PAAIŠKINIMAS VISUOMENEI
Kun. L. Jankus atitaiso neteisingas informacijas apie
save, Balfą, Rūtą .Lee Kilmonytę
Lietuvių visuomenė jau |i*
no, kaip Klaipėdoje buvo suor
ganizuotas “teismas” kun. L.
Jankui-Jankauskui; žino, kokio
atgarsio jis susilaukė tarp Amerikos lietuvių ir kaip apie jį
informavo Amerikos spauda,
televizija, radijas. Tenka dar
atkreipti visuomenės dėmesį,
kaip į tai atsiliepė laikraščio
“Vienybės” redaktorė S. NarRyžiai tarp Washingtono ir
O apie savo politiką Johnsonas ją taip informavo: Mes susitiksim su Rusais pu- kekūnaitė.
Maskvos niekad nebuvo geres1- Balandžio 23 nr. str. “Ku
ni — vertina Newsweek. John si a ūke lej e ir net toliau, negu pusiaukelėje, jei tai bus reikalinga taikai . . .
nigas Jankus, Vienybė ir Rūta
sonas palaiko susirašinėjimą su
Lee” redaktorė pareiškė nusi
Chruščiovu. O Sovietų atsto
vas Dobryninas laikomas John me: "Stenkitės suprasti ję (So •niu bloku. Žinoma, “mes neno ras bei Bavarijos CSU pirmi tung pareiškė, kad Vokietijai statymą dėl sovietinių bylų:
sono favoritu tarp diplomatų. vietu) jausmus. Jie susirūpino rėtume, kad Vokietija pristati ninkas Straussas sunerimę dėl negali patikti, kada ji laikoma “Vienybei atrodo, kad tie visi
teismai, kurie dabar Lietuvoje
Tokius ‘ 'susipratimo'' santy dėl Vokietijos. Ir tai visai su nėtų karo medžiagas Kubai. Johnsono politikos, kariuome Pietų Vietnamu.
vykdomi ar buvo įvykę, turi
kius Johnsonas nori įkalbėti ir prantama. Rusai bijo..."
Bet mes nieko prieš pasauli nės mažinimo Vokietijoje ir
Kancleris Erhardas griežtai savo tam tikrų tikslų, mums
Vokietijai, kuri dėl savo ūki
Nurodydamas į savo santy nio masto prekybą”bendros linkmės.
įspėjo savo partijos bendramin čia gal kartais nesuprantamų..
nio ir karinio pajėgumo yra kius su Rusais: “Jeigu reikalas
Prezidentas pritarė, kad Vo
Prezidento Johnsono patari čius susilaikyti nuo kritikos A- Ir pats goriausias būdas prieš
Amerikos patikimiausias sąjun liečia taiką, mes susitiksime su kietijos sujungimas būtų svars
gininkas. Ragindamas Vokieti Rusais pusiaukelėje ar net to tomas tarp Sovietų, vakarinių mus Vokietijai vokiečių spau merikos politikai. Turėjo gal juos reaguoti — juos ignoruo
jos vyriausybę siekti su Sovie liau negu pusiaukelėje, jei tai sąjungininkų ir Vokietijos de da sutiko su kartumu. Ameri voje buv. apsaugos ministerį ti".
Tačiau Vienybė taip nedarė
tais “susipratimo”, Johnsonas bus reikalinga”. Amerika netu rybų keliu- Berlyno klausimo kos politiką tvirtai remintis Fra Straussą ir ministerį be port
nkfurter
Allgemeine
Zei—
sovietinio “teismo” neigno
felio
Heinrich
'Krone.
aiškino
vokiečių
žumal u i ri nieko prieš Vokietijos pre- nelietė. Esą "tegul sau guli
ravo. Priešingai — pakartojo
“Quick” duotame pasikalbėji- kybos išplėtimą su komunisti- snaudžiantis šuo".
sovietines informacijas ir so
Johnsono politika su Mask
vietinius kurstymus; sovietinę
va pagal N.Y. Times vertinimą
propagandą
paskleidė ten, kur
vokiečių nuomo
sovietinė spauda negalėjo pri
AFRIKOJE: trys juokiasi, ketvirtas tyli suskaldžiusi
nes. Kancleris Erhardas ir už
eiti. Vienybė sakos, iš tariamo
Tanganykos ir Zanzibaro su bu beliko tik tylėti ir laukti sienių reikalų ministeris Sch“skuodiškių” atsišaukimo pra
roederis palankūs “lanksčiai po
sijungimo paslaptis išėjo aikš kitos progos, jei ji pasikartotę.
leidusi
žiaurias vietas, kenkian
litikai”, o buvęs kancleris ir
tėn, ir Washingtonas, Londo
čias
kun.
L. Jankaus reputaci
partijos pirmininkas Adenauenas bei Maskva juokiasi paten
jai. Iš tikrųjų gi spausdindama
kinti, o Kinija tyli, nes ji la
“švelniąsias” tariamo skuodiš
biausiai prakišo. Zanzibaro ir
kių atsišaukimo vietas, Vieny
Azijoj—tas pats
Tanganyikos susijungimo pla
bė patarnavo ne kun- L. Jan
nas buvo paruoštas visiškai
kaus reputacijai, bet bolševi
LAOSE: Komunistai puola
slaptai tų dviejų kraštų prezi
kų siekimui įtikinti amerikietį.
Laoso komunistų kariuomenė
dentų. Zanzibaro prezidentas
Atsišaukimą, kuris dėl savo
balandžio 28 rytą puolė de
Karume yra nacionalistas, bet
brutalumo ir naivių tvirtinimų
šiniųjų kariuomenes dalinį ir
jis padarytas bejėgis užsienių
negalėjo būti patikimas, ji pri
privertė jį trauktis. Komunisreikalų min. Abdul Rahman
taikė amerikiečio galvosenai.
tam teko kelias į sostinę VienMohamed (Babu), kuris
yra
2. Vienybei nepatiko, kad
tiane. Toliau nežygiuoja. Kent kancleris erhardas ir sąjungininkas erich mende, kuris
Kinijos šalininkas. Prezidento
rolės ■ komisija įvykius “aiški- labiausiai siekia ryšių ir prekybos su rytų Vokietija ir kt. satelitais. Men- paskelbto jos nusistatymo “ig
pavaduotojas Abdullah Kassim
ną” JDinlnmatid .puolėsi tar- Ae laisvųjų yoijisįu^actuos pirmininkas, turi 67 narius parlamente; nuo noruoti” kun. L Jankus nesi
Hanga buvo Maskvos šalinin
parinkanti, kad kovos nesikar- * buvimo ^H^KpHklauso, ar valdžių turės CPU, ar soc. demokratai. laikė. Esą “jisai ne tik neigno
kas
ravo, bet jas iš to pasistengė
totų ir “koalicija” būtų atstaBuvo pataikytas momentas,
palaryti, amerikoniškai tariant
tyta. Pažymėtina, Sovietų spau
kada Babu išvyko į Pakistaną,
show
”. — čia rodosi keistas
da nekaltina, kad tai buvo ANATO jau beveik be Prancūzijos
Tanganyikos prezidentas Nye
“Vienybės” elgesys; elgtųsi lyg
merikos “imperialistų” sukurs
rere atskrido -pas Karume, ir
Prancūzijos laivyno kari— Prancūzijos vyriausybė pagal sovietinės konstitucijos
tytas perversmas, kuris vis dar
rytojaus dieną per radiją pa
ninkai balandžio 28 jau pasi- balandžio 29 pasiūlė paversti 124 straipsnį, kuriame skelbia
nebaigtas.
skelbė apie dviejų valstybių
traukė. iš Nato. Pareiškė, kad Nato paprastais Nate dalyvau ma “religinių kultų laisvė ir
VIETNAME:
susijungimą. Tos naujos valsty
Amerika tariasi su Vietna dvi divizijos, kurios yra Vokie jančių vyriausybių pasitarimais, antireliginės propagandos lais
bės prezidentas yra Nyerere,
mu dėl Amerikos Balso sto tijoje, ir toliau lieka. Vokietija be karinės bendros vadovybės. vė”. Vadinas, religinis kultas
jo pavaduotojas Zanzibaro Ka
gali būti, bet jis neturi religi
ties, kuri kalbėtų i šiaurės nesanti patenkinta, kad pran
rume. buvęs užsienių reikalų
cūzai nesitarė su vokiečiais dėl KIPRE: daug taikintojų, mažai nės propagandos laisvės, tegali
Vietnamą.
ministeris Babu gavo kitą mi
būti tik antireliginė propaganJ. Tautų gen. sekr. U Thant laivyno pasitraukimo iš Nato, taikos
nisteriją, kuri yra tiesioginėje
Turkijos
atstovas Cento ‘ džrrlr kun. L- Jankus gali būti,
balandžio 29 aiškino, kad ka kaip numatyta draugiškumo
Nyerere priklausomybėje. Bu
konferencijoje įspėjo, kad Kip 'bet jis turi tylėti, negali atsa
ras Vietname negali būti lai sutartyje.
ras gali virsti “Viruržemio Ku kyti, propagandos laisvę teturi
vęs viceprezidentas Hanga ga
mėtas; reikia politinio sprendi
— Valstybės departamentą ba”, jei nebus imtasi priemo tik Vienybė. O betgi kol demo
vo pramonės ministeriją. To
mopanaikinti,
o steigti užsienių nių. Cento konferencija ba kratinė tvarka sudaro galimy
kiu būdu Kinijos ir .. Sovietu
reikalų departamentą —pasiū landžio 29 tesugalvojo para bę, kun. L. Jankus jaučia pa
UŽ
PREKYBĄ:
šalininkę įtaka sumažinta, ir
— Nato balandžio 29 paskel lė kongresmanas Samuel L. De- ginti, kad kovos tarp graikų ir reigą prieš visuomenę paaiškin
pervykusiam iš Pakistano BaPREZIDENTAS NYERERE
bė apie susitarimą sumažinti vine. Tokia reforma, aiškino turkų Kipre būtų baigtos- Grai ti, kad Vienybė ir vėl skelbia
draudimus parduoti komunis kongresmanas, duotų preziden kija pareiškė, kad Nato spren netiesą.
Netiesa, kad kun. L. Jankus
tui galimybę padaryti asmeni dimų Kipro klausimu nepripa
tam strategines prekes.
žins Pasitiki J. Tautom.
“susiorganizavo taip, kad į jį
PALIKITE VILTĮ, kurie čia įejot . . •
— Amerikos Prekybos Rū nes departamente reformas.
Vyksta kvaila istorija apie Mrs. Black, kurie dabar gyve mai balandžio 29 ragino vy
du Amerikos piliečius, kurie na Odesoje. Abudu yra Ameri riausybę duoti laisvę prekybai
vadinasi Mr. Morris Black ir kos piliečiai, abudu iš New su Sovietais ir jų satelitais; ne- j
Yorko. Abu buvo įsitikinę ko keisti draudimo su Kinija, šiau- •
munistai, kurie dar labiau bu rėš Vietnamu, šiaurės Korėja,
Neužmirškit
vo įsitikinę, kad Amerika juos Kuba.
persekioja, ir dėl to 1957 sugal ....— Amerikos General Motors
Katyno
vojo išvykti į kom. Kiniją. De korporacija per šių metų ket
Kai laikraščių puslapiai ku partamentas paso nedavė, tai virtį pelno turėjo 29 proc.
pini aprašymų iš nacių bylų svetimu variu išvyko j Kana- 19«3 tuo metu. Tai
Vokietijoje; kai sovietai karto dą, iš ten į Lenkiją. Bet Var didžiausia pasaulio įmonė. Di
ja reikalavimus teisti toliau na šuvoj Kinijos konsulatas atsi džiausias ir pelnas, kuris ver- ■ !
cių karo nusikaltėlius, tai H. sakė jiem duoti vizą. Tada po tinamas kaip Amerikos gamy
Tribūna paskelbė Tadeusz Un- mėnesio bastymosi ir gyveni bos suklestėjimas.
ger, Amerikos lenkų kongreso mo jūrininkų lagery, Lenkijos Malda ir bažnyčios
Atstovų Rūmuose teisių ko
Essex apskrities
pirmininko, kariuomenės sunkvežimis pa
laišką. Laiške rašo, kad teisin vėžėjo juos iki Sovietų sienos- misijoje balandžio 29 apie 30
gai kalbama apie nacių nusikal Maskvoje Black vėl kreipėsi į tikėjimų atstovai ragino atmes
timus antrojo karo metu. Ta Kinijos atstovybę, prašvdama< ti visus siūlomus priedus prie
konstitucijos ir mokykloje ne- I
čiau neužmirškime, rašo, kad azylio. Prašymą priėmė, i____
yra kita panaši sistema, kurios sakymo niekad ir neatsiuntė. leisti nei maldos nei Biblijos.
metodai ir siekimai nepasikei Tada azylį davė Sovietai ir pa
tė. Tos sovietinės sistemos me siuntė į darbus uoste Odesoje. PRIEŠ RINKIMUS:
todus liudija įvykiai Katyno Pasiūlė ir pilietybę. Pirmoji ....— Rockofsllsris ir Goldwa•ALFO DIREKTORIŲ SUVAŽIAVIMAS PhiMelphijoje: M k. iM: A. BcnUcas, J. AuJImi, «r. E.
Armanieni, kan. dr. J. Končius. I. Trečiokiene, Al. Trečiokas, E. čekleni. St. Lučys, stovi K. Bielinis,
miškuose prie Smolensko. Te Mrs. Black atsikvošėjo. Atsakė, tsris dabar veikia KalifornijoP. MinkOnas, St Bretfis, Pr. Vainauskas, dr. A. Skčrys, St Ozikas, V. Šimkus, J. Zarauskas, kun. V.
nai 1940 balandžio mėn. sovie kad dar palauksią, o vyras vie je. Ten balsavimai bus birže
Martinkus, A. Bachas, V. Alksninis, V. Volertas, V. Abraitis, kun. L. Jankus, C. Surdokas, Nuotr. V.
lio^.
Rockefelleri*
skelbia,
kad
tai išžudė 8,000 lenkų karinin tos laikraštyje vis dar ištikimai
Gruzdžio.
Goldwaterio nominavikų. Skaičius nedidelis, bet ly pasakojo, kaip jis buvo perse šen.
ginant su Lenkijos dydžiu, tai kiojamas Amerikoje. Po metų mas reikštų galą respublikonų
— Goldwatsris gavo iš CBS
buvo didelis nuostolis tautos ir jis pasijuto nelaimingas, nu partijai. Goldwa»arii .labiausiai riu ir Rockefelleriu remia Lod- Gal tokiu siūlymu nori papirštelevizijos pusę valandos už
intelektualiniam potencialui ir sivylęs ir pareiškė norą grįžti veikia prieš Johnsoną, aiškin ge. Tuo aiškinamas pastarojo ti jį bent į viceprezidentus.
— Eduard M. Kannady per 75,000 dol. Tai pirmasis kandi
damas, kad jo “karas skurdui” pasisekimas tarp respublikonų.
rodęs sovietų metodus Katyno
— H- H- Humphray siūlo- Bostono radiją aiškino, kad į datas, kuris rengiasi prabilti
faktas esąs simbolis tų komu į Ameriką. Viena betgi kliūtis: siekia ne parūpinti naujų dar
nistinės tikrovės faktų, kurie Sovietai neduoda išvažiavimo bų, bet pasirūpinti naujų bal- mas į prezidentus. Taip siūlo viceprezidentus geriausiai tin- per televiziją, kodėl jis siekia
sų. Nepatenkintieji GoWwate- St. Alsop Sat. Evening Post, kąs jo brolis Robertas.
būti prezidentu.
vizos.
turėtų būti iškelti j šviesą.

