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Lietuviu įnašas Vatikano paviljone pasaulio parodoj
Pasaulinėje parodoje balan

džio 19 atidarytas Vatikano pa
viljonas, pirmasis parodoje. 
Atidaryme dalyvavo popiežiaus 
delegatas kard- P. Mareila, 
kard. F. Spellmanas, popiežiaus 
atstovas Washingtone arki vys
kupas E. Vagnozzi, labai gau
sus šio krašto dvasininkų bū
rys ir nemaža pasauliečių. Įėji
mas į paviljoną buvo griežtai 
ribotas specialiais pakvieti
mais.

Paviljono šventinimo apei
gos prasidėjo procesija, kurios 
gale žengė popiežiaus delega
tas šiai parodai. Po šventini
mo buvo mišios paviljono kop
lyčioje, užimančioje visą antrą
jį aukštą. Per mišias tarė žo
dį Brooklyno vysk. B- J. Mc 
E n te gar t, po mišių — delega
tas kard- P- Marella. kuris per
teikė ir pop. Pauliaus VI palai
minimą. Po to buvo Įjungtos 
šviesos ir apšviesta Michelan- 
gelo Pieta.

Pieta taip pastatyta, kad ji 
būtų kuo geriausiai apsaugo
ta ir kad žmonės lengvai gale-

JAV-iy ir Sovietų 
bendras žygis

Jungtinės Valstybės ir So
vietai balandžio 20 paskelbė, 
kad sumažina atominės me
džiagos gamybą šiais metais 
15 procentu.

Rusk ir Vietnamas
Valst sekr- Rusk, grįždamas 

iš Manilos. iš Seato konferen
cijos, tarėsi su Vietnamo vy
riausybe. Tai buvo pirmas jo 
kaip valstybės sekretoriaus at
silankymas Vietname. Jo bu
vimo metu, balandžio 19, kai 
jis tarėsi su vyriausybės na
riais, už 14 mylių komunistai 
suorganizavo puolimus. Kai ko
munistu agresyvumas auga ir 
užsimojimai taip pat, Ameri
kos kariniai patarėjai infor
mavo, kad P- Vietnamo ka
riuomenei trūksta ir drąsos ir 
kovos tikslų pajautimo. Rusk 
Įtaigojo Khanh ieškoti susipra
timo su Prancūzija, iš savo 
pusės pažadėjo remti ir toliau.

Opinijoje vis dažniau svars
tomas karo perkėlimas Į šiau
rės Vietnamą, arba visai pasi
traukimas.

SOVIETAI IR KUBA

Amerikos vyriausybė po pa
sikalbėjimo su Sovietų atstovu 
Dobryn;nu paskelbė, kad So
vietų kariuomenė iš Kubos bus 
atitraukta per 2-3 savaites. Pa
siliks tik apie 100 0. Praneši
mai betgi nesutaria dėl sovie
tų kariuomenės Kuboje skai
čiaus: anksčiau oficialūs pra
nešimai skelbė, kad iš 22,000 
belikę tik 2,0000, po kurio lai
ko, kad belikę 4,-6,000; da
bar skelbia, kad esą 3,000

TARP SOVIETŲ IR KINŲ

Chruščiovo 70 metų sukak
ties proga buvo staigmena, kad 
sveikinimą atsiuntė ir Kinijos 
Mao Tsetungas, pabrėždamas 
bendrą kovos tikslą ir men
kindamas nesusipratmio tarp 
Sovietų ir kinų reikšmę. Chruš
čiovas ta proga taip pat nede
monstravo karingumo. Atrodo, 
kad abidvi pusės vengia san
tykius nutraukti- 

tų pro ją keliauti ir pasižiūrė
ti. Yra įtaisyti trys takai. Du 
iš jų turi slenkamus diržus. 
Ten žmones vežte išveš. Tre
čias takas skiriamas dailinin
kam ir menininkam. Ten žmo
nės galės ilgiau pasižiūrėti į 
patį garsiausį šios parodos 
eksponatą. Statula yra paviljo
no pirmame aukšte. Antrame 
aukšte, koplyčioje, yra pasta
tyta taip pat iš Vatikano atga
benta Gerojo Ganytojo statu
la iš Vl-Vn a.

Vatikano paviljonas buvo pa
statytas amerikiečių pinigais ir 
rūpesčiu, bet į darbus gausiai 
įsijungė ir lietuviai.

Dail- V-K. Jonynas sukūrė 
didelį metalini kryžių, kuris iš
keltas viršum paviljono, prie 
centrino paviljono įėjimo pa
darė didelę per visą sieną ei
nančią reljefinę skulptūrą, kuri 
vaizduoja kovojančią, kenčian
čią ir triumfuojančią Bažnyčią; 
koplyčioje sukūrė altorių ir 
monstranciją. Altorius padary
tas iš metalo, masyvus, lyg dvi 
rankos, kurios apglėbia eucha
ristinį simbolį. Monstrancija la
bai originali ir patraukli. Ji 
vaizduoja balandį — šv. Dva
sią, kuri tarp savo sparnų ne
ša Eucharistiją.

RUSK AZIJOJE: užgniaužė perversmą Laose, žadėjo paramą Vietnamu!
Valstybės sekretoriaus Dean 

Rusk kelionė pietų Azijoje su
silaukė staigmenos. Balandžio 
19, kai Rusk jau rengėsi iš
vykti iš Saigono, kaimyninia
me Laose įvyko perversmas 
prie- neutralistinę Souvanna 
Phouma vyriausybę. Pervers
mą įvvkdė Laose populiarus 
dešiniojo sparno kariuomenės 
gen. Kouprasith Abhay. Val
džią paėmė be jokio pasiprie
šinimo. Tą pat dieną Rusk pa
siuntė Amerikos atstovą Laose 
pas Abhay su griežtu protestu 
prieš perversmą, su reikalavi
mu paleisti suimtuosius ir grą
žinti neutralistinę koalicinę vy
riausybę. Prie Amerikos prisi
dėjo Anglija ir Prancūzija. Ag-

Vytautas Kašuba padarė tris 
bronzines lentas su tekstais. 
Lentos pritvirtintos pirmam 
aukšte prie įėjimo į šv. Petro 
rotundą. Jis dar sukurs šv. 
Jono Krikštytojo statulą šiam 
paviljonui.

Aleksandrai Kašubienei te
ko užsakymas duoti kompozici
ni apiforminimą gausiai seno
vės kryželių kolekcijai.

Po pašventinmio parodos 
aikštėje esančiam Top Fair res
torane buvo vakarienė, kurio
je dalyvavo apie 60 0 svečių. 
Prie stalo kalbas pasakė mies
to burmistras R. Wagneris, gu
bernatoriaus atstovas M- Wil- 
sonas, JAV Taikos korpuso di
rektorius S. Shriver (jo kalbą 
kitas perskaitė), parodos rengi
mo pirmininkas R. Moses ir 
kard. Spellmanas-

Vakarienės metu dail- V. K. 
Jonynas buvo pakviestas prie 
garbės stalo ir paristatytas kar
dinolui Spellmanui kaip pavil
jono architektūros dekorato - 
rius.

Ta proga dail. V.K .Jonynas 
Įteikė kardinolu išv. Kazimie
ro pašto ženklų kolekciją su 
specialia dedikacija- Kaip ži
nia. tų ženklų projekto auto
rius yra pats dailininkas.

hay paklausė, atsiprašė ir pa
dėtį atstatė.

Kodėl Rusk, rėmęs pervers
mą Vietname, pasipriešino per
versmui Laose? — Laoso per
versmas pažeidė tarptautinį Že
nevos susitarimą, kuriuo 1962 
m. 14 konferencija Laosą neu
tralizavo. Tai buvo iš tikrųjų 
susitarimas tarp VVashingtono 
ir Maskvos. Dėl jo vykdymo 
Vienoje derėjosi Kennedy ir 
Chruščiovas Amerikos politika 
vis spaudė iki šiol, kad komu
nistinė pusė susitarimo nevyk
do: dabar nenorėjo duoti pa
grindo Maskvai ir Peipingui 
tvirtinti, kad susitarimą sulau
žė kita pusė.

Maniloje Rusk, atmesdamas

Paviljono atidaryme iš lietu
vių dalyvavo: prel- J- Balko

nas, pranciškonų provincijolas 
Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M.,

PAVILJONO ATIDARYME: iš k. kard. Spellmanas, Pranciškonų Provincijolas J- Gailiušis, O.F.M., Tžv. L. 
Andriekus, O.F.M., prel. J. Balkonas, popiežiaus delegatą* kard. P. Marella. Nuotr. V Maželio.

Prancūzijos siūlymą neutrali
zuoti pietų Aziją, nurodė Lao
so pavyzdžiu, ko verta neutra
lizacija. Kai tą Laoso neutra
lizaciją ėmėsi šalinti Laoso ka
riuomenė. Rusk susirūpino grą
žint tą, tegul ir blogą neutra
lizacijos padėtį, kad nesunkin
tų padėties, Amerikai derantis 
su Sovietais dėl Kubos ir kt-

Dar nebaigta?
Pirmus optimistinius prane

šimus. kad Laose atstatyta se
noji koalicinė valdžia, temdo 
paskesni pranešimai: kaip vie
nas valstybės departamento 
pareigūnas pareiškė. ‘ krizė 
dar tebesitęsia”, ir prez John
sonas pasiuntė į Laosą Willi- 
am P. Rundy, valst. sekr. pa

kunigai J. Kartavičius ir V. 
Masiulis, Tėv. L. Andriekus, 
O.F.M., dail. V.K. Jonynas su 
dukra. Vytautas ir Aleksandra 
Kašubos ir V. Maželis-

dėjėją, vietoje padėties tirt 1 
bei lyginti.
PRIEŠ RINKIMUS:

Respublikonų vadai — 1606 
iš 50 valstybių — pareiškė sa
vo nuomones dėl klausimo: kas 
bus respublikonų nominuotas 
į prezidentus. Atsakė: Nixonas 
526, Goldwateris 427. Lodge 
189. Scrantonas 159, Rocke- 
felleris 50. Kitas klausimas: 
kuriam asmeniškai daugiausia 
palankumo rodo? Atsakė; Gold- 
uateriui 722, Nixonui 301, Lod
ge 193. Scrantonui 191. Ro- 
ckefelleriui 84

— Kanalas per Kolumbiją 
tarp Atlanto ir Pacifiko būtų 
93 mylių ir atsieitų 1.2 bil. 
dol.

Prezidentas Johnsonas spau
dos konferencijoje pažadino 
optimizmo: iš abiejų pusių ro
doma Įtampą mažinančių veiks
mų Sovietai žada atitraukti 
savo kariuomenę iš Kubos. Sa
vo ruožtu Amerika mažina ka
riuomenę Europoje ir tuojau 
likvidavo Laoso perversmą, ku
ris ėjo aiškiai komunistų ne
naudai- Amerika pažadėjo su
siaurinti atominės medžiagos 
gamybą. Savo ruožtu ir Sovie
tai žadėjo tuo pasekti. Tai ir 
bus žingsniai į nusiginklavimą-

Mirė dr. Pranas 
Ancevičius

Oakville miestely, Kanadoje, 
balandžio 16 mirė dr. Pranas 
Ancevičius, sulaukęs 60 metų 
amžiaus.

Kilęs iš Skirbų dvarelio Ra
seinių ap.. mokėsi Raseinių 
gimnazijoje. Kauno universite
te. Čia dalyvavo studentų so
cialistų organizacijoje ‘ ‘Žaizd 
re” ir soc. dem. centro komi
tete. L'ž priešvalstybinę veiklą 
buvo suimtas. Kan. J. Tumo 
prašymu, buvo paleistas ir leis
tas išvykti į užsienius. Nuvy
kęs Į Vilnių varė toliau pabė
gusių iš Lietuvos soc- dem. ak
ciją prieš Lietuvos vyriausy
bę ir piktai atsidėkojo pačiam 
savo geradariui Tumui. Prieš 
karą buvo persikėlęs į Berly
ną ir buvo iš ten “Lietuvos Ži
nių” korespondentas. Karo me
tu Lietuvos reikalui pasitarna
vo iš Berlyno siųsdamas gau
siai informacijas Naujienom ir 
Draugui apie 1941 sukilimą 
Lietuvoje prieš bolševikus. Po 
karo persikėlęs į Kanadą, ben
dradarbiavo Naujienose.

— Šen. Goldwateris balan
džio 20 apkaltino valstybės 
departamentą, kad lygindamas 
Amerikos ir Sovietų raketų pa
jėgumą. sąmoningai davęs ne
tikrus skaičius. Šen. vėl reika
lavo padėtį ti/ti Kongrese.

— Lėktuvą, kuriuo skrido 
balandžio 20 Mrs. Johnson. Į- 
trenkė perkūnas. Apsvilino an
teną. sparną ir kitas dalis, bet 
nesukliudė laimingai pasiekti 
aerodromą.

— Syrijoje nuo balandžio 
15 eina perversmas prieš vy
riausybę, prieš jos socialisti
nes reformas. Damasko pirk
liai sukilėlius parėmė, uždary
dami krautuves. Valdžia skel
bia. kad tai svetimos valsty
bės intrygos — Egipto.

— Belgijos gydytojai balan
džio 18 baigė streiką. Vyriau
sybė pažadėjo tartis su gydy
tojų atstovais dėl gydymo pa
gal draudimo taisykles.

H. Tribūne prezidento pa
reiškimus apie užsienių politi
ką vertino kaip atsakymą i se- 
nat. Gold\vaterio kritiką. o 
taip pat kaip atsisakymą nuo 
šen. Fulbrighto sugestijų keis
ti politiką dėl Kubos ir kom. 
Kinijos Prezidento pareiški
mus apie santykių švelnėjimą 
su Sovietais laikraštis Įvertino
kaip oro pranašavimą: “tebėra 
debesuota, truputi atšilo”.

C.L. Sulzbergeris (Times) 
tuo pačiu metu atkreipė dėme
sį i kitus faktus, iš kurių ga
lima daryti išvadą, kad nėra 
sunku taiką išlaikyti tada, kai 
Amerika iš pozicijų traukiasi 
ir jas perleidžia komunistam. 
Tik žvelkim, sako, Į mūsų po
litiką mažųjų salų atžvilgiu— 
Kubos, Kipro, Zanzibaro. Tos 
visos salos kiekviena savaip 
yra svarbios. O jose mūsų po
litikos vaisiai toki: Kuboje mes 
padėjom pašalinti dešiniojo 
sparno diktatorių, kad Į jo vie
tą Įsodintume kairiojo sparno 
pavojingą diktatorių; Kipre tu
rėjom dvejopų vilčių: tikėjo
mės sustiprinti draugiškumą 
tarp graikų ir turkų ir susilp
ninti komunizmą, kad jam ne
patektų valdžia. Amerika suin
teresuota Kipru, nes čia yra 
didelės strateginės reikšmės 
radijo Įtaisai. Bet Kipro padė
tis yra blogesnė nei anksčiau. 
Kipro graikai dabar yra vado
vaujami ekstremistų. Jei pre
zidentas Makarios būtų užmuš
tas, komunistai teisėtu keliu 
paimtų valdžią. Ir tai būtų pa
vojus Nato Viduržemio jūroje 
ir viduriniuose rytuose. Trečia 
sala yra Zanzibaras, iš kurios
“liaudies valdžia” iškrausto A- 
merikos stotis, sekančias sate
litų keliones erdvėje.

