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P. Vietname vadai rengias taikos metui 
Paryžiuje tik kalbos, laukia atmainoj

Kitas Pueblo: Š. Korėja numušė JAV žvalgybos lėktuvą
VVashingtonas. — Viršum Ja

ponijos jūros, tarp š. Korėjos 
ir Japonijos krantų, numuštas 
JAV žvalgybinis lėktuvas su 
31 nario įgula. įgula tokia dide
lė todėl, kad kelionėje dirba
ma dviem pamainom. Lėktuve 
buvo moderniškiausia elektro
ninė aparatūra. Lėktuvas ne
ginkluotas.

Japonijos jūroj ieškoti padeda Rusija, Japonija, P. Korėja

— Apie 6,000 kinę studentu 
Amerikoje parašė Kanados 
premjerui Trudeau laišką, pra
šydami nepripažinti kom. Kini
jos. Jeigu jam rūpi parduoti sa
vo kviečius, tai tegul atsimena 
Australiją, kuri Pekingo režimo 
nėra pripažinusi, bet kviečių 
jai parduoda daugiau negu Ka
nada.

— Kinę kompartijos kongre
sas priėmė naują partijos statu
tą ir Mao Įpėdiniu parinko Lin 
Piao, seną komunistą, seną 
Mao ginklanešį ir turintį gerus 
santykius su kariniais vadais, 
kurie tuo tarpu yra vienintelė 
valdžia Kinijos milžiniškuose 
plotuose.

— Egipto Nasseris pasigyrė, 
kad jau vedąs aktyvų karą 
prieš Izraelį, nes jo kareiviai 
prie Suezo kanalo turi Įsaky
mą šaudyti i kiekvieną judan
tį daiktą kitoj kanalo pusėj. 
Nasseris taipgi manąs, kad Egip
to nebesaisto pažadas laikytis 
karo paliaubų susitarimo.

Pirmoji prakalbo Š. Korėja 
su pranešimu, kad jos lėktuvai 
dideliame aukštyje vienu šūviu 
nukirtę dideli JAV šnipinėji
mo lėktuvą, nes jis pažeidęs š. 
Korėjos erdvę. Mūsų pusė ma
no, kad darbą atliko du š. Ko
rėjos Migai, gal net - raketo
mis ginkluoti. Turimi daviniai 
sakytų, kad lėktuvas Š. Korėjos 
erdvės nepažeidė, nes užpuoli
mo metu jis galėjęs būti apie 
100 mylių nuo S._ Korėjos kran
tų. Tokiame nuotoly vėliau bu
vo pastebėtos kaž kokios ske
veldros, kurios, manoma, pri
klauso numuštam lėktuvui.

Lėktuvas numuštas balan
džio 14 apie 12 vai. nakties 
New Yorko laiku. Tai propele- 
rinis 4 motorų dabar laivyno 
žinioje esąs lėktuvas, šiuo me
tu operuojąs iš vienos bazės Ja
ponijoje.

Pentagonas informuoja, kad 
tai buvusi eilinė kelionė, ko
kių nuo Korėjos karo pradžios 
šimtai padaryta. Jo uždavinių 
sąrašas dabar gali būti padidė
jęs ryšium su Rusijos-Kinijos 
susirėmimais prie Ussuri upės. 
Lėktuvo aparatūra šiuo metu 
galėjo domėtis tų dviejų valsty
bių radijo signalais. Kadangi

Prez. Nixono žvalgyba gerai veikianti
VVashingtonas. — Kongreso 

nariai grįžo Į Washingtoną po 
10 dienų Velykų atostogų su 
žinia, kad rinkikų dauguma ne
pritaria tiems, kurie pradėjo 
spausti prez. Nixoną greičiau 
parodyti kongresui savo vidaus 
reikalų tvarkymo programą. 
Krašte taipgi vyraujanti nuo
monė, kad didelių naujų pro
gramų šiuo metu nereikia, tik 
reikia tvarkingai gyvendinti tas, 
kurias kongresas jau yra priė
męs. Tai ypač liečia visas tas

Dubčekas su Smrkovskiu priima 
paradą

saugojimas nuo naujo karo.
Jokių didelių užmojų nenu

matoma vidaus fronte, tik se
nųjų programų išvalymas nuo 
sudžiūvusių šakų ir jų sustipri
nimas geresne organizacija ir 
geresniu pinigų panaudojimu. 
Todėl bus išmesta viskas, kas 
jau pasirodė esą nepraktiška, 
neįvykdoma, nenaudinga. Tas 
darbas jau vyksta pilnu tem
pu, bet pertvarkymai lies tik 
technikinę pusę, nebus progra
mų sukimas nuo" to tikslo, ku- 

programas, kurios turi reikalų riam pasiekti jos bus skirtos.
su neturto šalinimu ir civilinė
mis teisėmis.

Po tris mėnesius trukusių vi
daus ir užsienio reikalų tyrinė
jimų rasta, kad didžiausias JV 
vyriausybės dėmesys tuo tarpu 
turi būti sutelktas prie dvie
jų problemų: infliacijos pažabo
jimas ir taikos stiprinimas. Tai
kos fronte dvi degančios pro
blemos yra Vietnamo karo už
baigimas ir Vid. Rytų erdvės ap-

Š. Korėja pastaruoju metu la
bai sustiprino sabotažo veiks
mus prieš Pi Korėją, žvalgybi
nis lėktuvas f savo žinių rinki
mo programoje turėjo ir šitą 
sritį.

Nukritusio lėktuvo vietos ir 
galimai dar gyvų likusių įgulos 
narių ieško JAV, Rusijos, Japo
nijos ir P. Korėjos laivai ir lėk
tuvai. Laivams kryptis nurodi
nėja JAV lėktuvai. Esama ne
patvirtintų gandų, kad gyvus 
išlikusius įgulos narius jau su
sirinko korėjiečiai, greit atsira
dę lėktuvo nukritimo vietoje. 
Tai liudytų, kad priešas lėktu
vo laukė iš anksto pasirinktoj 
vietoj viskam pasirengęs: ir 
lėktuvą nušauti, ir Įgulos narių 
pasižvejotL

S. Korėja jau paprašė su
kviesti Korėjos karo armisti- 
cijos komisijos posėdi Pan-

munjome balandžio 18. Žinoma, 
jos atstovas ateis su protestu 
dėl š. Korėjos oro erdvės pa
žeidimo. Bet gal tik tada pa
aiškės, ar i jų nagus yra pate
kę numušto lėktuvo Įgulos na
rių.

Washingtone kai kurie kon
greso nariai kalba labai karin
gai ir reikalauja Š. Korėją nu
bausti. Vienas siūlė ją atomi
ne bomba sunaikinti. Kiti ei
na į kitą kraštutinumą — rei
kalauja žvalgybinius laivus ir 
lėktuvus panaikinti arba jiems 
duoti karinę palydą. Prez. Nixo- 
nas su patarėjais esą už saų- 
tūrumą ir tylėjimą bent jau 
tol, kol bus surinkta daugiau 
žinių apie tai, kaip ten atsitiko. 
Jei bus sutartas koks nors 
atsikeršijimas, tikriausiai iš 
anksto nebus reklamuojamas. 
Bet rimto keršto dabar sunku 
tikėtis, nes bus vengiama vis
ko, kas galėtų apsunkinti Viet
namo karo baigimą. Atsargumą 
diktuoja ir Pueblo laivo Įgu
los patirtos kančios.

Lėktuvo numušimas Įvyko

Saigonas. — Parlamento se
sijos atidarymo dieną P. Viet
namo prez. Thieu padarė kraš
to problemų apžvalgą, kurioje 
buvo ir jo mintys taikai Viet-

10 CENTŲ name atstatyti.
1 Kai š. Vietnamo kariuomenė

bus pasitraukusi iš P. Vietna
mo, Kambodijos ir Laoso, tada 
P. Vietname jis organizuosiąs 
“tautinį susitaikinimą”, kurio 
rėmuose ir Vietkongas (Tauti
nis Išlaisvinimo Frontas), kuris 
dabar kovoja prieš Saigono vy
riausybę su š. Vietnamo kari
ne pagalba, galėsiąs pasinaudo
ti “konstitucijoje numatytomis 
politinėmis teisėmis”. Ikšiol ži
noma, kad čia eina kalba 
apie rinkimų teisės suteikimą 
P. Vietnamo vietkongiečiams, 
jeigu jie panorės dalyvauti rin
kimuose ne kaip _komunistai. 
Kaip komunistai jffi rinkimuo- pietų Vietnamo prezidentas Thieu

kalba parlamente apie naujus pla
nus

— 56 alžyriečiai teisiami už 
dalyvavime sąmoksle nuversti 
dabartinę vyriausybę, kuri yra po 15 mėn. žvalgybinio Pu- 
šimtaprocentinė diktatūra ir la
bai artima Maskvos draugė, nes 
tik iš ten gauna ginklų tiek, 
kiek iš kitur gauti negali. Vie
no kaltinamojo pareiškimas bu-

eblo laivo pagrobimo.

se negali dalyvauti, nes tai 
draudžia P. Vietnamo konstitu
cija.

Antras labai svarbus apsi
sprendimas yra sudarymas poli- 
tinės organizacijos, -kuri būtų- 
vyriausybės atrama -kovojant 
su rinkimų kortele prieš viso
kio plauko š. Vietnamo palai
komas grupes. Kitaip ta
riant, bus vykdoma vyriausybei 
palanki politinė mobilizacija, 
telkiant jėgas Į politinę parti
ją, kurios vyr. vadovas bus 
pats prez. Thieu. Kad viskas 
rimtai išeitų, pirmiausia laimė
tini krašto šviesesnieji sluoks
niai. Sakoma, kad tos rūšies 
darbas jau esąs toli pažengęs, 
konsolidacija Įsibėgėjusi.

Kas Thieu pakvietimo nega-

Viena Jungt. Tautę komisija sauvaliauja
Jungt. Tautos.—Dekoloniza- Gi kelionės išlaidos yra labai

lės priimti dalyvauti jo orga
nizacijoj, tas bus kviečiamas 
dalyvauti “organizuotoj opozi
cijoj”.

Tokia piliečių reiškimosi for
ma pradės pilnai veikti karą P. 
Vietname sustabdžius.

Taikos su šiauriečiais atsta
tymo programa Thieu praneši
me taip atrodo:

š. Vietnamas turi nutraukti 
prieš P. Vietnamą vykdomą ag
resiją, pasitraukti iš demilita
rizuotos zonos ir P. Vietnamo 
su visu savo gyvu ir negyvu in
ventoriumi ir liautis pažeidinė- 
jęs P. Vietnamo sienas. Kai 
šiauriečiai pradės trauktis, bus 
paprašyti pasitraukti ir P. Viet
namo sąjungininkai, kaip nu
matyta .Manilos deklaracijoje. . 
Gi ten pasakyta, kad pasitrau
kimas Įvyksta per 6 mėn. nuo 
karo sustabdymo. Būtina -tarp
tautinė priežiūra ir garantija,

vo transliuotas per radiją, nes cįjos komitetas vėl supįana- didelės — šių metų kelionės 
jis liudijo, kad sąmokslininkai vo tariamai studijinę kelionę į išlaidoms padengti iš skplose _ ___ ___

Kongresas yra užsiėmęs mo- (į Tanzani^ ir Zambi‘ skęstančio Jungt tautų iždo nebūtų atomrjtote’
kesčių reforma. Jeigu iniciato- valst>bes departamento ir ČIA. ją) kad susitiktų su Portugali- reikės pridėti 142,000 dol., dalį Vietnamas turi nasitraukti 
nu ūpas nesumažės, tas klausi- —JAV prekybos sekretorius jos kolonijų, Rodezijos ir Na- išlaidų padengs Zambija ir Tan- ‘ Kambodžos bei Laoso 
mas gali būti derybų objektu Stans išvyko ilgesniam laikui mibijos (buv. Pietvakarių Afri- zanija, nes jos suinteresuotos J kariniai dali’
tarp kongreso ir prezidento Europon prekybos santykių ka) vadinamais laisvės kovoto- tos , komisijos sukeliamu 3 J
biudžetą svarstant — kongre- kliūčių šalinti. Tas klausimas ' 
sas bus nuolaidesnis preziden
to sudarytam biudžetui, jei 
gaus jo paramą kai kurioms 
kongreso komisijų norimoms 
padaryti reformoms mokesčių 
sistemoje.

— Čekoslovakijos komparti
jos centro komitetas šį ketvir
tadieni turi labai svarbu posė
dį — svarsto Maskvos reika
lavimą pašalinti iš vadovybės 
kai kuriuos jai nepatinkančius 
asmenis. Ję tarpe minimas libe
ralę numylėtinis J. Smrkovsky. 
Komitete yra pakankamai bal
sę Maskvos reikalavimui at
mesti, bet klausimas, ar toks 
sprendimas šiuo metu būtę sau- 
gus-

Pats Smrkovsky esąs pada
ręs žingsnį atgal — esąs viešai 
išsitaręs, kad jis tikriausiai bus 
suklydęs, kada tvirtinęs, jog li
beralę kritika ir ję veiksmai 
esą nepavojingi. Gal ir tikrai 
juos reikėję griežčiau sudraus
ti. diskusijos vyko J. Tautų gene-

Kai Smrkovsky pasuko į de- ratinėj asamblėjoj, dauguma pa
žinę, slovakę vadas Husakas sisakė už tai, kad, reikalui at- 
pasukęs į kairę. Pogrindžio siradus, joms nereiktų kreiptis 
spauda skelbianti, kad Grečkos tuo reikalu į pačias atomines 
atvežtus reikalavimus svarstant valstybes, bet į tam reikalui su- 
kompartijos prezidiume, Husa
kas pikčiausiai puolęs Maskvą 
už nuolatinį lindimą į Čekoslo
vakijos vidaus reikalus.

Tie du faktai sako, jeigu jie 
teisingi, kad Čekoslovakijos vy-

niai ir visokį Įrengimai. Jie ten 
yra neteisėtai, nes nė viena 

Keliauti pasirengę 21 komi- vyriausybė nėra davusi sutiki- 
sijos narys ir 48 asmens pa- mo bet negali savo pakraščių 
galbinio personalo, kurio tar
pe yra visas filmininkų būrys.

Komitetas dėl savo kartais

jais ir pasirinktų žinių dema- triukšmu, 
goginėms kalboms generalinės 
asamblėjos rudens sesijai.

Jau seniai iš visų pusių buvo 
sakoma, kad tų kelionių metu 
naujų žinių nesurenkama, nes 
tas pačias žinias atveža ar paš
tu atsiunčia tie patys asmens, nerimto darbo yra susilaukęs 
kurie jas papasakoja ir nuvy
kusiai komisijai.

iškilo prez. Nixonui lankantis 
Europoje ir buvo sutarta jį ne
delsiant pradėti tvarkyti.