Johnsonas siūle Vokietijai susipratimą su Maskva

tapo atkreipta didesnio dėme
sio”. — Netiesa, nes kun.
Jankus "neorganizavo” :— ne
kvietė jokio reporterio, nei te
levizijos stoties, nei radijo pra
nešėjo. Patys reporteriai
ir
žurnalistai kreipėsi į kun. L.
Jankų. Savo valia ar noru kunL. Jankus neatspaūsdino jokio
pareiškimo ar straipsnio tuo
reikalu.
Netiesa, kad Balfas, “kun. L.
Jankaus prašomas”, išėjo jo
ginti. Kun. Jankus nesiskundė
Balfo vadovybei. Ji pati direk
torių suvažiavimo proga tą
klausimą iškėlė ir rezoliuciją
priėmė kun. L. Jankui nedaly
vaujant.
Netiesa ir tai, kad ‘ ‘kun.
Jankus Vienybės leidėjai tele
fonu pranešė, kad Rūta Lee
Kilmonytė atšaukiama iš daly
vavimo Pasaulinės parodos lie
tuvių programoje”. — Faktas
buvo tokis: Vienybės leidėja
pati skambino kun. L. Jan
kui ir pareiškė, kad tik jos
nuopelnas, jei lietuvių progra
mai vadovaus Rūta Lee. Kun.
L- Jankus į tai atsakė, kad
kaip tik dėl to komitetas Rū
tos gali ir nepriimti. Vienybė
leidėja tada'pagrasino kun. L.
Jankui, kad ji tokiu atveju pa
skelbs “skuodiškių” atsišauki
mą prieš kun. Jankų N. Y. Ti
mes, ir padėjo telefono ragelį,
pati nutraukdama savo pasikal
bėjimą.
Jei tokį faktų pristatymą,
faktų iškraipymą Vienybė lai
ko “amerikoniško žurnalizmo
stiliumi”, tai belieka apgailes
tauti, kad Vienybė nusileidžia
į tam tikrą amerikinę spaudą,
kurią Lederer kaltina vykdant
visuomenės klaidinimą (misinformation).’
3. Vienybė vertina, kad re
agavimas dėl kun. L. Jankaus
išėjęs jo nenaudai; kad Balfas,
imdamasis “jį ginti”, padaręs
“didžiausią klaidą savo veiklo
je”. — Bet yra ir kitaip ver
tinančių, būtent, kad kun. LJankaus “byla” neišėjo į nau
dą nei bolševikinei propagan
dai nei Vienybei, dėl to taip ir
jaudinamas!.
Bolševikai pamatė, kad jų
kaltinimai Balfo veikėjui sukė
lė organizuotų lietuvių pasiprie
šinimą ir veiklos sustiprinimą.

Vienybė pamatė, kad Balfas
atsiribojo nuo Vienybės ir nuo
tos spaudos, kuri talkina so
vietų propagandai.
Lietuvių visuomenė pamatė,
kad Vienybė kartojo sovieti
nius šmeižtus, užuot demaska
vusi tų šmeižtų siekimus; ji
kartojo “skuodiškių” laišką, už
uot atkreipusi dėmesį, kad pa
vergti lietuviai negali rašyti jo
kio atviro laiško, išskyrus tą.
kurį padiktuoja
raudonieji
okupantai; užuot atkreipusi dė
mesį. kad į sovietinę akciją
prieš kun. Jankų įtraukta ir to
kių “skuodiškių”, kurie pagal
pačių bolševikų informaciją ne
buvo dar gimę, kai kun. Jan
kus kapelionavo Skuode.
Visuomenė gali matyti ir šia
me Vienybės redaktorės pasku
tiniame rašte sėdinėjimą ant
dviejų kėdžių. Čia ji pareiškia,
kad netiki sovietiniais kaltini
mas kun. Jankui, čia lyg ant
kitos kėdės prisėdus jau tvirti
na, kad Balfas, gindamas kun.
Jankų, “lyg ir pripažįsta, kad
kun- Jankų reikia ginti”, kad
“tam tikras krislas tiesos vis
dėlto yra visame lame reikale”.
— Iš taip galvojančio galima
laukti, kad birželio trėmimų
proga pasakys: jei jau visuo
menė taip “gina” deportuotuo
sius, tai pripažįsta, kad depor
tuotieji nebuvę tokie jau ne
kalti, kad buvo krislas tiesos ..
Tai mano pirmasis ir. tikiuo
si,
paskutinis
raštas
dėl
tos vadinamos “Klaipėdos by
los”
Kun. L. Jankui

DARBININKAS

Vakarų nuosmukis ir Chruščiovo guliašas
Nikita Chruščiovą* keturiom
dienom prieš jo gimtadienį ba-'
N*w York* leidžiamas savęitręlHt ROSSIJA balandžio 24 įvadiniam* sašb ^Hupaftylandžio 17, kada jam suėjo
j* atkreipė dėmesį «u kokiu paieAgoėĮim* la&raafil pasaulis kūtik* atšauktą f*nd% asą
70 metų, buvo ‘numarintas’ pa
miręs Nikita Chruščiovas, ir tuo
palto
kaži net* toŠdėiA sMšgthenėftt pofaruėsklidusio gando, esą raudonąjį
ir kodėl.
diktatorių ištikęs mirtinas širdie? smūgis- Kas tą netikrą ži
.5
‘
•
tėra
pereinamoji
nią paskleidė, liko neišaiškinta. bus bauginti, eidamas ligi Tu Trumano ir Eisenhowerio poli bės, kuri
tais į bolševikinę revoliuciją. Red).
Bet tuo būdu paaiškėjo kita tie ro briauna*', kai tuo tarpu tika buvo suderinta su
Brazilija buvo išgelbėta nuo
Gal
sa: kiek laisvieji Vakarei yra JAV nė negalvojo įsivelti į tre ‘naudingais’ uždaviniais.
nepasiruošę tekiom staigme • tįjį pasaulinį kerą. Ta politika būt, John F- Kennedy paruo komunistų glėbio. Tačiau kariš
pasitvirtino po Stalino mirties, šė sau tragišką mirtį tuo būdu, kių pradėtas griežtas krašto va
nomkilus bruzdėjimui rytų Berly kad Kubos krizės metu pasiro lymas nuo komunistų ir koKEtSTA NUOGĄSTIS
Gandas apie Chruščiovo mir ne ir sukilimui Vengrijoje. Tas dė žmogumi, gofinčtu nustaty nistuojančių tuojau iš šaukė
tį daug kam Vakaruose buvo sukilimas buvo išaukštas pasi tą Uniją peržengti ir surizikuo JAV valdžios sluoksnių nepasi
sukėlęs susirūpinimo ir net tikėjimo JAV propaganda. (Ta ti net trečiuoju karu, kad ne tenkinimą.
baimės. Lengviau atsikvėpta, čiau JAV “peliio ašmenų” po leistų sovietam laikyti Kuboje
Laose kariai patriotai
pa
atominių raketų.
kada pasirodė, kad žinia netik litika pasirodė atšipusi).
sekė Brazilijos pavyzdžiu, bet
ra. Mat, Vakaruose yra susida
Tuos Eisenho'verio atsimini
Apie tą laisvos valios paraly ir čia JAV tuojau reagavo. Vals
riusi keista ' nuomonė,
kad mus vertindami (1963 spalio
žių yra prasitaręs ir De Gaulle. tybės sekretorius Rusk išreiš
Chruščiovas
esąs
‘taikus’ 25), rašo ‘Rossija’, esame pas Jis laiko, kad JAV apsauga nuo kė savo nepritarimą tokiem
žmogus. Nors jisai ir grasinąs tebėję: "Ji* liucKja laisvojo
komunizmo grėsmės yra nepa nelegaliem veiksmam.
kapitalizmą palaidoti, bet ven pasaulio visišką valios paraly
tikima k kad prancūzai priva
TAIKUSIS' GULIAŠAS
giąs tokios įtempties, kuri ves žių kovoj* su komunizmu —. lo patys rūpintis savo saugu
Tokiom aplinkybėm Chruščio
tų į pasaulinį karą. Užtat ta Jokia kova nelaimima pasyvi mu.
vas gali rodytis “mylinčiu tai
sai Kremliaus pliauškalas la nėm priemonėm. Pasyvus prie
BRAZILIJA IR LAOS
ką”. Kam jam rizikuoti atomi
biau pageidaujamas, kad tebe šininkas yra pasmerktas pralai
Neseniai kariškiai yra išgel niu karu, jei laisvajam pasau
sėdėtų savo vietoje, negu koks mėti Negi toksai likimas yra
bėję savo kraštą nuo ‘braziliš- ly taikiu būdu įvykiai ri*da kai
kitas raudonasis vadeiva, kuris lemtas laisvajam pasauliui?”
kio Kerenskio’(Aleksandras rėn, kaip Kuboje ar Zanzibare.
nuo žodžių prieitų prie veiks
PERŽENGUS LINIJĄ
Kerenskis buvo 1917 metais Jei kur pasitaiko patriotų, mė
mų.
sukti dešinėn,
tai
Laisvajame pasaulyje, maty demokratinės Rusijos respubli ginančių
Tai rodo, kad laisvasis pasau
lis nėra pasiruošęs sutikti ko ti, yra įtakingi sluoksniai, ku kos ministeris pirmininkas, ku laisvojo pasaulio vadovybė tuo
munistinės diktatūros krizės, rie komunistinę valdžią ne ris savo neapdairumu valdžią jau griebia už tų kraštų galvų,
nors ji galima. Buvo taip ir laisvam pasaulyje laiko naudin prakišo bolševikam; jis laiko kad jos atvėstų.
Kai kada pareiškiama nuoanksčiau. Pavyzdžiui, gerai ži ga kažkokiem savo tikslam. mas simboliu tokios vyriausy
noma, kad sovietinė valdžia po
Stalino mirties buvo susvyra
vusi, ypač užsiliepsnojus ven
grų sukilimui. Jei anuomet ta
proga nepasinaudota, tai lais
vasis pasaulis turėtų būti pasi
ruošęs naujai galimybei, kad

visiem laikam išgelbėtų žmoni
ją nuo gangsterinių komunis
tų mani jakų veiksmų. Bet čia

ir susiduriame su nesupranta
ma nuogąstimi.
NEI PLANO NEI RYŽTO

Vakarai neturi plano nei ryž
to baigti su Sovietų Sąjungos
pasauliniu teroru. Tokio plano
nebuvo nė tada, kai Sovietų
■Sąjunga nebuvo dar pasigami
nusi atominių ginklų ir
kai
jėgos persvara buvo Vakarų
pusėje.
Praėjusiame numeryje (4 4)
rašo “Rossija”, buvo aptasakotas turinys vieno visai slapto
JAV dokumento (NSC 68). Ja
me buvo užbrėžta JAV stra
tegija dar dviem mėnesiais
prieš Korėjos karą. Nustatyta,
kad JAV jokiu būdu negali už
leisti pietinės Korėjos, bet ir
neiššaukti trečiojo pasaulinio
•karo. (Kad tai buvo tuojau ži
noma Sovietų Sąjungai, aišku
iš velionies MacArthuro pareiš
kimų. Red.).
Vadinasi, raudonieji strategai galėjo būti

monė, jog Chruščiovo
taikai* remiasi baime JAV
minės persvaros. Bet ko
bijoti, jeigu Vakarų
nėra pasiryžęs

Chruščiovas iš tikrųjų bau
ginasi ne Vakarų, bet savo taustos prieš jį* Kad to išvengtų,
jis kalba apie ‘guliaša’ bei kep
tus viščiukus*, o taip pat žai
džia savo tautos jausmais, bau
gindamas karu, kuris galįs kil
ti su ‘draugais’ kiniečiais, bet
ne su vakariečiais -. .

“Pasaulio išgelbėjimas nuo
komunizmo yra rankos* pa
čios rusų tautos" — baigia lai

kraštis ‘Rossija’ savo straipsnį
apie Vakarų pasaulio marazmę
— negalią, susenėjimą, morali
nį nuosmukį.'
(S)' LIGIJA BIELiUKfENE ir Mrs.Francis Feigerty Nassau-Rahamas salose.

lietuvių Moterų Atstovybės pirmininkė Bahamų saloje
Pasinaudodama savo atosto ria aptarė GFWC einamuosius
gomis Bahamų salose, L. Bie reikaliis. Ligija Bieliūkienė kal
liūkienė, kaipo AFWC valdybos bėjo Amerikos* Moterų klubo
narė, balandžio 3 ir 18 turėjo Bahamuose visuotiniame susi
pasimatimus su vietos moterų rinkime. Pirmininkė to klubo
veikėjomis. Ji buvo viešnia yra M. Murphy. L. Bieliūkienė
Lady Elizabeth Russell, su ku įteikė Lady E. Russell Armo

Tarptautinė jaunųjų krikščionių
demokratų unija

nienės knygą ‘ ‘Palik ašaras
Maskvoje”, o M. Murphy Vliko
išleistą ir J. Audėno redaguo
tą: “Dvidešimts metų kovos už
Lietuvos laisvę”.
Visur buvo priimta su dide
liu nuoširdumu, bet ypač buvo,
sujaudinta, susitikus lietuvaitę
Birutę Dalinkevičiūtę- Sands,
kuri, nors ištekėjus už sve
timtaučio, savo du vaikus augi
na lietuvių dvasioje, nuolat
jiems pasakoja apie gražią Lietuvą-gintaro kraštą. Viešnios
apsilankymas buvo tai šeimai
didelė šventė.
■L. Bieliūkienė vizitavo guber
natorių Stabelton su žmona ir
mmisterio pirmininko žmoną
Lady Betty Simonette.

Tarptautinės Jaunųjų Krikš ja, Belgija, Italija, Ispanija, Ju
čionių Demokratų unijos (Uni goslavija, Luksemburgas, Len
on Internationale dės Jeunes kija, ok. Lietuva, Prancūzija,
Democrates Chretiens) Vyr. San-Mariąo, Šveicarija,; Vengri
Komiteto posėdžiai įvyko sau ja, Vokietija (trūko Cekostovasio 31 ir vasario 1 Romoje. Be Rijos ir Olandijos atstovų).
savo organizacinių reikalų, ko
Lietuviam atstovavo Vidurio
mitetas svarstė Europos integ
Europos Krikščionių Demokra
Grįžus iŠ Bahamų, balandžio
racijos klausimą. Pasisakyta už
tų Unijos Jaunimo Sekcijos pir-, 20 išskrido į Flint, Mich , kur
integruotos Europos sudarymą
mininkas ir lietuvių jaunųjų dalyvavo Michigano valstybės
Sausio 31 Vyr. Komitetas bukrikščionių demokratų pirmi FWC konvencijoje ir kalbėjo
vo priimtas
Tėvo Pauninkas Europoje mž. Adolfas tema: ‘Tiesos šviesa prasiver
liaus VI sp__ _
įudiencijoVenskus iš Paryžiaus ir Romo žia pro tamsos uždangą”. Apie
je. Jo Šventenybei buvo pri
je architektūrą studijuojąs stu- tai plačiau sekantį kartą.
statytas kiekvieno krašto atsto
dentas Vytautas Faksas. f*-V.
Koresp.
vas.
Savo kalboje Sv. Tėvas svei
kino Europos jaunųjų krikščio
nių demokratų tarptautinės or
ganizacijos narius, ypatingai
r Jei norite siųsti pačių parinktus daiktus kaip
pabrėždamas Europos susijun
dovanas į' Lietuvą, arba užsakyti prekes, gaminamas
gimo būtinumą.
U.S.S.R. (kaip pav. automobilius, dviračius, siuva
Vyr- Komiteto posėdžiuose
mas mašinas ir t.t.), kreipkitės į vieną iš seniausiai
'buvo
atstovaujama
Austri-

veikiančių ir patikimiausių firmų, turinčią

taip,
kaip
atsitiko Tvere
čiaus kolūkyje: mirė 70 metų
amžiaus buvęs kaimo mokytojas, įsitikinęs ateistas Augus
tas Bernotas, tai jis buvo
“palaidotas su religinėmis apeigomis”.
Kad to nebūtų, organizuo
jami privatūs pasikalbėjimai su
žmonėm, einama nuo durų
vius. Norėjo pas juos apašta prie durų
Tiem pasikalbėji
lauti ateizmui, bet ši ten turė
mam rengiami ateistai instruk
jo pabėgti. Tikrai tas Besčast
toriai. Esą Dūkšto ir Ignalinos
nas yra “nesčastaas”, gal dar
rajone veikia dvi mokyklos, kur
“nesčastnesnis” už kunigą Jo
riose mokosi 42 žmonės, kurie
ną Ragauską, kuris taip pat ap
rašė, kodėl jis nustojo ėjęs ku apaštalaus ateizmui
Laikraštis reikalauja, kad

PAS GYDYTOJI... ANT KRI TINĖS KRYŽELIS

nebijodami JAV lemiai
gio. JAV pasipriešinimas buvo
Pamokymai ir paraginimai
tiktai vietinio pobūdžio.
pavasario sėjai; laiškai ir susi
Padėtis nepasikeitė nė tada,
rinkimų protestai prieš Kinijos
kai Baltuose Rūmuose demok
komunistus, kurie skaldo vieratus pakeitė respublikonai.
nybę — tai aktaialianaa šiuo
metu spaudos medžiaga LietuPEILIO AŠMENŲ BAUBAS
JAV prezidentu išbuvęs aš voje. Tačiau šalia jos niekšui
tuonerius metus, Eisenhovve- nesensta ir medžiaga prieš tiris paskelbė savo prisiminimus. kėjimą, Vatikaną, kunigus, už
Juose jisai laiko valstybės sek “ mokslinį srteizmą” ir atėistiretoriaus Dulles nuopelnu tai, nių papročių įtvirtinimą.
Laikraščiuose siūloma visOr
kad sugebėjo komunistų vado-

Adolfo SCHRAGER1O

Turime nuolat mūsų sandelyje Įvairaus dydžio
bei įvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas t t>et kurią JAV-My vietą.

