dol- Tačiau kiekvienam kelei
viui atvykstant ir išvykstant 
prisega orchidėją.

Pirmas įspūdis — labai blo
gas. Apsiniaukę, lietus pila it 
iš kibiro. Panašu kaip Lietuvo
je lapkričio mėn., tik kad šil
ta. Čia lietaus sezonas yra kaip 
tik gruodžio mėn. Pirmą dieną 
buvo labai mažai saulės, antrą 
dieną saulės pragiedruliuose 
galėjome išsimaudyti-

Vajkštinėįom ir visa apžiūrė
jom- Žmonės visaip apsirengę. 
Matysi vyrus ir moteris su šliu

rėm klapsint, trumpom kel
nėm, auksiniais batais. Resto
ranų ir prekių 'kainos beveik 
tos pačios kaip Amerikoje. Ste
bėjomės, kad tokiame šiltame 
klimate neturi kitų vaisių, o 
tuos, kuriuos perkame New 
Yorke. Ir net kainos tokios 
pat.

Radome šveicarišką restora
ną, kur pusryčiam kepė bly
nus su rūkščia grietine. Porci
ja 60 centų.

Per dvi dienas apžiūrėję kal
nus, gėles ir pajūrius, trečios 
dienos rytą, pavalgę šveicariš
kų blynų, išskridom toliau — 
į Tokyo.

(Bus daugiau)



DARBININKAS 1904 m., Mianouv i

Kryžius keliauja į New Yorką
Balandžio 22 New Yorke ati

daroma pasaulinė parodą. Pa
rodos aikštė pasipuoš gra
žiu 30 pėdų aukščio lietuvišku 
kryžiumi, kurį iš Chicagos į 
New Yorką šiomis dienomis iš
veža žinomas vilnietis veikėjas 
Valerijonas Šimkus, pagaminęs 
kryžių savo dirbtuvėse, Wil- 
low Springs, m.

Reportažas iš Chicagoc

Jokūbas Stukas, prieš metus 
iš New Yorko atvykęs į Chica- 
gą, ieškojo žmonių, kas paga
mintų kryžių. Arch- J. Molo
kas paruošė modelį, bet kon- 
traktoriai prašė nemažų sumų. 
Gi Lietuvos paviljono rengėjai 
New Yorke pinigų tada visai 
neturėjo. Buvo kreiptasi į Va
lerijoną Šimkų, kuris sutiko 
imtis darbo, neprašydamas jo
kių avansų, tik pasitikėdamas 
aukotojų gera valia.

Į talką petys petin stojo Sop- 
hie Barčus šeimos radijo va-

landėlė Chkagoje, vedama Al
donos ir Felikso Daukų. Šių 
atsidavusių lietuvių milžiniš
kos propagandos dėka, jiems 
jau pavyko surinkti Chicagoje 
minėtam kryžiui per 2500 dol- 
Nors pats kryžius kainuoja 
apie 4000 dol.

Kuo ypatingas šis reprezen
tacinis kryžius, kurį jau greit 
pamatys New Yorko lietuviai? 
Kryžius atsirems į 50x50 pė
dų žemės plotą. Aplink bus 
tvorelė ir gėlės. Iš keturių šo
nų bus 5 laiptų palipimas prie 
kryžiaus. Bus galima atnešti ir 
padėti gyvų gėlių puokštes. 
Ant kryžiaus užrašas — Žuvu
sioms už Lietuvos nepriklau
somybę”. Kryžių puoš visa ei
lė skulp. R Mozeliausko statu
lų: Partizanas su motina, Vy
tis, Mindaugas, Vytautas. So-

PRIE LIETUVIŠKO KRYŽIAUS statybininkas Valerijonas Šimkus, (k.), 
architektas Jonas Molokas (v.) ir skulbtorius Ramojus Mozoliauskas (d.).

Nuotr. J. Klevio

pūlinga Dievo Motina, šv. Ka- * 
zimieras. Rūpintojėlis, Aušros 
Vartai ir visa eilė kitų.

Kryžiaus stogeliams parink
tas labai stiprus raudonmedis, 
kuris gali stovėti iki 100 metų. 
Specialus varnišius pagamin
tas pagal žinomo chemiko dr. 
A. Damušio formulę- Padaryta 
viskas, kad kryžius kuo ilgiau
siai išsilaikytų ir didžiuosiuose 
Amerikos vartuose į pasaulį 
nuolatos primintų Lietuvą, jos 
vardą, jos tautines ir religines 
aspiracijas.

Panašus kryžius Vai. Šim
kaus iniciatyva prieš pora me
tų buvo pastatytas Portlande, 
prie Ramiojo vandenyno. Da
bar .štai, antrasis švies ir prie 
Atlanto, kur New Yorko ir 
apylinkių lietuviai intensyviai 
ruošiasi didžiosioms iškilmėms 
— Lietuvių dienai pasaulinės 
parodos metu.

Kai mūsų dainos negalės į- 
sijungti į bendrą masinį chorą, 
tegu didysis kryžius primins 
Chicagos lietuvių aukas ir ge
rus norus. VI- Rmjs.

SKULPT. RAMOJUS MOZOLIAUSKAS prie statulėlių mode
lių, kurie bus panaudoti lietuviškam kryžiui pasaulinėje paro
doje. Nuotr. J. Klevio.

Dovana gegužės mėnesio Marijai
V. Gdžiiūnas, O.F.M.

PROTESTAS MARGUČIŲ ŠVENTĖJE
Norwood, Mass. — Balfinin- 

kų rengta marguųių šventė 
šalpos reikalams praėjo su gra
žiu pasisekimu. Pasisekė dėl to, 
kad visi vieningai pareiškė 
protestą prieš komunistų teis
mą dabartiniam Balfo reikalų 
vedėjui kun. L. Jankui. Taip 
pat norėta pareikšti kun- L. 
Jankui moralinė paramą, kad 
jis dar stipriau ir uoliau dirb
tų šalpos darbą.

Į parengimą maloniai tei
kėsi atvykti buvęs Norwoodo 
klebonas *uin. J, švagždys, ku
nigas A. Klimas, buvęs čia vi
karas. buvęs ilgametis Bal
fo skyriaus pirmininkas M. Go- 
fensas, dabartinis skyriaus pir
mininkas Bliudnikas su žmo
na ir daug kitų Balfo rėmėjų- 
Buvo svečių ir iš Bostono, jų 
tarpe Balfo skyriaus pirminin
kas ir direktorius A. Andriulo- 
nis, inž. K. Barūnas su žmo
na ir dar keletas. Dalyvavo lie
tuviu ir iš kitų apylinkių. Nor-

woodo lietuvių parapijos kle
bonas kun. A. Abračinskas, 
dėl svarbios priežasties atvyk
ti negalėjęs, atsiuntė savo au
ką 10 dol- Jam atstovavo vika
ras kun. A. Janušonis.

Meninėje dalyje gražiai dai
nomis palinksmino solistas B. 
Povilavičius iš Dorchesterio. 
Jam akomponavo muzikas V 
Kamantauskas iš Norwoodo.

Dovanas laimėjimam auko
jo: Al. Navickas, P. Gofensie- 
nė iš Brocktono, J. Martišius, 
A. Martišiutė. J- Svidras ir B. 
Kovas. Margučių visiem sve
čiam parūpino Andriūnai iš 
Brocktono.

Parengimui vadovavo ir jį 
pravedė Norwoodo Balfo sky
riaus pirmininkas Povilas Ty
la. Visi gražiai ir nuoširdžiai 
dirbo. Pelno gauta arti 200 dol. 
Visiem — rengėjam ir sve
čiam — nuoširdžiai dėkojame

Balfininkas

PASIKALBĖJIMAS SU DIAGNOZĖS AUTORIUMI
(Tąsa iš praėjusio nr.) VITALIS ŽUKAUSKAS

Šiandien lietuviškame teatre 
vyksta kova ne tik už lietuviš
kąją, bet ir už idėjinę drama
turgiją. Publika ateina į teat
rą labai tolerantiškai nusiteiku
si, pasirengusi dalyvauti vaidi
nime su kūnu ir siela, ir tokią 
publiką apvilti būtų nusikalti
mas- Pramoginis, beidėjinis, 
tuščias ar nuasmenintas teat
ras tokio angažamento neturi 
ir todėl publika nuo jo nusi
gręžta. žiūrovas ima pykti, 
kai bandoma jį “penėti šaukš
tuku”, jo vaizduotę plauti “de
vintu vandeniu”.

Šiandiei mūsų publikos ne
prajuokinsi kadaise komedijo
se naudotom priemonėm, kaip 
griuvimu, kojos pakišimu, 
plaktelėjimu per užpakalį, ne
tikėtu išgąsdinimu ir p- Mūsų 
publika yra rafinuota, pažangi 
Ji sprendžia, nelaukdama 
veiksmo pabaigos, palenkia vie
nus vaizdus kitiems dar jiems 
nepasibaigus, daro savo išva
das, neišgirdusi paskutinio žo
džio. Ji apsiskaičiusi, išsimoks
linusi, prisižiūrėjusi įvairių 
filmų ar TV programų, todėl 
ją prajuokinti, pradžiuginti, ją 
2 valandas Įdomiai užimti ir jos 
dvasinį interesą patenkinti — 
nėra jau taip lengvas ir pap
rastas uždavinys.

Su formalistine literatūra šio 
tikslo nepasieksi, ir pačią idė
ją, kaip kilni ir gera ji bebūtų, 
sunaikinsi. Teatras man yra 
šventovė, mano idėjinis credo, 
mano žodžio prisikėlimas iš 
numirusių! Ir jeigu šitie ma
no troškimai DIAGNOZĖJE 
realizuojasi — ji yra literatū
ra!

5. Kritikų yra iškeltas pozity
vus Jūsų charakterių pobūdis, 
jų teigiamas vaizdavimas, kaip 
jūs padarete ' ^era žmogų” 
juokingu? Ar Jūsų teatras nė
ra vadinamo absurdo teatro an
titezė, kur kaip taisyklė veikė
jas yra neigiamas personažas?

VITALIS ŽUKAUSKAS, kuris 
Brooklyne stato Diagnozę, links
mina publiką Philadelphijos tauti
nių šokių šventėje balandžio 4. 
Nuotr. V. Gruzdžio.

BROOKLYNO
VAIDINTOJŲ TRUPE

PHILAOELPHIJOJE balandžio 4 buvo tautinių šokių šventi. Nuotr. V. Gruzdžio.

balandžio 25
šeštadienį 7 vai. vak.

! (punktualiai)

: APREIŠKIMO PARAPIJOS 
SALĖJE

> No. 5th ir Havemeyer St..
i Brooklyn, N. Y.

vaidina
Anatolijaus Kairio

£ 3 veiksmų komediją

Režisierius
VITALIS ŽUKAUSKAS

Dekoracijos
Marijos Žukauskienės

Scenos paruošimo darbai 
Petro Petraičio

Vaidinime dalyvauja:
Vida Gintaiitaitė 

Marija Žukauskienė 
Tadas Alinskas 
Stasys Dėdinas 
Stasys VaŠkys 

Vitalis Žukauskas

$2.50 asmeniui
$1 50 studentams

į

I

Aš pats esu optimistas, to
kie yra ir mano veikėjai. O 
optimizmo žymės yra gera nuo
taika. pasitikėjimas laiminga ir 
šviesia žmogaus ateitimi, šva
rus ir sveikas juokas. Blogas 
pavyzdys nebūtinai duoda ge
rą rezultatą, todėl, manau, nė
ra būtina piešti neigiamus ti
pus vien dėl to, kad būtų ga
lima iš jų pasijuokti- Nors kū
ryboje aš nesu moralistas, bet 
laikau žemu dalyku juoktis iš 
nelaimingo žmogaus, jau ir 
taip nuskriausto, kadangi jis— 
blogas. Humoras ir juokas sly
pi kūrėjo stiliuje, technikoj, ne 
būtinai veikėjuose. Toks juo
ko iškėlimas, žinoma, reikalau
ja išprususios auditorijos, bet 
mūsų. Auditorija,. kaip jau mi
nėjau, yra pakankamai išpru
susi ir ja galima pilnai pasi
tikėti.

