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DE GAULLE

atstatyti pasi-

KVIEČIAI IR KOMUNIZMAS
Ar Amerika turi eiti Kanados keliu?

’JRMA

EUROPOS VIENYBES IDĖJA TEBĖRA GYVA
■JAIL4ND

Estes skandalo vaisiai tebekrinta:W-;

iruščiovo drau

PtERRE PFLIMLIN 
trauki nuo de Gaulle.

karna apsaugoti Europai nuo So
vietų grėsmės. Nato turi veikti 
tol, kol ta grėsmė truks. Ta
čiau Nato. buvo sudarytas prieš 
13 metų. Nuo tada sąlygos pa
sikeitė, ir atsakomybės daugiau 
už savo krašto saugumą turi 
prisiimti pati Prancūzija, orga
nizuodama savo atominę jėg£.

Pakistanas rengiasi siųsti de
legaciją | Peipingą derėtis dėl 
sienų. Tai jaudina Indiją. Pa
kistanas kelione į Pekingą de

monstruoja taip pat Amerikai, 
kad jis galįs ieškoti pagalbos 
kitur, kada Amerika neparemia 
Pakistano bylos.

AMERIKA sutelkia jigas 
prie Mekong upės.

— Komisija priešamerikinei 
iklai tirti apklausinės Johnso- 
, norėjusį pasilikti Sovietuo- 
, bet jų išsigandusį ir grižu-

Do Gaulle išėjo vėl į scenos 
priekį, bet Amerika jo pasiro
dymui neploja- De Gaplle gegu
žės 15 spaudos konferencijoje 
pareiškė Prancūzijos siekimus, 
kurie nesutampa su Amerikos 
politika. *

— Berlyno reikalu dabar flį|| 
metas keisti sudarytus faktus. 
Derybos dėl padėties kaitimo 
neduos nieko garo Vakaram. 
Prancūzija linkus laikytis re
zervuotai. Bet negali būti prie
šinga, jei Amerika savo atsa
komybe tariasi su Maskva dėl 
Berlyno-

— Atstovų Rūmų užsienių 
komisija gegužės 16 panoro ati
tiesti senato komisijos sprendi
mą ir pasisakė už 73 milijonus 
doF. Filipinam.

Burma žada pasisukti
Amerikos žvalgyba pranešė, 

kad pereitą mėnesį, kai tik gen- 
Ne Win nuvertė Burmos civili
nę valdžią, jo sudaryta naujo
ji valdžia pašalino mokytojus 
vakariečius ir USS patarėjus. 
Raudonosios Kinijos įtakoje 
Barnioje esą dabar 70 proc. 
mokytojų mokyklose kinų kal
ba. Burmos kariuomenės lyde
riai linksta į Kiniją, nes auga 
įsitikinimas, kad komunistai lai
mės Aziją iki 1970-

Pakistanas poHtikuoja su Ki-

De Gaulle pareiškimas Amen 
kos spaudoje sutiktas nepalan
kiai. Atnaujintos kalbos apie 
de Gaulle didybės maniją ir jo 
sumanymų nerealumą. Ameri
kos politikai labiausiai priešin
gos dvi de Gaulle idėjos:

noras turėti savo atominę jė
gą, nenoras įsileisti Angliją į 
Europos ūkinę bendruomenę.

Amerikoje aiškinama, kad de 
Gaulle atominę jėgą vartos tik 
tautiniam reikalam, o be to ji 
nebus kontroliuojama. Anglijos 
europinėje ūkinėje bendruome
nėje Amerika nori, kad Angli
ja galėtų atsverti joje Prancū
zijos įtaką.

Amerika nepasitiki iš esmės 
de Gaulle politika- Lygiai ir de 
Gaubė , nepasitiki Amerikos po
litika. James Reston (NYT) pri-

Allemagne - Italie).

COUOENHOVE - KALERGt 
atnaujino akciją už Europos 
vienybę.

PIKTA ANGLŲ PAŠAIPA. Taip anglų laikraštis vaizduoja Adenauerio ir Kennedy konfliktą 
Berlyno; “Kandą -ranką, kuri jį šeria. Gerai, kad v elionis Oulles tos dienos nesulaukė”.

— Šen. Prescott Bush, 67 me- 
i^ ^tsisakė būti perrenkamas 
į senatą.

DE GAULLE. Prancūzijos ir Vokie
tijos solidarumas yra pagrindas Eu
ropos saugumui.

. — Europoje siekia organi
zuoti politinį, ūkinį, apsaugos 
bendradarbiavimą, kad būtų su
daryta pusiausvyra prieš ryti
nių Europos kraštų jėgą.

— Europos bendradarbiavi
mo ir saugumo pagrindas yra 
Vokietijos bei Prancūzijos soli
darumas. De*Gaulle nenumatė, 
kad sąlygos leistų Anglijai įsi
jungti.

— Amerikos ir iš dalies Ang
lijos atominė jėga yra pakan-

Coudenhove - Kalergi, žino
mas kaip paneuropinio sąjūdžio 
tėvas, dabar memorandumuose 
Vokietijai, Prancūzijai ir Itali
jai pasiūlė, kad šios trys vals
tybės sudarytų politinę sąjun-

rima pasiūlyti j visuotinio Baž
nyčios Susirinkimo programą. 
Siūloma nustatyti Velykom ir 
su jom susijusiom šventėm ka
lendoriuje pastovią dieną.

— Vatikanas padidino savo 
“kariuomenę”. — vadinamai 
šveicarų “gvardijai” pridėjo 
dar 23 vyrus ir dabar viso yra

mena 1959 de Gaulle žodžius, 
kad vieną (Seną Amerika pa
sitrauks iš Europos, ir dėl to 
Europa turi būti pakankamai 
galinga, kad pati galėtų gintis. 
Tai naujos nepriklausomos jė
gos tarp Washingtono ir Mask
vos siekimas.

Amerikoje reiškiama viltis, 
kad Europos kitos valstybės ne
pritars de Gaulle.

Filipinai rūstauja -
Filipinų prezidentas atidėjo 

kelionę į Ameriką neribotam 
laikui, sujaudintas, kad Kongre
sas atsisakė mokėti 73 milijo
nus kompensacijos už karo 
nuostolius.

būtų tiesioginis Kinijos vyriau
sybės prašymas, bet ligi šiol 
tokio prašymo nėra.

Anglų įtarimas
Anglijoje auga įtarimas, kad 

Vokietija ir Prancūzija drauge 
organizuos atominę jėgą. Tuo 
aiškina ir faktą, kad Vokieti
jos min. Schroederis Nato kon
ferencijoje nereikalavo Vokie
tijai atomų.

ARTĖJA
Bonnoje ir

— Prancūzija — pareiškė 
prezidentas — atsisako nuo vi
sų įsipareigojimų kolonijiniuo
se užjūriuose ir sutelkia dėme
sį į Europą.

Kanada gabeno, kviečius į ko
munistinius kraštus — Kiniją, 
Kubą, Lenkiją, Rusiją, Čekoslo
vakiją, rytų Vokietiją. Biznis 
augo- f 1961 išgabenta 
14 kartų daugiau nei 1960, į 
Lenkiją 2,5 karto daugiau. Pa
čioje Kanadoje kyla nepasiten
kinimo balsų, kurie vadina vy
riausybės politiką “dolerių po
litika”. Tačiau tuo metu Ame
rikoje kyla balsų, ar Amerika 
neturėtų eiti Kanados ir Aus
tralijos pėdom. Tokių balsų at
siranda kaip tik toje spaudoje, 
kuri prieš metus su nepasiten
kinimu žiūrėjo į Kanados biznį 
su komunistais. Dabar ta pati 
spauda nurodo faktus, kurie 
nedviprasmiškai pasisako už 
Amerikos biznį su komunistine 
Kinija.