336 Rast 86th Si, N. Y. C.
Tarp 2-O« ir 1-OS Avenue • TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro
Antradieniais ir teitadieniais 9 iki 6 vaL vak.
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LIETUVOJE

kių priemonių antirtliginei kovai. Tik paseki keletą “Tiesos”
nr. ir matai tos kovos pėdsakus.
“Tiesa” balandžio 24 paskelbė, kad “politinės ir mokslinės” literatūros leidykla jau išleido D. Besčastno knygutę,
vardu “Vatikanas, kolą mačiau”. Tos knygutės autoriūs,
kaip pristato laikraštis, mokę
sis 5 mėtos Romoje dominin
konų universitete ‘ ‘Angelikūme”, paskui “Russikume”. Per
11 .metų jis stebėjęs Vatikano
gyvenimą. Ir štai kokia 11 me
tų išvada nori įtikinti skaityto
jus: “Vatikanas bendradarbiau
ja su vokiškuoju ir itališkuoju
fašizmū’
* ‘RussOramas’ ’ tai
"antitarybinės propagandos ir
šnipinėjimo centras... Vatika
nas jame sktibiki ruošė kadrus
žvalgybai okupuotuose ir nu
matytuose užgrobti teritorijo
se •.. Po 'kunigų priedanga iš
mūsų ruošė šnipus.”
Iš to. ką Besčastnas pasako
ja, atrodo, kad jo nereikėjo
ruošti šnipų profesijai, nes jis
jau buvo šnipas — ne vokiš
kų ar itališkų, bet rusiškų fa
šistų, dėl to paskui u* dingo iš
Romos. Jis prieš porą metų pa
siskardeno .. savo nevykusiom
gastrolėm pas Lenkijos lietu

nigo pareigas h* tapęs bedie
viu Besčastnas labai jau nemoksliškus argumentus varto
ja prieš Vatikaną ir sudaro
Irie^ngą j*pūc&
skaitytojas
greičiau patikės ne kad Vati
kane kunigai ištvnkauja, gir
tauja, veidmainiauja, jo žo
džiais betariant, bet kad tokis
yra tas nekūmingasis Besčast
nas.

A

Kunigus nuruoums

Tiesa balandžio 18
rodo, kad jie dėl pinigo gyve
na, bet kad žmonės jau neduo
da. Esą Miškinis per pamokslą
sakęs: “Kur jūsų sąžinė; per
praėjusį sekmadienį surinkau
tik 2.5 rublio”.
Kita priemonė — ateistinių
tradicijų "įtvirtinimas".
Esą

Mielagėnų miestelis yra kolcho
zo “Naujo kelio" centras^ Ja
me partija sudarė “ateistų ta
rybą”, kuri organizuoja komu
nistines laidotuves. Kai
mirė
S. Kurpienė, kuri “nebuvo ko
munistė, bet nebuvo ir tikin
ti”, buvo pašarvota kultūros
namuose; orkestras grojo, sar
gyba budėjo. Bet atsitinka ir

30 METŲ PATYRIMU
K
Atvykite arba rašykite mūsų centrinei įstaigai
arba kuriam nors skyriai didesniame mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
VYRI AUSI AJSTAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
716 Walnut Street
Philadelphia, Pa., 19106

UPTOVVN BRANCH,
Philadelphia. Pa.
632 West Glrard Avt.
WAlnut 5-8878

dytoją atėjo žmogus. Ant krū
tinės kryželis. Pastebėti ar nu
tylėti?” Gydytojui atsakymas
būtų aiškus. Bet kitaip žiūri į
gydytojo uždavinius komunis
tiniame krašte- Tad laikraštis
ir atsako: ‘Kodėl gydytojas
negalėtų pasekti tokio žmogaus
gyvenimą ne tik kaip savo sri
ties specialistas, o ir kaip kai
mo inteligentas, mokslo švie
sos skleidėjas. Kaip tik tokio
gydytojo vaidmens mes labai
pasigendame”.
Taip, gydytojas turi būti ne
tik gydytojas, bet ir ateizmo
apaštalas ir saugumo agentas.

NEW YORK. *. Y.
48’A E. 7th Street,
New York 3, N. Y.

— O. Voąiliūt*, Rochoąfor, N.
Y., lietuvių studentų tenykščio
skyriaus pirmininkė, rūpinasi
ne tik studentijos klausimais,
bet ir Lietuvos laisvinimo rei
kalu. Ji aktyviai dalyvauja Re
zoliucijoms Remti
Komiteto
veikloje, jos vadovaujamas vie
netas paskyrė piniginę auką
šiam tikslui.

NEWARK, N. J.
263 Market Street,
Newark 2, N. J.
MArket 3-1968

MOŠŲ SKYRIAI:

tokio apaštalavimo imtųsi ir
nespecialistai, ypačiai mokyto
jai ir gydytojai, “štai pas gy

CHICAGO. DLL.
4102 Archer Avė.,
Chicago 32. III.
FRontier 6-6399

PITTSBURGH. PA.
346 Third Avenue,
Pittsburgh 22, Pa.
GRant 1-3712

BALTIMORE, MD.
3206 Eastem Avenue.
Baltimore 24, Md.
DI 2-2374

i

DETROIT. MICH.
6446 Michigan Avė.,
Detroit 10. Mich.
TAshmoo 5-7560

BOSTON. MASS.
390 West BroeUfcvay.
So. Boston 27, *Uss.
ANdrev 8-8764 .
CLEVELAND. OHIO
7023 Superior Avė.,
CleVeland 3. Ohio
Utah 1-0807

TRENTON. N. J.
730 Liberty Street,
Trenton. N. J.
LY 9-9163
MLNNEAPOLIS. MINN.
217 E. Hennepin Street,
Minneapolts 14. Minn.
FE 2-4908
HAMTRAMCK. MICH.
11415 Joa-Campau Avė.,
Hamtramck 12, Mich.
To 8-7940

ELIZABETH. N. J.
943 Elizabeth Avenue,
Elizabeth. N. J.
.
EL 5-7608

ROCHESTER. N. Y.
683 Hudson Avė.,
Roeherter 21. N. Y.
BAkcr 5-5923

MTAMI. FLA.
2755 Biscayne Blvd.,
Miami 37. Fla.
FR 9-8712

LOR ANGELES. CALIF.
3216 Sunset Blvd..
Los Angeles 26, Calif.
NO 5-9887

MILLVILLE. N. J.
1701 W. Matn Street.
MHlvillc. N. J.
Tel. 825-1609

SAN FRANCISCO. CALIF.
1236 - - 9lh Ąvcnuc,
San Francisčo 22. Calif.
OV 1-4229

OMAHA. NĖR.
5524 So. 32nd Street.
Omaha 7. Neb.
Tel. 731-3577
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DARBININKAS

jų parapijų kunigai teiktųsi
apie tai saviems parapiečiams
paskelbti. Didelis balsuotojų
skaičius prisidėtų, nes galima
VYTAUTAS VOLERTAS
rinkiminės komisijos viską pra jausti, kad prie daugelio para
matė? Ar organizacijų vadoby- pijų bus ir rinkiminės būstinėsbės priminė savo nariams, kad
Jei neišvengiami, neatidėlio
Gegužės 9 ir 10 laikomos
rinkimuose dalyvauti yra tauti tini reikalai apininka,
mes
svarbiomis dienomis, nes da
nė pareiga? Būtų be galo nau mokame sukrusti. Sukruskime
lyvavimas rinkimuose tampa
dinga ir džiugu, jei lietuviškų- ir LB rinkimų dienomis!
svarstyklėmis, visuomenės dė
mesį sveriančiomis. Balsuoto
jų skaičius, be abejo, yra dide
lis ženklas (jokiu būdu, ne vie Žavingas “Dvylikos brolių** pastatymas
nintelis), rodąs,, kiek vilčių de
W*terbury, Conn. — Sofijos Jasiukonienė.
Šviesas tvarkė
dama į LB ,kiek iš jos laukia
ma, ir kiek ryžtamasi aukotis, Čiurlionienės keturių veiksmų Jonas Kasputis. Scenos reikme
jei auka būtų neišvengiamai pasaką ‘Dvylika brolių juodvar nimis rūpinosi Regina Vaitku
niais lakstančių” anksčiau yra tė. Pranešėja angliškai buvo Si
reikalinga.
Dalyvavimas rinkimuose at statę čikagiečiai, o dabar ir gutė.
Visi veikėjai savo roles atli
ims mums kelioliką minučių. Waterburio lietuvių kolonija
ko gerai. Ypatingai gražiai su
Reikės ateiti būstinėn, pasiim ryžosi šią pasaką pastatyti.
ti lapelį, atžymėti priimtinus
Šiam vaidinimui ruoštasi net vaidinti grupiniai pasirodymai,
asmenis, įmesti jį, — štai kur du mėnesius; kas antra diena kaip juodvarniai, varliukės ir
baigsis šio svarbaus neatidėlio daryta repeticijos, o pabaigoje kita. Iš paskirų vaidintojų, pa
tino reikalo sprendimas. Nei dvi savaites — kasdien. Vai vyzdingai atlikusių savo roles,
piniginės išlaidos įveltos, nei dinime dalyvavo vaikai, jauni pirmon eilėn reikia priskirti
didelis triūsas. Lieka vien die mas ir suaugusieji—iš viso 42 Miškinį (A. Paliulis) su jo įdo
ną ir balsavimo būstinę įsidė asmens. Dar reikia pridėti 10 miu kostiumu,- linksma vaidy
mėti, lieka tik trupinėlį geros asmenų techninio personalo- ba ir kopūstais, Žilelį (A- Melvalios turėtiTaigi būta didelio būrio pasi ninką). Gerai savo rolę su
vaidino ragana (A. Paliulienė),
Nebūkime Donelaičio slun ryžėlių.
karalius (R. Igaunis), Meilutė
kiais, nepramiegokime tų die
Vaidinta šv. Juozapo mokyk (D. Noltytė), širdukas IB- Pet
nų! Pareigai atseikėti visi pa
jėgūs esame. Nuo jos nesulai los salėje tris kartus: šešta rauskas). Protuolis (R. Paliu
ko amžius, nuo jos nebaido lė dienį, balandžio 18, du kartus lis), Gudruolis (Pr. Valys), auk
19, lė (J. Puodžiukaitienė), patarė
šos. Tik lieka vienam kitą pa ir sekmadienį, balandžio
siraginti. tik šonan pakumš paskutinį kartą. Visuose spek jas (K, Petrauskas, Sr ); Iš vai
čiuoti. Jei kaimynas kaimynui takliuose buvo pilna žmonių dilų paukščių pažymėtini: ere
pabadys, jei žmona vyrui pri ne tik iš Waterburio. bet ir iš lis (J. Vakauskas), nykštukas
mins. jei vaikai vyresnius tė Hartfordo, New Britaino, Ne\v (Z. Žukas), šarka (A. Mažulaivus automobiliu pavėžės iki Haveno, Ansonijos ii’ iš to tytė), gandras (J. Liutkus) ir
daug daug kitų.
balsavimo vietos, arba tėvai liau.
Daugiausia rūpinosi veikalo
Labai jausmingai praėjo pas
mažiau tautiniu gyvenimu be
sidominčius vaikus paragins— pastatymu ir jį režisavo Algi kutinis veiksmas, kada po ilgų
mantas Žemaitaitis, padeda klaidžiojimų ir ieškojimų se
visi būsime patenkinti.
Be abejo, rinkimų sėkmė mas Aldonos Žemaitaitytės- De suo Meilutė su palydovu širdudaug priklausys nuo organizuo koracijas pagamino Paulius Ja- ku atrado kalnų urve savo bro
tų vienetų. Ar LB apylinkės siukonis; jis rūpinosi ir muzi lius ir juos išvadavo iš užbūri
J. Bernotas
tinkamai jiems ruošiasi? Ar ka- Drabužius siūdino Bronė mo.

Lengva, bet svarbi pareiga
Kai neišvengiamas reikalas
sienon įremia, kai neatidėlioti
ni rūpesčiai spiria, pasirangom,
pasismaginam ir, žiūrėk, atlie
kame kas būtina! Kartais ne
spėjama nei raginti, nei nuro
dinėti, kas veiktina ar kaip
•veikimą, o mes, reikalą užuo
dę, sušokam, susiburtam, ir
patys nustembam, kaip sklan
džiai darbas rieda, kokį našų
vaisių duoda.
Taip esti, jei neišvengiami
reikalai, neatidedami rūpes
čiai spiria. Ir va, žiūrėkite, vie
nas tokių reikalų netoliese!
Ne kokia sunki našta, ne pi
nigų aukojimas, ne didelis lai
ko gaišinimas mūsų laukia. Net
reikalu vadinti neišeitų. Tai
reikaliukas, sveriant jam atlik
ti reikalingomis pastangomis.
Tačiau didelės svarbos! Svar
ba verčia apie jį kalbėti, vienkartiškumo bruožas prašo jį
priminti.

Taigi, ateina Jungtiniu Ame
rikos Valstybių lietuviu bend
ruomenės tarybos rin k imai.
Dvi dienos jiems skirtos, šeš
tadienis ir sekmadienis, gegu
žės 9 ir 10.
Nereikia aiškinti, kiek gero
duoda glaudi, vienalytė veikla!
Visi tai žino, visi supranta. Ir
LB paskirtis ryški neryškinus.
Tačiau LB negali egzistuoti be
visuomenės- Ji yra visuomeni
nis vienetas; jos darbai remia
si mūsų tautine grupe, jos už
simojimų dydis priklauso nuo
jai skiriamo lietuvių dėmesio.

Kaip suprasti, kaip sužinoti,
kiek to dėmesio yra?
LB Tarybon renkamas 31 as
muo. Nedaug, vos saujelė, o
kandidatų sąrašuose
turime
šimtą su kaupu. Atseit, yra pa
kankamai norinčių jungtis dar
ban, dėtis naštas ant pečių, rū
pintis taip: dirbti bei rūpintis
LB reikalai^ sielotis, pavargtiTai jau didelis dėmesys. O kaip
su kita visuomenės daldmi?

Gimnazija . . .
(atkelta iš 3 psl.)

Bet ar pagalvojote, kiek ver
tas Jūsų aukojamasis doleris?
Jo vertė yra triguba Kodėl?
Ogi todėl, kad vokiečiai duoda
2 trečdalius su sąlyga, kad
mes patys sudėtume
vieną
trečdali. Vajaus pradžia jau
yra. Maspetho lietuvių parapi
jos klebonas prel. J- Balkūnas
paskyrė 300 dol. Gauta 100 dol.
auka iš Mr. Mrs. P. Rusų. 55
dol- surinkti šeštadienį (balan
džio 25) Apreiškimo parapijos
salėje. Brooklyne, vakarieniau
jant po Diagnozės vaidinimo;
30 dol.------- aukojo Vyt. Be
leckas. 25 — prof. J. Stukas,
prof. kun. V. Bartuška, prof.
kun. A. Rupšys, po 10 dolerių—
Narvydas ir Pumpučiai, po 5
— Mrs. Požusis ir Mr- Grigas.
Eidamas iš Balfo įstaigos iš pa
keliui gyvenančių lietuvių su
rinkau 9 dolerius.
Sekmadienį, balandžio 26, ly-dimas dr. J. Kazicko, apsilan
kiau New Rochel le,
gyve nančio dr Kęstučio Valiūno
šeimoje, su kuria teko susi
pažinti prieš 14 metų būnant

VAIDINIMAS Vasario 16 gimnazijoje Kalėdų metu.