Gyvenime, sakoma, žmonės 
yra įdomesni ir geresni, negu 
knygose, o aš stebiu gyvenimą 
iš gerosios pusės, ne blogosios. 
Mano veikėjai nėra fikcijos, 
sukurti tik tam vienam atve
jui, bet gyvi žmonės, imti iš 
realios kasdienybės, tik pakeis
tais vardais- Jie visi mums ge
rai pažįstami, paprasto užsi
ėmimo, kokių yra 80%, todėl 
jucs lengva identifikuoti, paly
ginti ir pasisavinti.

Sakoma, knygos rašomos 
apie ypatingus žmones, o aš ra
šau priešingai — apie ne ypa
tingus žmones, tik apie ypa
tingus jų išgyvenimus. Bet 
ir tie “gerieji žmonės” verda 
tame pačiame perdirbimo kati
le. sielojasi dėl savo ir savo 
vaikų ateities, blaškosi tarp 
realybės ir svajonių, ieškoda
mi durų išeiti iš savo ranko
mis susikurto pasaulio, kuris 
jų nebepatenkina. Bet tokių 
durų nėra. Rezultate — juokai-

Ar mano charakteriai yra an
titezė ‘absurdo teatro’ hero
jams. ne man atsakyti. Gal 
taip, gal ne. Norėčiau tik pa
žymėti, kad aš į absurdo teat
rą netikiu, nes jis atidengia 
tik dalį žmogaus ir iš juodosios 
pusės, iš tos pusės, iš kurios 
prasčiausiai žmogus matomas. 
Kada individas skyla į tūkstan
čius savyje nesusiderinančių 
spalvų, nebeabpažįsta savęs 
tarp savo paveikslų ar veidro
džių, kada beviltiškumas tam
pa tikslu, o jis pats “idea fix” 
— susidaro absurdo teatras. 
Tai daugiau ligoninė negu teat
ras.

Absurdo teatrą aš vadinu 
skurdo teatru. Jame veikėjai 
tiek susmulkėja. kad ieško ne 
šviesos tamsoje, kaip žmogaus 
prigimtis įtaigotų, bet tamsos 
šviesoj-

Čia duodu trumpa * ‘absur
dišką-’ pavyzdėlį iš vienos ma-

Gegužės mėnuo — tai 
gražiausias pavasario laikotar
pis, kada sužaliuoja laukai ir 
miškai, pražydi gėlės ir visa 
gamta, nuvilkusi sunkų žiemos 
apsiaustą, ir atbudusi, džiau
giasi. Pralinksmėja ir žmogus, 
kur jis begyventų. Eina į gam
tą. ieško gražių vaizdų, džiau
giasi žiedais ir pilna krūtine 
geria kvepiantį pavasario orą.

Pavasaris — tai Dievo dova
na žmonėms. Bet jis gali būti 
ir žmonių dovana Dievui- Iš 
tikro, daugelį gražių švenčių 
Bažnyčia švenčia pavasarį: 
Kristaus prisikėlimą, Dangun 
žengimą, Šv. Dvasios atsiunti
mą, Svč. Trejybę ir Dievo Kū
no šventę, o visas gegužės mė
nuo skirtas Marijos garbei. Jei 
šias šventes prasmingai šven
čiame ir save bei savo darbus 
Aukščiausiajam paaukojame, 
tai ir yra mūsų dovana Dievui-

Gegužės mėnesį laikomos 
pamaldos, kalbamos maldos ir 
giedamos giesmės taip pat yra 
mūsų dovana gegužės mėnesio 
Karalienei. Lietuvos vaikučių 
renkamos laukų, pievų ir miš
kų gėlės ir jomis puošiami Ma
rijos paveikslai taip pat yra 
dovana mūsų ir mūsų žemės 
motinai. Juk nėra didesnės do
vanos Motinai už nuoširdžios 
meilės ir pagarbos pareiški
mą.

Meilę ir pagarbą ugdome 
stengdamiesi pažinti mylimą 
asmenį. Būdami Marijos žemės

no komedijų apie absurdo teat
rą:
PIRMAS: Aš meldžiuos važiuo
damas motociklu.
ANTRAS: Gasolinas ...
PIRMAS: Jūs netikit, kad aš 
meldžiuos važiuodamas moto
ciklu. (Ilgesnė pauzė) Pabandy
kite .. ■ (tyla) Visi žmonės taip 
meldžiasi...
ANTRAS: Bet čia niekas moto
ciklais nevažinėja?
PIRMAS: Užtai čia niekas ir 
nesimeldžia-

6. Ką dar šia proga norėtu* 
mėt pasakyti?

Palinkėti sėkmės. Jums, po
ne Režisieriau, Jūsų bendradar
biams, aktoriams ir visam pa- 
gelbiniam personalui. Gero pa
sisekimo ir pasitikėjimo, išei
nant į sceną su nauju veikalu.

vaikai, mes turime stengtis ją 
pažinti, kaip pažino ir mylėjo 
mūsų tėvai. Tokiam pažinimui 
priemonę kaip tik dabar 
mums duoda į rankas Tėv. Kor
nelijus Bučmys, O-F.M., savo 
knyga GEGUŽES MENUO, ku
rią ką tik išleido Tėvai Pran
ciškonai.

Ši knyga, tai darnion pynėn 
supintas mąstymų rinkinys, 
kuriame kiekvieną gegužės mė
nesio dieną gvildenama vis 
nauja, išganinga, dangiškosios 
mūsų Motinos gyvenimo ir ant
gamtinio veikimo apraiška. 
Trumpuose trijų puslapių skai
tymuose autorius tėvas Korne- 
lius Bučmys, O-F.M. paprastu 
patrauklu, lengvu, visiems 
suprantamu žodžiu apibūdina 
antgamtines Marijos savybes, 
jos dalyvavimą žmonijos at
pirkime ir motinišką nuolatine 
globą.

Įvadinis skaitymas yra pava
dintas: “‘Lietuva — Marijos 
žemė”. Tarsi, norėta pasakyti, 
kad mes esame jos pavaldiniai 
ir mylimieji vaikeliai. Taip, tai 
buvo praeityje! Mūsų tėvai mo
kėjo mylėti Mariją, bet ar ją 
mokame garbinti mes, klajū
nai, išblokšti iš savo Motinos 
žemės? Štai knyga — imkime 
ją ir skaitykime! Ji išmokys 
mus, kaip reikia garbinti ir 
mylėti Mariją.

Knyga pirmoje eilėje skirta 
skaitymui gegužinių pamaldų 
metu, bet ji tinka skaityti ir 
mąstyti kiekvienam tikinčia
jam Dievo Motinos mylėtojui- 
Kaina $1.50 Gaunama "Darbi
ninko” administracijoje, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y- 11221.

Socialistinės lenktynės
Jugoslavijoje vienas laikraš

tis organizavo konkursą žinių 
perdavimo greičiui. Tuo pačiu 
metu viena žinia buvo skirta 
perduoti telefonu, telegrafu, 
karveliu ir automobiliu iš Za
grebo į Liublianą, už 80 my
lių. Greičiausias pasirodė au
tomobilis — nuvežė per 1 vai. 
32 minutes, toliau telefonas— 
per 2 vai. 15 min., karvelis per 
2 vai. 49 minutes ir paskiau
siai telegrafas — per 2 vai. 50 
min. Kiti 3 karveliai visai ne- 
prisistatė (gal pro uždangą pa
bėgo?).

Kviečiame įsigyti New Yorko vyru okteto plokštelę

MES ŽENGIAM 
SU DAINA

Plokštelėje Įdainuota 17 lietuviškų liaudies, žygio ir pramogi: 
dainų. — įsigydami plokštelę iš Okteto, paremsite jo darbą 
įgalinsite išleisti antrą plokštelę.

plokštelių 
plokštelių 
plokštelių 
plokštelių

Užsakymus su čekiu

NEW YORKO VYRŲ
% V. ALKSNINIS — 45-44 167 St., 
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$4.00 
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OKTETAS
Flushing, N. Y. 11453 
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COSMOS PARCELS 
ENPRESS CORP.
(Licensed by Vnesposyltorg U SSR)

LABAI patikima ir vadovaujanti firma Jungtinėse Vals
tybėse. turinti daug patyrimo siunčiant dovanų siuntinius 
į visas USSR dalis. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Visi 
siuntiniai apdrausti. Gavėjas nieko nemoka. Skyriai svar
besniuose miestuose. Visi mūsų skyriai turi sandeliuose 
pasirinktinai aukštos kokybės prekių dovanoms žemomis 
kainomis. Del nemokamų informacijų ir kainoraščių susi
žinokite su bet kuriuo mūsų skyrium.
JŪS taip pat per mus galite užsakyti savo giminėms ir 
draugams daiktus, gamintus Sovietų Sąjungoje, kaip tai: 
automobilius, šaldytuvus, televizijos aparatus, siuvamas 
mašinas ir 1.1. Jūs čia apmokate pilną dovanos kainą Pri
statymas garantuotas.
DEL pilnų informacijų rašykite ar skambinkite vyriau
siai įstaigai —

45 West 45th Street Room IIOI 
Telefonas Cl 5-7905 
New York 36, N. Y.
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Ralfo jubilėjinis seimas
Šių metų sausio-kovo mėne

siais Balfo Centras bendrajai 
šalpai gavo 25,242 dol. Vasa
rio 16 gimnazijai per Balfą 
buvo nusiųsta 8,043 doleriai, 
Saleziečių gimnazijai — 1,300.

Nors pajamos gautos šiais 
metais, bet pinigai daugiausia 
aukoti 1963 metų rudens Bal
fo vajuje. Stambesnės sumos 
buvo gautos iš Chicagos, New- 
ai’ko, Clevelando, Brooklyno.
Balfo šalpa

Sausio — kovo mėn. Balfas 
išsiuntė i okupuotą Lietuvą 58 
siuntinius 3.653 dol- vertės. 
Lenkijos, Vokietijos bei kitų 
kraštų lietuviams buvo išsiųs
ta per 200 vartotų rūbų siun
tinių. sumokant arti 2000 dol. 
vien pašto išlaidų.

Balfas sausio-kovo mėnesiais 
sušelpė daugeli grynais pini
gais, pasiųsdamas Vokietijoje 
dol., Austrijon — 550, Austra
lijon— 150, ir į kitus kraštus 
— 465. Viso per tris mėnesius 
išleista 16,971 dol-
Direktoriu suvažiavimas

Balfo Įstatai liepia direkto
riams posėdžiauti kas pusme-

Nauji Lituanistikos Instituto nariai
Lituanistikos Instituto Tary

ba slaptu balsavimu patvirtino 
Instituto tikraisiais nariais aš
tuonis kandidatus, kuriuos iš
rinko atitinkami Instituto sky
riai. Naujieji nariai yra: Lie
tuvių kalbos skyriaus — dr. 
Antanas Klimas (University of 
Rochester) ir dr. W.R. Schmal- 
steig (University of Minneso
ta); Lietuvių literatūros sky
riaus — dr- Jonas Aistis (Lib- 
rary of Congress) ir dr. Al
fonsas šešplaukis (Columbia 
University); Lietuvos istorijos 
skyriaus — dr. K.R. Jurgėla 
(Voice of America), dr. Vytau

MAIRONIO šeštadieninės mokyklos mokiniai Brooklyne klausosi pasakos. Nuotr. R, Kisieliaus.

