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Johsonas siekia, kad žmones pasauly būtų pasotinti

Smerkia tą lietuvių spaudą, kuri 
kartoja okupanto šmeižtus ...

BALFO DIREKTORIŲ SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA

Prezidentas Johnsonas ba
landžio 21 susirinkusiem Bal
tuose Rūmuose laikraštinin
kam kalbėjo apie Amerikos mi
siją žmonijos gerovei- Ta misi
ja tai “kova prieš skurdą pa
sauly".

Pasaulio skurdą ryškino, nu
rodymas: “Trijuose kontinen
tuose, dešimtyse kraštų šimtai 
milijonų žmonių kovoja už sa
vo egzistenciją, teturėdami pa
jamų ne ką daugiau kaip 1 do
lerį per savaitę- Tarp 112 ar 
daugiau valstybių tik 6 yra, ku
rių gyventojai turi pajamų 
daugiau kaip 80 dol: mėn. — 
Švedija, Šveicarija, Australija, 
N. Zelandija, Kanada ir Jung
tinės Valstybės.

Tad mes turėtume klauptis 
ant kelių kiekvieną vakarą ir 
dėkoti Viešpačiui Dievui už 
laiminimą, kad mūsų pajamos 
gali būti didesnės nei 200 do
lerių mėnesiui, kai du trečda
liai su viršum pasaulio gyven
tojų teturi mažiau kaip po 
dol. mėnesiui-

Aš pranašauju: taika ateina daug greičiau
Pasaulinę parodą New Yor- 

ke balandžio 22 atidarydamas 
prezidentas Johnsonas kalbėjo 
apie gerovę Amerikoje, apie 
kitos parodos meto Arperiką, 
kurioje nebus konfliktų dėl ra
sinių, religinių skirtumų. Bet 
tokia Amerika tebus tada, jei 
'bus išlaikyta taika- Prezidentas 
pranašavo, kad taika ateis dar
šioje generacijoje ir ji ateina 
daug greičiau. Skelbė, kad ir 

prie tai- 
per susi-

ši paroda prisideda 
kos. nes “taika eina 
pratimą”.

Tokiu “taikos per susiprati
mą” šūkiu parodos atidaryme 
dalyvavo 90,000 žmonių vie
toj numatytų 250,000.

— Prezidento tarpininkavi
mu, geležinkelių streiko, kuris 
turėjo prasidėti penktadienį, 
išvengta- Susitarė.

KAI KAS 1$ PARODOS
Paroda turi 20,000 tarnauto

jų. Vidutiniškai jiem moka po 
100 dol. savaitei. Miestui bus 
mokestinių pajamų iŠ parodos 
apie 53' mil. dol. Viešbučiai tu
rės pajamų dėl parodos apie 
100 milijonų daugiau nei nor
maliai. Parodoje dalyvauja 88 
kraštai, J. Valstybių 23 valsty
bės. Lankytojų būsią ne 70 mil. 
kaip buvo spėta, bet 100- 
Pasukite pirmyn laikrodžiu*

Pavasario laikas prasidės 
sekmadienį po 12 vai. nakties- 
Viena valanda teks mažiau mie
goti.

LAOSE: du generolai prieš visus Vaka
rų diplomatus 

vanna Phouma sudarytų nau
ją koalicinę vyriausybę, kuri 
bebebūtų 1962 sutarties pada
ras ir tos sutarties surištom 
rankom. Valst. sekr. padėjėjas 
Bundy grįžo be nieko. Valst. 
sekr. Rusk tarėsi su Sovietų at
stovu Fedorenko, kviesdamas

pareikšdami, kad jie remia pa* daryti įtakos, kad Laoso komu- 
dėties atstatymą. Tačiau du pa
grindiniai perversnąp generolai 
nesutinka, kad padėtis būtų 
tokia, kaip buvo. Gen. Abhay 
sutiko su kompromisu, kad

Laose perversmas nėra baig
tas. Nauji pranešimai rodo, kad 
buvęs min pirm. Souvanna 
Phouma tebėra namų arešte. 
Amerikos, Anglijos, Prancūzi
jos, Indijos, Australijos diplo
matai lankėsi pas Souvanna 
Phouma, lankėsi pas karalių,

Politinė padėtisrialtasis karas tebeina, bet nuotaika kita. Ji yra ramesnė. Sulaukęs 70, Nikita Chruščiovas, 
turėdamas problemų namie, nebekalba apie mirtį ir gerą gyvenimą, o prezidentas Johnsonas skardenas be
veik kasdien prieš karą ir skurdą": (J. Reston, Times)

šie žmonės tegali dienos 
maistui, drabužiui, pastogei, 
medicinos ir kitiem reikalam 
išleisti mažiau, kajp vidutiniš
kas amerikietis išleidžia savo 
gatvės kertėje vaistinėse ciga
rečių dėžutei. Jie gyvena kai
muose degutinio popierio pa
dangtėse. Jie gyvena miestuo
se lūšnose. Jie gyvena be ši
lumos, vandens, sanitarinių 
reikmenų. Jų vaikai neturi mo
kyklų. Jie neturi gydytojų nei 
ligoninių... Mes, kurie čia 
esam taikoje, apsaugoje ir per
tekliuje, turime įsivaizduoti, 
kad esame labai maža mažuma 
—1:17”.

Nurodęs, kad atsilikusios 
tautos veržiasi į gyvenimą; pa
brėžęs. kad Amerika turi būti 
su jomis; kad vyriausybė pa
prašė Kongresą užsienio pagal-

Negrų bei paauglių sabota
žas bei riaušės vardan “pilie
tinių teisių” neišėjo tokio mas
to, kaip buvo skelbta. Vietoj 
skelbtų 2,000 automobilių, ku
rie tarėjo užblokuoti fatvės. te
buvo keliolika- Mėgino sugulti 
ant grindų traukiniuose, kurie 
vežė į parodą, ar prie įėjimų 
į paviljonus, mėgino piketuoti. 
Buvo suimti 294 asmens. Pasi
priešinime veiksmais buvo su
žeisti 4 demonstrantai ir 3 
policininkai.

DĖL VIETNAMO: Vyriausybės liniją labiau remia opozicija negu pozicija?
Vietnamo pozicijoje neužten

ka Lippmanno recepto, kurį jis 
buvo išrašęs vyriausybės veik
lai Kubos reikalu — laukti ir 
žiūrėti. Čia diena iš dienos pa
dėtis kinta- 

nistai būtų sulaikyti nuo agre
sijos ir Kad 1962 sutartis būtų 
išlaikyta-

KAITO tYGYJE VIETNAME

e

bos 3 bil. 400 mil. Johnsonas 
aiškino, kiek tokia prašoma su
ma reiškia Amerikai: “Gamyba 
šioje valstybėje, turtingiausio
je iš visų, per šių metų ket
virtį siekia 608.6 bilijonus-

PREZIDENTAS parodos atidaryme.

Kuria linkme? Valst. sekr. 
Rusk sakė, kad padėtis esanti 
gerame kelyje ir taisosi. Kiti 
stebėtojai mano, kad tuos 
žodžius galėtų sakyti Vietnamo 
komunistai su didesniu pagrin
du. Faktai rodo: nuo balandžio 
12 vyriausybės kariuomenės 
nuostoliai 200 užmuštų, 660 su
žeistų, 140 patekę į nelaisvę. 
Tokių nuostolių niekad nebu
vę per tokį trumpą laiką. Ir 
amerikiečiam nuostoliai žiau
riai auga: per tas dienas 26. 
Per 1963 metus mėnesinių 
nuostolių vidurkis buvo 42, per 
1964 mėnesinis nuostolis jau 
91-

Kokia vyriausybė* peticija? 
Prezidentas įspėjo, kad vyriau
sybės nusistatymas dėl Viet
namo esąs tokis pat kaip pre
zidento Eisenhowerio nusista
tymas buvo dėl Korėjos: jei jei-

Balfo direktorių suvažiavi
mas 1964 m- balandžio 18 d- 
Philadelphijoje, Pa., atkreipęs 
savo dėmesį į Sovietų Rusijos, 
Lietuvos okupanto, padarytus 
asmeniškus kriminališkus kal
tinimus ir sprendimus prieš 
Balfo reikalų vedėją kun. 
Longiną Jankų, pareiškia, kad 
suvažiavimas juos laiko Lietu
vos okupanto pikta propagan
da, neturinčia jokio pagrindo 
tkirovėje ir padaryta vienin
teliu tikslu sukompromituoti 
Balfo reikalų vedėją kun. L. 
Jankų, kaip Balfo efektyvios 
šalpos vykdytoją, prieš Lietu- 

Prezidentas prašė laikrašti- vos ir laisvojo pasaulio lietu-Mes prašome iš to kiekio skir
ti pašalpos, karinės paramos tinkus tą kovą su pasaulio vių visuomenę. Okupantas tais 
visom valstybėm, kurios nori skurdu paremti- 
turėti laisvę, mažiau negu pu
sę procento tos visos sumos— 
3~-bil. 400 imi.”.

LAUKTI IR ŽIŪRĖTI — siūloma politika dėl Kubos 
Atgijo dėmesys Amerikos politikai Kuboj ir piety Azijoj

Kubos pozicijoje nauja yra 
tai, kad po susirašinėjimų tarp 
Johnsono ir Chruščiovo Mask
va pažadėjo nuo gegužės 1 
atitraukti iš Kubos savo ka
riuomenę, kuri jau suspėjusi 
paruošti Kubos vyrus vartoti 
raketinius ginklus- Tuos gink
lus perims Castro specialistai, 
tačiau dar paliks Sovietų 1000 
instruktorių ar sovietinių inte
resų saugotojų.

Kokia bus toliau Amerikos 
politika? Amerika jau įspėjo 

Kongresan atėjo maldos byla
Atstovę Rūmuose teisių ko- kongresmanai. Pirmininkauja 

misija balandžio 22 pradėjo Brooklyno kongr- Celler.

žoliūČijų, kurios siūlo konstitu
cijos papildymu įteisinti maldą 
mokyklose. Pirmasis su tokia 
rezoliucija pasireiškė New Yor
ko resp. kongresmanas Frank 
J. Becker. Jis pirmasis ir bu
vo pakviestas komisijoje kalbė
ti. Būsią apklausti apie 80 liu
dininkų. Rezoliucijų yra 35. 
Jas yra pateikę ar parėmę 159 

jūs kovosite dėl savo laisvės, gu jie norėtų pavartoti tokias 
mes padėsime. Apsaugos sekr.
McNamara kalbėjo, kad ameri
kiečiai kariai dalim bus grąži
nami namo. Valst. sekr. Rusk 
sakė, kad amerikiečiai kariai 
Vietname gali būti pagausinti. 
Svarstoma mintis karą perkelti 
į šiaurės Vietnamą- Vyriausybė 
dėl jos santūri — kaip ir Ko
rėjos kare, saugojantis perei
ti Yalu upę, kad nebūtų išpro
vokuotas Kinijos karas.

Kaip žiūri demokratai ir res
publikonai? R. Drummondas 
(H. Tribūne) tvirtina, kad vado
vaujantieji respublikonai John
sono linijai esą artimesni ne 
gu vadovaujantieji demokratai. 
Nbcoras, Lodge, Goldwateris 
stoja už didesnį pasipriešinimą 
komunistam — netgi pare
miant pietų vietnamiečius,

priemones kaip ir šiaurės viet
namiečiai komunistai — per
kelti partizaninius būrius į 
šiaurės Korėją. Demokratai 
Mansfieldas, Church, Gruen- 
ingas, artimesni de Gaulle neu
tralizacijos idėjai, nuo kurios 
vyriausybė atsiribojo.

Balandžio 21 respublikonų 
vadai Halleckas ir Dirksenas 
apkaltino vyriausybę, kad ji

Vietnamo. Vyriausybė tvirtina, 
kad amerikiečiai kariai Vietna
me tesą instruktoriai, patarė
jai, o paskaityti karių laiškai 
iš Vietnamo rodė, kad jie esą 
aktyvūs karo dalyviai. Respub
likonai skelbė, kad padėtim ne
sąs patenkintas Lodge ir jis

Padėtis nesiduoda laukiama.
Ypačiai suaktualiną sprendimą 
Laoso perversmas.

Amerikos nuostoliai Vietname
Vietname š.m. iki balandžio 

vidurio žuvo 32 amerikie
čiai ir sužeistų 292. Tai 60 

per visus 1963 metus (503) ir 
tris kartus daugiau nei 1961 ir 
1962 kartu (101).

— Ženevoje nusiginklavimo 
konferencija, posėdžiavusi nuo 
sausio 29, balandžio 22 vienu 
klausimu jau beveik susitarė— 
padaryti pavasarinę pertrauką 
6 savaitėm.

— Melayiie balandžio 22 ap- 
kaltino Indoneziją sąmokslu „LU
nužudyti Malaysijos min. pir- 
mininką.

pačiais tikslais panašius kalti*

Kubą, kad Amerikos lėktuvas 
U-2 ir toliau diena iš dienos 
skraidys viršum Kubos, o jei 
Castro mėgins jį numušti, bus 
laikoma rimtu konfliktu. Ta
čiau įtakingasis tarp vadinamų 
liberalų W. Lippmannas (News- 
week) stengiasi įtikinti, kad 
nuotaikos tarp Amerikos ir 
Castro būtų švelninamos. Esą 
Castro pavojus nesąs tokis di
delis, kokis pavojus būtų, jei 
norėtum Castro ligą išoperuoti. 
Castro infiltracija kaimynam

FRANK J. BECKER, New Yorko 
kongresmanas.

MAINAI KONSULATAIS
Amerika ir Sovietai baigia 

susitarti dėl pasikeitimo kon
sulatais. Sovietai steigs konsu
latą Chicagoje, Amerika Le
ningrade. Daugiausia gaišo, de- 
rėdamiesi dėl Amerikos reika
lavimo, kad suimti Amerikos 
piliečiai Sovietuose galėtų su
sisiekti su konsulatu.
Mainai šnipais

Anglija ir Sovietai susitarė 
pasikeisti nuteistais šnipais. 
Sovietai atgaus Gordon Amold 
Ronsdale, kilusį iš Maskvos, pa
varde Konan Trimovič Molo- 
dy, nuteistą Anglijoje 30 me
tų. Anglai atgaus Sovietų 
teistą 8 metam Greville 
Wynne, kuris perimdavęs 
nias iš pulk. Penkovskio, 
sušaudyto.

nu- 
M. 
ži- 

jau

Suvažiavimo prezidiumo 
pirmininkas

C- Surdokas
-prezidiumo sekretorius

nimus yra padaręs ir prieš ki
tus lietuvius.

Suvažiavimas smerkia tą lie
tuvių spaudą, kuri okupanto 
šmeižtus prieš kun. L. Jankų 
pažodžiui persispausdino iš 
okupanto spaudos ir skleidė 
mūsų patriotiškoje visuomenė
je.

Balfo direktorių suvažiavi * 
mas reiškia pilną pasitikėjimą 
kun. L. Jankaus asmeniui ir jo 
vykdomam Balfo šalpos darbui.

Prel. Dr. J.B. Končius 

taip pat nesanti tokia pavojin
ga. Vietoj griežtos operacijos 
Lippmannas siūlo politinį, ūki
nį, diplomatinį spaudimą. Tvir
tina, kad buvę tarpininkų, ku
rie norėję sunormalinti san-« 
tykius tarp Castro ir Amerikos. 
Nebuvo deramasi, tačiau Lipp
manno tvirtinimu, tie santy
kiai pagaliau priklausys nuo 
Maskvos. Jei skilimas tarp 
Maskvos ir Peipingo artins 
Maskvą labiau su Vakarais, jei 
bendradarbiavimas tarp Ame
rikos ir Sovietų augs, tai Mask
va paspaus Castro, kad susi
prastų su Amerika. O tuo tar
pu “mes turime laukti ir žiū
rėti”.

D. Lawrence (H- Tribūne) vi
są tokią siūlomą politiką vadi
na “užmiršimo ir atleidimo” 
politika- Iš esmės ji yra pakar
tojimas to, ką kovo 25 buvo 
siūlęs šen. Fulbrightas. Tai ko
egzistencija ir su Castro. Vy
riausybė nuo jos atsiribojo- 
Ar atsiribojo iš esmės, ar tak
tikos sumetimais, kad būtų su
mažintas opozicijos ir visuome
nės spaudimas — neaišku. At
rodo, stengiamasi opiniją lenk
ti Fulbrighto kryptimi, pasita
riant dar, kad Fulbrightas tai 
busimasis valstybės sekreto
rius.