Tuebingeno lietuvių kapelionu.
Plačiau išsikalbėjus apie Vasa
rio 16 gimnazijos reikalus, dr.
K. Valiūnas sutiko įrengti vie
ną gimnazijos klasę, kuri bus
pavadinta jo šeimos vardu. Dr.
K. Valiūnas su žmona liepos 7
lankysis Vasario 16 gimnazijo
je. išsirinks klase ir įteiks
2.500 (DM 10.000) čekį.
Dr. J. Kazicko namuose bu
vo sukviestas posėdis ponių,
suruošusių gimnazijos statybos
naudai madų parodą, davusią
1000 dol- pelno. Tai jau antro
ji jų organizuota tūkstantinė
per dvejus metus! Rengėjų
komitetui pirmininkavo A. Ka-

zickienė. komiteto narėmis bu
vo I. Dičpinigaitienė, F. Ignaitienė. P. Leveckienė. E. Skeivie
nė. M. Salinskienė, N- Valaitie
nė. M. Varnienė, J. Vytuvienė
ir V. Zelenienė. Posėdyje da
lyvavo būrelių vadovė E. Bal
trušaitienė. Su dr. J. Kazicku
tarėmės rūpimuoju klausimu, o
birželio mėnesį bus padarytas
atatinkamas sprendimas.

Iki balandžio 30 būsiu New
Yorke. o tada leisiuosi į ilgą ke
lionę. Aplankysiu Waterburį,
NVorcesterį. Hartfordą, Amster
damą. Rochesterį. Hamiltoną.
Torontą, Montrealį. Clevelandą. Detroitą, Chicagą bei jos

apylinkes. Baltimorę. Washingtoną. Bostoną. Philadelphiją.
Providence ir kitas vietas- Pa
baigoj birželio vėl grįšiu į Nevv
Yorką ir lankysiu jo artumoje
esančias lietuvių kolonijas.

Turėjau progos kreiptis į lie
tuvių visuomenę radijo bango
mis. Už tai esu labai dėkingas
direktoriui J. Stukui.
Jau antrą kartą per šį trum
pą laikotarpį Darbininkas savo
skiltyse talpina mano rašinius.
Esu labai dėkingas redaktoriam
ir leidėjam.
Visos visuomenės prašau ge
raširdiškai siųsti aukas gimna
zijos namam į Balfo įstaigą.
105 Grand Street. Brooklyn.
N Y. 11211. Balfas išduos pa
kvitavimus. kurie
priimami
mokesčių įstaigoje. Taip pat
aukas priima radijo direkto
rius prof. J. Stukas. 1264 White
St. Hillside. N.J. Aukas priima
taip pat visi rėmėjų būrelių va
dovai visoje Amerikoje.

Kun Bronius Liubinas
Vasario 16 Gimnazijos
Direktorius

STATOMAS kryžius pasaulinėje parodoje. Kairėje kontraktorius Klasčius, dešineje Valerijonas Šimkus, atve
žęs kryžių iš Chicagos. Nuotr. V. Maželio.

Visos dienos
Tau, Mamyte
Motinos dienos šventė yra
gražus paprotys pagerbti moti
nas. Tą dieną vaikai savo mo
tinas sveikina do v a n omis,
džiaugiasi ją esant sveiką ir
liūdi jos netekę. Ir tas žodis
Motina apima ir senutę, ir mo
tiną auginančią savo būreli, ir
motiną besidžiaugiančią pir
muoju naujagimiu, ir motiną
kario,
kuris žuvo dėl tėvy
nės. gindamas jos laisvę. Svei
kindami savo motinas, randa
me ją toj pačioj virtuvėj, kur
ji būna per ištisus metus,
džiaugiamės jos skaniai paga
mintu maistu ar keptu pyragu.
Ir mes tie patys, kuriuos ji
kasdien mato ir džiaugiasi, la
bai dažnai vidurnakty nuolat
stebi laikrodį, kada mes grį
šimą ir rūpinasi, kad būtumėm
saugūs. Ir taip daina be galo.

New York o moksleiviai atei
tininkai nutarė šiemet švęsti
Motinos dieną kitaip. Jie siūlo
jaunimui savo motinas pagerb
ti kitaip — išvesti jas iš vir
tuvės, atitraukti nuo kasdieni
nių rūpesčiųViena iš tokių vietų, kur mo
tinos galėtų bendrai
pasi
džiaugti, yra rengiama Apreiš
kimo parapijos salėje, kur pa
tys moksleiviai rengia linksmą
popietį su vaidinimu —Mari
jos Ramūnienės “Gėlės Mamy
tei”. Vaidintojai ruošiasi labai
kruopščiai, repetuoja savo ro
les, mėgina dainuoti, šokti. Vyresnieji moksleiviai rūpinasi
scenos papuošimu ir padeda
tvarkyti sunkesnius darbus.
Vaidintojai yra gerai žinomi
Nevv Yorko ateitininkams ir vi
sai Nevv Yorko lietuviškajai vi
suomenei Mes juos matome
vaidinant, dainuojant, šokant
ne tik ateitininkų, bet ir kitų
organizacijų rengiamuose minė
jimuose, šventėse ir susirinki
muose Dažnai girdime Nevv
Yorko liet, radijo valandėlėje
atliekant programėles.
Visi tie jauni ateitininkai
yra šeštadieninės mokyklos mo
kiniai, jie dalyvauja mokyklos

VALERJONIUI ŠIMKUI < k.) Feliksas Dauku* Sophie Bar
ius radijo programos pranešėjas, įteikia 2400 dol. čekį pa
rodos lietuviško kryžiaus statybos išlaidoms padengti.
Nuotr. J. Klevio

Tautiniai šokiai lietuvių (Kenoje
Pasaulinės parodos metu lie
tuvių dienos meninėje progra
moje rugpiūčio 23 dalyvaus li
tuanistinių mokyklų mokiniai:
Bostono t vad. O- Ivaškienė),
Elizabetho (A- Bartytė), Kearny (L. Kiaušienė), Lindeno (D.
Vaičiūnaitė), Newarko (O. Skurvydienė), Brooklyno (J. Matu
laitienė).

kupo M. Valančiaus lituanisti
nės mokyklos vyr- grupė (vad.
I. Stasaitės), Chicagos Tėviškės
jaunimo ratelio (I. Peteraitienė), New Jersey lietuvių bend
ruomenės (J. Vaičiūnaitės),
Vyr. tautinių šokių vadovė J.
Matulaitienė paruošė smulkia
programą ir išsiuntinėjo visom
užsiregistravusiom grupėm.

šokių suvienodinimo reikalu
Iš tautiniu šokui grupių dar
užsiregsitravo: Clevelando vys- J- Matulaitienė balandžio 4 lan
kėsi Philadelphijoje, kur turė
jo progos susipažinti su dvietautinių šokių grupėj ir stato jomis grupėmis: Philadelphijos
mose programose. Dažnai pasi (vad. I- Bendžiūtėsj ir Baltimorodanti kanklininkių grupė su rės (vad. B. Brazausko). Tuo
daryta beveik iš vienų moks pačiu reikalu J. Matulaitienė
leivių ateitininkių. Tie maži gegužės 29-30 lankysis Chicavaidintojai kviečia visas mamy goje, kur susitiks su penkiom
tes gegužės 10 atvykti į Apreiš grupėm.
kimo salę, kur, anot Vytės Ne
Rūta Rukgaitė ir Rimas Ši
munėlio
leikis,New Yorko grupės šokė
“Visos dienos tau, mamyte,
jai. atstovavo lietuviam pasau
Tegul bus kaip ta diena,—
linėje parodoje balandžio 26.
Su pavasario gėlytėm.

Su pavasario daina.”

MOTERŲ VIENYBĖ

—

R.

Spaudos Informacijos Sekcija

Lithuanian-American Momen's Society —

Įsteigta 1934 Nevv Yorke labdarybės, kultūros ir draugiikumo
platinimui ir Laisvosios Lietuvos idealu be: tradicijų išlaikymui,

maloniai kviečia visus dalyvauti

JUBILIEJAUS BANKETE

ir ŠOKIUOSE
sekmadienį. gegužės I7
6 vai. vak.
H O T E L GRANADA

Ashland Place & Lafayette Avė.. Brooklyn. N. Y. < priešais A > adciny of Mu.ie'

Banketu bus prisiminta 30 metųsukaktis
Bilietus $10 asmeniui (įskaitant kokteilius ir Door Prize i piašonie užsisakyti ik; gegu

žės 9 pas nares arba biznio įstaigose pas Andružį i VI 1177. (Jai s> a. Cinkų. Jokiiban}.
Mistiną ir Shalins.

STATOMA Vasario 16 gimnazijos klasių kambariai. Taip atrodė balandžio viduryje.

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

Jojimas tiktai šokiams $2.00 — Gros Joc'Ihomas orkestras

Programą išpildys LIONĖ JODIS-Jodytc. akompanuos Aleksas Mrozinskas
HELEN V. KULBER. Moterų Vienybės pirmininke

REGINA BUDRIENE, garbės pirmminkė

I’A I 'L.I NA SI M K NIE N k vakaro ved,- a

IMKA9

N-

ljg VISlJ1< I

ALDONA KEPALAITE - PUIKI PIANISTE
Penktadienio vakare, balan
džio 24, Jordano salėje Bosto
ne įvyto Baltijos koncertų se
certas, skirtas lietuvių meninInkams. 4 atliko pianistė AL

IZ. VASYUONAS

kiame nuvtormąjrme stiliuje,
kūrinio pasirinkimu Aldosavo meprasme — atiduoti

Varijacijas op 54, Schuberto so
natą B dur op. posth. Jacko
Beesono “Sketches in black
and white”, Juliaus Gaidelio
Po lietaus, Verpėjos dainą ir
Kaimiečių šokį iš jo fortepijo
no stotos ir Chopino Baladę F
dur op. 38, Lopšinę op. 57 ir
Scherzo H moli op. 20Kai daugumas koncerto pra
džiai paprastai pasirenka
ką
nors lengvesnio tiek technine,
tiek stilistine prasme “įsibėgė
jimui, įsišildymto”, Aldona Kepalaitė pasielgė priešingai. Ji
davė pradžiai savo programos
patį pakiliausią ir patį drama
tiškiausią veikalą. Davė jį su
tokia jėga «r šilima, kad pirmu
smūgiu prirakino klausytojus
prie savo išpildymo, tuo pa
čiu pastatė savo programos
kulminaciją, kurią paskui tik
gabiai paįvairino veikalų stilis
tiniu įvairumu bei jų skirtingu
tumiu.
Mendelsohno “Variations serieuses” yra stambus veikalas,
pilnas dramatinio polėkio, te
chniškai įvairus. Nuo pirmo
užgavimo pianistė pasinėrė
į
savo sukurtą išgyvenimo pa
saulį, kuris rodėsi pilnas skaus
mo, kančios, dramatiškumo,
protarpiais švystelėdavo trum
pučiai pragiedruliai, ir vėl ban
gos neramių gyvenimo verpe
tų.
Lietuviui klausytojui, kuris
seka tremties kultūrinį gyveni
mą, šio veikalo išpildyme leng
va buvo įžiūrėti artistės didį
ryžtą kopti į nepasiekiamas
meno aukštumas, jos kovas
šiame kelyje, nusivylimus, iš
sižadėjimą savęs, viltis, kovą
su vienišumu, neišvengiamai
skirtą kiekvienam pasiryžu
siam siekti meno aukštumų.
Toks buvo Aldonos Kepalaitės
Mendelssohnas, padaręs rašan
čiajam šias eilutes neišdildo
mo įspūdžio. Vietomis atrodė,
kad fortepijonas neišlaikys dra
matinių smūgių.
Schuberto sonata padvelkė
jau skirtingu pasauliu. Aldo
nos Kepalaitės išpildyme ši so
nata išsiliejo švelnia šilta lyri
ka. Ypatingai pirmos dalies an
trose temose saulėta nuotai
ka spindėjo ne tik užgauna
muose tonuose, bet ir pianis
tės lūpose. Kartu su Shubertu
Aldona žaidė sonatoje gerų
laikų prisiminimais, kartais atmiešdama juos
nesudėtingu
liūdesiu
Antroje programos dalyje ji
davė amerikiečio kompozito
riaus Jacko Beesono jau minė
tą veikalą, kuris Bostone buvo
išpildytas pirmą kartą. Tai pen
kios trumpos charakteringos
dalys su programiniais užvardijimais — Landscape, Portrait,
Abstraction, Štili Life ir Seascape, parašytos labai nuosai-

talento
laikui ir

gamas didžių artistų patampa
aukštai kvalifikuotais klounais,
visą gyvenimą besiversdami
tik publikos aprobuotais ir plo
jimus garantuojančiais veika
lais, jauna lietuvaitė nepabijo
jo pasirinkti mažai
žinomo
kompozitoriaus visai naują vei
kalą ir jį pateikti amerikiečių
visuomenei pirmą kartą. Tai
pavyzdys kultūros, kurios turė
tų pasimokyti daugumas pasau
lio dydžių artistų.

Panašiu respektu ji pasižy
mi lietuvių kūrybai įtraukda
ma į programą Gaidelio stotos,
tris miniatiūras, kurias ji puikiai išpildė.
"" Šią saitą kompozi
torius parašė 1952, siekdamas
mastelio laipsnio N. Anglijos
konservatorijoje. Visą
stotą
sudaro septynios dalys. Mums
labai gaila, kad Aldonos išpil
dyme neišgirdome visos sto
tos. Savo forma, kaip progra
minių miniatiūrų stota, tiek
prieš tai ėjusi Beesono, tiek
Gaidelio stota yra kiek per ar
timos viena kitai, programos
nenaudai. Jei Beesono stotos
vietoje būtų koks stambus vei
kalas, tai Gaidelio visa stota po
jo atrodytų tikru deimančiuku.
Lyginant tas dvi stotas, Bee
sono miniatiūros yra labiau ra(nukelta į 8 pslj

