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Svarbiausia rinkimai, o po rinkimų visa kita savaime...
Rinkimai nustelbia kitus rei
Demokratų pusėje — ramu. Tarp respublikonų sąjūdis ”su laikyti Golduaterj”.
kalus. Tarp demokratų vis
kas aišku: jie turi vieną kan
kuris yra stiprus savo opozicija tiek demokratų tiek respublikonų linijai
didatą — Johnsoną ir vargiai
kitas bus. Respublikonai turi
jų keletą, nes nė vieno negin SĄJŪDIS UŽ GOLDVVATERIO kuriuos jis nusiveš i San Fran dymo" aistros pagauti, jau nu timesnis respublikonui RockeRockefelleris cisco. Tuos balsus siekia nestoja žiūrėję džentelmenišku felleriui; jis ir paskelbė, kad
čijamai aukščiau iškilusio už SUSTABDYMĄ:
perleisti Goldvvateriui Rockefel mo, ima iškraipyti sąmoningai Amerikai bus "katastrofa“ jei
kitus. Natūralus tad noras — pirmas konkurentas
Respublikonų konvencija bus leris. kuris yra Goldvvateriui čia oponento mintis ir paskui jas bus nominuotas Goldvvateris.
bendrom pastangom išstumti
iš pretendentų eilės vieną, kad liepos 13 San Francisco. Susi vienintelė kliūtis. Paskutinėm kritikuoti. Rockefellerio kapita KOMPROMISAS: Kokios reikš
prieš lai toje propagandoje yra di mės turės Goldwaterio laimėji
likusiem mažiau būtų konku rinks 1308 delegatai ir 655 no savaitėm Kalifornijoj
rencijos. Tas visų dabar labai minuos kandidatą. Kalifornijos balsavimus rinkimų propagan desni nei Goldvvaterio — esą mas ar nelaimėjimas
norimas išstumti yra šen. Bar- balsavimai birželio 2 laimėju da netenka Įprastinės amerikie tam skirta 4 mil. Bet GoldvvaOpinijos tyrimo duomenys
siam kandidatui duos 86 balsus. čiam žaidimo formos. "Sustab terio šalininkai esą veržlesni šiuo metu Kalifornijoje palan
ry Goldvvateris.
nei Rockefellerio.
Kapitalas kesni Rockefelleriui: 57 prieš
veikia labiau už Rockefelleri.
43. Goldvvateris sako, jei jis ir
respublikonų pagrindinės orga nelaimėtų Kalifornijoje, tai vis
nizacijos labiau už Goldvvaterį tiek nepraranda vilties laimėti

konvencijoje. O jei konvencijo
je Goldvvateris ir negalėtų būti
nominuotas, tai jis galės “su
Mėginimas įtraukti Eisenho- stabdyti” bet kuri kitą kandida
vverį. kad jis pasisakytų aiškiai tą. Be jo pritarimo tada kitas
už ta ar kita kandidatą, ne kandidatas negalėtų būti nomi
pasisekė. Eisenhovveris paskel nuotas. Būdinga, kad nei Nixobė kovo 25 savo nusistatymą, nas nei Scrantonas nesidėjo į
bet jame susilaikė nuo pasisa sąjūdį “sustabdyti Goldvvate
kymo už vieną kurį kandidata. rį’’. Tada būtų kompromisinis
Jis pasisakė tik už tuos, kurie kandidatas. Tokis kompromisas
tęs respublikonų politikos tra būtų jau didelis smūgis užkulidicijas. Kai ėmė aiškinti tradi sinėm jėgom, kurios diriguoja
cijos, atrodė, kad tai jo paties Amerikai, nes jis reikštų aiškų
buvusi politinė linija. Spauda išsiveržima iš jų kontrolės; jis
ėmėsi aiškinti, kad Eisenhovve reikštų taip pat vienos partijos
ris bus pasisakęs už visus, iš ribose pribrendusi visuomenės
skyrus Goldvvaterį, bet iš kitos nepritarimą tu jėgų politikai.
pusės gali būti klausimas: ar
respublikonų tradicijas teisin
giau buvo reiškęs Eisenhovveris
ar Goldvvateris?
EISENHOWERIO POZICIJA:
Rinkit tokį, kuris laikysis ma
no politikos .. .

PULK. V.

GRIGALIŪNAS - GLOVACKI S, nepriklausomybės kovų laikais

Kolumbijoje gegužės 16 mi kais Augustavo miškuose. Ap
rė gen. Vincas Grigaliūnas - dovanotas įvairiais pasižymėji
Glovackis, sulaukęs nepilnus mo ženklais.
79 metus.
Nesitenkino grynai karine
Velionis buvo gimęs 1885 tarnyba; reiškėsi su savo politi
Dėl
rugpjūčio 9 Jiezne. Trakų ap. nėm idėjom bei veikla.
Baigė karo mokyklą Vilniuje ir to 1926 buvo atleistas iš ka
tarnavo Turkestane. Po antro riuomenės. Drauge su majoru
pasaulinio karo 1918 grįžo į Lie J. Tomkum ir Klimaičiu įsteigė
tuvą ir savanoriu įstojo į ka laikraštį "Tautos Valią” ir ašt
riuomenę. Vilniuje buvo paskir riai kritikavo tada llaudininkųtas pirmojo p. pulko, paskiau socialdemokratų ir mažumų
antrojo pulko vadu- Vadovavo valdomą seimą. Kaip redakto
kautynėm su bermontininkais rius buvo paimtas į kalėjimą.
prie Radviliškio. Kaip divizijos Iš ten jį išlaisvino 1926 gruo
vadas vadovavo kovom su len- džio 17 įvykęs perversmas. Po
perversmo vėl grįžo į kariuo
menę. tuo pat laiku studijavo
ir baigė teises. Išėjęs į atsar
gą vertėsi kaip teisininkas.
uoliai dalyvavo katalikų vyrų
Ar užtenka turėti pinigų, kad būtum išrinktas j prezi apaštalavimo
darbe ir buvo to
sąjūdžio vicepirmininkas. Bolše
dentus, parodys Rockefellerio mėginimas
vikam Lietuvą okupavus, pasi
traukė į Gudiją ir ten maska
2. Rockefellerio rėmėjai vit
Rinkimus organizuoti galima
vos! kaip paprastas kolchozo
pavesti specialiom firmom. Kaip rinoje . . . Drauge su šen. Ku- darbininkas. Ligi paskutinių lai
ir laidotuves. Rinkimai ir yra cheliu. kuris yra respublikonas kų palaikė glaudžius ryšius laiš
laidotuvių rengimas. Rengia lai liberalas, teismo pirmininko kais su rezistencijos prieš ko
dotuves priešininkui, bet kar \Varreno globotinis, kuriam rin- munistus vadovybe.
tais į iškastą duobę ir pats ka kimils su dideliu pasisekimu
Velionis paliko tarp gyvųjų
organizavusi taip pat Spencerio savo žmoną sūnaus ir marčios
sėjas pakliūva . . .
Rockefelleris savo rinkimus Robertso firma, buvo sudary globoje.
Kalifornijoje patikėjo dviem tas 86 respublikonų "estabjauniem respublikonam. Spen- lishment“ — įžymybių sąrašas,
— Kalifornijos balsavime, jei
ceriui ir Robertsui. kurie yra kurie remia Rockefelleri. Tarp 86 atstovus gaus Goldvvateris,
profesionalai rinkimų technikai jų yra toki kaip San Francis jis turės konvencijoje apie 636
organizuoti. Spencerio-Robert- co buvęs majoras Christopher, balsus. Jei gaus juos Rockefelle
so štabe yra normaliai pustuzi pramoninkas Firestone. filmų ris, jis turės apie 250 balsų.
nis žmonių. Bet jo darbininku magnatas Jack Warner.
Nominacijai reikia 655.
skaičius padidėja pagal tai, kas
3. Iškaba konkurentui. Slap
— U.S. News . ■. spėja: Gold
kiek pinigo moka- Rockefelle tame pasitarime su šen. Kucherio užsakymui sudarytas štabas, liu. George Hinmanu ir 7 Rock vvateris konvencijoje laimės ar
kokio niekad nebuvo — 70 ap efellerio delegacijos nariais bu pralaimės per pirmus du balsa
mokamų tarnautoju. Būdinga, vo išdirbta taktika Goldvvate vimus. Per trečią ir ketvirta
kad savanorių talkininkų Rock riui parblokšti. Būtent, užkabin baLsavima tada laimės ar pra
efelleris negavo, kiek buvo no ti Goldvvateriui Birch Society laimės Nixonas, per penktą jau
rėta. O Goldvvateris negalėjo lentelę. Atitinkami kengresma- mėgins Scrantonasvisų ir priimti, kurie siūlėsi sa nai ėmėsi aliarmuoti visuome
— Chruščiovas gegužės 24
vanoriais. Sat. Evening Post ir nę. kad Goldvvaterio išrinkimas pažadėjo Egiptui 277 milijonus
tvirtina, kad Rockefellerio rin reiškia respublikonų partijos naujai penkmečiui vykdyti. Nas
kimus organizuoja profesionalų patekimą į Birch Society ran seris pažadėjo remti Maskvos
aparatas, kuris veikia mecha kas. Nuo balandžio 13 šitas politika Azijoje. .Afrikoje, rem
nizmo tikslumu. Goldvvaterio sa
triukas paleistas į apyvartą. ti taikingą koegzistenciją. Avanorių aparatas esąs chaotiš Goldvvateris buvo pritrenktas, merika yra davusi Egiptui per
kas.
kad jo partiniai draugai nuty 10 metų 750 mil. Tik per 1963
Kai kurios smulkmenos iš to lėjo ankstesnį jo pareiškimą, metus davė 300 mil.
rinkimų biuro technikos.
jog jis atsisako nuo Birch So
— Ispanija gegužės 24 at
1. Ar galima balsų pasisko ciety paramos.
šventė 25 metus nuo išsivadavi
linti iš demokratų? Kodėl ne.
Tokia “iškaba" turi ypatin
mo iš komunistų režimo Per
Spencer tai ir daro. Keliasde gos reikšmės Kalifornijoje, nes
paskutinius 11 metų Amerika
šimt tūkstančiu negrų, meksi Los Angeles jaunieji respubli
davė Ispanijai 600 mil.
kiečių. unijų narių, kurie bal konai kaip tik savo komitete
suoja paprastai už demokratus, turi Birch Society šalininkų per
jis patraukė registruotis respub svarą ir jos siekia visos valsty rio padėtis buvo labai prasta.
likonų sąrašuos, kad galėtų da bės komitete. Aliarmas, kad San Diego dar balandžio 20
lyvauti balsavimuose dabar už Goldvvateris atiduos respubliko Rockefellerio kalba buvo sutik
Rockefelleri. Kada bus renka nų partija į sąjūdžio rankas, ta laidotuvių tyla. O naujam
mas prezidentas, jie galės bal vadinasi "kraštutiniu dešinių susirinkimui firma jau pristatė
suoti, už ką nori. Savo balsus jų" rankas, skaldo pačius res 10.000. kurie laukė Rockefel
turi atiduoti už Rockefelleri publikonus. Nors Rockefelleris lerio rankos paspaudimo.
tik dabar, kad nurungtų Gold nepopuliarus Kalifornijoje, bet
Birželio 2 bus aišku, ar lai
vvaterį. O demokratų yra Ka sudaromas įspūdis, kad už jį dotuvių t.y rinkimų biuras pa
lifornijoje daugiau nei respub balsuodami respublikonai ap laidos Golduaterį vieną
ar
likonų. maždaug santykiu 3:2. saugos partija nuo "dešiniųjų" drauge su laidotuvių užsakyto
Tad yra iš ko pasiskolinti bal infiltracijos.
ju jo partiniu draugu Rockesų.
Ligi šiol akcijos Rockefelle- felleriu

ŽAIDYNĖS KALIFORNIJOJE

PARODOJE: J. Matulaitienės tautinių šokių grupė.

Nuotr. P. Ąžuolo

AZIJOJE: rengia opiniją Amerikos kapituliacijai po rinkimų
kos kapituliaciją. Tačiau kari
niai sluoksniai įsitikinę, kad
Vietname ir Laose negalima
laimėti, jei karas bus tik defenzyvinis. Norint laimėti reik
KOMUNISTŲ SIEKIMAS:
tų karą perkelti į šiaurės Korė
Laose komunistų kariuomenė
ją. Ryšium su šia nuomone pra
tebepuola neutralinę kariuome
nešama. kad kom. Kinija sutel
nę. Sovietai gegužės 23 pasiūlė
kusi prie šiaurės Vietnamo sie
naują Ženevos konferenciją La
nos 100.000 kariuomenės ir lėk
oso klausimui. Ta konferenci
tuvų. Tai atsakymas į siūlymus
ja turi patvirtinti tai. ką komu
bombarduoti komunistų tieki
nistų ginklas jiem yra laimėjęs.
mo kelius. Antra nuomonė ar
Dėl Cambodijos Sovietai siekia
tėja į de Gaulle siūlomą neu
diplomatiniu būdu sudaryti Sau
tralizaciją. Tekios nuomonės
gurno Taryboje opiniją, kad Amerika esanti agresorius ir jai
priklauso atsakomybė už Cam
bodijos sienos pažeidimą.

laikosi demokratų vadas šen.
Mansfieldas- Eilė demokratų
atstovų sudarinėja opiniją, kad
Amerikos vyrai turi būti ati
traukti iš Azijos. Ir Amerikoje
ir sąjungininkuose gerai su
pranta. kad kalbama neutrali
zacija tėra tik pereinamasis
tarpas į komunistų dominavi
mą — maždaug per porą me
tų. R. Drummondas vertina,
kad vyriausybė dar nesanti pa
dariusi sprendimo ir esamą pa
dėtį nori išlaikyti iki po rinki
mų.

AMERIKOS POZICIJA:

kilo, kai žaidimo teisėjas, urug
vajietis. neužskaitė Peru golo
Argentinai. Peru žaidikų šali
ninkai puolėsi mušti teisėją. Ke
turias valandas trukusiose riau
šėse, kuriose policija vartojo
ašarines bombas, žmonės vie
nas kitą panikoje nuspaudė ir
sumindžiojo. Riaušių herojai ir
daugiau žalos pridirbo — auto
mobilius degino, estradą naiki
no.

Padėtis pietų Azijoje blogė
ja. Įtampa didėja. Spaudžiama
iš karto trim frontais: Laose,
Cambodijoje. Vietname.

Sveikame kūne . . nesveika dvasia

Peru valstybėje gegužės 24
Amerika priešinga tokiai Že kilo muštynės futbolo žaidynė
nevos konferencijai, kol komu se. Rezultatas — esą 328 už
nistai nesustabdė puolimų. A- mušti. 500 sužeistų. Muštynės
merika sutaria su Laoso Souvan
na Phouma reikalavimu, kad
prieš konferencjią komunistai GOLDVVATERIS IR
turi pasitraukti iš naujai už VIETNAMAS
grobtų sričių- Laoso prašoma.
Šen Goldvvateris
pasisakė
Amerika pasiuntė į Laosą žval prieš dabartinę vyriausybės po
gybinį lėktuvą, kuris turi pa litiką Vietname. Defenzyvinis
tikrinti žinias apie komunistų karas negali būti laimėtas. Jis
agresiją.
tad stoja už tai. kad būtų bom
barduojami keliai, kuriais ko
SĄJUNGININKAI:
Amerikos sąjungininkai ne munistai gabena savo kariuo
vieningi. Visai atskiru keliu nu menę ir karinę paramą. Jo po
ėjo Prancūzija. Ji pasisako už litiniai oponentai tuojau nori
Ženevos konferenciją,
kuri padaryti iš to rinkiminį gink
spręstų ne tik Laoso, bet vi lą: esą Goldwateris skelbia
sos pietų Azijos neutralizavi atominį karą.
mą. Dėl Cambodijos Saugu Kaip pakeitė nuomones
mo Taryboje pasiūlė pareikšti
Gallupo institutas rado, kad
apgailestavimą, kad Cambodi
Amerikoje stiprėja įsitikinimas,
jos sienos buvo pažeistos. Tai
jog grėsmė taikai yra komunis
gi atsakomybe priskiria ir Atinė Kinija. Ta grėsmė būsian
merikai. Anglija mėgina ieško
ti didžiausia apie 1970. Taip
ti kompromiso, pasisakydama
galvoja dabar 56 proc., Sovie
už konferenciją 'pačioje Laoso
tus laiko didžiausia grėsme 27
sostinėje, ne Ženevoje.
proc. 1961 metais tokios opi
nijos tyrimas buvo rodęs —
KOKIA IŠEITIS:
Amerikoje tebėra dvejopos didžiausia grėsmė yra Sovietai
nuomonės. Viena prieš Ameri — 49 proc.. Kinija 32 proc.

BĖGIMAS SU

GOLDVVATERIO STIPRYBĖ
IR SILPNYBĖ: ar ji remia
slaptasis užnugaris?