Esą Kanada ir Australija per 
dvejis metus savo milžiniškas 
kviečių atsargas išpardavė, o 
tuo tarpu, kada Kinijos žmonių 
moralė lūžta nuo bado. Ameri
kos sandėliai lūžta nuo javų 
pertekliaus. Žemės ūkio depar
tamento žiniom eksporto kon
trolė Amerikai atsiėjo nuo 1949 
21.5 bilijonus dol. Sandėliuose 
laikoma 197 bilijonai bušelių 
kviečių, 778 bilijonų bušelių ku
kurūzu, 38 milijonai ryžių. “Jų 
mum nereikia, jų mes nenorim” 
Bet jiem laikyti už sandėlius rei
kia išleisti papildomai šimtus 
milijonų dol. Girdi, jei mes 
parduotame tuos javus, tai at
kristų vyriausybei reikalas pri
mokėti ūkininkam, tokiu būdu 
sutaupytų 2.5 bilijonus dol.

Prezidentas Kennedy pareiš
kė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės grūdų pristatymą ko
munistinei Kinijai svarstytų, jei

Nė vienas sąjungininkų nebuvo toks ištikimas Amerikai 
kaip Adenaueris. Ir niekad jis nebuvo toks aštrus prieš 
Amerikos planą kaip dabar. Kodėl?

Laukiantiem, kad de Gaulle 
Janui nepritars kitos Europos 
alstybės, į talką atėjo jėgos 
ačioje Prancūzijoje. Iš Pompi- 
ou vyriausybės gegužės 16 pa
traukė 5 ministariai — MRP 
lįūdžio nariai, tarp įę žinomie- 
Pflimlin, Maurice Schumann. 

asitraukė nepritardami de 
aulle pasisakymui prieš ant- 
utinę Europos politinę vieny- 
i, už kurią pasisako MRP pro- 
ama. Tų įtakingų ministerių 
įsitraukimas susilpnina de 
lulle poziciją derantis su ki
ts Europos kraštais

gą. Tai būtų užuomazga tokiai 
Europos sąjungai, kaip Ameri
kos Jungtinės Valstybės. Ji ga
lėtu vadintis “Fralit” (France-

žiede
gegu-

fryste su Titu ' 
Chrvičfovas gegužės 16 

rijoje gyrė Jugoslaviją ir 
kė už draugiškumo sustip- 
į tarp Jugoslavijos ir So- 
Esą tarp jų visada buvo 
čios nuomonės dėl taikos. 
Jugoslavijoje gegužės 14 
is Djilas nuteistas vėl 9 
i už tai, kad savo kny- 
asikalbėjimam su Stalinu 
> slaptus dokumentus.

— Atstovę Rūmų komisija 
ėmėsi tirti, kodėl raketa Cen- 
taur buvo suvėlintai pagaminta 
ir pereitą savaitę 30,000 aukš
tyje susprogo. Jos nepasiseki
mas galįs sutrukdyti visą pro
gramą.

FREEMAN. temCs ūkio sekreto
rius, kuriam tenka daugiausia rv- 
malonumo <Hl Bille Sol Estes afe-

Žemės ūkio departamente at
leistas antras pareigūnas pri
ėmęs “dovanas” iš Billie Sol 
Estes — sekretoriaus padėjė
jas dr. James T. Ralph.

De Gaulle liko 
jau be MRP

— Gan. Salano byla prasi
dėjo gegužės 15 tuose pačiuo
se rūmuose, kuriuose prieš 17 
metų buvo nuteistas mirti mar
šalas Petainas.

— Alžiro gegužės 14 musul
monai nušovė 17 europiečių. 
Pirmu sykiu musulmonai ėmėsi 
teroro nuo paliaubų pasirašy- 
mo kovo 19

Indija smarkauja
Saugumo Taryboj ketvirtadie

nį skirtas Kašmiro klausi
mas, dėl kurio eina ginčas 
tarp Indijos ir Pakistano. In
dija priešinga, kad tas klausi
mas būtų čia net keliamas. In
dijos atstovas pareiškė: niekas 
negalįs jo priversti derėtis. 
“Mes nesam maža tauta”.

Indonezija kariauja
Indonezija gegužės 15 nulei

do apie 40 parašiutininkų į N. 
Guineją- Tai parama pirmai gru 
pei, kuri buvo nuleista bat 27.

Amerikos 'atstovas Bonnoje/ 
įsakytas iš Washingtono, gegu
žės 14 porą valandų aiškinosi 
su kancleriu Adenaueriu. Vo
kietijos atstovas Washingtone 
Grewe buvo pakviestas pas pre
zidentą gegužės 15, ir jam bu
vo įduotas prezidento laiškas 
kancleriui Adenaueriui. Norima 
išsiaiškinti konfliktą tarp Bon
uos ir Washingtono ir jį* užly
ginti.

AR KALTA TIK NEDIPLOMA- 
TIŠKA DIPLOMATIJA?

J. Alsop (NYKT)' pirmasis į- 
nešė šviesos, kodėl kancleris 
Adenaueris taip nelauktai ir 
neigiamai ivertimo Amerikos 
pasitarimus su Sovietais. Also- 
pas tvirtina, kad-su Adenaueriu, 
kai jis lankėsi Amerikoje, bu
vo svarstoma tarptautinė kon
trolė susisiekimui su Berlynu, 
tačiau jam nieko nebuvo pasa
kyta apie konkretų planą, Ame
rikos jau priimtą- Amerikos 
planas apie 13 komisiją buvo 
praneštas Bonnai tik gegužės 8 
rytą su “tam tikru arogantiš
ku” reikalavimu atsakymo vė
liausiai gegužės 10. Anksčiau 
— sako Alsop — Adenauerio 
vyriausybė lengviau prisiimda
vo VVashingtono tokį elgesį var
dan pasitikėjimo, bet dabar tas 
pasitikėjimas dingo ...

Po Alsopo jau ir N. Y- Times 
pastebėjo, kad Adenaueris taip 
griežtai pasisakė prieš Ameri
kos politiką Berlyno klausimu, 
įpykintas,valst. sekr. Rusk laiš
ko Vokietijos užsienių reikalų 
ministeriui, kai spaudoje buvo 
paskelbta, apie Rusk “siūlymų

Šeštadienį...
— Astronautas Carponter nu

matomas paleisti šį šeštadienį.
— Chruščiovas gegužės 16 

paskelbė, kad atnaujins vėl ato
minius bandymus.

.aosas Amerikos jėgų 
’rezidentas Kennedy

14 įsakė Thailande iškelti 
e ten esančio 1000 vyrų dar 
N). Jie skirti Thailando ap- 
gai nuo komunistų galimos 
jsijos. Jie sutelkti per 300 
ių nuo Kinijos sienos prie 
:ong upės, kuri yra siena 
> Thailando ir Laoso. Ta upė 
sena 38 paralelę Korėjos 
j istorijoj. Nuo Pietų Viet- 
io Ęusės karinės jėgos taip 
sustiprintos, ir Laosas yra 
lūręs iš trijų pusių žiede, 
merika diplomatiniu keliu 
ia pritraukti SEATO valsty- 
dalyvauti blokadoj prieš 

unistus.
ilstybės sekr. Rusk aiškino- 
, Dobryninu. Oficialiai Dob
iąs sutaria su Amerika, 
reikia paliaubas vykdyti, 

reikia sudaryti koalicinę vy- 
ybę. Tačiau nėra vilties, 
Maskva spaustų komunis- 
itsitraukti iš užimtų sričių.

tai Rusk ir Dobryninas 
iškalbėję.
įerikos spaudžiama Laoso 
usybė sutiko, kad apsaugos 
Jaus ministerius skirtų 
urna Phouma. Tačiau rei- 
o pasižadėjimo, kad jis ne- 
komunistų.

paketą”. E Adenauerio sluoks
nių buvę pasakyta: takiu tonu 
su juo niekad nebuvę kalba
ma ...
AR KALTAS 
NEPASITIKĖJIMAS?

Alsop įspėjo, kad Amerikos 
ir Vokietijos draugiškumas bu
vo korta Amerikos rankose, kai 
reikėjo paspausti de Gaulle. 
Bet ta ilgai ir ištikimai varto
ta korta dabar kalbom dėl Ber
lyno prarasta ir perduota Pran
cūzijai, kuria Vokietija ima la
biau pasitikėti.