Autorius tvirtina, kad tiek 
Kipro, tiek Zanzibaro reikalu 
Amerika norėjo laikytis nuoša
liai- Ji mėgino veikti sveti
mom rankom, kalbindama An
gliją, kad ji likviduotų per
versmą Zanzibare. Panašiai lai
kėsi ir Kubos reikalu, atsaky
dama oro priedangą Kubos eg- 
zilam- Tuo tarpu komunistai 
kitaip elgėsi. Jie jau pristatė 
Zanzibarui artilerijos, automa
tinių ginklų, sunkvežimių, o 
taip pat Kinijos apmokamų 
agentų pasiuntė į rytų Afriką, 
kad jie ten sukeltų gaisrą, ku
ris pagaliau turėtų pasiekti ir 
Kongą.

Sulzbergerio manymu, Kubo
je jau per vėlu Amerikai im
tis tvirtos lazdos- Kipre padė
tis taip pat išslysta iš mūsų 
rankų ar iš rankų tų sąjungi
ninkų. kuriem Amerika patikė
jo savo reikalus.

Autorius tiesiogiai nepasako, 
ką gi Amerikos vyriausybė bū
tų turėjusi daryti. Jis tik pa
sikartodamas sako, kad kažkas 
esą negerai su mūsų politika 
mažose salose. Esanti ironija, 
kad Amerika yra didžiausia 
pasaulio jūrinė galybė, bet to
kia nesėkminga esanti jos po
litika tose jūrų žemėse.

Sugretinant betgi nurodytus 
optimistinius ir pesimistinius 
faktus galima Įžiūrėti ir minė
to taikos pasisekimo ir Ameri
kos nepasisekimo priežastis: 
Amerika labiau siekia taikos 
nei savo intereso; dėl taikos 
ji saugoja, kad nebūtų pažeis
ti komunistiniai interesai, nu 
leisdama tylom, kai esti pažei
džiami pačios Amerikos intere
sai; dėl taikos ji nutyli ko
munistų veržimąsi Į Afriką ir 
•kitur. Tikrai: maloniau yra 
kalbėti apie faktus, kurie ro
do taiką

—Olandijos karalienė Julia- 
na nedalyvaus savo dukters I- 
renos ir Ispanijos princo Car- 
los Hugo vedybose, kurios bus 
Romoje balandžio 29
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SV. PATRIKO katedra New Yorke Ir Aitas atstota. Nuotr. R. KUultaus.

NewVorko krikštynų sukaktis ir pasauline paroda
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(Nieuw Amsterdam), 1664 <ne-

Yorku (New 
ir anglai šio 

kai įsikūrė

no. Savo grobį 
no Naujuoju 
York)- Vėliau 
miesto neteko, 
Jungtinės Amerikos Valstybės.
Liko tiktai miesto vardas ir 
anglų kalba. Tačiau New Yor
ke galinu susikalbėti dar 18 
kalbų. Miestas yra didžiausias 
pasaulyje, kai priskaitomos a- 
pylinkės, ir aukščiausias, kai 
žiūrima į dangorėžius. Nuo nau
jausio Pan American dangorė- 
žk> galima bus helikopteriu pa
kilti ir nusileisti Ftashinge, pa
saulinėje parodoje, kuri atida
roma balandžio 22

Paroda suorganizuota pasau
linė (Worki's Fair), bet ne tarp
tautinė Ootemacional Fair). 
Koks skirtumas? Ir smulkme
niškas ir stambus.

Smulkmena yra tokia, kad 
tarptautines parodas organi
zuoja tarptautinis biuras (Bu-

lauš© ir

tokiom sąlygom, kad už vietą 
paviljonam nerikėtų mokėti ir 
kad paroda nesitęstų dvejus 
metus*

Nes? Yorko pasaulinėje pa

dėt wž fcvadrattaą pėdą. Paro-

i tikėjimui tokį pd- bama, kad pinigų trūko, o 
kaip policininkas kiek jų Išspaus M pavergtųjų 

ne visada išranda- tajutų, tai parems išnlaisvinu- 
už pravažiavimą

š. m. balandžio 22 iki spalio 18
ir nuo 1965 balandžio 21 du - lyvauja -stambios valstybės: Di-
spalio 17. džioji Britanija, Kanada, Itali-

Už vietą nemoka tiktai reli- ja, Sovietų Rusija. Pastaroji

Stambmena yra ta, 'kad neda-
gandą pavarytų* Dėt ir vėl kal
bama, kad vyriausias parodos 
organizatorius ir bosas Rober
tas Moses nusiteikęs prieš bet 
kokią propagandą. Rūpi visai 
švarų pinigą pasidaryti.

Dalyvaujantieji parodoje su
daro šešias skirtingas grupes 
užsieniečiai (39 kraštai ir 
miestai), amerikiečiai (JAV ir 
dar 16 jos valstybių bei mies
tų; kai kurios valstybės į vieną 
krūvą susidėjusios), įvairios 
prekybos ir pramonės įmonės 
(41 vienetas), religinės institu
cijos (10), pramogos (17), susi
siekimas (10).

Visas plotas apima 646 ak
rus, išvedžioti keliai ir takai— 
14 mylių.

Po parodos vieni pastatai 
bus nugriauti, kai kurie bus ki
tur perkelti, kai kurie liks. 
JAV plieno bendrovė paliks di
džiulį globą vad., Unisphere: 
940,000 svarų masės, 120 pė
dų apimties ir 140 pėdų aukš
čio. Liks taip pat Lietuviškas 
kryžius, kuris puoš miesto aikš
tę po parodos.

BENDRUOMENES RINKIMAI KO
Bendruomenės tarybos rin

kimai gegužės 9-10- Rinkimų 
reikalai spaudoje rado nedaug 
atgarsio. Gal per mažai, kad at
kreiptų balsuotojų dėmesį. 
Tačiau kai kurios nuomonės 
buvo pareikštos — konkrečios, 
realios ir įdomiausia, kad skir
tinguose laikraščiuose, o betgi 
nuomonės ėjo panašia 'krypti
mi. Mėginam jas sutraukti.

Balsuoti reikia:
Keleivis kovo 25, skelbda

mas informacijas apie *, rinki
mus, linki rodyti “tais, „'rėki
mais gyvo susidomėjimo”, nors 
ir linkęs šypsotis dėl rinkimų 
tvarkos sudėtingumo ir gran- 
dioziškumo. Neigiamų balsų ne
teko pastebėti.

reikia:
Dirvoje kovo 25 ir bal. 3 

V. Rastenis: “Reikia veikėjų 
su nuomonėmis, su apgalvoto
mis pažiūromis, su nusistaty
mais”- Tuo pareiškimu atmeta
ma nuomonė, kad bendruome
nei netinka tie, kurie dalyvau
ja partijose; kad į bendruome
nę ateidami turi palikti savo 
nuomones “už durų”.

IR NEGRŲ DRAUGAI PAKĖ
LĖ BALSĄ PRIEŠ

Demokratų vado pavaduoto
jas šen. Humphrey ir respubli
konų vado pavaduotojas šen 
Kuchelis. kurie remia senate pi
lietinių teisių įstatymą, pas
merkė New Yorko negrų gra
sinimą daryti obstrukcijas 
New Yorke parodos metu už
tvenkiant automobiliais kelius.

— New York© demokratai 
numatė siūlyti į senatorius A. 
Stevensoną. kad nugalėtų res
publikoną šen. Keatingą.

— Portugalija leido Prancū
zijai Azorų salose įsitaisyti ra
ketų bandymo bazę. Už tai 
Portugalija gaus iš Prancūzijos 
laivų statybos bazių 4 eili
nius laivus ir 4 povandeninius.

Parama maisto pirkėjam
Atstovų Rūmuose bal- 8 pri

imtas įstatymas padėti gyvento
jam maisto pirktis. Jei planas 
bus senato patvirtintas, bus 
daroma tokiu būdu: varto
tojai mokės mėsinėse ne pini
gais, bet kuponais, kuriuos gaus 
papigintu būdu — 10 dol. ku
poną už 6 dol. Tokiais kupo
nais betgi negalės pirkti alko
holio, tabako, prabangos daly
kų- Valstybei pianas atsieis 
360 mil., būsią pagelbėta 4 
mil. gyventojų.

SPAUDA

Drauge balandžio 3 Juozas 
Kojelis: “Būtų klaida manyti, 
kad išjungę iš bendruomenės 
politinėms 
teoriniams 
lausančius 
laimėsime
apolitiškumą.
reikia šios idėjos apaštalų iš 
visų srovių, partijų, sąjūdžių, 
sambūrių, ir visur jų galima 
rasti”.

partijoms ar rezis- 
sąjūdžiams prik- 

žmones, tuo pačiu 
ir bendruomenės

Bendruomenei

Draugas balandžio 11 veda
majame pasisako už tuos kan
didatus tarybon ar valdybon, 
kurie sugeba “į lietuviškus rei
kalus žvelgti plačiu akiračiu”, 
už tuos, kurie “gali būti ne 
tik geri grupiniai darbuotojai, 
bet kartu jungtis į bendrus 
tautinius reikalus” ir “moka so
lidariai dirbti”. Tačiau prime
na, kad būtų ir naujų veidų. 
Primena ir ko neturėtų būti: 
“Išjungti iš šios veiklos reik
lų tik tuos minkštadvasius, 
kurie bet kokiu būdu jau yra 
pasdiavę Lietuvos okupanto vi
lionėms ir su juo 'koja kojon 
žygiuoja”.

Ką balsuotojas turi žinoti:
Drauge balandžio 3 Juozas 

Kojelis atsiliepė dėl kandidatų 
pristatymo ar prisistatymo bal
suotojui. Praeityje buvo: “Bal
suotojai žinodavo, kad jie yra 
geri rašytojai, gydytojai, kuni
gai, organizacijų veikėjai, bet 
nežinodavo, kur jie stovi b-ės 
problemų prasme. Ir taip dau-

GENERAL ELECTRIC CO. ptvffljonas, toliau Electric Pover pavll ijonas pMeuHnCje parodoje New Turke. Nuotr. V. Maželio’

IŠ .n NORIMA
geliu atvejų buvo balsuoja
ma už rašytoją, kunigą, savos 
partijos žmogų, bet ne už ben- 
druomenimką”- A t e i č iai: 
“Kiekvienas kandidatas — po
litinis ar apolitinis — turi aiš
kiai ir viešai pasisakyti bend
ruomeninių problemų prasme, 
'kad balsuotojui nereiktų pirk
ti katės maiše ...”.

V. Rastenis Dirvoje to pat 
reikalauja, kad balsuotojas ži
notų, “kokios jų pažiūros į 
dabartinius šios mūsų bendruo
menės reikalus”- , >

J. Kojelis: “Jei patys&žhdida- 
tai bendruomeniniais klausi
mais tyli, spaudos pareiga pri
versti juos kalbėti”.

Kuo labiau rūpintis — sudėti
mi ar darbais:

Dirvoj balandžio 8 vedama
sis įspėja, kad rinkimuose per 
daug dėmesio kreipiama į ben
druomenės “stogą” — į tary
bos sudėtį. “Esmėje gi tektų 
pažvelgti į tarybos funkcijas, 
į jos galimybes konkrečiu ir 
labai gyvenimišku žvilgsniu pa
žvelgti į tuos reikalavimus ir 
tas spragas, 'kurios vis dar ne
leidžia bendruomenei pribręsti 
iki apčiuopiamus reikalus 
sprendžiančio savivaldos orga
no”.

čia dar tektų papildyti, kad 
praktinis benckuouienės darbas 
vyksta atskirose vietose — ne
būtinai taryboje ir centro val
dyboje ir tom vietos bendruo
menėm dėmeso per mažai ski
riama, palyginti su visos ben
druomenės “stogu”.

ŽEMES GAUBLYS, Unisphere, pasaulinis parodos ženklas. Nuotr. V. Maželio.

Tiesa protarpiais paskelbia 
pavardes buvusių komunistų 
veikėjų, sovietinių agentų ar 
sovietinių partizanų. Prisime
na tiesiogiai ar netiesiogiai ir 
patriotus partizanus.

Maskvos radistas Šančiuose 
1944

Balandžio 5 pasakojo apie 
vieną tokį — Juozą Aleksonį, 
kilusį iš Lazdijų, prieš karą 
Kaune vidurinėje mokykloje 
suorganizavusį komjau n i mo 
slaptą būrejį, bolševikam atė
jus buvusį Kauno Vffi gimna
zijos komsorgą, paskui pabė
gusį į Rusiją. Ten jis buvo ap
mokytas radisto darbui ir 1943

LIETUVOJE

je. Jis perdavinėjo radijo siųs
tuvu žinias ištisą pusmetį- Ta
čiau 1944 balandžio 5 jo siųs
tuvo veikimas buvo susektas 
ir policija apsupo Šančiuose, 
Šešupės gatvėje, Obelenio na
mą, į kurį jis buvo siųstuvą 
perkėlęs. Mėginusį pabėgti pa
šovė.

Partizanas, kuris buvo pasmau*

‘banditauti’. Ir tik Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumui paskelbus amnes
tiją, B. Genys legalizavosi. Po 
kelerių metų, nuslėpus savo 
praeitį, jam pasisekė apgauti 
partiją ir įstoti į jos narius- O 
dar po kurio laiko B. Genys 
tvirtai atsisėdo į Kraštų plyti
nės direktoriaus kėdę... Už 
partijos apgavimą B. Genys iš 
TSKP narių pašalintas- B. Ge
nys atleistas taip pat ir’ iš ply
tinės direktoriaus pareigų”.

Tiesa balandžio 8 pasakoja, 
kad 1944 metais sovietų ka
riuomene’ į Lietuvą grįžus, 
Bronius Genv« “pasislėpė, o 
vėliau susirišo su buržuaziniais 
nacionabstab ir išėjo į mišką

Kas bus galima matyti? Na
gi, didžiulį turgų arba karna
valą, kuriame kiekvienas šauks 
kad užeitų jo palapinėn pažiū
rėti,, ir, žinomą, paliktų pinigų 
arba susižavėtų ką nors įsigy
ti. Kiekviena bendrovė rodys 
savo gaminius ir pasiektą pa
žangą- Pavyzdžiui, General El
ectric paviljone bus ‘ ‘Pažan
gos karuselė”, sudaryta Dis
ney. Publikai bus pirmą kartą 
rodoma, kaip skaldomas ato
mas. Fordo bendrovė “Futura- 
moje” vaizduos ateities auto
mobilius, varomus elektrinės 
jėjįbs? Galima bus jais pasiva
žinėti.

Užsieniečiai rodys savo įžy
mybes: airių kavą, šveicarų 
šokoladą, žydų ‘■karaliaus Sala- 
mono kasyklas’, danų, restora
ną, ispanų filmus, Korėjos mer
ginas ir k.