Panašus klausimas

KLAUSIMAI DEL ATEITIES
Prezidentas de Gaulle po 

operacijos jaučiasi gerui ir jau 
pakilęs iš lovos. Oficialūs pra
nešimai skelbia, kad jis grįš į 
pareigas “anksčiau, nei kai kas 
galvojo”. Tačiau operacijos 
proga iškeltas klausimas: o kas 
toliau po gen. de Gaulle, ku
riam jau 73 metai? Kas bus jo 
įpėdinis?
iškilo ir dėl Chruščiovo, kai 
vokiečių agentūra paskelbė jį 
mirus: kas bus po Chruščiovo'’ 
Amerikos spaudoje su baime 
buvo žiūrima į Chruščiovo vie
tą, girdi, galįs ateiti naujas 
“Stalinas”; dėl Prancūzijos — 
atsargiai buvo laukiama, kad 
galįs ateiti toks, kuris nebus 
priešingas Amerikos politikai-

—- Prezidentą* de Gaulle po 
operacijos jau vėl eina savo pa
reigas.

— Kova už negrų teises 
Brooklyne balandžio 21 išvirto 
negru kova prieš žydus: 50 ne- 
yų paauglių lazdom, buteliais 
apmušė du rabinus ir apie 100 
mokyklinio amžiaus vaikų; kai 
kuriuos teko gabenti į ligoni
nę

— Negrų vade* vyskupas 
Martin Luthėr King buvo įspė
tas FBI. kad du jo padėjėjai 
krikščioniškosios vadovybės ta
ryboje yra komunistai.

— Konge prez. Adoula ba
landžio 21 išvyko 5 dienom į 
Paryžių. Atgyja santykiai su 
prancūzais, labiausiai kultūri
niai.
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Komunistai braunasi tarp negrų
Amerikos komunistai buvo aplenkę Chruščiovą 15 metą

-------------------------------------------------------- — *—r-
N*w York* prieš porą savai

čių buvo sušaukta komunsitų 
partijos uždara konferencija. 
Joje per 4 dienas svarstė artė
jančius rinkimus, plėtimąsi 
tarp jaunimo, santykius tarp 
Maskvos ir Kinijos- Ta proga 
VMctor Riasal (Journal Ameri
can) informavo, kad nors šiuo 
metu komunistų yra nedaug 
organizuotų — apie 7,000 —, 
bet jie esą insifiltravę į kai 
kurias vietines unijas ir turi sa
vo kontrolėje apie 324,000 uni
jų narių. Pinigų jiem netrūks
ta, nes juos remia vienas New 
Yorko multimilijonierius. Jo- 
seph Alsop (H. Tribūne) infor
mavo, kad vyriausybėje susirū
pinta komunistų infiltracija 
negrų organizacijose, kurios 
kovoja dėl “pilietinių teisių” ir 
per negrus kursto rasinę ne
apykantą. William L. Ryan 
(Journal American), remdama
sis daugiausia pasikalbėjimais 
su buvusiais partijos nariais, 
informavo iš viso apie parti
jos veiklos bangavimą ir ypa- 

. čiai jos santykius su Maskva.

KAI STALINAS LIEPĖ 
DARYTI PERVERSMĄ

Pradžia buvo 1919. Viskas 
buvo organizuojama Maskvos 
pavyzdžiu. Didysis pakilimas 
partijai atėjo su didžiąja dep
resija. Sugužėjo į partiją daug 
intelektualų — aktorių, rašyto
jų, profesorių. Narių skaičius 
pasiekė 100,000. Dešimt kartų 
tiek buvo simpatikų. Stalinas 
galvojo, kad jau atėjo laikas 
Amerikoje perversmui. Kitaip 
galvojo tada partijai vadova
vęs Jay Lovestone. Jis galvo
jo, kad dar nepasiruošta- Ir ne
paklausė. Stalino buvo už tai 
pasmerktas vadinamas “loves- 
tonizmas” ir Lovestone nuša
lintas.
KAI ROOSEVELTĄ IŠ “FAŠIS
TŲ" PAKĖLĖ | "LIBERALIUS 
DEMOKRATUS":

Priekyje buvo pastatyti Wil- 
liam Z. Foster ir Earl Brow- 
dęr- Jie stengėsi būti ištikimi 
Maskvai. Pagal Maskvos liniją 
savo prezidentą Rooseveltą va
dino -'“-fašistu”, bet kai Roose- 
veltas pripažino Sovietų Sąjun
gą. pakėlė jį į “liberalius de
mokratus”.

LAIVELIAI Kennebunkporte, Maine. Nuotr. P. Ąžuolo.

Gera dirva komunistam 
reikštis buvo nacių stiprėjimas 
Vokietijoje. Galėjo laidyti šū
kius prieš militarizmą ir turėti 
pasisekimo. Browder buvo tiek 
įsitikinęs pasisekimu, kad sto
jo kandidatu į prezidentus ir 
skelbė šūkį, jog “komunizmas 
yra dvidešimtojo amžiaus ame- 
rikonizmas”-

Augti padėjo ir pilietinis ka
ras Ispanijoje. Organizavo sa
vanorius ir pagalbą Ispanijos 
komunistam. Bet didelis smū
gis buvo, kada Stalinas pasira
šė nepuolimo sutartį su Hitle
riu. Neteko daugelio šalinin
kų. Ypačiai intelektualų. Atsi
griebė, kai Vokietija paskelbė 

W. Z. FOSTER

karą Sovietam. Tada per vieną 
naktį komunistai virto ir patrio
tais ir militaristais, reikalau
jančiais karo prieš Vokietiją.

KAI PAKLAUSĖ STALINO— 
NELAIMĖ:

Stalinas ir partija buvo “ne
klaidingi”. 0 jie skelbė, kad 

ištiks tikra depresija. Komu
nistas ekonomistas Eugene Var
gą suabejojo — o gali 
depresijos taip greit ir nebūti- 
Jį ištiko Stalino nemalonė. Ir 
Stalinas pakartojo: depresija 
kapitalistam neišvengiama. A- 
merikos komunistai turėjo pa
tikėti Stalinui, ne Vargai ir 
1946 leidosi į biržą, kad pasi
darytų pinigo, nes ateis depre
sija, ateis ir perversmo galimy
bė. Depresija neatėjo, ir nuos
toliai buvo milžiniški.

Prakišo ir tada, kai politinė*

litikuoti. O tai mėgino daryti 
Brovvderis. Jis buvo laikomas 
nariu komunistų internaciona
lo slaptame egzekutyve. Žiūrė
damas į komunizmo ateitį, jis 
galvojo, kad po karo Roosevel- 
to-Churchillio-Stalino susitari
mas duos komunistam visas ga
limybes pasiekti savus tikslus 
taikingam priemonėm, be jė
gos. Tai pramatydamas, jis 
rengėsi pakeisti ir komunistų 
partijos vardą į “The Commu- 
nist Political Association” ir 
išeiti viešai veikti-

Tą Brovvderio užsimojimą 
Journal American bendradar
bis Ryan palygina su Chruščio
vo užsimojimu: Brovvderis bu
vo 15 metų pralenkęs savo lai
kus; ko jis siekė būti 1945, tuo 
Chruščiovas virto 1960; kuo ru
sai buvo 1945, tuo kinai tapo 
1960. Idėjos, panašios kaip 
Browderio, kai jas ėmė vykdy
ti Chruščiovas, suskaldė vieny
bę tarp sovietų ir kinų, bet pa
našiai vienybė suskilo tarp 
Browderio ir Maskvos. Tada 
Browderis buvo nusodintas, ir 
jo vietoj Maskva įsodino pran
cūzų komunistą Jacųues Duc- 
los, kuris tuojau paskelbė laiš
ką ir pasmerkė ‘ ‘browderiz- 
mą”. Tai buvo smūgis ne tik 
Browderiui, bet visai Ameri
kos komunistų partijai. Joje 
1948 narių skaičius nukrito iki 
60,000.
KAI NORĖJO TURĖTI SAVO 
PREZIDENTĄ:

•Partijos prieky atsistojo Fos- 

kaip ją diktavo Maskva, nors 
ir Duclos lūpom. Durtos inst
rukcijas aiškindamasis, Foste- 
ris Įsakė unijom, kurios buvo 
partijos kontrolėje rinkimuose 
paremti “progresyvų partijos” 
kandidatą Wallace prieš Tru- 
maną. Unijos parėmė Truma- 
ną, ne Wallace, kuris iš viso 
tegavo vieną milijoną balsų. 
Tai buvo partijai smūgis.

(Bus daugiau)

VĖLIAVŲ alėja su parodos simboliu — žemės kamuoliu. Nuotrauka R. Kisieliaus.
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NE ŠOKTI IR DAINUOTI SUVAŽIUOJAME
Amerikos Lietuviu Taryba 

paskelbė, kad š.m. birželio 26- 
8 šaukiamas lietuvių kongresas 
Washingtone. Susirūpinimo kė
lė tyla, informacijos stoka, ko 
ir kaip tuo kongresu siekiama.

Draugas balandžio 18 aprašė 
Chicagos Alto sukviestą pasita
rimą su Chicagos organizaci
jom ir spauda to kongreso rei
kalui. Jame aiškėjo kai kas 
konkrečiau apie kongresą.

Kam tas kongresas?
“Šiandien daugiau kaip kada 

anksčiau, kalbėjo Šimutis (Al
to pirmininkas),' yra reikalinga 
pademonstruoti Amerikos lie
tuvių vieningumą ir organi
zuotumą. Reikalinga parodyti 
savo senatoriams ir kongres- 

siems Rūmams, kad lietuviai 
nepalūžę, kad jie kietai ir vie-

LIETUVOJE

Kuriuos giria ir kuriuos peikia
Sovietinis režimas klaidų ne

daro; jis viską gerai sprendžia. 
Klaidas tedaro asmens, kurie 
režimo planus vykdo. Tik as
mens gali būti peikiami už 
klaidas ir kai kada pagiriami 
už tai, kad įvykdė partijos va
lią. Tokioje tvarkoje belieka 
stebėti, už kokius nusikalti
mus spauda šiuo metu plaka 
asmenis ir kokius nuopelnus 
jiem priskiria, ruošiantis pava
sarinei sėjai.
Planai ir be planu:

Tiesa balandžio 8 pasakoja, 
kad agronomai ir žemėtvarki
ninkai turi sudaryti kolchoze 
dirvožemio planus, šie planai 
yra patikimiausias vadovas iš
dėstant pasėlius, parenkant kal- 
kintinus plotus, štai kodėl Uk
mergės rajono Širvintos kolū
kio valdybos nariai, kai jie ta
rėsi, kur ką reikės auginti, 
kaip tręšti dirvas, ant stalo bu
vo išsiskleidę dirvožemio pla
nus. Tačiau ne visur šie plan- 
nai atversti. Kai Kretingos ga
mybinė valdyba paprašė ūkių 
agronomus atsivežti į semina
rą dirvožemio planus, beveik 
visi atvyko tuščiomis. Vieni jų

SPAUDA

ningai stovi už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę. Kong
reso dalyviai turėtų pareikšti 
padėką politikams už paramą 
praeityje, bet kartu ir duoti su
prasti, kad status quo mūsų ne- 
patenkma- Nors dėkingi , už 
diplomatines atstovybes ir ne
pripažinimą rusų okupacijos, 
lietuviai Amerikoje nori dides
nių Amerikos valdžios pastan
gų laisvinant Lietuvą iš rusų 
jungo”.
Ką konkrečiai numato daryti?

Alto pirmininkas šimutis in
formavo toliau: “Yra planuoja
ma, kad kongreso dalyviai gau
siai apsilankytų Baltuose Rū
muose, kur specrąlĖ delegacija 
įteiktų prezidentui memoran- 
mą...” Toliau: spaudos kon

niekur nesurado, antri išvis 
nežinojo, jog kolūkis tokius pla
nus turi”.
Specialistai ir ten ir ten:

“Gyvenimas vis įsakmiau ke
lia reikalavimą, kad specialis
tas būtų gamybos centre ... 
Zootechnikė Janina Krasaus
kienė neseniai stojo vadovau
ti Plungės rajono Šateikių tary
binio ūkio kiaulių fermai. 
Pradėjus dirbti fermoje zoo
technikei, paros priesvoris iš 
karto padidėjo beveik trigu
bai”.

Tuo tarpu Šiaulių rajono 
“Raudonosios- Vėliavos” kiau
lių ferma “pernai ūkiui davė 
11,000 rublių nuostolių, nes 
kiaulienos centnerio savikai 
na buvo 12 rublių didesnė, ne 
gu mokėjo valstybė. Tai todėl 
kad bekonas ūkyje penisi išti 
sus metus, kad tvartuose nėrt 
geros tvarkos ... Kolūkyje du
ba zootechnikė B. Lukoševičie 
nė, fermom vadovauja irgi spe 
cialistė zootechnikė D. Vii 
čiauskaitė, penimų kiaulių fer 
mos vedėju iki pastarojo me 
to dirbo specialistas veterina 
rijos technikas S. Puidokas” 

ferencija. Trys lietuvių konfe
rencijos, tarp jų viena jauni
mo rengiama studentų sąjun
gos. Prezidento Kennedy kapo 
aplankymąs- ^Banketas.

Kongreso kryptį labiau ir 
tiksliau dar nusakė P. Grigai
tis: “Jo nuomone, turėtume 
taip pakreipti visą paruošiamą
jį darbą; kad būtų aišku, jog 
ne šokti ir dainuoti suvažiavo
me, bet pademonstruoti savo 
kovingą nusiteikimą., šitą kon
greso aspektą reikia smarkiai 
pabrėžti, nes lietuvis... yra 
ir 'bus be jokių kompromisų nu
sistatęs kovoti už pilną Lietu
vos laisvę ir nepriklausomy
bę. Šiais rinkiminiais metais 
lietuvių kongreso svarbiausia 
uždavinys ir būtų pademonst
ruoti šį kovingą nušitėi&mą’*.

Skaitant tuos Alto vadų pa
reiškimų, kyla mintis, kad nei 
delegacijai į Baltuosius Rūmus 
nei spaudos konferencijai ma
sinis kongresas nereikalingas. 
Jis reikalingiausias būtų pa
tiem lietuviam — kaip sakyta, 
išryškinti ir pademonstruoti 
vieningam nusistatymui.

Tačiau vieningas nusistaty
mais konkrečiais Lietuvos lais
vės klausimais turi išaugti ne 
pačiame kongrese. Jis čia gali 
būti tik pareikštas, o paruoš
tas ir subrandintas jis- turi bū-

ti iš anksto eilėje pasitarimų 
bei informacijų. Norėtume ti
kėti, kad likęs laikas bus pa
naudotas tokiem pasitarimam 
ir susitarimam, kad masinis 
kongresas nebūtų reikalingas 
tik banketui — šokti ir dai
nuoti.

LAOSO KILPA
Laosas turi 2.5 mil. gyven

tojų. Ligi 1949 buvo Prancūzi
jos kolonija Nepriklausomo 
Laoso pirmasis vyriausybės gal
va buvo Souvanna Phouma. 
Krašte susidarė trys grupės: 
komunistų, dešiniųjų ir neutra- 
listų,. ir 1954 kilo pilietinis ka
ras. Souvanna Phouma pabė
go, valdžią 1960 paėmė deši
nysis sparnas, kurį rėmė Ame
rika. Kai komunistai nuolat 
spaudė ir-slinko pirmyn, Ame- 

<rika "nutraukė paramą dešinio
jo sparno vyriausybei, pritarė 
neutralumui ir koalicinei vy
riausybei, kurioje dalyvautų de
šinieji, komunistai ir vadovau
tų neutralusis Souvanna Phou
ma. Tai ir buvo sutarta 1962. 
Nuo tada neutralioji vyriausy
bė egzistavo, bet ji niekad ne
veikė. Komunistai turėjo savo 
kariuomenę ir su ja slinko vis 
pirmyn, iki susidarė patogus 
komunistų infiltracijai perėji
mas iš Laoso į P. Vietnamą. 
Neutralizacija buvo kilpa, ku
ri smaugė Laosą, smaugė Ame
rikos politiką P. Vietname.

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKŲ STOVYKLA PRIE ATLANTO
GERIAUSIAI pailsėsite atostogų šalyje Kennebunkport, 
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, 
tautini ir dvasinį atsigaivinimą

Smulkesnių informacijų ir registracijos reikalu kreiptis:

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

Specialistai ir •ėja: U
“Iki lauko darbų liko susfcai- Įra 

tytos dienos. Rūpestingi šeimi- 
ninkai seniai šiai dienai pasi- 9
ruošę: susitvarkę inventorių, 
išsivalę sėklą. Šiems darbams ''•O
buvo skirta visa žiema, bet štai jfeTk 
Molėtų rajono Gališkių kolūky- ąB 
je per tą laiką vos vieną kartą J? - 
teišvalyta 14 tonų miežių. Dar 
26 tonos miežių, mišiniai, lubi- 
nai tebėra užteršti. Kaišiado- 
rių rajono Ringailių kolūkyje 
irgi tebevaloma vasarojaus 
sėkla? Ji nežinia kelinto atšė-
lio, nes agronomei A. Kupčiū- T
naitei nerūpėjo ją iškeisti į J19T i 
veislinę”. SUNKUS darbas, bet Šviesu* tvilfl»nt». Nuotr. R. Kisieliaus
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Vasario 16 gimnazijos reikalu
Amerikos lietuvių neišsako

ma kantrybė ir duosnumas! Vie
nas vajus nespėjo pasibaigti, 
tuoj prasideda kitas. Aukų rin
kėjai beldžiasi į duris, tiesia 
prašančias rankas, ir jų pas
tangos nelieka tuščios. Ir štai, 
į tų prašančiųjų sūkurį. įsijun
gia dar vienas prašytojas.