C. L. Sulzberger (NYT) taip 
pat rašė, kad Prancūzija, Vo
kietija, iš dalies Italija ima jaus
ti, kad “mūsų taktika konflik
te su Rusija tose srityse kaip 
Afrika nėra pakankama. Jos 
slaptai įtaria, kad Washingto- 
nas nori susitarti su Maskva, 
garantuodamas jai palikti mu
sę sąjungininkus be atominių 
ginklų. Tas skilimas buvo ma
tomas Nato konferencijoj, nors 
propagandistai stengėsi tai su
maniai pridengti”.

Prezidento Kennedy laiškas 
Adenaueriui gal ir siekė išblaš
kyti įtarimus ir 
tikėjimą.

SUSIPRATIMAS
Pasikalbėjimai 

Washingtone santykius tarp 
Bonnos ir VVashingtono aplygi
no. Prieš Rusk 13 komisiją su
sisiekimui su Berlynu Adenau
eris turi kompromisą — ketu- 
rię karo laimėtojų komisiją, ku
rioje tam tikros pareigos gali 
būti duodamos rytų Vokietijai 
kaip tę keturių agentui.

Sugrįželiai
Amerikos pilietis Robert 

Webster, dabar 33 metų, prieš 
3 metus atsisakė Amerikos pi
lietybės ir pasiliko Soviętuose. 
Dabar jis panoro sugrįžti pas 
šeimą, kuri paliko Clevelande. 
Amerikos konsulatas davė jam 
vizą ant sovietinio paso.
VATIKANE

ZĮJOS {VYKIAI RIEDA: Amerika rodo jėgą ir stebi, 
r komunistai rizikuos nauju karu kaip tąsyk Korėjoj

Ar tvirtumas pasiteisins?
Prezidento Kennedy, įsaky

mas siųsti kariuomenę į Thai- 
landą buvo pritartas abiejų par
tijų. Jis vertinamas kaip Ame
rikos tvirtumo demonstravimas- 
Sekama, kaip reaguos į tai 
Maskva ir Peipingas. Maskvos 
tuo tarpu tik spauda įspėjo 
apie galimą Amerikos interven
ciją. Peipingo radijas paskelbė, 
kad Kinija negalės nereaguoti 
į Amerikos intervenciją. Tokis 
įspėjimas buvo Kinijos paskelb
tas ir prieš Kinijos įstojimą į 
Korėjos karą. Vakaruose seka
ma, ar įvykiai Laose eis pana
šiai kaip Korėjoje-

Amerika tebeturi vilties, kad 
pasiseks ^sudaryti koalicinę vy
riausybe ir Laosą išlaikyti ne
priklausomą. Kitą savaitę Lao
so trys grupės atnaujins dery-



Neriu E. Gun, vengras ko
respondentas, kuris dabar gy
vena Vakaruose, panoro vM apForalga

LaNoreMt tMvte REDAKciNt komkija. vyr. r««. s. Šužūmlis lankyti Vengrijos sostinę Bu-

Sugriauto gyvenimo šukės 1 
mirė, kuri iš toto traukia savo 
raudonu paviršiumi, pamargin
tu baltais lopeliais. Traukia ne
protingus vabalėlius ir žudo.

Šis komunizmo pavojus ypač 
grasus tiem, kurie yra vis ko 
nors nepatenkinti, vis jaučiasi 
nelaimingi, nors nevisada yra 
tam pagrindas. Jie mano, kad 
komunistinė santvarka —- tai 
jau išganymas.

Gali aiškinti, kiek nori, kad 
tai netiesa — nepatikės. Dar 
apšauks melagiu, išnaudotoju, 
vargšų žmonių engėju, kapita
listu ar fašistu. Ir nereikia ste
bėtis, kad šis apjakimas yra 
toks paplitęs. Daug žmonių 
buvo ir tiks netikėliai, kol sa
vo pirštų neįdės į savo pačių 
žaizdas. Tik po kartaus nusivy
limo šoka rankioti sugriauto gy
venimo šukes, jei dar jų kiek 
lieka. Kaip anas nuodingas gry
bas, taip komunizmas savo au
kų lengvai nepaleidžia.

“Ar nori,galvos netekti? Ge
riausiu atveju r- laisvės”. Pa
sitikėjo laime- Galvos galėjo 
netekti karo metu, kai buvo 
slaptos vokiečių policijos (Ges
tapo) suimtas. Laisvę galėjo pra-
rasti, kai 1956 metais išgyveno 
vengrų sukilimą prieš bolševi
kus. Lydėjo tada laimė. Dabar 
palydėjo dar ir graži mergaitė. 
PADANGĖJE MUDU ABUDU 

Skrido iš Vienos į Budapeš
tą olandų KLM lėktuvu- Buvo 
vienui vienas keleivis. Daili stiu 
ardesė prisipažino -.. Meilėje? 
Ne! Atidengė paslaptį, kad iš
tisas penkias savaites nebuvo 
nė vieno keleivio. Gal vasarą? 
“O kaip atrodo Budapeštas?”
— paklausė. “Nežinau. Mums 
neleidžiama iš lėktuvo išeiti”. 
Jei ir būtų sutikusi ta mergai
tė, nebūtų galėjęs nusivesti į 
kavinę, išgerti stiklelį vyno, pa
siklausyti čigonų smuiko .... 
Seni tai buvo laikai!

Aerodrome apsupo policinin
kų grandinė- Korespondentas 
vos neištarė: “Dabar — tai man 
jau amen!”. Per anksti jaudi
nosi. Tai buvo pirmoji ir pas
kutinė jėgos demonstracija. Ge
rai iškratė lagaminus, iššniukš- 
tinėjo dokumentus ir paleido. 
Korespondentas pagaliau už 
geležinės sienos- “Kaip toliau 
bus?”.
MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ

Budapešte korespondentą su
tiko staigmena: niekur nematė 
Raudonos žvaigždės, kuria bu
vo pakeistas šv. Stepono vaini
ko ženklas. O tų žvaigždžių ligi 
1956 metų buvo aplipusių kaip 
blakių. Vienoje kavinėje žmo
gus pašnibždėjo ausin: “Po su
kilimo dingo, idant žmonių ne
erzintų. užmirštų, kad turi — 
Raudoną vyriausybę”.

Miestas, kaip ir anksčiau, at
rodo mielas, švarus, linksmas
— nepalyginti su kitais už ge-> 
ležir.ės sienos. Budapeštas vis

visuomenės santvarka, užkietėjusių, kurie savo kailiu dar primena Paryžių. Akgi. ir 
yra tuščia svajonė, utopija- Ne- <jar nepatyrė, nei sulaikys ap- buvo- vadinamas Rytų Paryžiu
je vieną kartą ji žmones yra gavikų, kurie kaišioja žmonėm 
apvylusi.

Gyvenime būti kuo nors ne
patenkintam yra žmogiška. Net 
ir viso pertekęs — turto ir 
malonumų, sveikatos ir jėgos, 
garbės ir valdžios, žmogus vis 
tiek pasijunta nepatenkintas 
bent tam tikromis valandomis. 
Absoliutaus pasitenkinimo žmo
nės niekada nepasiekė ir nepa
sieks, nes širdies troškimai yra

Žmogus nėra gyvulys, kad bū 
tų galima jį apraminti vienu tik 
sotumu ar malonumu. Gyveni
mas nebetenka savo prasmės, 
kada nelieka nieko kito norėti 
ir siekti, kaip tiktai galvijiškos 
būties. Užtat nusižudėlių pasi- 

■ taiko sočių daugiau negu alka
nų, ir daugiau gyvenimo sma
guriautojų negu susivaldančių. 
Dažniau apkyri gyventi nė tiem, 
kuriem gyvenimas vargus ir slo
pus, o vadinamiem laimingiem, 
kuriem gyventi perdaug jau 
lengva ir malonu.

Nepasitenkinimas yra žmo
gaus dvasios šauksmas, neapra
minamas jokiom žemiškom gė
rybėm ar smagybėm- Gali žmo
gus tam ir netikėti, manyda
mas, jog dar ne visa iš gyve
nimo gavo, ką galėtų paimti, 
bet tai tėra apgaulė.