Goldvvateris nežavi nei savo
retorika nei savo konstruktyvi
ne programa. Bet jis daro įs
pūdį savo opozicija veikiančiai
politikai, kurią vykdo tiek de
mokratai, tiek respublikonai li
beralai—daugiau mažiau tą pa
čią. Užsienių politikoje Goldvva
teris prieš nuolaidumą Mask
vos politikai, ar ji reikštųsi—
santykiuose tiesiai su Maskva,
ar su J. J. ar su Azijos bei
Kubos klausimais. Goldvvateris
už griežtą pasipriešinimą ko
munistam. už “laimėjimo poli
tiką". L'kio politikoje prieš iš
laidas. nesuderintas su paja
mom. už subalansuota biudže
tą. Konstitucinėje tvarkoje —
prieš centralizaciją ir federali
nės valdžios stiprinimą, už at
skirų valstybių autonomingumą.
Savo opozicija esamai padė
čiai Goldvvateris yra populiarus
tarp jaunimo ir organizuotų
respublikonų vienetų. Tačiau
nematyti, kad jis turėtų pritari
mą tų užkulisinių jėgų, kurios
daro įtakos tiek demokratam,
tiek respublikonam liberalam.
Kalifornijos šen. Kuchelis res
publikonas tuo atžvilgiu yra ar-
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Goldwaterio rezoliucija
Prof. dr. Pranas Padalis, Ari
zonos universiteto piofesorius,
buvo pirmasis, kreipęsis į sena-*
torių Barry Goldwater rezoliu
cijos įnešimo reikalu. Tuo klau
ir Jungtinės Tautos turi pa simu su senatoriumi pasitari
versti Kremliaus diktatorius ir mus turėjo Rezoliucijom Rem
imperialistus pasitraukti iš Lie ti Komiteto vadovybės nariai.
tuvos, Latvijos, Estijos ir kitų Prisiminkime jį, aktyviai įsijun
prieš antrąjį pasaulinį karą bu gusį į kovą už Lietuves lais
vusių laisvų valstybių”,—kal vę. padėkos laiškučiais, adre
bėjo senatorius Barry Gold suodami juos jam: Tįe Hcnorvvater (R.-ArizJ, įnešdamas nau able Barry Goldwater. Senate
ją rezoliuciją minėtų kraštų Office Building, Washington,
25, D.Cbylos reikalu.
PHIL BARDOS su rezoliucijų komiteto nariais (pavardės apačioje tekste).
Nuotr. L. Kančausko
Neseniai su šen. Goldvvateriu
susitikimą turėjo keli rezoliu
SPAUDA
cijų žygio rėmėjai. Anot senato
riaus, mes turim užversti laiš
kais savo kongresmanus ir se
natorius, reikalaudami juos pa
daryti visą galimą spaudimą
Vienybė gegužės 14 paskel rė didelę klaidą, iš karto pirmo rezoliucijų reikalu i senatorių
Los Angeles, Calif. — “Re— Kun. kleb- Simonas Morbė dr. B. Dirmeikio laišką, ra mis dienomis nepasipriešinę to J. VVilliam Fulbright ir kong- soliucijos, Įneštos i JAV kon kūnas, Sioux City, Iowa, šv. Ka
šytą 1948 iš Paryžiaus Pranei kiai gyvuliškai aistrai. .. Lietu resmaną Thomas E. Morgan, gresą Lietuvos. Latvijos ir Es zimiero lietuvių parapijos kle
Lapienei- Laiške rašo, kad “du viškose DP stovyklose randasi kurių rankose yra visos mūsų tijos bei kitų pavergtų tautų bonas, Rezoliucijoms
Remti
trečdaliu lietuviškų DP be gai per 20-30 tūkstančiu repatrian rezoliucijos. “Ir vienas ir kitas laisvinimo reikalu, turi būti Komitetą parėmė 200 dol. au
lesčio atiduočiau Afrikai. Aust- tų. kurie 1940 m. sausio-kovo duos eigą tom rezoliucijom,” priimtos Senato ir Atstovų Rū ka. Ir yra skyręs stambias pi
ralijai. Brazilijai ir Venezuelai. mėnesiais iškeliavo iš Lietuvos, — kalbėjo senatorius Gokhva- mų dar šios sesijos metu,”— nigines aukas. Kun. kleb. S.
Tie du trečdaliu sudaro daugu- pasisakydami už Vokietijos per ter, — “jei dauguma senato kalbėjo dr. Nolan Frizzelle, Ca- Morkūnas rašo: “Linkiu Jums
rių ir kongresmanų to reika
moj kontingentą tokių žmonių. galę”.
ir visiems štabo dalyviams gau
laus.
” Kitaip tariant, rezoliuci lifornia Republican Assembly
Taigi
du
trečdaliai
—
žudi

kurie yra biauriai sutepę ran
sios Dievo palaimos ir toliau
pirmininkas,
kai
tos
organiza

kai- žmonių krauju . . . Lietuvos kai, 20-30 tūkstančių-hitlerinin- jų ateitis yra pačių mūsų ran- cijos direktorių tarybos suva su tokiu pat nepaprastu entužydus. 100.000 išžudė per vie kai! Dr. B. Dirmeikis (Gal T- koše. Ar tuo klausimu esi pa žiavime, įvykusiame gegužės ziasmu ir pasiaukojimu dirbti
na savaitę ne vokiečiai. . . Škir (omas) Dirmeikis? Red.) jau ka rašęs laiškus savo kongresma- 16-17 Airport Marina viešbuty labai sunkų Lietuvos laisvini
pa ir jo laikinoji vyriausybė su puose, tad netenka kalbėti, ko nui ir abiem savO senatoriam? je Los Angeles, buvo priimta mo darbą.” Visos aukos, kurių
IT.
Ambrozevičium priekyje pada- kią jis suvaidino rolę anom
speciali rezoliucija tuo klausi rezoliucijų pravedimo žygiui
jo aprašomom dienom. Tačiau
mu. Ši speciali rezoliucija bu tikrai reikia, siųstinos tiesiog
skaitant jo dabar paskelbtus nu Morkum ir apie jį rašo: “Al vo priimta konferencijos pas komiteto kasininkui: Mr. Geor
kliedėjimus, apie du trečdalius binas Morkus, Alto buvęs sek kutinės sesijos metu Rezoliu ge A. Petrauskas, 3442 Madera
lietuvių. įžeidinėjimus kitom retoriaus padėjėjas ir Naujie cijų komisijai pirmininkauja Avenue, Los Angeles, Califor
atsiveria sukčių, vagių, morališ valstybėm, sadistiška “be gai nų redaktoriaus pavaduotojas. Ronald Rankin iš La Habra. nia, 90039.
— E.A- Svanson, Helena,
kai smukusios gaujos pasaulis. lesčio” savo deklaravimą, gali Jis dabar laikraštyje “Tėvynės Rezoliucijom Remti Komiteto
Tai žmonės, kuriem nieko nė ma galvoti, kad savos kaltės pa Balsas” rašo savo įspūdžius .. pirm. Leonardas Valiukas yra Montana, švedų kilmės ameri
ra švento. Vardan ilgo rublio jautimo pasąmonis bus paska Tuose savo įspūdžiuose Albi vienas iš California Republi kietis, yra aktyviai Įsijungęs į
Palaikis gali perleisti direkto tinęs skelbti kitus žudikais ir nas Morkus daug faktų atsklei can Assembly centro valdybos rezoliucijų pravedimo darbą.
džia, kurie mums Amerikos lie vicepirmininkų; jis taip pat yra Jis turi gerų ryšių su Senato
riui savo meilužę Pūstapėdytę, hitlerininkaistuviams niekad nebūtų buvę centro rezoliucijų
Jau
kitas
reikalas
su
redak

tam pačiam pasiryžęs gaujos įkomisijos daugumos vadu ir užsienio rei
kalu komisijos įtakingu nariu,
kvėpėjas Diržys . .. Mes regi tore S. Narkeliūnaite, kuri tu žinomi, kaip Altas ‘ ‘laisvina narys.
šen. Mike Mansfield. Jis ragi
me žmones, ne sąmoningus rėjo progą pasitikrinti faktus Lietuvą”. Nors kiekvienu saki
JAV kongresas turi pravesti na Mike Mansfield ir kitus
tarybinės valdžios priešus, o er iš gen. St. Raštikio knygos niu jisai šaiposi iš tų mūsų
kes. prikibusias prie sveiko ka ‘Kovose dėl Lietuvos'. Bet ji veiksnių posėdžių ir jų veiklos, rezoliucijas Lietuvos, Latvijos Montanos legislatorius, kad jie
mieno, net giriančias tą kamie to nepadarė, o skelbė Dirmei bet kiekvienas, tuos įspūdžius ir Estijos laisvinimo reikalu duotų eigą mūsų rezoliucijoms.
ną. bet parazitiškai tunkančias kio kliedėjimus. įsirikiuodama paskaitys, gali suprasti, kad Al dar šios sesijos metu,” — kal
— Keating Republican Leabėjo Phil Bardos (dešinėje), įiš jo”. Kritikas sako, kad tie į bolševikų tos rūšies dabar su binas Morkus nemeluoja”.
gue, Rochester, N.Y., amerikie
Keleivis
apie
tuos
Morkaus
aktyvintus
kaltinimus.
S.
Nartakingas
respublikonų
darbuo

parazitai teisingai esą apnuo
čių organizacija, parėmė Rezo
ginti, bet didžiausia spektaklio keliūnaitė yra viena iš tų Dir raštus: “Tai nesveikos vaizduo tojas Kalifornijoje. įsijungda
tės
ir
galvosenos
kliedėjimas.
meikio
minimų
DP.
Kuo
sutep

mas į Rezoliucijoms Remti Ko liucijoms Remti Komitetą 12
yda, kad jie neužtenkamai pa
Tai
biauriausių
pamazgų
fonta

mitetą. Nuotraukoje iš kairės dol. auka.
tos
dabar
jos
rankos,
tepasida

smerkti. “Taikiniai apnuoginti,
Į juos reikia šaudyti be jokio ro išvadą tie. kuriem dar buvo nas. pilamas ant mūsų politi dešinėn: dr. Z. Brinkis. 2.
nei veiklai vadovaujančių gal Brinkienė. kongresmanas Glen
gailesčio, o pasirodo, kad kar neaišku.
Amerikos lietuvių
vų. Ant jų komunistai daug vi Lipsccmb. B. Nelligan ir P.
tais autorius ir režisierė i vil
sokių
nešvarumų
yra
išpylę,
Bardos.
Phil
Bardos
yra
pran

kongresui
kus šaudo iš mažojo kalibro Nemeluoja, bet nesveikos fan
C?
bet tokių dvokiančių, kokias pi cūzų kilmės amerikietis: jo
šautuvo . . . Teisingiausia būtų tazijos žmogus.
besiruošiant
la
Morkus,
dar
jie
nebuvo
ga

žmonos
teta
buvo
ištekėjusi
Diržio gaują čaižyti pikta saty
Keleivis gegužės 13 sustojo
už a.a. dail. Petro Kiaulėno.
Šen. Barry Goldvvater su ma
ra. versti ją rangytis iš skaus prie Albino Morkaus ir V. Tys- vę”.
Phil Bardos žmona Sandy di lonumu priėmė kvietimą būti
mo. O spektaklyje yra juoko, liavienės raštų (Tėvynės Balse
— Emily Jose, Phocnix, Ariz. džiuojasi. kad ju šeimoje bu garbės komiteto nariu.
kuris šiems parazitams kutena ir Vienybėje). V- Tysliavienė
pažastis . . . spektaklyje sukčiai pasakojo, kaip Vilniuje ji pir LB apylinkės pirmininkė, at vęs lietuvis: sakosi, kad ji “tu
Illinois vyr. prokuraras Wiljaučiasi nebaudžiami, jie nesi mu kartu susipažinusi su Albi- siuntė LB tenykštės apylinkės rinti" lietuviško kraujo. Praė liam G. Clark jungiasi i garbės
auką (25 dol.) Rezoliucijoms jusiais metais Phil Bardos pir
bijo žiūrovų. Jie įžūlūs, naują
Remti Komitetui. Anot jos. LB mininkavo Los Angeles Coun- komitetą ir rašo: “Aš visuomet
jį direktorių Repšį replikuoja
“džiaugiasi”, kad tik tarybinės visos apylinkės ir atskiri lietu ty Republican assembly organi labai gerbiu lietuvius, nes ir aš
dviprasmiškais posakiais, tyčio santvarkos dėka jis, paprastas viai turėtų prisidėti prie rezo zacijai; jis porą kartų kalbėjo esu laimingai vedęs lietuvaitę”.
jasi iš jo, iš viso mūsų gyveni tiekėjas, gali sėdėti prie vieno liucijų pravedimo žygio ir dar Los Angeles lietuviu parengi
Latvijos atstovas Washingtomuose.
bu ir pinigine auka.
mo (prisiminkime, kaip Diržys stalo su direktoriumi)”.
ne prof. A. Spekke linki ge
riausios sėkmės ir žada kon
grese dalyvauti.

Los Angeles, Calif. — “Jung
tinių Tautų narių skaičius nuo
1945 metų padvigubėjo, gi tu
rinčioms garbingą praeitį tau
toms, kaip Lietuvai, Latvijai,
Estijai ir kitoms, vis dar nėra
ten, toje tarptautinėje organi
zacijoje, vietos. Turime padėti
Pabaltijo ir kitiem kraštam, ne
šantiem Kremliaus jungą, nusi
kratyti komunistinės vergijos
ir įsijungti į laisvų tautų šei
mą. JAV vyriausybė turi kelti
pavergtųjų kraštų laisvinimo
klausimą Jungtinėse Tautose.

Senatorius Gelclwater (R.-Arizona) įnešė naują rezoliuciją
Lietuvos ir kitų pavergtų kraš
tų laisvinimo reikalu

Nusikaltimo fantazija ir
jos išpildymas

ŠEN. BARRY GOLDVVATER, įnešęs naują rezoliucija.

KALIFORNIJOS RESPUBLIKONAI
REMIA REZOLIUCIJAS

TAI VA: PERKŪNIJA SUKŪRĖ PATS ŽMOGUS
Kaip veikia vaikus darželiai
Tiesoje gegužės 16 ateizmo
instruktorė G. Juronienė pasa
kojasi. kaip ji aplankė Tytuvė
nuose* vaikų darželį. ‘ ‘Paklau
siu. kurie iš jų turi seneles, ar
jos nemoko jų poterių, neklup
do į bažnyčią nusivedusios. Pa
kyla dvidešimt rankučių. Neži
nau jų vardų. Į pagalbą ateina
vyresniųjų grupės auklėtoja Ge
čienė. Mažylių atsakymai gim
do naujus klausimus juose ir
manyje . . . Pagaliau aš likau
tik egzeminatorium. Tai buvo
tokie vaikai, kuriuos ir namai
ir darželiai auklėja ta pačia
kryptimi. Tik vieninteliam iš
dvidešimties senelė minėjo.
kad neva esąs, toks barzdotas
dievas, dangaus ir žemės sutyėrėjas. Bet Valentinas klausąs
tik. ką mama ir auklėtoja sa
ko . . •"
“Ne aš, bet jie man pasako
ja, kad Leninas — darbo žmo
nių vadas — sukūrė revoliuci
ją. kad jis geriausias vaikų
draugas. Vienas kitą pertrauk
dami. jie man paaiškina, kokie
didžiausi TSRS ir mūsų respub
likos miestai, upės, sostinės,
kokios artimiausios kaimyninės
rešpublikos. net kokios daržo
vės ir vaisiai yra kai kurių res
publikų herbuose. Iš jų aš “su
žinojau”. kad perkūnija nėra
tai koks nors stebuklingas reiš
kinys. kad viską sukūrė, pa
gamino pats žmogus ir kad jų

vaikyste rūpinasi partija, o ją
saugo tarybiniai kariai."
“Širdyje lenkiausi tai kukliai
grupės auklėtojai, darželio ve
dėjai. kurios su didžiausiu at
sidėjimu skiepija savo auklėti
niam meilę ir pagarbą Leni
nui . ..”
Ka rodo Panevėžio teatras

V. Zabarauskas. Panevėžio
dramos teatro direktoriaus pa
vaduotojas. Tiesoje gegužės 16
aprašinėja, kad 1963 birželio
mėn. teatras gavo nurodymus
iš partijos artimiausių laiku pa
rengti du tris “tarybinės dra
maturgijos veikalus”. Pagal tą
nurodymą režisierius J. Milti
nis ir paruošė du spektaklius
iš rusų bolševikų dramaturgi
jos — A. Arbuzovo “Tanią" ir
Šolochovo “Pakeltą velėną". La
biausiai aprašinėja antrojo pa
sisekimą.
Ka rodė Kauno teatre A. Gri-

cius
A.
Gricius
vai zd u oj a
“Buvo buvo ■ . . kaip nebuvo”
K. Kymantaitės pastatyta prieš
pusmetį. Tiesa palankiai atsiliepė, bet ir plačiai kritikavo
dar ir gegužės 17. Rašė, kad
vieniem komedija patiko dėl
savo optimizmo, kiti labai ją
kritikavo. kam jis sutirštinęs
spalvas.
Gricius v a i eduoja
A.
taip pat "tarybinį" gyvenimą.
Jo vaizdas matyt iš šių kritiko
žodžių: “Žiūrint veikalą sce
noje, gana greitai prieš mus

Lietuvių R.K. Susivienijimas

sudarė tokią savo delegaci
ją:
Luzernc County prokuroras
Thcmas E. Mcck. prcl. Jonas
Baltusevičius. dr. A.J. Valibus.
“Garso” redaktorius Matas Zujus ir V. Kvetkas. Delegacija
lankysis pas senatorių Hugh
Scott. kongresmanus Joseph
M. McDade. Daniel J. Flood
ir kt.

SADOWSKI

Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjunga deleguoja i

ir dabar jau 15 metų, kai gy
vena Woodhaven.

kongresą: Kiprą Bielini. Stepo
ną Bredi. Bronę Spudiene ir Jo
ną Pakalką.

Vedes prieš 25 metus, augina
Rich Haven demokratų klubo
pirmasis viceprezidentas.

Iš Alto Informacijos

Priklauso
Oueens
Borough
B.P O. Eikš Lodge No. S78.
Yra IV laipsnio Kolumbijos

Komunistu šeima
šelpti

fondo

Rich Haven vaikų
klubo globėjas.

ko-

beisbalo

Pnklauso PAL policijos jau
nimo komitetui.

vo Real Estete įstaigą.

Richmond Hill

-

Ozone Park

-

Woodhaven

BALSUOKIME birželio 2 d. už $j demokratų veikėją, kad
jis galėtų pravest savo teisingą, rimtą ir pažangią politiką.
PHILADELPHIJOS lituanistikos mokykla Šoka seserų kaximierieC>ų remtjų suvažiavime Newtown. Pa.. balandžio 26.

Rytų Vokietijos bosas 11brichtas apžiūrinėjo komjauni
mo paradą. Priėjo prie vieno:
“Kas yra tavo, jaunasis drau
ge. tėvas?”
Vaikas: ‘ ‘Draugas L'lbrichtas".
“O kas yra tavo motina?"
“Mano motina yra partija"
“Gerai, labai gerai. O kas tu
busi, kai užaugsi?"
"Kai užaugsiu, aš būsiu naš
laitis".

Tūkstančiai choristų garsino Lietuvą

BARBININKAS
Edftortai Offlee GL 5-7281

•

Business Office GL 2-2923

THEWORK£R
(TMe CagyrigM)
By FRANGMCAN FATHER8
Ema
1815 metų. 1851 snjung* AMERIKĄ, LOS
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ 2INIA8
StCMd-ctaM poetas* paM a* Brooklyn Poat Offle*
PuMMMd sami wnkty «xc*pt' hoilday w**ka aad Jely and
Augusi wte*n peNtfMd w*ekly.

Prenumeratos kaina 17.00

—

Flrat w*ek m

Subscription per year 17.00

Lalkrattl tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA. Vyr. r*d. S. SUZiEDELIS

Straipsniu* »r ko*«apond*ncijaa redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti atralp*.
niai saugomi Ir gražinami autoriama prašant. Pavarde paairaiyti atraipaniai nebū
tinai išreiškia reoakaTJoa nuomone. Už skelbimų turinį ir kalba redakcija neatsako.