Viskam apžiūrėti nebeužteks 
vienos dienos. Jeigu kas be 
pertraukos galėtų ištverti 75 
valandas, tai visą laiką turėtų 
į ką spoksoti ir džiaugtis — be 
pinigo- Ir lietuviy dienos pro
grama neapmokama, kaip ir ki
ti tautiniai festivaliai. Visa ki
ta, kur tik tai džiugins, vežios, 
rodys nuostabias išdaigas, bus 
apmokama. Įėjimas pro bend
rus vartus suaugusiem — 2 
dol., vaikam ligi 12 metų Idol.

Kaip jausis New Yorkas? 
Smagiai* Laukia mažiausiai 70 
milijonų turistą ir 5 bilijonų 
dolerių, kuriuos parodos lanky
tojai paliks mieste. Darbo prie 
parodos gavo 25,000 žmonių. 
Jie tame turguje keps ir vasa-

— Brazilijoje balandžio 15 
naujai išrinktas prezidentas 
Humberto de Alencar Castelo 
Branco balandžio 15 perėmė 
pareigas ir pasiskelbė, kad sie
kiąs nuosaikios demokratijos, rą, negalėdami atostogų išva- 
atmesdamas radikaliuosius iš žiuoti. Bet ką lai reiškia? Pi- 
kairės ir dešinės. Jis turi vai- nigo uždirbus, bus galima žie- 
dyti 22 mėnesius mą atostogauti. ( $)
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Jaunikaitis nenuėjo nuliūdęs . . .
E vangeli joj* skaitome, kaip 

vienas jaunuolis, patartas at
sisakyti savo turto, kad galėtų 
sekti Kristų, nuėjo Į šalį nu
liūdęs, nes turėjo daug lobio. 
Nežinome, koks tasai jo lobis 
buvo, bet galime manyti, kad 
anas jaunuolis nebuvo nei tur
tingesnis nei garsesnis už vie
ną ispanų tereodorą, kuris šio
mis dienomis įstojo į vienuoly
ną.

Juan Garcia Jimenez, An
dalūzijos berniukas, eidamas 
dar keturioliktus metus, svajo
jo būti kunigu, bet stigo lėšų 
mokytis. Duoną užsidirbo pie
menaudamas: ganė turtingo 
žmogaus jaučius, kurie buvo 
parengiami bulių kautynėm. Sa
vininkas matė piemenuko vik
rumą, tvirtą valią ir drąsą. Pa
žadėjo apmokėti jo mokslą, jei
gu prieš tai jis sutiksiąs lan
kyti toreadorų mokyklą. Jau
čių savininko slapta mintis bu
vo nukreipti jaunuolį kitu ke
liu: padaryti iš jo gerą kovo
toją su buliais arenoje. Ir ne
apsiriko: Juan Garcia Jimenez 
pasidarė garsus visoje Ispani
joje ir pietinėje Amerikoje. 
Garsus ir turtingas.

Ispanijoje kovotojai su jau
čiais arenoje yra laikomi tau
tiniais didvyriais- Apie juos 
kalbama ir rašoma taip plačiai 
kaip Amerikoje apie žymiuo
sius kino artistus — HoHywoo- 
do pagarsėjusias ‘žvaigždes’. 
Bet dar plačiau imta kalbėti ir 
stebėtis, kai pasklido girdas, 
kad Juan Garcia Jimenez, ta
sai minios ‘dievaitis’, dėl ku
rio dūsavo tūkstančiai moteriš
kų širdžių, stoja vienuolynan-

Nenorėta tikėti, kol Juan 
Garcia Jimenez išdalino visą 
savo lotų. Tėvam paliki pra
bangius namus Sevilijoje ir 
apie 50.000 dol. Broliui atida- 
vė savo dvarą ir tokią pat su

mą pinigų- Gausiai apdovanojo 
savo kovos draugus. Vienuoly
nui užrašė 140,000 dol. Liko be 
nieko — tiktai su vieninteliu 
savo noru: būti kunigu. Jis 
nenuėjo į šalį nuliūdęs, bet 
džiaugdamas užsivilko vienuo
lio broliuko habitą.

Pašaukimas, kurį jaunuolis 
ar jaunuolė pajunta savo širdy
je. nevisada būna toks stiprus, 
kad nugalėtų pasaulinės gar
bės, turto ir malonumų pa
gundas, ypač tais atvejais, kai 
šlovė ir lobis yra jau rankose. 
Tačiau esama išimčių visais 
laikais, ir jos rodo ne tiktai 
stiprų žmogaus charakterį, bet 
taip pat ryžtą prisiimti auką. 
Evangelijoje anas jaunikaitis 
dėl to nuėjo nuliūdęs, kad jis 
suprato, jog apaštalo gyveni
mui reikės aukotis ir kentėti. 
Jei būtų supratęs, kad toje au
koje yra kitokio džiaugsmo, ku
rio pasaulis negali duoti, ne
būtu žemiškųjų vertybių statęs 
aukščiau už amžiną gyvenimą, 
nesgi buvo klausęs: ką turiu 
daryti, kad laimėčiau amžiną 
gyvenimą.

Šiomis dienomis popiežiaus 
Pauliaus VI buvo paraginta ir 
visose katalikų bažnyčiose mel
stasi, kad Dievas daugiau jau
nimo pašauktų Į kunigus ir vie
nuolius. šventasis Tėvas sa
vo kalboje nurodė du pagrin
dus: viena, kai kuriuose kata
likų kraštuose ir misijose yra 
didelis kunigų trūkumas; ant
rą, kunigų ir vienuolių dides
nis skaičius rodo uolesnį reli
ginį gyvenimą. Kur religinis 
gyvenimas apsilpsta, ten ir pa
šaukimų sumažėja.

Šis klausimas aktualus ir lie
tuvių tautai. Aktualus yra sve
tur, kur turime išlaikyti savo 
parapijas bei vienuolynus, ir 
labai aktualus bus Lietuvoje,
kai ji kada atgaus savo laisvę.

Rusų dvasininkai, ypač sa
vo pareigom aukštesnieji, šian
dien yra pastatyti prieš baisią 
dilemą. Vyskupai gerai žino, 
kad jie yra beginkliai ir bejė
giai O tačiau tikintieji dairosi 
ir laukia, kad pasipriešintų ar 
bent pakritikuotų nežmoniškas 
antireligines priemones. Už tai 
pirmiausia nukentėtų ne aukš
tieji dvasininkai, bet žemesnie
ji — kunigai ir vienuoliai, 
kiek jų dar yra. Nugriebtų ir 
jų viršininkus, kaip ‘valstybės 
išdavikus’. Dėl tos priežasties 
atsiranda ‘prievartinė koegzis
tencija’, kuri sudaro įspūdį 
tartum Bažnyčios vadovai ben
dradarbiautų su antikristais 
Tikintieji tokių priekaištų da
ro. Vadinas , aukštesnieji dva
sininkai spaudžiami lyg replių 
iš viršaus ir apačios.

Jie valdžios taip pat spau
džiami varyti melagingą pro
pagandą. Vienos kunigų semi
narijos rektorius aiškino užsie
nio rašytojų delegacijai, kad 
Sovietų Rusijoje bažnyčios pa
dėtis yra tokia, kaip Jungtinės 
Amerikos Valstybėse: bažnyčia 
atskirta nuo valstybės: yra ci
vilinė metrikacija, užuot baž
nytinės; tikėjimo mokymas ir

SV. BAZILIJAUS katedra (k.) prie Raudonosios Aikštės ir Kremlius (d.).

TikinčiŲjŲ

malda viešose mokyklose už
drausti; bažnyčios išsilaiko iš 
tikinčiųjų aukų. Taigi, ko no
rite? '
PROPAGANDA IR TIKROVĖ

Nepriklausomumo nuo vals
tybės iš tikrųjų nėra- Bažny
čios apkraunamos tokiais mo
kesčiais, kad tikintieji jau ne
begali tiek pinigo surinkti ir 
bažnyčia uždaroma. Kitu atve
ju atvyksta vadinamoji ‘meno 
paminklų apsaugos komisija’, 
randa, kad bažnyčia apleista; 
ji ‘restauruojama’ ir paverčia
ma ... muziejum. Dar kitu at
veju randama, kad bažnyčia 
kliudanti miesto išplanavimui 
ir ji nugriaunama, nors toje 
vietoje nei miestas statomas 
nei gatvė vedama Gal kada 
ateityje?

Maskvoje seniau buvo 30 0 
bažnyčių; dabar rusų ortodok
sų žinioje bepaliko 8. Dar yra 
viena ar dvi vadinamiem ‘sta- 
rovieram’, dvi baptistam (vie
na buv. vokiečių evangelikų 
liuteronių), dvi sinagogos ir 
viena katalikų bažnyčia. Dar

girnas už geležines

kalbama apie adventistų mal
dos namus.

Sovietų Sąjungoje 1959 dar 
rūpestingai buvo suregistruota 
22,000 ‘ dirbančių’ bažnyčių. 
Dabar bepaliko 700 ar 800. 
Tik vienoje Gudijoje 1961 už
daryta 700 bažnyčių. Tuo pa
čiu laiku likviduota širovicų 
dvasinė seminarija prie Mins
ko.

PAVEIKSLAI KERTĖSE
Vaikus tikėjimo mokyti ir 

vesti prie komunijos apskritai 
yra draudžiama- Vaikų bažny
čiose nedaug ir pamatysi. Pa
maldas lanko senos moterys ir 
vyrai. Bet tai nereiškia, kad ti
kėjimo ‘kietasis branduolys’ iš
miršta. Kas prieš 15 metų baž
nyčios nelankė, dabar gali lan
kyti, sulaukęs senesnio am
žiaus. Sendamas arba išeida
mas į pensiją daraisi ‘tinkamu’ 
bažnyčią lankyti.

Ūkininkai taip pat dažniau 
bažnyčią lanko, o jų namuose 
gali užtikti “šventas kerteles” 
— šventųjų paveikslus pirkios

uždangos (3)

kerčioje. Ortodoksai čia atlie
ka savo maldas. Jie neturi 
griežtos pareigos sekmadienį 
būti mišiose. Katalikam yra 
sunkiau, nes ta pareiga juos 
saisto-

Apskritai, galima sakyti, kad 
krikščionybė Sovietų Rusija 
primena ledynų kalnus okea
ne: matai tiktai patį smaigalį, 
o visa masė yra po vandeniu. 
(Kai į toki ledo kalną kitados 
sudužo Titanikos laivas milži
nas, besigyręs, kad nė dangaus 
nei žemės galybės jo neįveiks, 
gal panašus likimas ištiks ir ti
taniškąją Rusijos bedievybę?).

SMAUGIMO VIRVĖ
Virvės kilpa vis daugiau ver

žiama aplink šeimos ir religi
jos kaklą, šeimos draskomos 
dvejopu būdu. Viena, joms at
imamas laikas drauge būti; an
tra, atimami vaikai. Pavyzdžiui, 
sekmadienių ir kitų religinių 
švenčių, kurios šeimas su
telktų, nėra Dirbantieji gau
na vadinamas laisvas dienas 
(dni vychoda) ne sekmadie
niais ir nevisi tuo pačiu laiku. 
Kiekviena įmonė ar kolchozas 
čia gali savarankiškai laisvas 
dienas skirti. Kalėdų ir Velykų 
šventės specialiai paverčiamos 
darbo dienomis, šeimų nariai 
gali susieiti tiktai vėlais vaka
rais ir slaptai švęsti, jei tai i- 
mancma dėl ankšto buto.

Kremlius tikisi šeimas sunai
kinti ligi 1980 metų Ligi to 
laiko manoma turėti tiek na
mų, kad 90 proc. vaikų nuo 6 
metų amžiaus galės būti auklė
jami valdiniuose bendrabučiuo
se. E tėvų įtakos tada jie bū
tų išskirti. Paaugę nė nežino
tų, kas kieno vaikas.

KENKSMINGAS 
ELEMENTAS"

Nuo 1962 metų atimamos 
pensijos tiem senesnio amžiaus 
žmonėm, kurie padeda bažny
čias palaikyti arba joms patar
nauja. Norima uždrausti bet 
kokią paslaugą bažnyčiom ir 
dvasiškiam. Kunigai ir vienuo
liai verčiami ‘įsidarbinti’ t-y. 
užsiimti ‘produktingu’ darbu, 
nes religinis apaštalavimo dar
bas laikomas, tuščias ir visuo
menei ‘kenksmingas’.

Rusam ortodoksam bepateku
sios dvi teologinės akademijos: 
Zagorske ir Leningrade (Petra
pily). Tik du likę ir vienuoly
nai: Zagorsko ir Novodevicų 
prie Maskvos. Prieš dvejus me
tus likviduotas garsus Kijevo 
vienuolynas — Pečiorskaja 
Lavra, Ukrainos šventovė. Vie
nuoliai buvo apdaužyti ir pus
gyviai išvežti.

KERTAMA SAVA ŠAKA
Yra nesuprantama, kaip ga

lima iš žmonių reikalauti 
krikščioniškos moralės, nieki
nant ir smelkiant krikščiony
bę, nes reikalaujama ir sąžinin
gumo ir teisingumo. Už tat 
nusikaltimų pasitaiko aibės, ta
čiau jie slepiami Niekas krimi
nalinės statistikos nežino. Dau
giau žinomos ir neslepiamos 
vagystės, išeikvojimai; už tuos 
nusikaltimus net mirties baus
mės įvestos. Fabrikuose iška
binėti dideli plakatai, kuriais 
įspėjama ‘liaudies turto’ nesi- 
savinti — bus baudžiama. Bet 
nieko tai nepadeda. Vieni no
ri gyventi, kiti — pralobti-

Plačiai pasakojamas Chruš
čiovo pasikalbėjimas su Mao, 
kai jiedu vienas antro viešai 
nekoliojo. Mao gyrėsi Kinijos 
stebuklinga pažanga. Chruščio
vas atsakęs, kad jis kasdien 
matąs 200 milijonų stebuklų 
Sovietų Sąjungoje: žmonės į 
•mėnesį uždirba 200 rublių, o 
išleidžia 300 ...

SU DIEVU — S'BOGOM!
Josef Panowski savo straips

nį baigia atsisveikinimu su vie
nu rusu fiziku, kuris mokėsi 
Vakaruose. Tas profesorius nu
siskundė sunkia rusų moksli
ninkų dalia ir gyvenimu. Jis
prašė: “Kai grįšite namo, ne
pamirškite mūsų- Mes esame 
■tauta, kuri kenčia, bet ir gali
laukti, kaip niekas kitas. Pasi
tikėkite mumis”. Gi spausda
mas ranką tyliai pasakė: “S’Bo- 
gom — Sudiev!”. Autorius pas
tebi, kad tie du žodžiai —su 
Dievu — teikia jėgos ištver
mei, kol ateis atmaina.