Lietuvių Vasario 16 gimnazi
ja jau viii 10 metų gauna žy
mias lietuviškosios visuomenės 
sumas ir dabar, štai, prašo dar 
padidinti. Kodėl? Gi klasių ba
rakai baigia griūti, o vaikus 
reikia toliau mokyti lietuviškai, 
reikia auklėti juos Lietuvos 
ateičiai^ reikia jiems pastogės, 
kurioje galėtų jaustis kaip na
mie, kaip Lietuvoje!

Tikrovė. PLB Vokietijos kraš
to valdybos įgaliotas, ba
landžio 21 atskridau į New 
Yorką. Pirmasis mano žings
nis buvo pasibelsti į Balto įs
taigos Brooklyne duris, kurias 
maloniai atidarė pats pirmi
ninkas prel. J.B- Končius, asis
tuojamas veikliojo reikalų vedė
jo kun- L. Jankaus. Tuoj pat 
palietėme klausimus iš esmės.

Vasario 16 lietuvių gimnazi
jai reikia kaip nors surasti 50 
tūkstančių dolerių! Vokiečiai re
mia lietuvių pastangas dėl to, 
kad patys lietuviai remia sa
viškius! Vokiečiai stebisi lietu
vių ištvermingu dosnumu, ro
dančiu jų tvirtą ryžtą išlikti lie
tuviais, nepaisant tremties il
gumo- Tik dėl to, kad patys 
lietuviai taip ištvermingai rė
mai Vasario 16 gimnaziją, ją 
remia ir vokiečiai.

Naujiesiem namam vokiečiai 
yra paskyrę pusę milijono mar
kių; iš jų 300 tūkstančių jau 
yra Įmokėję, ir dėl to naujie
siem namam jau baigiamas 
dengti stogas. Vokiečių para

mos sąlyga yra ta, kad tie na
mai būtų skirti lietuviškai mo
kyklai. Jeigu ateis kada nors 
laikas, kai mokyklos nebus ga
lima išlaikyti, jie leis namus 
naudoti bendriem tremtinių lie
tuvių kultūriniam tikslam.

Suvedus visas sąskaitas, apy
skaitas ir sąmatas, aiškėja, kad 
norint sėkmingai užbaigti gra
žiai pradėtąjį darbą, reikia iš 
lietuvių visuomenės sutelkti 
apie 50,000 dolerių.

★

Ką darysima? Esu Š. Ameri
kos žemyne ir per du mėne
sius pasiruošęs lankyti visas 
■lietuvių kolonijas, kur tik bū
siu kviestas, paaiškinti gyvu žo
džiu Vasario 16 gimnazijos 
tikslą, gyvenimą, sėkmes ir ne
laimes, atsakyti į visuomenės 
klausimus, priimti aukas, už 
kurias Baltas sutinka pakvituo
ti, išrašydamas atitnikamus 
kvitus, kad būtų tinkami pa
teikti mokesčių įstaigoms. Vi
sos aukos bus vedamos per 
Balfo knygas ir tuo būdu pri
einamos visuomenės kontro
lei. Jeigu atsirastų stambesnių 
aukotojų, jie bus atitinkamai 
atžymėti.

Balfo centro valdybai prita
riant ir užgiriant mano akciją, 
nuoširdžiai kreipiuosi į Balfo 
skyrius, jų vadovybes bei gim
nazijos rėmėjų vadovus, pra
šydamas sudaryti man galimy
bes pasiekti plačiąją JAV lietu
vių visuomenę susirinkimų, 
parengimų ar panašiomis pro
gomis.

Visus raštus, aukas ir t- t. 
siųsti kun. Br. Liubinui, 105 
Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
11211, telefonas: EV 7-1422.

Kun- Bronius Dubinąs
Vasario 16 Gimnazijos 

Direktorius

M ĮDOMAUS matysime šią vasarą new yorke?
Pasaulinei parodai apžiūrėti 

reikėtų 180 valandų. Jei atsi
rastų toks nuostabus mėgėjas 
ir kasdien galėtų ištverti 12 va
landų nepavargdamas, tai per 
15 dienų visa būtų matęs ir at
sidžiaugęs. Tačiau, išskyrus 
pačius parodos tarnautojus var
gu ar atsiras kas kitas, kuris 
ryžtųsi visa apeiti. Daugumai 
pakaks prabėgomis apsidairyti, 
ypačiai iš toliau atvykus./Nebe 
vienas norės dar susipažinti su 
New Yorku, jei nėra jo matęs. 
Tiktai šio miesto gyventojam 
bus pagundos dažniau užsukti 
į parodą, užuot išvykus į kurį 
parką ar su vaikais į žaidimų 
aikštę. Parodoje bus daug Įvai
rių pramogų.

Pramigęs, be abejo, kainuo
ja pinigą. Kas norėtų visa ap
žiūrėti. turėtų išleisti apie 50 
dol. Viena diena to nepadary
tų. Nepakaktų laiko visiem 
spektakliam, fiknom, aiškini
mam, vaizdavimam, išdaigom 
ir fantazijom-. Ir čia teks vie
nur ilgiau užtrukti, kitur ap
lenkti.

Būtų sunku nurodyti, kas 
svarbiau ar įdomiau pamatyti. 
Kiekvienas renkasi pagal savo 
skonį, o dažniausiai — atsitik
tinai: kas patraukia dėmesį ir 
aki.

Patartina prie vartų Įsigyti 
vadovą (atskiru paviljonų ap
rašymą) ir valandėlę užtrukti 
pastudijuoti ir apsispręsti, kas 

pirmoje vietoje norima pama
tyti Paroda yra sutvarkyta at
skiromis sekcijomis.
JAV MIESTAI IR VALSTYBĖS

Savo atskirus paviljonus pa
rodoje turi Alaska. Florida. Ha
vajai. Hollywoodas. Illinois. 
Louisiana, Marylandas, Minne
sota. Missouri, Montana, Nau
josios Anglijos valstybės, New 
Jersey, New Mexico. New Yor- 
kas (miestas ir valstybė atski
rais. Oklahoma. Ore g onas, 
Texas, West Virginia, Wiscon- 
sinas ir JAV (US- FederaI). 
Kiekviena valstybė bei miestas 
rodo savo įžymybes. Yra pro
gos ’?s pažinti nekeliaujant po 
kraštą- Pavyzdžiui. JAV pavil
jonas, atskirai pastatytas ir ap
vestas Kenedžio ratu, rodo šio 
krašto 472 metų istoriją. Mis
souri valstybė kviečia jos pa
viljoną rinkti "susitikimo vie
ta”, nes čia bus rodoma, kaip 
du JAV astronautai keliaus į 
erdvę ir susitiks su kitais ast
ronautais. Yęač ‘patartina’ pa
žiūrėti vaikam, kurie savo ‘da- 
tes’ jau skirs erdvėje ...

UŽSIENIO KRAŠTAI
Iš užsienio dalyvauja Afrika 

(24 laisvos valstybės), Airija, 
Argentina. Austrija. Belgija, 
Centrinė Amęęika — PanamS. 
Danija, Egiptas. Filipinai. Grai
kija, Gvinėja. Hong Kongas. 
Indija. Indonezija. Ispanija. Iz
raelis, Japonija. Jordanas, Ka
ribai, Korėja. Lebanonas, Ma

laizija, Meksika. Marokas, Pa
kistanas, Prancūzija, Polinezija, 
Kinijos respublika, Sierra Leo
ne. Sudanas, Švedija, Šveicari
ja. Thailandas, Venezuela, Va
karų Berlynas- Čia tip pat ga
lima “pakeliauti” po pasaulį ir 
pažinti įvairius kraštus: jų pa
pročius. gyveninio būdą, pra
monę. gamtą. Izraelio paviljone 
galima bus gauti 'košer’ valgių. 

NEW YORKO valstybės paviljonas. Nuotr. R. Kisieliaus.

Šveicarijos paviljone koks nors 
sužadėtinis savo damai galės į- 
gyti laikrodį-liliputą, užmauna
mą ant pirščiuko kaip žiedą.

SUSISIEKIMAS IR ŽINIJA
Apie 12 paviljonų vaizduo

ja, kas yra pasiekta naujo že
mėje ir erdvėje, kad žmonėm 
būtų lengviau keliauti automo
biliais, lėktuvais, raketomis. 

Chryslerio bendrovė rodo, kaip 
verkia motorai: Fordas fantas
tiškais keliais vežioja po ‘pra
eiti’ ir ‘ateitį’; General Motors 
soėja. kaip žmonės gyvens po 
60 metų. Galima paskraidyti 
helikopteriu už 6.50 dol., pa
matyti save televizijoie, susi
pažinti su JAV raketomis. 
Mokslo halė’e rodomas atomi
nis miestas (Atomsville, USA).

PREKYBA tR PRAMONE
Si sekcija yra pati stambiau

sia. Dalyvauja įvairios bend
rovės. Įdomu susipažinti, kaip 
moderniškai įrengiami namai 
ir butai (American Interiors), 
kokie statomi namų tipai (Hou- 
se of Good Taste), kaip galima 
namus statyti po žeme apsau
gai nuo atominės ugnies (Un- 
derground House). “Bell Sys
tem’’ rodo telefoną^ sujungtą 
su televizija: ir kalbi su kitu 
asmeniu ir jį matai- Auklėji
mo halėje galima susipažinti 
su naujausiom techninėm mo
kymo priemonėm. Gausūs elek
tros ir elektronikos ekspona
tai. Giedrią naktį stiprus švie
sos stulpas turėtų būti mato-
mas už 100 mylių nuo New 
Yorko.

RELIGINĖS INSTITUCIJOS
Vienuolika paviljonų tekiia 

vaizdą apie įvairias religijas. 
Atstovaujami katalikai, protes
tantai, ortodoksai ir kitos kon
fesijos. Prie jų prijungti JAV 
skautai Rusų ortodoksų pavil
jone išstatytas Kazanės Dievo

(nukelta į 4 psl.)

ROŽĖ MAINELYTĖ

ATOSTOGOS
TOLIMUOSE RYTUOSE

(3)
Geišų namuose yra didelis 

kambarys. Vienam jo gale — 
žemas stalas, kur svečiai susė
da ant pagalvėlių. Kitame ga
le geišos atlieka programą. Vie
nos dainuoja, pačios pritarda
mos tautiniu instrumentu, ku
ris panašus į mandoliną. Kitos 
šoka ritualinius šokius.

Į programą įtraukė ir mus. 
Mūsų grupėje buvo apie 15. 
žmonių- Aplink stalą paleido 
vėduolę- Kai geiša suploja 
rankom, kas turi vėduoklę, tas 
eina atlikti programos. Viena 
iš mūsų pašoko tvistą, kitas 
padeklamavo Šekspyrą.

Pateko vėduoklė į mano 
rankas. Aš padainavau pasku
tinį posmą “Pas močiutę Mi
gau”, kur daugiausia yra tra 
la la, kad lengviau būtų su
prantama. Labai patiko, prašė 
išversti į anglų kalbą. Reikėjo 
ir pakartoti. Nustebo ir tuo, 
kad moku ir kitų laibų, susi
kalbu net penkiom kalbom, tai 
į mane Žiūrėjo kaip į keisteny
bę. Po visų programų, visi 

drauge nusifotografavome. Gei
šos labai mielos, tik labai nu
sidažo veidą, lyg baltai nutin
kuoja.

Verta prisiminti labai skir
tingus vedybų papročius. Tam 
reikalui yra didelis kelių aukš
tų namas, kur pirmiausia atei
na jaunavedžiai vestuvinių dra
bužių pasirinkti. Pasirenka iš 
albumų. Yra ir visai vakarie
tiškų, bet juos mažai kas už
sisako. Labiausiai mėgstami sa
vi tautiniai drabužiai.

Tame name viskas paruošia
ma prieš sutuoktuves: sudeda
mi pbukai, apveiktas jauno
ji kknonu. Sutuoktuvės būna 
kitoje specialioje salėje. Jung
tuvių aktą atlieka valdžios 
žmogus, apsžriMtęa specialiais 
drabužiais. Yra ilgas stalas, 
prie kurio susėda pagal gimi
nės laipsnį- Susituokus stalo 
gale atsisėda jaunoji. Ją vaiši
na duona, draska ir vynu. Pas
kui persikelia į kitą salę, kur 
būna vakarienė ir šokiai. Bai
giama jaunosios perrengimu. 
Jaunoji turi užsivilkti kitą ki- 

moną. kurio rankovės yra 
trumpos. E to ir atpažįstama, 
ar moteris ištekėjusi ar ne. 
Netekėjusių moterų kimonų 
rankogaliai yra ilgi, ištekėju
sių — trumpi. Vestuvių sezo
nas yra spalio mėnuo.

Iš Tokyą į garsųjį Hong 
Kongą yra tik keturios valan
dos skridimo-

Šalia mūsų sėdėjo ponas ir 
vis klausėsi, kaip mudvi su se
serim kalbam. Neiškentęs pa
klausė, kokia kalba- Pasirodo, 
ir jis — lietuvis iš Clevelan- 
do. Jo tėvai gimę Kaune. Lie
tuviškai jau nekalba ir nesu
pranta. Gaila- Tada buvo dip
lomatinėje tarnyboje, vyko į 
Saigoną, į Amerikos ambasadą.

Nusileisdama į Hong Kon
go aerodromą, žiūrėjau akis iš
plėtusi. Aerodromas yra siau
ra, pusantros mylios juosta, Į- 
sikišusi į Ramųjį vandenyną. 
Jei lakūnas nepataikys į taką? 
Bet Pan American lėktuvas dai
liai nusileido.

B anksto buvau užsisakiusi 
vietą mūsų bendrovės naujam 
viešbutyje, kuris pastatytas tik 
praėjusių metų rugsėjo mėn. 
Įrengtas labai prabangiai. Kiek
vienas kambarys turi balkoną, 
kur gali pusryčiauti ir žvalgy
tis po gražias apylinkes. Taip 
pat yra radijas, televizija. Pa
čiam name yra visokių resto
ranų, kavinių, knygynas; vir
šuje, 28 aukšte, maudymosi ba
seinas. Čia gali pasideginti ir 
saulutėje. O jei per daug įkais

ti, gali atsigaivinti bare. Sie
nos išklotos mozaikom, tapy
bos freskom. Viešbutis pava
dintas Mandarino vardu, stovi 
prie Pacifiko kanalo, kuris 
Hong Kongą dalija į dvi dalis 
— Victoria ir Knowloon. Iš vie
nos dalies Į kitą garlaiviu rei
kia plaukti dešimtį minučių.

Hong Kongas ne daug kuo 
didesnis už Kauną, turi apie 
360.000 gyventojų- Tai vienin
telis pasaulyje uostas, kur vi
sos prekės Įvežamos be mui
to, išskyrus tabaką ir gėrimus.

HONG KONG

Jei nori viešbutyje išsimau
dyti, tai turi anksti keltis- 
Keista, — miestas stovi prie 
didžiausių vandenų, bet mieste 
vandens trūksta. Žiemos mėne
siais labai mažai lyja, tad van
duo miestui tiekiamas tik dvi 
valandas per dieną, ryte nuo 
7:30 iki 8:30 ir vakare nuo 7 
iki 8. Vakare tokiu laiku mau
dytis nepatogu. Geriau atsikel
ti anksti ir išsimaudyti.

Darbo metu gatvėse matysi 
visokiausių turistų. Po penkių, 
kai įstaigos baigia darbą, pa

sipila kiniečiai ir britai, kurie 
tvarko šį miestą. Norėdamas 
apsipirkti, čia gali likti be ko
jų. Yra visokiausių prekių, tai 
kiekvienas turistas išleidžia, 
kiek tik gali. Teko kalbėti su 
vienu, kuris išvažiavo tuščiom 
kišenėm .Mes negalėjom daug 
išleisti, nes tai buvo mūsų ke
lionės pusiaukelė.

Daugiausia įdomių daiktų 
gali pamatyti vadinamame ki
niečių turguje. Čia yra gatve
lės specialiai vienai prekių rū
šiai, pav. odos gatvėje sudėti
odos išdirbiniai. Miestas kal
nuotas, tai gatvėse yra laiptu
kai.