Laužldme Sovietų imperijos sienas

Lietuvių diena 1939 pasauli
nėje parodoje Nevv Yorkę bu
vo rugsėjo 10. Buvo pasižadė
ję dalyvauti 60 chorų su 3,000
dainininkų. Visi jie įvairiais bū
dais telkė lėšas kelionei apmo
kėti. Lietuvių dienos komite
tas kelionių neapmokėjo.
To meto parodoje buvo Lie
tuvos paviljonas. Parodos aikš
telėje plevėsavo lietuviška vė
liava. Tai kėlė nuotaiką choris
tam. Visi norėjo važiuoti į Nevv
Yorką ir pamatyti Lietuvos pa
viljoną.
Lietuvių dienos komitetas
buvo išleidęs patrauklius tai
dienai prisiminti ženklelius. Iš
siuntinėjo choram dar gerokai
prieš lietuvių dieną. Choristai
ženklelius platino lietuvių kolo
nijose.
Toliau nuo Nevv Yorko gy
veną choristai rengė vakarus ir
šokius kelionės lėšom patelk
ti, . pardavinėjo kos m etiką
po namus, apsidėjo savaitiniais
mokesčiais. Laimėjimam skir
tas dovanas davė krautuvinin
kai dažnai net nelietuviai. Bu
vo rengiami choro piknikai.
Piknikuose ypač daug išplatin
davo lietuvių dienos ženklelių

Lietuviu dienai pasaulinėje parodoje
besiruošiant prieš 25 metus
J. ŽILEVIČIUS

Lietuvos paviljonas pasaulinė
je parodoje.
Lankosi vyriausias
dirigentas

Vyriausiam, dirigentui atvy
kus į Mt. Carmel, Pa., pas prel.
J. Končių (tuo metu jis ten kle
bonavo), šeimininkas paskam
bino vietinio laikraščio redak
cijom i Atvykęs koresponden
tas smulkiai išsiteiravo
apie
Lietuvių dieną, chorus ir k. Ry
tojaus dieną buvo atspausdin
tas ilgokas straipsnis apie Lie
tuvą ir Amerikos lietuvius.
Pittsburghe dirigentas, vieti
nių veikėjų — A. Šulco. Pivo
riūno J. Senulio (chorvedžio)—
lydimas lankėsi universiteto
lietuvių kambaryje. Kartu daly
vavo ir universiteto atstovai.
Spaudoje taip pat tilpo žinelė
apie Lietuvą ir lietuvių chorus.
Wcrcesteryje vyriausią diri
gentą lydėjo muz. J Žemaitis
(jau miręs). Jis buvo įtakingas
tarp amerikiečių veikėjų. Ap
lankytas miesto meras, vyriau
siam dirigentui įteikė garbės
raktą. Dirigentas prisegė me
rui lietuvių dienos ženklelį ir
pakvietė dalyvauti lietuvių die
noje. Vietinio laikraščio foto
grafas padarė nuotrauką, kuri
tilpo spaudoje. Kartu buvo ir

riais įrašais. Pravažiuojančių
miestelių majoąąi sustabdydavo
autobusus, pasakydavo sveiki
nimo kalbas, linkėdami lietu
viams ko geriausios sėkmės, įgaliodavo atstovauti jų mieste
liam. Buvo ten ir fotografų,
kurie tuos iškilmingus mo
mentus vaizdavo vietos laikrašč.uose.
Iš Utikos (N.Y.) važiavo K.
Vinciūtės vadovaujamas parapi
jos choras. Nors buvo vidur
naktis. bet atvyko miesto atsto
vai. klebonas kun. B. Liubauskas, fotografas ir didelis būrys
miestiečių. Laikraščiuose vėl
buvo nuotraukų ir aprašymų.
Choristai dainavo lietuviškai
visą kelionės metą. Nežiūrėjo
— diena ar naktis. Lietuviška
daina skardėjo visi keliai, ku
rie vedė Į New Yorką
Iš Chicagos keliavo vyčių, Bi
rutės ir Pirmyn chorai. Važia
vo traukiniu, pasipuošę lietu
viškom vėliavom, iškabinę įvairius užrašus. Stotyse triukš
mingai dainavo ir traukė ap
link save daug žmonių.
Tai buvo daugiausia jau Amerikoje gimęs jaunimas, kurį
traukė Lietuvos paviljonas, dai
nų šventė, visi lietuviški reika
lai. Jie buvo patriotai entuzias
tai.
Parodoje
Didelio įspūdžio darė chorų
eisena į pasaulinę parodą. Cho
rai nešė plakatus su savo vie
netų vardais. Buvo atvykę lie
tuviškų kolonijų orkestrai. Gro
dami lietuviškus maršus, jie ve
dė chorų grupes. Priekyje ėjo
veteranai su didelėm vėliavom.
Visi traukė į estradą. Lietuvių
masės iš džiaugsmo aplinkui
šaukė ir plojo.
Deja, garbės svečių estrada
buvo tuščia. Visi garbės svečiai
tuo metu buvo užimti pasauli
nės parodos- komiteto įgalioti
nių. Choro paradą priėmė Lie
tuvių dienų komitetas ir vyriau
sias dirigentas.

Organizuokime visur birže
lio minėjimus, gausiai juose da
lyvaukime, kelkime pasaulyje
Lietuvos laisvės klausimą ir da
rykime
žygių, kad laisvųjų
kraštų vyriausybės mūsų išsi
laisvinimo pastangas visokerio
pai paremtų. Laužykime Sovie
Metus trukęs bolševikų siauti tų imperijos sienas! To iš mū
mas ir tautos naikinimas užde sų laukia ir reikalauja paverg
gė lietuvių dvasią bei paskati ta tauta. Veikime bendrai, tekė
no juos pirma proga imtis gink kime pergale, o Lietuva bus
lo ir vyti priešą iš Lietuvos. Ir. laisva ir nepriklausoma.
to garbingo žygio pasisekimas
Vyriausias Lietuvos
ypatingai sustiprino Lietuvių
Išlaisvinimo Komitetas
jėgas atsispirti naujam okupantui-naciam, kol bolševikai vėl
užplūdo Lietuvą. O dabar ir po
Broliai ir sesės, nepamanyki
to toliau ryžtingų vyrų ir mo
te, kad aš noriu jus graudenti,
terų rankose eilę metų žvangė perdėti tautos kančias. Jūsų iš
Dauguma choristų dirbo raš
jo ginklai, naikindami tėvynėje gyventi 1940-41 metai tėra tik
tinėse. įmonėse, krautuvėse. Ir
priešus.
šešėlis dabartinės kovos. Jokios tarp savo bendradarbių nelietu
vaizduote ir plunksna jos a- vių. jis stengėsi išolatinti žen
Nuo tų dienų praėjo dvide pimti negali. (Iš Daumanto kliukų. Teko aikinti. kas ta Lie
šimt ketveri metai. Tačiau 'Partizanų', 449 p ).
tuva, kas tie lietuviai, kas tas
žūtbūtinė kova ir šiandien te
bevyksta. nors su laiku teko
ilges.f s aprašymas.
vienus ginklus pakeisti kitais.
Panašiai buvo ir kitose kolo
Dabar tėvynėje mūsų broliai ir
nijose. Choristai tas žinias ne
seserys kovoja su okupantu in
paprastai vertino, nešiojosi iš
dividualiai — už kasdieninę
karpas ir rodė kitataučiam. Tai
duoną, savos žemės pėdą, tau
padėjo platinti ir ženklelius.
tos dvasios bei kultūros išsau
Daug
ženklelių išplatinta rajo
gojimą, už religinę, sąžinės,
ninėse jungtiniu choru tikrini
ūkio ir politines- laisves. O kai
muose. Tai buvo lyg maža dai
visa tauta, kad ir individualiai
nų šventė. Ateidavo daug apy
Įvairiais būdais ir priemonėmis
linkės
žmonių.
taip kovoja, okupantas kiekvie
Vyriausias
dirigentas, pradė
name žingsnyje susiduria su vi
damas
tikrinimą,
pakalbėda
suotiniu pasipriešinimu jo už
vo
apie
15-20
minučių
apie Lie
mačioms.
tuvos paviljoną. Lietuvos me
ši tautos laikysena ir jos ko
ną. Bendrų 'ziri-ų. liečiančių
va su okupantu Įpareigoja ir
chorus, kas mėnesį spausdino
mus visus, laisvajame pasauly
“Muzikos žinios".
je gyvenančius, tos kovos ne
Chorai keliauja lietuvių
išleisti iš akių bei visomis pri
dienon
einamomis priemonėmis jung
Pasitaikę nesklandumai
Vykdami
organizuotai, cho
tis į bendrą visos lietuvių tau
Parodos vadovybė buvo ža
rai mažesnius miestelius tiesiog
tos kovą savo laisvei atgauti“ant kojų sukėlė”. Iš Wyoming dėjusi choristam duoti bilietus
Kur tik lietuviai gyvena, tu
klonio važiavo 7 chorai su 343 nemokamai, bet porą savaičių
ri būti matomas jų jautrumas
dainininiais. Viso buvo 11 auto prieš lietuvių dieną savo žodį
tėvynės reikalams, organizuotu I. ŽILEVIČIUS, vyr. dirigentas, įsega lietuvių dienas ženklelį VVorcesterio busų. Visi jie buvo papuošti lie atsiėmė ir pranešė, kad teks
mas ir veiklumas.
miesto burmistrui 1939 metais rugpjūčio mėn. gale.
tuviškom vėliavėlėm su įvai susimokėtiKiekvienų birželį mums ten
ka gyventi dvejopais jausmais:
1940 * metų Lietuvos laisvės
netekimo bei 1941 metų lietu
vių trėmimo i Sibirą ir tų pat
metų tautos sukilimo Lietuvos
nepriklausomybei atstatyti.

K. JURGAITIS (ELI)

EGZAMINAI
APYBRAIŽA

PAGAL

SOVIETINIO GYVENIMO FAKTUS

(3)

Negali pasakyti, kad visos
dienos būtų vienodos. Viena
diena atnešė reikalavimą pa
keisti tarybinius kadrus. Rei
kalavimą pakeisti visus vykdo
mųjų komitetų pirmininkus ir
visus darbuotojus, kurie ne
moka rusų kalbos. Sovchozų di
rektoriai turi būti baigę aukš
tąjį ar bent vidurinį mokslą.
Turi būti varoma griežta kova
prieš girtavimą. O tam reikia
užkandinėse išimti degtinę šio
kiadieniais iki pietų visiškai.
Griežta kova prieš nusikeikimą
viešose vietose. Už tai kelios
paros arešto. Nevalia toleruoti
darbuotojų, praktikuojančių re
ligines apeigas.
Religija buvo suguldyta į
tuos pat paragrafus, kaip gir
tavimas, paleistuvavimas, chu
liganizmas. Tai turi kai ką
konkretaus reikšti — pasvarstydavo draugai, jei būdavo dvie
se. Ligi šiol buvo žiūrima, kad
bažnyčių nelankytų mokytojai,
nes tai blogas pavyzdys, norint
išauklėti ateistinę dvasią jauni

mui. Dabar yra jau daugiau.
Draudimas jau palietė inžinie
rius, gydytojus, buhalterius. Gy
venimo ratas ėmė skaudžiau
veržti.
Jis sustojo ir ties Grigoniu.
Jau visi metai jis nebe švietimo
skyriaus darbuotojas. Jis dėsto
rusų kalbą Skapiškio septynme
tėje mokykloje.
Ten reikalingas patyręs ru
sų kalbos mokytojas,—kalbėjo.
Bertašius. naujai paskirtas rai
komo propagandos skyriaus ve
dėjas, atsiradęs vietoj Nikalojaus Semionovičiaus, kuris bu
vo atleistas už apsileidimą dar
be ir paskirtas kelių sargu.
Nuo atleidimo neapsisaugosi,
jeigu didieji jau atleidžiami.
Jei Gedvilas už staliniškas pa
žiūras buvo iškeltas iš ministerio pirmininko kėdės ir tik
paskiau jam pakišta švietimo
ministerio kėdė; jei pačiuose
Sovietuose iš centro komiteto
išlėkė Piegovas, Žukovas ir ki
ti Malenkovo antipartinės gru
pės nariai, tai ko čia norėti iš
Kalnėnų, Skapiškio ar Šiau

1

lių. Kas buvo nieku, tas taps
viskuo. Ir virto vienas per ki
tą nieku ar viskuo.
Raikomo pirmasis sekreto
rius gavo vykdomajame komi
tete mažą kėdutę. Komjauni
mo pirmoji sekretorė buvo at
leista ir paskirta vaikų darže
lio vedėja. Ir, reikia pasakyti,
labai laiku ir labai tikslingai,
tai buvo padaryta. Draugavusi
su KGB viršininku, ji netru-.
kus pati turėjo ką atiduoti dar
želiui globoti. Pats KGB virši
ninkas gavo pagal profesiją
darbo kepykloje — krovėjui O
švietimo skyriaus vedėjas buvo
pakeltas į partijos pirmuosius
sekretorius, ir jo vietoj buvo
atkeltas mūsų senas pažįsta
mas mokytojas Laurynas iš
Kalnėnų.
LAURYNUI atėjo proga atsi
skaityti su Grigoniu. kuriam
jis negalėjo dovanoti už artą is
toriją su Kymantu. Proga visa
da pasitaiko, kai tik jos nori.
Pasitaikė, kad Grigoniui, da
bar jau Skapiškio mokyklos ru
sų kalbos dėstytojui, suėjo dvi
dešimt šešeri metai. Tai lai
kas, kada reikia prašyti kom
jaunimą, kad rekomenduo
tų į partijos narius. “Na. to tai
jau nebus”, pagalvojo Laury
nas.
Lengva pasakyti — nebus.
Reikia surinkti faktus, kuriais
galėtum savo priešą prie žemės
pririesti. Vieną Laurynas jau

turėjo — Grigonio buvimo
švietimo skyriuje metu iš vie
nos vidurinės mokyklos direk
torių buvo išguitas partietis, o
įsodintas kunigo brolis. Įsivaiz
duokit, kunigo brolis!
Renkant faktus, likimas pa
suko didelę dovaną Laurynui:
rajono centre pasirodė Anta
nas Kymantas jau kaip klieri
kas.
— Aš žado netekau, — skės
čiojo rankom Laurynas raiko
me. — Ir jis dar drįso pasi
sveikinti. Niekšas! Bet už tai
kalčiausias čia Grigonis. Tai
jo dėka Kymantas buvo išleis
tas iš vidurinės mokyklos su
atestatu rankose!...
Gal ir tų dviejų faktų nebū
tų užtekę nulinčiuoti Grigo
niui ... Grigonis — išleido Kymautą į kunigus!” Gudrus vel
nias. Tokiu juoku dar subana
lins visą bylą ir niekais pavers,
kai bylą ims svarstyti biuro
posėdis komjaunimo komitete.
Reikia rimčiau pasiruošti.
Reikia bent mėnesio laiko fak
tam surinkti ir strategijai ap
skaityti. O to reikia, nes Gri
gonis turi savo šalininkų kom
jaunimo komitete. Drauge su
Bertašium ir naujuoju partijos
sekretorium pirštais ėmė skai
čiuoti, kas už Grigonį ir kas
prieš, jei bus pasiūlyta pašalin
ti Grigonį iŠ komjaunimo ir
tada iš mokytojų. Taip, ir iš
mokytojų. Laurynas turi ir
kandidatą į Grigonio vietą: bus
patogu įtaisyti tą žebenkštikę

rusaitę, atkilusią iš Latvijos,
su kuria Laurynas dalinos lai
mėm.
“Naujasis milicijos viršinin
kas. sako, esąs Grigonio moks
lo draugas. Jie tikriausiai jau
susiuostė”, lenkė pirštą Laury
nas.
“Finansų skyriaus vedėjas,
vietds vidurinės mokyklos pio
nierių vadovė — taip pat biu
ro narė, rodos nieko sau mer
gina, o kas tik kur — tuojau
Grigonį palaiko”.
Laurynas lankstė pirštus ir
nepatenkintas buvo, kad rezultas dar gali būti neaiškus.
—Niekis, — nuramino Ber
tašius. — Ateisime mes su ant
ruoju sekretorium. Nors ir nenariai, bet kaip tiesioginiai
komjaunimo viršininkai turi
me teisę balsuoti.
Paskirtą dieną Į komjauni
mo komitetą susirinko visi biu
ro nariai. Visi jautė, kad at
mosfera įtempta. Turi būti pa
darytas didelis sprendimas.
Posėdį pradėjo, kaip paprastai,
komjaunimo sekretorius Kaip
paprastai, sekretorius tarė:

— Komjaunimo komiteto
biurą sudaro devyni nariai. Da
lyvauja devyni. Koks bus pasiū
lymas dėl posėdžio?
U dalyvių: — Laikyti posėdį

atidarytą?