Rusai žmones, prancūzai karve
lius

Prancūzai sugaudė ir iš Pa
ryžiaus deportavo į provinciją 
100,000 karvelių- Paryžiuje už
drausta juos lesinti. Akcija 
prieš juos pradėta dėl jų įpra
timo papuošti paminklus.

ROŽĖ MAINELYTĖ

ATOSTOGOS
TOLIMUOSE RYTUOSE

(2)
Skrendant H Hondulu f To- 

kyo, kelias labai ilgas. Išskrido- 
me ketvirtadienio vakare, o 
Tokyo buvom tik penktadienio 
vakare- Vadinas, praėjo visa 
para. Tikro skridimo tik devy
nios ir pusė valandos. Praskri- 
dus tam tikrą mylių skaičių, 
laikrodį vis varo ir varo pir
myn. Taip prarandi visą dieną. 
Ją atgauna, jei tuo pačiu keliu 
grįžti atgal.

Kai vis toliau ir toliau į va
karus keliauji, laikas taip kei
čiasi, kad žmogų išmuša iš mie
go. Nors ir skridome visą pa
rą, bet nakties tebuvo porą va
landų. Ir tos pačios valandos 
buvo gana šviestos-

Kelehrių buvo neperdaugiau- 
sia, tai mums davė tik viduti
nio dydžio sprausmmį, kuris 
turėjo nusileisti Wake saloje 
pasiimti benzino. Už tuos pa
čius pinigus pamatėm dar vie
ną salą.

Tokyo pirmas įspūdis gana 
prastas. Pasijunti, kad nemoki 

nei skaityti, nei rašyti. Visi 
užrašai tik kaligrafija. Gavom 
viešbutį arti centro. Apsitvarkę 
ėjom pavalalgyti. Buvo vaka
ras, tai bijojom kur toli nuklys
ti. Kaip paskui sugrįši, kai gat
vių užrašų neper^aitai

Tokyo mieste sustoję ir iš
ėję iš viešbučio, gerai įsižiurę- 
davom į kokį nors daiktą, kad 
vėl galėtume sugrįžti, nes gat
vių užrašai mum nieko nesa
kė. Visos jų raidės atrodė la
bai panašios — kaip pagaliu
kai.

Oras pasitaikė šaltas, apie 
40 laipsnių. Buvo vėjuota, tai 
į viešbutį grįždavom apdulkė
ję- Reikėjo valyti ne tik gerk
lę, bet ir nosį.

Žmonės labai mandagūs, ta
čiau ten pirmenybė teikiama 
vyram. Moterys jiem patarnau
ja

Centro pirmos klasės viešbu
čiuose visi tarnautojai kaBa 
angliškai, krautuvėse — kiek 
sunkiau, bet surandi vieną ki
tą, su kuriuo susikalbi.

Labai man patiko japonų 
švara. Pavyzdžiui, jei kas turi 
slogą, tai, iš namų išeidamas, 
užsiriša balta merle burną, pa
našiai kaip daktaras eidamas 
operuoti. Taip jis pats lengviau 
alsuoja ir bakterijom neužkre
čia kitų.

Gatvėse vyrai apsivilkę va
karietiškais drabužiais, o mo
terys daugiausia su tautiniais 
kimonais. Krautuvės ir viešbu
čio keltuose visos vilki tuos 
drabužius.

Nuostabus japonų kalbėji
mas. Jie nekalba, o čiulba. 
Moterų balsai yra aukšto tono. 
Jos labai greitai taria žodžius, 
lyg karveliai burkuotų-

Viešbučiai ir maistas ne
brangūs. Gera vakarienė, ku

TOKYO ge**v namuose. Vidury pirmoje etMje R. Mainelyte.

ri čia kainuotų 6-7 dol.. ten 
tik 3. Pagrindinis valgis —ry
žiai, o grynai tautinis —suki- 
jaki. Ant stalo atneša žalią 
mėsą su daržovėmis ir ją ten 
iškepa. Brangumas priklauso 
nuo to, kokios rūšies mėsą pa
sirinksi: geriausią, vidutinę ar 
pigiausią. Vynas, pagamintas 
iš ryžių, duodamas šiltas. Ki
ti jų valgiai — tai kepti vė
žiai ir kartu sumaišyti troš
kinti viščiukai, kiauliena ir jau
tiena.

Prie stalų patarnauja tik mo
terys, apsirikusios kimonais.

Japonijos Mikimoto perlai 
yra garsūs visam pasaulyje. 
Centrinėje krautuvėje išsirin
kau ir aš. Gražūs, bet nepasa- 

kyšiu, kad būtų pigūs. Ne
brangiai galima pirkti porcelia
ną ir daug kitų dalykų-

Apžiūrint miestą, visą dėme
sį traukia Tokyo bokštas. Jo 
aukštis — 333 metrai. Taigi, 
aukštesnis ir už Eifelio (tas 
300 metrų). Tokyo bokšto pa
grindas yra pripildytas krautu
vių, restoranų, kavinių, arbati
nių, raštinių, grožio salionų. 
Yra ir ligoninė, modernaus 
mokslo muziejus su teleskopu, 
policijos raštinė.

Pasikėlus keltu į 125 metrų 
aukštį, yra observatorija su te
leskopais. Prikišęs akį, matysi 
ir garsų Fuji kalną, kuris bal
tuoja už Tokyo apie 70 mylių- 
Prie observatorijos yra pri
jungta ir krautuvių, kavinių.

Diena pasitaikė graži, tai ma
tėsi visas miestas. Keltuvas 
zvimbia gana greit, darosi ne
jauku. O jeigu kas nutrūktų? 
Bet keltuvo operatorė čiulba 
maloniai ir visus ramina. Tas 
keltas, sveriąs 3,4 tonų, žmo
nių gali sutalpinti 2 tonas. Di
džiausias jo svoris gali būti 4, 
5 tonos. Bet visos vielos to
kios. kad lengvai pakeltų 15 
kartų didesnį svorį. Tai ko bi
joti?

Bokštas pradėtas statyti 1957 
birželyje, baigtas 1958 gruo
džio. Jis taip pastatytas, kad 
neįveiktų žemės drebėjimai, 
kurie kartais supurto miestą. 
Iš lauko nudažytas oranžiniais

AMERIKIEČIŲ pavyzdžiu pastatyti keliai Tokyo mieste

ir baltais dryžais, kad maty
tųsi bet kokiam orui esant

is lauko parodė parlamento 
rūmus, imperatoriaus rūmus, 
kuriuose gyveno prieš karą. 
Dabar imperatorius gyvena už
miestyje, nes karo metu rū
mai buvo apgriauti. Imperato
rius pasirodo savo gimtadienį 
balandžio mėnesį ir per nau
jus metus.

Gražios yra jų šventyklos- 
Matėme jų svarbiausią, pasta
tytą didžiajam Budai. Statė dar 
imperatoriau* senelis, šventyk
la daugiau panaši į muziejų. 
Visai netoli, vyšnių medžiuose 
paskendusi, yra imperatoraius 
šventykla, čia susirenka tik 
imperatoriaus šeima- Lauke 
yra didelė aikštė, kur susigrū
da žmonių minios.

Prie įėjimo, ties kolonom, 
stovi didelė dėžė, kokių 10 pė
dų ilgumo ir 3 pėdų platu
mo. Viršus uždengtas geležies 
pinučiais, čia žmonės meta sa

vo variokus. Dėžė tokia didelė, 
kad ir iš tolo gali pataikyti.

šios dvi šventyklos yra už
miestyje. apsuptos įvairių me
džių Tai didelis gražus par
kas, su alėjomis. Nors šaltoka, 
bet medžiai žaliuoja.

Buvom ir miesto eilinėje 
šventykloje. Turistam nerei
kėjo nusiimti batų, nes buvo
me tik ties kolonom, kur yra 
pinigam dėžutė. Kas eina mels
tis už kolonų, prieš Budą, tie 
nusiauna batus. Jie nesimel
džia ilgai, tik įšliaužia keliais 
už tų kolonų, pasmilko smil
kalais ir išeina Budos statula 
yra padaryta iš aukso. Daugu
ma japonų yra budistai.

Vakare važiavom pažiūrėti 
garsiųjų geišų. Jos iŠ mažens 
auklėjamos ir ruošiamos šiai 
profesijai. Išpildo programas 
vadinamuose geišų namuose 
arba arbatinėse

(Bus daugiau)
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labai judrus, ne vien tik leng-

— Dainuojame ir iš ptokš-

CievaUnd, Ohio — Penkioli
kos metų Pilėnų tunto sukak
ties proga balandžio 11 d. šv- 
Jurgio parapijos salėje įvyko

bėti su dainuojančia seserimi.
Vienuolyno viršininkė da

dramstęs pasauliniu garsu. 
Vienuolyne duris nuolat klabe
na laikraščių korespondentai,

SUKAKTIMS SKAUTŲ VAKARAS

peraterius Napoleonas pralai- 

domininkoaių vienuolynas 
Fischermeat Rami aplinka, ra»

ku nekreipė dėmesio, kas po 
vienuolyno stogu dėjosi. Bet 
išėjo gerai Jei būtų draudusi, 
nebūtų nei vienuolynas pagar
sėjęs nei susirinkusi stambi su
ma pinigų misijom paremti. 
Viskas iškrito kaip iš dangaus.

Vienuolynam 1955 įstojo jau 
subrendusi, 25 metų mergaitė, 
kuriai buvo duotas naujas Luc 
Gabriai!* vardas; tikrąjį vardą 
ir pavardę težino viršininkė. 
Priimta į noviciatą, ji studija
vo garsiame katalikų universi
tete — Luovaine; studijavo 
teologiją, religijų filosofiją, is
toriją. Laisvomis valandomis 
susirinkusios vienuolės ir jų 
globojamos mergaitės dainuo
davo. Kartais vienuolyno kie
me prie ugniakuro. Kai kurios 
skambino pianu, kitos grojo 
smuiku, Gabrielė atsinešė gita
rą. Tai buvo šis tas naujo.

Dar didesne naujenybe pa
dvelkė jos dainos- Viena kita 
vienuolė kraipė galvą: vienuo
lynui lyg ir nepritiktų.., Bet 
tame dainavime nebuvo to, 
kas viršininkei būtų reikėję 
drausti. Priešingai, daugumai 
patiko- Kai kurios mergaitės 
paprašė, kad atminimui būtų 
pagaminta plokštelė. Ir taip 
prasidėjo...

— Nuo kada pradėjote dai
nuoti? — klausė vienas kores
pondentas.

— -Kai įstojau į vienuolyną 
ir radau savo dvasiai ramybės. 
Pajutau reikalą savo pasitenki
nimą ir džiaugsmą išreikšti dai
na. Apdainuoti, koks gražus 
yra religinis gyvenimas. Ma
nau, tai atitinka mūsų ordino 
steigėjo šv- Domininko min
čiai. Jei jis dabar ateitų į žemę, 
tikiuosi, mano dainomis būtų 
patenkintas, nes aš jam dai
nuoju. Gal rasis žmonių, ku
riuos mano dainos paskatins 
.grįžti į tikėjimą, arba mergai
čių, kurios panorės būti vienuo
lėm, gal būt? Viešai nedaina
vau ir nedainuosiu. Man pa
tinka siauras žmonių ratelis.

— Kaip tat atsirado plokšte
lė? — vėl paklausė korespon
dentas.

— Iš pradžių dainavau tik
tai seserim ir mergaitėm- Nu
girdo lankytojai, mūsų svečiai. 
Panoro gauti kaip suvenyrą. 
Na, viršminkė leido, ir kai ku
rios mano dainos buvo “Phi- 

Bus įdomus 
choro koncertas
Hartford, Conn. — Jau bu

vo minėta, kad balandžio 25, 
šeštadienį, 7 vai. 30 nain. va
kare lietuvių piliečių klubo sa
lėje (227 Lawrence Str) miš
rus choras rengia koncertą, sa
vo gyvavimo 15 metų sukak
čiai paminėti- Daugumas dainų 
girdėsime iš būsimos Dainų 
šventės New Yorke repertuare. 
Programos dalį išpildys Kcd? 
česterio mokyklos mokinių pu
čiamųjų instrumentų orkest
ras. Nors tame orkestre gros 
amerikiečiai, bet duos lietuviš
kus kūrinius: Paulausko “Jū
reivių maršą”, Kuprevičiaus 
“Pajūriais pamariais” ir kitus- 
Chorui ir orkestrui diriguoja 
muz. Jurgis Petkaitis. Pelnas 
skiriamas choristams nuvykti į 
lietuvių dainų šventę New Yor
ke. Koncertas prasidės punk
tualiai, nes orkestrantai turi 
turi grįžti laiku namo. Visi pra
šomi nesivėluoti ir gausiai da
lyvauti.

kurių mokyklų, ir man išrin- 

vardą CSeeur Sournre). B mano 
damų labiausiai paplito **Do 
miniųue”.

kurios pasklysta ir praeina, 
kaip mada.-Aš laikausi to, kas 
yra pastovu. Dainuoju ir žo
džius kuriu iš širdies — tai 
mano religinio gyvenimo da
lelė. Juk vieni žmonės save iš
reiškia raštu, kiti — paveiks
lais, dar kiti — muzika. Man 
meliodija ir žodžiai liejasi kar
tu- 

prieštaravimą savo vienuoliš
kam gyvenimui?

— Nežinau, kodėl tai turėtų 
būti. Visai, nesvyravau stoda
ma į vienuolyną, žinoma, gy
venimas pakinta. Bet ir ištekė
jusios mergaitės gyvenimas 
keičiasi. Aš esu patenkinta sa
vimi. Galiu save tašyti, nes tu
riu šiurkčių būdo bruožų. Ir 
paviršius mano netraukius: ne
apdailinta figūra, ilga nosis, 
akiniai Bet esu laiminga ir no
rėčiau su kitais ta laime daly
tis.

— Ką norėtumėt pasakyti 
tiem lutiem?

— Kad būtų linksmi, atlai
dūs, džiaugsmingi ir kad siek
tų idealo.

Besijuokianti, laiminga ir 
linksma domininkone nesiekė 
pasaulinio garso, kuris apėjo 
visą žemės rutulį. Jos įdainuo
tas “Dominiųue” pa s i darė 
“best-selleris”, nustūmęs į ša
lį kitas pasaulinės dainuškas- 
Vienas šveicarų laikraštis pa
stebi:

“Reikia stebėtis, kad tokio 
garso pasiekė paprasta vienuo
lė, o ne kokia ‘žvaigždė’; mer
gaitė, kuri nesidažo ir plaukų 
nedažo, nerūko ir nesisvaigi- 
na, nėra išsiskyrusi ir nėra jo
kių sensacinių nuotykių turė
jusi”. ..