Laimė nelaimėje dar lydėjo 
David P. Johnson šeimą iš Phi- 
ladelphijos- Visi Amerikos laik
raščiai plačiai aprašė tą pamo
komąją istoriją. Jautėsi nepa
tenkinta gyvenimu, nors gyve
no žymiai geriau už didelę dau
gumą kitų šeimų Amerikoje. 
Ieškojo dar geresnio gyvenimo 
bolševikinėje Rusijoje, kur žmo
gus “taip lengvai kvėpuoja”... 
Išvyko su didžia viltimi, grįžo 
“su gyvenimo šukėmis”, kaip 

nio gyvenimo ir teisingesnės so- pareiškė David P. Johnson.
etatinės tvarkos, bet skęlbti, Karčiam patyrimui pakako tik 
kad visus padarys laimingus io dienų. O buvo tikėta, svajo- 
dar didesnė mokslo pažanga. ta įj- gardžiuotasi ta utopija net 
dar aukštesnė kultūra ir tobu- io metų! Bet tai nepamokys nei 
lesnė

Apgaulė yra tikėti ir įtikinė
ti, jog galima žemėje pasiekti 
tokios rojiškos būties, kad visi 
bus patenkinti. Galima ir rei
kia siekti geresnio bei lengves-

komunistinės musmirės nuo- 
Komunizmas yra tokia apgau- dus. Vienas tėra apsigynimo 

Ii utopija — mūsų laikų didžio- vaistas: nebūti neprotinga mu-
ji pagunda, it nuodingoji,mus- se!

mi! “Gerbaulto” kavinėje gali 
išvysti senas baronesas su il
gomis baltomis pirštinėmis ir 
puošniais rūbais — iš 1940 me-
tų! Atsiliko Budapeštas nuo pa-

IGNAS MALĖNAS

Sodo nuomininkai
Butkiškių buvęs dvaras turi kartą pažadėjo užvažiuoti su sū- 

apie 10 ha tik vieno sodo. Tas 
sodas seniau buvo nuomojamas 
Ir naujam savininkui Biliūnui,

numi. Kalnėno pasiaiškinimas 
buvo rimtai priimtas. Vaišės 
atidėtos sekančiam kartui- 

kurio žemės buvo tik 75 ha.
atrodė tokis sodas perdidelė . ■ kart<* kaiP “vo

r ta. Kalnėnas atvyko su sunarni,
istorijos studentu - aukštu, 
gražiai išaugusiu. Nors statyk į 
gražuolių konkursą, jeigu tokie 
būtų Dvi jaunos Biliūnaitės, 
jį pamačiusios, stačiai nežinojo 
kur dėti akis. Tai buvo Apolo-. 
no pirmavaizdis. Jos geiste gei
dė skulptoriaus, kad jauną Kal
nėną pasirinktų modeliu.

Biliūnas, susipažinęs su jau
nuoju Kalnėnu ir pastebėjęs jo 
ramų santūrumą, tarė:

— Na, žinote, kalbos nepra
puls. Kviečiu svečius ir dukras kias sąlygas stato tėvas?

puošmena, nors ir naudinga. 
Apsisprendė pasilikti tik 2 obe
lis ir 2 kriaušes. Visa kita — 
išnuomoti. Nuomoti pasisiūlė 
mažažemis Kalnėnas, žmogus 
rimtas, ramus ir labai mėgstąs 
medelius.

“Tokio sodininko aš ir norė
jau” — tarė Biliūnas, ir visa 
dėstė palankiausia prasme. Kal
nėnas taip pat nesispyrė. Tai
gi, visa sutarė gana sklandžiai, 
be didelių sunkumų. Kalnėnas 
sutiko mokėti 300 litų ir pasi-
naudoti šventadieniais pora šei
mininko arklių. Be to, turėjo 
gauti iš šeimininko lentų pala
pinei pasistatyti.

Biliūnas, patenkintas sandė
riu, kvietė Kalnėną išgertuvių.

rangos ir atsilieka. Užmigo it 
giliu miegu. Ir nėra tikinčių
jų, kad atsirastų koks princas 
ir miegančiąją gražuolę išva
duotų. “Po 1956 sukilimo mes 
nebetikime daugiau jolaem Va
karų pažadam ir žodžiam!”.

VĖLIAVOS ANT GRABO
Kavinėse daug kur rasi ant 

stabukų įvairių tautų vėliavė
les: amerikiečių, vokiečių, pran
cūzų, italų, olandų, šveicarų ...

JANOS KADARAS, komunistinis 
Vengrijos galva.

Laukia vasarai užsieniečių sve
čių. Tik vienų amerikiečių tiki
si keturių tūkstančių. Dolerių 
liks dar daugiau. Bet turi likti 
ir Įspūdis: “štai, kaip gražu, 
laisva, malonu Lenino idėjų 
mieste!”. Jis parinktas pavyz
džiu ir satelitiniams turistams: 
“Taip turite tvarkytis, neapsi
leisti!”.

Visi čia gali atvažiuoti, tik 
niekur negali .vengrai išvažiuo
ti. Kodėl? Vienas iš valdininkų

paaiškino: “Netekome 1956 me
tais apie 200,000. Iškeliavo. Se
niai tegu keliauja, jei nori. Jau
nimas ir mokyti — ne-”. Ko
respondentui patarė pasikalbė
ti su tais, kurie grįžo ir gerai 
jaučiasi. “O kam? Lyg jie pa
sakys, kaip iš tikrųjų jaučiasi..- 
Beje, kam tos svetimų kraštų 
vėliavėlės^” Valdininkas paaiš
kino pasiūlydamas: “Nuvažiuo
kit į Ameriką! Ar rasit ten. res
torane vėliavą su pjautuvu ir 
kūju? Ne! Ten prievarta, o čia 
laisvė . -.”. Korespondentas nu
sišypsojo.

BUČIUOK RANKĄ!
"Draugu" niekas nesivadina 

ir nesisveikįna. Korespondentui 
tai buvo vėl staigmena. Sveiki
namasi, kaip senais Habsburgų 
dinastijos laikais: “Kezzet Sho- 
kolom!”. Kai korespondentą pri
ėmė pats Kadaras, • raudonoji 
Vengrijos galva, atstojanti 
Maskvą, taip pat išgirdo telefo
nu sveikinantis: “Kezzet Shoko- 
lom! — Bučiuok ranką”. Tai 
tas pats, ką mes sakytume 
“Sveiki!”. Senas palikimas, bet 
dabar paliktas ir “proletarų”. 
Dėl-senos prasmės nesijaudina
ma. Pagaliau, ar Vengrija nė
ra priversta bučiuoti galinga
jam ranką?

Kiek sovietai turi kariuome
nės? Jos niekas nemato. Bet 
ji yra- Neviešai skaičiuojama 
ketvirčiu milijono. “Ji mus gi
na nuo fašistų” — buvo pa
aiškinta. Vengrai fašistais tebe
laiko ir Vakarų ir Rytų vokie
čius. “Matysi, tie fašistai užval
dys Ameriką, Bučiuok ranką!”.

MARGARET THYLER pasiraiinSja autografus.

JUODOJI SALOME

Viešbutyje korespondentas 
sutiko iš New Yorko atkelia
vusią solistę —■ negrę Marga- 
ret Thyler, sopraną. Budapešte 
ji laikoma tokioje pat pagarbo
je ir aukštumoje, kaip Callas- 
Giedojo operoje “Salome”. New 
Yorke ji neturėjo pasisekimo, 
nors juoda spalva į Metropo
litan operą durų dabar jau ne
uždaro. Korespondentas paste
bi: “Suprantama, ji savo juo- 
dukėm draugėm parašys į Ame
riką po laiškutį: — Menas ver
tinamas^ tik už geležinės sie
nos”. Viskas kapitalistiniame- 
saulyje prasčiau. Argi?

Girdėjo pasakojant. Iš kapi-. 
talistinio pasaulio pavėlavo grįž
ti Budapešto profesorius, pati
kimas kadarininkas. “Kodėl vė
lavai?” — jo klausė. “Laukiau 
kapitalizmo mirties”. “O jei pa
čiam būtų tekę mirti belau
kiant?”. “Tai būtų buvusi lai
mė” — atsakė.