Lietuvos prezidento ANTANO SMETONOS mirties 20 metų sukakties 
minėjimas, kuri ruošia 25 New Yorko lietuviu organizacijos, Įvyks 
sekmadieni, gegužės 3

Tą dieną už prezidento Antano Smetonos vėlę bus pamaldos visose New 
Yorko lietuvių katalikų ir evangelikų bažnyčiose ir pasakytas atitinka
mas pamokslas.

Minėjimas - akademija bus 4 vai. popiet. Statler-Hilton viešbutyje. 7th 
Avenue ir 33 gatves kampas. New Yorke.

Pagrindiniu kalbėtoju pakviestas T. Juozas Vaišnys. S.J.. iš Montrealio. 
Kanados. Bus meninė programa ir iškilmingi pietūs. Įėjimas i minėjimą- 
akademiją auka 2 dol.. kartu su pietumis 10 dol.

Minėjimui Ruošti Organizacijų Komitetas

BALFO CENTRO ŽINIOS

tį. Šio pavasario direktorių su
važiavimas šaukiamas balan
džio 18, Philadelphijoj. Suva
žiavimas prasidės 10 vai. ryto 
lietuvių muzikinio klubo salėje. 
Direktoriams nei už posėdžius 
nei už kelionę neatlyginama. 
Dėl tos priežasties buvo atsi
sakyta šaukti suvažiavimą pra
eitą rudenį. Dėl didelių kelio
nės išlaidų nebuvo drįsta šauk
ti tokio suvažiavimo Chicagoje, 
kurioje prieš 20 metų Balfas 
buvo įsteigtas-

Direktorių suvažiavimo pro
ga Philadelphijoj Balfo sky
rius, vadovaujamas A. Bacho, 
rengia viešą vakarą.
Jubiliejinis seimas

Balfas jau veikia 20 metų. 
Amerikos Lietuvių Taryba ko
vo 24, 1944 sukvietė į Chicagą, 
Morrisono viešbutį, visuome
nės veikėjų pasitarimą šalpos 
fondo reikalu. Tai buvo stei
giamasis Balfo susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 22 visuome- 
vės veikėjai. Tiksliau išsireiš- 
kus, tai buvo pirmasis Balfo 

tas Kavolis (Defiance College, 
Ohio) ir dr. Tomas Remeikis 
(St. Joseph’s College. East Chi- 
cago. Ind.); Lietuvos geografi
jos skyriaus — Birutė Saldu- 
kienė (U.S. Geological Survey). 
Dabar Institutas turi 32 tik
ruosius narius, du nariu talki
ninku ir 22 narius rėmėjus-

Instituto narių visuotinis su
sirinkimas įvyks gegužės 2 ir 
3 d. Washingtone. Pradžia: ge
gužės 2 d. 9 v. 30 min. ryto. 
Vieta: Dupont Plaza Hotel. Vi
si Instituto nariai ir rėmėjai 
kviečiami dalyvauti- 

direktorių suvažiavimas, už
trukęs dvi dienas.

Jubiliejinis Balfo seimas nu
matomas šaukti New Yorke, 
Padėkos dienos savaitgalį. Tuo 
reikalu atitinkamus nutari
mus padarys direktorių suva
žiavimas Philadelphijoje-
Rusams nepatinka

Lietuvos okupantai rusai 
dar 1944 metais įvairiai truk
dė Balfui įsisteigti. Rusų karo 
misija net oficialiai protestavo 
dėl Balfo Washingtone, o lie
tuviai komunistai ir jų spauda 
vedė ir tebeveda nuolatinę ko
vą.

1944 nebuvo leista Balfui 
siųsti atstovą į karo nuteriotą 
Lietuvą. Pirmoji Balfo parama 
gėrybėmis Lietuvai dingo kaž
kuriam Rusijos uoste. O buvo 
siųsta per Russian War Relief 
78,500 svarų rūbų, 3,007 sv. 
batų bei medikamentų. Visos 
dingusios siuntos vertė siekė 
100.000 dol. 1945 metais per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
Balfas pasiuntė Lietuvon 20, 
000 dol., kad už juos būtų nu
pirkta Lietuvai medikamentų. 
Rusai gerybes priėmė Maskvo
je, bet atsisakė Balfui ir net 
Amerikos ambasadai paaiškinti, 
kaip ir kur tos gerybės buvo 
panaudotos.

Ir vėliau rusai visaip trukdė 
Balfo darbus. Šiemet Balfo rei
kalų vedėją net nuteisė už akių 
dėl to, kad dirba Balfe, kurio 
net adresą paduoda ir vadina 
jį Vatikano ir Washingtono 
agentu-
Balfo rėmėjai New Yorke

Pasibaigus 1963 m. Balfo va
jui New Yorke, matyti, kad 
čia yra per tūkstantis šeimų, 
remiančių pinigais ir gėrybė
mis Balfą. Jie beveik pastoviai 
suaukoja per metus apie 7, 
500 dol. ir per 10,000 svarų 

.rūbų. K.L.J.

TAUTINIŲ šokių šventėje Philadelphijoje dalyvavo Philadelphijos ir Baltimorės šokėjų grupės. Nuotr. V. 
Gruzdžio.

VIENERI METAI BE DR. J. LEIMONO
Atvelykio saulėje juokiasi 

kalnai ir kloniai. Miškas pa
vasarinio skaidrumo, permato
mas. Krūmų šakelės — tik 
pratrūkti, o tamsmėlis ežeras 
toks plynas plynas. Tylumas 
ir laukimas, lyg iš Viešpaties 
rankų išėjus •. .

Iš lėto vaikštau paežerėmis. 
Sustoju prie pirmojo ežerėlio, 
kur prieš keliolika metų gimė 
Bostono dramos ratelio min
tis. Čia tada su mumis buvo 
Brazdžioniai, Leimonai ir dar 
vienas kitas. Svetingame kraš
te jautėmės jau šiek tiek prigi
ję, bet dar iki skaudumo jau
trūs lietuviai- Vienas po kito 
degamieji klausimai. Iškyla ir 
Bostono lietuvių scenos reika
las.

Daktaras Leimonas, gerų 
sumanymų entuziastas, įtaigiai 
siūlo: “Tik kalbėkim su Gus
taičiais, — jie tikrai sutiks". 
Pasiryžta — padaryta. Dramos 
būrelis augo, klestėjo.

Dabar — lyg kelinto pava
sario ąžuolaitis šiurenąs per
nykščiais lapais, lyg nebeža
lias. Bet tegul tik užkaitins sau
lė. suūš vėjas. — vėl jo šakos 
susiūbuos . •. Vėl žybtelš sce
nos šviesa, vėl vers mąstyti, 
verkti ar juoktis išradingoji 
Aleksandra . .

Toli, toliau negu pati Lietu
va. Brazdžionio ugningas žo
dis. Bet atsišaukia atsiaidi per 
platybės tolumas ■ . . Tik vieno 
balso veltui suklusęs lauki, vel
tui žvelgi per kalnelį. . Nebeat
eis, neatsilieps, nebeapgaubs 
tave dvasios šiluma, begalinio 
gerumo širdimi - . . Išėjo dr. 
Leimonas pačiame jėgų pilnu
me į negrįžtamą šalį, užmerkė 
šviesias akis, kurios tik meile 
ir padrąsinimu žvelgė . . •

Pasipažinau su velioniu tik 
Bostone, nors seniai pažinojau 
iš tolo — skaičiau spaudoj, 
girdėjau per radiją, mačiau di- 
džiuosios jaunimo sūkuriuos .. 
šaukiantį, uždegantį, liudijan
tį tiesą kalėjime. . . Baisiai kan
trų ir atlaidų, vos besišypsan
tį. su Vaižgantu beieškantį dei
mančiukų. kraštutinai tikintį 
jaunu žmogumi ir tuo tikėji
mu grąžinantį į tiesos kelius 
net tuos, kurių nei barimas, 
nei įrodinėjimas jau nepasie
kė. Žiūrėk, nedrausmingą jau
nuolį pastatys kitų priešakyje, 
o tas jau ir besitaisąs: kalbė
sis ir tarsis lyg su sau lygiu, 
kantriai klausysis ir menkiau
sio pasiūlymo, vis maloniai pri
ims. suras ką nors gero, pasi
gėrės. iškels, pažadins sveiką 
ambiciją, pakels savigarbą. Vi
sais tikėjo ir pasitikėjo. Ar vi
si jį suprato ir įvertino? . .. 
Kas suprato — tie gerbė, my
lėjo. galėjo šokti dėl Daktaro 
žodžio į ugnį. Jei iš šimto vie
nas kitas nuvylė — tie patys 
nusivylė nusigrįžę nuo šauks
mo į jaunvstės didybę, nuo 
šauksmo, dažnai ateinančio tik 
vieną kartą.

Būdamas su Daktaru, jautei
si labai laisvas •. . elgtis, kal
bėti, daryti gerai. Tai buvo 
kažkokia didelė jėga, atrišanti 
tiesos žodį, išgaunanti gerą pa
siryžimą- Kaip atsakysi tam, 
kurs pats ėjo, darė, kalbėjo, 
sielojosi visais mūsų reikalais 
— jaunimu, šalpa, politika, 
spauda, menu, literatūra .Am
žinai pilnas gerų sumanymų, 
atviras visoms problemoms. Jo 
■namuose nebaigiami posėdžiai; 
tuščiam kieminėjimui niekad 
neturi laiko. Taikliu Brazdžio
nio priminimu: -“Aš tik su rei
kalu . ■.”

Jo akivaizdoj drįso sumany
mus kelti ne tik vienaamžiai, 
bet ir jaunytis moksleivis ar 
kaimo bernelis. Teks šiltas ir 
laukiąs jo žvilgsnis. Kita ver
tus. ta pati jėga pančiojo ne
tašytą elgseną ar netauškė, ne
apkalbinėjo. nesiriejo.

O nuolaidumas — kad tik 
diskusijose priešininko neuž
gautų. Tad ir mylėjo jį visi. 
Sąmoningo priešo, turt būt. ne
turėjo. Kas nesutiko, tas ger
bė Daktaro mintį, diskutavo, 
bet nekerštavo.

Visi kultūros darbai jam bu
vo geri, bet tik lietuviams

A. A. DR. J. LEIMONAS

Pagerbs kleboną kun. AL Zanavičiu
New Haven, Conn. Balandžio 

26, sekmadienį. 6 vai. vak. šv. 
Kazimiero parapiečiai ruošia 
pagerbimo bei priėmimo va
karienę naujam klebonui ku
nigui Aibei tui Zanavičiui. Jis 
nėra svetimas šv- Kazimiero 
parapiečiam bei New Haveno 
lietuviam, nes šioje parapijo
je buvo vikaru 7 metus. Pasi
žymėjo savo simpatingu būdu, 
lankė ligonius, senelius, teikc 
paguodos nelaimėse, daug dir
bo su jaunimu. Kun. A. Zana- 
vičius yra taurus lietuvis, pa
triotas, gražiai lietuviškai kal
ba ir rašo

Kas neturėjo dar progos ar
čiau susipažinti su nauju kle

naudingi. Reikėjo — vaidino 
“Atžalyne" siuvėją, Žiogą. Ir 
kaip vaidino.' ■. • Ligi šiandien 
gyvas, priežodin virtęs: ‘ ‘kai 
vedlug manęs" . . . Iškilo lietu
viškos mokyklos reikalas — da
lyvavo delegacijose pas reikia
mus viršininkus, taikė, kad tik 
katalikų rimtis nesuirtų, kad 
lietuviškas reikalas laimėtų. 
Eina ir į Piliečių draugija lie
tuviško kultūros reikalo stip
rinti. O kaip uoliai dirbo su 
Vyčiais. Ilgus metus redaguo
damas jų žurnalą, pritraukda
mas talkon amerikietę lietuvai
tę Jociūtę, V. Kulbokienę 
mergaičių skyriaus redaguoti, 
“iškasdamas” visi naujų auto
rių, gerino, plėtė žurnalą, 
kaip įmanydamas, kai dažnas 
tik pečiais traukė, kad reikalas 
nebe labai gyvas. Bet tikėji
mas gaivina, o šalta kritika 
marina.