JAV biudžetą 1969-70 
metams prez. Nixono administ
racija subalansavo sū 5.8 bi
lijono pertekliumi. Manoma, 
kad kongresas parems naujo
sios administracijos fiskalinę . 
politiką, kuri siekia pirmoj ei
lėj sutramdyti infliaciją ir grą
žinti tvarką pinigų sunaudoji
me.

— Hitlerio karo gamybos mi- 
nisterio Albert Speer atsimini
mai 1970 bus atspausdinti ir 
Amerikoje anglų kalba. Teises 
nupirko Macmillan Co. už 250, 
000 dol. Niurembergo tribuno
las jį buvo nuteisęs 20 metų 
kalėti, paleistas iš Spandau ka
lėjimo 1965. Atsiminimai esą

JAV • Rusija tariasi kaip pažadą vykdyti
Viena. — Balandžio 14 Ru

sijos ir Amerikos atstovai čia 
pradėjo pasitarimus, kaip or
ganizuoti kariškų tikslų netu
rinčius atominius sprogdinimus 
tose valstybėse, kurios pačios 
to padaryti negali, bet atomi
niai sprogdinimai kurio nors 
sumanyto projekto Įgyvendini
mą gali paspartinti ir atpiginti. 
Pavyzdžiui, prakirsti kalnus ke
liams ar kanalams pravesti, ati
daryti giliai esančius mineralų pinti visiems priimtiną organi- labai Įdomūs ir turį naujos yra Varšuvos pakto narių pa
rūgų klodus ar dar ką pana- zacją. medžiagos istorijai. siūlymo atmetimas.
šau£ < fc. į..

Tas reikalas yra surištas su _ II -
atominių ginklų plitimo sustab- _ - T į ' ..
dymo sutartimi, kuria atominės _ | į
valstybės pasižadėjo padaryti ■ | i
viską, kad neatominės valšty- ’;-■?į-*s* 'v 
bės turėtų visas galimybes pasi- ~ —H—“
naudoti atomine energija neką- ~ __ .. —| I
riškiems tikslams. Už tą pažadą į-*
jos buvo prašytos minėtą sutar- . _ I į
ti pasirašyti, tai yra, atominiu I I | x
ginklų atsisakyti. j | i

Kai dėl tos sutarties ilgos ■ ~ ; Į \

jis turi būti Tarptautinės Ato
minės Energijos Agentūros 
kontrolėje, šios agentūros būs
tinė yra Vienoje, todėl ši vieta 
buvo pasirinkta ir JAV-Rusijos 
pasitarimams.

Ta pačia sutartimi atominės 
valstybės Įsipareigojo parūpin
ti atominius sprogmenis už sa
vikainą ir be diskriminacijos. 
Dabar vykstą pasitarimai visam 
tam reikalui tvarkyti turi parū-

ne tik didelės kritikos, bet ir 
Australijos pasitraukimo iš ko
miteto. Britanijos atstovas jau 
seniai nebedalyvauja tose eks
kursijose, šiemet atsisakė vyk
ti ir JAV atstovas. Kai kurie 
Afrikos valstybių atstovai, prie 
kurių visada prisiglaudžia Mas
kvos atstovas, kelionių metu ne

— Maskva jau svaido žaibus, 
kad Nato ministerių taryba, 
pereitą savaitę posėdžiavusi 
Washingtone 20 metų sukak
ties proga, pastūmė Į šalį Var
šuvos pakto narių pasiūlymą su
šaukti Europos valstybių sau- tiek rūpinasi žinių rinkimu, 
gurno konferenciją. Nato ko
munikatas tik pranešė, kad bus 
studijuojama, kokie klausimai 
jau būtų pribrendę su rusiš
kuoju bloku diskutuoti. Sovie
tų spauda nuaiškino, kad tai

kiek pasakų pasakojimu apie 
tai, kad JAV ir Anglija esan
čios didžiausi dekolonizacijos 
priešai. Lyg tie afrikiečiai ne
žinotų, kad JAV niekad kolo
nijų Afrikoj neturėjo, o britai 
visose savo kolonijose jau Įkū
rė nepriklausomas valstybes.

darytą tarptautini organą, ku
ris tokius sprogdinimus tvar
kytų ir kontroliuotų, žinoma,

— Robert Wegner, buvęs 
____ ______  __________ New Yorko meru 12 metų, vėl 

rieusybė visaip kombinuoja, kandidatuoja kaip demokratų 
kaip išeiti ii naujausios bėdos partijos kandidatas. Jis ką tik 
su mažiausiais nuostoliais. Lin- sugrįžo iŠ Ispanijos, kur buvo

JAV ambasadoriumi.

apsaugoti dėl karinės jėgos 
silpnumo, š. Vietnamui žada
mas “taikingas sambūvis” kul
tūrinio ir ūkinio bendradarbia
vimo formoj, gi susivienijimo 
klausimą turėtų išrišti abiejų 
Vietnamu gyventojai su balsa
vimo kortelėmis.

Suminėta taikos programa 
su S. Vietnamu yra ta pati, ku
ri yra antParyžiaus taikos de
rybų stalo ir kurią visu svoriu 
gina JAV delegacija. Esama įsi
tikinimo, kad viskas taip ir pa
sibaigs. P. Vietnamo viceprez. 
Ky prieš kelias dienas Paryžiu
je yra pasakęs, kad pasitari
muose greit lauktina pajudėji- 

. mo, nes visi klausimai esą taip 
“prisotinti” pasikalbėjimais, 
kad daugiau niekas nieko ne- 
beturis pasakyti.

Iš kitos vietos ateina vėl į- 
domi žinia, kad JAV dar šią 
savaitę praneš Kambodijai, jog 
pripažįsta jos suverenumą, ne
priklausomybę, neutralumą ir 
teritorijos neliečiamumą dabar
tinėse jos sienose. Po to turė
tų eiti pasitarimai dėl diploma
tinių santykių, kuriuos Kam- 
bodijos princas nutraukė 1965 
neva todėl, kad P. Vietname 
esą JAV kariniai daliniai pa- 
žeidinėję jos teritorija.

Vietnamo taikos sutvirtini
mui geri JAV santykiai su Kam- 
bodija labai reikalingi. Dar 
daugiau jie reikalingi pačiai 
Kambodijai. Ne atsitiktinis su
tapimas, bet sąmoningas susita
rimas, kad tokį pat pareiškimą 
padarys ir P. Vietnamo vyriau
sybė. su kuria Kambodija dip- 

- lomatinius santykius yra nu
traukusi 1963. Išvada aiški: pa
rengiamieji darbai vyksta viso
se vietose, kurios vienaip ar ki
taip bus reikalingos P. Vietna
mo saugumui po karo nutrauki
mo sustiprinti.Nuotr. Z. Degučio

'.■■y
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Universitetai ir vūsomene griežti trinkšmaujatiein studentam
Vokietijos politines partijos yra susirūpinę, kaip išlaikytiVakarų Vokietijos gyvento-

tjems, kurie yra atsakingi už 
krašto tvarką ir ramybę Jau
čiamas ši kartą pavojus ne iš

jai gerovei valstybė šiandien

7-4499.

kitaip reikės ateityje griebtis 
drastiškų priemonių. Neseniai

Kraštų min. pirmininkų kon
ferenciją tartis, kaip subend
rinti kovą prieš radikalių stu
dentų grupes. Tam reikalui bu-

Politinės partijos yra susirū
pinusios, kaip išlaikyti ramy
bę, kurios trokšta visa tauta. 
Partijų pastangos bus didelis ar
gumentas priešrinkiminėje ak
cijoje. Jau dabar atrodo, kad 
šis klausimas bus arkliukas 
abiem didžiosioms — krikščio-

nių demokratų ir socialdemok
ratų — partijoms išjoti į rin
kimų areną. Abi partijos siekia 
tų, kad pagaliau būtų įtaiky
tas legalumas, bet drauge baig
tųsi anarchinė agitacija. Kai 
kas sako, kad valdančiosios par
tijos be reikalo metasi į isteri
ją. Bet, reikia atsižvelgti į tai, 
kad nemačių (NPD) aiškiai au
toritarinė partija tik ir laukia, 
kad valdžia dabar nieko nedary
tų. Ji į rinkimus išeitų su šū
kiu: “Gana teroro!” ir dėl to 
gautų daug balsų.

Dėl to, kas vyksta studen
tam nerimaujant, nėra kalta 
policija, kuri, kaip ir viso pa
saulio policija, dirba gana uo-

■J M... tetaUĮlA

liai: tai rodo guzai studentų 
kaktose. Policija pasiryžusi bū
ti dar “uolesnė” ir reikalui 
esant atlikti savo pareigą kaip 
reikiant, su visu vokišku tikslu
mu.

Krikščionys demokratai už
ėmė aiškią liniją: reikalauja pa
šalinti iš universitetų tuos stu
dentus, kurie terorizuoja savo 
kolegas ir profesorius fizine jė
ga. Dėl universitetų okupavimo 
—sako, kad universitetai netu

ri būti Įstatymų laužytojų 
slėptuvės ar revoliucijos eks- 
teritorialiniai centrai.

Lygiai ir teismai nesiduoda 
įbaiminami- Frankfurto teis
mas uždraudė legaliai veikian-

Bo studentų centro organui 
skelbti streikus ir remti bet ko
kią streikų iniciatyvą, motyvuo-
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dažnai pavaizduodamas 
gana griežtais žodžiais: 
neturėkime iliuzijų, — 
jis viename susirinki-

vidaus. Bonnos vyriausybė, 
žvelgdama į Rytus, yra visiškai 
rami. Sovietiniu pavojum neti
ki net krašto apsaugos minist
ras Schroederis, nuolat pirštu 
pagrasindamas Rytų link. Ta
čiau, žvelgiant į paskutinių die
gų vidaus gyvenimą, valdžia 
įžiūri didėjantį pavojų iš pu
sės tų, kurie kitados (kaip kei
čiasi laikai!) buvo tėvynės vil
tis— jaunimas.

Įspėjimas tautai
Vokietijos kancleris dėl mi

nimo pavojaus nuolat įspėja 
kraštą, 
pavojų 
“Ponai, 
kalbėjo
me Muensteryje, — tai, kas 
vyksta, yra darbas tam tikros 
studentų mažumos, kuri užsi
spyrusiai siekia sugriauti mūsų 
socialinę ir valstybinę tvarką.”

Tą dieną, kai kancleris išta
rė tuos įspėjimo žodžius, buvo 
blogai nusiteikęs, nes prieš ke
lias valandas keli šimtai stu
dentų prie miesto valdybos rū
mų visokiais būdais įžeidinėjo 
kanclerį, ir tik policijos pa
galba jis per užpakalines du
ris galėjo įeiti į vidų, kur jo 
garbei buvo surengti pietūs. Jei 
asmeninis išgyvenimas iššaukė 
anuos karčius žodžius, fakti- 
nai jie rodė bendro pobūdžio 
susirūpinimą.

. Vakarų Berlyno gatvėse gir-, 
dėjosi šūkaujant: “Tegyvuoja 
Bakuninas!” nors tasai rusų 
anarchistas jau miręs prieš šim
tą metų. To paties Bakunino 
didžiulis paveikslas kabojo sa
lėje, kur vyko Socialistinės vo
kiečių studentų Sąjungos (SDS) 
konferencija. Taigi Vakarų Vo
kietijoje atgimsta tikras anar
chizmas, kaip yra pareiškęs vie-

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos suvažiavimo prezidiumas: iš k. j d. kun. A. Bernato
nis, dr. J. Grinius, Arvydas Lingė.

profesorių teisės mokyti ir 
trukdo jų pareigoms skaityti 
paskaitas.

Arba — arba!
Nepasiduoda grasinimams nė 

universitetų vadovybės. Frank
furto universiteto rektorius nu
tarė imtis priemonių patsai 
prieš vandalizmą. Jis apeliavo 
į disciplinos tarybą, ši uždrau
dė įkelti kai kuriems studen
tams koją į universitetą. O jei 
viduje darys netvarką ir nesi
duos sudraudžiami — 1000 mar
kių baudos. Panašus likimas ir 
tų profesorių bei asistentų, 
kurie pasirodys esą netvarkos 
iniciatoriais. Universiteto sena
tas yra pasiruošęs imtis draus
mės tribunolo pareigų. Rektoir 
rius paaiškino, jog jis nepasiti- 
kįs teismais, nes jie nepajėgia 
pravesti teismo proceso ir neį
žiūri “politinių demonstrantų” 
akcijoje banditizmo. Pramato
ma, jog tokios priemonės dar la
biau įsiutins anarchistus stu
dentus, tačiau to nebijoma. 
Kraštutinėje blogybėje, reikia 
griebtis kraštutinių priemonių. 
Arba, arba (rektoriaus žodžiai): 
arba gražumu paklusite, arba 
jėga sutvarkysime. Frankfurtas 
yra Hesseno krašte, kurio švie
timo ministeris buvo studentų 
apkultas.

Willy Brand (socialdemokra
tų) partijos iniciatyva svarsto
ma baudžiamojo kodekso refor
ma, kuri užsigulėjo virš de
šimties metų.. Naujajame ko
dekse buvusi bausmė iki trijų 
mėnesių kalėjimo už viešosios 
tvarkos ardymą pakeliama iki 
dvylikos mėnesių. Socialdemo
kratai taip pat nori pakelti

Ivmuk Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLA8 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditinaed. A. J. Batton-Bakrūnaa, Licenaed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

6TEPHEN AROMI8KIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYU8 FUNERAL HOME. Mario Ttiaeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas *— žemos kainos. 370 Union 
Avė, Brooklyn, N.Y. Teief. EV 4-49S2________________________________ _

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par>

Jamaica Avė., Richmoiid Hill, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininką* — Long Islande stato įvairaus dydžio 
■ naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimaL 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina-

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 SL Brooklyn, N.Y. 11206: 
ST 2-5938._________________________________________________________
JUOZO ANDRU8IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė, Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

6 & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. . 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077 ; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom j namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, modemiš
ka 'krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ VVoodhaven, N.Y. — VI9-5077.

nas aukštas konstitucijai sau-
goti įstaigos valdininkas.

Įdūkusių studentų smurto 
veiksmai sukėlė visame krašte 
desperaciją, kurią buvęs kanc
leris Erhardas taip nusakė: 'Rei
kia baigti su tais visais rad
ikaliais ekscesais. To nori ne tik 
politikai, bet ir 90 procentų tau
tos”.

VERBŲ SEKMADIENIS PAVERGTAME VILNIUJE
nografiniame • fcfei regionalinia
me muziejuje. Paklausus lenkų 
muziejininkų, kaip jos tenai 
pateko, patirta, kad jas Lenki
joje išplatino po antrojo pa
saulinio karo iš Vilniaus apy
linkių nusikėlusios gyventi mo
terys. Jos tenai ir vadinamos 
Vilniaus verbomis (palmy wi- 
lenskie).” (Elta)

atvežta iš Buivydiškių, bet yra 
ir nuo Pilaitės, kitų kaimų.”