Gabrielės dainoje tiktai vie
nas ‘nuotykis’ apdainuojamas:

veikė sa vyčiais, buvo vyčių 
N. Anglijos apskričio pirmi-

Jis yra vedęs Ona Razva-

vo vyčių N. Anglijos apskričio

*****

džiaugsmingu šokiu... gi šv. 
Domininkas su šv- Pranciš
kum girkšnos benediktiną sa
vo 

-----M flNOS

“BESIJUOKIANTI SESUO” (Soeur Sourire) su gitara dainuoja vienai 
amerikiečių televizijos programai.

to tėvų ir rėmėjų komitetas su 
darbščių pirmininku J. Paže
miu. Energingai padėjo tunti- 
niakas V. Jokūbaitis. Pokyliui 
gražiai talkino Neringos skau
čių tunto (tuntininkė VI. But
kienė) tėvai ir rėmėjai ir pa
reiginga komiteto pirmininkė 
J- Stuogienė. Svečių buvo apie 
200 asmenų. Jaunimo galėtų 
būti daugiau.

Programą pravedė aiškiai ir 
maloniai, juokindamas ir šildy
damas žiūrovus, poetas B. Au- 
ginas, linksmai žaidęs gero sko
nio, įvairaus pobūdžio 
jais. Toksai pranešėjas 
laikyto stiliaus atstovas 
sai patenkina rinktinį

PBOVIDENCE. E. L
Lituanistinė mokykla

Mūsų kolonijos šešt. mokyk
la nors ir su didelėm pastan
gom laikosi. Pradžioje moks
lo metų mokyklą lankė dau
giau vaikų. Bet palaipsniui nu
trupėjo: vieniems atsirado kitų 
svarbesnių priežasčių nei lietu
vių kalbos mokymas, kiti gal 
neįvertino svarbos mūsų tau
tai ir mūsų kolonijai. Tad ir 
pas mus, kaip ir kitose mažo
se kolonijose, liko daugiau var
go mokykla

Ištvermingai vyr. vaikus mo
ko muz. Vytautas Kerbelis, o 
su jaunesniais jau pora mėne
sių dirba Juozas A. Starėnas, 
net iš Attleboro atvažiuoda
mas- Mokyklai visu nuoširdu
mu pritaria kleb. kun- V. Mar
tinkus.

Jei vienuolyno viršininkė bū
tų už to nekalto sąmojaus už
kliuvusi, nebūtų paplitę 750, 
000 plokštelių ir vienuolyno 
misijom atnešę virš 100,000 
dol. pelno. Gabrielė išvyksta 
misijom i Kongą.

Iš skautę veik’o*
Jei kurį la lią niekas apie 

Provičenco sž^-tus-es nerašė, 
tai nereikia, kad jie išnykę. 
Jie kas šeštadienis uoliai ren
kasi į šv. Kazimiero parapijos 
salę sueigoms, makosi įžodžio, 
mazgus, pėdsakus ir, kas svar
biausia, lietuviškas dainas. Lais
vės Varpo d-vės skautai net sa
vo būklą baigia įsiruošti. Jam 
patalpas prie parapijos salės 
davė kleb. kun. V. Martinkus. 
Providenco lietuviai yra dėkin
gi J. Paulauskienei ir J. Starė- 
nui, kurie aukoja savo laisvą 
laiką, kad išlaikytų mūsų jau
nuosius arčiau tautos per skau- 
tybę

Skautę tėvę ir rėmėįę
susirinkimą sušaukė pirm. L. 

Kukanauza balandžio 12 d. pa
rapijos salėje- Tėvai ir rėmė
jai svarstė būdus paremti skau
tų vienetus. Numatytoms išlai
doms padengti nutarta ruoš
ti piknikas-

iškilminga sueiga
Šv. Jurgio ir Motinos dienos 

minėjimas įvyks gegužės 17 d. 
2 vai. popiet Klaipėdos parke, 
Douglas pike, Providence, R. 
I. Numatoma tą pačią dieną

Norwood« Mass.
Bronius K. Kudirka balan

džio 12 atšventė 50 metų su
kaktį- Jo žmona Ona namuo
se suruošė jaukias vaišes, ku
riose dalyvavo apie 30 gimi
nių, draugų. Jie sukaktuvinin
ką pasveikino ir įteikė gražių 
dovanų. Sukaktuvininkas vi
siem gražiai padėkojo.

Bronius K- Kudirka priklau
so šv. Jurgio lietuvių parapi
jai, verkia šv- Vardo draugijo
je, kuriai pirmininkavo keletą 
metų, yra ALRK Susivienijimo 
81 kuopos narys, buvo Susi
vienijimo N. Anglijos apskri
čio pirmininku, dabar yra vi-

tos sodabetėms ir yra raštinin
kė. Bronius ir Ona Kudirkai 
augina vieną dukterį Elzbie
tą, kuri taip yra Susivienijimo 
81 kuopos narė. Ji antras mė
tis lanko Regis kolegiją, Wes-

- ton, Mass. Dalyvis

sąmo-
— iš-
— vi- 
svečią.

Poetiškoji baiga apvainikavo
pranešėjo nuopelnus-

Dainininkė B. Mastienė, 
mezzo sopranas, dažnai kviečia
ma į įvairias kolonijas ir stip
riai pasireiškianti ne tik lietu
vių, bet ir kitose operose, jau 
plačiai žinoma ir mėgiama, re
komendacijų neprivalo, Cleve
lando estradoje pasirodė pir
mą kartą. Laimėjo visokerio
pais požiūriais teigiamą įverti
nimą ir didelį dėkingumą. Ji bu
vo vienintelė čikagietė visų 
koncerto dalyvių clevelandie
čių tarpe. Štai solistės atliktie
ji kūriniai: VI- Jakubėno (Mai
ronio žodžiai) — Ar skauda 
man širdį, Dirvianskaitės (Tyrų 
dukters žodžiai) — Sapnai, K. 
Kavecko — Na, tai kas, o ant
ru tarpu: N. Dostal (muzika ir 
žodžiai) —Tėviškės daina, Fr. 
Lehar — Vilija (iš Linksmo
sios našlės operetės) ir G. 
Rossini arija iš Sevilijos kirpė
jo operos. Plojimamsk banguo
jant ir karštėjant pridėta P. 
Mascagni — Myli, nemyli, ir 
S. Rombergo — Serenada.

Veidas kupinas gyvenimo,

šventinti ir Šešupės d-vės vė
liavą.

nai pritaikytą atliks patys skau
tai ir skautės. Artimesnių apy
linkių lietuviai, skautai ir skau-

paremti jauną, bet veržlų vie
netą. E. R. 

Maloni žinia Marijos mylėtojams!

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos Var
pelio ir kitų laikraščių bendradarbio,

T. Kornelijaus Bucmio, O.F.M.
parašyta nauja knyga apie Mariją —

Knygoje yra 31 neilgas skaitymas kiek
vienai gegužės mėnesio dienai. Turiny
je išdėstomos tikėjimo tiesos apie Ma
riją ir įvairios pamaldumo formos vi
siems suprantama kalba. Kaina $1.50.

Galima užsisakyti adresu:

DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11221

bet ri vaidina. Mimika lydi mu
ziką, gaivina ir ugdo nuotai
kas ir tuv būdu žymiai stori
na įspūdžius. Tad rankos bei 
pozos tampa nesvarbios, žiūro
vų neišblaško. Daugelis solistų 

gaiš k dažniausiai net nereika
lingais judesiais. Tembras bal
są puošia — geros mokyklos 
išdava. Sultingas balsas valdo
mas laisvai, be mažiausio spau
dimo. Ramūs, švelnūs ar stip
resne jėga plintą ugningi ats
palviai įrodo sąmoningų prie
monių gausumą. Dikcija ir in
terpretacija — vertos pagyri
mo-

|domi naujovė — fagotas so
lo. Patyręs Clevelando simfoni
jos orkestro dalyvis J. Fazė
mis, nepavargstąs koncerto 
šeimininkas, pasirodė su G- 
Junge — Fantazija iš “Gilia
me rūsyje” dainos. Instrumen
tą valdo atsargiai ir išmaniai. 
Komplikuotos frazės atlik
tos pavyzdingai, žemutinės gai
dos praskambėjo labai švariai, 

tempų keitimai be priekaištų.
k dar viena tikroji koncer

to puošmena — šokėja L. Dro- 
bavičiutė, dažnai šokanti ame- 

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Lindon, N.J. JAV Lietuvių 

Bendruomenės Lindeno apy
linkės valdyba gegužės 10 d. 
3 vai. popiet lietuvių parko sa
lėje (340 Mitchell Avė.) ruošia 
Motinos dienos minėjimą. Ku
nigas P- Totoraitis sukalbės in- 
vokaciją ir pasakys atitinkamą 
kalbą. Meninę programą išpil
dys Lindeno šeštadieninės mo
kyklos mokiniai: tautinių šo
kių grupė, mokinių choras, ak
ordeonistas, deklamatoriai ir 
kt. Laukiama, kad visi Linde
no ir jo apylinkės lietuviai su 
šeimomis gausiai atsilankys, 
pagerbdami mūsų brangias lie
tuves motinas, o taip pat pasi
gerės mūsų jaunųjų meniniu- mas tautinio solidarumo mo
kų tautiniais šokiais, lietuvių 
liaudies skambiomis dainomis, 
deklamacijomis ir kt. Mokyk
los mokiniai atsilankiusias į mi
nėjimą motinas apdovanos gy
vomis gėlėmis- Įėjimas nemo-

•rikiečių ansambliuose, o lietu
vių koncerte pirmą kartą. Iš
lavinta ir ištobulinta iki rim
tai vertinamo meno pakopų.

Patraukli balerina savo iš
vaizda, gracingumu, plastiškais 
lengvučiais šuoliais, paskirais 
judesiais bei jų visuma, jaut
riai derinamomis su muzika 
vaizdų kombinacijomis ir ben
drai žavinčiais svečius įspū
džiais. Gailėjomės, kad šokusi 
tiktai Iberto — Nokturną ir 
Valsą.

Beveik visus solistus pianu 
lydinti G- Karsokienė, visados 
visų clevelandiečių žiūrovų ir 
artistų mėgiama. Be abejoji
mų, patikima, temperamentin
ga ir labai muzikaliai gilinan
ti turinį ar visokius polinkius. 
Solistus drąsina, jų vin
giams pritaria, kartais perke
lia į fantazijos pasaulį ir tar
tum “diktuoja” liūdesį, eksta
zę, džiaugsmą ir k.

Šviesos tarpais 
kenkė solistams.

Publika priėmė 
ypatingai karštai 
džiai. Galų gale 
triumfavo, buvo apdovanoti gė
lėmis ir priėmė jausmingas pa
dėkas-

netiko ir

B. Mastienę 
ir nuošir- 

visi artistai

Vladas Braziulis

salėje, 
toliau 
kurių 

atvyk-

Rinkimai į JAV LB Tarybos 
narius bis gegužės 9, šeštad., 
nuo 12-3 vai. ir gegužės 10, 
sekmadieni 2-6 vai. popiet, lie
tuvių parko mažojoje 
340 Mitchell Avė. Kas 
gyvena arba šiaip dėl 
nors priežasčių negalės 
ti asmeniškai, galės balsuoti 
paštų pagal pasiųstas kiekvie
nam su balsavimo lapeliu tai
sykles. Kas nėra dar balsuoto
jų įtrauktas ir negavo balsavi
mo lapelių, galės nurodyto
mis balsavimo valandomis, at
vykę į balsavimo būstinę, užsi
registruoti ir, gavę balsavimo 
lapelius, balsuoti. Nesumokėji- 

kesčio neatima rinkikui teisės 
(balsuoti. Kiekvieno tautiečio, 
kuris jaučiasi esąs lietuvis, yra 
pareiga balsuoti ir parodyti 
mūsų vieningumą ir susiprati
mą.

Apylinkės Valdyba



Kamerines muzikos lobynas
Prieš kelias savaites nenu

ilstamai veiklus mūsų smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas iš
leido Ultra-High-Fidelity ilgo 
grojimo albumą, susidedantį iš 
dviejų plokštelių. Jose telpa 
keturios smuiko su fortepijono 
palyda sonatos: dvi prof. K. V.

Gruodžio ir komp. J. Gaidelio- 
Įgrojo pats Iz. Vasyliūnas, sū
nui Vyteniui palydint. Albu
mas pavadintas “Lithuanian 
Chamber Music”. Spalvoti vir
šeliai; pirmoje pusėje — gra
žus gamtovaizdis, paskutinėje 
— anglų kalba lietuviškos ka
merinės muzikos istorinė ap
žvalga, visų penkių suminėtų 
asmenų trumpos biografinės 
žinios ir nuotraukos. Kaina 6 
dol., prisiuntimui pridedant 30 
centų. Gaunama Lithuanian 
Music Recording Co., P- O. 
Box 372, Cambridge 39, Mass-

Pirmoje plokštelės pusėje i- 
grota J- Gruodžio sonata D 
moli, parašyta 1922 studentau
jant Leipzige, kur pinamos liau
diškųjų melodijų nuotaikos. 
Labai malonios ir artimos 
tuvio sielai. Susideda iš 4 
lių. Nors kūrinys sukurtas 
čioje kūrybos jaunatvėje, 
jau reiškiasi “gruodiškumo” 
būdas, kuriam buvo ištikimas,

lie- 
da- 
pa- 
bet

Pas lietuvius lankėsi kardinolas
OAKVILLE. CONN-

Gretimas Waterburio mies
telis Oatkville, kuriame gyve
na daug lietuvių, turėjo šio
mis dienomis nemažą staigme
ną, kai pirmadienio vakare čia 
pas Vasiliauskus lankėsi ir nak
vojo Bostono kardinolas Cu- 
shingas, o rytojaus dieną Wa- 
terburio lietuvių šv. Juozapo 
parapijos bažnyčioje už Vasi
liauskų intenciją atlaikė mi
šias ir pasakė netrumpą pa
mokslą.

Klebonas kun. A. E. Gradec- 
kas taip pat gali didžiuotis, 
kad kardinolas ne kur kitur, 
bet lietuvių bažnyčią pasirinko.

Kard. Cushingas, Meriden 
miesto protestantų pakviestas, 
pirmadienį darė jiems prane
šimą apie Vatikano suvažiavi
mą. Po pranešimo nusprendė 
užsukti į netoliese esančią (tik 
14 mylių) Oakville, iš kur ki
lęs jo buvęs ūkvedis bei šofe
ris Alf. Vasiliauskas, ištama-

KENNEBUNKPORTE, MAINE, laivelių prieplauka. Nuotr. P. Ąžuolo.

JUOZAS ULEVIČIUS
šie plokštelių pasirodymo 1 

proga tenka Iz. Vasyiiūną nuo- j 
širdžiai sveikinti, kad jis dide- j

damas, iki rpirties. Sonatoje 
sodru įmantrių harmonijų, ku
rios tais laikais lietuvių kūry
boje buvo naujos. Sonata pla
čiai užsimota ir vykusiai para
šyta.

Antroje pusėje įgrota K- V. 
Banaičio Rapsodiškoji sonata 
H moli, sukurta 1927 m. dar 
studijuojant Leipzige. Origina
le parašyta violenčelei su for
tepijonu, bet šioje plokštelė
je įgrota altu (viola), instru
mentu skambančiu už violen- 
čelę oktava aukščiau.