Redaktorius užbėgo už akių
Reportažas iš Chicagos

Birželio 26-28, Washingtone susirenka Amerikos lietuvių kongresas. Alto pirm- L.
Šimutis balandžio 15 sukvietė
įvairių lietuvių laikraščių atsto
vus spaudos konferencijai, ku
rios metu išimtinai buvo pa
brėžtas Amerikos lietuvių kon
greso Washingtone reikalas.
Po spaudos ‘konferencijos VJko Alto Chicagos skyriaus posėdis, kuriame dalyvavo ir kitų kviestų organizacijų atstovai
bei spaudos konferencijos da
lyviai — lietuviškųjų laikraš
čių atstovai.
L. šimučio buvau kviestas at
stovauti Darbininkui- Dėl dar
bų surištų su Toscos opera, ku
rios lietuviški spektakliai kaip
tik šiuo metu vyksta, negalė
jau Darbininke apie Alto spau
dos konferenciją greit praneš
ti.
Balandžio
24 Darbininko
spaudos apžvalgoje jau mestas
įtarimas
Amerikos
lietuvių
kongresui intryguojančia ant
rašte “Ne šokti ir dainuoti su
važiuojame”. Apžvalga baigia
ma perspėjančiais žodžiais: kad
masinis kongresas nebūtų rei
kalingas tik banketui — šokti
ir dainuoti”. Apžvalgoje tarp
kitko pastebima, kad kongreso
kryptį labiau ir tiksliau nusa
kė dr. P. Grigaitis.
Kaip atstovavęs Darbininkui
(atleis redaktorius, kad naudo
juosi bendru įgaliojimu), noriu
pabrėžti, kad Alto pirm. L. Ši
mutis savo pranešime pirmiau
sia akcentavo ne šokius, dai
nas ir banketus, bet spaudos
konferenciją su amerikiečiais
laikraštininkais,
organizuotos
masinius žygius pas savo distriktų kongresmanus, bendrus
kongreso delegacijos žygius į
aukštesnes administracijos vir
šūnes ir, kas svarbiausia, jauni
mo sesiją, kurią, Alto paprašy
ta, organizuoja Lietuvių Stu
dentų S-ga. Į šią sesiją, kur pa
grindinę paskaitą skaitys prof.
Vyt. Vardys, numatoma kvies
ti eiles svetimųjų valstybių stu
dentus bei jaunimo atstovus ir

stengtis nutiesti jaunimo ben
dradarbiavimo tiltus kovoje
prieš raudonąjį totalizmą Anot
L. Šimučio, jaunimo sąskrydis
ir jų speciali sesija — tai vie
nas iš ryškiausių šio kongreso
aspektų, nes su jaunimu įsilies
nauja banga kraujo ilgame ir
sunkiame Lietuvos laisvinimo
darbe. Kad jaunimas, tarp kit
ko, drauge su europiečiais, af
rikiečiais ir amerikiečiais stu
dentais pašoks ir padainuos,
jei reprezentacinė
studentų
taut. šokių šokėjų grupė pa
šoks “Sadutę” ar kitą kurį šo
kį, tai ar čia kongreso nuver
tinimas?
Dr. P- Grigaitis tame posė
dyje, tiesa, kalbėjo gyvai, dina
miškai. Jis siūlė kongreso me
tu visur pabrėžti svarbiausiąjį
tikslą — kad mes kietai kovo
jam už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą, kad nę šokti
ir dainuoti suvažiaVom, bet pa
demonstruoti savo kovingą nu
sistatymą ... Kiekvienas aky
lesnis dalyvis supratom, kad
šokių ir dainų vardu buvo pa
neigta ne banketas ar koktei
liai, bet jaunimo, dalyvavimo
esmė, — ta Alto pirm. L. šimu
čio ir kitų tarybos darbuotojų
reikšmingai vertinama jauni
mo sesija, kurią Lietuvių Stu
dentų S-ga nuoširdžiai organi
zuoja, norėdama šalia politinio
momento pademonstruoti
ir
vieną kitą tautinę, kultūrinę
apraišką. Kaip teko paskutinė
mis dienomis išgirsti, LE leidė
jas J. Kapočius kongreso me
tu jau nutaręs suorganizuoti
reprezentacinę lietuviškos spau
dos ir knygos parodėlę.
Washingtone yra sudarytas
dr. D. Krivicko vadovaujamas
komitetas, kuris rūpinasi kon
greso organizaciniais darbaisVI, Rmjs
— A. Grybauskas ir J. Pen-

Rochester, N Y., pa
rėmė rezoliucijų pravedimo
žygį stambesnėmis piniginėmis
aukomis.
kevičius,

te į šv. Alfonso salę, kur buvo

lando, Florida, atvyto į Balti-

gimo šventė šiemet yra gegu
Darbininkas .kitą savaitę išeis
tiktai gegužės 6, trečiadienį.
— Liotuvty kryžius pasauli-

dą ir Galiną Leonus. Rokeby
Road. Kai gyveno Baltimorėje,
ji aktyviai dalyvavo įvairiuose
organizacijose, ypač
Dainos
chore, moterų piliečių klube.
Linkime viešnei linksmų atos
togų mūsų tarpe.
Ekskursiją į Vilią Maria Newtown balandžio 26 surengė bū
relis lietuvių. Tuojau po 7 vaimišių autobusas išvyko nuo šv.
Alfonso bažnyčios. Viloje se-

vargais negalais įgabentam lie
tuviškam kryžiui jau išpilti
cementiniai laiptai — paaukš
tinimas. Iki gegužės 2 mano
ma kryžių pastatyti. Kiek vė
liau bus stengiamasi pamatus „
išpuošti lietuvišku gėlynu. Kry
žius yra Vatikano paviljono
sekcijoje ir Meditacijos sodelio
artumoje. Lietuviški berželiai
aikštelėje jau žaliuoja!
—

Pasibaigus

mokslo

me

tam, berniukai greitai ims na
mie nuobodžiauti ir ilgėtis
rai priėmė ir_gerai pavaišino.
draugų, jeigu tiks nenuvykę į
berniukų vasaros stovyklą Kenso bažnyčioje šiemet bus gegu nebunkport, Me.- kur
tėvų
žės 3. Tai viena iš gražiaučių pranciškonų globoje rastų ma
dienų mūsų parapijoje- Bažny lonų poilsį ir gerą priežiūrą.
čios altoriai būna skoningai pa Smulkesnių informacijų teirau
puošti. Klebonas prel. L. Men- tis adresu: Franciscan Monastedelis aukos mišias 8:30 ir su ry, Kennebunkport, Me.
tel.
teiks vaikučiams komuniją.
(207) 967-2011.
Katalikų labdaros vajus, ku
— Newarko miesto ir apy
ris kiekvienais metais vykdo linkės lietuviai LB Tarybos rin
mas Baltimorėje, šiemet prasi kimuose galės balsuoti gegu
NEW YORKE moksleivių ateitininkų vėliavą šventės metu Apreiškimo
deda gegužės 3 ir tęsis iki ge žės 9 d. nuo 4 vai. iki 7 vaiparapijos salėje balandžio 26. Prie vėliavos moksleiviai Margaitytė, Koncė
ir Kregždytė. Nuot r. P. Ąžuolo.
gužės ip. Šv. Alfonso parapijo popiet ir gegužės 10 d- nuo 9
je arkivyskupo paskirtas, vado vai. ryto iki 4 vai. popiet lietu
ATEITININKŲ ŠVENTE NEW YORKE vauja kun. A. Dranginis. Kuni vių parapijos salėje (207 Agas laiškais kviečia Baltimorės dams St., Newark, N.J.). Kas
Aną sekmadienį New Yorke ninku Federacijos Valdybai at lietuvius savo auka paremti va
negali atvykti į balsavimo vie
laikrodis žmones budino viena stovavęs S. Sužiedėlis, Lietuvių jųtą,
gali balsuoti paštu pagal
valanda anksčiau. New Yorko Katalikų Mokslo Akademijai
Gegužės procesija
Marijos pasiųstas balsavimo taisykles.
ateitininkam reikėjo pakilti ir — prof. dr. A. Vasys, AmeriKas balsavimo lapelių dar ne
išsiruošti dar anksčiau,
kad kos Liet. Kat. Federacijai —P. garbei bus gegužės 10 4 v- po
gavo, bet nori balsuoti paštu,
piet.
Visi
lietuviai
raginami
Moksleivių
At-kų
SąĄžuolas,
laiku suspėtų į savo metinę
kreipiasi
į apylinkės rinkimų
iš
kuo
gausiau
dalyvauti
procesi

šventę. Dar prieš pamaldas jungai — R. Pauliukonis
komisijos pirm. Vincą Tiknį
joje.
Tą
sekmadienį
šv.
Alfon

Bostono,
New
Yorko
sendrau

prie Apreiškimo parapijos baž
(41 Houston St., Newark 5, N.
nyčios rikiavosi būreliai, jau giam — A. Vainius, Sr-, stu so bažnyčioje bus šeimų diena,
J. Tel.: MI 3-4090).
kada
per
8:30
v.
šeimos
bend

nučių, moksleivių ir studentų. dentam — A. Vainius, Jr.,
— Kun- Br. Liubinas VasaJų vėliavos pleveno pavasario moksleiviam —A. Balsys, Sek rai eis prie komunijossaulėje- Rytas buvo vėsus, bet retoriatą sudarė V. Ribokaitė
rio
16 gimnazijos direktorius,
Nauji vargonai įdėti į šv.'
ir G. Naujokaitis, atliekąs ka Alfonso bažnyčią. Senieji buvo lanko lietuvių kolonijas- Gegu
smagus.
Bažnyčioje vėliavos išsirikia rinę tarybą.
išimti tuoj po Naujų Metų. Per žės 2 bus Waterbury, gegužės
vo prieš altorių. Sumos mišias p Iškilmingai atliktos įžodžio visą gavėnią buvo statomi nau 3 — Hartforde.
aukojo kuų. J. Pakalniškis, pa japeigos. Vadovavo ir įžodį pri ji. Darbą atliko Moeller bend■ . — Kun. P. Patlaba ir kun.
mokslą sakė kun- B. Kruzas, ėmė kun. J. Pakalniškis, ženk rovė. Vargonus pašventino pre dr. F. Gureckaii. buvę Telšių
priminęs Sv. Dvasią — Ramin lelius segė ir juosteles raišiojo latas L. Mendelis.
kunigų seminarijos klierikų vir- •
toją ir dieviškų malonių Teikė S- Sužiedėlis, asistavo B. Na
šininkai ir savo laiku globoję
Jonas Obelinis
ją. Ateitininkai dideliu būriu vickienė, I. Sandanavičiūtė, V.
'klieriką L. Jankauską, patar
Lušytė ir A. Vainius, Jr. Tik
ėjo komunijos.
naus kun. L. Jankaus iškilmin
Po pamaldų parapijos žemu raisiais nariais į jaunučius atgoms šv. Mišioms, kurios bus
tinėje salėje buvo bendri pus kų pakelti: R- Balsys, R. Bobeaukojamos šv. Kryžiaus baž
ryčiai. Stalai buvo skoningai lytė. D. Kiaušaitė, A. Skėrys,
nyčioje gegužės 24 d. 10 vai.
padengti, valgiai — dar ska A. Surdėnaitė, L. Surdėnaitė,
ryto.
nesni. Sotinusi apie pusantro P. Tutinas, S. Zikaras; į jaunuo
— Vasaros atostogas geriau
šimto ateitininkų ir jų svečių. sius -at-kus — D. Aleksandravi
siai praleisite, atvykę į lietu
Pusryčius paruošė ateitininkų čius, J. Balsytė, P. Baltrušaitis,
vių pranciškonų
vasarvietę
mamytės, pątarnavo studentės. R. Čepulytė, D. Gražiūnaitė,
Kennebunkport, Me., prie gai
Dėkodamas rengėjom už triū E- Juškaitė, A. Kiaušaitė, S.
vinančio Atlanto. Sezonas pra
są, dr. A. Skėrys priminė ir Krivickaitė, L. Malinauskaitė,
dedamas birželio 26, baigiamas
atsiteisimo pareigą: “ką valgei, R. Navickaitė, A. Norvilą, ADarbo dienos savaitgaliu. Pra
ką gėrei — reikės užmokėti” .. Pranckevičiūtė, R. Stonytė, J.
šoma iš anksto rašyti arba
Nereikėjo mokėti tiktai
už Vainius; į vyresnius atškus —
skambinti:
šventišką ir mielą nuotaiką- Ji A. Bobelytė, J. Juškaitė, V.
— Dail. Br. Murino kūrinių
prasitęsė į iškilmingą posėdį Keraminas, L. Kiaušas, G. Ma
paroda Clevelande yra nuo bir
VIDA STRAZDAITĖ
linauskaitė, M. Sandanavičiūtė,
toje pačioje salėje.
želio 26 iki gegužės 3 Čiurlio
J. Surdukevičius; į stud. at
nio namuose. Išstatoma apie 30
Paskirta LB stipendija
Posėdį pradėjo New Yorko
kus — T. Aleksandravičius, Maliejinės tapybos ir akvarelės
studentų ateitininkų draugovės
Lietuvių Bendruomenės New kūrinių. Parodą rengia LB I
Ąžuolaitė, P. Ąžuolas, R. Graupirmininkas A. Vainius, jauna
dušytė, S. Gedvilaitė, V. Gerd- Jersey apygarda tarp kitų prie apylinkės valdyba.
sis. Mat. šią metinę šventę su
vilis, B. Jasinskaitė, L. Minkū- monių ryšiam ir bendravimui
rengė draugovė visiem New
naitė, V. Radzivanas, K. Sąma- su jaunąja karta stiprinti ski
Yorko ateitininkam, šventė
ria metam 500 dol- negražina pendijai gauti yra surinkusi
taitė, L. Žarsk-aitė.
taip pat buvo susieta su nau
kandidtė R. Šimkutė, į savo
mą
stipendiją.
Gražus ir gausus atžalynasjųjų narių įžodžiu. Jų iš viso
Sveikinusieji linkėjo augti tvir
Stipendijos komisija,
atsi studijas įjungusi ir lituanisti
buvo 40; pirmą kartą New Yor
tam krikščioniškais principais žvelgdama į kandidatų aktyvu kos dalytus. Ji tačiau savo tei
ke toks didelis būrys.
ir stipriam lietuviškuoju są- mą lietuviškoje veikloje, į jų sę į stipendiją perleido mate
Prie prezidiumo stalo buvo moningumu- Ateitininkų him pažangumą moksle ir materia rialiniu atžvilgiu labiau para
pakviesti: New Yorko moks no žodžiais padrąsinti stoti linę padėtį, rado, kad iš sti mos reikalingai kandidatei, iš
leivių at-kų kuopos dvasios va į kovą garbingą, dirbti, kovoti pendijos kandidatų daugiausia eilės daugiausia taškų surinku
das kun. J. Pakalniškis, Ateiti- dėl Lietuvos!
(K.)
taškų 64-65 mokslo metam sti- siai Vidai Strazdaitei, kuri stu
dijuoja chemiją Georgian
kolegijoje, Lakewood, N. J.
K.

J. A. V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NEW JERSEY APYGARDA

1964 gegužės .9
ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE
180-2 New York Avė., Newarke
rengia

*i

Stipendijų įteikimo KONCERTU - POBŪVĮ
Programoje:

solistas Benediktas POVILĄVICIUS

i.

NEW YORKO studentai ateitininkai, davę jtod}. lt k. j d. pirmoje eiMje: B. Jasinskatti, S. Gedvilaite. M.
Ąžuolaitt, K. Samaitaitt, R. Graudviyti. stovi — V. Radzivanas, L. Zaokuti, T. Aleksandravičius, V. Gerdvilis. Trūksta P. Ąžuolo ir L. Minkūnaltts. Nuotr. P. Ąžuolo.

Bilietus įsigyti: Tel. OR 2-1107 V. Dilis
Bilietai $5.00 — Studentams $3.00
PELNAS STIPENDIJŲ FONDUI
Pradžia 7:30 vai. vak.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelaea 2-1079

iš Bostono
akamponuoja ALGIRDAS KAČĄNAUSKAS

VAKARIENE - ŠOKIAI

Visi kailiniai siuvami mūšy siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami
bet ka ateikite pas mus ir jsitikin. site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kailininius apsiaustus Salikus
(stols). Galite pasirinkti iš didelės
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio,
minko ir kitų dirbinių.

i

•

CHelaea 2-0535

ALEX PINANT
RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI
190 WEST 2Sth STREET
NEW YORK, N. Y.
Roorn 402

IBM m., gipiBo 1 <L, »wr. 3Ž

brotherhood week

Our Best VVishes to the
Franciscan Fathers and all our
Friends

Our very best wishes
to the Franciscan Fathers
und our Friends and Patrons

Hspnv and Jovous Brotherhood
VVeek to all our Friends
and Customers

YORKVILLE. PHOTO STUDIO j
Commereial Photographers
Legal - Accidents
Natūrai Color
1534 Third Avenue

WOND2R BREAD

|

i
j

8Cth Street on Third Avenue
New York City

534 Elison Place
Paterson. Ne*.- Jersey

Our best vvishes to the
Franciscan Fathers and our
Friends and Patrons

L. JOHANNESSEN ’

Commerctal Plastics
and Supp'y Corp.

Automatic Transmissions
and general aulo repairs
Hody and Fender Work

C30 Broadvvay. Nevv York. N. Y.

6418 Sth Avenue. Biooklyn, N. Y.
SH 5-9627

Our best vvishes to the
Franciscan Fathers
and our friends and patrons

Happv and joyous Brotherhood
Week to all our friends
and customers

Commerce - Ennis
Desk Co., Ine.

TOFFENETTIS

Kearny, NJ. “Rūtos” anssmblio pavasario balius bus gegu
žės 2 gražioje Sopulingosios
Dievo Motinos parapijos salė
je. Davis ir Berger Avė. kam
pas Programoje ansamblio so
listai. duetai, trio, mišrus, mo
terų ir vyrų chorai, šokiams
gros visų mėgiamas R- Butri
mo orkestras. New Jersey ir
maloniai
apylinkių lietuviai
Vakaro
kviečiami dalyvauti.
pradžia 8 vai. vak.. programos 9 vai. vakaro. Bilietų kai
na 3.50 dol., perkant iš anksto
— 3 dol. Bilietus galima gauti
pas ansamblio narius
(a.)