Savo laiku kitų kraštų lie
tuviams kildavo klausimas, ar 
tos “Vilniaus verbos” ne iš len
kų į Vilnių atkeliavusios. G.K. 
reporteris atsitiktinai ir į tą 
klausimą aiškiai atsako:

“Lygiai tokių pat verbų teko 
matyti ne viename Lenkijos et-

ir teismu orumą kad 8UPER1OR P,ECE GOODS CORP. 200 Orchard SL NewYork, N.Y. 10002,—
IT apsaugoti teismų orumą^ sau AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės, 
nesikartotų tokie atvejai, kaip Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
buvo Hamburge, kuri teisme

rūšieą pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! •Verbų sekmadienį Vilniuje 

šiemet, anot G. Krašto (bal. 3), 
daugelis žmonių gatvėse buvę 
su verbų šakelėmis rankose: 
“Kas nešasi paprastą kadugio 
šakelę, o kas daugeliu spalvų 
mirgančių garsiųjų ir puošnių
jų Vilniaus verbų puokštę. Prieš 
porą dienų jų buvo galima įsi
gyti turguje, o Verbų sekma
dienį — prie bažnyčių”.

Nuotraukoje parodyta minia

ros vartų. Kitoj nuotraukoj— KOMJAUNUOLIO NARIO MOKESČIAI 
pintinėlė su verbomis, prie ku
rios parašas sako, kad “jau ne
daug beliko”,

Anot G. K., 
nės, nusipirkę 
pasuka į greta 
čią. Šiandien jos gausiau lan
komos, negu eilinį sekmadie
nį”... Taip nuolaidžiai sulei-

atseit išpirko. 
“Senesni žmo- 
ketetą verbų, 
esančią bažny-

Tauta ima reaguoti. Heidel
berge, kur studentai buvo įtū- 
žusios minios apmušti lazdomis, 
susikūrė Piliečių apsaugos 
komitetas, kuris kviečia gyven
tojus neleisti, kad “maža gru
pė revoliucionierių utopistų su
naikintų demokratiją”, ragina dęs senesniuosius į bažnyčią, 

korespondentas skuba pabrėž
ti, kad yra ir kitais sumetimais 
verbomis besidominčių: 

“Vilniaus verbos sutraukė 
nemaža ir liaudies meno mėgė 
jų, daugiausia jaunų žmonių ku
rie vaikštinėja nuo vienos pin
tinės prie kitos, perka po ke
letą ar net keliolika verbų. 
Jomis papuoš savo kambarius. 
O tų verbų, verbų: skirtingų 
raštų, spalvų... žiedai dar pa
ryškinti, nudažyti žaliai, raudo-

visus “pasipriešinti terorui, pro
vokacijoms ir smurtui”. Apie 
šį komitetą tuojau susibūrė ke
li tūkstančiai ramių vokiečių. 
Netrukus bus įsteigta “Civilinė 
Gynyba”. Galbūt netoli ta die
na, kada Heidelbergo gatvėse 
policija turės ginti karštagal
vius studentus nuo įtūžusių pi
liečių.

O tų karštagalvių yra visoje 
Vokietijoje. Pvz. Kielio studen
tų laikraštis “škicai” ragina ko
legas organizuotis į “kolektyvi- - nai. violetiniai, geltonai, kiti 
nes socialistines formas”, kad 
būtų galima, — rašo, — nu
galėti izoliacijos baimę, kuri 
neleidžia vogti knygas ir uni
versitetų turtą, deginti bažny
čias ir krautuves, mėtyti Molo
tovo butelius prieš policiją ir 
valdžios būstines.

Vokietijos spauda dažnai ra
šo apie nedidelės mažumos 
skandališką smurtą ir politinį 
terorą. Netikima, kaip kai kas 
spėlioja, kad tokie reiškiniai 
pasibaigs lyg kokia epidemija, 
kuri ima siausti, o paskui pra
nyksta. Spauda pasisako už tai, 
kad reikia tuoj pat pakirsti 
smurto šaknis, nes kitaip bus 
pervėlu. Ragina

Komjaunimo Tiesoj kovo 1 
yra atskleista kaikurių duome
nų apie komsomolo arba kom
jaunimo veikimą Lietuvoj. Apie 
tai rašo instruktorius-kontrolie- 
rius Gogajevas, organizacijos pi
niginių reikalų prižiūrėtojas.

Pirmas dalykas, kuriuo tas
kontrolierius pasidžiaugia, yra rio mokesčio 
tas, kad komsomolas (ne vien 
Lietuvoj, o ir visoj Sovietijoj) 
jau turįs savo biudžetą ir išsi- 
verčiąs be subsidijų iš valsty
bės biudžeto. Bet taip esą tik 
pastaraisiais metais. Ligšiol 
komsomolas buvo šelpiamas iš 
mokesčių mokėtojų kišenių. 
Bet ir dabar tas “išsivertunas” 
paremtas specialiomis privile
gijomis. Nario mokesčiai kom- 
somote esą tik “viena iš svar
biausių sudėtinių pajamų da
lių”. Ir ta dalis, pasirodo, kaip 
tik labiausiai šlubuoja. Nors 
esą vietų, kur nario mokestis

pa- 
di-

sau 
iš 

po-

palikti balti... Daugiausia jų

ką. panaudojant valstybės turi-

surenkamas “neblogai”, bet 
daug kur, esą, “šlubuoja finan
sinė drausmė” ir yra “daug 
skolininkų”. Maža to. Apyskai
tose tas įsiskolinimas (nario mo
kesčio nesurinkimas) esąs net ir 
slepiamas. Tik vienoj vietoj pa
tikrinęs kontrolierius rado na- 

nesumokėjusių
komjaunuolių keturis kartus 
daugiau, negu apyskaitoj nuro
dyta, o nesumokėtoji suma 
sirodžiusi net šešis kartus 
desnė.

Todėl komsomolas renka 
“pagalbinių lėšų”. Vienas 
šaltinių — metalo laužo ir
pierio makulatūros rinkimas. 
Komjaunuoliai renka metalo 
laužą ir senus laikraščius, o 
valdžia jiems už tai moka, —iš 
to paties biudžeto, kaip ir pir
ma, bet čia jau “ne subsidi
ja”. Toliau — komsomolo var
du rengiami įvairūs koncertai, 
sporto rungtynes ir susirenka 
pinigų už bilietus; pardavinėja 
atvirukus, ženkliukus; arba 
‘Tvarko” įmones, aikštes, gat
ves ir iš ' įmonių ar miesto 
gauna atlyginimą. Pagaliau, iš 
įmonių bei įstaigų gauna sub
sidijų sąskrydžiam, festivaliam 
ir kitokiom pramogom

krūtines prieš teisėjų tribūną 
(suprantama, tai buvo mote
riškos lyties asmenys), arba 
kai Berlyno teisme vienas stu
dentas aplaistė teismo sprendi
mo popierius.. .Už teismo įžei
dimą vietoj DM 1000 baudos 
pramatoma 6 savaitės kalėjimo 
ir DM 10,000 baudos.

Komunistų partija yra per
daug maža, kad turėtų balsą vi
same šiame reikale ir perdaug 
gudri maišytis į jį. Studentų 
atžvilgiu laikosi, nuošaliai, ta
čiau su pilnu pritarimu. Sena
sis komunistų vadas Max Rei- 
mann, įsitaisęs gražioje viloje 
Reino krašte, paskutinius smur
to epizodus taip charakteriza
vo: “Zum Teufel! Vistik kai kas 
jau perdaug!” V. Mar.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbų. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami Tai 

* Deksnio mostis, dabar vadinama "Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 doL,
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50f. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.
PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Box 9112, Nevvark, N J. 07104.

d. Valstiečių laik-

dešimtys kolūkie - 
gyventojų, užėję j

Kur dingo saugikliai?
Bolševikinei “elektros gady

nei” būdingą vaizdelį nupiešė 
balandžio 1 
rastis:

“Kasdien
čių miesto
ūkinių prekių parduotuvę, klau
sia — ar kartais neturite sau
giklių? Pardavėjai tik gūžteli 
pečiais ir paaiškina: — Nėra ir 
nebus. Per visus 1968 metus 
negavome nei paprastų, nei au
tomatinių. Patys ne kartą į Pa
nevėžį važinėjom (iš Biržų) — 
neduoda. Sako, neturim”. Žmo
nės vietoj saugiklio spraudžia 
vinį .. .Pasitaiko gaisrų...

(Elta)

— Žydai džiūgauj*, kad vie
nam Rusijos žydukui leista vyk
ti į Vengriją mokytis rabino 
mokslų. Pažadėta ir daugiau 

reng- leidimų išvykti ir atgal sugrįžti 
rabino pareigi eiti. Tais rei- 

Instruktorius Gogajevas sa- balais rūpintis Rusijon buvo nu- 
ko, kad Lietuvoj “ respubiiki- vykę New Yorko žydų-krikščio- 
nė komjaunimo organizacija nių organizacijos atstovai, ku- 
laikoma viena geriausių šalyje, rių tarpe buvo ir jėzuitų lei- 
įtraukiant papildomas lėšas į džiamo savaitnščio America re- 
komjaunimo biudžetą”. Atseit, 
narių mokestį renka nekaip, 
bet užtat iš įmonių bei įstaigų 
subsidijų išsilupa geriau, negu 
kur kitur... (Elta)

dikcijos narys kun. McNaspy. 
Pageidautina, kad toji organiza
cija pasirūpintų ir lutų rusų 
persekiojamų religijų reikalais, 
ne vien tik žydų.

r Te<- <232) 497-8865

Alfa Jeweler
A. ŪSELIS 

Garantuota* laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe M
REGINA ŪSELIEN® — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas NĮKask

267 Si. Niekotas Ave^ Kdgevvood, N.Y.

BDEXTER PARK 
PHARMACY 19

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DELTVER 
Mkhigan 2-4130

T*L (212) 441-3110 / 896-7743

TRAVEL AGENCY
Kelionės plačiame pasauly 

WILLIAM R. BEST 
84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co^ Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akrijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais -prašome kreiptis:

UTAS INVESTING CO., INC.
88-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 411-6799 
2422 West Marųuette Rd. Chicago, III. 60629 — Tel. 312 - 476-2212

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis į 
LITAS SERVICE CORPORATION

84-10 Jamaica Avė. Woodhaven. N.Y. 11421 —.Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris Mūnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra' pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosio pato
giausia išvykti Patarnavimai yra vtaHkai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina Hkvtečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATZS KELIONĖN?...Nepamirškit

UTAS TRAVEL SERVICE
84-10 Jamaica Are. Woodhaven, N. Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 

SSK1HNGOS KELIONES!
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Operetes chorui 50 metų
Lietuviškosios operetės kūrėjai, per savo gyvavimo metus 
pastatę keliasdešimt muzikinių veikalų ir dramų, surengę 

visų eilę didelių koncertų.

New Yorko Operetės choras 
balandžio 19 rengia didelį kon
certą, stato komp. Broniaus 
Būdriūno kantatą “Lietuvos 
šviesos keliu". Kantatos atliki
me dalyvauja solistai — Irena 
Stankūnaitė ir Vaclovas Veri- 
kaitis. Be kantatos dar bus ki
ta didelė programa.

Šiuo koncertu atžymima tik
rai retas kultūrinio gyvenimo 
įvykis — Operetės choro 50 
metų sukaktis. Chorą išlaikė 
dainos mėgėjai, pasišventę jo 
vadovai. Turėjo jis ir savo 
“aukso amžius”, kada su di
deliu pasisekimu statė opere
tes, sudėtingus muzikos veika
lus; buvo ir tylieji metai, kai 
II-jo pasaulinio karo metu rei
kėjo veiklą pristabdyti.

Bet — varganas ir darga
nas iškentęs, choras štai stovi 
estradoje ir dainuoja savo su
kaktuvini koncertą. 

Plati ir marga šio choro is
torija. Nesusemsi jos keliom ei
lutėm. Bet—vis dėlto prieš pa-

Ksaveras Strumskis, muzikas, vie
nas iš Operetės draugijos organi
zatorių, ilgametis dirigentas.

Operetės draugijos choras 1924 m. su dirigentu Ksaveru Strumskiu ir režisieriumi Pijum Bukšnaičiu.

kylant sukaktuvinio koncerto 
uždangai pakelkim senus archy
vų lapus ir pažiūrėkime, kaip 
ten atrodo nuotraukų nuotrau
kos. Kokie jauni ir gražūs jie, 
suvažiavę dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą. Mergaitės vainika
vusios galvas. Visi jie dainos 
mėgėjai.

Bet štai prieš jų būrį išeina 
Ksaveras Strumskis, vienas iš 
pagrindinių Operetės draugijos 
organizatorių, buvęs ilgametis 
dirigentas, didelis lietuviškos 
muzikes puoselėtojas, pats lei
dęs gaidas.

Operetes draugijos pastatytas veikalas “Cukrinis karei
vis” 1923 m. balandžio 28 d. Vaidina Jonas Valentis ir 
Marijona Strumskienė.

Išeina ir kiti tos draugijos 
kūrėjai: Piįus Bukšnaitis, reži
sierius, daugelio operečių ver
tėjas į lietuvių kalbą, pats ra
šęs vienaveiksmes komedijas.

Prie šių dviejų jungiasi tie, 
kurie dainavo solo, atliko ope
rečių pagrindinius vaidmenis. 
Iš jų čia suminėsime: Marijona 
Sidabriūtė-Strumskienė (dabar 
Jokūbaitienė), Margarita Čes- 
navičiūtė-Petrikier.ė, Elena Auš- 
riūtė, Jonas Valentis, Jonas Bū
tėnas, K. B. Kriaučiūnas, An
tanas Sodeika, Marija Kižytė 
ir k.

Operetės choras dabar, pasirengęs švęsti savo veiklos 50 metų sukaktį, su vadovu Mykolu Cibu (v.) ir pianistu Aleksu Mrozmsku (k.)
Nuotr. V. Maželio

Pradžia siekia net 1904 m.
Operetės choras įsisteigė 

1919 sausio 7. bet jo šaknys 
siekia kur kas toliau, net 1904. 
kai New Yorke veikė Simano 
Daukanto Draugystė, kuri 1909 
persitvarkė ir pasivadino Sce
nos Mylėtojų Draugija.

Tokių scenos mylėtojų d-jų 
anuo metu buvo pilna visuose 
miestuose. Tai buvo mūsų lie
tuviškojo teatro renesanso am
žius. Visi ir visur vaidino, nes 
teatras prisidėjo prie lietuvių 
tautinio atgimimo ir lietuviš
kos visuomenės organizavimo.