LAIMES VALANDĖLĖS
Miesto prabangiose valgyklo

se rasi vengrų daugiau, negu 
svetimšalių turistų, kuriem jos 
skirtos- Vengrai mielai paauko
ja pusę savo mėnesinės algos, 
kad vieną kartą gerai pavalgy-

tų. Kadangi žmogus nori kas
dien valgyti, tai stovi prie mais
to ilgose eilėse. Nepaprastai 
daug maisto išvežama Rusijon. 
Kolchozuose ūkininkai nenori 
savo ^prakaito lieti kažin kam 
ten Maskvoje. Nors jiem dabar 
ir apavą parūpina ir “kultūri
nių kampelių” pristato. Kai at
vyksta miestan, vienas praleis
tas vakaras nuneša visos savai
tės uždarby Tai didelė pažan
ga! Basi nevaikšto, bet išalkę. 
Kas geriau? ...

PASKUTINĖ PAMOKA

"t^j

VENGRIJOS parlamento rūmai Budapešte. Parlamentas ir dabar posėdžiauja, bet jokios ii to naudos.

Korespondentas daug ką pa
matė, daug ką išgirdo. Girdėjo 
kalbant,-jog nėra skirtumo, jei 
seniau mokėsi vokiškai, o da
bar rusiškai. “Mažos tautos nuo 
globėjų neišsisuka”. Buvo ban
dyta pasipriešinti. Žinote, kas 
išėjo. Dabar žmonės nesiklau
so radijo iš Vakarų pasaulio, 
kuris juos išdavė.

Korespondento galutinė išva
da: pasipriešinimo dvasia miru
si, bet ir mirusi visa šalis. Iš
viršinis Pešto blizgesys (Buda 
kairiajame Dunojaus krante dar 
nenuvalė griuvėsių) yra tik ap
gaulė — didysis blefas (Das 
grosse Bluff).

Po viršutine dekoracija vis
kas pakrikę. Nerasi dviejų vie
šų laikrodžių, kurie rodytų tą 
patį laiką. Moderniausi žmonių 
kišeniniai laikrodžiai yra švei
cariški — iš 1914 metų. Auto
busai vaikšto netvarkingai. Lėk
tuvai laiku neatskrenda arba 
visai nepasirodo. Taip atsitiko 
ir korespondentui- Turėjo į 
Vieną grįžti traukiniu. Vizos 
nepratęsė. Kai kelionių biure 
parodė nepasitenkinimą, jam 
vienas tyliai paaiškino: “Tams
tos nekantrumas mūsų nejau
dina. Dėkok Dievui, kad iš 
Vengrijos gali išvažiuoti. Aš 
laukčiau savaitę, mėnesį , išti
sus metus. •

Ir tai nebuvo apgaulė — joks .
blefas.

t

kių, kol dar turi nesugadintą 
skonį. Įpranta su draugais nu- 
gerdami. Kas gi vienas degti
nę maukia? Reikia rasti labai 
stipriai pagedusį žmogų, stačiai

— Aš laikau, kad mes dar 
tik pradėjom, — tarė Biliūnas.

— Ačiū, kaimyne, į abi ko
jas jau supylėm, ir trečiu už- 
pylėm, tai pakaks. Paskui ne- 
panešim. Jaunimas pradės iš 
mūsų juoktis. Ar ne tiesa? — 
pasiteiravo Kalnėnas.

Visi pakilo nuo stalo. Kalnė
nas su sūnumi buvo sutarę ap
žiūrėti vietą, kur reikės staty
tis palapinę- Juos nutarė paly
dėti abi Biliūnaitės. Užsimetė 
apsiaustus ir drauge su Kalnė
nais išėjo.

Vietą pasirinko maždaug so
do vidury. Iš ten būtų matyti 
visas sodas, jeigu nebūtų me
džių.

Studentas pasiteiravo mergai
čių, kelintą jos klasę lanko. Ra
munė pasisakė, kad perėjus į 
šeštą, o Nijolė — į aštuntą. 
Studentas pasidžiaugė, kad 
anksti baigsiančios, nes esan
čios dar jaunos. Taip pat pa
siteiravo, ką manančios toliau 
studijuoti. Nijolė domisi litera
tūra, o Ramunė — gamta ir 
agronomija.

— Na, tai gerai. Gal rudenį 
.. ... . . . - -v • — susitiksime Kaune,—tarė stu-— Ta savotiškas apsidrau- Rusių mokytojų. da galima iSssnkti Uk gana su- denUs dau^au NijoIej

- Mes didžiuojamės, kad jau deUngd antialkoholinio gydymo- te nusišypsojo. Ramunė tai 
aiškiai pajuto.

Kalnėnai atsisveikino- Pasakė, 
kad už poros ar trijų dienų 
atvažiuosią statyti palapinės.

tikrai prašome neatsisakyti, — 
juokdamasis pridėjo Biliūnas.

Nieko nelaukdamas, pristojo 
prie senio Kalnėno, o abi gim
nazistės prie jaunojo. Visi pa; 
suko gyvenamojo namo linkui.

Pravėrus namo duris, pasiro
dė puikiausiai paruoštas stalas, 
o pro kitąs duris įėjo ponia. 
Jau iš žiūros buvo aišku, kad 
abiejų mergaičių motina.

— Tai čia mūsų dalininkai:
ponas Kalnėnas ir jo sūnus stu
dentas- /

— Kodėl dalininkai? — pa- ga — ne darbininkas. Gi mes čių yra labai daug, visas kom-
norime duoną užsidirbti, — pri- pleksas- Jūs nurodėte tik vieną 
dūrė Kalnėnas. atvejį. Dėl to negali būti bend- .

Stikliukai jau buvo pripildy- ro vaisto.
ti, Biliūnas paragino išgerti. Mo
terys, kaip susitarusios, paėmė paklausė Nijolė-
vyno stikliukus. Prie jų prisi-

— Mano nusistatymas yra ki
toks. Protestas šį tą reiškia, — 
įsiterpė studentas Kalnėnas.

— Na, gerbiamieji, mes jau 
pradedam filosofuoti. Geriau pa
kalbėkim apie tai, kaip jūs ma- alkoholiką, ligonį, — užbaigė 
note apsaugoti sodą nuo nak
ties vagišių, — paklausė ponia.

— čia nieko nepadarysi, po
nia- Reikės saugoti. Mudu du 
vyrai. Vienas — dieną, kitas
— naktį, o kartais ir abu.

— O kada miegoti? — pa
klausė Ramunė.

— Kas naktį ir dieną mie-

savo teoriją Nijolė.
— Jūs turite gerokai tiesos- 

Bet tai tik dalis tiesos, — pa
stebėjo studentas.

—Įdomu, kokią jūs priežas
tį laikote negirtavimo pagrin
du? Negi ideališkiau nusiteiku
sius mokytojus?

— Žinote, girtavimo priežas-

ėmė galvoti, ar nebus atsisa
kę nuomoti, bet savo baimini- 
mosi neparodė-

Pirmadienio rytą Kalnėnai 
atvyko. Piūklu ir dviem kastu
vais nešinas, studentas įsirito 
į sodą. Tuoj atsigabenta len
tos. Niekeno negyvenamam so
de užvirė darbas. Ir abi Biliū- 
naitės buvo ten.

klausė Kalnėnas.
Todėl, kad pačią anksty

viausią ir pačią vėlyviausiąją 
kriaušę pasilikau sau ir tau, o 
po saldžiarūkštę obelį — abiem 
mergaitėm.

Visi sujuko dėl tokio keisto, dėjo ir studentas, 
išdalinimo.

— Tai, tėte, pačių ankstyvų
jų kriaušių mums neteks nei 
paragaut? —tarė pati jauniau
sioji Ramunė.