Sekretorius: — Laikau ati
darytą. Dienotvarkėje yra du
klausimai: pirmas — persona-

JAUNOSIOS ŠOKĖJOS lietuvių dienoje 1939 metais pasaulinėje parodoje
Nevv Yorke.

tam. Kai po abiejų himnu nu
skambėjo Apsaugok Aukščiau
sias, įspūdis buvo neaprašomas.
Didžiulio choro balsas atsimu
šė nuo parodos milžiniškų
pastatų ir aidu grižo atgal.
Šventės gero lygio pasiekta
tik dėl to, kad nuoširdžiai dir
bo visi chorų vadovai. Jie iš
mokė chorus dainuoti, tvarkin
gai atvedė estradon ir pavedė
vieno dirigento globai.
Prie dirigento dar buvo pri
skirti keturi kvalifikuoti mu
zikai — R. Juška, M. Karbaus
kas, P Sakas ir J. Žemaitis.
Jie choram padavinėjo balsus
Pasisekimas
ir Šiaip gelbėjo.
Nors choristai buvo išvar
Viskas ėjo sklandžiai, tik J.
gę iš kelionės, nukamuoti kal Gaubo dainą “Žalioje girelėje”
bų parodoje, bet buvo draus sopranai ir altai per anksti
mingi ir ištvermingi.
Kelių pradėjo. Teko nutraukti ir iš
tūkstančių choristų masė buvo naujo pradėti.
nuostabiai klusni dirigento mos
šiandien...
Chorvedžiai daugiausia buvo
vadovavę parapijos chorams,
lir.ė byla, antras — organiza viso net 90 procentų, šiandien
ciniai klausimai. Koks bus pa iš visų tų dalyvių apie 25 jau
siūlymas dėl dienotvarkės?
yra mirę arba pasitraukę pen
Iš dalyvių: — Laikyti ją pa sijon. Choristų dar dažnai ten
ka sutikti, nors šiemet rugsėjo
grindu.
10 sueis 25 metų sukaktis.
Sekretorius: — Kitų pasiūly
Linkime, kad ir šių metų lie
mų nėra?
tuvių diena praeitų kuo įspū
— Nėra, — pats sau atsakė dingiau. Dabar Lietuva paverg
sekretorius. — Tokiu būdu pir- ta, dar garsiau reikia šaukti,
moju dienotvarkės klausimu kad visi išgirstų. Tai vaizdžiai
žodis įteikiamas draugui švieti galima
padaryti pasaulinė s
mo skyriaus vedėjui Laurynui. parodos metu rengiamoje dai
Laurynas, nors ir kaip buvo nų ir šokių šventėje. Sėkmės,
drąsus prieš posėdį, dabar jau ir dar sėkmės!
dinęs ir kosčiojo į sugniaužtą
kumštį.
— Anglijos darbiečiai
pa
— Draugai, prabilo ir nuti
skelbė,
kad
jie
nerems
Ameri
lo, sklaidydamas
popierius.
Kostelęjęs vėl, rengėsi jau rim kos plano laivus su Polaris ra
ketom aprūpinti įvairių tautų
tai kalbėti: — Draugai...
Tuo tarpu Grigonis, sėdėjęs įgulom.
stalo gale, krapštė iš švarko
apatinės kišenės popierius ir
Kito posėdžio protokole pasta
dėliojo prieš save ant stalo. Čia
riesiem
dviem buvo įrašytas į
atsidūrė mokytojų seminarijos
diplomas, mokytojų instituto asmens lapą papeikimas “už
semestrinis pažymėjimas, pa komjaunimo komiteto nutari
galiau komjaunimo bilietas, su mų ignoravimą”.
Stalino ir Lenino atvaizdais,
nespėtas pakeisti naujuoju; ant
GYVENIMAS rajone vėl ėjo
viršaus atsidūrė iš atlapo iš savo vaga. Buvo skaitomos pa
degtas komjaunimo ženkliu skaitos apie viduramžių inkvikas, Visą šią krūvelę Grigonis zicijas; buvo aiškinama, kaip
pastūmė ties stalo viduriu, ati Bažnyčia buržuazinėje Lietuvo
džiai visus peržvelgė sausom je persekiojo netikinčius ir šie
akim, pakilo iš už stalo ir iš neturėję sąžinės laisvės ir kaip
ėjo.
laisvę darbo žmogui atnešė
Iš paskos išblyškę pakilo ir tarybinė valdžia ...
išėjo sporto komiteto pirmi
šia laisve naudojosi ir Gri
ninkas ir vykdomojo komiteto gonis, gavęs darbo Palemono
sekretorius.
plytinėje plytų krovėju.

Buvo pažadėta chorų es
tradoje padaryti paaukštinimai
užpakalyje, kur choristai galė
tų sustoti, kad balsas geriau
skambėtų ir geriau matytų diri
gentą. Paaukštinimo nepadarė.
Dirigentui nepadaryta jokio
paaukštinimo. Tą pačią dieną
surasti laipteliai, kurių viršuje
dirigentui teko stovėti ant
siauros lentelės.
Choristam nebuvo kur atsi
sėsti, nes visi stovėjo lygioje
vietoje. Buvo net susigrūdę, o
tuo tarpu kalbėta. Kai kas net
per ilgai kalbėjo.

DAILĖS PARODA
Clavaland, Ohio. — Lietuvių
'Bendruomenė spalio 11 rengia
lietuvių dieną, kurioje ims dai
lės paroda. Parodoje galės da
lyvauti tik develande ir jo
apylinkėse gyveną lietuviai, ku
rie yra baigę, lankę ar lanko
dailės mokyklą. Kiekvienas daį-

Dr.
Jucaitis —
chemijos patarėjas
Totado, Ohio.

i

Dr. Pr. Jucaitis, prieš dveje
tą metų dar dirbęs chemiku
vienoje New Jersey įmonėje
k iš ten pasitraukęs pensijon,
dabar pakviestas chemijos pa
tarėju (Consulting chemist) į
Owens-41 linois įmonės skyrių,
Toledo, Ohio. Dr. Pr. Jucaitis,
atvykęs Amerikon, 1948-51 me
tais profesoriavo Gannono ko
legijoje, Erie, Pa., vėliau buvo
pakviestas
cheminių tyrimų
vedėju į Technologijos Institu
tą Chicagoje, kur už nuopel
nus mokslui 1955 gavo pagyri
mo žymenį ir diplomą. Čia iki
1958 jis užpatentavo 12 savo
atradimų. 1958 pradžioje persi
kėlė dirbti į Linden, NJ. —
j Tenčo tirpdomos kavos ir ar
batos įmonę, kur išbuvo ligi
1962 pradžios ir pasitraukė
pensijon.
Dr. Pr. Jucaitis priklauso Amerikos chemikų draugijai ir
Amerikos universitetų profe
sorių sąjungai. Yra lietuvių En
ciklopedijos chemijos skyriaus
redaktorius- Kurį kuką buvo
Lietuvių Profesorių Draugijos
Amerikoje pirmininku, bei Alto Lindeno skyriaus
pirmi
ninku. 1955-57 buvo Ateitinin
kų Sendraugių Sąjungos primininku.
Dr. Pr. Jucaitis priklauso at
eitininkam nuo 1911 metų. Jis
1913 įkūrė moksleivių ateiti
ninkų kuopą Suvalkuose ir stu
dentų ateitininkų kuopa Miunsteryje 1921. Alto Linden sky
rius Dr. Pr. Jucaitį yra išsirin
kęs garbės nariu. Jo dėdė
skulptorius Antanas Jucaitis
mirė Paryžiuje 1943.
(a)

Remia arkivyskupo
J. Matulaičio
naniŲ statybą
Putnam, Conn. — Jau kuris
laikas labai rūpestingai ruošia
masi Dievo Tarno ark- J. Matu
laičio vardo senatvės ir poil
sio namų statybai. Tokie na
mai lietuviam seneliam, ligo
niam bei paliegėliam labai rei
kalingi.
Statybos projektai senokai
paruosti. Dabar uoliai kaupia
mos lėšos, reikalingos bent sta
tybos pradžiai. Prel. P. Juro
vadovaujamas komitetas ape
liuoja, prašydamas padėti tuoj
pat pinigais arba pranešimais,
kada ir kiek galės padėti- Tos
žinios labai reikalingos gauti
atitinkamų įstaigų palankumą
statybos reikalam pradėti vyk
dyti.
Daug geros valios žmonių
prisideda. Vieni paskiria jau da
bar pinigų, kiti pasižada tam
tikromis sumomis padėti vė
liau. Neseniai kun. J. Jutkevičius iš Atholio atsiuntė 1900
dol. iš palikimo, kad a.a. Juozo
Laučkos vardu būtų įrengtas
kambarys. Marija Damijonaityte net iš tolimos Nebraskos at
siuntė taip pat 1000 dol. staty
bos reikalams. Juozas Končius
iš Chicagos pasižadėjo parem
ti 1000 dol.
Juo greičiau bus sukaupta
daugiau lėšų, greičiau galės bū
ti pradėta statyba.
AS-

išninkąs galės išstatyti keturis

j

YORKVILLE BILLIARD
LOUNGE

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY

savo kūrinius. Paroda bus nanjosios lietuvių parapijos salėje. Paveikslai ir kiti meno kū*

169 East 86th Street
N. Y. C. New York
AT 9-9814

May 29, 1817 — Nov. 22, 1963

|
i

rimai nebus kabinami ant danų. Jie bus išstatyti ant speda-

I

lių pastatėlių, kūrinos turi pri-

|

statyti į salę patys daitiomkai
su savo kūrimais. Parodą lan
kyti ir kūrinius pirkti, pagal

I

kūrėjų nustatytą kam^ tarės
tašę ir' ne lietuviai. Parodą

|

ske&ssne ir neiietavių «ynwioje. Bus duriamos trys premi-

CHEVROLET COMPANY

AL A LEO AUTO PAINTING
EMERGBMCY COLLISION
Body and Fender - Towing
Estimating - Ch&ssis straightening
Boro Park Park, Slope
1114 36 (nr Fort Hamilton Pkwy)
UL 4-3480

In Honor of our La te
Beloved President
J- F. K.

ELMER L FOGERTY
& Son
R.F.D. #1
HOLTSVILE, N. Y.
516-SE 2-3704

|

MiCHAEL’S FUEL OIL
CO.

1815 Gatės. Avenue
Ridgewood 27, Queens
VA 1-9235

JO - JO
HILL TOP GARAGE
Completė Auto Repairs
Al - Used Cars
2244 Tiebout Avė.. Brome, N. Y.
FO 4-8999
M r. Joseph Gleeson
RESTAURANT
LA U R ANT

PL 3-2729

In Memory of our beloved President

JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 - Nov. 22, 1963

516 PE 1-8330

NICK GIUTTARI
CHARLOTTE ZOLKMANN
MR. DO NUT
Of New Hyde Park
910 Hillside Avenue
FL 4-9480

M URRAY’S

LEONARDS BAKERY

GARDINERS RESTAURANT

62-64 Gardiners Avenue
Levittown, L. I.

OELICATESSEN

For the Finest in Delicatessen
34 Lexington Avenue
New York City, N. Y.
GR 5-6330
LUNITED
CARTING CO., Ine.

Ashes, Garbage, Rubbish
Dirt by Uoad - Week or Month
Leo Lomagino, Prop.
8201 ■ 15t_h Avė., Brooklyn, N. Y.
CL 6-7860

JEM MEMORIALS

47-07 104th Street
CORONA, N. Y.

Casser Tours
“One of America’s Largest
Operatorę of Tours”
Comfortable - Modern
Char+er Buses
for All Occasions
GROUP TRAVEL
Anyvvhere in America
One Day - Week End or longer
Low rates
Bondcd
201 W. 41 st St. (Nr. 7th Avė.)
BRyant 9-1000
In Memory of our beloved' President
JOHN FITZGERALD KENNEDY

May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

Greco
Sportswear
Ltd.
575 8th AVENUE
New York

BR 9-3077

ln Honor of our Lale Bcloied President

ACADEMY
OF MOUNT ST. VINCENT

1658 BATH AVĖ.

Brooklyn, N. Y,
BE 6-8206

THE CAMILLE COMPANY
824 Bergen Street
Brooklyn. N. Y.

TAUBS FLQOR COVERINGS
60-52 Myrtle Avenue
Ridgewood, N. Y.
GIANNINI BROS.

BOHEMIA
DRY CLEANERS

VA 1-6932

Bohemia. New York

Monastery & Retreat House

516 LT 9-2132

Jamaica, Ncw York

RE 9-6502
In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29. 1917 — Nov. 22, 1963

ST 9-0100

HEYDT CONTRACTING CO

1359 VI ELE AVĖ.
Brome 59. N. Y.
WY 1-2500

VVESTCHESTER
CCLPROVIA CORP.
92 Bedford Road

SILVIOS
Scientific Auto Service

BE 2-0200

•

KATONAM, N. Y.
914 WH 8-2537

SAUS
AUTO SERVICE

For the Finest in Auto Service
Long Island Avė & 27th Street
Wyandach. L. I.
516 MI 3-9209

New Frontier Travel Agency
Specialists in Honey Moon Trips
Vacations, Airliens, Steamships
Buses
All details handled for your convenience. — 6812 3rd Avė., Brook
lyn. N.Y.; BE 8-2400.

Cookies - Pizza Dough Anytimc.
Home Mąde
Ravioli - Macaroni - Cavatelli
4559 White Plains Rd., Bronx, NY
Free Parking — FA 4-2370

1102 Prospect Avenue
Brooklyn, N. Y.
SO 8-4567

In Memorv of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22. 1963

A. CRECCO & SON
Contrete Contractors
Commercial - Industrial
Specialists
TU 1-0067
3051 Eastchester Rd., Broroc, N. Y.

672 8th Avė., New York
BR 9-7245

. 914 WO 1-3671
BETHPAGE
TRANSMISSION CENTER
870 BROADWAY
Hicfcsville. Long Island
516 OV 1-5210

NEW PARKWAY
CHINESE RESTAURANT

SAVINGS BANK

FL 9-8563

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

Our 70th Year of Service

RIVERHEAD

7 W. MAIN STREET
Riverhead, Long Island
518 RA 7-3600

‘ tfACRADO

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29. 1917 — Nov. 22. 1963
ANN & TONYS
RESTAURANT & PIZZERIA
We specialize in
Neapolitan Cooking
2107 Arthur Avė., Brome 58. N. Y.
FO 4-8250
Mr. Mrs. Anthony Napolitanp

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29. 1917 — Nov. 22. 1963

CHINA ISLAND
*

SERVICE STAT1ON

Tlres - Batteries - Accessories
General Auto Repairs
1189 Broroc Rlver Avė., Bronx, N.Y.
TI 2-9850

RESTAURANT

Chinese American Dishes
Bar - Take-Out Orders
Air Conditioned
204 Mayfair Center. Commack, NY
516 FO 8-3890

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

LA FORTŪNA Restaurant
Superb Italian Cuisine
Dine in an Elegant,
Intiinate Atinosphere
For Reservations Call
MU 5-4890
Ask for LEE, Your Host
16 East 41st Street
New York City

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

Howard Johnsons
95-25 Quecns Blvd.

Rcgo Park, N. Y.
In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

ATLAS BEAUTY SCHOOL
Affiliate of
ATLAS BARBER SCHOOL

V.S. Headquarters 42 Sunset’Ave.
Port Richmond. S. 1.14, N. Y.
Mother M. Trtatty — Superior
GI 7-5072

13-29 122nd Street
COLLEGE POINT, L I.

70 Atlantic Avė., Brooklyn
UL 8-6566

PAPA JOHN'S
RESTAURANT
i
238 Central Avenue
White Plains
914 WH 8-9716

May 29, 1917 — Nov. 22, 1963
'

233 MIDLAND AVĖ.
TUCKAHOE, N. Y.

FUNERAL HOME

Marine and Electrical
Supplies — Repairs

NEW YORK

5311 - 5th Avenue, Brooklyn

HI 9-0916

516 LT 9-4840

8724 4th Avenue
Brooklyn, N. Y.
SH 5-9672

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY

THE TOMLIN CO.

Genuine Chinese Dishes
Take Out Orders - Air Conditioned
2149 - 86th. Brooklyn, N. Y.

VVešt Sayville, Long Island

OWESEN & CO.
Ine.

1530 SECONO AVENUE

PHOTO STUDIO
For the Finest in Photos

PIOUS DISCim.ES OF THE
DIVINE MASTE R
UTHURGY CENTER

61 Rolestone Avenue

BRIONES
ITALIAN RESTAURANT

YORKVILLE PACKING HOUSE

O’MALLĘVS

GE 9-8410

’

TW 6-4600

"Host of the Hiį>hu;af

A & M BAKERY
Bakers of tasty Italian Bread

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY

May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

GABRIEL PIRO
Apparel for the
C L E R GY
Ready to Wear - Custom Made
Suits - Top Coats - Rain Coats
43 W 61 St. New York
CI 7-0937

RH 4-5936

In honor of our beloved
President J. F. K.

May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

PM.GRIM LAUNDRY

Condueted by
Franciscan Brothers
186 North 6th Street
Brooklyn 11. N. Y.
EV 8-5801

May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29. 1917 — Nov. 22, 1963

In honor of our beloved
President J, F. K.

(Collcge Preparatory Course>)

86th Street & 16th Avenue

MAPLE
RĘST HOME

’

ST. FRANCIS
PREPARATORY SCHOOL

BENSON
CHEVROLET
Ine.

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY

NICK’S
AUTO MACHINE SHOP
Specializing in all Automatic
Tranšmissions
61-01 Fresh Pond Rd., Maspeth, NY
GL 6-4310
Mr. Niek De Grucci, Prop.

In honor of our beloved
President J. F. K.

IMMACULATE
CONCEPTION

Smithtovvn Avenue

Fresslle - Biscotti

1495 Inwood Avė, Bronx, N. Y.
TR 8-4250
MR. FRANK CASSAR

HENRY WE¥DIG
TU*EDO PARK
NEW YORK

CO 7-3786

ln honor of our beloved
' President J. F. K.

May 29. 1917 — Nov. 22, 1963

HA 4-7083

LUKE YUM CO.

63 Bayard St., New York

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY

Įn Honor of our late beloved
President J. F. K.

KWA1 FONG
CHINESE RĘST., Ine.
Cantonese Cuisine - Air Conditioned
Take Out Orders
1022 Brighton Beach Avė.
Brooklyn, N. Y. — DE 2-0649

AMBASSADOR
CAMERA SHOP

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29. 1917 — Nov. 22, 1963
HERNANDEZ RJNERAL HOME
INC.
CARMEN HERNANDEZ
Lic. Fūneral Director
Lady attendant - Air conditioned
219 Atlantic Avė.. Brooklyn, N. Y.
MA 4-7611

May 29. 1917 — Nov. 22, 1963

CHINESE VEGETABLES

111 E. 56th Street, N. Y. C.

In Memory of J. F. Kennedy

Sole Manufacturers of the distinctively designed JEM Memorials. —
Erected in all cemeteries. For In
formation call
ESPOSITO JOHN MEMORIAL CO.
Ine.
Opposite St. Charles Cemetery:
1250 N. Wellwood Avė., W. Babylon
CH 9-2921
Opposite ML Olivet Cemetery:
58-52 Brown PI., Maspeth
212 NE 9-1220

Sales - Service - Parts
1260 Northern Blvd.
Manhasset, N. T.
MA 7-3500

MARIO’S TRUCKING

208-10 Elizabeth Street
New.York City. N. Y.
WO 6-2359
or
ES 3-2492

jos- ftemijuotinus tūrinius pa
rinks parodos lankytojai savo
balsavimu, Premijos bus įteik
tos betariu dienos
vakare
koncerto meto.
Parodoje jau sutiko dalyvau
ti: Vlada StanžMMitoAiMraatie-

nė, Leokadija KaušūaitėBalienė, tam. Petras Dzegoraitis, Te
resė Idzelytė, 'Mirga DabrikritėKižienė, Rimas Tanianskas,
Milda Guflnnskaitė-Lenkauskienė, Jadvyga Vaitekūnaitė-Minkūnienė, Algirdas
liutiolis,
Eglė Civinskaitė * Muhobenė,
■Mindaugas Nasvytis, Henrikas
Pikturna, Irena Plechavičienė,
Jonas Račyla, Vytautas Raulinaitis, Ina Skardytė, Konstan
cija Palavinskaitė- Šlapelienė,
Rasa Unguraitytė,
Antanas
Vaikšnora, Kazimieras Žilins
kas.
Visi ‘kiti dailininkai,‘gyveną
Clevelande ir už jo ribų (Akrone, Cohimbus, Daytone) bei
kituose Ohio valstybės miestuo
se), jei norėtų parodoje daly
vauti, mielai prašomi pranešti
kultūros reikalų vadovui. Vid
mantui Prikockiui (telef. 5318496) arba kitam kuriam valdy
bos nariui Clevelando n apy
linkės nariui.
Valdybos Sekretorė
I. Stasaitė

RICE

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KEN^ftui

PEPERMINT LOUNGE
Open Daily and Sunday
from 11:00 AM

128 VV 45th Street
Ncw York City
Call CI 5-9363

In honor of our beloved
President J. F. K.