Brooklyne šalia scenos mėgė
jų atsirado žmonių su muziki
niu pasirengimu ir su balsais. 
Taip sumanyta statyti operetes 
lietuvių kalba, o vėliau —gal 
net eperas.

Šalia šio muzikinio vieneto 
dar buvo ir dramos ratelis, ku
riam vadovavo Pijus Bukšnai
tis ir kuris, pvz., 1922 pasta
tė F. Šilerio ‘‘Veidmainystė ir 
meilė”.

Operetė pasirodė pirmą kar
tą 1919 gegužės 17 McCaddin 
Hali, Berry St.. Brooklyne. pa
stačiusi R. Planųuett komišką 
opera “Kornevilio varpus”. Pa
grindinius vaidmenis dainavo 
M. Sidabriūtė. M. česnavičiūtė. 
K. B. Kriaučiūnas. Ant. Sodei
ka, .S. Vitaitis ir kiti. Dirigavo 
Ks. Strumskis, režisavo P. 
Bukšnaitis.

Pažymėtina, kad iš Operetės 
choro išaugo du solistai, dai
navę Lietuvos valstybinėje ope
roje Kaune, — tai Jonas Bū
tėnas ir Antanas Sodeika.

Pastatyti veikalai
Per tuos 50 metų Operetės 

choro repertuare buvo:
Miko Petrausko operetės: 

Velnias išradėjas (libretto P. 
Bukšnaičio). Apvesdinkite ir 
mane (libretto N. Rastenio), 
Šventoji Naktis. Pirmoji Gegu
žės (libretto V. Stagaro), Ka- 
minkrėtis ir malūnininkas. Ado
mas ir Ieva. Consilium faculta- 

tis. Beprotnamis. Lietuvis mili
jonierius. Girių karalius, Šiena- 
piūtė, Vaikas ar mergaitė, Eg
lė žalčių karalienė. Birutė 
(Žemkalnio libretto); St. Šim
kaus — Išeivis ir čigonai; Jo - 
ninių burtai — Nelės Mazalai- 
tės; Jaunimėlis — A. Mei kelio: 
Žydintis lauku vėjas — G. Ve
ličkos; Laikas — A. Škėmos ir 
V. Žukausko: Linksmumo kar
navalas — Vitalių Bukšnaičio. 
Svetimų autorių operetės: Kor- 
ne\ilij varpai — R. Planųuett: 
Cukrinis kareivis — O. 
Strauss; Bailus daktaras —J. 
Eichberg; Sylvija — W. Rhys- 
Herbert; Gražioji Galatėja — 
Fr. von Suppe, Laima — E. 
Audran: Raganius — A. Sul- 
livan; Agurkai arba ekskursija 
į Lietuvą — Allan Benedict;

(nukelta į 8 psl.)
Operetės choro draugijos pastatyta operetė “Laima' 1926 m.; vaidina M. 
Strumskienė ir K. Siaurusaitis.

Cperetės draugija 1929 metais su vadovu Ksaveru Str umskiu ir režisieriumi P- Bukšnaičiu. Nuotrauką pa
skolino C. Binkins

Operetės choras su dirigentu Mykolu Liuberskiu 1953 m. Operetės choras su dirigentu Juozu Stankūnu.
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LIETUVIU FONDO SUVAŽIAVIMAS
• t.. . ■ '■ — —

Lietuvių Fondas yra mūsų pomųjų sąskaitų gauta 5,3 proc.
išeivijos naujas, originalus ir 
pasididžiavimą keliąs kūrinys, 
galįs nuo šios dienos kasmet 
garantuoti po 30 tūkstančių do
lerių su viršum lietuviškai kul
tūrai ir švietimui stiprinti, — 
pasakė dr. A. Razma, LF val
dybos pirmininkas savo prane
šime fondo narių suvažiavime, 
įvykusiame kovo 29 Jaunimo 
centre Chicagoje.

Suvažiavimą pradėjo LF Ta
rybos pirm. dr. G. Balukas, ir 
po įžanginės kalbos susirinki
mui pirmininkauti pakvietė dr. 
VL Šimaitį (iš Chicagos), dr. K. 
Ambrazaitį (Indiana), F. Eidim- 
tą (Cleveland) ir dr. J. Valaitį 
(Chicago). Sekretoriauti — V. 
Kamantą, J. Žadeikį ir A. Juš
kevičių.

Suvažiavimą žodžiu bei raš
tu sveikino Lietuvos gen. kon-

bonų 5,9 proc., Mutual fondų 
10,5 proc., o iš korporacijų ak
cijų — 14,7 pelno. LF įnašai 
1968 m. priaugo 116,000 doL

Apie LF investadjas susirin
kusiem paaiškinimus padarė R 
Daras ir žymios Security Super- 
visiem Ine. bendrovės prezid. 
R. E. Peckenpaugh ir vkeprez. 
T. A. Bosler. ši agentūra tvar
ko Chicagos universiteto ir ki
tų žymių institucijų finansus. 
Atvykusieji padarė pranešimus 
ir sugestijas apie saugesnį ir 
pelningesnį pinigų investavimą 
ir atsakinėjo į klausimus. LF 
investacijų buhalteriją tvarko 
Continental bankas už palygin
ti žemą atlyginimą — 2,000 do
lerių per metus, kas sumažina 
LF vadovybei komplikuotą dar
bą ir išlaidas.

Nuo 1962 Lietuvių Fondas
sulas dr. P. Daužvardis, JAV 
LB CV pirm. Br. Nainys, LB 
Chicagos apyg. pirm. A. Juške
vičius, Jaunimo centro dir. ku
nigas J. Borevičius, S. J., Chi
cagos Lietuvių Tarybos pirm. 
A. Pužauskas, dr. E. Draugelis 
ir J. Kuprionis.

Suvažiavime dalyvavo 114 na
rių, atstovavusių 2,043 tikruo
sius narius iš 2,295 bendro 
skaičiaus.

Gerai paruoštus pranešimus 
tarybos, valdybos ir kontrolės 
komisijos vardu padarė dr. G. 
Balukas, dr. A. Razma, A. Rėk
laitis, dr. V. Tauras, V. Nau
džius ir pelno skirst, komisijos 
— dr. J. Valaitis.

Iš pateiktų pranešimų ir į 
rankas duotų informacijų ma
tėsi, kad ligi kovo 16 LF yra 
surinkęs 567,967 dol. sumą.
65.5 proc. šio kapitalo laikoma 
bankuose ir valstybės bonuose, 
o 35.5 proc. investuota pelnin
gesnėje akcijų rinkoje. Iš tau-

lietuviškai kultūrinei veikli! 
pašelpti jau skyrė 68,000 do
lerių. Iš 1968 m. pelno nuošim
čių paskirta 28,300 doL Bu
vusiom suvažiavime dr. G. Ba
lukas įteikė čekius: JAV LB 
švietimo tarybos pirm. J. Ka
valiūnui 5,000 dot, Lituanus 
žurnalo red. dr. T. Remeikiui 
500 doL, Vasario 16 gimn. at
stovui kun. B. Sugintai 600 
dol. ir Pedagoginiam Lituanis
tikos institutui — 1,300 dol.

LF administracijos ir kitos iš
laidos, kaip tai nuoma, pro
paganda, raštinės išlaidas, sim
bolinis atlyginimas vienam tar
nautojui ir kt. tesudaro tik 9 
proc. iš divid. pajamų (10,608 
dol).

Suvažiavimo metu, kuris už
sitęsė apie 7 vai., buvo iškelta 
naudingų sumanymų ir sugesti
jų. Diskusijose aktyviai reiškė
si: inž. V. Kutkus, F. Eidimtas, 
Pr.Turūta, Baleišis, Pleškys, J. 
Sadūnas, A. Juodvalkis, A. Pu

žauskas, dr. A. Razma, dr. J> 
Valaitis, dr. T. Remeikis, K. 
Bradūnas, dr. Poškus, dr. Kau
nas ir kiti.

Suvažiavimas išrinko vieną 
trečdalį LF tarybos narių (ta
rybą sudaro 18 narių): dr. VI. 
Simaitį -— 1574 bals., A. Rėk
laitį — 1393, dr. K. Ambrozai
tį — 1387, inž. V. Naudžių— 
1187, S. Rauckiną — 1162 ir F. 
Eidimtą — 1156. Kandidatu— 
dr. E. Lenkauską — 1004. Kon
trolės komisijon išrinkti: V. 
Kamantas—1966, K. Grina — 
1782 ir J. Sadūnas—1305, kan
didatu — A. Baleišis 599.

Iš pateiktos informacijos ga
vosi vaizdas, jog stambiausi 
LF ramsčiai yra eiliniai lietu
viai, sudėję irs 233,000 dol. 
Atmintiniai-pomirtiniai įnašai 
— 64,000 dol., gydytojai — 
virš 99,000, įvairios organizaci
jos — virš 33,000 dol., profeso
riai ir daktaro laipsnį turį — 
virš 24,000 dol., LB-nės apylin
kės — virš 20,000 dol., inž.-ar-

ŽINIOS IŠ
Lituanistinių mokyklų moki- 

tojų konferencija įvyko kovo 
22-23. Pasirodo, kad Kanado
je tokias mokyklas lanko 1,200 
mokinių. Konferencijoj buvo 
paskaitų, buvo mokyklų vedė
jų pranešimai. Buvo ir nusi
skundimų dėl patalpų ir dėl 
tėvų, taip pat ir dėl lietuvių 
kalbos silpno mokėjimo. Pažy
mėtina, kad lituanistinės mo
kyklos jokių pašalpų iš jokių 
kanadiškų įstaigų negauna. Už 
viską reikia susimokėti pa
tiem tėvam bei visuomenei. 
Pirmiau Quebeco provincijoj 
valdžia duodavo patalpas ir mo
kėjo mokytojam atlyginimą. 
Dabar tai nutrūko. Reikėtų 
šį klausimą kelti, ypač per vi
sokius rinkimus, reikalaujant 
visų partijų kandidatus daryti 
sprendimus ateinant į pagalbą 
tautinėm mokyklom.

TORONTO
Balfiečių federacija Toronte 

veikia planingai ir nuosekliai. 
Kovo 27 vyko posėdis, kur 
buvo svarstyta ir priimta nau
ja konstitucija. Iš kiekvienos 
tautybės dalyvavo po 7-8 atsto
vus. Iš lietuvių dalyvavo kraš
to valdybos pirmininkas dr. S. 
Čepas, baltiečių komiteto pir
mininkas J. R. Simanavičius, S. 
Kairys, B. Sakalas, L. šemaitė, 
Arvydas Kalendra, E. čuplins- 
kas. Ruošimo komisijoj dir
bo Nausėdas.

"Ponia tarnaitė" atvyksta iš 
Chicagos balandžio 19. Tai 
linksma opera, kurią atsikvie- 
čia J. Simanavičius, lietuviškos 
radijo valandėlės Toronte sa
vininkas, vis nepavargstąs ką 
nors naujo sugalvoti.

"Lithuanlans In Canada", Ka
nados šimtmečio proga išleis
ta knyga, jau baigiama išpar
duoti. Daug kas ją įsigijo ir iš 
kanadiečių. Ypač pirko biblio
tekos, mokyklos, universitetai. 
Daug kas iš lietuvių ją padova
nojo įvairiomis progomis kana
diečiam. Knyga gražiai išleista. 
Duoda daug medžiagos apie 
Lietuvą ir lietuvius.

L. K. Moterų Draugija Prisi
kėlimo parapijos salėje balan
džio 13 ruošė “Gintarėlių” pa
sirodymą.

Bazaras su Velykų bobute 
lietuvių vaikų namų ir dar
želio naudai vyko Atvelykio 
sekmadienį, balandžio 13.

Metinė ateitininkų šventė 
rengiama balandžio 20. Jauni
mas duos įžodį. Ta proga at
vyksta iš Detroito prof. A. Da- 
mušis, kuris skaitys paskaitą.

— Pavasarirtto jaunimo kon- 
cdHas įvyks balandžio 20, sek
madienį, 2 vai. popiet Maircmio 
parko didžiojoj salėj, Shrews- 
bury, Mass. Rengia lietuvių 
pranciškonų rėmėjų skyrius. 
Programoje lietuviškos dainos 
ir tautiniai šokiai. Po koncerto 
vaišės ir šokiai.

— Aleksandras Gvazdaus- 
kas su žmona, gyv. 131 Sunny- 
side Avė., Waterbury, Conn., 
ilgamečiai Darbininko skaityto
jai, atšventė vedybinio gyveni
mo 60 metų sukaktį. Ta proga 
jubiliatai gavo specialų popie
žiaus Pauliaus VI palaiminimą 
bei sveikinimus iš JAV prezi
dento, viceprezidento, guber
natoriaus J. Lodge, senatoriaus 
A. Ribicoff, kongresmano J. S. 
Monagan ir kitų. Jubiliatai turį 
6 vaikus, 23 anūkus ir 3 pro- 
anūkus.

;—JAV LB centro valdybos 
nariai — Br. Nainys, Jonas 
Kavaliūnas, Anatolijus Kai
rys ir Kostas Dočkus ruošia 
pranešimus tarybos sesijai, ku
ri įvyks balandžio 19-20 Chi
cagoje. Centro valdybos veik
los rėmuose taip pat bus pada
ryti Tautinių šokių šventės ir 
Teatro festivalio pranešimai 
šiuos parengimus vykdžiusių pa
reigūnų dr. L. Kriaučeliūno ir 
A. Kairio.

CONN.WATERFORD,
Algis Rajeckas televizijoje
Balandžio 7 ir 8 Yale univer

sitete, New Haven, vyko visos
Connecticut v-jos aukštesniųjų 
mokyklų rinktinių mokinių ir 
mokytojų bendrųjų ir humanita
rinių mokslų seminaras. Jame, 
be Yale un-to profesorių, daly
vavo 20 0 moksleivių ir 50 
mokytojų. Šv. Bernardo aukš
tesniajai mokyklai, MontviUe, 
Conn., atstovauti buvo parink
tas vienas gabiausių jos moki
nių trečiametis (junior) Algis 
Rajeckas, Zuzanos ir Fausto 
Rajeckų sūnus. Kai kurie se
minaro momentai buvo rodomi
balandžio 12-13 televizijos 8-

chitektai — virš 18,000 dol., ku
nigai -virš 18,000 dol. ir kt. Ne
matyti.kad sąraše figūruotų pa
siturį mūsų bankininkai, pra
monininkai ar panašūs.

Suvažiavimo dalyvius per
traukos metu gerai paruoštu 
maistu vaišino LB-nės Cicero 
apylinkės šeimininkės: G. Bau- 
žienė, J. Bobinienė, J. Dočkie- 
nė, A. Ingaunienė, L Jankūnie- 
nė, D. Laureckienė, D. Miliū- 
nienė, A. Pračkailienė ir V. Ru- 
baitė.