— O koks jūsų vaistas? —

Kalnėnai išlygino pamatus, 
kiek įkasė šulelius ir ėmė kalti 
lentas. Po trijų valandų name
lis jau stovėjo. Teliko įdėti du
ris ir langelį. Reikėjo juos at
sinešti iš pirkios, kuri buvo vie
name iš ūkio pastatų. Biliūnai
tės atrakino to kambario duris 
daiktams pasiimti. Kai darbas 
buvo baigtas, kvietė pietų, bet 
senis Kalnėnas tik padėkojo ir 
pasakė, kad jų laukia namie — 
jie pažadėję pietums grįžti.

Užbaigę palapinę, Kalnėnai 
jau rengėsi važiuoti, kai pama
tė vienetuką, kuris privažiavęs 
prie Biliūnų namų sustojo- Iš
šoko dvi jaunos ir grakščios 
merginos. Pirma jos nuėjo į gy
venamąjį namą, bet iš ten greit 
grįžo ir pasuko sodo link. Tai 
buvo Biliūnaičių gerai pažįsta
mos draugės iš gimnazijos-

— Mūsų draugė Audrė Rai- 
šytė, aštuntokė, ir Eglė Blažy
tė, galinti konkuruoti su aštun
tokais — pristatė Kalnėnam.

— Dėl Dievo, iš kur tu to
kius epitetus ėmei? — nurau-

— Mano nuomonė — vieni 
geria iš malonumo, kiti iš siel
varto, treti iš keršto, dar kiti 
norėdami praleisti valandėlę lai
ko. Daugiausia kalta ši paskuti; 
nioji priežastis. Daugumas taip 
ir įpranta. Bet, aišku, nė vie
nos priežasties negalima visai 
pateisinti. Ilgainiui visos gali

— Ačiū, ponia! Mes imame nuvesti žmogų tuo pačiu kelių, 
sau pavyzdį iš idealiai nusitei- —į liguistą alkoholizmą. Ir ta-

— Tamsta ir nerūkai? — pa
klausė ponia Biliūnienė.

— Atleiskit, dar neišmokau.
— Tai tamsta tipingas jau

nos. kartos atstovas. Jaunuo-
— Pragauti tai bus galima, sius, kurie taip nusistatę, visus

jeigu būsit geros. noriu girti.
— Ar girdite, mergaitės, ko-

atmiešti kalbas stikliuku kokio 
skysčio. Tada lengviau vartysis dimas, — tarė Kalnėnas. — 
liežuvis; Nijole, Ramune! Veskit Jaunom mergaitėm nesunku iš- noji karta įgyvendins tuos uždą- si keliu.
svečius į vidų. sikreipti. O tuo pačiu ir nustoja vinius, kuriuos mes tik suvokė- — Na, bet mums po 3 stik-

— Aš Čia visiškai pašalietis! teisės gauti kriaušių. me, bet įgyvendinti nepasisekė, liukų tai jau gana*. Paskui teks 
Sis maloniai atsisakė pasi- — bandė pasiteisinti studentas — Tėte, mums tada lieka tik — O aš manau, kad priežas- kreiptis į antialkoholinio gydy- 
teisindamas, kad šiandien jokiu Kalnėnas. reikšti protestą, — pareiškė vy- tis yra daug paprastesnė. Deg- mosi namus — pastebėjo sena-
būdu negali; turi važiuoti par- — Mes jau sutarėme aną 
sivežti sūnaus studento. Kitą dieną jūsų palaukti. Tai dabar

resnioji Nijolė, — o protestai 
dažniausia lieka be pasekmių...

tinė yra neskani, stačiai bjau
ri. Daugelis nemėgsta ir vyriš-

sis Kalnėnas, pradėjęs jau kais- Praėjo veik visa 
ti. '» Kalnėnai nesirodė.

savditė, o dusi pareiškė Eglė.
Biliūnaitės (Bu* daugiai)



RABfJO PROGRAMOS
kaip Ką finią ir visas informa
cijas paskelbti visiems lietu
viams, ypatingai gyvenantiems 
nelietuvių parapijose.

Koplyčios tarinys buš lietu
viškomis temomis. Komitetai

Daug karta fr ne vieno as
mens kelta mintis pasiryžta įgy
vendinti. Reikia įamžinti lietu
vių' vardą Amerikos sostinėje 
ir vienoje iš didžiausių bei 
svarbiausių Sv. Marijos švento
vių pasaulyje. Sies minties tiks- svarsto būdus, kaip surinkti ir 
tas: išreftšti Beturiu dėkingu- “
mą ir pasitikimą Sv. Marijai, 
sukurti Amerikos ir viso Vaka
rų -pasmibo centre lietuvių ti
kėjimo, lojalumo bei sudaro
mo paminklą.

šiam pariryfinmi yra gautas 
Amerikos Episkopato pritari-

ten įamžinti vardus kuodidžiau- 
sto skaičiaus lietuvių. Ameriko
je nebuvo ir gal niekad nebus 
antro* panažkat progos lietu
viams sukurti savo paminklą to
kioje vietoje, kurią kasmet lan
kys milijonai Amerikos ir viso 
pasaulio žmonių

Ateitininkų Federacijos, Lietu
vos vyčių, Kardinolo Mundelein 
vardo Kolumbo vyčių lietuvių 
kuopos, Illinois valstybės Lietu
vių prekybos rūmų centrų pir
mininkai. — ^4

Vykdomąjį komitetą sudaro: 
vysk. V. Brizgys, prelatai: 
Balkūnas, P. Juras, D. Mozeris, 
kunigai- P. Cinikas, MIC, J- M»- 
tinanskas, J. Stankevičius, A. 
Zakarauskas,'R. K. Susivieniji
mo, Federacijos, Moterų Sąjun
gos, Ateitininkų ir Lietuvos vy-

BOSTON, MASS. 
' Vedėjas 

JONAS J. ROMANAS, Sr. 
WHIL - 1490 kIL Medford, Mas*. 

Sekmadieniais nuo 11 Iki 12 vid.
- , t t

Vedėjas 
P. Viščinis

AM bangomis 1190 kilociklų
FM bang. 106.7 megadklų 

iš •.
WKOX. Framingham. Maaa. 
Sekmadieniais 8-9 vaL ryte

Vedėjas

WLYN —1360 kilocycle*

mas. šiomis dienomis išsispręs 
klausimas, kurią koplyčią lietu
viai galės gauti: ar bažnyčioje 
ar tik kriptoje. Vis tiek pasi
ruošimo darbai jau vyksta. Su
organizuoti garbės ir vykdoma
sis komitetai.

Vykdomsis komitetas turėjo 
jau antrą posėdį gegužės 9 Chi- 
cagoje, Marijos aukštesnėje mo
kykloje. Buvo aptarti būdai,

gys, Lietuvos ministpris ,Wa-

tikos lietuviai prelatai, lietu
vių vienuolijų provincijolai, pir
mieji Šios minties iniciatoriai— 
kunigai J- Cepukaitis ir J. Ka
ralius ir R. K. Susivienijimo, 
Federacijos, Moterų Sąjungos,

SUSIRŪPINO LENINO REMONTU
(atkelta iš 2 psl.)

Chruščiovui ir kitiem komuniz
mo bosam- To paties jie siekia 
ir tokiais pat metodais- Tačiau 
liaudžiai reikia Leniną parodyti 
kitokį, negu jį mato vadai, rei
kia jo vaizdą perremontuoti. Iz- 
vestijos dabar kaip tik ir pa
mėgino rodyti, koks Leninas bu
vo jautrus, humaniškas, drau
giškas. Esą iki ašarų jaudinosi 
dėl Beethoveno muzikos. Lauž
damas alyvų šakelę, šnabždėjo: 
“Maų tai skaudu, kad žinotum”. 
O 1920, kai Maskvoje su savo 
draugu socialdemokratų parti- v čiovas nori diktatūrą pavadinti 
joje Martovu išsiskyrė ir virto 
aštriausiai politiniais priešais, 
tai Leninas įspėjo Martovą, kad

ninas rodomas dabar ištikimas 
draugam.