Pardavėjos daugiausia mote
rys, kurios turi atsinešusios ir 
savo vaikus. Kaip Japonijoje 
buvo švaru, taip čia viskas ne
švaru ir skurdu. Labai nešva
riai laikomos visokios dešre
lės, kurios nuo saulės kaista ir 
aplimpa dulkėm. Taip pat vai 
šiai-

Odų gatvėje rasi net sudžio
vintų gyvačių, varlių ir keis
čiausių vabalų. Buvo tik įdo
mu pamatyti, bet pirktis ėjom 
| didesnes krautuves, kur jau 
yra švaru ir patogu. Medžiagų 
krautuvės turi savo siuvėjus ir 
tą pačią dieną pasiuva drabu
žius.

Nors meiste pilna neturtin
gų žmonių, bet nėra elgetų. 
Vogti tai vagia-

Apžiūrėjom ir patį miestą. 
Pirmiausia užvežė mus į aukš

čiausią vietą — Victoria Peak, 

iš kur matosi visas miestas su 
savo gražiom apylinkėm. Hong 
Kongas man priminė Rio de 
Janeiro — kalnuotą, išraižy
tą vandens juostom. Aplan
kėm ir turtuolių prabangias vi
las. Gi priešais, kito kalno at
šlaitėje, matėme didžiausio var
go lūšneles. Man darėsi baisu, 
žiūrint į jų gyvenimą. Jie su 
kibirais tempia vandenį į kal
ną. Tie žmonės dažnai turi 
daug vaikų. Kiek turi vargo, 
kol prineša vandens.

Privešė ir prie tokios vilos, 
kūną tik iš toli gali pamatyti taip 
ji saugoma. Parodė ir žmones, 
gyvenančius laiveliuose (junks). 
Tų laivelių labai daug. Ka įno
ri pas kaimyną nueiti, tereikia 
tik iš vieno laivelio perlipti į 
kitą. Kai kur yra padėti lentų 
takeliai. Kadangi karšta, tai 
vaikai iki kokių 8 metų bė
gioja nuogi. Yra šeimų, kurios 
turi po devynis vaikus, ir visi 
gyvena tame pačiame laively
je. Užsiima žvejyba ir daugiau
sia maitinasi žuvim Vaikų mo
kytis neleidžia. Valstybė siūlė 
jiem butus ir norėjo iš ten 
iškelti, bet jie griežtai atsisa
kė. Taip gyvenę jų tėvų tė
vai, taip jie gyvena, taip gy
vens ir jų vaikai Tokių gyven
tojų yra apie 21,000.

■ Netoliese yra Aberdeen res
toranas. dar vadinamas “Jūros 
rūmais”, nes restoranas plau
kia ant vandens. Čia gaminami 
įvairiausi žuvų valgiai.

(Bus daugiau)
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PAVASARIO pumpurai. Nuotr. R. Kisieliaus

JAV LIET. BENDRUOMENES TARYBOS RINKIMAI

PASAULINE paroda
(atkeltais 3 psl.)

Motinos paveikslas iš XIV amž. 
Vatikano paviljone yra Mykolo 
Angelo ‘Pieta’.

Lietuviškas kryžius savo vie
tą turi pietryčių sekcijoje, prie 
‘Long Island Expressway’. Toje 
pat sekcijoje yra Vatikano pa
viljonas. Belgijos kaimelis, Me
ditacijos sodelis ir “Christian 
Science” paviljonas. Visas tas 
kampelis yra priešingoje pa
grindiniam vartam pusėje. Pa
siekiama einant Komercijos 
alėja (Avenue of Commerce).

ATVANGA IR 
UŽKANDŽAI

Poilsiui yra sodelių ir aikš
telių, užkandžiam — didysis 
restoranas ir mažesnės užkan
dinės. Kam pristigtų pinigų, ga

lės čekius keisti ‘First Natio
nal City Bank' prie lietuviško 
kryžiaus. ■..

Moterim gali sudaryti gerą 
atvangą ‘Clairol’ paviljonas. Vie 
nas skyrius — tik moterim- 
Specialiuose veidrodžiuose ga
lės pasižiūrėti, kaip jos atrody
tų su rausvais, juosvais ar gels
vais plaukais. Jei patiks, galės 
atitinkamai čia pat nusidažyti. 
Jei tuo metu maža dukrytė pa
siklystų. ji tuojau bus parody
ta televizijoje. Manoma, kad 
spūsties dienomis pasiklys ke
lios dešimtys vaikų.

Linkime parodoje nepasi
klysti, nepervargti ir nesikivir- 
čyti vyrui su žmona ar vaikam 
su tėvais. Grįžkite namo su pla
tesniu žvilgsniu į pasauli ir su 
pasitenkinimu širdyje ($)■

JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybos rinkimai įvyks 
gegužės 9-10. Gyvenantieji to
liau nuo lietuviškųjų kolonijų, 
kuriose veikia LB apylinkės, 
gali balsuoti paštu per apy
gardas rinkiminę komisiją ar
ba per Centrinę apylinkę. No
rintieji balsuoti per Centrinę 
apylinkę iš anksto registruoja
si, kad būtų galima laiku iš
siuntinėti balsavimo korteles. 
Centrinės apylinkės adresas: 
Rapolas Skipitis, 5613 So. Em- 
erald Avė., Chicago 21, 111- 
šiuose rinkimuose balsavimo 
teisę turi ir solidarumo įnašus 
nemokėjusieji.

Tarybos rinkimams praves
ti apylinkėse rinkimų komisi
jos jau baigiamos sudaryti. 
Dar laukiama komisijų suda
rant vietovėse, kuriose nevei
kia organizuotos LB apylinkės. 
Tose vietovėse komisijas gali 
sudaryti atskiros organizacijos 
arba net asmenys, susitarę su 
JAV LB Centro Valdyba, Cent
ro Valdybos adresas — Jonas 
Jasaitis, 7252 So. Whipple St., 
Chicago 29. Illinois. Komisijas 
sudaryti jau reikia paskubėti, 
nes rinkimų dienos visai arti.

K. J.

Rytu Apygardos Rinkiminė 
Komisija praneša, kad iš pasiū
lytų ir komisijos priimtų kan
didatais asmenų ji sudarė šį 
bendrą kandidatų sąrašą: Ele
na Armonienė, Baltimore, Md. 
Vytautas Banelis, New York, 
N Y. Martynas Brakas, Eliza- 
beth, N-J. Emilija Cekienė, 
Woodhaven, N.Y., Vaclovas Či- 
žiūnas, Paterson, N J., Vladas 
J. Dilis, East Orange, N. J. Sta
sys Dzikas, Woodhaven, N.Y. 
Česlovas Janušas, Ozone Park, 
N.Y., Vincė Januškaitė-Leskai- 
tienė, Jamaica, N-Y., Romas 
Kezys, Middle Village, N. Y., 
Antanas Mačionis, Woodhaven, 
N-Y. Bronius Nemickas, Mas- 
peth, N- Y., Albertas Ošlapas, 
Long Island City, N.Y.t Domas 
Penikas, Brooklyn. N- Y. Anta
nas Senikas, Great Neck, N. 
Y., Vaclovas Sidzikauskas, Flu- 
shing. N.Y., Jonas A. Stiklio- 
rius, Philadelphia, Pa., Jonas 
Šlepetys, Jackson Heights, N. 
Y., Pranas Vainauskas. Brook
lyn, N. Y. Vytautas Vaitiekū
nas, Newark, N.J , Antanas Va- 
sys, Bronx, N.Y, Algirdas Ve- 
deękas. Woodhaven, N.Y. Vy
tautas Volertas, Cambridge-Ri- 
verside, N.J-

Rytų apygardoj galima bal
suoti už 12 šio sąrašo kandida
tų arba mažiau. Balsuoti turi 
teisę visi lietuviai, suėję 18 m. 
Balsuojama bus apylinkių rin
kiminėse būstinėse arba paštu.

R. A. Rinkimu Komisija

New Yorko Apygardos 
Queens apylinkes rinkimų ko
misiją sudaro: pirm. Regina 
Budrienė, nariai — Petras Ži
lionis ir Jurgis Žabielskis.

Rinkimai bus sekmadienį ge
gužės 10, nuo 2 iki 7 vai. v.

1$ LB VEIKLOS

Rinkimų balsavimo būstinė: 
34 - 80 Street, 21, 2-as aukš
tas, Jackson, Heights, 
Oueens, N.Y Balsuoti gali visi 
šios apylinkės lietuviai, sulau
kę 18 m, užsiregistravę šios 
apyl. valdyboje. Užsiregistruoti 
bus galima ir rinkimų dieną 
balsavimo būstinėje. Balsuoja
ma asmeniškai, atvykus į rin
kimų būstinę, arba paštu Bal
suoti galima tik už save.

Rinkikas, balsuodamas paš
tu, pasirūpina 2 vokus. Atžy
mėjęs jam atsiųstoje balsavi
mo kortelėje ne daugiau kaip 
12 pasirinktų kandidatų (ma
žiau galima) kortelę deda į 
voką, jį užlipina ir deda į di
desnį voką, kurį adresuoja sa

Waterburio lietuvių parapijai 70 metų
Balandžio 12 iškilmingu ban

ketu paminėta šv. Juozapo lie
tuvių parapijos 70 metų su
kaktis- Banketą rengė specia
lus komitetas, sudarytas iš pa
rapijos įvairių organizacijų at
stovų.

Didžiojoje parapijos salėje 
dalyvavo žmonių virš 500. Ban
ketą pradėjo parapijos klebo
nas kun. Adolfas E. Gradec- 
kas, sukalbėdamas invokaciją 
ir tardamas žodį. Po to sugie
doti abu himnai ir pradėta 
vaišinti skoningai pagamintais 
valgiais bei gėrimais.

Baigus valgyti, parapijos cho
ro vyrų sekstetas, vedamas 
komp. A. Aleksio, išpildė pen
kias dainas ir giesmes. Choro 
solistė M. Andrikytė padaina
vo porą atitinkamų dainų. Ak
torius Algis Žemaitaitis paskai
tė porą ištraukų iš Maironio 
kūrybos.

Sveikinimo kalbas pasakė: 
miesto meras J. McNellis, lie
tuvių radijo valandos vedėjas 
A. Paliulis, kongresmanas J. 
Monagan, buv- miesto meras 
R. Snyder, inksto pareigūnas 
E- DiNapoU, komp. A. Aleksis, 
komiteto patikėtinis J. Jenu- 
šaitis, ir komiteto pirm. Joe 
Samoška. Vakaro visai progra
mai vadovavo buvęs valstybės

NASHUA N. H.

Atvyksta vaidintojai iš 
Kennebunkport, Me- 

Balandžio 26 d. 4 vai. popiet 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
įvyks įdomus koncertas ir vai
dinimas. Žada atvykti iš Ken- 
nebunkporto pranciškonų ve
damos šv. Antano gimnazijos 
grupė moksleivių. Jų choras 
padainos keletą dainelių pa
gros skudučiais, pašoks ir su
vaidins gražų dalykėlį “Prie 
dangaus vartų.” Parapijos ku
nigai kviečia visus lietuvius 
nepatingėti atvykti į šį įdomų 
parengimą. Bilietai po 1 dol. 
suaugusiems ir po 50 cen- vai
kams. Gaunami pas platintojus 
ir vaidinimo metu prie įėjimo 
į salę- P. S.

vo apylinkės rinkimų komisi
jai: Mrs. Regina Budrys, 41W. 
82 St., New York 24. N.Y. 
Ant didž. voko reikia būtinai 
pažymėti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Balsavimo laiškas 
rinkimų komisijai turi būti iš
siųstas ne vėliau, kaip gegu
žės 7 pašto antspaudas.

Tautinio solidarumo įnašų 
neįmokėjimas balsavimui kliū
čių nesudaro, tačiau kas norės 
tą progą pasinaudoti, įna
šus iždininkas priims-

LB Queens apylinkės Valdy
ba kviečia visus šioje apylinkė
je gyvenančius lietuvius balsa
vimą rūpestingai atlikti, nes 
tai yra visų lietuvių tautinė 
garbė, drauge ir svarbi pilieti
nė pareiga.

Skyriaus Valdyba

seimo atstovas Jonas Adomai
tis. Užbaigos maldą sukalbėjo 
kun. P. Sabulis.

Šio jubiliejinio banketo 
linksmą nuotaiką užtemdė tik 
prieš porą dienų palaidotas bu
vęs ilgametis šios parapijos 
klebonas kun. J. Valantiejus.

Todėl numatytosios dainos bu
vo atatinkamai pakeistos, įve
dant ir Tėve Mūsų ir Sveika 
Marių žvaigžde, o kalbėtojų vi
sos kalbos iš jubiliejinio turi
nio nukrypo į kun- J. Valan- 
tiejaus nuveiktų darbų užuo
miną. Tad šis numatytasis 
linksmas banketas praėjo su
kaupta rimtimi ir tapo lyg kun. 
J- Valantiejaus garbei skirtų 
laidotuvių raudų vaišėmis. Už 
5 metų tikimasi iškilmingo dei
mantinio jubiliejaus minėjimo.

Vietos dienraštis Waterbury 
Republican balandžio 13 įsidė
jo banketo aprašymą ir komi
teto nuotrauką.

Tragiškųjų 1940-41 metų bir
želio mėnesiais padarytų Lie
tuvai nuoskaudų liūdną minė
jimą Waterburio Alto skyrius 
šiemet ruošia prie lietuvių pa
rapijos mokyklos pastatų bir
želio mėnesio 20 d, šeštadie 
nį. Pagrindinę kalbą pasakys 
iš New Yorko atvykęs suma
nus ir iškalbingas inž. A. Mik- 
lovas, turįs vėliausią Lietuvos 
gyvenimo patyrimą- Ačė

DARBININKAS
910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11221

Maloni žinia Marijos mylėtojams'.

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

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

GEGUŽĖS MĖNUO
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:

MYKOLO ANGELO Pieta, išstatyta Vatikano paviljone pasaulinėje paro
doje. Nuotr. V. Maželio.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Posėdžiavo centro valdyba
Cleveland, Ohio. — Balan

džio 11 Pick Carter viešbutyje 
Įvyko Lietuvos vyčių centro 
valdybos posėdis. Malda jį pra
dėjo pirmininkė Helen Shields, 
sekretoriavo Ursula Yankaus- 
kas iš Clevelando.
Daugiausia kalbėta apie ritua

lų komisijos darbą. Be to, Ro- 
bert Boris pranešė apie mal
dos žygį. Helen Shields kalbė
jo apie vajų, skirtą lietuviškam 
kryžiui pasaulinėje parodoje. 
Šiam reikalui aukas galima i- 
teikti vyčių kuopos nariams ar 
vajaus pirmininkui.

Be čia minėtų posėdyje da
lyvavo dar Albert Kessel —iž
dininkas iš Chicagos. Longinas 

Švelnis — vicepirm. iš Need- 
ham, Mass-, garbės narys Jo- 
seph Sadauskas. Bernard Kar
klus. Petcr Luiza — visi iš Cle
velando. vicepirm. Bernice Ka- 
vadaras iš VVorcesterio, Mass., 
Grank Gudelis iš Dayton, Ohio 
ir šių eilučių autorius.

Toliau svarstyta metinio vy
čių seimo reikalai. Seimas bus 
rugpjūčio 6-9 Chicagoje- Tuo 
reikalu pranešimą padarė Al
bert Kassel- Iš jo pranešimo 
atrodo, kad seimas bus Įdomus 
ir patrauklus. Šiemet Chicagos 
vyčiai švenčia savo 50 metų 
sukakti. Tai irgi bus seime pri
siminta ir atžymėta.

Padaryta pranešimas apie
(nukelta i 5 pslj

PASAULINM parodos New Yorke vaizdas iš pagrindinių vartų. Nuotr. R. Kisieliaus.
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Stovykla verta $150.000
Dainavoje posėdžiavo jaunimo stovyklos taryba

Detroit, Mich. — Balandžio 
11 Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonijos rūsy įvyko ALRK. 
Fed. jaunimo stovyklos direk
torių tarybos posėdis, kuriame, 
be 9 tarybos narių, dalyvavo 
dar 8 asmenys iš valdybos, re
vizijos komisijos ir globos ko
mitetų-

Nors įstatų numatytas meti
nis tarybos posėdis būna tuoj 
po visuotinio narių susirinki
mo, vasaros metu, tačiau kovo- 
balandžio mėnesiais vykstą po
sėdžiai yra svarbesni, nes čia 
pirmą kartą pateikiama pra
ėjusių metų apyskaita bei su
daromi planai ateičiai.