Juozas Šlajus

Velykos Kanadoje mažai kuo 
skiriasi nuo eilinio sekmadie
nio. Prisideda tik Didysis penk
tadienis. Jei ne šis penktadienis, 
tai ir nepastebėtum šios didžios 
šventės. Pirmadienį beveik vi
sos įmonės dirba, švenčia tik 
valstybinės įstaigos, bankai ir 
mokyklos. Lietuviai mini šven
tes Lietuvoje ir jų ilgisi. Per 
Velykas, be bažnytinių apei
gų, nieko neįvyksta. Gyvumas 
prasideda tik su Atvelykiu.

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

me kanale. Programos gale bu- MįpS Aajeekm
vo pasikalbėjimas su penkiais 
parinktais moksleiviais, tarp 
kurių buvo klausinėjamas ir Al
gis Rajeckas. Savo laikysena ir 
atsakymais jis padarė rimtą įs
pūdį.

ką, jis jau talkina Sv. Juozapo 
parapijos New Londone, vafgo- 
rrinkui, pats vienas grodamas 
vienerias mišias sekmadieniais 
ir kitomis progomis.

Baltimores žinios 
rėme

li* balandžio 18-20 rengia eks
kursiją į New Yorką, kur ap
lankys įdomesnes vietas ir pa
matys vieną kitą teatrą. Autobu
sais išvažiuoja balandžio 18 d. 
1 vai. popiet, grižta balandžio 
20 vakarą. Rėmėjos planuoja 
dalyvauti seserų rėmėjų seime

A. Rajeckas yra gabus ber
niukas: visą laiką pirmaeilių 
moksleivių sąrašuose. Jis yra 
mokyklos žurnalo “The Sab- 
re” socialinio skyriaus redak
torius. Kovo 13, 14 ir 15 daly
vavo Columbia universitete, 
New Yorke, visos Amerikos 
aukštesniųjų mokyklų laikraš
čių redaktorių suvažiavime. Pa-

Algis yra gimęs 1952 kovo 
30 Maspethe, N.Y. Jo motinos 
vienas brolis yra tėvas Augus
tinas, šv. Antano betariu gim
nazijos, Maine, direktorius, o 
kitas — Jonas Robertas Sma-
navičius yra didelis visuomeni
ninkas ir lietuviškosios radijo 
valandėlės Toronte, Kanadoje, 
vedėjas. Algis mano studijuoti

Newtown. Pa. Seimas bus balan
džio 27. Kas nori šiame seime 
dalyvauti, prašom kreiptis į 
Oną Lekevičienę (Lockwich) ar
ba Dorothy Martin.

Tautinių šokią vakaras bus 
balandžio 19 lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje. Programą at
liks Clevelando lietuvių tauti
nių Šokių grupė “Grandinėlė’,

sekdamas savo dieduką a. a. mediciną. Sėkmės pirmaujam- kurioje yra 50 šokėjų ir 8 žmo- 
Juozą Rajecką, Aušros Vartų čiam moksleiviui! nių orkestras. Grupė pirmą kar-
parapijos, N. Y., vargonin- Jarg. !bv. tą pasirodo rytuose. Visi kvie

čiami dalyvauti. .Koncertą ren
gia Baltimorfo Lietuvių Tauti

KVIETIMAS
NEKALTAI PRADĖTOSIOS MARIJOS SESERŲ 

RĖMĖJŲ SUVAŽIAVIMAS — SEIMAS 
įvyks balandžio 21 dieną Putnam, Connecticut 

11:30 vai. šv. Mišios — atnašauja prel. P. Juras, PA; pa
mokslas — kun. Vytautas Zakaras ė 12:30 vai. pietūs, 
pasitarimai, meninė programa ė Maloniai kviečiami visi 
lietuviai. Kongregacijos bičiuliai dalyvauti šiame suvažia
vime. Daug didelių ir svarbių uždavinių stato mums žią 
laikų gyvenimas. Vienas svarbiausių — mūsų jaunimas. 
Jam reikalinga nauja stovykla. Savo dalyvavimu ir auka 
prisidėkime prie Šio didelio darbo. Iki pasimatymo balan
džio 21 dieną Putname!

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys ir
N. Pr. Marijos Seserų Rėmėjų Centro Valdyte

nė Sąjunga ir Studentų Są
junga. Koncerto pradžia 7 v.v.

iv. Vardo draugijos metinis 
seimas bus balandžio 20 Lord

Baltimore viešbutyje. Pradžia 
1 v. popiet. Bus diskutuojama 
katalikiškų aukštesniųjų mokyk
lų ateitis Baltimorėje. Seimas 
baigiamas 6 v. banketu. Garbės 
kalbėtoju bus Charles H. Jo
nės. Bilietų į šį seimą galima 
gauti klebonijoje arba pas pir
mininką Francis Weber.

Lietuvių legijono padėjėjos 
balandžio 13 turėjo retas iškil
mes — jos pasodino medžius 
prie lietuvių svetainės. Po iškil
mių buvo pietūs svetainės kle
vų kambaryje, šokiam grojo or
kestras. Pietūs prasidėjo 1 v. 
ir tęsėsi iki 6 v.v.

Pirmoji komunija šv. Alfon
so bažnyčioje bus gegužės 4, 
sekmadienį, per 8:30 v. mišias, 
kurias aukos pats klebonas pre
latas L. Mendelis. Tai yra vie
na iš gražiausių dienų šv. Al
fonso bažnyčioje.

Katalikų labdaros vajus Bal
timorėje prasidės sekmadienį, 
gegužės 4, baigsis gegužės 11. 
Vajui vadovauti paskirtas ku
nigas A. Dranginis, kuris vi
siem parapiečiam išsiuntinės 
laiškus, kviesdamas prisidėti 
prie vajaus.

Jonas Obelinis

Po 200 dol.: Aloyzas Balsys, 
New. York, N.Y. (pasižadėjęs 
500 dol.), P.N. Baltrulionis ir 
J. Bortkevičienė, Jamaica, N. 
Y. (pažadėję 600 dol.), įrašo 
Povilą ir Eleną Baltrulionis, 
Juozas Milukas, Richmond Hill, 
N.Y. įrašo Emiliją Milukienę.

Po 100 dol.: Dr. P. Legec- 
kas, Jamaica, N.Y., Antanas 
Masionis, E. Paterson, N. J., N. 
N., Brooklyn, N.Y., Ona Sau- 
kaitis, Bristol, Conn., Zenonas 
Želvys, Richmond Hill, N.Y., 
Anelė Žemaitienė, Linden, N. 
J., J. Klivccka, Woodhaven, 
N. Y.

80 dol.: Vincas Lazauskas, 
Baltimore, Md.

50 dol: Agota Degutienė.

Po 25 dol.: Buffalo lietuvių 
Klubas, Vincas Padvarietis, 
Richmond Hill, N. Y., A. Mac
kevičius, Jamaica, N. Y., Ju
lius Botyrius, Brooklyn, N. Y. 
(aukos 100 dol.), New Yorko lat
viai, Bronė Kastor, Jamaica, 
N. Y.,

Po 20 dol.: John Kazas. 
Woodhaven, N.Y., Albertas Shu- 
kis, Jamaica, N.Y. (aukos 200 
dol.), Kazys Krušinškas, Wood- 
haven, N.Y., Matas ir Eletia Mi
lukas, R.ICH. Hill, N.Y. (paža-

Po 10 dol.: Grace Katiles, 
Richmond Hill, N.Y., (aukos 
100 dol.), N. N., Linden, N. 
J., N.N., So. Boston, Mass, 
Ona Bubnis, Richmond Hill, N. 
Y., Stanley Yozenas, Jamaica, 
N. Y., Veronika Gaigalas, Rich
mond Hill, N. Y. (aukos 100 
dol.), John Lukasevich, Rich
mond Hill, N. Y. (aukos 200 
dol.) įrašo John ir Mary Lu- 
kasevage, M. Rogers ir Stellą 
Raudonis, Richmond Hill, N.Y. 
(aukos 100 dol.), Justine ir Ma
ry Zubites, Brooklyn, N. Y. 
(pažadėję 200 dol.).

Po 5 cMu Oswald J. Bugdo- 
nis, Richmond Hill, N. Y. (pa
žadėję 100 dol.) Sophie Mace- 
nas, Jamaica, N. Y. (pažadėju
si 780 dol.) įrašo Emiliją ir Do
miniką Macėnus, Mrs. Grand- 
pre, Richmond Hill, N. Y., B. 
Budris, Freehold, N. J., E. 
Schegaus, Jamaica, N. Y., Jonas 
RaskaUskas, Baltimore, Md., Al
girdas Velinona, Baltimore, 
Md., A. Dilijonas, Baltimore, 
Md., O. Karalienė, Baltimore, 
Md., M. Bučinskienė, Baltimo
re, V. Ceplinskas, J. Jakubaus
kas, M. Kudirkienė, V. Saka
lauskas, J. Tamošaitis, visi iš 
Baltimore, Md., Rev. B. Sugin
tas, Chicago, m., M.R. Kasper, 
Richmond Hill, N.Y.. A. Mc 
Manus, Ricymond Hill, N.Y.
Pažadėjo aukoti:

Po 100 dot: V. Leskaitie- 
nė, Jamaica, N. Y.. Jonas Bra-

M ar.r". f , ===== ... -.-j

Berniukų stovykla prie Atlanto
Visi berniukai nuo 8 metų iki 15 metų kviečiami atsigai
vinti kūnu ir siela, sustiprinti savo patriotinę dvasią Pran- 
cifkonų vedamoje stovykloje Kennebunkport, Maine. — 
Stovykla veikia nuo birželio 21 d. iki liepos 25 d. Atlanto 
bangos ir erdvus baseinas laukia jaunimo!

IMI registracijos ir informacijų kreiptis: 
FRANCISCAN MONASTERY

Kennebunkport. Me. 04046 Tel. (201) 961-2011

dėję 200 dol.). zionis, Jamaica, N. Y.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiai pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwkk Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

— Pranas Garšva, MIC, 
“Draugo” moderatorius, Infor
maciniame prieškomunistiniame 
seminare Chicagoje balandžio 
19 padarys bendras išvadas iš 
visų 5 paskaitų. Paskaitas skai
tys: J. Daužvardienė, inž. A. Ru
dis, red. S. Pieža, inž. J. Jurkū
nas ir R. Kezys.

— Inž. Antanas Rudis Infor
maciniame seminare skaitys pa
skaitą apie būdus ir kelius į- 
eiti į amerikiečių radijo ir TV 
tinklą. A. Rudis yra Lietuvių 
radijo forumo savininkas ir ve
dėjas.

— Romas Kezys, Vliko val
dybos narys, atvyksta iš New 
Yorko į Chicagą skaityti Infor
maciniame seminare paskaitą 
tema “Informacijos centras ir 
jo organizavimas”.

— Vilius Bražėnas atvyksta 
iŠ Connecticut į Chicagą, kur 
sekmadienį, balandžio 20, 3 v. 
p.p. Jaunimo centro didž. salė
je skaitys Prieškomunistinio 
informacijos seminaro užbaig- 
tuvėm paskaitą.

— Dail. Petras Lukas, gyve
nęs kurį laiką Indijoje, sugrį
žo į Los Angeles ir laikinai su
stojo Santa Monica, Calif. Dai
lininkas nusistatęs pastoviai į- 
sikurti Amerikoje. Dabar dail. 
P. Lukas tapo Los Angeles šv. 
Kazimiero bažnyčios paveikslą.

— Kun. dr. Tito Narbuto 
atvaizdą įsidėjo “Dayton Daily 
News”, kartodamas jo žodžius, 
kad Lietuva bus vėl laisva. Lai
kraštis pažymi, kad kun. Nar
buto vadovaujamoje Sv. Kry
žiaus parapijoje Daytone, Ohio. 
būna ir lietuviškos pamaldos, 
kad Lietuvą čia primena Trijų 
kryžių šventovė prie bažnyčios, 
pastatyta priminti komunistų 
sunaikintus tris kryžius kalne 
prie Vilniaus. Cincinnati arki
vyskupijos laikraštis įsidėjo il
goką straipsnį apie kun. Narbu
to vadovaujamą Sv. Kryžiaus 
parapiją, išgirdamas ją dėl gau
sių aukų į seminaristų auklėji
mo fondą. Iš viso jau tam rei
kalui suaukota 7.225 dol.

— Poilsio ir studijų savaitę 
ir šiais metais rengia LFB cent
ro valdyba Dainavoje. Man- 
chester, Mich., rugpjūčio 10-17.* 
Atostogautojai galės džiaugtis 
ne tik jp-ažia gamta. Šiltu Spyg
lio ežerėlio vandeniu, bet ir 
kultūringomis pramogom^ bei 
rimtomis paskaitomis bei pra
nešimais. Nieko nelaukiant re 
gistruotis šiuo adresu: LFB 
centro valdyba. 24526 Cgardon 
Rd., Cleveland. Ohio 44143. te 
lef. (216) 531-2190.
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Klebonas kun. Dominikas Pocus

Kearny, N. J., naujai lietuvių bažnyčiai 15 metų

Lietuviškas kryžius ties gražia bažnyčia sustabdo visus praeivius, čia prieš penkiolika inehi 
buvo baigta viena iš gražiausiu New Jersey lietuvių bažnyčių, kuri buvo pašventinta 1955 m. 
kovo 20 dieną. Pastatytas naujas vienuolynas ir nauja mokykla.

Kun. Alfredas žemetkis

Kun. Raimondas Tamočiūnas

Didelio judėjimo sankryžoje 
(Davis ir Bergen Avė.) jau pen
kiolika metų su savo žavingu 
bokštu stovi naujoji Skausmin
gosios Dievo Motinos bažnyčia. 
Jos šventorių puošia lietuviš
kas kryžius, apsaugos medeliais 
ir žalumynais. Tamsos metu jis 
skęsta elektros šviesoje ir tei
kia puikų vaizdą. Kiekvienas, ei
damas ar važiuodamas, atkrei
pia i tai dėmėsi.

Kitoks vaizdas buvo prieš 
penkiolika metų. Naujieji Die
vo namai buvo vieniši. Nebuvo 
tada nei kryžiaus, nei medžių, 
nei žalumynų. Aplinka buvo 
plika. Šiandien visa pasikeitė: 
eglės, pušaitės, rožių krūmai, o 
Į pietus, pakalnėje, tikra gire
lė, nusitęsusi ligi pat seselių 
vienuolyno namų.