Čia žurnalas “Time” taikliai 
pastebėjo, kad Lenino rolė Iz- 
vestijų tyčia išdailinta. Iš tik
rųjų Martovas išvyko legaliai, 
gavęs oficialią vizą ir ne pro 

- Varšuvą bet pro Estiją ...
Chruščiovas nori pataisyti ir 

dabartinę konstituciją. Ne tik 
dėl to, kad ji buvo priimta dar 
Stalino laikais. Ir dėl to, kad 
ten yra Lenino žodžiai apie 
“proletariato diktatūrą”. Dikta
tūra nepopuliaru. Tad Chruš-

“proletariato demokratija”.
Perdažymo ar remonto pa

stangos gali būti įvertintos Kry-
dingtų, kol nėra suimtas; pa
rūpino net jam ir vietą Minsko 
Varšuvos traukiny. Tokis Le-

lovo žodžiais, tartais apie gyva
tę: “Nors tavo kita oda, bet 
ta pati joje -širdis”.

Tikimės, kad Sv- Marija šį lie
tuvių pasiryžimą priims ir pa
dės ų įgyvendinti. V. B.

MOTINA Mi CIC1LMA, Nukryžiuotojo 
Brockton, Mas*. Nuotr. P. Plikinto.

McKEESPORT, PA. 
WEDO, 810 banga

706 Talbot Avė., Bradock, Pa.

CLEVELAND, OHK> '

jančios Pagalbos Marijos bažny
čioje bus gegužės 20, 21, 22. 
Pamokslus sakys kun. Kazimie
ras Vengras, marijonas.

Naujoje parapijos salėje bus 
skiepijama nuo polijo gegužės 
27 nuo 1 iki 6 v. v. Bus apie 
50 daktarų ir slaugių. Manoma 
įskiepyti apie 10,000 žmonių. 
Šį patarnavimą prižiūri medici
nos akademija.

Parapijos karnavalas įvyks 
rugpiūčio 23, 24, 25, 26. Iš gau
to pelno norima esfaltuoti pa
rapijos aikštė, kur sekmadie
niais sustos automobiliai, o pa
prastomis dienomis bus mokyk
los vaikams žaidimų aikštė.

(JJL)
Solisto Juliaus Kazėno ir mu

ziko Prano Ambrazo jungtinis 
mokinių koncertas įvyks gegu
žės 20 d- 4 vai. popiet Naujo
sios lietuvių parapijas salėje.

Be to, programoje dalyvaus 
clevėlandiečiams pažįstamos šo
kėjos sesutės Jokūbaitytės ir 
brolių Dautartų kvartetas.

Koncertą globoja Moterų Są
jungos 36 kuopa, vadovaujama 
6. Mikelionienės. - _ __

Svarbiausias dabar rūpestis—pasistatydinti koplyčią
Baigiant seimelį, rėmėjų pirmi
ninkas kun- A. Kontautas pra
nešė, kiek jau yra surinkta au
kų ir kiek dar jų reikės. Dė
kojo visiems aukotojams ir 
kvietė kitus prisidėti savo au
ka prie didelės seserų staty
bos. Sukalbėta malda ir Mari
jos litanija, prašant pagalbos 
visuose darbuose.

Brocktono Jėzaus Nukryžiuo
tojo seserų vienuolyno rėmėjų 
seimelis įvyko gegužės 6- Pra
sidėjo pamaldomis vienuolyno 
koplyčioje. Mišias aukojo rėmė
jų pirmininkas kun. A. Kontau- 
tas, pamokslą pasakė Cambrid- 
ge liet, parapijos klebonas kun. 
A. Baltrašiūnas.

Po pietų seimo posėdis pra
dėtas malda ir himnais. Tuoj 
buvo meninė dalis, kurią atli
ko Brocktono ir Bostono sese
rų vadovaujamų mokyklų mo
kiniai.

Rėmėjų pirmininkas pakvietė 
prezidiumą, sudarė komisijas. 
Vienuolyno viršininkė Motina 
Cecilija pasveikino susirinku
sius, dėkojo tiem, kurie auka 
parėmė naujos koplyčios staty
bą ir supažindino su ateities 
darbais, kiek dar reikės lėšų, 
kol bus baigta statyba. Ji krei
pėsi į rėmėjus, kad jie paska-

Visi Clevelando lietuviai ma
loniai kviečiami šiame koncer
te dalyvauti. j.

BROCKTON, MASS.

tintų savo pažįstamus, kaimy
nus paremti seserų darbus.

Žodį tarė ir vienuolyno ka
pelionas kun. J. švagždys, pra
šydamas glaudesnio bendradar
biavimo, kad būtų nugalėti vi
si sunkumai.

Kuopų atstovai padarė pra
nešimus iš savo kuopų veiklos.

DETROIT, MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

.. BRoadway3-2224

HARTFORD, CONN. 
WPOP, 1410 klc. 

Vedėjas J. Petkaitis 
Lincoln Street, Hartford, Conn. 

11-12 /aL dienų
60 
Sekmadieni

Bus svarstomi vyčių seimo rei
kalai. (Seimas vyksta rugpiū- 
čio 15-19 Newarke). Bus ren
kama nauja valdyba ir pakelia
mi nariai į trečią laipsnį. Visi 
valdybos nariai prašomi prane-

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan 8L, Philadelphia 47, Pa.

HOward 7-4176 
šeštadieniai* —

WATERBURY, CONN.
WWCO — banga 1240-1000 kil.

Iš LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
> Newark, N. J. Lietuvos Vy
čių 29 kuopa buvo numačiusi 
birželio 17 pašventinti lietuviš
ką kryžių prie švč. Trejybės 
bažnyčios. Dabar kuopa prane
ša, kad kryžiaus pašventinimas
nukeliamas Į rudenį, nes prel. Šimus iš savo veiklos pateikti 
Ig. Kelmelis toje vietoje numa- raštu. Trečiojo ir ketvirto laips- 
to statyti parapijos salę.

Elizabeth, N. J. — čia gegu
žės 27 šv. Petro ir Povilo pa
rapijos salėje vyksta metinis

321 Robinwood Rd. 
pran. Edv. Melninkas 

sekrnad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

nio vyčiai prašomi 
vo medalius- Po 
bus vaišės.

Vidurio vakary

užsidėti sa- 
susirinkimo 

F. V;

kegliavimo

CHICAGO, ILL.
Radijo stotis W0PA, Oak Park, III.
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

lietuvių kalba: 
kasdien 10-11 vai. r.; šešL - sekm.

apskrities susirinkimas- Pra
džia 2:30 v. popiet, šeiminin
kais bus Elizabetho 52 kuopa.

rungtynės rengiamos Detroite 
gegužės 25, 26, 27, Rungtynes 
globoja vyčių 79 kuopa- '

8-9:30 vai. r.; Lietuviško* vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak.

-Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v.
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Penkios dešimtys metų Viešpaties tarnyboj
“Taip. Seniai tai buvo ... Ne 

vienas prisimena graudų ir 
skaudų atsiskyrimą iš savųjų 
tarpo, kai reikėjo pasakyti pas
kutinį sudiev ir keliauti iš tė
vynės Lietuvos į nežinomąjį 
kraštą” . ..

Tai buvo dar 1915 metais, 
jau prasidėjus pirmajam pasau
liniam karui. Kun. Norbertas 
Pakalnis tada paliko savo tė
vynę ir pasiekė Ameriką “su 
mažos vilties kibirkštėle su
grįžti” ... Nebegrįžo, bet visą 
laiką jautė, kad anas išsiskyri
mas buvo ir graudus ir skau
dus.

Apie tai užsiminė 1939 me
tais, kai prasidėjo antrasis pa
saulinis karas ir toji maža ki
birkštėlė dar labiau pritemo- 
Tada buvo minimas Apreiškimo 
parapijos sidabrinis jubilėjus. 
Klebonas kun. N. Pakalnis, pri
mindamas savo parapiečiam tė
vynę ir skaudų su ja išsisky
rimą, drauge ir paguodė: “Lie
tuviškoje bažnyčioje tos pačios 
lietuviškos pamaldos jungė su 
Lietuva, artino su toli paliku
siais .. ■ Ačiū Tau, Dieve ...“.