Posėdį pradėjo tarybos pir
mininkas dr- A. Damušis, pa
kviesdamas kun. M. Kundrotą 
sukalbėti maldą. Patvirtinus 
darbotvarkę, stovyklos buhal
teris dr. VI. Bublys pateikė 
1963 mėty apyskaitą. Visi ga
vo nuorašą 9 psl. kruopščiai 
paruošto dokumento, iš kurio 
paaiškėjo stovyklos finansinė 
padėtis- Turto vertė 148.241.56 
dol. Skolos yra 35,061.48 dol. 
Praėjusių metų sąmata išpildy
ta gerai. Buvo numatyta su
rinkti 31.000-00 dol., surinkta 
31,279.31 dol Sąmatos išpildy
mui daug prisidėjo detroitiš- 
kių perviršyta norma ir kun. 
dr. P. Celiešiaus darbuotė. Vi
sada puikiai paruošti VI. Bube- 
lio pranešimai šiemet turėjo net 
visų 8 metų pajamų ir išlaidų 
lenteles, vaizdžiai rodančias, 
kad žmonės daugiausia aukoja 
tada, kada stovykloje kas nors 
didesnio daroma. Sužinojom, 
kad yra 393 tikri nariai — šim
tininkai. Iš jų po 100 dol. yra 
aukoję 201, po 101-150 dol- 
— 120, PO 150-200 dol. —24. 
po 201-300 dol. — 22, po 301- 
500 dol. — 12, po 501-1000 — 
6 ir virš 10000 dol. — 8.

Apie globos komitetų veiklą 
pranešimus padarė iš Chicagos 
Br- Polikaitis, iš Clevelando 
S. Laniauskas. iš Detroito J-

PAGERBTAS ESTIJOS ATSTOVAS
Balandžio 3 New Yorke įvy

ko Pabaltijo diplomatų pasitari
mas, sukviestas Lietuvos atsto
vo J. Kajecko iniciatyva- Bu
vo aptarti einamieji reikalai-

Tos pačios dienos vakare. 
Estų namuose. New Yorke. 
Įvyko Estijos atstovo Johannes

Vyčių veikla
(atkeltas iš 4 ps.) 

konstitucijos pakeitimą. Tam 
reikalui sudarytas komitetas 
jau kelis kartus posėdžiavo ir 
svarstė peržiūrėtinus klausi
mus.

Kitas centro valdybos posė
dis bus Washingtone birželio 
27. Tuo laiku Washingtone bus 
Amerikos Lietuvių Tarybos sei
mas. Posėdis baigtas malda, ku
rią sukalbėjo Helen Shields- 
Šia proga šių eilučių autorius 
nuoširdžiai dėkoja Clevelando 
vyčiams už malonų priėmimą 
ir globą. F .V.

BALTIMORĘ, Md., Balto skyriaus metinio vakaro balandžio 4 
programos dalyviai iš k. j d. poetas Aleksandras Radžius, sky
riaus pirm. dr. Elena Armanienė. solistė Juzė Augaitytė. pianistė 
Elena Juškauskaitė Busti ir aktorius Jonas Kazlauskas. Nuotr.
Baltimorės radijo valandėlės. 

Ratnikas. Clevelande gegužės 
9 rengiamas didžiulis koncer
tas, o Detroite šiuo metu vyks
ta aukų vajus. Detroito stovyk
los globos komitetas galėtų bū
ti pavyzdžiu visoms lietuviš
koms organizacijoms: per pas
kutinius 4 metus kasmet keitė
si pirmininkai ir kasmet atei
davo būrys naujų žmonių su 
šviežia energija, šįmet komite
te yra 11 žmonių.

Valdybos pranešime buvo 
svarstomas stovyklos administ
ratoriaus klausimas. Sekreto
rius VI. Bajelis paaiškino, kaip 
vykdant statybą jam tenka 
tvarkyti ir vesti raštus, suriš
tus su darbininkų draudimu ir 
sočiai security. Kai kurie dar
bai. kaip stogo dengimas ir 
sienų dažymas, buvo atlikti tal
kos būdu. Didžiąją darbų dalį 
atlieka lietuviai. 1964 m didie
ji darbai bus administracinio 
pastato — koplyčios užbaigi
mas, pareikalausiąs dar virš 
7.000 dol. (47,000 dol. jau iš
leista). kelių sutvarkymas (apie 
3.000 dol.) ir ežero išvalymas 
bei padidinimas — naujo plia
žo stovyklautojams įtaisymas 
apie 10,000 dol. Ežero sutvar
kymu rūpintis pasižada dr. 
L- Bajorūnas- Jis posėdžiui pa
teikė 4 psl. planus. Ve. Lelis 
aiškino apie kelių asfaltavi
mą. o VI. Bublys apie dekora
tyvini kiemo planavimą. Po pa
siaiškinančių diskusijų buvo 
priimta 1964 m. sąmata 32, 
000 sumoje.

Stovykla šiai vasarai jau iš
nuomota. Turint naują admi
nistracini namą su virš 60 lo
vų stovyklautojams bus Įmano
ma kartais ir dvi mažesnes 
grupes sutalpinti. Stovyklos 
šventė Įvyks rugpiūčio 2 d.

ALRK Moterų Sąjungą atsto
vaujanti tarybos narė E. Pau- 
razienė posėdyje Įnešė gražių 
pasiūlymų: pvz. ji priminė, 
kad buvusi lietuvių pirmoji 
bažnyčia Detroite — Šv. Jur
gio — šią vasarą bus nugriau-

Kaiv pagerbimas, atžymint jo 
25 metų Estijos atstovavimo 
JAV sukaktį. Pagerbtuvėse da
lyvavo New Yorko mayoro ats
tovas O'Brien, buvęs JAV ats
tovas Rygoje, ir ponia Packer, 
A. Warma, iš Stockholmo, bu
vęs Estijos ministeris Kaune, 
dabartinis Estijos konsulas To
ronte. PET komiteto atstovai, 
LLK pirmininkas. V. Sidzikaus
kas ir Lietuvos gen. konsula
to personalas.

Pagerbtuvėse dalyvavo ir Lie
tuvos atstovas, J. Kajeckas bei 
Latvjios atstovas dr. A. Spek- 
ke, Latvijos pasiuntinybės pata
rėjas dr. A. Dinbergs, buvęs 
Latvijos konsulas New Yorke 
Shiller. Kalbas pasakė Lietu
vos ir Latvijos atstovai bei 
New Yorko mayoro atstovas 
O’Brien.

Lietuvos Atstovas ir ponia 
O. Kajeckienė dalyvavo ponios 
Werlick priėmime Jos vyras, 
savu laiku buvo JAV Atstovas 
Rygoje. 

ta, nes ten ves autostradą ir, 
kad reikėtų pažiūrėti, ar nebū
tų kokių meno dalykų naudin
gų stovyklai. Pabaigoje Paura- 
zienė džiaugėsi atliktais dar
bais ir posėdžio sklandžia tvar
ka bei nuotaika- Jos nuomone, 
tokį įvykiai turi būti žinomi ir 
plačiai visuomenei Čia ir pasi
žadėjau parašyt Darbininkui, o 
clevelandiškis Ve- Rociūnas 
Draugui.

Posėdyje dalyvavo dar J. 
J. Buitkus, J. Matvekas, I Skir- 
gaudas ir J- Valukonis.

Kun. Br. Dagilis užbaigė po
sėdį malda- Grįžau namo paten
kintas, kad 3 valandos nebuvo 
veltui praleistos. Tai buvo gra
žaus darbo ir ryžto tobulinti 
Dainavos stovyklą paroda. Ra
šau Darbininkui, nes ten New 
Yorke yra daug žmonių, gyvai 
prie stovyklos darbų savo di
delėm auko mprisidėjusių. Ti
kiu drauge su stovyklos vado
vybe. kad to darbo rėmėjų ir 
daugiau atsiras.

P. Natas

RAŠYTOJA ALĖ RuTA Donelaičio minėjime Los Ange
les skaito “Metų” ištraukų. Nuotr. L. Kančausko.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Scdalietės, darbščios šv. 

Alfonso parapijos moterys ir 
mergaitės, balandžio 18 suren
gė ekskursiją į Arlnigtono ka
pines. kur aplankė buvusio A- 
merikos prezidento John Ken- 
nedy kapą Jos pagerbė velio
nį prezidentą padėdamos vai
niką. Tą pačią diena aplankė 
Marijos šventovę Washingtone 
ir kitas Įdomias vietas. Grįžo 
i Baltimorę. maloniai pralei- 
dusios kelias valandėles.

Lietuvių Studentų Sąjunga 
surengė Įdomų ir kultūringą 
vakarą šeštadienį, balandžio 18, 
lietuvių didžiojoj salėj. Mūsų 
jaunoji karta žavėjo publiką 
savo gabumais scenoje. Nuo 
šeštos valandos antrame aukš
te buvo apžiūrima baltimorietės 
Vidos Misiūnaitės meno kūri
nių paroda. Vakaro programo
je dalyvavo baritonas Liudas 
Stukas iš New Jersey. Kazys 
Almenas, rašytojas iš Chicagos. 
pianistė Marytė Gaihūšytė ir 
balerina Livija Kasparavičiūtė 
iš Clevelando. Vakaras baigėsi 
šokiais, kuriem grojo Jono Le- 
kevičiaus orkestras.

švč. Vardo Draugijos meti
nis seimas Įvyko balandžio 19 
Lord Baltimorę viešbutyje. 
Gražus būrys šv. Alfonso vyrų 
dalyvavo tame seime ir vaka
rienėje.

Parapijos kunigai iš sakyk
los ragino tėvus leisti savo vai
kus i šv. Alfonso mokykla Tie 
tėvai, kurių vaikučiai dar ne
pradėjo eiti į pradinę mokyklą, 
prašomi, kad užregistruotų pas 
sesutes musų vienuolyne atei- 
nantieni mokslo metam.

KEARNY, N. J. vienuolynui statyti komitetas. Sėdi iš k. j d. penktas kun. A. žemeikis, kleb. kun. D. Pocius, 
kun. R. Tamošiūnas ir P. Velevas — komiteto pirmininkas.

Kearny, N.J. — Dar tik ba
landžio 5 prakasus žemę vie
nuolynui statyti, pajudėjo tuo
jau ir darbai. Pamatų išmūri-

Suaugusiujų klubas linksmai 
praleido laiką sekmadienį, ba
landžio 19. kėglų rungtynėse. 
Geriausi kegliuotojai laimėjo 
gražias premijas- Jau praėjo 
penkeri metai, kai šis klubas 
gyvuoja. Ta proga klubo na
riai rengia iškilminga sukak
ties minėjimą, bankietą, šešta
dienį, balandžio 25, šv- Alfon
so mokyklos salėje. Visi nariai 
raginami gausiai dalyvauti. 
Bus įdomi programa.

Pirmosios komunijos diena, 
viena iš gražiausių mūsų para
pijoje. bus sekmadienį, gegu
žės 3. Didysis altorius bus sko
ningai papuoštas gražiomis gė
lėmis. Berniukai ir mergaitės, 
kurie pirmą kartą priims Kris
taus kūną ir kraują Šventoje 
Eucharistijoje, sužavės visus 
ir primins suaugusiems tą die
ną. kai jie priėmė pirmąją ko
muniją. 
-----------------------------------_

NEVVARK, N.J.

Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserų bendrabučio studentės 
iš Putnamo ir rengėjai laukia 
visų New Jersey lietuvių atsi
lankant į vaidinimą—' Lietuviš
kas vestuves" kurios įvyks šeš
tadienį balandžio 25 d. 7 vai. 
vak. Svč. Trejybės lietuvių pa- 
rap naujoje salėje. 207 Adams 
St.. Newaik. N.J. Po vaidinimo 
bus šokiai, grojant puikiai mu
zikai. Sekmadienį sesučių 
vadovavau ja mos studentės gie
dos sumos metu bažnyčioje. 
Aukos ir pelnas skiriamas ark 
Jurgio Matulevičiaus namų sta
tybai Putnam, Conn.

Rengėjai

VIENUOLYNO STATYBA IR VAJUS
nimą sutrukdė kiek kelias die
nas beveik iš eilės lijęs lietus, 
bet šie darbai jau baigti, ir ki
tą savaitę prasidės viršutinio 
pastato statybos darbai- Taip 
pat didelė pažanga padaryta ir 
naujai rengiamoje mokykloje: 
sudėti aliumininiai langai, da
roma elektros instaliacija, bai
giamas Įrengti centrinis šildy
mas. Toliau bus einama prie 
grindų ir lubų tvarkymo ir ki
tų darbų.

Balandžio 15 Įvyko statybos 
komiteto susirinkimas. Prane
šimus patiekė parapijos klebo
nas kun D. Pocius ir kun. R. 
Tamošiūnas. Vienuolyno kop
lyčiai reikalingi bažnytiniai da
lykai — altorius, kryžius, ta- 
bernakulas, statulos ir kt- — 
organizacijų bei atskirų para- 
piečių jau sutikta apmokėti 
taip pat mokyklos klasių ir ki-

CLEVELAND, OH1O
Nauja LB apylinkės valdyba

L.B- Clevelando II apylinkės 
metinis susirinkimas, išklausęs 
valdybos pirm. Algio Širvaičio, 
ižd. EI. Stempųžienės ir revi
zijos komisijos pirm. J. Ožins- 
ko pranešimus, prašė valdybą 
ir revizijos komisija dar viene
rius metus pasilikti pareigose. 
Pirm. A. Širvaitis pareiškė, kad 
visa valdyba atsistatydina. Jis 
turįs daugiau laike skirti savo 
studijoms.

Susirinkimas išrinko naują 
valdybą, kuri pasiskirstė parei-

Katalikų labdarybės vajus 
Baltimorės arkivyskupijoje pra
sidės sekmadienį, gegužės 3, ir 
baigsis sekmadienį, gegužės 
10. Baltimorės lietuviai ištisus 
metus didelę artimo meilę ro
do vargšam seneliam ir naš
laičiam įvairiuose katalikų lab
darybės prieglaudose, prisidė
dami prie šių vajų dosniomis 
aukomis. Šių metų vajaus va
dovas šv. Alfonso parapijoje, 
kun- A. Dranginis, nuoširdžiai 
visus laiškais kviečia prisidėti 
prie vajaus savo aukomis. Šv. 
Vincentas Paulietis — šių me
tų vajaus globėjas-

Jonas Obelinis 

DR. J. J. BIELSKIS atidaro skautų 
gėlės. Nuotr. L. Kančausko.

Kaziuko mugę balandžio 11 Los An

tų kambarių inventoriniai įren
gimai. žodžiu, su šiais daly
kais kaip ir baigta. Dabar lie
ka rūpintis pačia statyba ir 
mokyklos perdirbimo techni
niais darbais.

Vajus vyksta sėkmingai. Šie
met vajaus minimumas nusta
tytas S80.000, bet S46.000 jau 
yra arba pinigais arba paža
dais suaukota. Kasdien plau
kia nauji pasižadėjimai. Gi tie, 
kurie neatsilieps į parapijos 
prašymus, bus aplankyti namie 
Lankyti pradedama balandžio 
19.

Vienuolyno statybos komite
tas, kuriam vadovauja žinomas 
lietuvių veikėjas P. Velevas, 
turi daug darbo ir rūpesčių, 
bet visi sutartinai atlieka savo 
uždavinį su dideliu pasišventi
mu ir ryžtu- Matosi, gera ir 
sklandi organizacija. J. Mėl.

gomis: pirm. Povilas Mikšys, 
vicepirm. Ona Jokubaitienė, 
sekr. Ingrida Stasaitė, ižd- Džiu
gas Staniškis ir kultūrinių rei
kalų vadovas Vidmandas Pri- 
kockis. Revizijos komisija per
rinkta buvusioji: J. Ožinskas, 
M- Aukštuolis ir -K. Starins- 
kas.

Džiugu konstatuoti, kad į 
šią vlldybą įeina jau trys jau
nuoliai. Jie visi priklauso dau
geliui organizacijų. Iš patirusių 
jaunų veikėjų ši apylinkė lau
kia dar gyvesnės veiklos. P.M.

— Šveicarijoje iš 100 lietu
vių. kurie buvo užsilikę po ka
ro, beliko tik 60; tarp jų — 
Vasario 16 signataras prel. 
Kazimieras šaulys, einąs jau 
92 metus.

— Baltų Draugija Vokietijo
je balandžio 17-23 surengė 
dvi parodas Cellės mieste. Vie
noje parodoje, kuria rūpinosi 
dr. P. Rėklaitis, buvo išstatyti 
istoriniai ir dabarties lietuvių 
grafikoss kūriniai. Antroje pa
rodoje buvo išstatyti Baltijos 
kraštų žemėlapiai. Koncertinė
je programoje giedojo solistas 
Stasys Citvaras, grįžęs iš Ame
rikos (E)-
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— Gegužės mėnesio pamal
dom ir skaitymui namie yra 
parašyta kun. K. Bučmio, O. 
F.M., speciali knygelė apie Ma
riją — “Gegužės mėnuo”. Kai
na 1.50 dol. Norintieji tuojau 
ją gauti tesikreipia i Darbinin
ko administraciją: Darbi
ninkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y., 11221 Užsa
kant didesnį skaičių, duodama 
nuolaida.