Draugystėje gyvas, ekspan
syvus, darbe tikslus ir didžiai 
sąžiningas, jaunimui — tėviš
kas ir prisirišęs visa širdimi, 
draugams ištikimas ir pasiau- 
kojąs. rinktinės knygos ir be-

( nukelta i 8 psl.)

ELIZABETH, N.J.

Šv. Petro ir Povilo parapijoj 
40 valandų atlaidai bus balan
džio 19. 20 ir 21. Vakarais 
7:30 bus giedami mišparai, va
dovaujant varg. V. Mamaičiui- 
Pamokslai bus sakomi Tėvo 
Klemenso Kačinsko, pasijonis- 
to. Prelatas M. Kemežis kvie
čia parapiečius ir svečius gau
siai dalyvauti pamaldose. A.Z-

NEWARK, N.J.

Balandžio 5 ramovėnų rū
pesčiu buvo surengta Antano 
Smetonos 20 metų mirties su
kakties minėjimas. Iš ryto 
10:30 v. šv. Trejybės bažny
čioje buvo atlaikytos šv. Mi
šios. Po mišių parapijos salėje 
buvo minėjimas ir pietūs. Pa
skaitą skaitė dr. B. Nemickas- 
Minėjime dalyvavo virš 10 0 
žmonių. (N) 

bonu. kviečiame atsilankyti, 
susipažinti ir jį pagerbti. Labai 
džiugu, kad kun. A. Zanavičius 
sugrįžo į mūsų parapiją, kurią 
jis mylėjo.

Nuoširdžiai sveikinam kun. 
A. Zanavičiu. mūsų naują kle
boną. ir linkim tvirtos sveika
tos ir Dievo palaimos pastora
cijos darbe.

Rengimo komisija kviečia vi
sus sugražinti užsakymų bilie
tus. kad žinotume, kiek daly
vaus vakarienėje Taip pat ko
misija prašo draugijų bei orga
nizacijų nerengti kitų parengi
mų ta diena, bet visus daly
vauti priimtuvių vakarienėje.

M.

— Hartford, Conn Darbinin
ką galima gauti ir užsisakyti 
A L’stjanausko vedamose 
krautuvėse ir namuose: Ameri
can and Foreign Trading Co. 
62 Whiting Lane, W. Hartford 
5. Conn Telefonas 233-8030. 
Naujiem skaitytojam pirmais 
metais Darbininko prenumera
ta tik 5 dol.

— Washingtone, D. C, JAV
1 b apylinkės steigiamasis 
susirinkimas įvyks balandžio 
19 d. 3 vai- popiet Krivickų 
bute: 50 Nicholson St., N.W., 
Visi VVashingtono ir apylinkes 
lietuviai kviečiami dalyvauti.

— Lituanistinės mokyklos 
vakaras Hartforde bus balan
džio 18, šeštadienį, šv. Trejy
bės parap. mokyklos salėje- 
Programą išpildys aktorius Vi
talis Žukauskas. Savo nauju re
pertuaru prajuokins iki ašarų. 
Muz. M. Jaras gros čelio, ak-
ompanuos muz. J. Petkaitis. 
Po programos bus šokiai; gros 
Radionovo orkestras. Pelnas 
skiriamas lituanistinei mokyk
lai.

— Lietuvių Fondo metinis 
susirinkimas šaukiamas gegu
žės 16, šeštadienį, 1 vai. po
piet Chicagoje. III. (5620 So. 
Claremont Avė., Jaunimo Cent
re). Susirinkimo darbotvarkėje 
LF tarybos, valdybos, kontro
lės, investavimo ir informaci
jos komisijų pranešimai, disku
sijos dėl pranešimų ir prane
šimų tvirtinimas. LF 1 3 narių 
ir kontrolės komisijos rinki
mai. LF vajaus reikalai- Visi 
Lietuvių Fondo nariai yra kvie
čiami susirinkime dalyvauti. 
LF nariai, kurie susirinkime 
asmeniškai nedalyvaus, yra 
prašomi įgalioti kitus. įgalioji
mus siųsti asmenims, kurie yra 
įgaliojami, arba LF valdybai, 
kuriai yra pavesta tvarkyti šio 
susirinkimo dalyvių registraci
ją. Asmenys, kurie šiame su
sirinkime atstovaus Lietuvių 
Bendruomenės vienetam (apy
linkėm ir 1.1.) ar kuriom kitom 
organizacijom, esančiom LF 
nariais, privalo turėti savo va
dovybių raštiškus įgaliojimus- 
Si pranešimą skelbia Lietuvių 
Fondo Taryba.

Waterbury, Conn. — “Dvy
lika brolių juodvarniais laks
tančių” bus šį savaitgalį tris 
kart statomos. Prašome pasi
rinkti tinkamą laiką- Pirmas 
vaidinimas bus šeštadieni — 
2 vai. popiet, antras 7 vai. va
kare. Sekmadienį, balandžio 19 
bus trečias vaidinimas 4 val- 
pepiet.

Šia proga sutelktas pelnas ir 
artistų pasiaukojimas eis lietu
viško filmo — ‘ ‘Lietuviškos 
vestuvės” gamybos išlaidom 
padengti.

Scenos veikėjai bus apsiren
gę kaip tikri paukščiai-garniai. 
varnai, arai, raganos, varlės ir 
varnais lakstantieji broliai.

š. m. gegužės 4 sukanka vie- 

neri metai, kai Visagalio pa

šauktas paliko mus mylimas 

vyras ir tėvas

A A

JUOZAS LEIMONAS
Jo brangiam atminimui ba 

landžio 26, sekmadieni, šv. 

Petro lietuviu bažnyčioje So. 

Bostone aukojamos šv. Mišios 

ir po to šventinamas pamink

las Naujosios Kalvarijos ka

pinėse.

Draugai ir pažįstami maloniai 

prašomi dalyvauti.

STASĖ LEIMONIENE

ir sūnūs



EGLUTE JUŠKAITE ii Elizabetho su lėle Atvelykio šventėje.
Nuotr. P. Ąžuolo

Katalikių Moterų S-gos velykinis 
stalas Brooklyne

Katalikių Mot. Sąjungos 29 
kuopa Atvelykyje suruošė vely
kinį stalą. Svečių susirinko ga
na daug- Rengėjom teko pa
ruošti daugiau stalų, nes nesi
tikėjo tiek daug norinčių daly
vauti vaišėse.

Vidury salės buvo papuoštas 
velykinis stalas: iškilmingai 
gulėjo kalakutas, jam lyg pavy
dėdamas nemažas kumpis, ro- 
liados, Įvairios kimštos ir kep
tos mėsos, babkos, pyragai ir 
kiti lietuvišku papročiu paruoš
ti valgiai. Pačiame stalo vidu
ry stiepėsi į viršų
(Baumkuchen), o šalia jo dide
lė paršelio galva, rodos, tik iš 
daržo prisirovusi petruškų ir 
kitų žalumynų, įsikandusi mar
gutį. apsisukusi aplink kaklą 
dešra, žiūri iškilmingai Į visus 
susirinkusius. Lėkštėse marga- 
vo Įvairių raštų ir spalvų vely
kaičiai.

Kuopos dvasios vadas kun. 
A. Račkauskas, sukalbėjęs ata- 
tir karną maldą, pašventino ve
lykini stalą. Mok. T- Dzrkienės 
kanklininkės. Maironio šešta
dieninės mokyklos mokinės J. 
Balsytė, R. Leleivaitė. R- Na
vickaitė, R. Stonytė ir L. Sur- 
dėnaitė padainavo keletą lie
tuviškų dainelių, pritardamos 
kanklėmis. Kanklininkės yra 
tarp 8-10 m. amžiaus. Jas pa
ruošti skambinti ir dainuoti T. 
Dzikienės įdėta daug kantry
bės ir darbo. Mergaitės atliko 
savo programą labai gražiai- 
Jų dainos ir kanklių švelnus 
skambėjimas išspaudė ašarėlę 
ne vienai ten buvusiai klausy
tojai. Moksleiviai ateitininkai 
— R. Navickaitė, M. Sandan- 
vičiutė ir P. Sandanavičius — 
svečius prajuokino linksmu ei
lėraščiu. Pasirodo, kad ir Mo
terų S-gos 29 kuopa savo na
rių tarpe turi dainininkių. Vie
na iš jų. Stramaitienė, pritar
dama gitara, padainavo lietu
viškų dainelių-

T*
Krikšč. demokratę 

konferencija
Dvimetinė Lietuvių Krikš- 

* čionių Demokratų Sąjungos 
konferencija įvyks Clevelande 
gegužės 30-31. Konferencijoje 
bus paminėta Krikščionių De
mokratų pirmosios politinės 
programos 60 metų sukaktis. 
Be organizacinių ir sąjungą lie
čiančių kitų klausimų, atitin
kamus pranešimus padarys Vil
ko narys ir Sąjungos vicepir
mininkas St. Lūšys, CDUCE 

' ižd. ir CK narys Pn Vainaus
kas ir kt. Konferencijos proga 
Įvyks ir Leono XIH Fondo su
važiavimas bei Lietuvių Krikš
čioniškosios Demokratijos Stu
dijų Klubų pasitarimas. Bus 
renkamas sąjungos naujas cen
tro komitetas bei kiti organai. 
Bus konferencijos dalyvių ir 
kviestinių svečių pobūvis, ku
riame laukiame atsilankant 
aukštų svečių. Smukesni pra
nešimai bus pateikti skyriams 
raštu ir spaudoje. ajk

ItESTAUti&TS 
- ------------------------------------

KARL*8 Marinėm taa — Luneh or 
dine where cuisine M>d acenie bevil
ty exeel. Sea foo< ItbaterR. ateakA 
ateopa. For reeervRttaM call AN1 • 
•756: if no ansurer. 1-8111.
Bayviev Avė & AafcM SL North- 
port (tum North oe 25A.) — Enjoy 
the Bay-View. 1 ■ :

DISPLAY

ARMIENTO STUDIOS
Ilgo grojimo plokštelė

John M. Armiento—Designer. Crafts- 
man. Eccleriasticar windows. leaded 
windows. stataed glaas windows — 
Free Estimatea. 104 Railro&d Avė.. 
Hackensack. N. J.: 201 HU 9-0181.

i
Mylėsi Lietuvą iš tolo

ll-sios Dainų šventės rinktinė

For Better WMd|ng and 
Week-End Dancing

TUXEDO B>LLROOM
Offer the Baest 

Coli Fred — RE4-7335 
210 E. 86th Street > Srd Avenue 

New York'Ctty

Saierno Italian Restaurant - Finest 
Itoūrn R®st«»irant in Otieens. Sne- 
ci*> Lenten iHshes. Italian food. sens- 
ihle prtoes. Bring yo»T family: sne-

T*l. VI 6-97'•n. 117-11 Hillside Avė.. 
Ri'’hm«nd HiP. N.Y. — Open daily 
from 11 AM. Free parking.

CMINA PRINCE
97-32 63rd Roąd. Re®o Pnrk

------- Near Alenanders ------
Erotic Cantonese ecokta®'. special 
ho»>se dinners or savor«’ Polvnesian 
dishes: nsrtv ą'V'omtnodntions.