POUGHKEEPSIE
ROOHNG CO.
Routc 376 & MacGhce Rd.
/
Poughkccpsic, N. Y.

914 - 462 - 2010

lą Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22,1963

Murray Hill
Epicure
Your Hosts

A. M. Homola & R. Lacko
All Kinds of Sandwiches
to Take Out
Preparcd with your taste iii inind
238 MADISON AVENUE
(Bet. 37th & 38th Sts.)
MUrray Hill 3-6533
Free Delit ery

In Memory of our beloved
President J. F. Kennedy
May He Ręst in Pratę

DUGAN’S
Brothers
At your Door—At your Store
is DUGAN'S
“The Family Favorite”’
97-111 -222nd Street

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

Qurcns Villagc, L. I.

GR 9-5500

THE SHAMROCK BAR
70 - 7tli Avenue

Brooklyn, N. Y.

In Honor of our Lite

ST 3-8439

Beloved Prcsidrnl
J. F. KENNEDY

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY

SORRENTINO

May 29. 1917 — Nov. 22. 1963

SHIPPING, Ine.

CAUFORNIA
PIE & BAKING CO.

80 Broad Street

339 Douglas Street
Brooklyn, N. Y.

TR 5-2136

New York City. N. Y

Dl 4-0855

5

DARBININKAS

1$64 m., gegužio 26 d., nr. 3d

Gimnazijos direktorius keliauja
Gerbiamasis Pone Redaktoriau,
Besibastydamas po ameriki
ni pasaulį, sugalvojau paprašy
ti ir vėl kiek pagarsinti savo
keliones. E kai kurių vietų bu
vo vietiniai veikėjai žadėję pa
rašyti korespondencijas,
ta
čiau, atrodo, neištesėjo. O gal
man neteko pamatyti?
Worce«teryje kalbėjau žmo
nėm Aušros Vartų parapijos sa
lėje gegužės 1. Susirinkimui
pristatė kun. J. Steponaitis.
Waterbury gegužės 2 buvo
sukviestas susirinkimas Pet
rauskų namuose. Taip p3t ten
kalbėjau per Paliulio vedamą
radijo valandėlę.
Hartforde gegužės 3 įvyko
susirinkimas lietuvių klube. Va
dovavo A. Dragūnevičius. Kal
bėjau radijo valandėlėje.
Albany buvau mielai priim
tas kun. dr. M. Čyvo kleboni
joje.
Rochestery susitikau su bū
relių vadovais, kurie jau prieš
man atvykstant buvo padarę
rinkliavą. Kalbėjau per radiją.
Hamiltone sakiau 3 pamoks
lus per visas trejas mišias bu
vo daroma gimnazijai rinklia
va. Dalyvavau motinos minė
jime ir ten kalbėjau i susirin
kusius. Posėdžiavau su Hamil
tono LB apylinkės valdyba. Su
sitikau su gimnazijos rėmėjų
būrelių vadovais.
Toronte gegužės
11 buvo
susirinkimas šv. Jono parapijos
salėje. Kontaktavau Prisikėli
mo parapiją, jos kleboną tėv.
Placidą Brių. Susitikau su bū
relių vadovais ir gydytojų drau
gijos pirmininku dr- Yču. Ap
lankiau evangelikų parapijos
kleboną kun. Žilinską. Kalbėjau
per radiją. Susitikau naujai ku
riamos Londono parapijos kle
boną kun. Pacevičių ir St. Catherines parapijos kleboną tėv.
Barnabą Mikalauską, O.F.M.
Montrealy turėjau praneši
mą šv. Kazimiero parapijos sa
lėje gegužės 15. Tariausi su
PLB Kanados Krašto valdybos
pirmininku dr. P. Lukoševičium
ir kitais jos nariais. Taip
pat su vietinės LB apylinkės
valdyba ir lietuvių klubo pir
mininku. Kalbėjau per radiją.
Clevelande šv. Jurgio parapi
joje gegužės 17 laikiau sumą ir
sakiau pamokslą. Bažnyčioje bu
vo išdalinti vokeliai aukoms.
Vasario 16 gimnazijai. Dariau
pranešimą parapijos salėje, su
V. Sidzikausku. Čiurlionio na
muose geg. 16 d. dalyvavau
spaudos ir organizacijų atstovų
susirinkime. Aplankiau Antano
Smetonos kapą. Gegužės 19 va
kare dariau pranešimą ateiti
ninkų susirinkime Čiurlionio
namuose.
Visur buvau klebonijose ma
loniai priimtas.
Iki šiol Vasario 16 gimnazi
jos statybos garbės rėmėjais,
paaukodami po 100 dol. tapo
sekantieji asmenys: Rūšai. iš
Port Washington. N.Y.. kun.

Alfonsas Petraitis. Schenectady, N.Y., kun. dr Matas Čyvas, Albany, N.Y., prel. J. Tadarauskas (Hamilton), A. Kauš
pėdas (Hamiltone), Hamiltono
LB apylinkės Valdyba, Toron
to Talka (Construction Co.
LTD). Šv. Jono parapija —kun.
P. Ažubalis, kun. dr. F. Juce
vičius (Montrealis), kun. dr. V

skilandžiūnas,
Fitzroy
Harbour. Ont.
Labai dėkočiau, jei malo
nėtumėte pagarsinti mūsų šim
tininkus. Jiems Vasario 16 gim
nazijos namuose bus padaryta
speciali garbės lenta, įrašant
visų jų pavardes.
Reiškiu pagarbą

— Darbininkas po Vainikų
dienos savaitgalio išeis trečia
dieni, birželio 3. ir bus tik vie
nas savaitėje. Butų gera, kad
pranešimai ir korespondenci
jos. skiriamos savaitgaliniam
Darblininko numeriui, redakci
ją pasiektų ligi birželio 2.

Kun. Br. Liubinas

— Hermanas Jakužaitis, žur
nalistas, ilgesni laiką gydęsis
senatorijoje, Vokietijoje, mirė
gegužės 12. Jis buvo kilęs iš
Klaipėdos krašto. Staučių sodvbos. Spaudoje pradėjo rašyti
nuo 1918. Paskutiniu metu Vo
kietijoje 10 metų redagavo vo
kiškąjį Eltos biuletenį ir trejus
melus Eltos Informacijas. Ve
lionis buvo bebaigiąs 62 metus.

RUOŠIASI TRĖMIMŲ MINĖJIMUI
Rochester, N.Y. Birželio trė
mimų minėjimas bus birželio
14, sekmadieni. Pagrindiniu
pranešėju yra pasižadėjęs at
vykti prof. dr. Jonas Puzinas.
buvęs Vilniaus universiteto hu
manitarinių mokslų fakulteto
dekanas, archeologas, žymus visuomeninkas. Minėjimas prasi
dės 11 vai- mišiomis už Sibiro
kankinius. Popiet 3 vai. parapi
jos salėje bus susirinkimas. Rochesterio ir apylinkės lietuviai
maloniai kviečiami kuo gausiau
dalyvauti. Minėjimą rengia Ai
to skyriaus valdyba.

veikla, daug prisidėjo prie lie
tuvių parapijos kūrimo, lietu
vybės išlaikymo ir kovoje dėl
Lietuvos išlaisvinimo 1 ir II pa
saulinio karo metu.
Petras Norkeliūnas, Aito ir
kitų organizacijų veiklus na
rys ir pirmininkas, darboviegėje sunkiai susižeidęs dešinę ran
ką. gydosi namie dr. VI. Lėlio
priežiūroje.
Ona
Dauda

Adomaitienė

ir

Juozas

po gerai pavykusių ope
racijų sveiksta namie.
Prof dr. Antano Klimo šei
ma padidėjo ketvirtuoju prie
augliu — dūkrele. Dabar dr. A.
Klimo šeimoje auga dvi duk
ros ir du sūnūs.
Jonas ir Ada Mosteikiai su
silaukė dviejų vaikaičių: duktė
Gražina ir žentas Pranas Biliū
nai iN.Y i šio mėnesio pradžio
je susilaukė sūnaus RaimundoPrano ir sūnus Algis ir Irena
Musteikiai — sūnaus Pauliaus
Algimanto.
Vertos dėmesio knygos

Kun. dr. Tomo Žiūraičio
sukaktis

Jau gauta vietos liet, spau
dos kioske: St. Ylos “Moderni
mergaitė". Iliustravo Nijolė Vedegytė. knygoje, kaip kokia
me filme, pasirodo šių dienų
mergaitė: bręstanti, pradedant
nuo 12 iki 19 metų, kuria var
gina galybės problemų: meilė,
grožis, draugystė, berniukai,
mokslas, santykiai su mama ir
kt. Tai labai vertinga ne tik
mergaitėm, bet ir motinom auginančicm dukras knyga.
St. Kairys “Tau. Lietuva".
Ta( inž. St. Kairio-Kaminsko
labai turiningi atsiminimai ir
kaip Lietuvos socialdemokratų
veikėjo ir kaip Vasario 16 sig
nataro. buv. Vliko pirmininko
ir kitų Lietuvos laisvinimo or
ganizacijų aktyvaus dalyvioJ. Kralikauskas ‘ ‘Mindaugo
nužudymas", romanas, laimėjęs
Draugo 1.000 dol. premiją ir K.
Bradūno eilėraščių
rinkinys

Kun. dr. T. Žiūraitis, domini
konas. vienuolis, veiklus lietu
vių bendruomenės narys, filo
sofas. rašytojas ir žiurnalistas.
gegužės 31 šv. Jurgio liet, ka
talikų parapijos barnyčioje 12
vai. aukos padėkos mišias, o
6 vai. vakare parapijos salėje 'Sidabrinės kamanas", laimė
bus vaišės sukaktuvininkui pa jusi tos pat leidyklos 1.000 dol.
premiją.
gerbtiPlokštelės ilgo grojimo: V.
Likviduojasi šv. Jurgio
Klovo 4 veiksmų opera “Pilė
draugystė
nai". Nevv Yorko vyrų okteto
Šv. Jurgio kareivio pašalpinė
"Mes žygiuojame su daina" ir
draugija, sulaukusi 60 metų, pa kt.
sb. seno. nariams nepriaugant. Ge
gužės 5 visuotiniame susirin
Dovas Bulsys, poetės Narukime nutarė, kad liepos 1 drau tės-Nerimos K Bulsienės vyras,
gystės veikla sustabdoma, turi sunkiai serga. Guli North Side
mas piniginis turtas pasidalina ligoninėje.
Regina Gaidytė atostogauja:
mas tarp narių. Gaila, šv. Jur
gio draugija savo jaunystės lanko Vokietijoje pasilikusi sa
(K.)
metuose yra pasižymėjusi gyva vo tėvą.

L. KALINIO diriguojamas Philadelphijos LB šeštadienės mokyklos cheras dainuoja motinos dienos minėji
me gegužės 10. Nuotr. A. Gruzdienės.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Hartford, Ccnn. — Gegužės
17 Hartfordo ir Nevv Britaino
skautų ir skaučių vietininkijos
surengė iškilmingą sueigą sa
vo globėjui šv Jurgiui ir moti
nai paminėti, šv. Trejybės lie
tuvių bažnyioje 10 vai. buvo
skautų užprašytos mišios už mi
rusias motinas. Pamaldose da
lyvavo uniformuoti ir su vėlia
vomis. Kun. A. Karalis savo pa
moksle iškėlė motinos reikšmę.
Popiet 3 vai. lietuvių mokyklos
salėje sueiga pradėjo ps. Vy
tautas Trečiokas, vietininkijos
adjutantas. Invokaciją sukal
bėjo klebonas kun. J. MatutisApie skautų globėja šv. Jurgi
kalbėjo skautų kapelionas kun.
dr. V. Cukuras.
Už pasidarbiavima skautų
sąjungai ‘ ‘Tėvynės sūnaus" ’
garbės žymeniu apdovanotas
ps. V. Trečiokas. Trys vilkiu
kai davė Įžodi: Petras Braz
džionis. Vytautas Pileika ir Al
girdas Kapeckas. Kaklaraiščius
užrišo skautu mamytės, o maz
gelius užmezgė vietininkas J.
Petniūnas ir skautų kapelio
nas kun. V. Cukuras. Jaunes
niųjų skautų varžybų laimėto
jui Vytautui Stašaičiui Įteiktas
skautiškas peilisApie motinas paskaitą skaitė
Irena Ruseckienė. Savo kalboje
iškėlė daug gražių minčių, pa
brėždama motinos meilę savo
kūdikiui. Padėkojusi motinom,
kenčiančiom Lietuvoje, vargs
tančioms Sibire, ryžtingai lai
kančioms lietuvybę tremtyje ir
jau mirusioms, prelegentė bai
gė poeto B. Brazdžionio žo
džiais: “Mama, mums gėlės ta
vo meilę šlama; Už tave pasau
ly kas karščiau mylės . . .

Meno programai vadovavo
vyr. sk. Gražina Aleksandravi
čienė. Hartfordo paukštytės su
vėrę dainų ir deklamacijų py
nę. skirtą Dievo Motinai. Lie
tuvai ir savo mamytei. Meno
pynėje pasireiškė L. Dapkutė.
D. Šimanskytė. V. ir R. Aleks
andravičiūtės. L. Zdanytė. D.

ir J. Virkutytės, D. ir V. Šlio
gerytės. A. Vitenaitė ir A. Petruškevičiūtė. Pynę paruošė S.
Birutė Šimanskienė.
Pelėdos
skiltis (N. Draugelytė. A. Zda
nytė. A. N’orkūnaitė ir O. Kriščiokaitytėi padainavo
keletą
linksmų dainelių. Gitara akomponavo 0. Kriščiokaitytė. ar
monikėle kelias meliodijas pa
grojo R. Zdanys. Nevv Britaino
paukštytės pašoko kelis tauti
nius šokius.

nė ir Gražina Aleksandravičie
nė. o joms padėjo Pelėdos skil
tis.
Šiai šventei daug orumo su
teikė savo atsliankymu klebo
nas kun- J. Matutis, -kun. V.
Cukuras, mokyklos vedėja se
suo Lousi ir mokytoja sesuo
Franceska.
J. Bernotas

Darbininką Hartforde galima
gauti arba užsisakyti A. Ustjanausko krautuvėse ir namuose:
Minėjimas baigtas vaišėmis. American and Foreign Trading
Čia daug darbo Įdėjo Danguo Co., 67 Whitting Lane, W.
lė Banevičienė, Aldona Zdanie Hartford. Conn. 06105.

— Stasys ir Ona Piežai ilges
ni . laiką praleido keliaudami
Europoje ir Afrikoje. St. Pieža. buvęs Lietuvių Katalikų Fe
deracijos pirmininkas, yra vie
nas iš “Chicago American" re
daktorių; veda religinį skyrių.
Šiam laikraščiui jis atstovavo
Vatikano visuotiniam susirinki
me.
— Jonas Peldžius, marijonas
broliukas, mirė Chicagoje; pa
laidotas gegužės 16 šv. Kazi
miero kapinėse. Velionis bro
lis Antanas Peldžiaus. ilgame
čio Darbininko administrato
riaus. šiuo metu gyvenąs Brocktone. Mass, laidotuvėse dalyva
vo su dukterimi Loreta ir sū
numi Jonu.
— Inž. Antanas Rudys iš
rinktas tarptautinio prekybos
klubo Chicagoje vicepreziden
tu. Klubas turi apie 800 narių.
Paregias perima liepos L

— Kun. Pranas Dauss (Gvazdauskas), Šv. Marijos parapijos
klebonas Keithsburg, III., per
New Jersey lietuvių suvažiavimas
keltas klebonauti i Saldžiausios
Jėzaus Širdies parapiją RutGegužės 16 Nevvarke Įvykęs naują apygardos valdybą išrink land, III. Kun. Pr. Dauss pri
lietuvių bendruomenės
Nevv ti V- Dilis, K. Jankūnas, M. klauso prie Peorijos vyskupi
Jersey apygardos metinis su Klimas. A. Rugys, L. Šimkus, jos Illinois valstybėje.
važiavimas išklausė ir priėmė V. Vaitiekūnas, A. Žukauskas, į
— Kun. Donaldas S. Petrai
apygardos valdybos
veikimo kontrolės komisiją — J. Avižie
tis. marijonas, primicijas auko
apyskaitą, patvirtino kontrolės nis, Barauskaitė ir Trečiokas
jo gegužės 10 Aušros Vartų lie
komisijos aktą, išklausė apylin
Suvažiavime buvo nusiskųs tuvių parapijoje Chicagoje.
kių atstovų pranešimų ir išrin
ta. kad kai kurios apylinkės ne
ko naują apygardos valdybą atsiuntė tiek atstovų, kiek joms Naująjį kunigą Įšventino vyskVincentas Brizgys marijonų se
bei kontrolės komisiją.
priklausė, ir kad savo metu gra
Gegužės 16 Nevvarke Įvykęs žiai veikusi Kearny apylinkė minarijoje Hihsdalėje prie Chilietuvių bendruomenės Nevv pastaruoju metu yra apšlubusi. cagos.
Jersey apygardos metinis suva IV tarybos rinkimuose gerai pa — Eugenijus Dubrauskas, jau
žiavimas išklausė ir priėmė apy sirodė Jersey City. Lindeno, Pa- nas statybininkas. įsikūręs Aus
gardos valdybos veikimo apy tersono ir Nevvarko apylinkės, tralijoje, mirė nuo širdies smū
skaitą. patvirtino kontrolės ko o prastai — Elizabetho ir Kear gio. Paliko motina Felicija Dumisijos aktą, išklausė apylin ny. Naujajai apygardos valdy brauskienė. neseniai atvykusi i
Nina
kių atstovų pranešimų ir išrin bai labiausiai teks susirūpinti JA Valstybes, žmona
(Varnauskaitė) .ir kiti giminės.
ko naują apygardos valdybą bendruomenės apylinkėmis.
bei kontrolės komisiją.
— Sv- Kazimiero lietuviu pa
K.V.
Iš pranešimų aiškėjo, kad
rapijos rengiama tradicinė lie
per praeitus metus apygardos
tuvių dieną Breakfasto klubo pa
Art Collecticn albumas, ku
valdyba turėjo 12 posėdžių, su
talpose ir sode bus birželio 21.
organizavo Nevv Jersey lietu riame telpa trisdešimties lietu Programoje dalyvauja Metropovių tautinių šokių ansamblį, vių dailininkų ‘kūriniai, sutelk litano operos solistas Algis Bra
LB stipendijos 500 dol. 1964-65 ti pranciškonų vienuolynuose, zis. sol. Florence Korsak ir pa
mckslo metams iškilmingą įtei tik ką išėjo iš spaudos. Gražiai rapijos choras, vadovaujamas
kimą, 100 Įnešė Lietuvių Fon išleistas 126 psl.. Pauliaus Jur muz. Br. Budriuno. Choras iš
dui. 100 lietuvių dienos N. Y. kaus redaguotas. Įvadas, para pildys kai kurias dainas iš lie
pasaulinėje parodoje organiza šai ir biografijos anglų kalba. tuvių dienos repertuaro pasau
vimui. 50 Nevvarko šeštadieni Puiki dovana draugams, nekal linėje parodoje Nevv Yorke.
nei mokyklai ir 20 — jaunie bantiems lietuviškai. Kaina 6 Choras atvyksta į rytini pakraš
siem vyčiam. Apygardoje vei dol. Galima gauti adresu: Dar tį ir pasaulinę parodą. Be to.
kia 5 šeštadieninės mokyklos, bininkas, 910 \Villoughby avė Breakfasto klube bus dail. Jur
jose niekosi 113 mokinių. Į Brocklyn, N.Y.
gio Sapkaus kūriniu paroda. Pa
rapijos klebonas kun. J. Kuč.il
gis maloniai prašo gausiai davauti.