Šia proga tenka pažymėti, 
jog koncertinių altistų bendrai 
pasaulyje yra labai maža, ma
ža ir tam instrumentui muziki
nė t— koncertinė literatūra. 
Koncertuojant altistą, kaip so
listą, girdėti yra didelė t rete
nybė, nors kiekvienas smuiki
ninkas, studijuodamas smuiką 
konservatorijoje, privalo tam 
tikrą laiką studijuoti ir alto 
grojimą .Specialios alto klasės 
būna tik didelėse konservato
rijose (prądžjoje speciali kla
sė buvo Klaipėdos 'konservato
rijoje, kuriai vadovavo alto 
virtuozas čekas Kolenaty Kami- 
lov). Lietuviuose kol kas žino

vęs kardinolui virš 30 metų, o 
prieš 6 metus jam mirus, tas 
pareigas perėmė jo sūnus. Alf. 
Vasiliausko dėka kardinolas 
jaučia didį prielankumą lietu
viams- Sykį Vyčių seime, kai 
Senato pirm, sūnus, jaunasis 
McCormick pasigyrė vedęs lie
tuvaitę žmoną, tai kard. Cu-
shingas pasakė, kad žmonos ne- judrios nuotaikos reiškimąsi, 
turįs, bet turi ištikimą ir pa
vyzdingą lietuvį ūkvedj-šoferį.

Iškili Vasiliauskų šeima, su
sipratę lietuviai. Viena 
Elena ištekėjusi už bu\. 
to mero Snyder, rodė 
prielankumo lietuviams, 
duktė Ona — politikė,
aukšta miesto pareigūnė, tre
čioji ištekėjusi už adv. V. Ma
tusevičiaus, buvusio prokuroro.

Šis kard Cushingo atsilan
kymas daug pasitarnavo lietu
vių populiarumui pakelti sve
timtaučių akyse.

duktė 
mies- 
daug
Kita 
buv.

nai du attistai: Kušleika, Cle
velando simfoninio orkestro 
nuo daugel metų narys, ir Vil
niaus Operos koncertmeisteris 
M. Buivydas, mindo čeko mo
kinys. šioje sonatoje galima 
pasigėrėti smuiko virtuozo Iz- 
Vasyliūno sodriai skambančiu 
alto įgrojimu, kur savo uždą- pasaulinio garso smuikinio
vinį sąžiningai ir meniškai at- -
liko.

Antenų* plokštelė* pirmo
je pusėje eina minėtos sona
tos tęsinys ir pradedama to 
paties autoriaus sonata d molį 
smuikui su fortepijonu, su
kurta 1934 m- Abi sonatos tu
ri po tris dalis. Abi paskendu
sios liaudies melodijų bango
se. Antrojoje ypatingai vyku- Čiurlionio veikalai. Ir dar gali- 
siai pabrėžia lopšinės ritmo 
slinktis, taipx savita vygiuojant 
mažytį kaimo bakūžėje ir pa
našią melodiją niūniuojant.

Abiejose sonatose reiškiasi 
taip ryškus K. V. . Banaičio kū
rybinis būdas. Šio rašto auto
riui teko nuodugniai susipa
žinti su jo opera “Jūratė ir 
Kastytis”, kurioje tų sonatų 
liaudiškieji bruožai dar plačiau 
išvystyti. K. V. Banaitis savo 
kūryboje yra siela ir kūnu 
gryniausias mūsų liaudies me
lodijų įvilkėjas Į vakarietiškos 
muzikos rūbą.

Antrosios plokštelės antroje 
pusėje Juliaus Gaidelio sonata 
E moli, trijų dalių, sukurta 
1951 m Bostone, ši sonata sa
vo muzikiniu pobūdžiu yra vi
siškai skirtinga nuo pirmųjų 
autorių, ji jau įsijungia į nau
josios (contempprary) muzikos 
gretas, čia harmonija disonan
sais perpildyta ir labai įdo
miai panaudoja kontrapunk- 
tinius, ritminius, sinkopinius į- 
mantrumus. Kūrinys vystosi 
natūraliai, laisvai, kas sudaro

Tas visas sonatas įgrojo se
nas, prityręs tos rūšies kame
rinės muzikos žinovas. Viskas 
išstudijuota iki smulkmenų, 
sąžiningai su gražiu tonu ir 

plokštelėse. Fortepijono paly
das atliekamas sūnaus Vyte
nio yra sklandus, ypatingai i- 
nūtacijose vykusiai veda su 
smuiku “pokalbį". Vienur ki
tur prasprūsta jaunuoliškas 
temperamentas, stipriau forte* 

naudai. Bet tokių vietelių yra 
ne-

lėnais pastangomis ir sunki 
■mis aplinkybėmis padovanoj 
(kamerinės muzikos mylėtojai
šį istorinį leidinį- Nes iki šio(| 
tebuvo plokštelėse įgrota T. Br^| 
Markaičio, S. J., smuiko sona- 

ko dr. Fr. D’Albert. Si plokš- į 
telė jaū buvo naudojama Ka
nados, Tokyo, Australijos, Švei
carijos ir kitų radiofonų. Pa
našiai bus naudojamas ir šis ’ 
Vasyliūno albumas, tik reikia j 
leidėjui ateiti į pagalbą.

Kita plokštelė kamerinės mu
zikos yra pianisto Andriaus 
Kuprevičiaus. Įgroti joje M. K.

ma prie tos. rūšies priskaityti 
kanklių muzikos plokštelę, į- 
grotą Clevelando kanklininkų 
grupės, vadovaujant O. Mikuls-

‘ kienet Tai ir viskas, kas buvo I 
iki šiol Jei visuomenė parems į 
ir pirks šias naująsias plokš- I 
teles, Iz. Vasyliūnas yra pasi- | 
ryžęs daugiau lietuviškų kūri
nių į plokšteles Įgroti-

Kaip tik būtų gera proga pa
skirti už te kilnų darbą pre
miją, nes muzikai už savo dar
bą iki šiol jų nėra gavę (iš
skyrus K. V. Banaitį).

Dažnai spaudoje prisimena
ma apie kamerinės muzikos 
plokštelių reikalingumą. Tokio 
lobyno susilaukus, dabar belie
ka juo naudotis ir svetimie
siems jį parodyti. Progai pasi
taikius, nebus sarmatos ir pa
dovanoti

MARIJA RAUGI ENC, ii Philadelphijos, madų parodoje Brooklyne balan
džio 12 demonstravo 10 pačios siūtų bei mėgstu drabužių. Ta proga buvo 
pakviesta savo mezginius demonstruoti tarptautinėje madų parodoje. Nuotr. 
V. Maželio.

MARGUČIŲ BALIUS IR KONCERTAS
Margučių balius, ruoštas Šv. 

Kazimiero lietuvių parapijos 
jaunimo, parapijos naujoje sa
lėje Atvelykio sekmadienį, pra
ėjo labai gražiai- Jaunimas šį 
savo parengimą parapijos nau
dai ruošė su didžiu jaunatviš
ku entuziazmu. Suprantama, 
jų mamų talka buvo labai rei
kalinga ir iš tikro buvo labai 
didelė. Jaunimas rūpinosi gra
žiai papuošti salę, o jų mamos 
— skaniai pagaminti vaišes 
svečiams. Baltai apdengtus sta
lus puošė gėlių vazonai, o sve
čių apetitą žadino skaniai pa
gaminti valgiai. Visam paren
gimui vadovavo jaunimo atsto
vai: Vita Tallat-Keftpšaitė, Alg.

lės papuošimu rūpinosi Jane 
Adomaitytė, velykinius margu
čius dažė Al. Vilimas, prie 
stalų svečiams patarnavo bei 
stalus padengė šeštadieninės 
mokyklos mokinės: M. Rūgytė, 
J. Mockutė, V. Vasiliauskai
tė, A- Klimaitė ,J. Praleikakė. 
Jų vienodas apsirengimas da
rė labai gražų įspūdį.

Koncertinę dalį išpildė Myk. 
Liuberskio vadovaujamas An
gelų Karalienės parapijos cho
ras iš Brooklyn, N.Y- Trijose 

, Augo sodne klevelis — J. Štar- 
kos, Aš pasėjau linelį — A

švedo- Sesuo žydrioji Vilija— 
A. Kačanausko, Vežė mane iš 
namų — J. Dambrausko, žygis 
į Vilnių — K.V. Banaičio. Va
liok, dalgeli — J. Strdios, Oi 
broliai, broliai — S. Navicko,

PATERSON, NJ.

ir Ten už kluono — J. Švedo. 
Bisui labai gražiai nuskambė
jo “Burkuoja balandis po lan
gu”. Vakaro rengėjai ir pater- 
soniškiai dėkingi Angelų Kara
lienės parapijos chorui ir jo 
vadovui Myk. Liuberskiui už 
praturtinimą Šio vakaro prog
ramos gražiomis dainomis- Vi
sa tai jie atliko iš meilės dai
nai, neimdami jokio atlygini
mo.

Margučių varžybose dalyva
vo keletas margučių dažymo 
entuziastų. Gražiausiam mar
gučiui išrinkti komisija (Tadas 
Tallat-Kelpša, K- Žibienė ir J. 
Yesolitis) paskyrė Vytukui Au
guliui. Dovaną — didžiulį ve
lykinį šokoladinį kiaušinį — 
aukojo Juozas Ginkus, Jr., iš 
Brooklyn, N-Y. Laimėjimams 
gražų velykinį krepą paruošė 
Irena Bražinskaitė, o jį laimė
jo J. Urbonavičius. Visam vai
šių parengimui vadovavo Mari
ja Aleksiūtė, o dideliam šeimi
ninkių būriui vadovavo, sve
čiams maistą organizavo bei 
virtuvės darinis tvarkė, šios pa
reigose sunkiai pakeičiama Ma
rija Šaulienė. Ištroškusius pa
girdyti rūpinosi St. Zyk. N. Sie

Prof. dr. Antanas Maceina

NIEKŠYBES PASLAPTIS 
svarsto VI. Solovjovo supratimu, 
kas yra antikristas ir kokia jo ro'ė 
bei apraiškos pasaulio istorijos 
kūrime.
"ši autoriaus studija norėtų būti 
. . . antikrish'nių užmačių atidengi
mas" {A. Maceina).

CHICAGOJE atidaryta dailės paroda, skirta sukilimam paminėti. Kalba 
P. Gauiys. Nuotr. Z. DeguCio.

Išleido Ateitininkų Federacija, 916 
WiRoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221. Gaunama leidyklos adresu 
ir pas platintojus. Kaina 4.00 dol.

riai prie bilietų kasos sėdėjo 
j. Tamašauskas, St. Adomaitis 
ir E. Klupšienė- Visą vakaro 
programą sumaniai pravedė 
Vladas Žibąs, šokiams grojo 
bei jaunimo dainoms pritarė 
Alg. štarolio orkestras. Parapi

jos klebonas kun J. Kinta la
bai nuoširdžiai dėkingas para
pijos jaunimui ir jų mamytėm, 
kurios ne tik sunkiai dirbo sve
čius vaišindamos, bet ir dau
gelį pyragų bei kitų dalykų pa
čios suaukojo, kad kuo dau
giau pelno būtų parapijai. Taip 
pat dėkingas visiems parapie- 
čiams ir svečiams, gausiai at
silankiusiems ir parėmusiems 
jaunimo gražias pastangas.

-kvd

AUKa lituanus
ŽURNALUI

Paskutiniame Lituanus Fede- 
racijc_ posėdyje Lietuvių Fon
do valdybos pirmininkas T. 
Blinstrubas įteikė 200 dolerių 
čekį Lituanus žurnalo leidimui. 
Ši auka yra praėjusių metų 
Fondo palūkanų dalis. Džiugu, 
jog visuomenė įvertina Litu
anus svarbą reprezentacijos 
darbe, šiais metais Donelaičio 
paminėjimui yra skiriamas vie
nas žurnalo numeris. Jis bus 
papildomai siuntinėjamas uni
versitetų palyginamosios litera
tūros katedroms. Lietuvių Fon
do parama įgalins šį darbą 
tinkamiau atlikti

— Arnoldas Vokietaitis, ži
nomas lietuvis solistas, pasto
viai gyvenąs New Yorke, lan
kosi Europoje. Iš Berlyno jis 
rašo: “Berlyno siena yra tai, 
ko aš niekad nemačiau. Dieve, 
padėk tiems kitoje pusėje. Te
gu jie randą laisvę, kaip mes 
ja naudojamės".

— Kannebunkporte šv. An
tano gimnazija gegužės 17 die
ną, Sekminių šventėje, ruošia 
skudučių, dainų k* muzikos me
tinį koncertą. Visą programą 
atliks moksleiviai savo naujo
je salėje Programa prasidės 
2 vai. popiet. Po to jaunimui 
bus šokiai. Visi kviečiami tą 
sekmadienį į šią jaunimo šven
tę.

— Antanas Šatkauskas, gi
męs Argentinoje, baigė medici
nos mokslus Buenos Aires uni
versitete ir gavo gydytojo dip
lomą-

— Naujosios Anglijos ateiti
ninkų metinė šventė bus ge
gužės 3, sekmadienį, Pu t na m, 
Conn. Popiet 12:30 vai. išsiri
kiuoja vėliavos ir einama Į ko
plyčią mišiom- Iškilmingas su
sirinkimas pradedamas po pa
maldų 2:30 vai. Paskaitą skai
tys Ateitininkų Federacijos 
sendraugių referentas prof. dr. 
Antanas Sužiedėlis. Geguži
nės pamaldos 4 vai. popiet. 
Meno programa pradedama 
4:30 vai. Programą išpildo Bos
tono, Putnamo ir Kennebunk- 
(porto ateitininkų vienetai- 
Vaišės 5:30 vai., pasilinksmi
nimas 6 vai. Šventė baigiama 
11 vai. vak Kviečiami šventė
je dalyvauti Naujosios Angli
jos ir tolimesnio rytinio pa
kraščio visi ateitininkai, jų tė
vai, draugai, pažįstami ir kiti 
svečiai.

— Dr. Juozas Girnius, Atei
tininkų Federacijos vadas, ge
gužės 3 kalbės Hamiltono atei
tininkų šventėje Kanadoje, o 
gegužės 10 skaitys paskaitą Mo
tinos minėjime Montrealyje. 
Minėjimą rengia Aušros Vartų 
parapija, kuriai vadovauja lie
tuviai jėzuitai.

— Buvę aa. prof. Kolupai
los mokiniai — inžinieriai Ka
zys Daugėla, Jurgis Gimbutas, 
Vytautas Izbickas ir Jonas Mi
kalauskas — vietoj gėlių ant 
kapo paaukojo Lietuvių Fon
dui po 25 dolerius. L. Fondo 
sąrašuose 100 dolerių įnašas 
■bus įrašytas prof. S. Kolupai
los vardu.