Parapija jau artėja į šeštą 
dešimti metų (auksinis jubilie
jus atšvęstas 1965 lapkričio 7). 
Suglaustai imant, pažymėtini 
šie svarbesni parapijos Įvykiai 
(neskaitant Įvairių minėjimų, 
pagerbimų ir 1.1.):

Pirmoji bažnytėlė Harrisone 
pastatyta 1916. Naujoji baž
nyčia Kearny pašventinta 
1955 kovo 20. Pašventinti nauji 
vargonai 1955 spalio 16. Lie
tuviškas kryžius šventoriuje pa
šventintas 1964 rugpiūčio 19. 
Naujai pastatytas vienuolynas 
ir naujai perdirbta mokykla pa
šventinti 1965 liepos 2. Įgyti 
nauji sklypai — 1968. Bažnyčia 
pagrindinai atnaujinta (dažymo 
darbai ir kt.) 1969 vasario mėn.

To viso gal ir neturėtume, jei 
nebūtų buvę idealistų dvasios 
vadų. Kita vertus, parapijos pa
žanga kilo parapiečių didelio 
susiklausyme. drausmingumo 
ir pasiaukojimo dėka. Dideli i- 
našą Į parapijos pažangą yra 
davusios ir čia esančios para
pinės ir visuomeninės draugi
jos. Taigi, bendrai jėgas su
kaupus. 1916 vos bepradedąs 
rusenti Dievo židinys Įsilieps
nojo i didelę šviesą.

Minėtų idealistų dvasios va
du pirmoje eilėje stovi parapi
jos įsteigėjas ir pirmosios baž
nyčios Harrisone statytojas kle
bonas kun. Pranciškus Jakštys 
(miręs 1927) ir antrosios baž
nyčios Kearny statytojas, ilga
metis klebonas, rašytojas (pa
rašė ‘Gims tautos genijus’) kun. 
Leonas Voiciekauskas (miręs

1963). Kaip tie du garbingi pa
rapijos šulai, taip ir visa eilė 
geriausių parapiečių. ant kurių 
pečių krito daug parapijos dar
bų ir rūpesčių, jau iškeliavo 
amžinybėn.

Kearny lietuvių Kristaus vi- 
nuogynas gyvas ir judrus, nors 
po bažnyčios stogu šiandien 
telpa Įvairiu tautybių katali
kai. Sekmadieniais visose mi
šiose pilna žmonių. Suma su vi
somis savo liturginėmis apeigo
mis lietuviška. Ne silpnėjimo, 
bet kilimo tendencijos vis ryš
kiau reiškiasi. Tik gaila, kad 
likusiųjų lietuvių veidai vis la
biau raukšlių raižomi ir gero
kai pavargę. Jau ne ta jėga, 
kuri buvo prieš penkiasde
šimt metų.

Klebonas kun. D. Pocius, grį
žęs po ketverių metų (buvo iš
keltas Į Šv. Onos parapiją Jer
sey City), visa energija vėl Įsi
jungė i parapijos veiklą. O tos 
energijos jam netrūko, kai, 
čia būdamas vikaru ir administ
ratorium, narpliojo sudėtingiau
sius reikalus, susijusius su baž
nyčios statymu, organizavo fon
dus. Įvairius vajus Nevvarko 
arkidiecezijai, parapijos mo
kyklai, vienuolynui. Šiluvos ko
plyčiai Washingtcn-e ir kt. Kle
bonas kun. Pocius tvirtai laiko 
parapijos vairą ir stengiasi, kad 
jis dar ilgus metus būtų lietu
vių rankose.

Gražios iniciatyvos ir geru 
pastangų yra parodęs ketve
rius metus (1964-1968) čia kle
bonavęs kun. John Scharnus. 
Jo laikais atidaryta parapijos 
mokykla ir vienuolynas sese - 
lėna mokytojom, iškilmingai at
švęsta parapijos auksinė sukak
tis, galutinai Įrengta biblioteka 
ir nupirkti žemės sklypai para
pijai plėstis.

Minėdama penkiolikos metų 
naujos bažnyčios sukakti, para
pija džiaugiasi esama pažanga 
ir linki savo dvasios vadui kle
bonui kun. D. Pociui ir toliau 
ryžtingai žengti pirmyn: taip 
pat ii linki ištvermės ir vika
ram: kun. Pi. T amošiūnui 
(Thompson), ant kurio pečių 
krinta taip pat didelė parapi
jos darbo našta, kun. A. žemei- 
kiui, kurs čia jauniausias, bet 
judrus visuose reikalu.se. o 
ypač su jaunimu — vyčiais ir 
skautais.

J. Mėl.

Prie parapijos mokyklos mokiniai žaidžia pertraukos metu

Parapijos klebonija

reikalu.se
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SPORTAS
Pirmoji komanda žaidžia sek-EXP EMBROIDERS

FUNERAL HOME

New Jersey

H. W. MALĖ

L. V. MULLIN SERVICE

geniai firm apply in person to Mr. 
Albert De Cristino N. S. MEYER 
Ine. 215 E 91st Street N.Y.C.

EXP OPERATORS 
ON BABY CLOTHES

Section or complete — work near 
home steady nice working condi
tions COLLETTE TOY NOVELTY 
36-13 36th Avenue L L C. Phone 

784-8600

fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas, 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajonė — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mono kaina 5 doL

TO PLACK 
YOUB AD 

CANCEL OR CHANGE 
Td.: GL2-2923

kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės, Pupų

VO,
Jei tu myli, Mergaitė ir paukš
telis. Jrekorduota Australijoje

INOU8TRIAL OFFICE 
8UPFLY CO.

New»rk, Nev Jereey

MEDICAL SERVICE CC.
Ine.

Newark, New Jersey
976 Broad Street 

Newark, N J. MArket 3-0660

PRODUCTION WORKERS 
Second Shift — $2.10 per Hour

4 PM to 12:30 AM. Steady Job — 
apply METAL IMPROVEMENTS 
CO. 472 Bareli Avė. Carlstadt, NJ. 

(201) 935-1800

College Point jų aikštėje.
Jauniai žaidžia sekmadienį 

11 vaL prieš Blue Star komaa- 
dą Red Hoogh aikštėje.

Mažučiai žaidžia Šeštadienį 
prieš Gotche jų aikštėje.

Atletas

Obelių polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 doL

_ Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 doL

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplaų- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 dol

Lietuviškos Vestuvės. Ku
piškėnų vyresniosios kartos me-

tuvaftė, Sudiev, sudiev ir Aš 
myliu, fokstrotai, Gegužinė poL 
kūtė, Su armonika į Braziliją

jūroj nuskendo mano meilė. 
Mono, kaina S dol

bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; šventas, šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, St Bačkio, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 dol. Išleido Dr. J. Stu- 
kas per Eurotone Int Ltd.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Šv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
E šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki Iš-

nimas, piršlybos, mergvakaris, su žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 

sodo pirkimas ir pačios vestu- kui. Stereo, bet galima naujo
vės, atliekamos dainom, dek- ti ir mono, kaina 5 doL Išlei- 
lamacijomis ir pašnekesiais. Iš- do Dr. J. Stukas per Eurotone 
leido Montrealio Mažosios Lie- Int Ltd.
tuvos Bičiulių draugija. Kaina Mano Gimtinė. Lietuviš

kos lengvos muzikos rinkinys.

užgėrų rytas, piršlio korimas,

vės, atliekamos dainom, dek-

5 dol.

WM. H. MALONE, INC. 
GENERAL INSURANCE
744 Broad, Newark, N J. 

(201) 642-5351

LYON & LYON 
GENERAL INSURANCE

10 ęommerce Court 
Newark N.J. 07102 

Telephone — MArket 3-3225 
Agents - Brokers - Consultants

HENNESSEY 
FUNERAL HOME
Hasbrouck Heights 

New Jersey

CAMPTON BUS LINES, 
Ine.

Newark, Nėw Jersey

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Nr. 1. Sol. V. Noreikos idai- L»tuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo soL V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint Išleido 
Montrealio liet radijo vaL ve
dėjas Stankevičius. Kaina 5 
doL

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S. Makaitytės. Kaina 5 dol.

Sol. Janina Liustikaitė įdai-

nuotos dainos ir arijos: Piovė 
lankoj, Vai ir prijojo, Kad aš 
ėjau ulytėlėn. Koks ten leng
vas poilsėlis, Ralio karvytės ma
no, Generalią aš išginiau, Sau
lute motinute, užtekėk, Kai aš 
mažas buvau, šiū namo, Lop
šinė, žvaigždutė, Stasys, Devin
toji banga, Agnus Dei, Avė Ma
ria ir Funiculi funicula. Kleista 
Montrealio “Krivūlės”, mono.
Kaina 5 dol

Nr. 2, Sol. V. Noreikos lie
tuviškos dainos ir operų ari
jos: Kur bakūžė samanota, Ug
nelė, arija iš “Meilės eliksyro”, 
L’Arlesiana — Frederiko ro
mansas, Nemunėlis, Arlekino 
serenada iš “Pajacų”, arija iš

Pasaulio. čempionas Petrosjanas 
balandžio 14 d._ pradėjo 24 partijų 
mačą su B. Spaskiu dėl pasaulio 
šachmatų karūnos. Mačas dėl mo
terų karūnos jau pradėtas. Maskvos 
studentė A. Kušnir laimėjo pirmąją 
partiją prieš N. Gaprinfešvili.

Adelaidės Tauro komanda Pietų 
Australijos A klasės varžybose nu
galėjo lenkus 5:0. Komandai vado
vauja didmeistris Arlauskas. A kl. 
rezervinių varžybose, “Vytis” įvei
kė BTM 3:2 (vad. Vyt. Opulskis).

Vilniuje vyksta Lietuvos šachma
tų p-bės. 16 dalyvių: Vilniaus — 
Mikėnas, Vistaneckis, Lapienis ir 
Gintautas Piešina (vid. mokyklos 
mokinys). Kauno — Maslovas, Ciu- 
kajevas, Ostrauskas. Butnorius ir 
Percikavičius. Klaipėdos — Bars
tantis, Rumiancevas, Andriejūnas. 
Šiaulių — Uegelė, Panevėžio — 14- 
metis Rastenis, Pungės — Česnaus
kas.

Monte Karto tarpt, turnyre po 5 
ratų pirmauja Smyslovas su 3% tš.; 
jis sužaidė lygiomis su vokiečiu 
Tešneriu ir pralaimėjo jugoslavui 
Ostoičičiui. Kitas Sovietų didmeist
ris — Brenšteinas pralaimėjo JAV 
didmeistriui Rossolimo.

Sarajevo tarpt, turnyrą. Jugosla
vijoje laimėjo Korėnojus surinkęs 
12 tš. iš 15 galimų. Jugoslavas M. 
Mautloviė — 11 tš.

WILLIAM SCHLEMN, 
Ine.

FOREMAN—PARTS

EXP OPERATORS ON DRESSES 
Section and complete — excellent 
wages air conditioned plant work 
near home — M ADEI .INF. DRESS 
SHOP 36-11 Ditmas Blvd Astoria, 
Queens Call RA 8-3597

A A L PAINT * SPRAY CO. 
All Work Guaranteed 

Kitchen cabinets and appllances 
sprayed in the home.

111-54 144th Street, Ozone Park 
Call 659-7131 - 7340

2200 Kennedy Blvd. 
Union City, N J.

Large Interstate Carrier, 
Exeellent Pay and Benefits. 

ANCHOR MOTOR FREIGHT 
Tarrytown, N.Y. (914) 631-4501 

Ask for Mr. Pratte

EXP OPERATCRS
on. Singer machine on frocks and 
streetvvear — steady nice working 
conditions complete garment GIN- 
GER FROCKS 239 W 39th Street 
N.Y.C. Tel LO 5-4895 8th floor

RESPIRATORS REPAIRED tad 
ben nett etc instructions & treat-

DWIGHT DAVID EISENHOVVER 
1890 - 1969

In tribute to a Great American 
an honest kindly Man who loved 
peęple and loved his Country as 

General and President, 
and Peacemąker.

McLAUGHLIN 
FUNERAL HOME

EXP HANO CARVER, GUILDER 
ANO FITTER steady nice working 
conditions good pay — REGENCE 
PICTURE FRAME CO 47-45 Ver- 
non Blvd. L.I.C. N.Y., near Subway 
Flushing line. Work near Home.

EXP OPERATORS 
ON SINGER MACHINE

Section or semi section — steady 
work nice vvorking conditions work 
near home DEL-RAY FASHIONS 
3387 3rd Avenue Bronx, N.Y. Call 

669-8624

COLEMAN VANS
3 Men 1 Van $18 per Hour 

Local and Out <rf Town 
24 hour service — Lic & Bonded 

Call 496-7915

Jersey City, N J.

EXP PRESSMAN 
For 5 Color Polygraphic 

WEB 17x24 
Pleasant working conditions 

Work near home 
Call (914) 994-9260

TYPIST
$95 - $100 A WEEK

DWIGHT D. EISENHOVVER 
In Memory of a Great American, 

/President and General.

COLE FUNERAL HOME

EXP BODY & FENDER MAN
5 dąy week steady nice working 
conditions fringe benefits and va- 
cations. Work near home JUMBOS 
AUTO COLLISION 8161 New Ut- 
recht Avė Brooklyn Call 259-1462

EDUCATIONAL 
BOOK PUBLISHER

Hours 9 to 5 
Call 

MISS SALERNO
(212) 675-7000

JOHN WESTER 
WINDOW CLEANING 

For Commercial and Homes
Expert Work 

Call anytime until 9 PM 
Call 666-5812

— 55th Year — 
Robert E. Cole, Mgr. 
Tel. 201 - 483-5212 

145 Roseville Avė.. Newark, N.J. 
(A note of interest: General and 
Mrs. Dwight D. Eisenhower attend- 
ed funeral Services here for a mom- 
ber of their family — Sunday, De- 
cember 31, 1950)

BBB CO. 
FLOOR WAXING 

Scraping porter 
Cleaning rug shampoo Mothproof 

All work guaranteed
Call 994-4932 or 881-2531

DISPLAY

LOUIS RODRIGUEZ 
PHOTOGRAPHY

From 1 Photo to 1000 for weddings 
communions, cofihlinations, family 
pietures. Also artist’s models photo- 
graphs — 2265 lst Avė N.Y.C. at 
116th Street. Call 427-1880

Excellent materials and reasonable 
prices — Look at these outstanding 
values: Seamless Gutters 027 gauge 
42ę ft.; 032 gauge 50č ft. White 
aluminum, no leaks, all parts in 
stock. Richmond Home Maintenance 
— 418 Castleton Avė. GI 2-7700

TIRES & ACCESSORIES
CLOSEOUT: Auto Tops $25, Seat 
Covers $15; Carpets $8; Tonneaus 
$12; Vinyl Roofs $25; Cushion Mats 
and STP 35ė; tranam and motor oil 
22<; bateries, etc. RYCO — 2334 
lst Avenue N.Y.C. (212) 722-9603

Brooklyn Highland Park. For rent 
6 large rooms and 2 sun porches. 
In two family brick house with 
terrace garden. near everything. 
$175. a month. Occupancy May lst. 
Agency AP 7-2322

SHIPPING CLERK 
with some experience 

bright intelligent man wanted 
Also VVAREHOUSE HELPER
Office furniture, strong. Steady job, 
nice vvorking conditions DI9-2370.

in

PHOTOSTAT OPERATOR
Exp Advertising work — steady. 
Also Photographic Trainee no exp 
reųuired — HICKSVILLE BLUE 
PRINT CO — 120 Commercial St 
Plainview L. L Call 516-931-6636

Exp LATHE OPERATOR day shift 
steady work all year round nice 
working conditions fringe benefits 
work near home New Jersey TOOL 
& DIE CO 800 Colfay Avė Kenil- 
worth N.J. Call 201-245-0020

EXP BODY & FENDER MEN and 
ASSEMBLERS mušt have own tools 
steady work 5 day week fringe ben
efits and vacation UTICA AUTO 
BODY 471 Utica Avė Brooklyn NY. 