TAKE n»TT SERVICE
BR 5-7220

Susirinkusieji linksmai pra
leido laiką. Čia kalbos, čia juo
kai, ten jaunesnieji su kankli
ninkėms užtraukė linksmai 
bendrą dainą. Paįvairinimui 
buvo suruošta loterija, kurią

For v<*ur weddinsr! Its the Wake- 
field Terrace und^r the personai su- 
pervision of Al Ciardulto mer. Com- 
plete catering service. 2 new ball- 
rooms. hanųuets. shovvers. parties, 
etc.: religines eroun® sTJecial co^si- 
deratino. Call FA 4-7733 69< East 
241 St. (cor. White PI. Rd.» Bronx.

energingai pravedė ateitininkė
P. Ąžuolienė ir sąjungietė E.

Lynace Sales, Ine. Manufacturers. į 
Representatives & Distributors. Res-* 
taurant and Instltutional Supplies, į 
Glasssvare. Containers. Chinaware, ; 
Mops & Detergęnts. Paper A Party i 
Goods. See us for the very best. Spe- : 
cial attention to aU Church Socie- J 
ties. 603 Bushiwck Avė., Brooklyn ’i 
6. N.Y. GL2-2070 - GL2-2834. <

Scar- 
hardt Distributors of cold keg. can. 
bot tie beer and all flavors of soda 
by the case for all occasions. We de- 
liver to your home: special consider- 
ation to societies & religious groups. 
YOnkers 3-4292. 400 Sawmill River 
Road, Yonkers. Pick-up and Save!

AMAZING PRCCESS

No more faded or stained carpeting. 
Can be cleaned and dyed any color 
in your home or business.

CREATIVE CO.
New York City TE 8-2965

W I G S

High Fidelity $4-00

Galima įsigyti:

Stereo — 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 Willoughby Avė., Brooklyn N.Y. 11221

K. DOČKUS
1901 So. 49th Ct.. Cicero. III. 60650

PUIKI PROGA —
Suteikite džiaugsmo savo šeimai, draugam bei pažįstamiem!

Dovanokite

LIETUVOS KANKLES

Vaišėse dalyvavo Apreiški
mo parap. klebonas kun. N. 
Pakalnis, Balfo reikalų vedėjas 
kun- L. Jankus, Pasaulio Liet. 
Katalikių Organizacijų Sąjun
gos pirm. M. Galdikienė, Kat. 
Federacijos New Yorko ir New 
Jersey apskr. pirm. P. Ąžuo
las. kitų parapijų sąįungietės. 
ne mažas būrys ateitininkų ir 
kitų svečių iš New Yorko- Kle
benąs kun. N. Pakalnis savo 
kalboje pagyrė kat. moterų pa
stangas suruošti lietuvišku pa
pročiu velykinį stalą ir džiau-

raguolis - gėsi_ jaunimu, kad savo daino
mis ir skambinimu prisidėjo
prie vyresniųjų. Kun. N. Pakal
nio noras ir linkėjimas matyti 
daugiau bendradarbiavimo se
nesniųjų ir naujųjų lietuvių at
eivių-

V»<-i kritiniai siuvami mūsų siuvyk
loj. todėl Vainos pietos. Pirkdami 
bet |;a ateikite pas nris ir Jsitikin- 
s’te. tr.in pat nata’.some vpi’j- 
ni”s. kr-Hni-iins rnstanstns šalikus 
Istolst. Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio, 
minko ir kitu dirbiniu.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsca 2-1079 • CMelaea 2-0535

ALEX l>WANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK. N. Y.

Room 402

Sandanavičienė, ,o laimėjimo 
bilietus traukė kun. L- Jankus. 
Kuopos pirmininkė O. Kubilie
nė, E. Kezienė, A. Šmitienė ir 
kitos sąjungietės tikrai daug 
pasidarbavo, ruošdamos vaišes, 
ypač turėjo sukti galvą, kad 
maisto pakaktų visiems, nes 
nesitikėta tiek daug svečių.

Malonu pažymėti, kad Mote
rų S-gcs 29 kuopa taip gražiai 
parodė lietuviškus papročius. 
Dauguma jų šiame krašte yra 
jau 40-50 metų; tiek metų gy
vendamos, matė daug gera ir 
bloga, daugumas jų išaugino 
gražų būrį lietuviško jaunimo, 
sulaukė vaikaičių, daugumai te
ko savo artimus palydėti į ka
pus, bet tai, ką jos jaunos bū
damos parsivežė iš savo gimto
jo krašto- iki šiol neužmiršo-

PĄPPAS Restaurant Inn. 254 West 
14th St.. at 8th Avė.. N.Y.C. 
serve the finest food anywhere at 
moderate prices. King size helpings. 
Visit us when in this area and you 
will tell others. For reservations — 
call WA 9-9421.

LADIES IMPORTED WTGS 
Life time guarantee, 100'v imported 
Virgin hair. all shades, custom fitted. 
Easy time payments $59.95 up. Call 
for home demonstration. No obliga- 
tion — CY 9-4672.

Dažai dažymui ii lauko. Mūras, me
dis, cementas arba “stucco”. Dova
nai katalogas ir 100 spalvotų ‘chips’. 
Pirmos rūšies įvairūs dažai stogam 
ir sienom. Kainos nuosaikios. Kreip
tis adresu Paint-Point Products Co., 
Ine.. 99 S. 6lh Street, Brooklyn, NY 
Tel. ST 2-4560.

Ar mes, naujieji ateiviai, po 
40-50 metų mokėsime išlaikyti 
atsivežtus lietuviškus papro
čius, Įgytus daug geresnėm 
gyvenimo sąlygom? R.

LKI.i S-GOS Atvelyki-) šventėje rangu .lis. Nuotr. P. Ąžuolo.

INorilc «*er«>s meniškos fotografių* —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

tvalri'i progų: vestuvių. krikitvnu. gimtarfientn, pobūviu Ir kt nuo- 
tranku: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
O'Jn.........n-4 B--e, II v' M v

Tel. HYocint 7-4677

Suburbau dining with a 
Continental flavor

M ARCPIERE
Your Hosts:

Peter Corte - Mareo Gardenghi
Rte 110. MELVILLE. L.I.

CHapel 9-8221

MARY H. VIDERS, N SID
INTERIORS

6801 Bay Parkvvay

Brooklyn, N. Y. BE 6-7127

Alitalia Restaurant Excellent Itali- 
an-AJfnerican food. luncheons. din- 
ners. orders to take out. pizza. home 
catering for small parties, etc. Onen 
7 days (aeross from Mineola The- 
atre» Phone orders accepted. Call 
PI 6-8673 — 121 Mineola Blvd., Mi-

McSORLEY’S OLD ALE HOUSE

“We were here before you were 
bom”

OUR 110 YEAR

15 East 7th Street, N.Y.C. just East 
of 3rd Avenue — Gr 7-9363.

HOUSE OF FU PAPRAS FINE FURS

Open Overyday

Cocktails - Luncheon - Dinner 
Take Out Orders — Rear Parkin^ 

574 North Avė.. New Rochelle, N.Y.
NE 2-8821

WEEKENDS can be wonderful! 
when you spend vour evenings

with the nice people vonll meet at 
this lovely htxurious Club! Plūs the 
added attraction of sparkling enter- 
tainment in our sumptous Lounge. 
the music of Chic Morrison. etc. — 

IDA C. BECKER S 
LA MARTINIOUE

57 W. 57th St. (6th Ave.> PL 2-2234

If you are visiting New York — 
or just dinlng out — treat yourself 
to the Best —

RĘX RESTAURANT 
Continental Food at its superb Best 

147 E. 60th Street, N.Y.C.
TE 8-9739 TE 8-2024

TOY WAN RESTAURANT

Chinese Cuisine at Its Best 
Cocktails served as you likę them 

Open Seven Davs 
194 Canal Street New York City 

CO 7-2221

MOVERS

^av Phone Nigth Phone
MElrose 5-9196 CYnress 8-8250

EMIL A. LANGE 
MOVING and STORAGE

Local and Long Distance Movers 
•East or West Lange Movė the Best* 
731 Melrose Avė., Bronx 55. N. Y.

"For the Best Movė” call CL 7-2521 
Bogart-Camin Co. Van Service — 
Moving Jt Storage serving ai) 5 Bo
ras and Long Island From 1 piece 
to a complete home. Call us for rates 
and free estimates. FasL reUahle. 
courteo >s service. 1205 East 93rd 
Street. Brooklyn. N. Y.

COATS - JACKETS - BOLEROS
We repair and remodel 

20 years at the šame place 
133-63 41st Avė. «nff Main St.)

Jtlushing. L. I, . t

Girls’ Party Dresses We specialize ' 
in original gorgeous dresses for all 
special occasions. Custom made to 
your order for special parties wed- 
dings. communion, confirmation etc. 
Ali sizes thru Juniors. Phone for 
appointment MU 5-3869 Caradele, 
Ine., 168 Madison Avė., N. Y. City.

FO 7-4335 
EXTERMINATING

Bill Obrien’s Extenninating Service 
Ali work done at reasonable prices, 
all work guaranteed — Estimates 
cheerfully given. Special considera- 
tion to Reūigous Groups.

WEOOING

Prestige Formai Wear Tuxedo ren
iais & sales, all the latest styles & 
colors. tropical daytime strollers, 
rilk mohairs, Continental and ivy 
league styles, summer formals, eut- 
awavs, perfect fit guaranteed. Park
ing in rear. (516) OR 8-4822 — 2806 
Long Beach Rd., Oceanside, L.I.

Lenox Chalet — Modern luxurious 
Ballrooms for all occasions, accom- 
modate 75-1000. beautifully catered 
dinners and buffets for personalized 
weddings. Moderate prices. comple- 
tely air conditioned. 254 E. 2nd St.. 
off East River Drive. Houston St. 
E'cit. N. Y. C. — OR 3-1890.

LONG FRENCH BAKERS 
Patissier

Birthday and Wedding Cakes de- 
signed to .vour specifications. — 
1042 Madison Avė. betvreen 79th & 
80th Sts.. N.Y.C. Open Mon. thru 
Sat. to 6:30 PM.
BU 8-7880 BU 8-0798

Vtr-fnia 3-3605 — Photostats and Framing. VVedding, Portratt, Candid. 
Chiidrcn. Communion. Confirmation. Graduation. Reproductions, Commercial 

LIBERTY ART PHOTO STUDIO 
125-11 Liberty Avenue. Richmond Hill N. Y. 11419

Studio hours 9:30 to 9 — elosed Wednesday — Sun. 11 to 5:30 • F. ERBA

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją! 
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP- Ine.
nrie bendro' A* n,Atfmosi nerkset LITėS 

kelias. Litas bendrav* akcininku kapitale investuota peMngai iki 
12r; ir konservaiwiaf i trumpntaikes—užtikrinta< neskolas. pirmus 
’r nntH’« "mortrage". namus ir t.t. Prahai neMtaikhis. nedidelė ka
pitalo daR« vra inv»«tnn>T">a ir j A keltu Biržą. Šiuo metu vienos 
akcijos kaina —. $10.00. Po birželio 30 d. ii kaina bus pakelta.

Vl»rl< akeliu pif-tmo reikalais nn»Nrni* krrtntis:
V. VEBELIONAS 100-21 89th Avė.. Richmond Hill N.Y.; HI 1-8799 

ąrb*.
A. VEDECKA8. 83 Morgan St . Stamford. Conn. — Tel. 325-0897 
Darbo valandos: Oiokiadieniais 6-9 vai. rak,; leitadleniala 9-4 vaL

i

Pirmutinė pasaulyje kanklių muzikos plokštelė, įgrota Clevelando 
Ut. Vysk. M, Valančiaus mokyklos kanklių ansamblio, vadovaujamo 
Onos Mikulskienės. - - Keturiolika grynai lietuviškų melodijų!