— Jurgis Gbauda, perą kar
tų laimėjęs Draugo romanu
konkursą, su t ko rašyt; šv Ka
zimiero lietuviu parapijos l os
Angeles isterija Parapija 1966
metais mini 25 metų sukakti.

MOTERŲ

ATSTOVYBES Philadelphijos

klubo kartūnų baliuje. Iš k. j d. M. Traunas. T. Stikhorienė. Dr.

Gudaitienė, P. Mitalas. T. Traunienė, Al. Gudaitis, E. Mitalienė, J. Stikliorius. Nuotr. A. Cruzdicnės.

JUZĖS AUGAITYTES dainavimo studijos Philadelphijoje mokiniai savo metiniame koncerte. J. Augaitytė an
tra iš kairės Nuotr. A Gruzdienės.

Visada miiirusius modelius
ptrksitc pigiau. Uip kitur.
Katalogus ir informacijas veltui
gausite tik pranešę savo adresa :
J L. GIEDRAITIS
10 B.irry Dr.
E. Northport. N Y. 11731
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'-- 1 PASAULINtJE PARODOJE

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

Prie lietuviško kryžiau*

Du šviesuoliai,
lankydami
parodą, sustoja ir prie lietuviš
ko kryžiaus. Dairosi ir kalba:
— Matai, jau ir stovi kop
lytstulpis. Ir koplytstulpio aikš
telė dailiai aptvarkyta.
Gal
reikia mums nusifotografuoti
prie to koplytstulpio.
Prieina dar vienas lietuvis ir
klausia:
—Kodėl jūs lietuvišką kry
žių
vadinate koplytstulpiu?
Negi čia koks paprastas stul
pas?
— Matai, tamsta, — atsako
vienas šviesuolis, — ir velnias
bijo kryžiaus, tai kaip mudu
nebijosime.

BUSSINES OPPORTUNITY
OUTSTANDING OPPORTUNITY!
For a Couple — Greeting Cards & 1
ReHgious Articles in Brooklyn opp. i
Holy Name Church — 6 day opera- ,
tion $100 -r weekly: $6.000 complete^
246 Prospecl Park West. B‘klyn. or
call ST 8-3481 after 10 AM.

BAKERIES
LEFFERTS BAKERY
Savininkės Louise Weins asmeniš
koj priežiūroj kepyklos geriausios
kokybės gaminiai patenkins visus,
kurie yra pratę naudoti tik geriau
sią maistą — vedybų gimtadienių
tortai, sviestainiai. 135-07 Lefferts
Blvd, Ozone Park, Oueens, V4 3-9151

Meditacijos aikštelėje

Dvi lietuviukės, susėdusios
ant suolelio, ilsina savo pabrin
kusias kojas. Jas pastebi pažįs
tamas dabita jaunuolis, prieina
ir pasišaipo:
— Ir ką gi matau? Dvi ge
gelės, atsiprašau mergelės, su
tūpusios sau čiulba. Neradote
geresnės vietelės? •
— Neradome, — atsikerta
viena.
— Tai apie ką jau taip me
dituojate?
— Ogi apie tave. — atsilie
pia kita
— Labai malonu.
— Visai nemalonu, kad esi
glušas ir nevedi mudviejų Į res
toraną užkąsti.

RESTAURANTS

NEWTOWN, PA. — Mergaitė* sodalietie* vainikuoja Marijos štatui*.

MOKYKLOS 50 METŲ SUKAKTIS

While in New York be sure to stop
in for a delightful meal
CHAMPLAIN RESTAURANT
Continental atmosphere. Imported
and Dbmestic Wines and Liąuors.
Reasonable prices.
Cl 7-9274
115 VVest 49th Street. N. Y. C.
For Better Wedding and
Week-End Dancing
TUXEDO BALLROOM
Offer the Finest
Call F r e d
P.E 4-7335
210 E. 86th Street & 3id Avenuė
New York City

Elizabeth, N.J. — balandžio džius ir kun. J. Simonaitis. Bu Vienas Dievas (muz- Ervin Dra12 lietuvių salėje buvo gražiai vo drauge pagerbtas ir dabar ke).
Programai pasibaigus Prel.
paminėta šv. Petro ir Povilo tinis klebonas prel. M- Kemėžis,
lietuvių. parapijos mokyklos 50 kuris Elizabethe praleido jau M. Kemežis tarė padėkos žodį
The North Shores Newest and
Most Different Restaurant
seserim mokytoje m ir visiem
metų jubilėjus. Puošniai deko dešimtmetį.
Featuring: 40 varieties of Pancakes
Maloniai visus nuteikė V kla mokyklos rėmėjam.
ruotoje
scenoje
gyvaisiais
& VVaffles. Steaks & Chops. Custom
Už gražų jubilėjaus minėji Salads and Sandwiches. Southern
paveikslais buvo pavaizduota sė. sudainuodama keletą dainų
šios mokyklos kūrimosi laiko lietuviškai, nors šioje klasėje mą padėkos nusipelno seserys Fried Chicken. New Cocktail Bar.
JI L'S
tarpis. Pilnutėlė salė žiūrovų vos keli lietuviškai bekalba. mokytojos, ypač mokyklos ve
PANCACKE HOUSE
MOKYKLOJE
su dideliu susikaupimu sekė Šiai klasei vadovauja sesuo dėja sesuo Koranata. Neužmirš
309 Main St.
porą valandų užsitęsusią prog Eleonora. Ji taip pat vadovau tinas B. Miškinis, kuris progra
Huntington Village, N. Y.
Šeimos kompasas
ramą, kurią išpildė mokyklos ja mokyklos mergaičių chorui, mos metu gerbiant mirusius
Fizikos pamokoje mokytoja
kuris kiekvieną sekmadienį 9 klebonus, akompanuojant V.
H. W. FEMALE
aiškina kompasą. Duoda toki mokiniai, vadovaujami savo mo v.ryto gieda bažnyčioje per mo Mamaičiui, įspūdingai sugiedojo
kytojų
—
Šv.
Pranciškaus
sese

pavyzdį:
INSTRUCTORS-NLN
kinių mišias. Jai talkininkauja Avė Maria.
— Visa šeima išėjo Į mišką rų. Buvo prisiminti buvę ir jau vargonininkas V. Mamaitis.
Mokykla įsteigta 1913 klebo aecredited school of 100 students;
mirę
šios
parapijos
klebonai,
300-bed JCAH aceedited hospital.
pasivaikščioti ir paklydo. Moti
Sesers Silvijos vadovaujama no kun. B. žindžiaus. Apie 13 One instructor for operating room
na sakė, kad reikia sukti į de mokyklos globėjai, kun. B. Žin- klasė (III-IV) pasirodė su negir- mokytojavo seserys
šaritės. and emergency room, 2 instructors
šinę, o tėvas — į kairę. Bet tė
dėtų-neregėtu orkestru. Sugro Klebonas kun. J. Simonaitis pa for nursing course including funda
mentais and medical-surgical nurs
vas turėjo su savim kompasą.
ta keletas klasikinių dalykė kvietė Šv. Pranciškaus seserys- ing; M.S. degree preferred, B.S. acKą jisai darė?
Išleistuves
lių. Vykusiai šiam orkestrui di lietuvaites. Prel. M- Kemėžio ceptable with background of experi— Jis pasuko Į dešinęPositions available Sept. 1,
New Haven, Conn, — Birže- rigavo IV kl. mok. Aušra Ma- mokyklos patalpos 1953 m. bu ence.
1964. Salary eommensurate with
Gudrus vaikas
lios 7 d. 6 vai. vakare šv. Ka maitytė. Tautinių šokių pašo vo pagrindinai atremontuotos. expr. Apply Director of Nursing &
of Nursing, Union Hospital,
Po pamokų berniukas greitai zimiero parapijos svetainėje ko jau ankščiau šią mokyklą Šiom patalpom nemokamai nau School
Highland at New Boston Road, Fali
velkasi ir skuba namo. Moky <339 Greene St.) rengiamos iš baigusios mergaitės, vadovauja dojasi ir lituanistinė klasė, ku River, Massaehusetts.
———————
leistuvės bei atsisveikinimas su mos A. Bartytės. Šokiams akor rios vedėju ą^npkytoju yra
toja klausia:
buvusiu klebonu kun. Juozu deonu grojo J. Veblaitis. Prog kun. J. Pragumickas. Mokyk
HOUSEWORKER
— Ko taip skubi?
— Mama sakė, kad ji mane Matučiu, iškeltu i šv. Trejybės rama buvo baigta visų progra lai jubiliatės Imkime ir toliau Aged 35 - 50. For 2 Adults. Salary
P-s. open. Live in. Own Room and Bath.
parapiją Hartforde. Išleistuves mos dalyvių sugiedota? giesme geros sėkmės!
šiandien lups.
BAY SHORE. L. I. — Mušt speak
ruošia
parapiečiai
su
klebonu
— Tai ko tu skubi, jei lups.
English; able to do good cooking.
— Jei nepaskubėsiu, tai pa kun. A. Zanavičiu ir vikaru ku
References reųuired.
nigu
J.
RIkteraičiu.
Jie
kvie

reis tėtė, o jis lupa kietai.
Tel.: (516) MO 5-1603
čia visus veikėjus ir organiza
cijų bei draugijų narius prisi
Lietuviškos
Konsulato N. Yorke dėti.
Kun. Juozas Matutis šv. Ka
pranešimas
zimiero parapijos klebonu iš
Yra prašomi atsiliepti lietu buvo apie 5 metus. Malonu yra
viai tremtiniai. gyvenusieji pasidžiaugti jaukiai jo atremenpadaryto* pagal lietuvišką receptą,
1945-1947 m. tremtinių stovyk tuota mažąja svetaine, priean
su prisiuntimu kaina $1.75.
lose (EB camps) Aschaffenbur- giu. didžiosios svetainės nau
Bendler's Drug Store
go. Wuerzburgo. ir Stuttgarto jais langais Kun. Juozo Matu
2 CONGRESS AVĖ.
apylinkėse. Vokietijoje. Su jais čio sumanymu pastatytas gra
norėtų susisiekti Bcb Craig. bu žus lietuviškas kryžius prie mū
WATERBURY. CONN. 06708
vęs amerikiečių kariuomenės sų bažnyčios. Bažnyčioje įren
karininkas Vokietijoje, susiti gė naujas klausyklas ir gražų
VAKARŲ PENNSYLVANIJOS
kęs ten lietuvius tremtinius ir naują didįjį altorių. Jis puošia
vadovaujama
lietusių katalikų pa
su jais dirbęs. Šiuo metu jis mūsų bažnyčią ir liks nuolati
yra laikraščio redaktorius >r niu kun. J. Matučio priminimu. CHICAGO, ILL. Liet, Ūkininkų Sąjunga įstoja į L. Fondą, čekį įteikia rapijų Pittsburghe ir apylinkėje,
Račiūnas, Kregždys ir Valaiti* Teodorui Blinstrubui. Nuotr. Z. Degučio. transliuojama iš galingos stoties,
ruošia eilę straipsnių apie lietu
Nors
kun.
J.
Matutis
yra
šio

LIETUVIŲ KATALIKŲ
vių tremtinių išgyvenimus ana
me pc kario laikotarpyje. Jis no je šalyje gimęs ir augęs, bet
WORCHESTER. MASS.
RADIJO VALANDA
yra sąmoningas, taurus lietu
rėtų parirkti iš lietuvių me
vis, kuris Lietuvos dabartiniais
Pirmoji
komunija
šv.
Kazi

Romas Žemaitis. Jiem pažymė
džiagom tiem straipsniam.
WEDO
vargais ir lietuvių tauta sielo miero parapijos bažnyčioje bu jimus įteikė šeštadieninės mo
Atsiliepti prašema. pasir akMckeesport, Pennsylvania
jasi. Gražiai kalba lietuviškai.
vo gegužės 17. Klebonas kun. kyklos geradaris ir rėmėjas
t:nai. rašant tiesiai Mr. Bob
J.
Bakanas
pravedė
lietuviškai
kas sekmadienį
prel.
K.
Vasys.
Craig. Managing Editor, The
Gaila buvo skirtis su kun. J.
nuo 1:55 iki 2:00 vai. popiet.
Premijos- L.B. vietos apylin
Soartanburg Herald and Jour Matutčlu. bet, deja, kunigo gy krikšto pažadų atnaujinimą, pa
nal. Post Office Dratver 1657. venimas yra skirtas ne vienai sakė lietu vilkai ir angliškai pa kės valdyba buvo paskyrusi
BANGA 810
P >a: tr .jrrg. South Csrolina parapijai. Linkime kun. J. Ma mokslėli. Mišias aukojo ir ko dvi premijas — 10 ir 5 dol. Visais reikalais kreipkitės adresu:
už geriausius rašinius “Tėvy LITHUANIAN CATHOLIC HOUR
arba į Consulate General of tučiui sėkmės naujoje vietoje munija dalijo pats klebonas.
W EDO
I ’thuania. 41-West 82 Street. ir kviečiame visus lietuvius at
šeštadieninė mcky«da Auš nės meiiė” ir “Tėvų meilė”. Už
Mckeesport. pa.
New Yoik. N.Y.. 10024.
silankyti į išleistuves.
M. ros Vargų parapijos salėje ge “Tėvynės meilę” 10 dol. lai
gužės 16 surengė mokslo me mėjo M. Kurlanskaitė, už “Tė
tų užbaigimą. Susirinkus tė vų meilę” — R. žemaitis. Be
L ANDMKKEVKIIS
vams
ir mokiniams, pirmiausia to. mokytojai pripažino ir N.
. Gcrktu-iai paihėsi: per ato-toga* garsiame CaĮ»> C.od - Oftrrvllf ”
Maskeliūnaitei 7 dol. premiją,
LAIKRODININKAS
- kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo '■— gražioje lietuviškoje ” žodi tarė mokyklos vedėjas ku kuria iie patys sudėjo. Premi
-JUVELYRAS
<
nigas J. Steponaitis. Po jo kal
X
JANSONŲ VASARVIETES VILOJE
į
Auksas - sidabras - deimantai
bėjo buvęs ilgametis mokyklos jas įteikė tėvų komiteto pirmi
laikrodžiai
vedėjas J. Raškys, kuris dėl ninkas J. Vidūnas. Jis taip pat
9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.
darbo sąlygų nuo Kalėdų iš tų padėkojo prel. K. Vasiui už tel
kiamas mokyklai patalpas ir
VI 7-2573
87 East Bay Rd. Oriervile Čepe Cod Mass. 02655
Z pareigų pasitraukė. Toliau vy mokytojams už darbą.
Pr.
ko
mokinių
pasirodymai:
dek

\
Tel. (Area 617) 428-8425
Į
Z • Vito Audronė ym ansnnta didelio putų, bert* ir k. dekoratyvinio » lamacijos. akordeono, piano
medžių parko. Daug vHos poilsiui ir žeidimams
|
•
o Erdvu* kambariai, rami ir jauki aplinkuma
Z muz:ka. rašinėlių skaitymas ir
Stephea Bredes, Jr.
C. A. VOKET 1
» dainos- Mokyklą lankė arti 50
Z • Visai arti tilto* srovti. privatus jūros pliažas < 7 min. pėsčiom)
o Gera* lietuviška* maistas
7
mokinių.
Mokytojavo:
kun.
J.
ADVOKATAS
VOKIETAITIS
” o šiemet svečiu patogumui padidinta valgykla ir saliona* Ir jrengZ
•
ta daugiau žaidirrrfį aikštelių ir k.
ė Steponaitis. J. Baškys, J. Dab37
Sheridan
Avenue
ADVOKATAS
Vi-a tai suteiks Jums tikrą poilsį irsustiprinasveikatą.
Z rilienė, A. Glodas ir W. Burdu•
fi tirfp’-oma va-orojimiti nuo birželio 15 ikirugsėjo 15
•
41-40
74th
Street
Brooklyn 8, N. Y.
.
Iš anksto kreiptis
• lis. Mokyklą baigė 4 mokiniai:
Jackson Heights. N. T.
Z ED. JANSONAS — 15 Rosedaie St. Boston Mass. 02124 - M. Kurliandskaitė, N. MaskeTel. NEwton 9-8620
j
Telef. — APplegate 7-7083
Z
Tel. 288-5999 t liūnaitė, Jurgis Šermukšnis ir
<•• •
»-».»i m i i t 11111 m »i 11 ( i mr rrt iit tr r e

Trejos - Devynerios

\

AUDRONĖ

Norite geros riieniškos fotografijos —
PORTRETO - SEIMOS - VAIKŲ
įvairiu progų’:z vestuvių, krikžtynų. gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street.

Ridgewood. Brooklyn. N. Y.

Tel. HYacint 7-4677
JAU 22 METAI!