Call SL 6-2440

CARPENTERS & BOAT PAINT- 
ERS steady work all year round 
for ąualified men — PETEKSON 
SHIPYARD 451 Main Street Port 
Washington L.I. — 516 PO 7-9350

2.

3.
4.

AR TURĖJOTE JŪS NEMALONUMŲ SIŲSDAMI 
DOVANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS?
AR MOKĖJO JŪSŲ GIMINES PAPILDOMUS MUI
TO MOKESČIUS? c
AR JŪSŲ SIUNTINYS BUVO GRĄŽINTAS Į JAV? 
AR BUVO DINGŲ DAIKTAI IŠ JŪSŲ SIUNTINIO 
GIMINĖMS?

5. AR TEKO NERIMAUTI LAUKIANT PRANEŠIMO, 
KAD PER ILGAI NEĮTEIKTAS SIUNTINYS?

Kad išvengus šių galimų atsitikimų, naudokitės patarna
vimais pačios seniausios ir rimčiausios firmos

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Ši firma per 39 metus savo pavyzdingu patyrimu sudarė 
rimtą reputaciją daugelio patenkintų klijentų tarpe JAV, 
taip pat ir giminėms USSR.
Visi mūsų skyriai turi savo žinioje patyrusių tarnautojų 
štabą, didelį visokių prekių pasirinkimą ir Podarogiįts, 
Ine. įgaliojimus priimti užsakymus maisto - pramonės - 
dovanų CERTIFIKATUS Sovietų Sąjungos gaminiams. 
Dėl informacijų ir katalogų kreipkitės į mūsų centrinę, 
įstaigą arba į skyrius.

CENTRINĖ ĮSTAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., PMtecMphia, Pa. 19106; Td. 215-925-3455

“Rigoletto,” Tris dienas, tris r - ~ ■ .................. • - ■
naktis, arija iš Toskos, Surdata navo operų arijas ir dainas: 
N‘Namuratto (A. Canio), Dici- Adriana Lecouvreur 
tencello Vuie — (F. Falvo), Ber
nužėli, nesvoliok, r 
Išleista Toronte, stereo. Kaina 
6 doleriai

40 Lietuviškų Meliodijų įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
rytų šalelės, Atskrend sakaB- tas kelelis ir Abejonės — AL 
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant Kačanausko, Ne margi sakalė-

muz. F.
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 

Pradalgėlis perlų ieškotojai —- G. Bizet, La čiau neišleido.
1 Boheme — G. Puccini ir La

Wally — A. Catalani. Mergaitės f-'

PagrĮstas atsakymas
— Kodėl sėdėjai penkerius 

metus kalėjime?
— Todėl, kad manęs anks-

Outstanding piace Lake Panamoka 
— Wading River, L. I. Mod ranch, 
screened pch, sleep 6, washing ma
chine, TV, pvt lake, 10 wk season, 
$900 or $115 wkly (516) 929-4482 
eves, (516) 668-5480 weekends.

CARETAKER large trucking firm 
with drivers guarters duty hours 
4-12 PM. 40 hour week+guaranteed 
8 hours overtime. Live on premises, 
ovvn rm kitchen and bath. Ideal for 
retired man. References reąuired — 
Call 201-864-4000

HELP WANTED

EXP CARPET CUTTERS 
AND TRAINEES

$85 per week. All benefits 40 hour 
week 10% for night work WORLD 
CARPET 570 Brook Street Garden 
City LJ. Call 516 CH 8-9500

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO

UNIBRAZE CORPORATION 
Manufacturers of welding, brazing, 

soldering alloys and accessories 
NEEDS

SKYRIAI:
PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshail St. 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eaetem Avė. 
SO. BOSTON, Maes. 02127 — 390 West Broadway 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Avė. 
CHICAGO, IH. 60622 — 2242 W. Chicago Avė. 
CLEVELAND, Oh»o 44119 — 787 E. 185th Street 
DETRO1T, Mtch. 48210 — 6460 Michigan Avė. 
ELI2ABETH, NJ. 07201 — 956a EHzabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mteh. 48212 — 11415 Jos. Campau Avė. 
KAN8AS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, CaL 60026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Mton. 55414 — 217 E. Hennepin Avė. 
NEW BRITAI N, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Avė. 22441829 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 — 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 683 Hudson Avenue
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCISCO, Gal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, NJ. 08882 — 168 Whitehead Avė. 
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison SL

WA 5-8878 
DI 2-2374 

AN 8-8764 
254-4144 

BE 5-7788 
486-1836 

TA 5-7560 
354-7808 
365-6350

AT 1-1757

FR 9-8712
FE 2-4906

731-6577 
749-3033 

GR 1-3712 
•A 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 
ME 3-1853 

257-2113 
718-3347 

TRENTON, N J. 08611 — 730 Liberty Street LY 9-9163
VINELAND, NJ. 08360 — Parrati Hali, Wert Landi* Avė. 691-8423

r Work near Home
MECHANICS — Conštruction equip- 
ment. Minimum 5 yrs exp. on bull- 
dozers, tractors. trucks or eranes. 
Apply Edward Ehrbar. Ine. 100 Se- 
cor Lane Pelham Manor, New York 

914 - 738-5100

Td. 894-4188

GEGUŽES MENUO AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Kelionei ir TV užkandžiai

skaitysite po skyrelį M 
T. Komeffjam Bačfftio, O.F.M.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910

ASSEMBLERS _ 
MACHINE OPERATORS

Apply in Person

455 Knollwood Avė. White Plains 
(On Rt. 100-A. Take Exit 4 on 
Cross Westchester Expresswray) 

Or telephone (914) 428-3441 
Ask for Mr. Horowitz

tyrusius mechanikus, kurie są- 
Sningai atliks visus darbus.

Mentei & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue

darbininko adminirtradja 
mielai prMųs, jei tik paraSyri- 
te utMkymą adresu: 810 Wil- 
toųghby A Ve., Brooklyn N.Y. 
11221.

SPOOLERS - PACKERS

♦37-7177 

Hl 5-2552 

Jackaon Hvtatrta: 82-10 37th Avenue —> DE 5-1156

■ *■

tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis,- Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka-

liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 doL

rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus <*„0 n dainų: MagužMe 
vakaras, Ei, Lietuvos karrivė- brangi, Metai, Pavasario finks- 
liai, Lietuvos himnas, Per tam- mybės, Barbutė ir Pilypas, šią 

L.-,- a _ toijjną kelionę, >
Užstalės daina. Tinginė bobų- ! 
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį Stikrtukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

šią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys, sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O Čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais Willoughby Ave^ Brooklyn, N. 
esame mes gimę. Mono 2 doL Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
Stereo 4.50 dol tų Kanadoje 1 dd.)

5PM Mon-Fri. Atoo evvning tntor- 
views 5 to 8PMTues. Wed. Thurs. 
Call tV 3-4900 or cnme In LEVfl 
TON MFG CO — 236 Grtcnpoint 
Avė.. Brooklyn. N.Y.

An Equ«l Opportunity Emptoyer

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER

9 DIDŽIULES
ūteikUe — jstOrinsHe?

KRAUTUVES 9
New Yorke: 16^4 2nd Avė. (85-86 8L) — TR 9-3047 
RMgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 SMmvay Street — AS 4-3210 
Fldral Park, L.I.: 259-17 HIIMde Avė. — 343-6116 
E. Northport. L.I.: 25O-A Lark FieM Rd. 516-7574)601
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Parengimai New Yorke
Balandžio 19, šeštadienį — Op 

retės choras rengia savo sukakti 
50 metų jubiliejų St. Matthias sal 
je, 58-15 Catalpa Avė.. Ridgewoo

Liet. Religinei tapsi sueina 
10 metų. Ta sukaktis bus pri
siminta balandžio 22 Apreiški
mo parapijos klebonijoje 40 
valandų atlaidų metu. Pasitari
me dalyvaus visi Religinės Šal
pos direktoriai, organizacijos 
pirmininkas vysk. V. Brizgys ir 
protektorius vyskupas Edward 
Swanstrom.

Kunigų Vienybės seimas šie
met šaukiamas liepos mėn. Ma- 
rianapolyje.

Į Prvidence, R.I., balandžio 
17 buvo išvykę prel. J. Balko
nas, Tėv. J. Liauba, kun. P. 
Geisčiūnas, kun. A. Račkaus
kas. Ten buvo keturių Kunigų 
Vienybės provincijų pasitari
mas.

Kun. L. Budreckas skaitys 
paskaitą apie kompozitorių Juo
zą Naujalį, kurio 100 metų gi
mimo sukaktis minima balan
džio 27 Apreiškimo parapijos 
salėje. Kun. L. Budreckas gerai 
pažino žymųjį lietuvių muziką, 
ilgametį Kauno katedros vargo
nininką ir artimai su juo bend
radarbiavo. Minėjimą rengia 
liet kat. moterų kultūros drau
gija. Visas pelnas skiriamas sti
pendijom tiem, kurie studijuos 
lituanistiką Fordhamo univer
sitete.

Solistas Stasys Citvaras kom
pozitoriaus Juozo Naujalio 100 
mėtų gimimo sukakties minėji
me dainuos jo kūrinius.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje metinis iškilmingas švč. 
Sakramento pagarbinimas —40 
valandų atlaidai — prasidės šį 
sekmadienį, balandžio 20, llv. 
mišiomis ir baigsis antradien o 
vakarą. Vakarais 7:30 v. bus 
giedami lotyniški mišparai, ir 
žinomas pamokslininkas, Tė'v 

sakysŽvirblis, domiriukc
pamckslus 1.
h

r anglu kal-
Taip pat brs * palaimini-

mas švč. Sakramentu. Pirmadie
niais ir antradieniais irgi bus 
trumpi pamokslai per 9 v. mi
šias rytą. Mokyklos vaikam mi
šios įprastiniu laiku 8 v. r. Kle
bonas kun. J. Aleksiūnas kvie
čia visus parapiečius dalyvauti 

šiuose iškilminguose atlaiduo
se ir pasinaudoti jų malonėmis.

REDAKCIJOJE LANKĖSI

Juozas ir Bronė Taorai iš 
Pittsburgh, Pa., buvodami pas 
savo draugus New Yorke, apsi
lankė Darbininko administraci
joje ir redakcijoje, įsigijo lietu
viškų plokštelių bei knygų, už
sisakė Darbininką. Jų sūnus 
Martynas ką tik grižo iš kariuo
menės, kur ilgesnį laiką buvo 
Vokietijoje. Sūnus Gintautas 
lanko šv. Antano gimnaziją 
Kennebunkporte, Maine.

Liotuvių Fondo vajaus komi
tetą New Yorke sudaro: pirm, 
dr. .J. Kazickas, vicepirminin
kai: Henrikas Miklas, Aleksand
ras Vakselis, Antanas Sabalis, 
sekretorė — Jadvyga Vytuvie- 
nė, iždininkas — kun. V. Da- 
bušis, spaudos ir informacijos 
reikalam -— P. Jurkus, D. Pa
nikas, R. Kezys; viešbučio komi
sija, kuri rūpinasi banketo te
chniškais reikalais — dr. J. 
Snieškienė, J. Kiaunienė, Genė 
Nutautaitė, komisijai vadovau
ja AL Vakselis. Bilietų platini
mo komisija — Jurgis Mont
vila. Jam talkina New Jersey v- 
bėje dr. Rožė Šomkaitė. Į komi
tetą įeina Maspetho apylinkės 
atstovas Antanas Pumputis, ku
ris uoliai renka aukas lietuvių 
Fondui ir jau yra surinkęs 
Maspethui nustatytą kvotą.

Dail. K. Žoromskio pavasario 
šventė (Open House) jo studi
joje, 163 West 23rd St. (tarp 
6 ir 7 Avė.), tel. 989-2965, ati
daroma balandžio 20. Nuo 4 iki 
9 vai. vak. svečius kavute vai
šins LMKF New Yorko klubo 
narės. Studiją bus galima lan
kyti iki balandžio 26, nuo 11 
vai. ryto iki 8 vai. vak., išsky
rus antradienį. Open House už
daromas balandžio 26, šeštadie
nį, 5 vai popiet

Baifo veiklos 25 metų sukak
tį mini atskiri skyriai. Los An
geles skyrius tokios sukakties 
proga surinko 1000 dol. Kvie
čiami ir kiti skyriai prisiminti 
šią sukakti ir rinkti aukas Bal
tu. y ‘

Lietuviu Katalikių . Moterų 
~ap:nę<Q- apskričių atstovių su- 
' ažiavi. .as šaukiamas 24 kuo
pta ribt-se gegužės 4 šia tvar
ka: 11 va!, ryto mišios Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčio
je. 21 4th St. Brooklyn, N.Y. 
Po pamaldų parapijos salėje 
pietūs ir po pietų ten pat 
posėdis.

Balandžio 27, sekmadienį — Lie 
tuviška šeima — dialogas. Rengi 
Liet. Kat. Moterų Organizacijų Pa 
saulinė S-ga ir Liet. Kat. Moter 
Kultūros Draugija.

Gegužės 3, šeštadienį — Pavasa 
rio šokiai Maspetho piliečių klub 
salėje. 69-63 Grand Avė.. Maspetl 
N.Y. Rengia Moterų Vienybė.

Gegužės 4, sekmadienį — Ameri 
kas Lietuvių Katalikių Moterų Są 
jungos New Yorko ir New Jerse; 
apskrities atstovių suvažiavimai 
nuo 11 vai. iki 4 vai. popiet Angeh 
Karalienės parapijos patalpose. 21: 
So. 4th Street ir Roebling St. kam 
pas, Brooklyn, N.Y.

Gegužės 10, šeštadienį — Skau 
tam remti balius Maspetho liet, pa 
rapijos salėje. Rengia skautų Tėvi 
komitetas.
Gegužės 17, šeštadienį — Lietuvi, 
Fondo New Yorko skyriaus banke 
tas Waldorf - Aston jos viešbutyje

Gegužės 17-18 — Nčw Yorko i 
New Jersey Ateitininkų šventė 
šeštadienį — pasilinksminimas, me 
ninė dalis Apreiškimo parapijos sa
lėje; sekmadienį — 11 vai. mišios 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje. 
12 vai. iškilmingas posėdis, studen
tų ir moksleivių įžodis tos pačios 
parapijos salėje.