Užsakymus, kartu su money order ar čekiu siųskite:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 RENWOOD AVENUE, EUCLID, OHIO, 44119

STEREO $4.95 MONO $3.95

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA

36-38-40 STAGG
ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai popiet.

87-09 Jameica Avė., Woodhaven 21. N. Y. Tel. Vi 7-4477

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maižytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa-

I
4.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. ! 
į 

200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y. |

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.

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

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

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQU0R STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

I03-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3 3544

GRANE SAVINOS &Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ.
47 and Hockwell Street. T«*l L A fayoi te :!-l<IX3

Nemokamai vieta automobilian.s

41 /2 % invfstment 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1952 metu vasario •
Pinigai jdėti prie* mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnetų 

Dividendai mokami sausio ir bepes 3*. <1 
Prašome aplankyti naują mūsų narr-ą

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt 9 00 iylo s 3v vnkaio. <\nt»ad it 
penktadienį 9 00 ryto — 5.00 vakaro; Aežiadlenma 
9:90 ryto — 12:00 dienon. Trečiadieniais uždaryta.



Contracting Co
151-45 6th Rd.

■■

VOUR ADE. FRANK FLORIST

sibs futbolo vienuolikės Laukia

L. L — TA *-1010.

!OOOGLENN R. COOK

Syocaet Fanerai Home

AUTO SERVICE

TW 4-8389

CANCRO FUNERAL HOMES,

CLEANERS
Kl 3-04*0 

GK 6-2/81 M
SAM’S

Taxi Service

&x>d Home Keepers Laundry and 
. Cleaners (Yankee Stadium area) — 
Quality dry cleaning, rapid Service,

ŠERIO MONUMENTĄL WORKS

blankets, eurtains, furniture coverą, 
bridal gowns, rūgs shampooed and 
cleaned; free storage A mothproof- 
ing, free pick-up - delivery. — 844 
Gerard Avė., Bronx, NY. ME 5-0417

PHILLIPS FUNERAL HOME 
79-02 Metropolitan Avenue 

Middle Village 
Airconditioned — Modern Chapels 

Friendly, first ciass service

3710 White Plains Rd., Bronx 
Dignified and Economical 

Funeral Service 
Chapels avallable in all Boros 

- KŠ 7-6464

I-29S4 
3-8ao9 
3-1/9Z 

LO 3-1446 
MU 
Grt 
HO 
HU

va. Knidkerbockeno taurė* 
varžybų pusiaubaigmeje Atle
tų priežiniidai yra Yonkers 
Hungariaus, sudarytas iš prity-

Best Wishe6 to the

Friends and Patrone

HERTEL TERMINAI
CORPORATION

200 Johnston Ave^ Jersey City, N J. 
Phone: 435 - 8745.

WĘISS & KATZ, INC.

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

Mes padidinome savo pa talpa a, kad galėtume genas 
patarnauti klijentain Prašome užeiti ir pasižiūrėti’

DAINUOJAME 
SU LIONE

Dėt didelio žmonių pareikalavi
mo grynai lietuviškų dainų, Lio
nės Juodytės naujas LP-1003 al
bumas jau išleista*. Gaunamas 
Darbininko Administracijoj 910 
Willoughby Avė, Brooklyn, N.Y., 
Mrs. A. Ginkus 495 Grand St, 
Brooklyn, N. Y. ir kitose vietose, 
kur pirmosios plokštelės buvo 
gaunamos. Kaina *5.00. Norin
tiems įsigyti dvi plokšteles, LIO
NE JODIS AT TOWN HALL ir 
DAINUOJAME SU LIONE, abi 
plokštelės ui *8.00. Didesniems 
kiekiams duodame nuolaidą. Pra
šome siųsti užsakymus su čekiu: 
Alex. Mathews, 256 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Ya

priaustas varžybų dalyvis- Pra
ėjus pro ji, galima būtų tikė
tis laimėti taurę.

Gaila, kad prasidėjus beisbo
lo sezonui lietuviai prmado 
sau patogią Bushvricko aikštę. 
Dabar tenka važmėti į Yon- 
kers, kur rungtynės įvyks T9>- 
bets Brook parke, kuris yra 
prie Saw MiU River Pkwy, Yon- 
kers, N.Y. Rungtynių pradžia 
3 vaL popiet

CAVALLO- KAPPUER, IMG.

pbone 51* PR 5-6030.

O'Shea. Fanerai Home under the <8- 
rection tad oumersMp of

Mr. CHARLES J. O*SHEA Jr

N.Y. tAL Hl 6-9300 <BUsa 9L SU, 
tton JRT Subvay).

HAPPY A JOYOUS 
BROTHERHOOD WBKK

to all our Friendn and Patrons

ST. MARTS

250 FOREST AVĖ.

LAKEWOOD, N. J.

Dabar jus galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
MOsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietu Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms ražy- 
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W.« Street, New York 36, N.Y. • TeĮ. CIrde 5-7711

Tikėkimės, kad Klivečkos 
sr. vadovaujami geltonai žalie
ji pasieks baigmę. Komanda 
rungtynėms nuo Atletų Klubo 
išvyksta 1 vai. popiet.

Šeštadienį State Cup varžy
bose mažučiai 4 vai , o jaunu
čiai 3 vai. žaidžia pas BW 
Gottschee. Jauniai sekmadieni 
žaidžia pas Blue Star, /

Pereitą sekmadienį iš mūsiš
kių težaidė jauniai, kurie ir vėl 
pralaimėjo pirmenybių rung
tynes prieš BW Gottschee B 
komandą pasekme 0:1 (0:0).

*1595
SKYUNE SPORTSCARS,

J •
6502 New Utrecht Avė., B|klyn

Tel.: CLoverdale 9-7199

Our Most smcere Greetings 

to all our Friends and

Edenwald

yra

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Romano Arlausko (Australi
ja) laimėtą partiją prieš did
meistrį Landųuist (Švedija) 
kitą — lygiomis užbaigta su 
švedu S. Nyman įdėjo Fem- 
schach žurnalas, kovo nr. Abi 
partijos iš pasaulinių koresp. 
p4>ių baigmės. Fernschach yra 
tarpt, koresp- šachmatų fede
racijos organas. E to pat žur
nalo matome, kad JAV ko
manda pasaulio koresp. p-bė- 
se laimėjo dar dvi pergales, į- 
veikusi Kanadą 4:2 ir Daniją 
4V2:1’/o. Ankščiau laimėjo prieš 
Prancūziją 5Vi: Vi- Pirmoj Len
toj žaidžiąs meistras Hans 
Berliner, Washington, DC,~ iš 

” penkių partijų gavo 4A/2 tš. (4 
pergalės ir lygiomis su dr- Bo- 
hatyrchuk, Kanada).

Povilo Vaitonio partija su 
A. Yanofskiu iš Kanados p-bių 
su gerais komentarais 
Chess Chat žurnale Nr. 2.

Tarpzoninės p-bės, Olandijoj, 
užtruks visą mėnesi: nuo geg. 
20 iki birželio 25 d. Į jas kva- 
lifikavosi 24 dalyviai iš viso 
pasaulio. JAV dalyviai: Bov- 
vy Fischer, A.- Bisųuer, S. Re- 
shevsky, pakaitas — L Evans.

Kanados čempionas D. A- x 
Yanofsky nevažiuoja, todėl 
vyksta antros vietos laimėto
jas Z. Vranesič.

Prieš 20 mėty, Kaune, LFLS 
šachmatų komanda (1944 ba
landžio-gegužės mėn.) įveikė 
Tilmanso dirbtuvės 4:2 (D. Ži
levičius. V. Skibniauskas, M. 
Brazauskas 1, Jz- Vilpišauskas 
Lo, M. Senkus J 2 ir K. Marke
vičius 1); laimėjo prieš LGSF 
5:3. (L. Abramavičius-Stankū- 
nas 1:0; E. Sikorskis -Padols- 
kis A. Zujus -A. Ketura
kis 1:0; M Brazauskas -žižys 
1:0; A. Binkevicius -Abramavi- 
čius 1:0; K. Markevičius-Kviet- 
kauskas A.. Kaminskas- 
Grigaitis 6:1; P. Preibys-^-a- 
bulis 0:1). Lygiomis sužaidė su 
stipriausia Akademinio Sporto

vadovas Klivečka
Pereitą šeštadienį Castle 

Harbor Inn, Bronze, New Yor- 
ko jaunių lyga šventė savo 
31 gyvavimo sukaktį. Vakaro 
metu atžymėti geriausias jau
nis žaidikas bei žymiausias 
jaunių vadovas. Su nuostaba 
ir pasitenkinimu tenka pra
nešti, kad žymiausiu jaunių va
dovu Jaunių Lyga išrinko mū
siškį Joną Klivečką už ypatin
gus nuopelnus ne tik lietuvių, 
bet ir viso New Yorko jaunių 
futbolo sąjūdžiui. Lygos pirmi
ninkas Walter Marburg savo 
trumpoje kalboje (dėrgesįo lie
tuviams kalbėtojams!) - pa
brėžė, kad Jonas Klivečką vie
nu metu vadovavęs net trims 
lietuvių komandoms — jau
niams, jaunučiams ir mažu
čiams. “Jis aikštėn visados pri
statydavo drausmingiausią vie
netą” — pagyrė Wafter 
burg-

Tai tikrai gražus lygos 
tas, objektyviai įvertinęs
siškio tautiečio įdėtas pastan
gas auklėjant lietuvišką futbo
lo jaunimą. Be J. Klivečkos 
šiandieną lietuviai, tur būt, iš 

K viso futbolo komandos neturė
tų. Dabartinę mūsų pirmąją 
komandą beveik 80 proc. su
daro jo auklėtiniai- Klivečką 
asmeniškai sveikino visų vaka
ro metu atstovaujamų futbolo 
klubų kolegos jaunių, vadovai 
bei German-American ir New 
Yorko futbolo sąjungų vadovy
bės nariai. Jungiamės prie vi
sų sveikinimų ir linkime sėk
mės toliau. Atletas.

MINUTE MAN CLEANERS
Shirt launderers. Lacensed Sanitone 
Cleaner East Brome. Pick-up A De
livery. Weddihg gowns, formai wear, 
draperies, eurtains, blahkets, etc. 
Certified cold storage vault. 2504 E. 
Tremont Avė., Bronx; TA 3-6790.

Mar-

mos-
mū-

klubo komanda 4:4 L Abra- 
mavičius-R. Arlauskas IK); D. 
žilevičins-žufcauskas N. 
Kukevičius -V. Skibniauskas 1: 
0; A. Zujus - Medickas 0:1; E- 
Sikorskis -Alg. Nasvytis 1:0; 
M. Brazauskas-Gerulaitis

TOWN A COUNTRY 
UPHOLSTERERS

Draperies and Bedspreads, Furni- 
ture repairs by Irish eraftsman — 
1320 Ogden Avė., Bronx 52, N. Y. 
Time payment arranged.

Cair JE 8-9660
Ask for PHIL BRENNAN

CHAIR $6 SOFA *12
Bottoms rebuilt likę new. 10 year 
guar. New heavy webbing, sprirrg 
interlocked. dust proof lining. Chair 
cushions rebuilt *5; foam rubber

ly shampooed — ALL BOROS — 
EV 4-0078 MU 9-0566

REAL ESTATE

HOUSES FOR SALE
*490 Downpayment. Housės bought 
for cash. Estates. Come and see us 
or telejy*one. We bave over 1000 
houses for sale. No obhgation. Open 
every day incinded Sundays.