Lietuvos Atsiminimu
Radkj Valanda

SESTADIENIAIS~5.~ 6,
i > <

/2«4 WHiT£ Sr.
HILLSIDE, N. J.
WAVERLY €-3325,AREA CODE 201
Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

KVIETIMAS

LITAS INVESTINI; CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant EITAS
Akcijas. IJtas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki
12r> ir konservatyviai j trumpalaikes užtikrintas paskolas, ph-snns
ir antrus “mortgage". namus ir 1.1. Progai pasitaikins, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržą, šiuo luotu vienos
akcijos kaina
$10.00. Po birželio 30 <1. ši kaina bus pakelta.
Visais akcijų pirkimo reikalais urašome kreiptis:
V. VEBELIONAS. 100-21 89th Avė.. Richmond Hill N.Y.: HI 1-6799
arba
A. VEDECKAS. 83 Morgan St.. Stamford. Conn.
T 1. 325-099/
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9- 4 vai.

- HAVEN REALTY JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų. baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds
Pinigu
investacijos.
Kasdien nuo 9 iki 9 vai.: šeštadieniais iki 6 vai popiet
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21. N. Y.

•

Tel. VI 7-4477

GRANE SAVINOS & Loan Association

B. B. PIETKIEVVICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.

Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

4j/2%

ON
INVESTMENT
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.
VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST.

BROOKLYN 6. N. Y

Telefonas STagg 2-5938

RE PUBLI C
Liquor Store, Ine.
322 UNION AVĖ.
BROOKLYN II. N Y
Tel. EV 7-2089

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

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti Įvairiausios rūšies amerikiečiu ir importuo
tu gėrimu . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD.

RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Į

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINES

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

SUPERIOR PIF.CF. GOODS CORP.
200 Orched St.

Tel. AL 4-8319

New York 2, N. Y.

---- ----- ---

U««YlM1MKAS

WEISS & KATZ, INC
klebonui V. Martūakul 35®
Smith St Providence, R .L
02908, Tel DE 1105.

Latviai nubausti

Latvių slaptos viltys netikė
tai nugalėti mūsų krepšinio
rinktinę sudužo. Ir tas dūžis
buvo siaudus, nes mūsų rink
tinė juos nugalėjo 102:89 (49:
38) — rekordine pasekme. Bu
vo kalbama, kad latviai kaip
niekad, stengėsi sutelkti savo
rinktinius vyrus, kad galėtų
smogti mūsų rinktinės ambi
cijai- Latviai tikrai kietai kovo
jo kr pralaimėjo garbingai.
'Mūsų jaunių rinktinė taip pat
neatsiliko ir baigmėje latvius
nugalėjo gana nesunkiai 85:71
(46:29).
Tinklinyje vyrai nepasiekė
nieko nepaprasto, o moterys
baigmėje po kietos kovos pra
laimėjo estėms 2:1 (15:13, 2:15,
13:15).
Stalo- teniso vyresnieji pra
pylė viską, bet užtat jaunimas
nusinešė visas pirmąsias vietas,
ir taip padėtis išsilygino.
Bendrai ši Pabaltijo sporto
šventė tenka laikyti pasiseku
sia visapusiškai. Rungtynės su
traukė nemažai žiūrovų, o pa
tys dalyviai įvairiose sporto ša
kose įrodė, kad buvo verti jiem
patikėtam atstovavimui.
Po šimtinę visiems

Mūsų krepšininkai vos nesu
metė po šimtinę visiems. Evengė tik latvių jauniai.
Pabaltiečių šventė prasidėjo
lietuvię-esty jauniu rungtynė
mis. lik pirmose minutėse es' tai pajėgė laikytis, tačiau ne
trukus mūsiškiai išvystė tokį
greitį, jog priešininkai nesusi
gaudė ir pradėjo atsilikti ne
tik aikštėje, bet ir taškais. lie
tuviai visą estų žaidimą paver
tė chaosu ir pirmą puslaikį bai
gė net 47:11. Antroje rungty
nių pusėje vaizdas nepasikei
tė. Mūsiškiai tempą išlaikė iki
galo ir rungtynes laimėjo labai
lengvai 100:43.
Šiose rungtynėse geriausiai
pasirodė Jankauskas iš Chicagos
Lituanicos ir Eugr 'Burkauskas
su Karlausku iš Chicagos Aro.
Antroms rungtynėms aikštė
je pasirodo lietuviu ir estę vy
rai. Ką gi? Pareigą reikia atlik
ti- Estai turėjo žaisti, nors ga
lutinė rungtynių pasekmė išryš
kėjo pirmose minutėse. Mūsie
ji buvo pranašesni visuose fron
tuose ir puslaikį baigė 57:16
pasekmė .
Antrame puslaikyje lietuviai
neatleido ir estus lengvai nu
galėjo rekordine 115-35 pasek
me.
Šiose rungtynėse išsiskyrė
čekauskas, Skihiikas, Varnas ir
Modestas.
Diena graži, diena rūsti...

Sekmadienio
popietę visi
sunkiai užmirš. Salė lūžo nuo
žiūrovų gausos, stogą degino
saulė, o nuolatinis plojimas—
delnus. Lietuviai dar vis nepa
miršo 1957 metų pabaltiečių
žaidynių Clevelande, kada lat
viai žiūrovai reikalavo šimti
nės. Tadą tos šimtinės latviai
neisspaudė, o šiemet ją gavo iš
lietuvių net su dvejetuku prie
do (102).
Latviam kartu pasidarė nuo
jaunių rungtynių. Nors pradžio
je buvo nuogąstaujama dėl lie
tuviukų mažo ūgio, bet mūsiš
kiai savo žemą stuomenį papil
dė greičiu, gerais padavimais ir
fantastiškai tiksliais metimais.
Latviai valdė lentas ir teisėjus,
bet visa kita priklausė lietuviu
kams. Jie ir pirmą kėlinį bai
gia 46:29. Antrame kėlinyje
mūsiškiai neteko
aukštaūgio
Jankausko, o kiek vėliau ir Mo
lio. Tačiau latviai negalėjo su
stabdyti nei Burkausko, nei

Vasarvietei Cape Cod vasa
ros sešonui ieftomos dvi mer
gaitės padavinėti prie stalų ir
tvarkyti kambarius, taip pat
moteris virtuvės darbams. Pra
šom kreiptis PO Box 390 Ostėrville, Mass 03865.

parduodamas
2 šeimų po 4 kambarius na
mas su moderniška virtuve ir
atbaigtu rusiu. Sklypos 50x150
IR 1 automobiliui garažas. Tei
rautis FI1-3449.
Lauralton, L.I.

LIETUVIŲ MOTERŲ TINKLINIO

prie labai gero
susisekimo išnuomuojama nuo
birželio 1 su baldais patogusjaukus su atskiru įėjimu 2 arba
Ridgewoode

tytš, Ir. Besparaitytė. StoušiOt*, Prumkytf, MaskoHūnaitS, Gdažyti Ir Cforlionyti.
Nuotraukoje trūksta Onos Blandytšs. Nuotr. P, Petmuėio.

Meškausko, nei Kedžio, kurie
vyravo aikštėje. Švilpukas baig
mei, ir taškų lentoje — 85-71
lietuvių naudaiKomandą tvarkė jaunasis va
dovas be priekaištų Alg. Nausė
das.
Lietuviam atstovavo ir taš
kus laimėjo Eug. Burkauskas
20, Molis 14, Kazlauskas 11,
Meškauskas 10, Jankauskas 10,
Kedys 8, Vinerskis 6, Grigaitis
4 k* Nanrich 2.
Visai kitokia pradžia buvo
vyrų rungtynėse. Latviai išvys
tė greitį, o mūsiškiam nieks nesiklijavo, ir latviai jau vedė
16:9. Čia vadovas Vyt Gry
bauskas vienai minutei žaidi
mą pertvarkė. Taktiškas žaidi
mo pakeitimas jau veikė. Mū
siškiai užvaldė lentas, o čekausko metimai buvo taiklūs.
Netrukus pasekmė
išlyginta
(24:24). Dabar vadovavimą aikš
tėje perėmė lietuviai ir, savo
žiūrovų raginami, kėlinį baigė
49:38. Daugeliui blyksteli viltis
latviam įkrėsti šimtinę.
Antroje rungtynių pusėje
nors latviai ir nemažino savo
greičio, tačiau meko nepadarė
mūsų prabudusiam puolimui.
Persvara išlaikyta. Beliko minutė žaisti, kai pasekmė buvo
98:87 mūsų naudai Spaudimo
po latvių krepšiu mūsiškiai ne
atleido. Netikėtai tarp dviejų
latvių atsiradęs mūsų naujasis
krepšinio virtuozas čekauskas
pavogė kamuolį, apgavo lat
vius ir įšvilpė krepšin du taš
kus- “Šimtas! Šimtas!” — sa
lė plyšta nuo plojimo. Latviai
įmetė dar porą taškų. Mūsiškiai
atskaitė lygiom ir laimėjo re
kordine pasekme 102:89.
Lietuviam atstovavo: čekaus
kas 47, Slamčinskas 12, Var
nas 8, Jesevičius 8, Adzūna 7,
Motiejūnas 6, Bazėnas 6, Modes
tas 4. Skilnikas 2, Jasinskas
2 ir Šilingas 0.

vai sukirto latves 2:0 (15:7, 15:
6)-

jo-

Baimėje lietuvės net ir be
dviejų geriausių žaidėjų turėjo
i;, zir pirmą
z
persvara savo pusėje
setą laimėjo 15:13. Antrame
sete estės susigriebė, o mūsiš
kės pasimetė ir setą lengvai nu
sinešė estės 15:2.

Stalo teniso mūsų vyresniejį prapylė viską. Latviai nusiIšnuomojama 1 ar 3 kamba
ne^ vjsas meisterystes- Tačiau riai su ar be baldų. .Yra elekt
jaunių grupės varžybose vyra ros ceųtro šildymas, gazas, šil->
vo lietuviai, čia mergaičių pir tas vanduo, virtuvė su šaldytu
menybes laimėjo E. Sabaliaus vu ir kiti patogumai. Teirautis
kaitė, antroji vieta teko R. po 5 vai. vak. EV 6-0923.
Kosičiūtel Berniukų varžybas Brooklyn 37, Wyckoff Avė. 73.
lengvai laimėjo kylanti mūsų Du blokai nuo Canarsie line,
jėga. Vyt Nasvytis. Antroje stoties De Kalb.
vietoje — J. Koklys.
Elizabeth, NJ. išnuomuojaIr taip baigėsi pabaltiečių
varžybos, sutraukusios
apie mas suaugusiems butas iš 4
200 sportininkų, šį kartą ir žiū 'kambarių su apšildymu antra
rovų Clevelande buvo daugiau. me aukšte. Skambinti po 5 vL
Tikėkimės, kad dienom bėgant vakarais EL 4-4675-

Trečiame sete, atvykus O.
Blandytei ir Prunskytea, lietu
vės pradėjo stipriai ir vedė nei
4:0, tačiau paprastos klaidos
(servų praradimas, kamuolio
nesuvaldymas), o netrukus at
ėjus ir estėm į pagalbą, jos ne
tik išlygino, bet net savo nau
dai persvėrė 14:9. K beveik be
viltiškos
padėties
lietuvės priartėjo iki 14:13, tateisėjo
sprendičiau čia
mas mūsiškių nenaudai atėmė

viskas gerės: mūsų pasirody
mas ir Clevelando visuomenės
dalyvavimas šventėje.
X

J. SOLIŪNAS

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

gražioje ramio
vietoje arti susisiekimo sto
čių už prieinamą kainą išnuo
mojamas baldais
apstatytas
kambarys su atskiru įėjimu vy
rui arba moteriai. Moteris gali
pasinaudoti bendra
virtuve.
Skambinti VI 9-5524 vakarais
po 6 v.
VVoodhavene

je

Ieškomas Antanas Bartilaitis,
savo laiku gyvenęs apie Mari
jampolę. Nori susisiekti su Ona

šome atsiliepti šiuo adresu:
Mrs. B Spūdis, 88-33 Eiderts

nuomuojami baldais apstatyti
2 kambariai Galima naudotis
ir virtuve. Teirautis TeL AP75377.

mirus, šeimai ir giminėms reiškiame gilių užuojautų.

Bostono jūrą skautų
' NEMUNO tuntas

Jaunimas gelbsti

nedidelis butas ramioje vietoje
ir nebrangus. Jei kas turėtų ar
žinotų tokį būtą, skambinti
GE 5-1150.

narys, krepžmto rinktinė* žaklika*.

Ekonomistas JMtas AUMNAS
a) padeda InveStzhdmų Fondų
Sėtus ptrfctl, b) sudaru phftus
jaunesntom žmčnėm - risNm^šti- ntųi taupyti ir atėKtti kspftahm
Ugdyti, e) sudaro pUMB peteimnkams, santaupų tarfaūsms,
psį^Momų pajamų gauti.
109 Warwick St, BTtlyn, N.Y.
11207; tek TA 7-9518, LA 4-6484

M.6B1-UM

i

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

vyrų ir moterų eilutėm* apsiaustam, suknelėm ir kt
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
SpsrhBir šėmos kainos siunčiant audinius j ušsienj
lies padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti klijentam Prašome užeiti ir pasižiūrėti

■
■
■
■

WMER GARNEN TAVEB*
Ine..
VYTAUTAS BELECKAS

Šatė vestuvėms-ir kitokioms pra
mogom*. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies Hetuviėkas maistas prieinama kaina . i

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

skini įėjimu ir vonia bei virtu
ve.
Skambinti: EV 6-0525

Išnuomojamas 4|4 kam. bu

FORDAS '
pasauk parodoje

IGNUI VILENIŠKIUI

.

tas prie pat Atsimainymo parbažnyčios Maspethe. Skambinti
po 6 vai. vak.tel.TW 4-7553.

Tinklinyje lietuviai pasirodė
vos vidutiniškai, nors galutinės
pasekmės galėjo būti ir džiuges
nės.
Žinoma, iš vyrų daug ko ti V. BRAŽĖNAS, Waterburto Gintaro
kėtis nebuvo galima, nes mū
siškių žaidimo lygis yra visa
klase žemesnis už kitų pabalk
tiečių. Užtat ir nesistebėjome,
kai vyrai prapylė lengvai prieš
FORDO nauju automobiliu
latvius ir prieš estus.
Mustang yra didelis susidomė
Baigmėje latviai prieš estus jimas pasaulinėje
parodoje.
pademonstravo
tikrai puikų
Fordo bendrovė nurodo, kad
žaidimą. Kiek netikėtai laimė
jau 3,500,000 žmonių matė ir
jo latviai. Estai meisterystę palasridai įvertmo tą automo
prarado trečiame sete, kada, bilį. Du tokie automobiliai įsta
turėdami net 10:1 savo naudai,, tyti Fordo paviljone, matomi
nepajėgė išlaikyti pirmavimo parodoje, žiūrint iš Centralinio
ir setą prakišo 17:15. Galuti parko. Nuostabus Fordo kelias
nė pasekmė 2:1 (15:10, 13:15, paviljono viduje yra išpuoštas
17:15) atnešė latviam laimėji 17 tokių automobilių.
mą.
Fordo bendrovė patenkinta,
Moterų grupės
varžybose, kad beveik ‘iš visų 50 valsty
kaip geriausia komanda, atro bių parodos- lankytojai jau tu
dė lietuvių. Primą dieną prieš- rėjo progos išbandyti šį auto
žaismiuose mūsiškės sužaidė ly- mobilį.
(Sk.)

Didžiam jūrų skautų rėmėjui ir Nemuno uosto komendantui

v

AKDCT. N.Y.C.

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,
SUtvarkpme rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j R. Europą

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

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntinį draugams ir giminėms į bet kurią SSSR dalį
Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

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

•
•
•
•
•
•

u.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

u

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
5- 8808
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue .............. Dl
ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH 9-6245
BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ...........
Ll 2-1767
SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway .
Tel.
- 268-0068
.... TL 6-2874
fcUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...
...
BR
8-6966
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue
WA 5-2737
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street
1-1068
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road
DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ............
VI 1-5355
GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
HAMTRANCK, Mich. —- 11333 Jos. Campau ........... TO 7-1575
HARTFORD 14, Conn. ■200
-------- -- Av.,
Franklin
Tel. 233 8030,246 0215
IRVINGTON 11, fcj. - 762 Springfield Avė.............. ES 2-4685
----------“■ 3-0440
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21
Fifth Avenue
............ Rl
YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė...................... GR 6-2781
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
LAKEVVOOD, NJ. — 126 - 4th Street ...................... FO 3-8569
3-1797
NEWARK 3, NJ. — 428 Springfield Avenue ........ Bl______
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė............................... LO2-1446
PATERSON 1, NJ. — 99 Main Street ..........
MU 4-4619
PASSAIC, NJ. — 176 Market Street___ .<................. GR
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.......... PO 5- 5892
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ....... HU 1-2750
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ....... FI 6- 1571
6-6766
WATERBURY, Conn. — 6 John Street .......
SW
VVORCESTER, Mass. — 174 Milibury Street

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų* vilnonės medžiagos — importuotos ir vietinės — trijoi Ą krautuvėse:

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos Šokių. .... Stereo. 6.00
Dainos ii Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ate. 16 dainų. Ster. $5

$5.00
4.00
5.00
8.00
4.00
4.00
LietuvHki tokiai, akordeonu K. Daubaro jgftta 18 UeL Md
4.00
Dainos Lietuvai, S. Cerfenės komp. jūatauota 12 HeL dainų 4.00
4.00
Mylėsi Lietuvą it toto. H dainų Šventės 15 ittktttdų dainR ..
4.00
5.00
Tėvynei aukojant, Dainavos AnmteMto, 14 L
5.90
450
7.00
5.00
. A. Sabaniausks, po 12 dainą-šokių X ir XI albumai po $5.00 10.00
Lietuviikos dainos ir lokiai, Monitor Co. 16 L dainų ir Šokių
4.50
5.00
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų
Rožės Ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. Šokiai
5.00
Ar pameni. V. Stankus, 10 tokių muzika solo. ...... Ster. $6
5.00
Milžino paunksmė, Montrealio L dramos teatro 3 pL albumas 15.00
Žirginėliai, Montrealio UeL dramos vaikams pasaka —............
5.00
Trijų matų Inrtū, Ir. GiečfūtėB 8 liet. patriotinės vnfk. dainos
3.00
4.00
LietuviSkų dainų. Šoklų, polkų, Zukausko-Vasillausko juokai
Dainuojame su Lione, 16 liet dainų, įdainuotų L. Juodytės
5.00
Mes žengtame su dalba. New Yorko vyrų okteto 17 dainų ....
4.00
Pilėnai, LteL opera iš pavergtos Lietuvos, albumas 3 ptokšL 11.00
Liaudies giesmė. Tėviškės choro IL giesmių ir dainų plokšt
5.00
Linksmieji brolM. 12 liaudies kūrinėlių ....................................
5.00
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis. 10 plokštelių .... po
5.00
Clevelando Vyrų oktetas, 12 muzikos šokių rink................... ..
5.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi Iz. Vyt VaaiMno..... ..
6.00
Dainuojame su Rūta. J. Stukas, Rūtos ans. 17 liet d. Ster. $5
4.00
Lione JoMu CoutraRo, Town Hali 14 kūrintų rečitalio pi..........
6.00
7 Kristaus Sodžiai, Sv. Kazimiero parapijos choras................
5.00
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ........................... .
5.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ............
3.00
Ltthuanian 2-speed record course
..... ......................... ...........
3.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WILLOUGHBY AVE^ BROOKLYN, N. Y. 11221
(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50f)

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

S. Beckenįteino 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 TAVFRN
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

WOODHAVEN 21, N. V.
Tel. Vlrgfnla 6-9519
SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

86-16 JAMAICA AVĖ.