Gegužės 24, šeštadienį — Aldonos
Town

Atvelykio popietėje apie poetą Kazį Binkį kalba rašyt ojas Juozas Petrėnas. Poeto Binkio eiles deklamavo 
aktoriai Asė Dauguvietytė ir Vitalis Žukauskas. Popie tę rengė Liet Moterų Klubų Federacijos New Yorko 
klubas balandžio 13. Nuotr. V. Maželio

Kviečiame dalyvauti

Naujosios 
pusmetinis 

balandžio 
parapijoje, 
Westfield,

Kepalaitės piano koncertas 
Hali salėje, 5 vai. 30 min.

Gegužės 24, šeštadienį — 
vės žiburio” radijo klubas 
koncertą Maspetho parapijos salė
je, 64-14 56th Rd.. Maspeth. N.Y.

Gegužės 30-31, penktadienį ir šeš
tadienį — Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos seimas Roosevelt vieš
butyje, Madison Avė. ir 43rd Street 
kampas. New York.

Birželio 14, šeštadienį — Birželio 
trėmimų minėjimas prie lietuviško 
kryžiaus Flushing parke. Vakare 
koncertas, vakarienė, šokiai ir pa
roda Maspeth lietuvių piliečių Klu
be, 69-63 Grand Avė., Maspeth, N. 
Y. Rengia Liet. Kryžiaus Išlaikymo 
komitetas.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 110th Street, Richmond 
Hill, N.Y. 11418. Telef. Hl 1-9720.

“Lais- 
rengia

Madų paroda, kuri turėjo Į- 
vykti gegužės 4, dėl susidėju
sių aplinkybių nukeliama i ru
denį. Jos pelnas skiriamas Ne
ringos mergaičių stovyklai Put- 
name.

Maspetho lietuviu pa rapi jos 
salėje balandžio 25 d. 8 vai. v. 
rengiami šokiai. Rengia parapi
jos choras. Pelnas skiriamas 
naujiem vargonam Įsitaisyti. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Pittoburgo su savo suminus
Martynu.

PAVASARIO BALIUJE

šeštadienį, gegužes 3 dieną
7 vai. vakaro

Viena moteris Maspethe turi 
didelį butą ir ieško draugės, 
kuri norėtų kartu gyvent. Skam
binti apie 5 vai. vak. telefonu 
TW 4-1962.

Vyriškis ieško mažo buto ar
ba atskiro kambario su galimy
be išsivirti valgį. Pranas Du- 
bickas, 355 Highląnd Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens
.Bajorūnas, Jonas, gim. 1924 

m., Gaidžioniškių km., gyveno 
Joniškėlyje, 1941 metais —Vo
kietijoje.

Bernotas, Pranas, Antano ir 
Veronikos sūnus, gimęs 1914 
m. JAV-bėse.

Baifo centro valdybos posė
dis šaukiamas balandžio 24 
Baifo centro patalpose. Bus 
svarstomi aktualieji reikalai. 
Praeitame centro valdybos po
sėdyje kovo 26 dalyvavo visi 
išrinkti nariai ir pasiskirstė pa
reigom. Dabartinę centro valdy
ba sudaro: pirm. kun. V. Mar- 
tinkus, vicepirmininkai: dr. E. 
Armahienė, dr. A. Skėrys, Br. 
Spūdienė, St. Dzikas, iždinin
kas — Antanas Senikas, proto
kolo sekretorius dail. J. Bagdo
nas, generaliniu sekretoriumi 
seimas išrinko Albiną Dzirvoną 
iš Chicagos. Jis. negalėdamas 
dalyvauti posėdžiuose, Įgaliojo 
dr. Domą Jasaitį. Nauji šioje 
valdyboje yra: St. Dzikas, dail. 
J. Bagdonas ir Įgaliotinis dr. D. 
Jasaitis. Kai buvo svarstytas ju
biliejinis leidinys, jį redaguoti 
ir tvarkyti sutiko d r. D. Jasai
tis.

Bernotas, Antanas, Mykolo 
ir Marijonos sūnus.

Čelkus, Juozas, gim. Janutiš- 
kių km., Ukmergės vi., buvęs 
Panevėžio apygardos teismo tei
sėjas.

Daukševičiai, broliai: Alek - 
Sandras ir Antanas; seserys: Ju
lijona ir Ona Daukševičiūtės, 
ištekėjusių pavardės nežino
mos. Tėvai gyvenę ir mirę Ame
rikoje.

Juozapaitytė, Agnieška, ir 
jos sesuo Ona, Juozo dukterys. 
Ištekėjusių pavardės nežino
mos. Tėvas Juozapaitis Juozas 
gyveno Baltimore, Md., miręs.

įšara, Petras, gimęs Inketrų 
dvare, Molėtų valsčiaus.

Kulikauskas, Jonas, .ir jo 
žmona Vanda, buvę 
gimnazijos mokytojai, 
dvi duteris, 1944 m. 
tuvos išvykę Vokietijon.

Petravičius, Jonas, kilęs iš 
Vilkaviškio apsk., 1946 metais 
gyvenęs Greven DP stovyk
loje Vokietijoje.

Pranskevičius, V i tori tas, Juo
zo sūnus, tėvas gyvenęs JAV- 
bėse.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd St., 
New York, N.Y. 10024.

ELIZABETH. N. f.

Skuode 
turėjo 

iš Lie-

Lietuvos vyčių 
nglijos apskrities 
įvažiavimas įvyks 
>-27 šv. Kazimiero 
;. Cąsimir St.,
ass. šeštadienio vakarą susi- 
ižinimas ir šokiai šv. Kazi- 
iero salėje, Williams St., West- 
eld, Mass. Suvažiavimo posė- 
:ius balandrio 27, sekmadienį, 
30 v. p.p. pradės apskrities 
rmininkas Albertas Jaritis iš 
). Bostono. Bus svečių kalbė- 
jų. 5 vai. popiet kun. Albi- 
is Janiūnas, šv. Petro lietuvių 
irapijos vikaras iš So. Bos- 
>no ir apskrities dvasios va- 
is, delegatam lietuviškai au- 
js šv. mišias. Jis taip pat pa- 
įkys ir pritaikytą pamokslą. 
į seimą sutiko globoti West-

fieldo vyčių kuopa su savo pir
mininku Jonu Tarnausku ir kle
bonu kun. Vincentu Puidoku, 
kurs šioje parapijoj sėkmingai 
klebonauja nuo 1934 ir yra 
ilgametis Lietuvos vyčių or
ganizacijos narys. Seime laukia
ma delegatų ir svečių iš Mas- 
sachusetts, Connecticut ir 
Rhode Island valstijų, kuriose 
yra nemaža vyčių kuopų.

Felicija M. Grendalytė, Lie
tuvos vyčių garbės narė ir bu
vusi “Vyties” redaktorė, pri
mena praeities įvykį generolo 
Eisenhovverio mirties proga. 
1953 Lietuvos vyčių metinis 
seimas vyko Statler viešbuty, 
Bostone. Grendalytė buvo su
važiavimo rengimo komitete ir 
prisimena kaip adv. A. O. Shall- 
na, kurs tada dirbo Massa- 
chusetts valstijos respublikonų 
komitete, gavo, tuometinio JV 
prezidento Eisenhowerio pa
sveikinimą Lietuvos vyčių su
važiavimui. Pasveikinimą adv.

bą. Skyriaus dvasios vadas kun. A. O. Shallna perskaitė seimo 
Juozas Pragulbickas sukalbės baigimo banketo metu. Jis bu- 
invokaciją. Bus rodomi filmai, vo visų entuziastiškai priim-
Programoj taipgi dalyvaus Irę- tas. F. M. Grendalytės žiniom 
na Veblaitienė ir solistė Ona tai buvo pirmas kartas kada

Putnamo seserų New Jersey 
rėmėjų skyrius rengia meninį 
vakarą balandžio 19, šeštadie
nį, 7 v.v. šv. Petro ir Povilo 
parapijos salėje, Elizabeth, N.
J. Zubavičienė. JAV prezidentas pasveikino

Programoj dalyvaus Putna- Vakaro rengimo komiteto na- Lietuvos vyčių metinį seimą, 
mo seselių sekstetas ir Eliza- rėš yra Veronika Budreckie- 
betho meninės jėgos. 
kioskas ir bufetas. Kun.
Žemeikis, šv. Petro ir Povilo 
parapijos naujai paskirtas 
klebonas, pasakys įžanginę kal-

Veiks nė, Eva Trečiokienė, Marija 
Juškienė ir Ona Klimienė. Va
karo pelnas bus skiriamas Ne
ringos mergaičių stovyklos sta
tybai. — S. Čerienė-Mulks, N. 
J. Rėmėjų skyriaus pirm.

Dail. dr. Marija Žukauskienė 
vakaro loterijai paaukojo sa
vo paveikslą.

Petras

Dr. Ernesto ir Liudos Wain- 
gontinš-šmitaitės sūnus buvo 
pakrikštytas Velykų pirmą die
ną Edgardo ir Jono vardais. 
Krikšto tėvais buvo Tadas ir 
česlava Aleksoniai.

69-63 Grand Avenue 
Maspeth, N. Y.

o • o šokių kontestas. vakarienė, gera muzika, įėji
mo laimėjimas 'Door Prize), loterija. Dešimčiai žmonių 
butelis degtinės. Įėjimo auka — tik $7.50. • o •

Stalus užsakykite pas visas Moterų Vienybės nares arba:
Petrus — VI 9-6354
Bacey — 847-3575 
Audrusis — VI 7-4477

Laukiame!
M. V. norės ir valdyba

Williamsburg« veltui duoda
mas butas iš 3 kambarių ir vir
tuvės su atskiru įėjimu. Infor
macijai skambinti iš 
8 ir 9 vai., vakarais tarp 
7 vai. Telef. EV 7-3647.

Du asmenys (motina ir sū 
nūs) ieško mažo 2-3 
ir virtuvės buto pirmame ar 
antrame aukšte, Brboklyne. Te
lefonas GL 2-2923. .

Gera proga atidaryti krautu
vę 87-24 Jamaica Avė., Wood- 
havene, kur yra erdvi patalpa 
išnuomavimui už labai -priei
namą kainą. Tel. 642-2675.

(atkelta iš 4 psl.)

Grigutis — M. Starickio; Pauli
na — H. P. Danks ir kt.

Draminiai veikalai: Motina— 
P. Bajoro; žemės rcjus — su
daryta St. Pilkos: Juokudemija 
— A. Vanagaičio: Trinyčiai — 
Osėtrcvc; Gražieji Megelona, 
Pasaulis be moterų, Kajetonas. 
Teodolinda 
Bukšnaičio 
jų-

Kantata
sis” J. Žilevičiaus buvo specia
liai ruošiama, švenčiant Vytau
to Didžiojo jubiliejų.

ir ištisa eilė Pijaus 
originalių komedi-

“Vytautas Didy-

Dirigentai
Pasitraukus Ks. Strumskiui, 

Operetės chorui vadovavo šie 
asmenys: Violeta Tamkiūtė — 
Prcnskienė 1937-47, 1948 pra
džioje Helen Hermanienė, 
trumpą laiką Jurgis Dergintis,
1950- 1951
1951- 1954 
1954-1957 
nuo 1957
riam laikui jis buvo pasitrau
kęs iš choro vadovų, tada vado
vavo Vytautas Strolia, 1967 vėl 
sugrįžo Mykolas Cibas.

Tegu sėkmingai dainuoja 
Operetės choras! (p.)

prof. K. V. Banaitis, 
Mykolas Liuberskis, 
Juozas Stankūnas, 

Mykolas Cibas. Ku-

Parduodamas gražus kampi
nis mūrinis namas-vaistinė ir 
du šešių kambarių butai, trys 
garažai, geras gyvenamųjų na
mų (residential) rajonas. Skam
binti telef. 277-9851 ar 261- 
4591.

Pirmoji šių metu ekskursija 
organizuojama Į Kennebunk - 
port, Maine, Pranciškonų vie
nuolyną gegužės 30, 31 ir bir
želio 1. Smulkesnės informaci
jos Darbininke bus peskelb- 
tos kiek vėliau. Telef. GL 2-29 
23.

— Spalvotos TV, skaičiavimo 
ir rašomos mašinos, puikiausi 
RADIO, pradedant mažais TR. 
PORTABLE iki didžiųjų STE
REO vokiečių ir vietos firmų, 
Pranešę kuo domitės, gausite 
autentiškus firmų katalogus iš: 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N. Y. 11731, te
lef: (516) 757-0055.

Kaip nuvažiuoti j Operetės choro vakarą

Planas, kaip nuvažiuoti j Operetė* vakarą. Salė yra Catalpa Avė. Galima 
išlipti Myrtle Wycoff stotyje, eiti Myrtle Avė. iki Ondertfonck Avė. ir pa
sukti į kairę, kur Catalpa Avė.: Metropolitan linija valiuoti iki Seneca arba 
Forest Avė. Autobusai Meiną ii Woodhaven ir Richmond Hill, mstoja art* 
salės, Myrtle ir Onderdonck Avė.

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimg Radio Valanda 

NEW YORKE ______
•eftačBeniais nuo 5 iki 6 vai. WEvb 
1330 Kll. 97.9 Mg. Fm. Direktorių* 
Dr. Jokūbas J. Stukas. 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillslde, NJ. 07205; tel. 201-

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma- 
dieniais 2-3 vai. popiet WHBI 105.9 
FM banga. Vedėjus: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th PI., Middle 
VUlage. N.Y. 11379.

Graži ir vertinga dovana. Vy
riški šveicariški HY MOSER 
18 karatų aukso, 25 akmenų, 
automatiški, su kalendorium, 
incabloc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduoda
mi labai žemomis kainomis su 
garantija. Dėl katalogų ir infor
macijų rašyti: S. V. Štaras — 
Importer, 23 Mendon St., Wor- 
cester, Mass. 01604.

Ieškomas lietuvis buvęs ad
vokatas Michelsonas, gyvenęs 
Richmond Hill, N. Y., kur tu
rėjo ir savo įstaigą. Jis už ne- 
sąžiningumą buvo nubaustas: ei
damas advokato pareigas, buvo 
nuskriaudęs vieną asmenį, ku
ris dabar jo ir ieško. Kas žino
tų, prašom pranešti tel. 441- 
4512. Už pranešimą skiriamas 
atlyginimas.

Mielai Lilei Molerienci ir šeimai, jos mamytei 
. A f A

Poniai Erdnionienci
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

A. Kynastas, A. Bagdžiūnas ir šeima
- J. Matulaitienė ir R. Matulaityte