JACK BERNATEAU, proprietor 
APEX REAL ESTATE 

716 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
EV 8-3400 - 3401 - 3402 - 3403

QUEKNS, Corona —■ kak for Julius 
Hl 6-7296 — WorkTs Fair Area,

fonrily brick, finished basement, 3 
apartments vaęant.... Can see at 
106-76 38th Avė. (Corner 111 St).

prie Woodyerest Dr.» Fanniag- 
Tffle, LX Kama >4,500. 
Vasarnamis yra lietuvių-vokie
čių gyvenamoje vietoje- Teirau
tis TeL (516) GR 5-5046,

BURKES Foręign Car Service, Ine. 
707 E. 12th Street, New York City, 
TeL OR 7-9820. Specialistai Volks-; 
vvagenam ir kt. užsienio mašinom. 
Europiečiai mechanikai su fabriko 
patyrimu. Atdara šeštadieniais. Dir
bam nuo 8 ryto iki 6 vak. Burkes 
patarnavimo dar niekas nepralenkė!

IMPER1AL AUTO BODY Ine. Col- 
lision work, body & fender repairs, > 
refinishing and repainting. color 
matchihg, all -types of welding, 24 
hour towiug - Insurance appraisals, 
guaranteed work. CaD NE 9-9077, 
96-14 Northern Blvd., CORONA -

THODON 
'LIMOUSINE SERVICE• • j i. . '

Airport, Wed<fings; no trip too long 
or too short —3145 Bailey Avenue, 
Brome 63, N. Y., Kl 6-9589. Air con- 
ditioned Cars.

TOM-DONNELLY

L & S SERVICE STATION

Atlas, Tires - Batteries

790 - llth. Ąįpnuėu JNew York, N. Y.

STORE — SHOP

ALBERf MAIER, INC.

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”.' 1927 Washington Avė. 
Brome 57, N- Yjč TRemont 8-8193

Stanley’* famous Pipe A Cigar store 
“Pipes and Cigars are better for 
your health”. Pipes from England: 
famous Dunhill, Charatan. Sasioni; 
all famous brand of pipes and ci
gars at low prices. Mail orders filled 
promptly. We rėpair pipes. 709 6th 
Avė. at 23rd ŠL NYC; WA 4-5224.

VVHITESTONE, N. Y.

IN 1-3000

Best Wishes to the 
Franciscan Fathers 

and all our Friends and Patrons

Radio Dispatched Cars 
at your door in a flash 

24 Hour Service 
Cadillac Limousines 

for vveddings, trips A all occasions 
Airport Transportation
16 RICHMOND AVĖ. 

Port Richmond, State n Island 
GI 2-0500

Cosmos Pareels Express Corp.
Paskubina, siuntinį draugams ir giminėms į bet kurią. SSSR dalį 

Licensed by V/O Vneshposiltorg '
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niam* pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- U 
karnų kamaraičių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ................... AL 4-5456
NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street ............. CH 3-2583
BAOOKLYN 11, N.Y. — 37* Union Avenue ........  EV 4-4952
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... OI 5-8808
ATHOL, Mas*. — 6T Mt. Plėasant Street ................... CH 9-6245
BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue ............. Ll 2-1767
SO. BOSTON 27, Mas*. 327 West Broadvvay .......  Tel. 268-0068
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ... 
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Ciucago Avenue
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ........... WA
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Lijterary Road ....... ;... TO
DETROIT, Mich. — 730 M'chigan Avenue ................. Vi
GRANO RAPIDS, Mich. — 63u-38 Bndge St., r«.W. GL 
HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Gani pa u ........... TO
HARTFORD 14, Conn.—200 Frankim Av., Tel. 2dd 8030,246 (Ui5 
IRVINGTON 11, N J. — 762 Spnngtieid Avė.............  fcb ^-468o
Y0UNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fitin Avenue .............
YONKEKS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė.....................  (
LOS ANGELES 22, Caiif. — 960 So. Atlantic uivd. .. Ari 
LAKEVVOVU, N.J. — 126 - 4tn Street ....................... FO
NEWARK 3, N.J. — 428 Springneid Avenue ........... Bi
KtiV hAVtd, Conn. — Gougress Avė...........
PATEKSON 1, NJ. — 99 Main oireet .... ............
PASBAIC, NJ. — 176 Market Street....................
PHILADeLPhIA 23, Pa. — 525 W. G.rard Avė. 
PITTŠBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ..

. SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street
WATERBURY, Conn. — 6 John Street ..................... PL
W0RCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ........... SW

BR 8-6966 
5-2737 
1-1U68 
1-5365 
8 -i:^ u6 
7-15/3

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

As Long
As You Live
you will receive a 
dependable and 
good income if you 
invest your savings 
in our S. V. D.
ANNU1TY 
PLAN
You also share in the

LEFFERT& BAKERY
Savininkės Louise Weins asmeniš
koj priežiūroj kepyklos geriausios

• ’ives
RA Y* S 

ITALI AM BAKERY

45 Ražlrtiad Avė., Valley Stream,

CO 2-7610

TOURS

4- 4619 
2-6487
5- 5892 
1-Z/50
6- 1571 
6-6766 
8-2868

Siuskite 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:

sions and help in edu- 
cating Priests A Broth
ers for the Missions. 
Certain tax advantages 

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

Write for free Information
SOCIETY OF

THE DIVINE WORD
Annuity Dept. GI R AR D, PA.

PRINTiNG

CLANCY ASSOCIATES 
T. CAGNAAD

25* Parfc Avė., N.YAL, YU 0-7833

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING

b MraA **aw Turit City 
0R 3-2888

Cor. DELANCY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

WHITE HORSE TAVERN 
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas 

8*16 JAMAICA AVĖ. " WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519 

SšLR VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

S & C MEAT MARKETPAR K CITY PRESS INC.

Photo Offret, Letter Prese, Btndery

34*0 Great Necfc Readtours via air conditioned buses, spe- 
cial consideration to rehgious groupe

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

VM1ER 6AHO TAVHN 
Ik.

Astorijoje — 28-28 8t*inway 8L BE 8-1154
CHICAGOJE balandžio 5 įvyko lituanistinių mokyklų pasirodymas. Oa 
matomo Brightono Parko mokyklos euvaidintą montažą "Mano tšvyn*”.

Nuotr. Z. Deguėio

IV 3-9*40 
Hl 8-8852

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

ANTANAS VAITKUS, vedėja*
6409 Jemaica Avė.. Woodheven 21, N.Y. • Tel. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand StrMt, Brooldyn II. N. Y. • TeL STaęę 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakomus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namu* lietuvišku* skilandžiu* ir sūriu*
We take all orders special price for W*ddings and Parties------

SCH ALLER & WEBER
Užeikite

6 DIDŽIULES KRAUTUVĖS 6
Salė vestuvėms ir klioktoms pra
mogoms. Be to, duodami potaūdo- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšie* 
tuvttkaa maistas prieinama kaina.

1*83 MAD1SON STREET
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgevood)
Tai. EVergreen 2-4440



19M m., briamffio 17 d, nr- M

ŽINIOS—
ADVOKATAS

Bostoniečiams

TAISO TELEVIZIJAS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

84-14 Jamaica Avenue 
VVoodhaven 21, N. Y.

Tol. Hkkory 1-5220

Tel. EVergreen 7-4335

SlffHBi AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. AN 8-6645

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 24916

... Gf. 5-7068

SAMSHlUifcAS

WUIAM J. DRAM
DRAGŪNAS

Kun. dr. Bronius Liubmas, 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius Vokietijoje, balandžio 22 
atvyksta į New Yorką. Sustoja 
pas prel- J. Balkūną

N.Y. Prekybos rūmai balan
džio 18, šį šeštadienį, Čarne- 
gie Endowment patalpose, 345 
E. 46 Str. Manhattane rengia 
susirinkimą ir pobūvį, kuriame 
dr. Kęstutis J. Valiūnas, Ne
ries International Corp- direk
torius, padarys apžvalginį 
pranešimą apie ekonominę pa
dėtį jo lankytų šalių Azijoje, 
Europoje ir kitur. Pranešimas 
bus paįvairintas jo paties ga
mintais lankytų vietų spalvo
tais vaizdais ekrane.

Now Yorko vyry choras ku
riam vadovauja muz. VI. Bal
trušaitis, sveikina savo nau
juosius narius: inž. G- Rajec
ką, Vyt. Strolią, H. Strolią ir 
P. Nekrošių- Pirmasis šio cho
ro koncertas įvyks gegužes24 
d. 6 vai; vak. Franklin Lane 
mokyklos salėje Woodhavene.

L.B. New Yorko pirmosios 
apylinkės metinis narių susi
rinkimas šaukiamas balandžio 
19 d. 12 vai- Aprešikimo pa- 
rap. mokyklos patalpose. Ta 
pačia proga nariai kviečiami 
susimokėti solidarumo mokes
tį iždininkui V. Padvariečiui 
24 >0 Ten Eyck St. Brooklyn 
6, N.Y.

Meška ir Meškiukas, S- M. 
Lūšių ir B.L. Veitų žinoma va
sarvietė Cape Cod jau ruošia
ma vasaros sezonui ir svečių 
priėmimui. Užsisakymai pri
imami iš anksto. Kreiptis ad
resu: S. M- Lūšys, 88-01 104th 
St., Richmond Kili, N. Y. 
11418. Tel. VI 9-1193.

Ekskursija į 
Washingtonų

Ekskursija j Washmgtonę 
bus balandžio 25-26. šeštadie
nio ryte 7 v. išvyks iš pran
ciškonų vienuolyno, 680 Bush- 
wick Avė., sustos Elizabethe, 
kur paims kitus ekskursijos da
lyvius. Washmgtone sustojama 
Commodore viešbutyje. E ten 
autobusu lankoma žymesnės 
sostinės vietos: meno galerija, 
Arlingtono kapinės, Lincolno, 
Jeffersono ir Washingtono pa
minklai, Baltieji rūmai, Lietu
vos pasiuntinybė. Sekmadienio 
ryta 9 v. lietuviams pamaldos 
'BUS šv. Žemės pranciškonų ka
takombų bažnyčioje. Aplanky
sime Marijos šventovę, kur 
nūs įrengta lietuvių Šiluvos 
koplyčia. Grįždami aplankysi
me Baltimorės lietuvių šv. Al
fonso bažnyčią. į Brooklyną 
grįšime apie 11 vai. Autobuse 
yra kelios laisvos vietos- Kas 
norėtų važiuoti, prašom kreip
tis į tėvus pranciškonus, 680 
Bushwick Avė., GL 2-2923, va
karais GL 5-7068. Kelionės iš
laidos (autobusas, nakvynė, va
karienė ir pusryčiai) vienam 
asmeniui — 30 dol.

25 
bus 
pa- 
val-

Kun. Jono Pakalniškio 
metų kunigystės jubilėjus 
birželio 27. Iškilmingos 
maldos bus 11 vai. ir 1
parapijos salėje — vaišės, jubi
liato pagerbijas.

New Jersey Lietuvių Studen
tę Sąjungos mėnesinis susirin
kimas įvyks balandžio 17 Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės 
salėje, 6 Davis Avė-, Keamey, 
N.J. 8 vai. vak.

LIETUVIAI DAILININKAI IR VATIKANO PAVILJONAS
Vatikano paviljonui pasauli

nėje parodoje skulptorius Vy
tautas Kašuba iškalė iš švino 
tris religinio teksto sienas, ku
rios apima 600 kvadratinių 
pėdų. Sienos yra viduje pavil
jono, prie įėjimo į šv. Petro 
rotondą Vienoje sienoje vaiz
duojama Romos šv. Petro ba
zilika — pasaulio katalikų sim
bolis, antroje — Washingtono 
katedra, Amerikos katalikybės 
simbolis, ir šv. Patriko kated
ra — New Yorko, pasaulinės

parodos miestai bažnyčia. Va- Aleksandra Kasubienė yra pa- 
tikano paviljonui V. Kasūba kviesta eksponuoti antikinių 
taip pat dkba ir parodinį eks- " " ’ ‘ ‘
ponatą — šv. Joną Krikštyto
ją, kuris bus iškaltas iš švino 
9 pėdų aukščio reljefe. Dėl lai
ko stokos skulptorius šį dar
bą baigs tik po parodos ati
darymo.