10, sekmadienį nuo 12 iki 6
vai. popiet LCCC mažoje salė
je (6 Davis Avė). Balsavimo la
pelius balsuotojai gaus vietoje.
Kas negalės atvykti prašoma
krepitis į balsavimo komisijos
pirmininką J. Kiaušą, 19 Kingsland Avė-, Harrison, »N.J-, telf.
HU 2-0731). Balsavimo lapeliai
bus prisiųsti ir galės balsuoti
paštu. Balsuoti turi teisų kiek
vienas lietuvis, sulaukęs 18 me
tų.
šeštadieninės mokyklos va
karas bus gegužės 16 šeštadie
nį 6 vai. popiet lietuvių para
pijos salėje. Meninę programą
mokyklos mokiniai
Rinkimai i JAV LB Tarybą. išpildys
Balsuoti bus galima gegužės bus deklamacijos, dainos (cho
ro). duetas, Jautimai šokiai ir
kt. Šokiams gros mokinio L.
BAYONNE, NJ.
Kiaušo
suorganizuotas mokinių
H Lietuvos vyčių veiklos
Yorko ir New Jersey apskri orkestras. Pelnas skiriamas mo
(In.)
ties kegliavimo lyga baigia savo kyklos naudai.
sezoną gegužės 9 7:30 v.v. lie- <
tuvių piliečių klube, West 25
TO PLACE,
St. ir Broadvvay. Programai va
YOUR AD
dovauja lygos sekretorius AnCANCEL OR CHANGE
thony Mankus.
Call LO 3-7291
Lyga jau senokai veikia ir
vyčiam daug pasitarnavo pro
RESTAURANTS
pagandos srityje.
F.V.
Snburban dinin» with a
Continental flav^r

Houses
BOUGHT FOR ČASH
Estates
Over 1000 Homės for Sale
Noouligation
Open 7 days
APEX REAL ESTATE

716 B'way. Brooklyn
EV 8-3400 -1-2-3

Reikalinga moteris namų
ruošai dvi dienas savaitėje. Ne
reikės virti, nėra mažų vaikų
Skambinti 516 L0 1-157*1isnucmuoįama 1 ar 3 kamYra
bariai, su ar be baldų,
elektra, cent- šildymas, gazas,
šiltas vanduo, virtuvė su šal
dytuvu ir kiti patogumai. Tei
rautis po 5 vai. vak- EV 6-09
23.
Parduodamas 6 šeimų nzmas
už labai prieinamą kainą.
Kreiptis: Ev 5-4394

Išnuomuojamas VVoodhavene
butą iŠ 5 erdvių kambarių
antrame aukšte. Skambinti HI
1-6491.

MARCPIERE

Your Hosts:

Peter Corte - Marce Gardenghi
Rte 110. MELVTLLE. SJ.
CHapel 9-8221

if you are visiting New York —
or just dining out — treat yourself
to the Best —
REX RESTAURANT

Continental Food at its sunerb Best
147 E 60th Street. N. Y. C.
TE 8-9739
TE 8-2024
TOY WAN RESTAURANT

Cbinese Cuisine at Its Best
Cocktails served as vou likę them
Open Seven Davs
194 Canal Street. Nmv York Citv
CO 7-2221
Alitalia Restaurant Exc»’!ent Italian-Americcn food. lunch^ons. din
ners. orders to take ori. pizza. home
catering for small parties, etc. Ooen
7 days tacross from Minenla Thectre> Pbone orders ac<~cpted Coli
PI 6-8673 — 121 Mineola Blvd. Mineola. L. I.

Fn- ’-o”r weddin<r’ Its the Wakefield Terrace under the personai snpervjsion of Al Ciardullo m'T. Complete caterin? service. 2 new ballrooms. bnnquet«. sbo'-ers. nartris,
etc ; rriirio-’s "rouns m^rirl co-'si-

241 St. (cor. White PI. Rd.» Bronx

FRANCES BELL

Išnuomojamas 4 kambarių
butas su šiluma, pirmam aukšte. prie Jamaica linijos, netoli
Highland Parko Teirautis vakara^ nuo 6w. tel. TA 7-6617.
Išnuomojamas nuo liepos 1
suaugusių šeimai 5 kambarių
butas antrame aukšte, Vieta
graži, prie Forest parko, geras
susisiek mas. Skambinti teief.
IH 1-9720

Cypross Hlll» sekcijoj išnuo
muojamas butas iš 5 gražių
kambarių, pirmame aukšte su
visais patogumais. Pageidauti
na suaugę žmonės.
Kreiptis
AP 7-0284.

125 V/'-st 55 Street. CTr^le 7-8920
One of the fe>v resteurants in Ne’"
York that bas rot raised its nri“e
in manv y«*ars Tm ssni'* hi“,h n"alitv prevails. as does the gracious
«»•—ice Airv’snhcre is frienūl" an<
infoimal. food has a liomeruade flr
vor. S'»«ielties: Prime Rihs of r'eer
Soulhem Fried Chi fren. Roart Le"
o.' Spring Lnmb. Homemade <k.«ser’
Lnneheon ta’h d hole fr •
$1 10. dinncr tabl»- <1 bote from $1 Ši
to $3 Spėriai Chiklren s Trt-nerr
Altrnrtivc bal onv for parties up to
“0 O’en daily from 11 30 a m. t<
8.30 p m
For Better Wedding and
Week-End Dancing
TUYTDO BALLROOM
Offer the Finest
Call Fred - RE4-7335
210 E. S6’h S?r-et f- 3 d Avenue
New York City

WEDt>IN«

For the Finest of Food

Lenox Chalet — Modcrn luxurious
Baltrooms for all occasions. accommodate 75-1000. beautifully catered
dinners and buffets for personalized
weddings. Moderate prices. completely air conditioned. 254 E. 2nd St..
off East River Drive. Houston St.
Exit. N. Y. C. — OR 3-1890.

43rd Street and Broadway

CLEANERS
E Z WAY Automatic Drv Cleaning

Thomas P. McGuire
Ine.

(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 sweaters, 2 pair
slacks. 2 ladies blouses. 3 scarfs or
1 pair wool gloves. — TR 6-9964 —
Hours 8 AM to 9 PM.
G -od Home Keepers Laundry and
Cleaners (Yankee Stadium area) —

Qualitv dry cleaning. rapid service.
complete landry service! — Drapes.
blankets. eurtains. fumiture covers.
bridal gov-ns. rūgs shampooed and
cleaned; free stora ge & mothproofing. free pick-up - delivery. — 844
Gerard Avė., Bronx. NY. ME 5-0417

New and Used Office Fumiture
Bought - Sold - Rented
Refinishing — Repairing
Desk Files. Table, Chairs
791 2nd Avenue. New York City
M U 2-254“.

New York City, N. Y.

Happy and joyous Brotherhood
Week to all our friends
and customers

HATFIELD BROS., Ine.

In the I-Ieart of Greenwfrh Village
Famous for Exotic Curries
Italian Spe* Kilties
Steal'.s and Chops
Your Lošt
Peter Mengrone
Open daily 4 PM to 2 AM

Pews and Mili Work
28 Cortland Street
Tarrytovvn. N. Y.

170 Bleecker St.. N. Y. C.
Cor. Sullivan St.

914 ME 1-1010

AL 4-8855

Turk Hill Road. P. O. Box 298

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

265 Jericho Tpke.
Florai Park. L. I.

914 BR 9-8226

LITAS INVESTING CORP.. Ine,
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki
12'v ir konservatyviai į trumpalaikes- užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus “mortgage”. namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir į Akcijų Biržą, šiuo metu vienos
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. ši kaina bus pakelta.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė.. Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799
arba
A. VEOECKAS. 83 Morgan St.. Stamford. Conn. — Tel. 325-0997
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

Best wishe>. .o the. Franciscan
Fathers and all our Friends and
Patrons

F L 4-2105

Brewster. N. Y.

KVIETIMAS

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Imported and Domestic VVines
Liguors - Champagnes
Fancy Gift Bottles
Special vvrappings for all occasions
FREE DELIVERY

GENERAL CONTRACTORS

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

M U 6-2764

THE HOUSE OF FORST

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST.

BROOKLYN 6. N. Y.

Telefonas STagg 2-5938

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

Our Very Best VVishes

Happy and Joyous Brotherhood
Week to all our friends
and Customers

To The Franciscan Fathers

and all our Friends

JOHNNY’S

THE

DELICATESSEN < L1QUORS

Apdraudimas gyvybės, namų, automobily, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet.
Tel. VI 7-4477

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

TOMLIN COMPANY
210 Central Avenue

BAKERIES

VA 1-6660

Pu n jai)
Reslaurant

AUTO REPAIRS

GR 7-5000

BALIUS, RINKIMAI, VAKARAS

A comple*' and dignifi d service
vvithin the menns of ail
ChapeLs in all Boros
C4-19 Metropolitan Avenue
Middio Vill:t<« L I.

Happy and jovous Brotherhood
We»k

H;'.t<nv and 'ovosis Brotherhood
\Veek to all rur friends and
customers

JUOZAS IR LIUCIJA MAŽELIAI, susituokę balandžio 26 *v. Teresis bažnyčioje Staten island, N. YNuotr. V. Maželio.

HESS MILLER
FUNERAL HOME

AT 9-1449

201 SH 2-8770

Our Best Wishes to the
Franciscan Fathers and all our
Friends and Pat rons

233 MIDLAND AVĖ.
TUCKAHOE. N. Y..

Jersey City. N. J.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
LEFFERTS BAKERY

Savininkės Louise Weins asmeniš
koj priežiūroj kepyklos geriausios
kokybės gaminiai patenkins visus,
kurie yra pratę naudoti tik geriau
sią maistą — vedybų gimtadieniti
tortai, sviestainiai. 135-07 Lefferts
Blvd, Ozone Park, Oueens, VI 3-9151
RAY’S
ITALIAN BAKERY

45 Railroad Avė., Valley S^ream.
L. I. — Fresh Bread and Rolls
baked daily on our premises. Deliveries made to homes and Stores,
sehools and churches.
CO 2-7610

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

DISPLAY

MT. MANRESA
RETREAT
HOUSE

R'>n'rintA« links-nr-i šventri ar drau
gijos pobūviui? Užtikrinkite pasisekim“ užsakydami tortus nas JACK
<rrn^Et L’s bake shop. 343:’,
E Tr^raont Ava . Bronx. N. Y., t' i.
TY 2-1433. — Tortų, pyragų ir kitų
kepsniu sneeialistai. Tenkiname jū
sų pageidavimus.

STORE — SHOP
ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE

Geriaurta kiauliena ir kiti mėsos
produktai urmu ir macais kiekiais.
Kasdien šviežio® — namu gamybos
••Kieibassy”. 1927 Washington Avė.
Bronx 57, N. Y.
TRemont 8-8193

PARAGON
PAINT A VARNISH
Corporation

549 46th Avenue

FIRST HOUSE OF
RETREATS FOR
AMERICAN
LAYMEN

MOVERS
*“av phone

MElro=e 5-9196

Nigth Phbne

Happy and Joyous Brotherhood
Week to all our Friends
and Customers

Founded 1909

WEEKEND CLOSED RETREATS
FOR LAYMEN
CONDUCTED BY THE
JESUIT FATHERS

731 Melrose Avė., Bronx 55. N. Y.
"For the Bert Mm’e” call CL 7-2521
Bogart-Camin Co. Van Service —
Moving 4- Storame servin? all 5 Boros and Long Island. From 1 piece
to a complete home. Call us for rate* J
and free estimates. Past. reiiakle. ;i
Eart 93rd
Street. Brooklyn. N. Y.
Į

Tel. AL 4-8319

New York 2. N. Y.

For Reservations:
Call: SA 7-3344
(Area Code 212)
Write:
Mount Manresa Retreat House
239 Fingerboard Road
Staten Island, N. Y. 10305

RE PUBLIC
Lkpior Store, Ine.

Town Rose
Bake Shop
542 East 14th Street

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

Nevr York City
OR 3-1164

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

MORAN LAUNDRY

TOURS

INC.

RAYS LIQUOR STORE

Corning to the Workl’s Fair or va-l
cationing in N.Y.C. For tours v.-heni

The Finest of Laundiy
1732 Nostrand Avenue
Brooklyn. N. Y.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo

in N.Y.C. call LT 1-2828. Crosaroads!
Sightseeing Corp. Escorted leeture]

tours via air conditioned buses. special consideration to religtous groups
and soeieties. Make your reserva-J
tions now! 1572 Broadvvay. N. Y. C.j

Happy and joyous Brotherhood
Week to all our friends and
customers.

tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyro.
RICHMOND HILL, N. Y.

103-55 LEFFERTS 8LVD.

-Telefonas: Vlrginia 3-3544

Call BU 2-4477
Ask for RICHARD

H. W. MALĖ
Happv and joyous Brotherhood
Week to all our friends

58 Family — Queens
į
Elevntor. Inrinerstor. Oil Burner.Į
4 Rcom Apt.. and "ood Falary. |
Telephone 9 AM to 5 I’M wccl:days:l
■

MU 7-5136

*

<-

BOMBAY INDI A RĘST.

GRANE SAVINOS & Loan Association

For the Finest of Foods
465 W. 125th Street. N. Y .C.
Call UN 4-9634

Vlrginia 3-3605 — Photostats and Framing. Wedding, Portrait. CančHd.
Children. Cornmunion. Cnnfirmation. Griadvntton. Reproductfons, Commerctal
LIBERTY ART PHOTO STUOIO
I2JL11 Liberty Avenue. Rlchmond HU1 N. T. 11419
Studįo hours 9:30 to 9 - - elosed Wednesday — Sun. 11 to 5:30 • F. ERBA

' I

| i | i , s 7"
'
llll '
' X
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»

B. B. PIETKIEWICZ, Pre»

EMU. A. LANGU
MOVING and STORAGw

Laksi and Long Dirtnncc Movere

200 Orchard St.

322 UNION AVĖ.
BROOKLYN II. N Y.
Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager

CYpress 8-8250

‘Fort or Wert Lange Movė the Bert’

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

RA 9-7420

SUPERINTENDENT
Stanley’* fpmnus Pipe f- Cigar sto™
•’Pipes and Ci^ars are better for
your health”. Pipes from England:
famous Dunhill. Charatan. Sarioni:
all fanrnus, brand of nipes and ci
gare at lo'v nrices. Mail orders fiTled
nrormtl*'
renri<- njrv": 709
Avė. at 23rd St. NYC: WA 4-5224.

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

Long Island City, L. I.

LONG FRENCH BAKERS

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

Our Best VVishes to the
Franciscan Fathers and all
our Friends and Patrons

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS • VAIKŲ
įvairių progų: vertinių, krikttynų. gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti senų fotografija? Jums geromis aųlygomLo
padarys —

VYT. MAŽELIS

17 and Rockwell Street.

Tel. LAfayette 3-ltMtt

Nemokamai virta automobiliam*

41 /2 %

INVF5TMF.NT
ACCOUNT^

Mokama nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d duoda dividendus už visa mėnesi
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d
Prašome aplankyti naują mūsų narna
VALANDOS: Plrmd ir ketvirt 9 00 iyto
8 30 vaka o. Antrad ir
penktadieni 9 00 ryto — 5.00 vakaro. Svštadieruua
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

į

19M ml*

______

1 A, nr, 32

_____ PAPlNINKAB

TO PLACE,

WlSS & KATZ, INC.

YOURAD

Sį sekmadietų mūsų futbolokomanda turi progos įrašyti lie* |
tuvių vardą į New Yorko 1964
metų futbolo istoriją. Bet
priklauso nuo to, ar atiteks
mūsų atletams Knickerbockerio taurė. Sužinosime sekma
dienį. Baigmėje LAK žaidžia
su Spring VaHey SC. Sis viene
tas lygos pirmenybių rungtynė
se mus yra abu kartus nugalė
jęs ir kiekvieną kartą 2:1 san
tykiu. Mūsų futbolininkai tu
rės daug geriau žaisti negu pe
reitą sekmadienį, su
Kolismann. SC. Mūsiškiai betgi pas- ’
kutinėse rungtynėse
parodė,
kad gali susikaupti ir gerai ko
voti.
Rungtynės įvyks neutralioje
aikštėje,
gražiame
Throggs
Neck stadione, Bronx, N.Y.
Mūsiškiai ėia yra daug kartų
žaidę ir per 13 metų vos du
kartu pralaimėję. Tikėkimės,
kad aikštė jiems ir šį kartą bus
laiminga. Rungtynių pradžia 2

1964 Rambiere All Modele. A few
1963 modetateft over. Drastically
redueed. Fine selection of used can,
every car aoMvrtth guarsntee.
CAVALLO - KAPPLER. INC.
49-05 Rooaevelt Avė., Woodside 77.
N.Y. teL Hl, 6-9300 (Bitas SL Statfon IRT Subway)

THE DMNE WORD
raMy INiK.