— Bibliotekos savaitės pro
ga Bedforde N.H. suruošta vie
tos įvairių žanrų menininkų kū
rinių paroda; šalia tapybos ir 
skulptūros darbų su savo foto
grafijomis dalyvauja inž. K. 
Daugėla. Bedfordo bibliotekos 
patalpose paroda tęsis dvi sa
vaites-

— Prof. K. Pakšto pamink
lui statyti gauta aukų iš Ant- 
Bendoriaus — 15 dol.; P. Pa- 
gojaus, dr. P. Kazio, P. Balyno, 
Z. Prūso, kun. J- Prunskio ir 
P. Kučinsko po 5 dolerius. 
Clevelando skyriaus komitetas, 
kurio pirmininku vra P- Klio- 
rys, o nariais Ant. Gailiušis ir 
iPov. Skardžius, atsiuntė 200 
dol. Pažadėjo atsiųsti ir dau
giau, nes aukų rinkimas Cleve- 
lande dar nebaigtas.

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKŲ STOVYKLA PRIE ATLANTO
GERIAUSIAI pailsėsite atostogų šalyje Kcnnebunkport, 
Maine. Pranciškonų prižiūrimi vasarnamiai priima atski
rus asmenis ir šeimas labai prieinamomis kainomis, šie
met sezonas prasideda birželio 26 ir tęsis iki Darbo die
nos savaitgalio.

DAUGELIO metų praktika parodė, kad tūkstančiai grįž
ta pailsėję ir atsigaivinę gražioje Maino gamtoje ir gai
vinančioje jūroje bei maudymosi baseine. Ir jūs galėtu
mėte būti jų tarpe.

STOVYKLA gražiajame Maine krašte, prie Atlanto, va
dovaujant Tėvams Pranciškonams, prasideda birželio 26 
ir baigsis liepos 31. Atvykti ir išvykti galima to sezono 
laiku bet kada.
BERNIUKAI priimami nuo 8 iki 15 metų.
STOVYKLOS vadovybė užtikrina kiekvienam fizinį, 
tautinį ir dvasinį atsigaivinimą

Smulkesnių informacijų ir registracijos reikalu kreiptis:

Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine — Tel. (207) 967 7-2011



Jei turite ūsus, automobilių

sftijo. O jei dar rūkote pypkę, WIU>W»I
tomobdių pardavimo darbe,

visą eilę teisingų ir dar dau-‘kiečiau-

supranta ir įvertina teisingas

Laike. Šiai grupei dažniausiai

SO 8-6084
■

'*? A

Best Wishes to the Franciscan 
Fathers and all our Friends

ję. Anot vieno, pasaulyje di
džiausio automobilių pardavė*

yra kitas pardavėjas, jei par
duodantysis atliks savo parei-

automobilių pilkėjos, nes jos 
paprastai žino, kokį nori pirk-

bumas jau Hieistas Gaunamas 
Darbininko Administracijoj, 910 
Willoughby Avė, Brooklyn, N.Y, 
Mrs. A. Ginkus 495 Grand SL, 
Brooklyn, N. Y. ir kitose vietose, 
kur pirmosios plokštelės buvo 
gaunamos. Kaina >5.00. Norin
tiems jsigyti dvi plokšteles, LIO
NE JODIS AT TOWN HALL ir 
DAINUOJAME SU LIONE, abi 
plokštelės už $8.00. Didesniems 
kiekiams duodame nuolaidą. Pra
šome siųsti užsakymus su čekiu: 
Alex. Mathews, 256 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y.

DAINUOJAME 
SU LIONE

Dėl dideMo žmonių pareikalavi
mo grynai Hetuviškų dainų, Lio-

Bet iš visų šių grupių viena 
ypač išsiskiria ir automobilių 
pardavėjams sukelia tikrą 
siaubą. Tai pilietis, kuris per

lengviau kalbėtis, kaip bet su 
kuriuo kitu pnrfesijonaluu.

SAUGOKIS PILIEČIO SU PYPKE

sias” klijentas-
“Ūsai rodo, kad jis įnorin

gas ir rafinuotas, o pypkė, ją 
pripildant ir laikas nuo laiko 
uždegant, duoda daug laiko vi
są automobilio pirkimo proce
dūrą rimtai pergalvoti”.

Pilietis su lenktu pypkės 
kandikliu krenta žemyn dar 
viena kategorija nes 
tai didelis konservatyvumo 
ženklas.

WASHINGTONO gražus kampelis.

vo seną automobilį ir kas ant
rą dieną atsilanko pas automo
bilių pardavėją pasitikrinti, 
kiek jo automobilis šiandien 
vertas.

WILLIAM J. SCULLY

CaUMU 3-5091

Our Best Wishes

and our Friends and Patrons

MOTHER OF PEARL

EKSKURSIJA Į WASHINGTON4
Ekskursija i Washingtoną 

bus balandžio 25-26. šeštadie
nio ryte 7 v. išvyks iš pran
ciškonų vienuolyno, 680 Bush- 
wick Avė., sustos Elizabethe,

lyvius. Washingtone sustojama 
Commodore viešbutyje. Iš ten 
autobusu lankoma žymesnės 
sostinės vietos: meno galerija, 
Arlingtono kapinės, Lincdno, 
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 
ous įrengta lietuvių Šiluvos 
zoplyčia. 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.

Lietuvių komiteto pasaulinė- Detroito apylinkė 
je parodoje darbams paremti 
JAV Lietuvių Bendruomenė at
ėjo į pagalbą su stambia ir 
■konkrečia parama. Iki šiol per 
JAV LB iždininką Zigmą Dai- 
lidką lietuvių reprezentacijai 
pasaulinėje parodoje aukojo: 
Marąuette Paiko apylinkė

(Chicago) ............100.00
New Jersey apygarda ...10000 
Baltimorės apylinkė ....100.00 
Philadelphijos apylinkė....50.00 
Centrinė apylinkė

(prie Centro valdybos ... 50.00 
Rocbesterio apylinkė ....50.00 
Waukegano apylinkė

(Chicagos apygarda) ....50-00
Brightono Parko
apylinkė (Chicaga) ........50.00

Los Angeles apylinkė ....50.00 
Bridgeporto Apylinkė

(Hartfordo apgd............50.00

.2500
Cicero apylinkė

(Chicaga) ....... .
Hartfordo apylinkė .
Brocktono apylinkė

(Bostono apygarda)....... 25.00
Kearny-Harrisono

apylinkė (NJ. apg.). ....20.00 
'Lemonto apylinkė

(Chicagos apygarda) ....10.00
Viso 78000

Aukos parodos reikalams pri
imamos ir toliau. Apylinkės 
kurios iki šiol šiam dideliam 
darbui nėra aukojusios, kvie
čiamos aukoti. Aukas praštraie 
siųsti LA V LB iždininkui Zig
mui Dailidkai, 5921 So. Fair- 
field Avė-, Chicago 29, BĮ.

Lietuvi? Komiteto Pasaulinei

25.00
.25.00

SKAUTŲ RĖMĖJŲ PADĖKA
Kaziuko mugė kovo 8 Ap

reiškimo parapijos patalpose, 
Brooklyne, praėjo su dideliu 
pasisekimu- Ši tradicinė skau
tų šventė prasidėjo mišiomis 
ir bendra komtmija bažnyčio
je. Parapijos salėje įvyko suei
ga. Skautų kapelionas kun. J. 
Pakalniškis prisiminė šv. Kazi
mierą, o tuntininkė R. Bru
žinskienė — Kaziuko mugės 
papročius. Lietuvos sostinėje 
Vilniuje R. Kezys atidarė Ka- 
ziugo mugę, kur atsilankiusieji 
galėjo pigiai įsigyti skaučių ir 
skautų pagamintų dailės dir
binių tautiniais motyvais. Skau
tam ręmti komiteto rūpesčiu, 
skautai buvo pavaišinti, o sve
čiai už nedidelį mokestį galė
jo paragauti retų lietuviškų 
valgių, kuriuos su atsidėjimu 
pagamino skautų 
Baigiantis vaišėm 
K. Žoromskk) 450 
paveikslo, loterija, 
bilietas teko I. Veitienei. Vė
liau sekė trumputė programa; 
vaidinimėlis, eilėraščiai, piano, 
o Maironio šeštadieninės mo
kyklos mokinių šokių grupė, 
vad. p. J- Matulaitienės, ir 
jaunųjų kanklininkių būrelis, 
vad. p. T. Dzikienės — minti
mis visus nuvedė į Lietuvą.

Šventė praėjo malonioj ir 
pakilioje nuotaikoje. Jaučiame 
pareigą padėkoti visiem, prisi- 
dėjusiem prie šios šventės- 
Nuoširdfiausia padėka priklau-

mamytės- 
įvyko dail. 
dol. vertės 
Laimingasis

mums surengti loteriją, kuri at-

kurie energingai prisidėjo prie 
bilietų platinimo. Didelė padė
ka priklauso Maironio šeštadie
ninės mokyklos mokytojom: 
A. Ruzgienei, J. Matulaitienei, 
T. Dzikienei- Mūs^ stropiom

— PASAKYKITE MAN, kaip ai gailu pamatyti raudonų šviesą.

B

j

449 20th Street

šeimininkėm — B. Ašenbergie- 
nei, Baliūniene.i J. Sirutienei, 
G. Butkienei, F. Dippel, Jan
kauskienei, Jasaitienei, B. La- 
butienei, A. Liobienei, E. Ma
tulaitienei, Mikalauskienei, M- 
Noreikienei, Raubienei, D. Se
maškienei, D; Šilbajorienei. ūse- 
lienei, Šlapelienei, L Vilgalie- 
nei, Žakienei ir M. Jankaus
kui, Klimui ir H. Miklui-

Dėkojame mieliem prekybi
ninkam, kurie mus parėmė sa
vo auka: Arlingtono restora
no savininkui J. Valaičiui, Whi- 
te Horse savininkui P. Kručui, 
Winter Garden savininkui V. 
Beleckui, Ltettmų Atletų klu
bo vedėjui D- Averkai, Repub- 
lic Liąuor vedėjui G. Jokū
baičiui, Republic savininkui I. 
Sutkui, Julius savininkui Daug- 
maudžiui, Palace saldainių par
duotuvės savininkei Ginkienei, 
Lane Cafe savininkei O. Degu
tienei, Forert Park savininkui 
Lazauskui, Ra/s Liąuor krau-

tuvių Piliečių Klubo vedėjui P. 
Vaitukaičiui^. Šimanskio mėsos 
‘krautivei, Satver Bell kepyk
los savininkam Radžiūnam, S. 
and G. mėsos savininkui. Ta
riame didelį,, nuoširdų, lietuviš
ką ačiū New Yorko lietuviška
jai visuomenei, kuri savo atsi
lankymu parėmė mūsų skau
tišką jaunimą!

Skautams Remti Komitetas

SUPER SERVICE 
Station

Expert Auto Repairs - Accessories 
425 Vanderbilt Avė.. Staten įsiauti 

GI 7-9848

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
VVoodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

Stephefl Bredes, k
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N. Y.

APplegate 7-7083

Tel. NEwton 9-6620

LAIKRODININKAS

VOKIETAITIS

ADVOKATAS 
41-40 74th Street

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondu 
šėrus pirkti, b) sudaro planus 
jauDesniem žmonėm sistemai 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams, santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St_, B’klyn, N.Y. 
11207; tel. TA 7-9518, LA 4-494

prie Woody<rest Dr., Fammg- 
ville, LX Kaina tik H500.

tis TeL (516) GR 5-5046-.
GLerinore 2-2923

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELE

Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šoktų. — Stereo 6.60 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ana. 16 dainų. Ster. $5 
Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 liet dainų akomp. gitam 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai, 2 pi, 24 L tokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko Md. 14 tautinių Midų-----

ageoo—se—esma—

M y tesi Lietuvą ii tolo, n dainų šventės 15 rinktinių delnų — 
Lietuvos kanklės, 14 liet, kūrinių, ved. OlCkulridneL ~ 
Kalėdų giesmės, Br. BudriOno A n—rnibHn 11 kalėd.

Lietuviški maršai, Br. Jonušo Įgrota 12 Bet. petrijot. maršų

žirginėliai. McntreaBo liet, dramos vaikams pa—Ira
Trijų metų Irutė, Ir. Glečtūtėa 8 BaL pMrtOOMs velk, datom 
Lietuviškų dainų, tokių, polkų, ZukaiHto-Tatftoaafco JeotaM 
Lfthuanian 2-speed record courae-------------- -----------------------
Liet, dainų h* operų rinkiniai, J. KarvaBa, 19 pMBtoMų' — po 
Clevelando Vyrų oktetas, 12 muzikos Mdų rtak.----------------
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pL It. Vyt. VuOtono------
Dainuojant su ROta. J. Stukas, Rfttoe ana. 17 BaL d. Ster. 58 
Lione Jodia Contratto, Town Hali 14 k&rtaių raStaBo pL___
7 Kristaus žodžiai, 8v. Kazimiero penpUos choras ...______
Poezija. A. Gustaitis ir Stanys Santvaras ---------------------
Lrthuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pL 3 tad.)----------

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WILLOUGHBY AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

(Perriuntimo išlaidom prašom pridėti 50ė)

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

KIBTE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

S6-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
TeL Vlrginia 6-9519

8AUB VE8TUVEM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
SaMjs gali tilpti 100 dalyvių
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S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vertėj—

c« Ayk, Woodhavąn 21, N. Y.' • Tel. VI 9-5077 
tamMt J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

Tel. STagę 2-4329

VYTAUTAS KLfiCKAS
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Skautų šv. Jurgio Šventė 
bus gegužės 3, sekmadienį. 
Tuntų sueiga ir gražaus skai
tymo varžybos bus 10 vai. Ap
reiškimo parapijos salėje. Pa
maldos 11 vai. Varžybų užbai
gimas ir dovanų įteikimas lai
mėtojams 12 vai. Kuklios skau
tiškos vaišės.

Kun. L. Jankaus sidabrinio 
jubiliejaus iškilmėse gegužės 
gegužės 24 Chicagoje pamoks
lą sakys vysk. V- Brizgys, gie
dos Dainavos ansamblis ir so
listai.

Prel. J- Končius, Balto pir
mininkas, šį savaitgalį atvyks
ta iš Floridos ir balandžio 24 
dalyvaus Balto centro valdy
bos posėdyje.

Lojalumo paradas šiemet 
vyksta gegužės 2, šeštadieni 
Paradas prasidės 95 St., eis 5 
Avenue iki 62 St. Paradui va
dovauja miesto majoras Robert 
F. Wagner. Lietuvių grupės 
reikalais rūpinasi ir jai vado
vauja A. Ošlapas.

Kun. Jono Pakalniškio ku
nigystės 25 metų sukakties mi
nėjimas bus birželio 7 (Praei
tame Darbininko numeryje bu
vo datoje įsibrovusi korektū
ros klaida)- Iškilmingos pamal
dos bus 11 vai. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje ir 1 vai tos 
pačios parapijos salėje — vai
šės — jubiliato pagerbimas.