Salėj* gali tilpti 100 dalyvių

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas
•4-09 JteMka Ava., Woodhsvun 21, N. Y.
•
Tai. VI 9-5077
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand S+resf, BrooHyn II, N.Y.
•
Td. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsaky mus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato | namus Itotuvtokus skilandžius ir sūrius
------- We take all orders special prtėe for Weddings and Parties --------
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bAtfclNINltAS

Lietuvię Katalikę Mokslo A- _
kademiįos Naujosios Anglijos
židinys, jungiąs Connectkuto, '
Rhode Islando, Massachusetts. i
DRAGŪNAS ’
New Hampshire ir Maine vai- ;
stybių lietuvius mokslininkus, .
ADVOKATAS
šaukia suvažiavimą gegužės 31,
sekmadienį, 2 vai. popiet. Lie
84-14 Jamaica Avenue
tuvių Piliečių Draugijos salėje.
VVoodhaven 21, N. Y.
Suvažiavimo tikslas yra panag
Tel. Hlckory 1-5220
rinėti ž negaus problemą litera
tūros, biochemijos ir filosofijos
rI
~
- atžvilgiais. Paskaitas skaitys:
prof. dr. Antanas Jurgelaitis, j Pataisysiu Jūsų Televiziją
O P. (Providence Collegei —
gerai ir pigiai
Žmogus modernioje ispanu lite
ratūroje. prof. dr. Bronius BašJONAS ŽILINSKAS i
kys (Tufts University i — Gy
vybinis vyksmas biochemijos
j 629 E. Sixth St., So. Boston '
požiūriu, prof. dr. .Juozas L. Na. viekas (Boston ( oilegei —Žmo
Tel. AN 8-6645
į
gaus esmė filosofinės psicholo l~
;!
gijos šviesoje. I suvažiavimo
paskaitas kviečiami visi Naujo
LAIDOJIMO DIREKTORIAI
sios Anglijos lietuviai

Lietuviai karo veteranai da
lyvaus gegužės 30 parade Manhattane. New Yerkas yra pa-^ *
I
garsėjęs rengiamų iškilmių ir '
eitynių didingumu. Šiemet pasaulinę parodą New Yorke lan- j
Redakcija ............
GL 5-7281
Administracija ................ GL 2-2923 kys daug lietuvių iš kitų Ame

maujienožl
Lietuviu Katalikę Mokslo Akademijos suvažiavime, kuris įvyks rugsėjo 5-7 d. Fordhamo
universitete. New Yorke. litera
tūros ir kalbos sekcijoje pra
matytos sekančios paskaitos:
“Lietuvių kalbos raida dabarti
nėje Lietuvoje” — skaitys
prof. dr. Antanas Salys, "Da
bartinės lietuvių
literatūros
problemos” — Antanas Vaičiu
laitis, “Lietuvių kalbos kilmi
ninko vartojimas ir santykiai
su kitomis
indoeuropiečių
kalėjomis” — prof. Alfredas
Sennas- Sekcijai vadovauja tė
vas dr. Leonardas Andriekus,
O.F.M.
Inž. Gedimino Kurpio ir
dviejų jo bendradarbių pa
ruošta paskaita “Quasipostical
AVaveguide F.lters“ buvo skai
tyta gegužės 20 tarptautiniame
suvažiavime, Įvykusiame gegu
žės 19-21 New Yoike, J. F.
Kennedy aerodromo viešbuty
je. Suvažiavimą ruošė viena
elektros inžinierių profesinė
grupė, tyrinėjanti trumpąsias
bangasDr. Aloyzas Petrikas, buvęs
ilgametis Raudonojo Kryžiaus
pirmininkas ir valstybinės ligo
ninės direktorius Kaune, mirė
gegužės 23 vakare Arkansas
mieste. Kansas. Kūnas pervež
tas ir pašarvotas Šulinskų lai
dojimo koplyčioje. Atsisveikini
mas ketvirtadienio vakare 8 v.
v. Laidojamas
gegužės 29
penktadieni, iš ryto.
Atletu klubo piknikas bus
rugpjūčio 2. Thrcgs Neck stadijone Bronxe.

Darbininko metinis piknikas
bus birželio 28 lenkų tautinia
me parke. Jamaica, N. Y.

Alekso Mrozinsko piano stu
dijos mokinių pasirodymo kon
certas šiais metais bus birželio
14. sekmadieni, tuoj po pamal
dų 12:30 Apreiškimo -parapijos
salėje. Programoje pasirodys
apie 30 Įvairaus amžiaus studi
jos mokinių.

Spaustuvė ........................ GL 2-6914
Vienuolynas ................... GL 5-7068

rikos miestų ir užsieniečių. Ta
proga jiems rūpės pamatyti ir
dideiį paradą žuvusiem ka
riam pagerbti. Gegužės 30 d.
10 vai. ryto Am. Lietuvių Le
giono 1-jo Dariaus ir Gėrėno
posto nariai ir ramovėnai ren
kasi Manhattane: 74th Street,
tarp West . End Avenue
ir
Broadway. Labai svarbu,* kad
lietuvių karo veteranai šiemet
pasistengtų gausiai dalyvauti ir
tuo būdu tinkamai atstovauti
kovojančiai Lietuvai.

N.Y. ir N.J. Lietuvię Danty
Gydytoj ę Draugijos metinis su
sirinkimas Įvyks gegužės 31,
sekmadienį, 3 v. popiet dr. S.
Kungienės rezidencijoje,
14
Vermont Avė., Newark, N. J.
tel. ES 3-2044. Programoje dr. Irenos Giedrikienės pas
kaita.
Kazys ir Agona Kvegliai, gy
veną 883 Hart St., Brooklyn,
gegužės 18 minėjo vedybinio
- Studentę ateitininkę susirin
gyvenimo 35 metų sukakti.
Kvegliai dėkoja giminėm už at kimas drauge su Lietuvos vy
silankymą, gražias dovanas bei čiais įvyko gegužės 16 vakare
Fcrdhamo universitete. Patal
linkėjimus.
pas susirinkimui parūpino prof.
dr. A. Vasys, o į susirinkimą
DARBININKO NAUJI
atsilankė prof. dr. VI. JeskeviSAITYTOJAI
A. Navikauskas. New Haven čius, rusų instituto direktorius.
Conn., M. Paskačimis/ Bronx, Jis šiemet vadovauja komite
N.Y.. J. Bernot. Duųuesne. Pa. tui, kuris rūpinasi Lietuvių Ka
H. Steinis, Richmond Hill. N. talikų Mokslo Akademijos su
Y.. I. Razmantas, Richmond važiavimu, kuris bus Fordha
Hill, N.Y. A. Butas, Woodha- mo universitete rugsėjo 5-7ven, N.Y.. S. Kansler, Brock- Kalbėdamas apie tą suvažiavi
lyn, N.Y.. J. Simanaitis, Wan- mą, ragino jame, gausiai daly
tagh, L.L, N.Y.. V. Montvila, vauti ir padėti ruošos darbui.
Flushing, N.Y., A. Linartas, New Yorko vyčių pirmininkas
Woodhaven, N.Y., A.
Mitse- Antanas Mažeika, Jr. padarė
v:ch, Chicago. III. prel. F. Bart pranešimą apie vyčių veiklą.
kus. Dalias, Tex. F.J. Rogers, Toliau sekė dviejų būrelių dis
Blocmfield, N.J-, kun. Alf. kusijos.
Viename
spręst a
Bernatonis, Germany,
nutautėjimo problema; vadova
P. Montvila. Woodhaven, N. vo kol. Eug. Grėbliūnas. Ant
Y. užsakė M. Edint, Ottawa, rame buvo svarstytas šen. B.
Ont. Kanada.
Goldwaterio programos priimti
J. Grigas, Dorchester, Mass. numas lietuviam; vadovavo ko
— Lucy Grigas, So. Boston, lega R. Grandys. Abu būreliai
Mass.
•priėjo Įdomių išvadų, kurios toA.J. Akule. Saugus, Mass— liau buvo visų svarstomos. Ap
A. A kūlei. W. Lynn, Mass.
tarta dar vasaros stovyklos pro
T. Yagella, Sikillman, N. grama ir draugovės valdybos
kurie įvyks sekan
J. — Dudėnui, Brooklyn, N.Y. rinkimai,
L Janowski, Cranford, N.J. čiam susirinkime. Susirinkimu
visi buvo labai patenkinti. Nu
— A. March, Plymouth, Pa.
J. Stukas, Brighton, Mass. — sistatyta ir toliau palaikyti ar
A. Matuliui, Dorchester, Mass. timus ryšius su Lietuvos vy
(G>.
J Stukas, Brighton Mass.— čiais.
M.D. Stukas. Westwood, Mass.
Sveikindami naujuosius skai
tytojus, kartu pranešam, kad
Darbininkas pirmiem metam
kamuoja tik 5.00 dol. Darbinin
ko reikalais rąžyti: Darbinin
kas, 910 Willoughby Avė., Broo
klyn, N. Y., 11221

PRIEPLAUKA Kennebunkporte,

MILIAM J. DRAKE

Lituanistinei mokyklai pa
remti vakare dainavo Ne\v Y< rko vyrų oktetas, vadovaujamas
Al. Mrozinsko. Dainavo lab ii
gražiai. Gaila, kad publikos bu
vo mažokai ir dėl to koncertas
pora valandų vėlavo.
Baltijos

VAIZDAI iš gegužės mėn. šv.

koncertu

fo reikalų vedėjas L. Jankus.

Alto skyriaus pirmininkas
prašo visus_l^|įiflįius kuo. gau
siau dalyvauti Sėtuvių kongre
se Washingtone. Ypač kviečia
Jamaicoje išnuomuojamas ap mas jaunimas.
statytas baldais gražus kamba
rys 1 ar 2 asmenims su visais
(patogumais. Galima naudotis
virtuve. Patogu sustoti ypač
lankantiem pasaulinę parodą.
Skambinti vakarais JA 3-8268.
Hudson, N.Y. — Nekartą
esu buvęs New Yorke- Turiu
ten pažįstamų ir juos aplanlankau. Daugumas nusiskun
džia jų miesto sunkiu oru, dū
mais ir fabrikais bei automa
šinų užterštų, žmogaus sveika
tai kenksmingu. Nevienam esu
pataręs,
ypač pensininkam,
keltis iš New Yorko ir važiuo
ti į nedideli miestą, kur nėra
fabrikų, mažas autojudėjimas,
ir geras, sveikas oras. ,
Pasirodo daugelio žmonių
apie tai jau galvojama ir pa
našūs sumanymai vykdomi. Ne
toli New Yorko, nedideliame,
gražiame Hudsono miestelyje, ’
jau gyvena nemažai šeimų ir
atskirų asmenų, kurie ten išsi
nuomojo butus, o kiti net nu
sipirko namus. Butai nebran
gūs 30-40 dolerių, o su šildy
mu ir šiltu vandeniu — apie
50-60 dolerių mėnesiui. Gali
ma nusipirkti namą už 5-8
tūkstančius, o geresnį 2 būtų
už 8*10 tūkstančių.
Miestas yra tarpe kalnų, gra
žioje, ramioje, vietoje, prie pat
Ule.
•

:

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

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

STOVYKLOS vadovybė užtikrina kiekvienam fizinį,
tautinį ir dvasinį atsigaivinimą
Smulkesnių informacijų it registracijos reikalu kreiptis:

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

STagg 2-5043

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

EVergreen 8-9770

,

Joseph Garszva
GRAP.ORTPS
Balsamuotojas

J. B. SEALINS
- Šalintas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(pr>-- K,,res: P»rkwaj: btatiua)
VVOODHAVEN. N. Y.

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

THEODORE WOUHNIK,
INC.
E. JOSEPH ZEBR0WSKI
Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition

MIRUSIEJI
Vladas Fedęravičius (balan
džio 14) 76 m- Velionis gyveno
50 Grafton St.
Arlington,
Mass- Nuliūdime paliko brolį.
Palaidotas šv. Mykolo kapinė
se.
Adelė Varžinskaitė (balan
džio 16) 76 m. Velionė gyve
no 256 W- 6th St. Palaidota
Naujos Kalvarijos kapinėse.
Mykolas Gricius (balandžio
17) 79 m. Velionis gyveno 8
Doble St. Qutney, Mass. Nuliū
dime paliko žmoną, dvi dukte
ris ir brolį. Palaidotas Naujos
Kalvarijos kapinėse.
Sofija Gaputienė (balandžio
17) 73 m. Velionė gyveno 4085
VVashington Street, Roslindale,
Mass. Nuliūdime paliko dukte
rį ir du sūnus. Palaidota šv.
Mykolo kapinėse
Antanina Rosevičienė (balan
džio 22) 78 m. Velionė gyveno
158 I Str. Palaidota šv- Myko
lo kapinėse.
Tomas Piskinas (balandžio
23) 70 m. Velionis gyveno 203
Westfield St. Dorchester, Mass.
Nuliūdime paliko žmoną, dvi
dukteris ir sūnų. Palaidotas šv.
Mykolo kapinėse.

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

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

GRYNAME ORE ILGIAU GYVENAMA

t

(ARM AKAUSKAS)
Graborius-Ralsa muotojas
MODERNI KOPLYČIA

231 BEDFORD AVĖ.

Ignas Vileniškis mirė gegu
žės 18. palaidotas iš šv. Petro
bažnyčios gegužės 20 Forest
Hills kapinėse. Velionis buvo
gimęs 1908 rugsėjo 4 Lietuvo
je. baigęs aukštuosius mokslus.
JAV buvo Tautinės S-gos Bos
tono skyriaus organizatorius ir
pirmininkas.
dirbo Lietuvių
Bendruomenėje. Alte, neolituanų korporacijoje, skautuose, ir
kitose organizacijose. Velionis
paliko žmoną Janiną, dukrą Bi
rutę ir sūnus Igną ir Jurgį.

Hudsono upės. Miesto pakraš
čiu praeina New Yorko —Albany didžioji geležinkelio lini
ja Į visa Ameriką ir Kanadą.
Iš New Yorko Į Hudsoną tik
dvi valandos važiavimo.
Aplankiau Hudsono mieste
apsigyvenusius iš New Yorko
pensininkus. Savo gyvenimu
šiame mieste patenkinti. Užau
gę jų vaikai palikti New Yor
ke, ten dirba. Retkarčiais at
važiuoja ir aplanko savo tė
vus.
Hudscno mieste yra trys ka
talikų bažnyčios, čia ir apylin
kėje yra lietuviu, kurie turi namus ir net gerus ūkius. Pa
čiame mieste autemašina ne
reikalinga. nes maisto krautu
vės. paštas ir bažnyčios visai
arti
-Manau, kad New Yorko lie
tuviam.
ypač
pensininkam,
verta dabar su pavasariu apsi
dairyti ir apsigyventi Hudsono
mieste., kur jų gyvenimas svei
katos atžvilgiu bus daug geres
nis ir ilgesnis. Norintiems ga
li patarpininkauti čia namų sa
vininkai lietuviai: 333 Union
St. ir 232-Warren St.
J. Krimantas

STEPHEN AROMISKIS

sezonas

baigtas gegužes 15. Dainavo lat
vių solistas baritonas Teodors
Brils. Akomponavo Mara Effert.S:
Laima Jakutytė- šia’S metais
labai gerai baigusi Bay State
akademiją, buvo dekano apdo
Petro parapijos procesijos B:stone.
vanota. Laimos .Jakutytės ma
Birželio trenrmų minėjimas mytė yra aktyvi šv. Petro cho
bus brželio 21 liet, piliečiu ro narė, tėvelis yra dirbęs Ben
klubo salėje- Ta proga atvyks druomenėje. Balfe, Alte ir yra
Vasario 16 gimnazijos direkto R.K. Susivienijimo kuopos or
rius kun. Br. Liubinas ir Ral ganizatorius ir sekretorius.

Šv. Petro parapijos banke
tas gegužės 17 pripildė abi lie
tuvių piliečių klubo sales. Dai
navo sol. St. Liepas, akomponavo J. Kačinskas, ir parapijos
choras. Parapijos mokinių or
kestro 3 mergaitės ir 3 berniu
kai pagrojo keletą dalykėlių.

Tel. EVergreen 7-4335

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

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BĄ 9-1181

CARR0L
FUNERAL HOME
Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.
Laidotuvių direktorius
ir balzamuotojas

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

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTF.R AVĖ.
PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos
pnčios'ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
Puikus patarnavimas naujo

Kiekvienas nori savo trumpas ato-toga* pralobti
gražiausioji ir urriausioje virtoje

U.APE COD
kaip tik ir vra toji gražiausioji vieta, o OSTERVU.I.F. M.\X()R
savininkas Juozas Kajxx’ius yra pasiruošė* *avo 'vei'ijtus nuteikti
ko geriausias poilsiui sąlygas. Vasarvietė atidaivta nuo birželio
24 d. iki rugsėjo 7 d. I 'zsakvmm cirtsli:
OSTERVILLE MANOR, Ine.
WEST BAY RO, OSTERVILLE, CARE COD. MASS.

Telefonu kreiptis: iki birželio 23 d. So. Bo-ton. Mass ANdreu
8-7730 nuo 9 vai. iki I vai. p.p. ir horrhiMer, Mas. 2322"'°
(bet kuriuo laiku), o po birželio 23 d. va-arvietės
Ostervillc. Mass, GRrden 8-6991.

JOSEPH C. LUBIN

FUN0ULHOME
546 East Broadway
So. Boston. Mass.
Prieitais miesto teismo rūmus
•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiat iš
pildomo kiekviena pageidavi
mu. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki
visų
smulkmenų laidojimo
reikaluose.
Joseph C. Lubin
Funeral I 'trertor

Telefonas: 268-5185