""■■■

■

■

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

V/AGNER THEATER
110 Wyckoff Ava, prie OeKalb Avė.
Brooklyn-Ridgewoo<L tel. VA 1-2813
K»u atidarai Penlr*adienjaia 6 vai. p.p.
SrMadirniaia Iki fllmos pabaigos.
Trrčtadlcntais — 'J vai. dienos.

Penktadienį, gegužės 1 d. — iki
Trečiadienio, gegužės 6, 1964

Didinga spalvota filmą
"LA PALOMA”
*

Vaidina:

B. John*. K. Bfthm. R. Stephan ir k.
Prlrdlnė flllaa:

"Einmal noch die Heimat sehn"
lr.r,*yl*yJ* Vol<lstl)o« sav.-'t. apžvalga

GIRARO, PA.
. . .
.
. .. -

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mttaų Įstaiga taip pat sutvazkp pramogines ir bižnio keliones |
visus Sovietų Sąjungos valdomus yraštus. Mes parūpiname vizas,
sutvarkome rezervacijas ir kt Smulkesniems informacijoms rašykite/skambinklt daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europą

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

■

ARMOnO STUMOt

John M. Armienin—-Deeitaer.Cteaftem«n Ecclesiastical window8, lėaded
windows» stained giaas mtodows — >
Free Estbaates. 104 Raiiroad Avė.,
Hackensack, N. J.; 201 HU 9-6181.

$1595

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina sitintinj draugams ir giminėms j bet kurią SSSR dalį
Licensed by V/O Vneshposiltorg

SKYLINE SPORTSCARS,

INC.
6502 Nėw Utrecht Ave^ Bjklyn
Tel.: CLoverdale 9-7199

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

LAK-Kollsmann SC 4:0 (0:0).

4

teįlprayera.
Wrttaitejte41Bftteaėtion

SOOtTV OF

Jauniai 11 vai.
Brennan
Field turi pirmenybių rungty
nes su Kollsmann SC. Mažu
čiai žaidžia šeštadienį 1 vai. su
BW Gottschee
Metropolitam
Ovai.

Nors ir laimėjo, bet pereitą
sekmadieni, mūsiškiai žaidė ne
kaip. Tik antrojo kėlinio gale
mūsų vyrai atkirto. Prieš tai
'buvo tikrai liūdnas vaizdas.
Budreckas turėjo auksinių pro
gų, bet be reikalo delsė, Klivečka neišnaudojo 11 m. baudinio,
Vainius pliekė kamuolį, kur pa
puolė. Schilli pirmai komandai
dar per silpnas, o Musso atsi
rado tik kėliniui įpusėjus. Ge
rai, k?.d Kcl-smaim šį sezoną
dar be taško, silpnas ir mūsų
gynimui -dau^ gahrosūkao mesu- darė. O galėjo būti ir blogiau.
Pasigęsta Remezos H , kuris ga
lutinai turėjo pasitaisyti
po
susižeidimo, kad be baimės ga
lėtų žaisti taurės rungtynes se
kančią savaitę. Jankauską var
tuose vykusiai pavadavo Žad
vydas.
LAK į Brennano aikštę išėjo
šios sudėties: Žadvydas; Vait
kevičius, Remėza I; Vainius,
Trampas. Daukša; Budreckas,
Musso, Klivečka, Schilli, Vasi
liauskas. Didesnę rungtynių da
lį mūsiškiai per daug nesisten
gė, o Kollsmann, SC buvo silp
nas. Vienintelį pavojingą ka
muolį puikiai sugriebė Žadvy
das- Antro kelinio gale iš to
lau surizikavo Budreckas, ir
gražus šūvis davė mums 1:0.
"itar apries ”taT jiT tolimas šūvis
buvo vartuose, bet, teisėjui ne
spėjus pamatyti, vartininkas ka
muolį išmetė į aikštę. Nepra
ėjus vienai minutei, Musso šal
tai įmušė iki 2:0. Gražiai susi
derinę kairiajam 'krašte, Klivečka-Vasiliauskas abu pasiekė
po vieną įvartį, ir LAK rung
tynes laimėjo 4:0. Taigi lentelė
je pakilome dar viena vieta
aukščiauJauniai pralaimėjo Blue Star
1:2, o mažučiai Šeštadienį, įvei
kė Minerva 4:2.
Atletas.

un OBCagABD 8Tm O.a
TA GB 7-1130
DIDMENV IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eihttta, apsiaustam. makneKm ir kt
■ Audiniai angUŪraa far vietinis vilnos, šilko, medvilnes
■ SpęcMHai tensa kainos stanOMit aadinhm | aislial
• Mes Išdidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
natarnauti kHjentam Prašome užeiti ir painSHlrW

VIDAS MONTVILAS ir Giedrė Oėelytė susituokė balandžio 25 Maspetho
lietuvių parapijos bažnyčioje. Vaišės buvo Travelars viešbutyje. Nuotr. V.
Maželio.

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

vo varžovus pasekme 6:0. Marcinauskas (Šiauliai) 41/*, Lazdauskas (Šiauliai) ir Onufrijenko (Raseiniai) po 3 tš. Janu
šauskas (Mažeikiai) 2 , Stan
kevičius (Panevėžys) ir Beržanskis . (Telšiai) po . 1 tš. NLietuvos susidomėjimas šach
matais buvo didelis- Lietuvos
rinktinė nuolat dalyvaudavo ša
chmatų- olimpiadose. Itin pasi
žymėjo 1933 m. —Folkestonę
ir 1937 — Stockholme._

Tarpzoninės p-bės (įvyksta
kas treji metai) netrukus pra
sidės Amsterdamo mieste, Olandijoj- Dalyvaus 24 atrinkti
iš viso pasaulio^ Praeitas tarpzonines p bes 1961 m. Švedi
joj laimėjo JAV atstovas Bobby Fischer,. tačiau jo dalyvavi
Lietuvos meistrų klasėj bu
mas dabar p-bėse tebėra su
klaustuku. Buv. pasaulio meis vo 13 šachmatininkų: Abratras B. Smyslov Anglijos žur mavičius, Arlauskas, Birmanas,
nalui CHESS pareiškė, kad iš Disleris, Luckis, Machtas, Mi
jaunųjų dalyvių gerų vilčių tu kėnas, Škėma, Tautvaišas, Vai
ri Portish, Larsen ir, be abejo tonis, Vistaneckis, Žilevičius ir
jimo, Fischeris. Jis netiki, kad Žukauskas.
Fischeris nesirengtų dalyvauti
Amsterdame.
REAL ESTATE

laimėjo 56 partijas, 11 lygių
jų ir 4 pralaimėjo. Sumuttaahs
•užtruko 7y2 vai-, davęs pasigė
rėtinų partijų. Čia pateikiame
mūsų skaitytojams jo laimėtą
partiją su meistru A. Smxbinu; pastarasis žaidė juodais.

Karaliaus gaminto partija. 1.
e4 e5 2- f4 e:f 3. Rc4 Žf6 4.
Žc3 Rb4 5. Zf3 Ve7 6- Vė2
0-0 7. ę5 R.c3 8. D:c3 Žh5, 9.
0:0 Be8 10. Ve4 c6 11. Vd4
b5 12. Rd3 g6 13. R:f4 c5
14. Ve3 Žc6 15 R:b7 16. Beal
d5 17.e:d6 Vf6 18. V?B+ B:V
19. B:B4- Kg7 20. R:Žc6 Ž:Rf4
21. d7 Že2+ 22. B:Ž R:Rc6
23 Že5' ir juodieji pasidavėMassacbusetts
-Connecticut rungtynės. įvyks
gegužės 3 Bostone, Boylstono
klube. Pradžia 2 vai. MSCAss’nnuolat pabrėžia, kad iš 5 Mass.
komandos laimėjimų keturi bu
vo pasiekti šių eilučių auto
riaus vadovybėj. Connecticuto
komanda laimėjo tris kartus.,
Kasmetinės

Lietuvos šachmatų veteranas
Vladas Mikėnas tebepirmauja
dabar vykstančiose Lietuvos pbėse. Vilniuj. Po 7 ratų, Mi
kėnas turėjo 6 taškus. Vistaneckis (Vilnius) ir L. Ambrozaitis (Kaunas) po
tš., ki
tas kaunietis Butnorius su 4
tš- iš 6.
' *
Prieš 20 moty šii
(1944 geg.) įvyko N.
vos provincijos p-bės, į kurias
buvo sukviesti geriausi to me
to provincijos atstovai. Laimė
jo Ignas Žalys, Ukmergės gim
nazijos mokytojas (dabar gyve
na Montrealy) Įveikęs visus sa

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

L & S SERVICE STATION

TURKIŠKŲ ŠOKIŲ

New — N»w '— New

Hi-Rąnches 6 to 8 Rooms •
Basėmerits Garage
From 118,990
Ranches and Colonials available

BRENNAN
Phone 516 CA 1-5506
3900 Sumišė Highway
■ , Seaford^L-I-

APART. FOR RĖKT

FUNERAL homes
ŠERIO MONŪMENTAL WORKS
Mfrs. & Salėsi-— Established 1937
Monuments for all cemeteries. Buy
direct fronr Ittrt dftd save! Display
and Plant on JPremises. All _work
guaranteed..—
Baretto SL Bronx,
N. Y. Tel. DA 8-22Ž3; -after 5 P.M.
phone 516 PR 5-6030.
O’Shea Funeral ^Home under the direction and ownerąhip of
Mr. CHARLES y. O’SHEA Jr.
Families will appreciate the moderate funeral- ęost, būt a dignified superior funeral Service giving solace
and comfort to those in grief. — 2515
North Jerusaltm.Rd., East Meadow,
L. I. — TA 6-1010.
GLENN R. COOK
Distinguished ^Funeral Service at
reasonabie ratąs. Chapels in all boroughs, 2 bločks north of Catholžc
Church. 28 'DeVtoe SL, Syosset, LJ.

(516) WA 1-1372

CANCRO FUNERAL KOMES,
.
Ine. .
3710 White Ptains Rd., Bronx
Dignified and Bconomical
Fanerai Service
Chapels available in all Bonos
KJ 7-6464

To accommodate your World's Fair
visitors in clean rooms with cooking
facilities, try a

UN4ONOALE
FUNĖRAL HOME
Michael Oriando, Funeral Director.
A personalized, dignified Service
Facilities available everyvhere
599 Jerusalem Ave^ Uniondale, L.I.

KENNAN HOUSE

IV 1-0173

FLUSHING

Near all transportation. Day. Week
or Month. — Cut out and save. —

AMAZING PRCCESS

MOKYKLA
Esso Servicenter
Adas Tires - Batteries
Turkų stiliaus šokio pamokos pra
------ Expert Auto Rępairs ------ dedamos naujiems ir pažengusiems.
790 - llth Avenue. New York, N. Y.
Galimybės profesionalų treniravi
, C| 5-9672
mui Skambinti U N 5-3752, 12-5 pm.

Syosset Funeral Home

MASSAPEQUA - SEAFORD
VVANTAGH

CHAIR $6
SOFA 312
Bottoms rebuilt likę new, 10 year
guar. New heavy webbing, spring
interlocked, dust proof lining. Chair
cushions rebuilt 85; foam rubber
cushions, all sizes; fumiture expertly shampooed — ALL BOROS —
EV 4-0078
MU 9-0566

IMPERIAL AUTO BODY Ine. Collision work, body & fender repairs,
refinishing and repainting, color
matehing, all tvpes of welding, 24
hour towing - Insurance appraisals,
guaranteed work. Call NE 9-9077,
96-14 Northern Blvd., CORONAQueens.

✓ .■

Fischeris Chieagos simultane

Dažai dažymui iž lauko. Mūras, me
dis, cementas arba "stucco”. Dova
nai katalogas ir 100 spalvotų chips’.
Pirmos rūšies įvaizdis dažai stogam
ir sienom. Kainos nuosaikios. Kreip
tis adresu Paint-Point Products C04
Inc^ 99 S. 6th Street Breoklyn, NY
Tel. ST 2-4560.

LE 9-4315

BOWLING

FLUSHING — Modern Furn. Apt.
1% blocks to World's Fair: near aū
transportation and shopping. Phone
914 SW 3-4814 or write — Theresa
Wing. 10 Pietro Drive. Yonkers. N Y
—— Cut Out and Save------

CANARISE TERMINAL LANES
Aftemoon Bowling 25C per game.
Saturday aftemoon—50ę per game.
Now making League reservations
Summer and Fall. Snack Bar. Call
for reservations CL 7-9893. 8813
Foster Avė., Brooklyn, just 1 block
from Remsen.

World’s Fair arrangements for individuals, groups. firms, teachers,
churchės, stųdents, at discounted
prices can inclutie: transportation,
hotels, tickets of admission, meata,
rideš.'7višltš''to exhiblts, multilingual
guides. VISTA Travel Service, Ine.
437 5th Avė., N.Y. 17 NY MU 5-8725
BRICK WORK
Spring Special — May 1 to June 12
on Repairs. All work done at rea
sonable rates. Special consideration
to religious groups.
516 GE 7-2715
— No Job too Big or too Small —

Jackson Heights — Reserve rooms
now! Worlds Fair visitors also
groups up to 20, 10 minutes from
Fair. Free parking, cooking facili
ties. Call or write (212) NE 9-2693
A. B. 30-29 85th Street, Jackson
Heights, New York.
Cut out and save this Ad!

1DANIEL D. CHAPMAN
Insurance—all types. Our aim is to
establish the finest reputation for
honesty, integrity and dilligence. —
May we serve you’: FREEPORT,
211 S. Bayview Avė. (North-East
comer Rose St. and Bayview Avė.)
212 FR 8-0999
PARK CITY PRESS INC.
COMPLETE PLANT
Photo Offset, Letter Press, Bindery ,
Color Brochures
3460 Great Neck Road
N. Amityville, L. L
516 MY 1-2700

ELECTRICIANS
C & V ELECTRIC LICENSED
ELECTRICIANS
Rešdencial - Commercial
Industrial Wiring
JOHN MAHONEY —TW 9-8200

'■

SCH ALLER&WEBER
V

AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
•
’ f
Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
|

• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ........................AL 4-5456
• NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street ................ CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ................. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue .................. Dl 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt Pleasant Street .................... C H 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ............... Lt 2-1767
• 80. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ........ Tel. 268-0068
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................. TL 6-24/4
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Ctncago Avenue ............. BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............. WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............. TO I-1U68
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................... VI 1-bob5
• GRAND RAPIDS, Mich. — 63o-38 Bridge St., im.W. GL 8-2z„6
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............. 1O 7-157o
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin A v., Tel. 233 8030,246 0215
• IRVINGTON 11, NJ. — 762 Springfield Avė............... LS 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fittn Avenue ............... Kl 3-0440
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė........................ GH 6-2/81
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEWOOO, NJ. — 126 - 4th Street ......................... FO 3-8569
• NEWARK 3, N-J. — 428 Springtield Avenue ............. Bl 3-1797
• N£W HaVLN, Conn. — oUV Congress Avė................... LO 2-1446
• PATEKUON 1, NJ. — 99 Main Street ......................... MU 4-4619
• PASŠAIC, NJ. — 176 Market Street............................. GK 2-6387
• PHILADLLPHIA 23, Pa. —- 525 W. Girard Avė......... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 L. Carson t»ireec ......... HU 1-^750
• SAN FHANCI8CO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl 6-15/1
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ....................... PL 6-6/66
• WORCESTER, Mass. — 174 Milibury Street ............. SW 8-^868

—

—n

Siyskite į Lietuvą ir SSSR
|
DOVANŲ SIUNTIMUS i
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės medžiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais,
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

WHTTE HORSE TAVERN
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas
WOOOHAVEN 21, N. V.
TeL Virpinki 6-9519
SALA VESTU VBM, SUSIRINKIMAM IR KTITKM POBŪVIAM

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS* vedėjas

įsM norėtu sKctons iMravraiOB
prašomas skambinti:
GLerunoro 2*2923

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

I
I
I

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

86-16 JAMAICA AVĖ.