— Prel. J-B- Končius, Balfo 
pirmininkas, šią vasarą išvyks
ta ilgesniam laikui i Europą. 
Ši kartą jis nori aplankyti Įvai
rių kraštų istorinius archyvus 
ir susipažinti su liečiančiais 
Lietuvą dokumentais ir su ga
limybėm juos nurašyti. Šiomis 
dienomis yra jau atspausdin
tas prel. J Končiaus veikalas 
angliškai apie Vytautą Didįjį— 
“Vytautas the Great Grand Du
ke of Lithuania”. Išleido The 
Franklin Press Ine., Miaini, Flo
rida 1964. Knyga turi 212 psl., 
aprūpinta iliustracijomis ir 
žemėlapiais.

— Prof. K. Pakšto pamink
lui statyti aukojo: po 10 dol. 
— prof- J Pikūnas ir kun. V. 
Čyvas; po 5 dol. — kun. S. 
Aleksiejus, J. Staugas, V. Ur
bonas ir J. Vaičeliūnas (Kana
da). Kun. dr- Ig. Urbonas, siųs
damas dešimties dolerių auką, 
rašo: “. . .Komitetui — kantry
bės ir ryžto. Duokite projektą 
kurti dideliam architektui ir 
planuokite didingą paminklą, 
koks ir tinka Didžiajam Lietu
viui ir didžiajam mūsų Pakš
tui.” Norintieji paremti šį 
tikslą, savo auką prašome siųs
ti: Pakštas Fund, C/o J. Mi
kaila, 16870 Stoepel, Detroit, 
Michigan 48216.

— Elena Valiutė-Tumienė 
Kalifornijos universitete Los 
Angeles kovo 30 apgynė diser
taciją ir gavo filosofijos dakta
ro laipsnį.

— Raimonda Apeikytė Los 
Angeles arkivyskupijos katali
kiškų mokyklų varžybose lai
mėjo pirmąją vietą kaip pianis
tė. Su dideliu pasisekimu pra
ėjo ir jos piano koncertas Im- 
macuiate Heart kolegijoje-

— Los Angeles lietuvių kre
dito kooperatyvas jau turi 100, 
000 dol. indėlių ir 200 narių.

Ieškomas Kostas Novogrods- 
kis, Juliaus sūnus, gimęs 1912 
metais Nemakščiuose, Rasei
nių apskr. Prašoma atsiliepti 
arba pranešti, jei kas žino, nes 
labai svarbus reikalas. Rašy
ti: John Norvilas. 310 Wilson 
Str., Waterbury, Conn. 06708 
U.S.A.

maldaknygė:

DIDYSIS
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 4 dol. Labai 
patrauKli. tinka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willouqhby Avrnue 
Brooklyn 21, N. Y.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje. todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kailininius apsiaustus šalikus 
tstols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RVIOS KAILINIŲ SU VEJA!

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

Room -102
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CLEANERS

Jehovos liudininkai

AUTO SALES

HAVEN REALTY$1595
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

AUTO SERVICE

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
■

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

Chrysler all new economy car 
warranty 5 years or 5000 miles 

which ever comes first.

SKYLINE SPORTSCARS. 
INC.

6502 New Utrecht Avė., B|klyn 
Tel.: CLoverdale 9-7199

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

K«d draugai žtafcty
Anglijoje, Londone leidžia

mam “Times” laikraštyje buvo 
paskelbtas toks įspėjimas pa
žįstamiem ir draugam: * ‘Mr 
Guy Bellamy prašo savo drau
gus ir pažįstamus neužsigauti, 
jeigu iis, sutiktas gatvėje, ne 
atsako į sve kinimus. Tai ne 
dėl to, kad būna girtas ar iš
didus, bet kad yra trum
paregis”.

Skolą reikia atlyginti
Vakarų Vokietijoje renkant 

narlamentą, kuris nosėdžiauia 
Bonnoje, vienas balsuotojas 
stipriai agitavo už poną X. 
Kai ta poną išrinko atstovu, 
žmogus parašė laišką: “Mano 
duktė vis dar neišteka- Ar ne
galėtume parlamente pasidairy
ti jai vyro? Ten tekia krūva 
vyriškių.”

Kada pasonstame
Jei negali tiek valgyti, kiek 

nori, kad nesustorėtum, ir ne
pajėgi kojų pavilkti, pakanka
mai neišsimiegojes. tai rodo, 
kad pirmoji jaunystė jau nus
krido į dausas.

Kariška skrybėlė
Portsmouthe, New Hempshi- 

re valstybėje, moteris atėjo i 
krautuve savo skrybėlaitės pa
keisti. Ji teisinosi: “Kai tik pa
sirodau gatvėje, mane sveikina 
visi karinio laivyno jūrinin
kai”.

Steigėjai WBliam 
(1782-1842) ir Eilėn 
(1827-1915). Tikėjimo 
das — Biblija. Tiki antruoju 
Kristaus atėjimu- švenčia šeš
tadienį.

Mfller
White 

pagrin-

IEŠKOMA virtuvės darbams 
moteris ar mergaitė Cape Cod 
vasarvietei nuo birželio mėn. 
15 iki rugsėjo 15 d. Geras atly
ginimas. Rašyti P. 0. Bos 390, 
Osterville, Mass. 02655-

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Coli LO 3*7291

• I ■ •

1964 m., balandžio 24 <L nr. »

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Ave.i 

Nevv York. N Y.
Tel. RE 4-4428

Steigėjas George T. Russel 
(1852-1916). Pripažįsta tik vie
ną Dievą Jehovą, bet tiki Kris
taus atėjimą ir po to rojų že
mėje- Milijonai žmonių dėl to 
niekada nemirs.

Mormonai
Steigėjas John Smith (1805- 

1844). Tiki antruoju Kristaus 
atėjimu į Pažadėtąją žemę — 
Ameriką. Atmeta gimtąją nuo
dėmę. Vaikus krikštija tik pa
augusius.

Mokslingi krikščionys
Steigėja Mary Baker-Eddy 

(1821-1910). Angliškai vadina
si “Christian Science”. Pabrė
žia ryšį tarp dievybės ir žmo
gaus sveikatos- Visame reikia 
remtis malda, ne medicina.

Kas ir buvo lemta
Antanas Quintinas, 80 metų, 

gyvenęs Prancūzijoje. Nancy 
mieste, didžiai liūdėjo miru
sios žmonos. Savo gailesiui ir 
meilei išreikšti pasižadėjo ne- 
gulti i lova, bet naktis praleis
ti pintoje kėdėje. Niekas nega
lėjo jo Įtikinti, kad savęs tuo 
būdu nevargintu. Taip pragv- 
veno 10 metų, išbudėjęs 3645 
naktis- Vieną vakarą labai 
anksti, kas jam buvo neįprasta, 
paliko draugus toliau lošti kor
tom, o pats nuėjo gulti i lovą 
ir daugiau nebekėlė

Nesijaučia nuskriaustas
Gamtos nuskriaustas nesi

jaučia Šarkis Seraidanas. 38 
metų jaunuolis, kuris sveria 
apie 460 svarų. Gyvena Sao 
Paulo. Brazilijoje; laikomas pa
čiu storiausiu žmogumi visame 
krašte. Trijų mergaičių pasiūly
mus už jo tekėti griežtai atme
tė.

sarkis seraidan

Išganymo Armija
Steigėjas William 

(1829-1912)- Angliškai 
Salvation Army. Tiki Kristų ir 
pragarą, atmeta sakramentus 
ir vaikų krikštą. Savo veikla 
apima labdarą ir apaštalavimą.

Booth 
vadinasi

Kvakeriai
Steigėjas George Fox (1624- 

1691). Tikėjimas Kristumi yra 
aukščiau šv. Rašto ir Bažny
čios- Atmeta visus sakramen
tus. Tiesa — kiekvieno Įsiti
kinimo dalykas.

Baptistai
Kilo Anglijoje XVI a. Ame

rikoje įsteigė Roger Williams 
(1604-1684), Vokietijoje — Jo
hanu Oncken (XIX)- Remiasi 
Sr. Raštu, ifepripažįsta vaikų 
krikšto. JAV — apie 17 mil.

Metodistai
Steigėjas John Wesly (1703- 

1791), atskala nuo episkopalų. 
Iš sakramentų pripažįsta tik 
krikštą ir komuniją, bet kaip 
Kristaus prisiminimą. Pagrin
dinis dalykas —dori papročiai

PATERSON, N. J.
kienė. A. Bražinskas, J. Jackū
nas, St- Stanaitis, F. Misiūnas, 
Ant- Kaunas, T. Tallat-Kelpša, 
E. Klupšienė, Rob. Butkus, A. 
Aidukas, Alf. Aidukas, Ant- 
Rugys, E. ir J. Kautantai, A. 
Gudonis ir žmona.

Po 5 dol.: čižiūnas, Žibąs, 
K. Kuzinevičius, Mr. Wagner, 
V. Adomavičius, Rubonis, Sa
baliauskas, Baltutis, Virbickai,

Patersono lietuviai 16 Vasa
rio minėjimo proga suaukavo 
Altui 700 dol. Stambiausia au
ką (80 dol ) Įteikė Jonas Kru- 
konis. Kitos stambesnės aukos: 

Henry Schell 50, J. Tama
šauskas — 30, klebonas J. 
Kinta — 25, Liet. Bendruome
nė — 25. Liet. Piliečių klubas 
— 25. Fab. Saranka — 26, G- 
ir VI. Spranaičiai — 20, G.
Klimas — 15, ir J. Urbanavi- J. Kepenienė, P. Tamauskas, 
čius 11-

Po 10 dol: Kun. Dabušis, 
Moterų Ats. klubas, Stepas Au
gulis. Liaugaudų šeima, P- To- 
leikis. Jonas Rugys, Kažukaus- 
kai, A. visockis ir Šepetaus-

BLAU PU NKT
ŠIS STEREO

DABAR TIK

$329.50

IŪS SUTAUPOTE

$120
AM - FM - 2 trumpos bangos - Stereo Phono

8 garsiakalbiai • Pilnai Uždar durimis dėžĄ.
Garantuota riū>y šlubo 12 vokiečiv išmo'cyiv mechanikų

GERMAN HI-FI
245 E. 8tth Sf.. N. Y. C. • 1574 - 3rd Avė. (89 St.)

BrooMyn — 58 24 Myrtle Are.
Telefonuokitc EN 9-3366 kada reikia taisyti Hi-Ei ar Tapė rerorders

J. Žilius, W.J Dilis, M. Šaulie
nė, O- Rekešienė, J.V. Stanai
tis, J. Litvaitis, E- Kinderis, S. 
Adomaitis, Ant. Masionis, J. 
Majauskas, J. Kuzinevičius. M. 
Žalnerauskienė, M. Latvienė, 
Vacį. SLpakovas. J. Galiū
nas, Vacį. Augulis ir šeima, J. 
Kalėda — 6 dol.. J- Jakutavi
čius 5 dol., B. Stankaitis— 5, 
Laugalių šeima — 5.

Po 3 dol.: M- Klimas, N.M- 
ir Gružas. Be to, Gružas paau
kojo savo medžiagą ir darbą 
meniškai papuošdamas salę.

Po 2 dol.: Baltuška, Abaka- 
navičius, J. Stankaitis, B. Stan
kaitis. Po 1 dol.: J. Kaminskie
nė, P. Trnčilauskas, J- Januš
ka, M. Papečkienė. Nevinkolai- 
tienė, 0. Rell. (P.)

RESTAURANTS

Suburban ifining with a

M ARCPIERE
Vour Poste:

Peter Corte - Marce Gardenghi
Rle 110. MELVTTXE. Ll.

CHaoel 9-»”»?1

For Bettor w*ddin«^ and 
Week-End Danei n g

TUXEDO BALLRODM 
O'fer the Fmest

Cnll F r e d — RE 4-7335 
210 E. 8«»h St*eet * 3rd Avenue 

New York City

Salerno Italian Reetaurant Finest 
Italian Restaurant in Queens. Spė
riai Lenten di«hes. Italian food. sens- 
ible prices. Bring yo>»r familv: spė
riai att»nt»on to reli«rioi>s irroups. 
TeL VI6-9740. 117-11 Hlllside Avė., 
Riehmond Hill. N.Y. — Open daily 
from 11 AM. Free parking.

CHINA PRINCE 
97-32 63rd Road, Rego P->rk 

-----  Near Alexanders ------
Exotic Cantonese cookine, special 
house dinners or savory Polynesian 
dishes; j>artv accommodations. 

TAKE OUT SERVICE 
BR 5-7220

For your wedding! Its the Wake- 
field Terrace under the personai su- 
pervision of Al Ciardullo mgr. Com- 
plete catering service, 2 new ball
rooms. banųuets, shotvers. parties, 
etc.; religious groups special consi- 
deratino. CaU FA 4-7733. 694 East 
241 St. (cor. White PI. Rd.) Bronx.

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

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

REX 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 ąs you Ūke them 

Open Sevėn Days 
194 Canal Street-, New York City 

CO 7-2221

Alitatia Restaurant ExceUent Itali- 
an-American food. luncheons, din
ners, orders to take out, pizza, home 
catering for small parties, etc. Open 
7 days (aeross from Mineola The- 
atre) Phone orders accepted. CaU 
PI 6-8673 — 121 Slineola Blvd.. Mi
neola. L L

HOUSE OF FU

Open Overyday

Cocktails - Luncheon - Dinner 
Take Out Orders — Rear Parking 

574 North Avė., New Rochelle. N.Y.
NE 2-0821

DISPLAY

ARMIENTO STUDIOS

John M. Armiento—Designer, Crafts- 
man. Ecclesiastical windows. leaded 
windows. stained glass windows — 
Free Estimates. 104 Railroad Avė., 
Hackensack. N. J.; 201 HU 9-6181.

Lynnco Sales, Ine. Manufacturers. 
Representatives & Distributors. Res
taurant and Institutional Supplies. 
Glass’.vare. Containers. Chinaware. 
Mops A Detergents. Paper A Party 
Goods. See us for the very best. Spe
cial attention to all Church Socie
ties. 603 Bushnvck Avė., Brooklyn 
6. N. Y. GL 2-2670 - GL 2-2834.

Scar- 
hardt Distributors of cold keg. can. 
bottle beer and all flavors of soda 
bv the case for all occasions. We de- 
liver to your home: special consider
ation to Societies religious gmups. 
YOnkers 3-4292. 400 Sawmil! River 
Road. Yonkers. Pick-up and Save!

AMAZING PRČCESS

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

CREATIVE CO
New York City TE 8-2965

E Z WAY Automatic Ory Cieaning 
(coin op.) — 172 East 89th St.. W. 
of 3rd Avė. — 8 Pounds only $2.50 
pick-up & delivery service offered. 
Typical family load: 1 ladies suit. 2 
men’s sport coats. 3 mveaters. 2 pair 
slacks. 2 ladies blouses. 3 scarfs or 
1 pair wool gioves. — TR 6-9964 — 
Hours 8 AM to 9 PM.

G od Home Keepers Laundry and 
Cleaner* (Yankee Stadium area l — 
Quaiity dry cleaning, rapid service. 
eomplete landry service! — Drapes. 
blankets. eurtains. fumiture covers. 
bridal gowns. rūgs shampooed and 
cleaned; free storage & mothproof- 
ing, free pick-up - delivery*. —- 844 
Gerard Avė.. Bronx. NY. ME 5-0417

MINUTE MAN CLEANERS

Shirt launderers. Licensed Sanitone 
Cleaner East Bronx. Pick-up & De- 
livery. Wedding gowns. formai wear. 
draperies. curtains. blankets. etc 
Certified cold storage vaulL 2504 E. 
Tremont Avė., Bronx; TA 3-6790.

1964 Rambler*— All Models. A few 
1963 models left over. DrasticaUy 
reduced. Fine selection of used cars. 
every car sold with guarantee.

CAVALLO - KAPPLER, INC- 
49-05 Roosevelt Avė.. Woodside 77. 
N.Y. tel. Hl 6-9300 (Bliss St. Sta- 
tion IRT Subwayi

®XJOOO

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

IMPERIAL AUTO BODY Ine. Col- 
Hsion work, body & fender repairs. 
refinishing and repainting. color 
matehing, all tvpes of welding, 24 
hour tovving - Insurance appraisals, 
guaranteed work. CaH NE 9-9077, 
96-14 Northern Blvd., CORONA- 
Queens.

THODON 
LIMOUSINE SERVICE

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

TOM DONNELLY

L S S SERVICE STATION

Esso Servicenter 
Atlas Tires - Batteries 

----- Expert Auto Repairs ------- 
790 - llth Avenue. New York. N. Y.

Cl 5-9672

ELECTRICIANS

C 4 V ELECTRIC LICENSEO 
ELECTRICIANS

Residencial - Commercial 
Industrial Wiring 

JOHN MAHONEY — TW 9-8200

WEDDING

TURKIŠKŲ ŠOKIŲ 
MOKYKLA

Vedėjas: Hehnut Vcllmer
. KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. PP. 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakariene

Norite geros meniškos fotografijos —•
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų: norite atnaujinti senų, fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
A22 Manahan Street, Ridgewood. Brooklyn, N. Y.

Tel. HYacint 7-4677

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelninga instituciją?

- KVIETIMAS
LITAS INVESTING CORP.. Ine.

Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitala investuoja pelningai iki 
12r/r ir konservatyviai į trumpalaikes—užtikrintas paskolas. pi>*mus 
ir antrus ••mortgage”. namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržų, šiuo metų vienos 
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. ši kaina bus pakelta.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Avė.. Riehmond Hill N.Y.; HI 1-6799 

arba
A. VEDECKAS. 83 Morgan St.. Stamford. Conn. - Tel. 325-0997 
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking C<».

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6. N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

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 Jemeice Avė., Woodhaven 21, N. Y. o Tel. Vi 7-4477

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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.

Ii

1 t

Leno* Chalet — Modem luxurious 
Ballrooms for all occasions, accom- 
modate 75-1000. beautifully catered 
dinners and buffets for personali zed 
weddings. Moderate prices. comple- 
tely air conditioned. 254 E. 2nd St.. 
off East River Drive. Houston St. 
Extt. N. Y. C. — OR 3-1890.

TOURS

Corning to the Worlds Fair or va- 
cationing in N.Y.C. For tours wįen 
in N.Y.C. caU LT 1-2828. Crossroad* 
Sightseeing Corp. Escorted lecture 
tours via air conditfoned buses, spe
cial consideration to reUgious groups 
and societies. Make your reserva- 
tions now! 1572 Broudway, N.Y.C.

Eko'o^’')a<; Juozas AUDĖNAS 
ai padeda Investavimų Fondų 
šėnis pirkti, b) sudaro pianus 
Jaunesniem žmonom ststematl- 
niai tsupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams, santaupų turintiems, 
papildomų pajanrt gtuli
109 tVan^' k St.. B’klvn. N. Y. 
11207; tel. TA 7-9519. LA 4-6464

Turkų stiliaus tokio pamokos pra
dedamos naujiems ir ražen'rusiems. 
Galimybės profesionalų treniravi
mui SJuunbinti U N 5-3752, 12-5 pm.

Kas norėty skelbtis Darbininko

GLoiunoro 2*2923

125-11 Liberty Avenue. Riehmond Hill N. Y. 11419
8tudto hours 9:30 to 9 — ctosed Wednesday — Sun. 11 to 5:30 • F. ERBA

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQIOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

GRANE SAVINGS&Loan Association

" HiiiiiiijllllĮllII I
' i '■ mi'" s

m 
Į U

B. B. PIETKIEWICZ, Pres. 
47 and Rockwell Street.

Nemokamai vieta

41/2%

linmir
HiHHP
pilHlil

Tel. LAfayette 2-10R3
automobi I in n

ON 
INVF^TMFNT 

ACCOUNTS
' Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdHi prie* mėnesio 15 d. duoda dividendus už mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d 
Prašome aplankyti nauja mūsų narna.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt 9 00 ryto 8 30 vakaro; Antrad tr 
penktadienj 9:00 ryto -- 5.0u vakaro, iieštadienaia 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

i
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Mūsų futbolininkai 
baigmę! Pereitą sekmadienį 
Knickerbockerio taurės varžy
bų pusiaubaigminėse rungty
nėse lietuvių Atletų Klubo pir
moji futbolo komanda, 
kusi Yonkers Hungarians 
(1:1), įėjo į baigmę. Su tokia 
stipriu priešininku šį sezoną 
mūsiškiams dar nebuvo tekę 
susidurti. Prieš rungtynes mū
sų popieriai atrodė nekaip. 
Reikėjo rungtis svetimoje aikš
tėje; be to, neaišku buvo, ar 
galės žaisti sužeistas Remėza 
H, be kurio būtų tekę pertvar
kyti visą gynimą- Laimei, su
tvarstytas Remėza II išlaikė vi
sas rungtynes.

Mūsiškiai į aikštę išėjo to
kios sudėties: Jankauskas; Vait
kevičius, Remėza I; Trumpas, 
Remėza II, Daukša; Budreckas, 
Vainius, Musso, Klivečka, Vasi
liauskas.

Kaip minėta — tai buvo 
svarbiausios mūsų rungtynės 
šį sezoną. Vyrai, atrodo, supra
tę momento svarbą, kovojo, 
tikrai ambicingai ir puikiai. 
Nežinia ką ir beišskirti. Iš 
puolikų veržlus ir visados pa
vojingas Budreckas, puikus te
chnikas Klivečka. Visas gy
nimas be atodūsio kovojo tik
rai iki paskutinės sekundės- 
Mūsų saugai retai turėjo pro
gos peržengti vidurio liniją, 
nes daugiausia darbavosi savo 
baudos aikštelėje.

Kietoje kovoje pirmame kė
linyje praėjęs Musso gražiu šū
viu į kamputį ženklina 1:0. 
Vengrai, savų žiūrovų karštai 
raginami, išlygina. Antrame 
kėlinyje Musso neišnaudoja 
priteisto 11 m. baudinio, 'bet 
Budreckas. neilgai trukus, pra
siveržęs, pro išbėgantį vengrų 
vartininką ženklina 2:1 mūsų 
naudai.

Toliau — tik vengrų inicia- _________ _
tyva. Mūs^iai sumaniai gina- auįš£an> <7 su pasiaukojimu 
si. Vartininkas Jankauskas dir
ba užtikrintai, kelis kartus nu
imdamas kamuolį nuo prieši
ninko puolikų kojų. Vieną 
kamuolį iš tuščių vartų galva 
išmuša Trampas* Rungtynės 
trumpą laiką pertraukiamos

Veda K. Merkis

3 lietuviai Amerikos koresp. 
šachmatų viršūnėj. Balandžio 
mėn. Chess Raview žurnale 
randame paskelbtą
Chess Ratingo garbės sąrašą, 
į kurį yra įkeltas 51 žaidikas, 
pasiekęs 1600 ir daugiau taš
kų. Garbės sąrašas pradeda
mas taip: 1. Hans Berliner, Be- 
thesda, Md. 2016, 2. Robert 
Stemmeyer, New York, 1856, 
3. Kazys Merkis, South Boston 
1852, 4. Ignas Žalys, Montreal, 
1830, 5- L.B. Joyner, Montre
al 1794... 36. įvardintas Ka
nados lietuvis J. Stonkus 1636.

LJ>. Vaičiulis. 1258 ir J. Vilkas
1022. ......

Montreatio miesto rinktinėje 
rungtynėse su Kubos meistrais 
Jimenez, Garda, Cobo, Ortega

'Žalys, trečioj lentoj. Kubiečiai 
-dviejų dienų rungtynėse įvei- 

P o štai kė Montrealį, santykiu 7:3.

Ratingas apima apie 50 0 0 
JAV ir Kanados ikoresp- žaidi- 
kų, įvardintų Chess Review 
žurnalo kovo ir balandžio mė
nesiuose.

Pastarajam -numery kiti lie
tuviai įvertinti šitaip: V. Pal- 
čiauskas 1550, J. Paulėkas 852, 
Jonas Starinskas 1300, S. Vait
kus 642, A. Vasiliauskas 1216,

karštų, vengrų žiūrovų, susirė
musių su mūsų žaidikais. Rung
tynių paskutinės minutės duo-

BROTMIH00D WMK '

187 OBCHABD 8T, N.Y.C. TeL GR 7-U38
D1DMKNŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vvnj ir moterų eitetftm apsiaustam suknelėm ir kt
V Audiniai angliškos ir vietinė* vilnos Šilko medvilnė*

ŠERIO MONUMENTAL WORK8
Mfrs. 4 Bate* r- ErtabUshed 1937

Monumente for *H - cemeteriee. Buy 
dfrect from Mfr. and save! Display 
and Plaut on Premiae*. All work 
Tuaranteed. — 319 Baretto St Bronx, 
N.Y. TeL DA 8-2223; after 5 P-M. 
>hone 516 Pft 5*6030.

Happy and jopoti* Brotherbood 
W*ek to *B oor frtand* and 

Cu*fnm*r»

NEWELL ORR A WAL«H 
Ine.

630 Flfth Aranua, N.Y.C. 
Call <3 8-3791

MOVERS

_• Mes padidinome save patalpas kad sralėtume geria’ 
patarnauti IrMtentam Prašome užeit’ h

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —

Išnuomojamas nuo liepos 1 
suaugusių šeimai 5 kambarių 
butas antrame aukšte, 
graži, prie Forest parko, 
susisiekimas. Skambinti 
HI 1-9720

Vieta 
geras 
teief.

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

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

Prašoma skambinti: 
GE 5-1150

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave^ prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood. tel. VA 1-2813 
Kasa atidara: Penkiadieniais 6 vai. p.p.

Šeštadieniais iki filmo* pabaigos, 
Treėiadieniaia — '2 vai. dienos.
Penktadienį, balandžio 24 — iki 
Trečiadienio, balandžio 29, 1964

Puiki spalvota filmą —

MDER VOGELHAENDLER”
Vaidina:

C. Froboess, A. Ruprecht, P. Weck 
Prtcdinė fili..a:

“Ein Thron fūr Christine”
_ lr_ naujausia Vokieti jos savrt. apžvalga

O*Shea Fanerai Home under Che di- 
rection and oumership at

Mr. CHARLES J. 0*8HEA Jr.
FamiHen will appreciate the moder
ato funeral cort, būt a dignified su- 
perior funeral Service giving solace 
and comfort to those in grief. — 2515 
North Jerusaknri Rd., East Meadosr, 
L. L — TA G-W0.

Day Phone Nigth Phone
lOCiroee 5-9198 CYpre** 8-8250

EMIL A. LANGE 
MOVING and 8TORAGE

Local and Lo< Distonce Movers 
*BBast or Wert Lange Movė the Best’ 
731 Melrase Av*^ Brome 55. N.Y.

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

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

GLH4N R. COOK
Syoiset Funeral Home

Distinguished Funeral Service at 
reasonalūe rate*. Chapėls in all bo- 
roughs, 2 WočKš north of Cathoiic 
Church. 28 J>«Vine SL, Syoeset, LJ.

(516) WA 1-1372

“For the Bert Mov*” eaB CL7-2521 
Begart-Cami* Ce. Va* Servfce — 
Moviu# A Storaga aorving all 5 Bo
ro* and Long Island. From 1 piece 
to a complete bome. Call us for rates 
and free estlnaates. Fart, reliable, 
courteoua service. 1205 East 93rd 
Street, Brooklyn, N. Y.

J

l<!ll os Parcels Express Corp.

laimėjo MarshaH klubo, N- Yor
ke, šachmatų pirmenybes, su
koręs 9l/Į:l1/-> tš-, J- Sherwin 
8* 2, R. Weinstein, -A- Hoffman 
ir L. Levy .po 7 tŠ.

N. Anglijos mėgėjų p-bes, 
Bostone, laimėjo ekspertas Ber- 
ry su 6:0 tš., MIT ekspertas 
Gari Wagner ir Harvardo — 
P. Eberlein surinko po 5 tš. 
Coimecticut atstovas A. Suraci 
— Į&. Šios p^bės sutraukė
74 dalyvius iš visos Naujosios 
Anglijos? Dsdyvių skaičiuje bu
vo boštoniškis Petras Kontau- 
tas. Jis užbaigė, kuklia pasek
me — 2l/2 tš.

__Vilniuj, prasidėjo Lietuvos 
p-bės. 14 fialyvių: 5—Vilniaus, 
4—Kauno, 2—Plungės ir po 1 
iš Klaipėdos, Siaubų jr Skuodo.

Po 3 ratų pirmaeja Lietuvos 
šachmatų veteranas Vladas Mi
kėnas su 3:0 taškų, antruoju

PHILLIPS FU NĖR AL HOME 
79-02 Metropolitan Avenue 

Middle Village 
Airconditioned — Modem Chapels 

Friendly, first class service 
JOHN J. PHTLTJPS 

Licensed Manager 
TW 4-8389

CANCRO FUNERAL HOMES, 
Ine.

3710 White Plains Rd., Bronx 
Dignified and Economical 

Fanerai Service
Chapels ayailable in all Botos 

Kl 7-6464

UNIONDALE 
FUNERAL HOME

Michael Orlando, Funeral Director.
A personalized, dignified service 

Facilitres available everywhere
599 Jerusalem Ave^ Uniondaie, L.l.

IV 1-0173

. PRINTING

UPHOLSTERY

TOWN A COUNTRY 
UPHOLSTERERS

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

Call JE 8-9660
Ask for PHIL BRENNAN

CHAIR 36 SOFA 312
Bottoms retnnlt Ūke new, 10 year 
giMr. New heavy webbing, spring 
interlocked. dust proof lining. Chair 
cushions rebuilt 35; foam rubber 
ctishions, all sizes; furniture expert- 
ly shampooed — ALL BOROS — 
EV 4-0078 MU 9-0566

STORE — SHOP

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE

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

bet mūsiškių galvos iškyla vis rPlūn 
i 2 tš.

kovojantis gynimas, padeda
mas vėliau ir pusinių puolikų 
atlaiko, ir LAK rungtynes lai
mi-

Taigi po ilgų metų nesėk
mės, pagaliau mūsiškiai atsidū
rė baigmėje ir rimtai pasiry
žę nusinešti taurę.

Komandoje silpnų vietų šį 
kartą kaip ir nebūta. Visi žai- 
dikai atidavę, ką galėjo, ir su
darė susiklausiusi vienetą. Pa
tenkintas savo vyrais ir vado
vas Klivečka. sr: “'Komanda vis 
gėrėja”. Aikštė buvo 
klampi ir sunki, bet 
lygis visai neblogas.

Jauniai pirmenybių
nėse netikėtai ištempė lygią
sias prieš Blue Star 2:2. Šeš
tadienį jaunučiai ir mažučiai 
iškrito iš NY State Cup varžy
bų; abeji pralaimėdami BW 
Gottschee po 5:0-

šį sekmadienį pirmoji ko
manda žaidžia pirmenybių 
rungtynes su KoHsmaim SC, 
prieš kuiį pirmame rate laimė
ta 4:0. žaisdami taurės rungty-

DISPLAY

MT. MAJNRESA 
RETREAT 

HOUSE
FIRST HOUSE OF 
RETREATS FOR 

AMERICAN 
LAYMEN 

Founded 1909

vietomis 
žaidimo

rungty-

WEEKEND CLOSED RETREATS 
FOR LAYMEN 

CONDUCTED BY THE 
JESUIT FATHERS

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING

— CO.

: - -Forjžhe Finest
In Newspaper Printing 

197 E. 4th StrpeL. New York City 
. . Qfi>1830

PARK CITY PRESS INC. 
COMPEETE PLANT

Photo Offšet. Eetter Press. Bindery
Colon Brochures.

3460 Great Neck Road
N. Amityville, L. I. 

516 MY 1-2700

Stanley’* famous Pipe & Čigar store 
“Pipes and Cigars are better for 
your health”. Pipes from Engiantį: 
famous Dunhill, Charatan, Sasioni; 
all famous brand of pipes and ci
gare at low prices; Mali orders fiUed 
'prgmptly.JKa repair pipe& 709 6th 
Avė. at 23rd St. NYC; WA 4-5224.

BAKERIES

DISPLAY

Girls’ Panty Dresses We specialia 
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.

LEFFERTS BAKERY 
Savininkės Lotose Weins asmeniš
koj priežiūroj kepyklos geriausios 
kokybės gaminiai patenkins visus, 
kurie yra pratę naudoti tik geriau
sią maistą — vedybų, gimtatoetoų 
tortai, sviestainiai 135-07 Lefferts 
Blvd, Ozone Park, Oueens, VI 3-9151

Middle Village LL Pradžia 1 vi.

Jefferson parke Manhattaėe 
žaidžia su Bhie Star. 11 vai.

nervą 2:30 vaL

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE - 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

For Reservations: 
Call: S A 7-3844 
(Are* Code 212)

‘ Writė:
Mount Manresa Retreat House 

239 Fingerboard Road 
State* Island, N.Y. 10305

Dažai dažymui iš lauko. Mūras, me
dis. cementas arba "stucco”. Dova
nai katalogas ir 100 spalvotų ‘chips’. 
Pirmos rūšies [vairūs dažai stogam 
ir sienom. Kainos nuosaikios. Kreip
tis adresu Paint-Point Products Co, 
Ine., 99 S. 6th Street, Brooklyn, N Y 
Tel. ST 2-4560.