Skautam remti komiteto su
sirinkimas įvyko balandžio 10 
A-V. Gerulaičių rezidencijoj, 
Howard Beach. N.Y. Dalyvavo 
P. Leveckienė, C. Asenbergas, 
A. Gerulaitienė, V- Labutis. 
Vietoj pasitraukusios N. Valai
tienės į komitetą įėjo J. Kau
nienė ir V- Laobis. Susirinki- 
man atsilankė Tauro tuntinin- 
kas A. Samusis su pavaduoto
ju L. Noreika. Buvo pasikeis
ta mintimis apie skautų veik
lą. Planuojama šį pavasarį iš
vyką Į gamtą ir rudenio ba
lius spalio mėn. Nutarta pa
remti skautus iš gausesnių 
šeimų, kad galėtų vykti Į sto
vyklą.

LB Naw Jarsoy apygarda 
gegužės 9, šeštadienį, šv. Jur
gio draugijos salėje, 180 New 
York Avė-, Newarke, rengia 
banketą — balių su menine 
programa. Dainuos sol. B. Po- 
vilavičius iš Bostono, akompo- 
nuos muz. A. Kačanauskas. šo
kiams gros geras orkestras. 
Pelnas skiriamas stipendijų 
fondui-

Pabaltijo Motery Taryba, at
žymėdama savo veiklos 17 me
tų sukaktį, balandžio 26, sek
madienį, 4:30 v. popiet Estų 
namuose, 243 East 34 St-, New 
Yorke, rengia minėjimą ir kon
certą.

Jonas Vosylius, iš Adelaidės. 
Australijoje, lankėsi Darbinin
ko redakcijoje. Jis jau antri 
metai keliauja aplink pasauli, 
ilgiau buvo sustojęs Europoje. 
New Yorke apžiūrėjęs pasauli
nę parodą, keliaus per visą 
Ameriką. Iš San Francisco lai
vu į Australiją išplaukia rug
pjūčio pradžioje.

Kun. Stasys Valiušaitis šven
čia 25 metų kunigystės sukak
tį. Sukaktuvininkui pagerbi
mas ruošiamas birželio 13 d. 
Brocklyne.

Andrius Povilaitis, ilgai gyve
nęs Brooklyne, persikėlė gyven
ti į Chicagą. Paskutiniu laiku jis 
■buvo ateitininkų sendraugių 
skyriaus iždininkas. Jo pareigas 
perėmė Bronius Bobelis.

DIAGNOZĖS repeticijoje. Ii k. j d. M. žukatakieni, V. Gintautais, SL.Mdtapa.
- — Nuotr. P. Ąžuolo.

MARGUČIŲ ŠVENTE BOSTONE
Pabaltijo Lietuvių Moterų 

klubas surengė Atvelykio sek
madienį, balandžio 5, gana 

-įvairią velykinio meto pramo
gą, tinkančią vaikams ir suau
gusiems.

Jau iš vakaro Tautinės S- 
gos namas So. Bostone buvo 
pilnas 
aukšto 
priimti
Herbstaitė su savo padėjėjais 
puošė sienas savo pieštais ža
viais vaikiško turinio ir pava
sariškų spalvų paveikslais. 
Ten mirgėjo saulėtose spalvo
se bežaidžią vaikai, gėlės, dru
geliai. Paveikslų tarpuose smė- sės, staltiesėlės, siuvinėti pa- 
kščiojo skraidančių kregždu
čių juodi siluetai. Vidury salės 
buvo padarytas lyg darželis pa
vargusiai, iš Lietuvos atkelia-

darbininkių.
salė buvo 

mažuosius

Pirmo 
tvarkoma 

svečius.

vusiai Velykų Bobutei pailsėti 
Darželio kampuose žaliavo avi
žų puodeliai, prismaigstyti tau
tiškų spalvų stiebelių. Salė at
rodė nuotaikingai žaviai.

Antro aukšto salėj bruzdėjo 
moterų būrelis- Visos buvo su
sirūpinusios, kaip gražiau ir 
patraukliau išdėstyti atgaben
tas rankdarbius. O tų rankdar
bių buvo nemažai: visas glėbis 
puikių austinių juostų ir ta
kelių, staklėmis austų, mėgs
tu bei siuvinėtų ' pagalvėlių. 
Buvo megztų ir kaišytiniu bū
du siuvinėtų priejuosčių; 
megztukai, pirštinės, staltie-

WUIAM J.DRAKE
DRAGŪNAS

Išnucmuojamas Woodhavene 
butą iš 5 erdvių kambarių 
antrame aukšte. Skambinti HI 
1-6491.

Ateitininkų metinė šventė 
bus balandžio 26, sekmadienį. 
Mišios 11 vai. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Po pamal
dų parapijos salėje susirinki
mas. Tikimasi, kad susirinki
me dalyvaus dr. J. Girnius, 
Ateitininkų Federacijos vadas. 
Jis prisegs ženklelius studen
tam ateitininkam, pakeliamiem 
Į tikruosius narius, kurie yra 
išlaikę nustatytus kandidato 
egzaminus. Pereitą kartą ra
šant apie išlaikiusius egzami
nus buvo išleista kol. Rūtos 
Graudytės pavardė, o įrašyta 
Violetos Gerdvilytės. kuri tik 
šį pavasarį sėkmingai baigia 
aukštesniąją mokyklą. Atsipra
šome už apsirikimą ir maloniai 
prašome visų ateitininkų ir 
svečių gausiai šventėje daly
vauti- (SAS)

Motery Vienybės 30 metų 
sukakties banketas bus gegu
žės 17, sekmadienį, 6 Į. v. 
Granada viešbutyje (priešais 
Brooklyn Academy of Music) 
Brocklyne. Garbės pirmininke 
yra Regina Budrienė, vakarui 
vadovaus Paulina šimėnienė,- 
programą išpildys Lionė Juo
dytė, šokiams gros Joe Tho- 
mas orkestras- Bilietai 10 dol. 
asmeniui, jų galima gauti pas 
Moterų Vienybės nares, pas 
Andriušį, Garšvą, Jakubaitį. Mi
siūną, Šalinską.

Motery Vienybės numatytos 
mišios už mirusias nares iš 
gegužės 3 nukeliamos vėles
niam laikui

veikslai, patiesalai, langų už
uolaidos, rankšluosčiai, dar tė
viškėj išausti. Bet dauguma 
darbelių buvo čia pat pasiga
minti arba Vokietijoje tamsiau
siose tremties dienose. Paleng
va visi darbeliai buvo sutvar
kyti, išdėstyti ir traukė akį

Parengimo' dieną rinkosi 
svarbiausi 'margučių šventės 
svečiai — mažieji ir didesni

Vyresnio amžiaus porai reik
alingas butas- Reikalui esant 
galėtų prižiūrėti namus.

Prašoma skambinti: 
GE 5-1150

f BROOKLYNO
| VAIDINTOJŲ TRUPE

Kun. L. Jankus balandžio 24 
išskrenda į Chicagą, kur daly
vaus Putnamo seselių rėmėjų 
seime- Seimas vyksta balan
džio 26, 12 v. Jaunimo Cent
re. ’ • ;

Ona Baliukienė, gyv. 33 79 
St. Jackson Hghts., 69 me
tų, mirė balandžio 9, palaidota 
balandžio 13 iš Angelų Kara
lienės bažnyčios šv. Jono ka
pinėse. Liko duktė Emilija Ka- 
libatienė, du anūkai, sesuo 
Amerikoje, dvi seserys Lietu
voje.

N. Y. jaunimas labai susido
mėjo (o senimas taip pat) lie
tuviškom vestuvėm, kurios bus 
balandžio 26 d. 3 vai. popiet 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Atvyks iš Perinamo 30 jaunų 
vaidintojų, kurios norės ir pa-

. sišokti, susipažinti. Bilietai jau pienė, E.,G 
senai gaudomi, bet liks ir prie riiėnė, O’ < 
įėjimo. r ,balandžio 25

šeštadienį 7 vai. vak. 
(punktualiai)

vaikai su savo tėveliais. Vai
kai nešėsi savo margintų kiau
šinių krepšelius- Visi norėjo 
dalyvauti margučių rėdinėjimo 
žaidime. Parengimo programą 
pradėjo J. Ambraziejienė, 
pranešdama vaikams apie iš 
Lietuvos atkeliaujančią Vely
kų viešnią.

Pagaliau pasirodė laukiamo
ji Velykų Bobutė, balto kiš
kelio lydima. Ji nešėsi didelę 
pintinę dovanų vaikams —pro
gramos dalyviams. Velykų Bo
butė (Mučiuskienė) pasveikino 
susirinkusius ir ratu apie dar
želį susėdusius vaikus, o kiške
lis (D. Paliulytė) pasakė Vely- 
kiškos nuotaikos eilėraštį. Po 
to toliau ėjo programa, pačių 
vaikų savanoriškai atliekama. 
Buvo muzikos, deklamacijų, 
dainų ir žaidimų. Mažieji da
lyviai įsidrąsinę stengėsi kuo 
geriau pasirodyti ir užsipelnyti 
Velykų Bobutės dovanėlę. Pro
gramos vedėja labai sumaniai 
visus vaikus įtraukė į- darbą. 
Jų tarpe buvo nemažai ir prieš
mokyklinio amžiaus vaikų. Bu
vo tikrai malonu žiūrėti į ma
žųjų būrį su tokiu nuoširdžiu 
uolumu dainuojantį ir žai
džiantį ratelius- ,

Po tos taip mielos ir įvairios 
programėlės prasidėjo margū- 
žių ridinejimas. Į tą žaidimą į- 
sitraukė net vienas kitas tėve
lis tuo dar daugiau entuziasmo 
sukeldamas vaikų tarpe.

Tuo tarpu kiti svečiai ėjo į 
antro aukšto salę, kur prie tur
tingo Velykų stalo galėjo pasi
vaišinti ir susėdę prie staliukų 
pasidalinti šventės įspūdžiais. 
Ten pat galėjo apžiūrėti ir dar
belių parodą. Ne tik moterys 
domėjosi ta parodėle, bet ir 
vyrų akis traukė žavingosios 
juostos puikiai suderintų spal
vų pagalvėlės ir kiti darbeliai. 
Parodai savo darbų davė: A. 
Andriušienė, Baitušienė, L- Ce- 

ienė, J. Bani
enė, F. Izbic- 

kienė, M. Lendraitienė, F- Ka-

Bostono burmistras Collins j- 
sijungė j Rezoliucijoms Ramti 
Komitetą |

“Esu nepaprastai laimingas 
galėdamas prisijungti prie vi
sų jūsų kovoje už Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos išlaisvinimą 
iš 'komunistų vergijos. Pabaltie- 
čių meilė savo kraštam nebus 
vergijos palaužta, ir, laisvie
siem kraštam padedant, tos 
•trys laisvę mylinčios respubli
kos išsilaisvins iš Kremliaus 
jungo,” — kalbėjo Bostono 
burmistras John F. Collins, įsi
jungdamas į Rezoliucijoms 
Remti Komitetą.

Vienas po kito žymūs ir įta
kingi amerikiečiai jungiasi į 
žygį už rezoliucijų pravedimą- 
O kaip su mumis pačiais?! Ar 
prisidedame prie šio žygio dar
bu? Ar paremiame jį savo au- 
•ka? Ar organizacijos, kuriom 
priklausom, prisideda prie šio 
taip svarbaus darbo? Visi tu
rime nieko nelaukdami dėtis 
prie šio darbo. Visais rezoliu
cijų reikalais rašyti: Rezoliuci
jom Remti Komitetas, Pos Of
fice Box 77048, Los Angeles, 
California, 90007.

BALTŲ KONCERTAS 
BOSTONE

Balandžio 24, 8:30 v. v. 
Jordan Hali patalpose įvyks se
niai laukiamas pianistės Aldo
nos Kepaloitės koncertas.

Aldona Kepalaitė, dar visai 
jauna būdama, pradėjo savo 
muzikines studijas Lietuvoje 
vėliau tęsė Miunchene muzikos 
akademijoje, o atvykusi į Ame
riką, 1950 metais baigė Man- 
hattanville kolegiją, gaudama 
bakalauratą muzikos srityje.

A. Kepalaitė turėjo eilę sa
vo rečitalių Amerikoje ir vi
suomet susilaukė muzikos kri
tikų gerą įvertinimą ir šiltą 
publikos priėmimą- Tai tikrai 
puiki programa, kurios pasi
klausyti kviečiame visus Bos
tono ir apylinkės lietuvius bei 
jų bičiulius.

Norime priminti, kad dar bi
lietų bus galima gauti prie į- 
ėjimo-

rosienė, V. Kleimienė ,M. Kriš- 
čiukaitienė, I. Ulpienė, I. Ulpai- 
•tė, E. Vaiiukonienė, J. Lapšie- 
nė ir žižniauskienė. Ypač daug 
dailių darbų įstatė juostų au
dėjos O. Girulienė ir Baltušie- 
<nė ir staklelėmis austų žavin
gų pagalvėlių E. Vaiiukonienė.

Ir rengėjos ir svečiai buvo 
patenkinti, kad šio parengimo 
centre buvo vaikai, kurie ilgai 
prisimins ir Velykų Bobutę, ir 
baltą kiškelį, ir riedančius mar
gučius, ir pirmą savo dreban
čiu balseliu sakytą ar dainuo
tą žodį. Būtų gera, kad ir ki
tų švenčių progomis būtų lei
džiama taip aktyviai vaikams 
pasirodyti ir tokiu patraukliu 
būdu juos supažindinti su lie
tuviškomis švenčių tradicijo
mis. JL.

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 

Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Hldtory 1-5220

Bostoniečiams

TAISO TELEVIZIJAS

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

Tel. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STa,, 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

{prie Forest Parkway Station) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

TffiODORE WOUNHIH,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARIŪNAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAI N, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuoto jas

74 PROVIDENCE ST.
Worce»ter, Mass.

PL 4-5757 PL 4-1165

| APREIŠKIMO PARAPIJOS
| SALEJE
® No. 5th ir Havemeyer St..
x Brooklyn, N. Y.

® vaidina
| Anatolijaus Kairio

iDIAGNOZ?
wk

® 3 veiksmų komedijų

Režisierius 
VITALIS ŽUKAUSKAS

S Dekoracijos
g Marijos Žukauskienės

Scenos paruošimo darbai 
Petro Petraičio

Vaidinime dalyvauja:
Vida Gintautaitė 

Marija Žukauskienė 
Tadas Alinskas 
Stasys Dėdinas 
Stasys Vaikys 

Vitalis Žukauskas
Auka: *
S2.HO asmeniui 
>1.50 studentams

parapijos saRJe. Visi kviečiami atsilankyti. Nuotr. P. Ąžuolo.

Lietuviškos
i

_____ . ______ ------- ----------- -*

Balandžio 26
sekmadienį, 3 v. p.p.

Apreiškimo parapijos saleje

Nepraleiskite progos
pfl yį/f į^fųyti

• Lietuvos liaudies papročiais
• Tautini* Jokių pynėmis
o Gražiosiomis dainomis

Vaidina Putnamo bendrabučio mergaitės

Po programos ŠOKIAI VESTUVES

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTSR AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH a LUMN

FUNERAL HOME
80. Boston, Mae*.

Prienais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžial 19- 
pUdome kiekvieną pageidavl- 
m«. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. LuMn 
Funeral Director 

TeMones: 268-5185