===^=^=^====^^==^=^^S^=i ■ ■ ■ ■

New Yorke — 1854 2nd Avenue — TR 9-3047
(Tarp 85 - 88 g-tių)
Rldgevrood* — 58-54 Myrtle Avė. — VA 1-7088
Altarijoje - 2»-2S 8tainway SL — AS 4-3210

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

Hempeteade — 310 Frorrt Street — IV 3-5540
Fluehlnge — 41-00 Main Street — Hl 5-2558
Jackson Heighta — 82-10 37th Avenue
— D£ 5-1154

•409 Jamatea
Woodhaven 21, N. Y.
•
Tol. VI 9-5077
tartis! J. MIRONO MAISfO KRAUTUV*

|
1
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darbininkas

1964 m., gegužio 1 tL, nr. 32

DARBININKAS
Redakdje -----Administracija
Spaustuvė .....
Vienuolynas

Kun. dr.

Šv. Kazimie
ro kolegijos rektorius Romo
je, šiuo metu vieši Jungtinėse
Amerikos Valstybėse. Būdamas
New Yorke, lankėsi Darbinin
ko redakcijoje, lydimas kun.
P. Totoraičio.
Kun. Alfonsas Babinas iš Ro
mos balandžio 29 atvyko į
Jungtines Amerikos valstybes.
Laikinai sustojo pranciškonų
vienuolyne. Jis yra priimtas į
Allentown vyskupiją.
Prel. L. Tulaba,

gegužės 2 4 v. popiet. Angelų
Karalienės parapijos salėje ren
gia laimėjimų vakarą. Gegužės
3 d. 9 v.r. tos pačios parapi
jos bažnyčioje užprašė mišias
už gyvas ir mirusias sąjungietes. Narių komunija per 9 v.
mišias- Po mišių parapijos sa
lėje bendri pusryčiai.
Kazimiera Leonavičienė, pri
klausiusi šv. Jurgio parapijai,
ilgai gyvenusi 86-12 107 Avė.,
Ozone Park. N.Y., 75 metų, mi
rė balandžio 23 d. 8 v. ryte.
Velionė buvo kilusi iš Luokės
Giliam liūdesy paliko dvi duk
teris — Bronę McKinney ir
Birutę Galmrnienę su šei
mom ir brolį Joną. Jupiter,
Fla. Pašarvota Leahy Funeral
Home, 116-20 Atlantic Avė.,
Richmond Hill.. N.Y. Laidotu
vėm rūpinasi Juozo Garšvos įstaiga- Bus laidojama šeštadie
ni šv. Jono kapinėse. Gedulin
gos pamaldos šv. Jurgio bažny
čioje (207 York St., Brookly
ne) 9:30 v.r.
L.M.A. New Yorko Klubo vi
suotinis narių susirinkimas su
muzikine valandėle bus gegu
žės 6, trečiadienį 7:30 vai. vak.
M. Uiėnienės namuose (32 Euclid Avė., Brooklyn). Važiuoti
Jamaica linijos traukiniu iki
Crescent Avė. stoties.
Marijos

gražusis

mėnuo,

pasipuošęs pavasario gėlėmis,
papuoš jūsų dvasią gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyrelį iš T. Kor
nelijaus Bučmio. O.F.M.. kny
gelės “Gegužės mėnuo”. Kny
gelė kainuoja tik pusantro do
lerio. Darbininko administra
ciją mielai prisius, jei tik pa
rašysite užsakymą adresu: 910
Willoughbv Avė..
Brooklyn
21. N.Y.

GL
GL
GL
GI.
Stasys

WUIAM L DRAM
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

5-7281
2-2923
2-4916
5-7068

Veliušaitis;

švenčia 25 metų kunigystės su- '
kaktį. Padėkos mišias aukoja
birželio 13, šeštadienį, 12 vaL
šv. Mato bažnyčioje, Catalpa ir
Woodward Avės, Brooklyne.
Dail. Kostas Jezerskas, ba- ,
landžio 18 iš Caracas, Venezuelos, atvyko į New Yorką apžiū
rėti pasaulinės parodos, aplan
kyti savo bičiulių. Iš čia vyks
ta į Chicagą, kur gyvena jo tė
vas, ir vėliau aplankys kitas
vietoves. Venesueloje jis dirba
•komercinio meno srityje ir yra
LIETUVOS vyčiai vaidins "Sekminių vainiką” gegužis 2 d. 7 v.v. Maspetho lietuvių parapijos salije.
Grant Advertising bendrovės
meno direktorius.
Liet. Fronto Bičiulių New
Bostono mišraus choro ir A. Stempužienės koncertas
Yorko sambūrio susirinkimas
bus gegužės 2. šeštadienį, 4
Pasitaikė graži pavasario die dalykų. Jis šyptelėjęs pasakė: kad koncertas geriau pasisektų.
vai. popiet Lietuvių Laisvės
Sukrauta ir didelė krūva gai
Komiteto patalpose, 29 W- 57 na Bostone. Gerokai Atlanto pa “Ruošiuos solistės Stempužie
dų lapų. Maniau, kad ten bus
nės
koncertui
—
rečitaliui,
kur
kraščiu
pavaikščiojęs,
pavaka

St. 10 aukšte., Manhattane.
rėj užsukau Gaidelių aplankyti. man reikės apie dvi valandas sukurtos naujos dainos. Apsi
Kun. Bronius Liubinas, Va
Kompozitorius Julius Gaide akomponuoti- Jei nori koncer rikau. Ten parašyta opera “Gy
sario 16 gimnazijos direkto lis gyvena visai šalia Atlanto te gražiai sublizgėti, ir dirigen vanašlė” (Stasio Santvaro lib
rius, atvykęs balandžio 21 į paplūdimio, bet jo niekada ne tui ir akomponiatoriui reikia retas). Visą kūrinį parašė pap
rastu pieštuku. Jį skambinant
New Yorką, sustojo pas prel. matysi vaikščiojančio pajūriu. daug ruoštis”.
ir atskiras vietas bedainuo
J. Balkūną. Lankėsi Darbininko Nematysi ir ant suolo prisėduBalandžio 26 solistė Aldona
redakcijoje, supažindino
su sio ir gyvai besikalbančio. Jis Stempužienė koncertavo Wor- jant, pradėjo visai išblukti ir
gimnazijos rūpesčiais ir naujo pasirodo tik tada, kai didieji cestery, o gegužės 3 Bostono net išsitrinti. Dabar reikia per
rašyti rašalu Taip ir tenka pa
mis statybomis. Iš New Yorko darbai baigti.
lietuvių mišrus choras ruošia
išvyko į Waterbury, Conn.
Kompozitorių radau prie pia savo metinį koncertą, kuriame sėdėti iki gilios nakties.
Praleidęs visus koncertus,
Stasys J. Margaitis, karys iš nino beskambinantį. Greit kal ir solistė Aldona Stempužienė
kompozitorius žada pailsėti. Da
ba
nukrypo
prie
skambinamų
išpildys savo didelę programą.
Brooklyno. atvyko į Pietų Viet
bar jis laukia, kad gegužės 3
namą ir pagal sutartį tarnauja
Choras ruošiasi vykti į New kuo daugiau lietuvių atsilanky
178 ryšių kuopoje. Jis yra bai
P. Kaminskas
Yorką, kur rągpiūčio 23 bus tų į koncertą.
gęs Franklin K. Lane aukštes Aldona Kepalaitė... lietuvių ui ma pasaulinėje pa
niąją mokyklą. Dexter Court
(atkelta iš 5 psl.7
rodoje. Choias savo koncerte
ir Jamaica Avė. Fort Gordon,
Amerikos kariuomenės abie
pirmoje, dalyje padainuos jau
finuotos,
Gaidelio
daugiau
at

Georgia baigė teletipų taisy
jų karų veteranų pamaldos bus
seniau
dainuotų
kūrinių.
Ant

mo kursą ir ryšių kuopoje dirbs mieštos vidine šiluma. Verpė roji koncerto dalis bus grynai šv. Petro lietuvių bažnyčioje
savo srityje. Jo motina T. Mar- jos dainoje vietoje tradicinio iš New Yorko dainų šventės gegužės 3 d. 10 vai. rytegaitienė. gyvena 392 Shepherd lygaus monotoninio šešioliktų programos. Čia įsipins ir solis
Sutvirtinimo sakramentas su
jų judėjimo įvesta “šlubuojan
Avė., Brooklyne.
>
ti” šešioliktinių judesys išgau tė Aldona Stempužienė su sa augusiam bus teikiamas gegu
žės 3 d- 2.30 vai. popiet Bos
Moksleivių ateitininkų Mari tas viena aštuntine tarp šešio vo įdomia programa.
Pakalbėjom ir apie kitus tono arkivyskupijos katedroje.
jos. Pečkauskaitės kuopa gegu liktųjų, periodiškai pasikartoLatviam pamaldai
laikys
kompozitoriaus darbus. Gegu
žės 10 Apreiškimo parapijos sa jant.
lėje rengia Motinos dienos mi
Programos pabaigai pianistė žės 10 jo studijos mokinių kon ku i. J- Pudans gegužės 1-3.
nėjimą.
davė įspūdingus Chopino tris certas tautinės sąjungos na Mišios ir latvių kalba pamoks
LB New Yorko apylinkės rin veikalus, kur turėjo progos pa muose. Ir čia reikia rūpintis, las bus gegužės 3 d., 12 vai.
kimai į LB Tarybą bus gegu rodyti savo technikos lengvu
žės mėn. 9 ir 10 nuo 10 vai. mą (Lopšinėje), šilimą (Bala
ryto iki 4 vai. popiet Apreiški dėje) ar vrituoziškumą (Schermo parapijos mokykloje. Kas zo).
negalės asmeniškai balsuoti, ga
Aldona Kepalaitė puiki pia
li paštu balsuoti. Balsavimo la nistė. Tai nauja lietuvių meno
pelius galima gauti paskambi atžala. Jos skambinimas gyvas,
nus telefonu V. Padvariečiui vaizdus, šilto jausmo, vietomis
(ST 2-3523). Paštu laiškas turi saulėtai giedras, kartais drama
būti išsiųstas ne vėliau gegu tiškai pakilus- Jos technika
žės 7.
tiksli, laisva. Man atrodo, tech
— Parodoje New Yorke sek nikos laisvumui
kontroliuoti
madienį lankėsi 197.000.
judesiai galėtų būti kiek ma
žesni. būtų labiau natūralu.
Klausytojų ji buvo šiltai pri
imta Išprašyti trys priedai, ap
dovanota gėlių puokšte.
Darbininkas dėkoja už au
kas: Lietuvių Moterų Atstovy
bės New Yorko klubui — 10
dol., Moterų Sąjungos kuopai
iš Dania. Florida — 10 dol., Di
liams iš Orange, N.J. — 5 dol.

Gegužinės pamaldos šv. Pet
ro lietuvių bažnyčioje pradė
tos balandžio 30. Visą gegužės
mėnesį bus kasdien 7:30 v.
v., tik sekmadieniais 2:30 vai.
popiet.

Juozapas ir Petronėlė Marcimuskai ir Rokas ir Vincenta
Žukevičiai gegužės 3 švenčia

50 metų vedybinio gyvenimo
sukaktuves. Jų intencija mišios
bus tą pačią dieną.
Gegužinė procesija Marijos
garbei bus gegužės 10 d. 2 vai.
popiet. Procesija, kurioje daly
vaus parapinės mokyklos moki
niai ir jaunimas, bus prie baž
nyčios esančioje sporto aikštė
je.

R. Cushing Bos
tono arkivyskupijoje esančiose
šešiose lietuvių parapijose pa
skelbė specialią rinkliavą Lietuvių Katalikų Religinės Salpos reikalams, Rinkliava bus
gegužės 3.
Kardinolas

Dail. Gemos Duobaitės meno kūrybos paroda rengiama
gegužės 1-3, Tautinės Sąjungos
namuose. Parodos
lankymo
laikas: penktadienį 7-1 1 vai.,
šeštadienį 2-9 vaL ir sekmadie
nį 1-7 vai.

alyvų vakaras, 'kurį
rengia Bostono
lituanistinės
mokyklos tėvų komitetas, bus
gegužės 6, šeštadienį, 6 v.v.
Lietuvių Piliečių Draugijos sa
lėje. Meninę programą atliks
New Yorko vyrų oktetas, vado
vaujamas muziko A. Mrozins'■ ko. Šokiam gros geras orkest
ras. Visa vakaro programa bus
linksmoj romantiškoj pavasa
rio nuotaikoj. Tikimės, kad šis
vakaras visiems paliks ilgai
neužmirštamų gražių prisimi
nimų. Vakaro pelnas skiriamas
lituanistinės mokyklos išlaiky
mui- įėjimas $2.50- Maloniai
kviečiame visus atsilankyti.
Žydinčių

Tėvų komitetas

Tel. Hlckory 1-5220

Pataisysiu Jūsų Televiziją
gerai ir pigiai

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

Tel. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKB
(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRCNAS
Licensed Manager
& Notary Public
660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SKALINS

- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkway Station)
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOUNNIN,

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

CARROL
FUNERAL HOME
Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.
Laidotuvių direktorius
ir balzamuotojas
BOSTONO mitrus choras dainuoja prez. A. Smetonos minėjime. Choro koncertas bus gegužės 3. Nuotr. P.
Plektnio.

Lietuvos prezidento ANTANO SMETONOS mirties 20 metų sukakties
minėjimas, kurį ruošia 25 Neto Yorko lietuvių organizacijos, įvyks
sekmadienį, gegužės 3
Tą dieną už prezidento Antano Smetonos vėlę bus pamaldos visose Neto
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.

Kalbės šen. Kenneth B. Keating ir T. Juozas Vaišnys S.J., iš Montrealio.
Meninėje programoje Irena Veblaitienė skaitys iš Ant. Smetonos raštų,
dainuos Irena Stankūnaitė, akompanuojant muz. J. Stankūnui, ir operetės
choras, vadovaujamas muz. M. Cibo.
Įėjimas į minėjimą-akademiją auka 2 dol., kartu su iškilmingais pietumis
10 dol.
Minėjimui Ruošti Organizacijų Komitetas

ALDONA KEPALAITt New Yorko Hetuvlų .vyrų choro koncerte geguže*
24 skamhin* toto ir akomponuo*. Nuotr. V. Gruzdžio.

Woodhaven 21, N. Y.

INC.
E. JOSEPH ZEBROWSKI
. Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition

Vasaros atostogas

i

84-14 Jamaica Avenue

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.
PL 4-6757
PL 4-1165,

VAITKUS
FUNERAL HOME

be rūpesčių praleisti maloniai
kviečiame S. M. Lūšių ir B. I.
Veitų

197 WEBSTER AVĖ.

MEŠKOS ir MEŠKIUKO

Cambridge. Mass.

vasarvietėje

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel.-TR 6-6434

42 Beaeh St.. Monument Beach
CAPE COD. MASS.
Tel. 759-3251 (617» .

Plačiai žinoma ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta prie At
lanto: Rami aplinka, nešaltas
vanduo, puikaus smėlio panlūdimvs
o
Geras maistas,
nuoširdus patarnavimas, jauki
lietuviškos šeimos nuotaika •
Valtis žuvavimui. sail-fish bu
riavimui, teniso aikštė ir pingponer stalas • Muzikai piano.
Hi-Fi su plokštelių rinkiniu ir
Televizija o Tėvams vakare
išvykus
prižiūrimi vaikai.
Sezono pradžia: birželio 20 d.
Užsisakymai iš anks’o labai
pageidaujami. Iki birželio 20
d. kreiptis: S. M. Lūšys. 88-01
1041 h St.. Richmond Hill, N. Y.
11418. Telef. VI 9-1193 «212>.
Po birželio 20 - Vilos MESK A
adresu.

PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir balsamuotojas

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East 8roadway
So. Boston, Mas*.
Priešais miesto teismo rūmu*
Rūpestingai pntamsujame vi
suose reikaluose, atydžtai Už
pildome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki
visų
smulkmenų
laidojimo
reikaluose.
Joseph C. LuMn
Funeral Dtrector

Telefonas: 268-5185