R A Y’S
ITALIAN BAKERY , 

45 Railroad Avė.,' Vailey Btream,' 
L.L — Fresh Bread and Rolls 
baked daily <m our premises. Drti- 
veries made to homes and stores, 
scbools and churches. CO 2-7810

FO 7-4335
EXTERM«NATING

BilT Obrien’s Ebrterminattng Service

MARY H. VIDERS, N S I D 
INTERIORS 

6801 Bay Parkway 

Brooklyn, N. Y. BE 6-7127

McSORLEY’8 OLD ALE HOUSE 
•^Ve were hete' before you were 

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

PAPPAS FINE FUR8

133-63 41st Avė. (att Main SL) 
nurtilhg. D.L 

FL 3-9675

SCHALLER& WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite/

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 0-3047

Arterijoje — 20-28 Stelnway St. — AS 4-3210 — DE 5-1194

LONG FRENCH BAKERS 
Patiasier

Birthday and Wedding Cakes de- 
signed to your specifications. — 
1042 Madison Avė. betwe«i 79th A 
80th Sts., N.Y.C. Open Mon. thru 
Sat to 6:30 PM.
BU 8-7880 BU 8-0798

REAL ESTATE

HOUSES FOR SALE
8490 Downpayment. House* bought 
for cash. Estates, Cune and see us 
or telephone. We have over 1000 
house* for sale. No obUgation. Open 
every day included Sundays.

JACK BERNATEAU, proprletor 
APEX REAL ESTATE 

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 

atsilyginti; už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas iilaiĄm

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas Šia lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Darbininkas, 910 "WiUoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1964 metams.

Vardas ir pavardė-------------------------------------------------------

Adresas •' ................ „....... -...................-...............................
"DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.

Ohmėlb už Oromumratą t.......—, aukų 8................ Vi** 8_______

(Data) (Parašas)

Paskubina siuntini draugams ir giminėms j bet kurių SSSR dal j

Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

----- - GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimų medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niame pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraOČtų rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

4-5456
3- 2583
4- 4952
5- 8808 
9-6245 
2-1767

NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ..........
NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street .... 
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue .... 
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ....
ATHOL, Man. — 61 ML Pleasant Street ..........
BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue ... 
SO. BOSTON 27, Mase. 327 We*t Broadway ... 
BUFFALO & N.Y. — 332 Fillmore Avenue .....
CHICAGO 22, 10. — 2222 W. Chicago Avenue .

- CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ... 
C LEVE LA N O 13, Ohio — 904 Literary Road .. 
DETROIT, Mich. — 730 Michlgan Avenue ....
GRANO TAPIUS, Mich. ------------- " “
HAMTRANCK, Mich. — 
HARTFORD 14, Conn.—i 
IRVINGTON 11, NJ. —____ r_________________

‘ YOUNG8TOWN 3, Ohio — 21 Flfth Avenue ........
YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė...................
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Bivd. 
LAKEWOOD, N j. — 126 - 4th Street ....................
NEWARK 3, NJ. — 428 Springfield Avenue ......
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.............
PATERSON 1, N J. — 99 Main Street .....................
PASSAIC, NJ. — 176 Market Street.........................
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. . 
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ....
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ... 
WATERBURY, Conn. — 6 John Street ..................
VVORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street .........

.... CH 

.... EV 

....  Dl 

.... CH 

..... Ll
Tel. 268-0068 
.... TL 6-2674 
.... BR 8-6966 
... WA 5-2737 
.... TO 1-1068 
....  VI 1-5355

. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
- 11333 Jo*. Campau ............. TO 7-1575
-200 Franklin Av., Tel. 233 8030,246 0215
- 762 Springfield Avė.......... ES 2-4685

----------- ' ... Rl 3-0440
... GR 6-2781 
.. AN 1-2994 
.. FO 3-8569 
... Bl 3-1797 
... LO 2-1446 
.. MU 
.. GR 
... PO 
.. HU

sw

4- 4619 
2-6387
5- 5892 
1-2750
6- 1571 
6-6766 
8-2868

Siuskite į Lietuvąi ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

Cor. DELANCY, N. Y. C.

Krautuvė* atviro* kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadieniu*, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. BeCkensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Bssex Street, keltis elevatorium į 
. viršų arba IND traukiniu D-S Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

WHITE HORSE TAVERN 
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

06-10 JAMAICA AVĖ. WOOOHAVEN 21, N. Y.
TeL Vlrginia 5-9519

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

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

844N Jamaica Ava. Waodhavan 21. N. Y. • Tai. VI 9-5077
tavurt J. MIRONO MAISTO KRAUTUVO

MO Grand Sfraat, BrooRyn II. N. Y. • Tai. STagg 2^4329

VE8TUVBMB ir POBŪVIAMS

VYTAUTAS BELECKAS

1803 MADISON STREET 
BROOKLYN 2f, N. Y.
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DARBININKAS
NAUJIENOS, £l~vYj

Prel. J. Končius, Balfo primi- 
ninkas, atvykęs iš Floridos į 
Balfo posėdžius, lankėsi Darbi
ninko redakcijoje.

Valarijonas Šimkus, staty
bininkas, atvežęs lietuvišką kry
žių iš Chicagos i pasaulinę pa
rodą lydimas kun- L. Jankaus, 
lankėsi Darbininko redakcijo
je- Jis rūpinosi kryžiaus pasta
tymu parodos aikštėje.

Lietuviu vestuvių vaidinimas 
bus balandžio 26, 3 vai popiet 
Apreiškimo parapijos salėje- 
Vaidina Putnamo bendrabučio 
mergaitės. Po programos bus 
šokiai.

A. ir D. Slyvynai, Darbinin
ko skaitytojai ir lietuviškos 
spaudos rėmėjai, savininkai 
gražios Blue Water Manor on 
Lake George. Diamond Point, 
N.Y., po ilgesnių atostogų gri
žo iš Floridos. Šią vasarą ruo
šiasi priimti daug svečių, ypač 
pasaulinės parodos lankytojų, 
kurie galės sustoti jų gražioje 
vasarvietėje-

Ekskursija j Washingtoną 
išvyksta balandžio 25 7 v. ryto 
nuo pranciškonų vienuolyno. 
680 Bushwick Avė. ir Willough- 
by Avė kampas. Autobusas su 
50 ekskursantų jau pilnutėlis. 
Vykstantieji visais reikalais 
kreipiasi GL 2-2923. vakarais 
GL 5-7068.

Alice Lukas iš Hovvard Beach, 
L.I. balandžio 18 išvyko i Mia- 
mi. Florida, trijų savaičių atos
togų.

Redakcija GL 5-7281
Administracija ............. GL 2-2923
Soaustuvė GL 2-6916
Vienuolynas GI. 5-7068

Diagnozė, A. Kairio 3 veiks
mų komedija, vaidinama balan
džio 25, šeštadienį, 7 vi. vak. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Režisuoja aktorius Vitalis Žu
kauskas, vaidina Brooklyno vai
dintojų grupė. Komedija spren
džia opią nutautimo problemą-

New Yorko Lietuvių Tary
ba praneša: N. Yorko miesto 
vadovybės kviečiama. Taryba 
sutiko dalyvauti lojalumo pa
rade gegužės 2 d., 2 vai. po
piet. Rinkimosi vieta: E- 91 St. 
tarp Madison ir Park. Avė. 
Prašome dalyvauti kuo gau
siau, ypač jaunimą Jau sutiko 
organizuotai dalyvauti skautai, 
skautės, Maironio šeštadieninė 
mokykla, studentai ateitinin
kai.

VATIKANO paviljono koplyčioje. Iš k. i d. G. Jonynaitė, prel. J. Balkūnas, dail. V. K. Jonynas. Nuotr. V. 
Maželio.

WILLIAM J. DRAKE I
DRAGŪNAS

Cypress Mills sekcijoj išnuo- 
muojamas butas iš 5 gražių

MASPETHO ŽINIOS

— Marianapolio mokykloi 
sudegus, parapija pareiškė sa
vo užuojautą ir davė 1000 dol. 
šalpos.

— Jaunučių vyčių suvažiavi
mas bus šį sekmadienį bal. 26 
d. parapijos salėje- Registraci
ja 1:30 vai. popiet. Posėdžiai 
2 vai. Bažnyčioje bendros pa
maldos 4 v, vakarienė salėje 5 
vai. Jaunimas prašomas daly
vauti.

— "Sekminių vainikas" bus 
Brooklyno vyčių suvaidintas pa
rapijos salėje geg. 2 d. 7 vai. 
vakare. Choras atliks koncer
tinę dalį- Bus ir šokiai- Visi 
kviečiami atsilankyti. Bilieto 
kaina SI.50; tiktai šokiams — 
1.00.

Dr- Juozo Leimono mirties 
metinės sueina gegužės 4. Ba
landžio 26 d. 10 vai. ryto šv. 
Petro parapijos bažnyčioje bus 
mišios už jo sielą. Po mišių bus 
šventinamas paminklas. Nau
josios Kalvarijos kapinėse. 
Taip pat bus mišios gegužės 3 
d. 10 vai- rvto. Visi bostonie
čiai maloniai kviečiami pamal
dose dalyvauti prisiminti didį 
Lietuvos katalikiško jaunimo 
vadovą.

Inž. Stepas Ma lėnas pasakos 
apie Vietnamą kultūros klubo 
susirinkime balandžio 25, šeš
tadienį, 7:30 v.v. Susirinkimas 
bus naujose Tarptautinio Insti
tuto patalpose, 287 Common- 
vvealth Avė. Paskaita bus ilius
truojama vaizdais ekrane.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkime balandžio 12 išrinkta 
nauja Bostono skyriaus valdy
ba, kuri jau pasiskirstė parei
gomis: pirm. inž. Antanas Gir
nius, vicepirm- Antanina Su- 
žiedėlienė (iš Brocktono), sekr. 
Kruopis, jaunučių reikalam —

ADVOKATAS

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

Tel. Hlckory 1-5220

Bostoniečiams

TAISO TELEVIZIJAS

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

Tel. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AR0MISK1S
(ARM AKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Minky radijo programos sukaktis
Bostone veikia Stepono ir 

Valentinos Minkų vadovauja
ma lietuviška radijo programa, 
kuri mini 30 metų sukaktį- Tai 
seniausia lietuviška radijo pro
grama Naujoje Anglijoje- Su
kakties proga balandžio 26, sek
madienį, Liet. Piliečių Dr-jos 
salėje rengiama talentų popietė 
ir tradicinis balius.

Bostono jaunųjų skaučių 
draugovė suvaidins dviejų 
veiksmų pasaką — “Raudona 
kepuraitė”, Onos Ivaškienės va
dovaujama lietuvių tautinių šo
kių grupė pašoks keletą šokių. 
Bostono Lapinų oktetas, vadė

tų. Tris geriausiai pasirodžiu
sius talentus išrinks komisija, 
kurią sudaro Aleksandra Gus- 
taitienė, Ona Ivaškienė, Alice 
Ruseckienė, dr. Bronius Bak
šys ir Bronius Bartkevičius- 
Stasys Santvaras apibūdins ra
dijo programos 30 m. veik
lą.

Antroje dalyje bus rodomas 
įdomus filmas — “Lietuva — 
Europos nugalėtoja". Matysime 
1938 pasaulio lietuvių tautinę 
olimpiadą ir 1939 Lietuvoje vy

kusios krepšinio pirmenybes, 
kurias laimėjo Lietuva. Filmas 
baigiamas vaizdiniu Lietuvos 
himnu.

Vaišėms šeimininkės paga
mins įvairiausių valgių.

Radijo programos vedėjai 
kviečia atsilankyti visus radi
jo programos bičiulius. Pradžia 
4 v.v.

Tą dieną apie programos su
kaktį per radiją kalbės adv. 
Suzana Šalnienė.

Prekybos fuiiių susirinkimas

Irena Eivienė (iš Brocktono). 
Bostono jaunučius ateitininkus 
sutiko globoti Valerija Grinie
nė.

Tradicinį metinį koncertą 
rengia Bostono lietuvių mišrus 
choras gegužės 3 sekmadienį. 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukšto 
salėje. Pradžia 5 vai. vakare. 
Programą atliks viešnia iš (’le- 
velando Aldona Stempužienė ir 
mišrus choras- Šokiams gros 
Ferdinando Smito orkestras. Bi
lietai gaunami pas choro na
rius ir prie įėjimo. Visi lietu
viai nuoširdžiai kviečiami tą 
dieną paskirti dainai.

Simfoninis koncertas. Gegu
žės 1 d. 8 vai- vak. Melrose 
simfoninis orkestras, kuriam 
vadovauja komp. Jeronimas

STagg 2-5043

Matthew P. Railas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notarv Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

kambarių, pirmame aukšte su 
visais patogumais. Pageidauti
na suaugę žmonės. Kreiptis
AP 7-0284*

— Gegužinės pamaldos bus 
sekmadieniais 4 v. popiet, pir- ' 
madieniais 7:15 v-v. ir penkta-J 
dieniais 7:30 v.v. |

vaujamas Aleksandro Griauz
dės, padainuos linksmų daine
lių. Be to, programoje pasiro
dys visa eilė įvairiausių talen-

AKTORIUS VITALIS ŽUKAUSKAS su sūnumi Antan u stato sceną Diagnozės vaidinimui balandžio 25.

New Yorko lietuvių Preky
bos Rūmų susirinkimas buvo 
balandžio 18 vakare Carnegie 
Endowment salėje Manhattane. 
Pirmininkavo Jonas Valaitis. 
Pradžioje Jonas Vosylius, sve
čias iš Australijos, papasakojo 
kaip Adelaidės lietuviai verčia
si prekyba ir amatais. Toliau 
dr. Kęstutis J, Valiūnas, Pre
kybos Rūmų pirmininkas ir Ne
ries bendrovės direktorius, 
i Neris International Corp.i ek
rane rodė spalvotas nuotrau
kas iš savo kelionių. Apžvelgė 
kelionę aplink pasaulį — per 
Havajus, Filipinus, kur yra jų 
bendrovės skyrius, toliau rodė 
Hong Kongą. Bangkoką. ilgė
liau sustojo Indijoje ir Pakista
ne ir baigė Persijos. Izraelio, 
Turkijos vaizdais. Rodydamas 
šiuos vaizdus, kartu ryškino ir 
kraštų ekonomine politinę pa
dėtį, jų savitus papročius, reli
giją. architektūrą, laukinę gam
tą. plėšriųjų žvėrių medžiokles 
ir k.

Po susirinkimo, kuris užsitę
sė apie trejetą valandų, kitoje 
salėje buvo tradicinės vaišės- 
Žmonių dalyvavo per 50.

Edvardas Liveikis, Darbi
ninko skaitytojas, gimęs ir au
gęs Buenos Aires, Argentinoje, 
balandžio 19 atvyko į JAV ir 
sustojo pas savo tetą T. Levei- 
kienę Brooklyne. Amerikoje jis 
gyvens pastoviai.

Katarina Dumblienė ilgame
tė Darbininko skaitytoja ir T 
T. Pranciškonų rėmėja gyv. 
Brooklyne. balandžio 19 gimi
nių ir draugų būrelyje atšven
tė 75 metų sukaktį. Jai buvo 
palinkėta dar ilgų sveikų me
tų ir įteikta prisiminimui do
vanėlių. Sukaktuvininkė nuo
širdžiai dėkoja sūnums, mar
čiai ir visiems prieteliams už 
gražų pagerbimą.

Kačinskas, Melrose MemoriaI 
salėje atliks paskutinį šio sezo
no koncertą- Bostono ir apy
linkių orkestrų papročiu, į pa
vasarinius koncertus įtraukia
ma populiarios muzikos kūri
nių. Melrose orkestras taip pat 
turės dalį populiarios progra
mos, publikai sėdint prie gėlė
mis papuoštų staliukų. Patar
nautojos nešios kavą ir leng
vus užkandžius. Koncerto 
svarbiuoju įvykiu bus Bostono 
baleto dalyvavimas programo
je. Baleto vadovė Virginia Wil- 
liams inscenizavo Čaikovskio 
fantaziją uvertiūrą “Romeo ir 
Julija”. Pasižymėjęs pianistas 
David Tyler atliks moters kom
pozitorės Minuetta Kessler “Al
berta Concert” fortepionui ir 
orkestrui. Keliolika lietuvių iš 
S- Boston jau užsisakė koncer
to bilietus.

Pirmoji komunija bus gegu
žės 9 d. 8 vai. ryto. Sekančią 
dieną, gegužės 10. 2 vai. po
piet įvyks metinė gegužės mė
nesio procesija Marijos garbei.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkvay stauon) 
VVOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WCLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

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

Tą dieną »<ž 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 gatvės kampas. New Yorke.

Pagrindiniu kalbėtoju pakviestas T. Juozas Vaišnys. S.J., iš Montrealio, 
Kanados. Bus meninė programa ir i kilmingi pietūs. Meninėje programo
je dainuos solistė Irena Stankūnaitė. Įėjimas į minė j imą-akademiją au
ka 2 dol.. kartu su pietumis 10 dol.

Minėjimui Ruošti Organizacijų Komitetas

MAIRONIO mokyklos kaukiu vakaro dalyviai, laimėję dovanas. Vidury stovi komisijos nariai S. Birutis. R 
Budrienė ir D. šilbajorienė, įtrinkę gražiausias kaukes. Nuotr. R. Kisieliaus.

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge. Mass.
NOTARV PUBLIC

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

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway
So. Boston. Mass.

Priešais miesto teismo rūmus
•

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildomo kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose

Joseph C. Lubln 
Funerai Dlrcetor

Telefonas: 268 - 5185