Abu darbai buvo užsakyti 
vyriausio parodos architekto, 
su kuriuo skulptoriui teko dirb
ti ankščiau Įude kito- projekto.

kryžių kolekciją. Abu Kašubai 
dalyvauja paviljono dedikaci- 
jos iškilmėse balandžio 19 ir 
kardinolo Spellmano ruošiamo-

Antano Smetonos minėjimas 
bus balandžio 19, sekmadienį, ! 
3 vai. popiet Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje. Paskaitą apie 
velionį skaitys prof. Jonas Pu
tinas, Lietuvių Enciklopedijos 
redaktorius iš Philadelphijos. 
Solo dainuos Irena Stankūnai
tė iš Linden, NJ.; akompanuos 
muz- Julius Gaidelis. Jurgis Ja- 
šinskas ir Feliksas Kontautas 
skaitys ištraukas iš A. Smeto
nos raštų. Minėjimą praves ra
šytojas Stasys Santvaras. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

$v. Petro parapinės mokyk
los mokinių tėvų ir mokytojų 
organizacija (PTA) balandžio 
14 suruošė vadinamą Country 

, Fair. Pelnas paskirtas mokyk
los langam nudažyti-

Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 
'rėmėjų skyrius susirinkimas 
T bus balandžio 19, 10 vai. ryto 
parapijos salėje.

C.Y.O. susirinkimas, šaukia
mas balandžio 19 d- 2 vai. po
piet šv. Petro parapijos salėje.

Šiluvos koplyčiai įrengti W. 
Cepulionis aukojo 300 dol. Au
ką įteikė per Bostono skyriaus 
komiteto pirmininką kun. Jo
ną lęiimą.

Prie Vatikano paviljono dar 
dirba dail. V.K. Jonynas- Jis 
padarė metalinį aukštą kryžių, 
kuris spiėdi įtvirtintas paviljo
no viršūnėje, ir paviljono fron- 
tines statulas.

STagg 2-5043

Hatthew P. Balas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRONAS

Licensed Manager 
& Notary Public 

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

EVergreen 8-9770

Joseph GarszvaVieneri metai be 
dr. J. Leimono

(atkelta :.š 5 psl.)

•ros geros muzikos mylėtojas, 
ypač uolus kompozitoriaus J. 
Kačinsko gerbėjas ir jo kon
certų ištikimas lankytojas, nuo
latinis Kultūros klubo dalyvis. 
Kad Bostono kultūrininkai tai
kiai bendradarbiauja, čia dide
lis ir jo nuopelnas.

Ir dabar jau metai kaip jo 
nebėra. Tamsiau, tuščiau ir 
šalčiau pas mus. Pasigenda jo 
jaunieji bičiuliai — mokslei
viai, kultūrininkai, menininkai, 
draugai.. •

Einu paežerę toliau. Vaikai 
plynutėlį 

vilnys.

GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(pne Forest Parkway stauon) 
WOOOHAVEN, N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

Lietuviškos vestuves Newark, N.J.
Art League of Long Island su- Visi New Jersey lietuviai da- 
ruoštoje parodoje, kuri buvo 
skirta tik dailininkam virš 60 
metų- Parodos dalyvių buvo 
per šimtą. Dail. Witkus gavo 
garbės premiją už aliejinės ta
pybos kūrinį ‘ ‘Country 
Stream” (22x28 colių). Kur

Dail. WHIiam J. Witkus, gyv.
Greenwich, Conn., dalyvavo

Iš ateitininkų studentų veiklos N. Yorke
ir Algis Liaugaudas—aktyviai dailininkas gyvena, yra keletas 
dalyvavo rengiant balandžio 5 
§v. Kazimiero parapijos Pater- 
sone margučių vakarą.

Naujų kandidatę egzaminai 
įvyko kovo 13, penktadienį, 
Darbininko redakcijos patalpo
se. Kandidatus egzaminavo 
dvasios vadas kun. V. Piktur
na, pirm. Antanas Vainius, Jr. 
vicepirm. Rimas Gedeika ir 
SAS Centro Valdybos užsienio 
reikalų vedėjas Algis Šaulys. 
Egzaminus išlaikė Tomas Al
eksandravičius, Marytė Ąžuo- 
laitė, Pranas Ąžuolas, Salvinija 
Gedvilaitė, Visvaldas Gerdvi- 
lis, Violeta Gerdvilytė, Birutė 
Jasinskaitė, Laima Minkūnai- 
tė, Vytautas Radzivanas ir Ka
rina Samataitė- Naujiem na
riam, draugovės valdyba su
ruošė pietus Westfalio restora
ne, Atlantic Avė. ir 111 Str.
Formalus priėmimas į sąjun
gą įvyks ateitininkų metinėj 
šventėj sekmadienį, balandžio 
26, Apreiškimo parapijos salė
je

Rimas Gedeika, SAS New 
Yorko draugovės vicepirminin
kas. išėjęs karinės tarnybos 
atlikti, buvo atsisveikintas su
sirinkime kovo 20, Zapasnikų 
namuose, 379 Montrose Avė., 
South Orange, N.J- Po einamų
jų reikalų pirm. Antanas 
Vainius. Jr. visos draugovės 
vardu nuoširdžiai padėkojo vi
cepirm- Rimui Gedeikai už jo 
sąžiningai atliktas pareigas ir 
pranešė, kad vicepirmininko 
pareigas toliau eis Irena San- 
danavieiūtė. Susirinkimo prog
ramoje sekė keturi diskusiniai 
būreliai, kuriuos parvedė Kari
na Samataitė, Kristina Juškai
tė, Kęstutis Cižiūnas ir Salvi
nija Gedvilaitė. Po susirinki
mo sekė vaišės.

meno organizacijų; vienai iš jų 
Byram Art Soc. pirmininkauja 
jau kelinti metai.

L B Patersono apylinkė ruo
šia K. Donelaičio minėjimą ba
landžio 26 sekmadienį 3 v. po
piet. piliečių klubo salėje. Pa
skaitą skaitys Pr. Naujokaitis- 
Meninėje dalyje Kidžienės va
dovaujamas trijo perdainuos 
nuotaikingų dainelių.

Parapijos naujoje salėje tel- 
lyvauja “Lietuviškose vestuvė- pa. apie 700 žmonių. Rengėjai 
se”, kurias balandžio 25, šeš- labai apsidžiaugtų, kad didžiu- 
tadienį, 7 v.v. §yč- Trejybės pa- lė salė būtų perpfldyta. Pelnas 
rapijos salėjfc ^vaidins Putna- . ir aukos skiriamos ^rkįvysk. 
mo bendrš&dtto studentės. 
Programoje dalyvauja 33. nier- 
gaitės. Neprafeiskime progos 
pasidžiaugti gimtosios šalies 
papročiais, tautiniais šokiais ir 
dainomis. Po programos' bus 
šokiai, grojant geram orkėstt 
rui-

pamatę grąžte programos ir 
neprisidėję prie vienuolių lie
tuvaičių darbų. . ’r

Minėtą programą sutiko pa
dėtį surengti' Newazko vyčių 
(kuopa. . - ; . \ . ; .

THEODORE W0UNNIH,

Ieškomas Kaštas ftovogrods- 
kis, Juliaus sohus, gimęs 1912 
metais Nemakščiuose, ' Rasei
nių apskr. Prašoma atšHi^ti 
arba pranešti, jei kas žinof ries

N- P. ^Seserų hdndrabučio mer- 
... - . - gairių vaidinamas lietuviškaslabai svarbus reikalas., Rašy- . —- 5n_
ti: John Norvilas, 310 Wifepn vestoT€s?
Str., Waterimry, Conhr 06798 taykštavitob, mątysimė ątė- 
U.SA.

mėto akmenukus į 
ežerą- Raibuliuoja 
Pūkštelėjo stambus akmuo— 
dideli ratai plinta, skleidžias 
tolyn, platyn iki kito kranto. 
Miško gelmėje tolimas garsas. 
Ar ne paskutinio, nepamirš

it tarno “Sudie” aidas . -.

Atvelykis, 1964.4.5.

jęZ Po- yridun&o bos šotaaf.

INC.
E. JOSEPH ZEBROVVSKI 

Laidotuvių direktorius 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

su Air Condition
123 E. 7th SU, New York 9, N. Y. 

GRamercy 5-1437

V.K-
KARLONAS

WAGNER THEATER
110 Wyck«ff Avė, prie DeKalb Avė.

Draugovės nariai — Vit?
Tallat -Kelpšaitė, Algis Šaulys

Ekonomistas. Juozas AUDĖNAS 
a) padeda. InveetavimųFpodų 
Mms pirkti. b> saėara. ptrauš v

alingas imtas- Reikalui esant 
galėtų prižiūrėti namus.

Prašoma skambinti:
GE 5-1150 PAVASARINE IŠVYKA

į Washingtoių D. G - Baltimore, Md

Balandžio-April 25-26 d. d.

J

Vteai* keNenče reHialato pr—*m* kreipti* i DARBININKO etfmi- 
nMtraterfų t*v$ Petrų Baniene, O F 610 WWIoughby Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 11221; Tetef. GL 2-2923, vakarai* — GL 5 7068.

Balandžio 19, sekmadienį

PAVASARIO

KAUKIŲ VAKARAS
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

PROGRAMA:

Kaukių Paradas, 
Vaišės, 
Šokiai

Rengia Maironio Šeštadieninė Mokykla

Kviečiami visi tėvai su vaikais ir visuomenė

Pradžia 4 vai. popiet

109 Warwfck 3t. BTdyė. N. Y. 
11207; teL TA 7-9918, LA 4-6484

BrooMyn-RMsewood. teL VA 1-2813
Ksm stMsrs: Peak*adienlais 6 vai. p.p. 

•eštaAeoisls iki tiimos pabaigos, 
Ttedstfeaiats — *2 vai. dienos. 
Penktadienį, balandžio 17 — iki 
Trečiadienio, balandžio 22, 1964

Puikių gamtos vaizdų spalv. filmą 
*DER WILDERER VOM

SILBERWALD” 
Vaidina:

R. Lenz, A. Gutwell, R. Carl ir kt. 
PriedlnA :

"V a te r aein dagegen sehr”

FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuoto jas

74 PROVIDENCE ST. 
Worce*ter, Mas*. 

PL 4-6757 PL 4-1165

Iš Brooklyho išvykstame balandžio 25, šeštadienį, tuojau 
po mišių, kurios maldininkų intencija bus aukojamos 6:30 
vai. pranciškonų vienuolyno koplyčioje — 680 Bushwick 
Avė., Bruoklyne. Jeigu bus keleivių, autobusas sustos pa
keliui ant Route No. 1-9 prie Sacred Heart Church, Eliza- 
beth, N.J. • Kelionė ten ir atgal, įskaitant nakvynę vieš
butyje ir pusryčius bei vakarienę, kaštuos $30.00 asme
niui. Vietas prašome rezervuoti iš anksto, nes eis tik vie
nas autobusas, o ir nakvynes reikia užsakyti iš anksto.

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTSR AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
■ ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktj
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 8-8434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
So. Boston, Mase.

Priešais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu 1M 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Liibln 
Funeral Director 

Telefonas: 268 - 5185