Dievo valia pasikliaudamas, 
ir apie save išsitarė: “Šioje pa
rapijoje aš jaučiuosi esąs kaip 
tėvynėje“. Visai suprantama. Iš 
50 metu kunigystės daugiau 
kaip du trečdaliai apaštališko
jo darbo yra susiję su Švenč. 
M. Marijos Apreiškimo lietuvių 
parapija Brooklyne.

Kun. Norbertas Pakalnis yra 
aukštaitis, iš gražaus ežeringo
jo ir svajingojo Lietuvos kam
pelio. kuris lietuvių tautai yra 
davęs nemažai judrių, plataus 
mosto ir gilios minties veikėjų, 
nesustingusiu vietoje — vis ju
dėjusių ir judinusių kitus. Toks 
buvo ir liko kun. N. Pakalnis, 
nors jau beeinąs 74 metus. Ji
sai gimė 1888 spalio 29- Taigi, 
dar ano šimtmečio pabaigoje, 
kai Lietuva buvo prislėgta ca
ro letenos, kai dar spauda lietu
viam draudė, o vysk. A. Bara
nauskas skundėsi: “Anei rašto, 

. anei druko mums turėt neduo
da: tegul, sako, bus Lietuva ir 
tamsi ir juoda". Bet Lietuva spy 
rėsi. kėlėsi, kovojo ir šviesėjo.

Kun. N. Pakalnis mokėsi jau 
prašviesėjusioje Kauno kunigų 
seminarijoje, kurios rektorium 
tada buvo antrasis žymus Lie
tuvos poetas — Maironis. Jo 
laikais —- nuo 1909-10 metų — 
Žemaičių kunigų seminarija 
Kaune visai sulietuvėjo. Kun- 
Norbertas ją baigė ir kunigu 
įšventintas 1912 gegužės 27. 
Tad šiom dienom sueina lygiai 
50 metu, kai yra Viešpaties al
toriaus tarnyboje: “Introibo ad 
altare Dei“ ... Tiek jau nesu
skaitomų kartų kartota! Nuo 
Anykščių ir Utenos ligi Chica- 
gos ir Nevv Yorko.

Lietuvoje pirmiausia vikaru 
ir kapelionu buvo Anykščiuose, 
prie dailiųjų Šventosios krantų, 
didžiojo Puntuko ir istorinio 
Anykščių šilelio. apdainuoto 
vysk. A Baranausko. Vyskupo 
atminimas dar buvo gyvas; te
bestovėjo ir jo gimtoji klėtelė.

Po vienerių metų kun. N. Pa
kalnis nukeltas Į Uteną taip pat 
vikaro ir kapelionio pareigom, 
kurias buvo ėjęs kun. Jonas 
Švagždys, iškeliavęs Amerikon. 
Po dvejų metų (1915) ir kun. 
Norbertas Pakalnis išvyko “už 
marių".

Amerikoje kun. N. Pakalnis 
ieškojo savųjų ir savo vietos. 
Pirmiausia bandė Įsivietinti 
Brooklyne, paskui Levvistone, 
Maine valstybėje, pagaliau Chi- 
cagoje. šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje. Čia išbuvo apie pen- 
keris metus (1917-22). Dirbda
mas pastoracini darbą, kartu to
liau mokėsi: Chicagos universi
tete baigė sociologijos ir psi
chologijos mokslus bakalauro 
laipsniu, i/oyolos universitete 
— politinius mokslus magistro 
laipsniu. Jį domino visuomeni

Kun. Norberto Pakalnio sukaktis

nės problemos, bet norėdamas 
dar pagilinti anglų kalbos ir li
teratūros studijas, vienerius me
tus lankė garsųjį Oxfordo uni
versitetą Anglijoje- Tada vėl 
grįžo į Brooklyną, iš kur jau 
nebeišsikėlė. Brooklyno pasto
viu “piliečiu” yra jau 40 metų. 
Tai dar viena sukaktis.

Brooklyne kun. N. Pakalnio 
vardas susimezgė tik su dviem 
parapijom: Apreiškimo ir šv. 
Jurgio. Iš pradžių trejis metus 
antru kartu buvo Apreiškimo 
parapijos vikaru (1923 - 1926), 
paskui aštuoneris metus admi
nistravo šv- Jurgio parapiją 
(1926 - 34). Apreiškimo parapi
jos klebonu buvo paskirtas 
1934 birželio 23. Tas pareigas 
eina jau 28 metus. Kai buvo 
minima parapijos sidabrinė su
kaktis (1939), kun. N. Pakalnis

BALTIMORĖS ŽINIOS
Sportininkų pagerbimą su

rengė CYO gegužės 12. Pager
bimas prasidėjo iškilmingomis 
pamaldomis Baltimorės kated
roje. Po mišių susirinko pusry
čiams Aicazar salėje. Dalyvavo 
Baltimorės arkivyskupas Lavv- 
rence. J- Shenan. šv. Alfonso 
par. klebonas prel. L. Mende- 
lis. Pasižymėjusiems sportinin
kams įteiktos premijos.

Juozas ir Valerija Žuliai ge
gužės 12 paminėjo savo vedy
binio gyvenimo 50 metų sukak
tį. Tą diena jų intencija buvo 
mišios šv. Alfonso bažnyčioje. 
Pietūs buvo Uršulės Burokienės 
užeigoje.

Balfas visą šį mėnesi renka 
drabužius vargstantiems lietu
viams tremtyje- Kas turi ge
rų drabužių, kurių patys ne
vartoja. prašomi atnešti i lietu
vių svetainės rūsį.

Kataliku labdaros vajus vyks
ta Baltimorėje iki gegužės 20. 
šv. Alfonso parapijoje vajui 

džiaugėsi šia parapija, lyg ant- 
raja savo tėvyne, ir gyrė pa- 
rapiečius: "Pasilikote ištikimi 
sūnūs ir dukros, išlaikydami 
savo tėvų ir protėvių tikybą, 
remdami savo bažnyčią . . sa
vo parapija ir mokyklą' .

Apreiškimo parapija visam 
didžiajam Nevv Yorke buvo į- 
steigta vėliausiai (1914), bet iš
augo didžiausia ir judriausia. 
Dvi priežastys buvo pagrindi
nės. Viena, parapija paveldėjo 
iš vokiečių — nors ir su dide
lėmis skolomis — gerus pasta
tus: bažnyčią, kleboniją, mo
kyklą su didele sale ir vienuo
lyną. Antra, aplinkui gyveno 
daug lietuvių. Tačiau ir nema
ža masė lietuvių gali būti iš
sklaidyta, jei klebonas nesuge
ba, jų sutelkti apie bažnyčią.

Iš 48 metų Apreiškimo pa- 

vadovauja kun. A- Dranginis. 
Kiekvienais metais lietuviai gra
žiai atsiliepė aukomis. Laukia
ma ir šiemet. Aukos skiriamos 
Įvairių prieglaudų vargšams ir 
seneliams.

Motinos diena buvo gražiai 
paminėta. Per 8:30 vai. mišias, 
kurias aukojo prel. L. Mendelis. 
šeimos ėjo bendrai prie komu
nijos. Popiet buvo iškilminga 
procesija Marijos garbei. Pamal
dos baigtos švč. Sakramento 
palaiminimu-

Suaugusiųjų klubas gegužės 
20 Forest State parke rengia 
gegužinę.

Lietuvių melodijos valandė
lės vedėjai A. Juškus ir K. Las- 
kauskas ruošia pikniką birželio 
3 Conrad Vilią parke, kur prieš 
porą metų buvo surengę savo 
gegužinę. Bus Įvairių užkan
džių. vaikams žaidimų- šokiam 
gros orkestras. Du autobusai 
išvyksta nuo lietuvių svetainės. 

rapijos gyvavimo kleb. kun N. 
Pakalnio triūsui priklauso jau 
arti 30 metų. Nors nemažai lie
tuvių dabar ir išsibarstė iš to 
rajono, bet Apreiškimo bažny
čios pamaldos sekmadieniais ir 
įvairiausi susirinkimai, paien
gimai, minėjimai šeštadieniais 
ir sekmadieniais šioje parapijo
je sutelkia daugiausia lietuvių. 
Tai kultūrinio lietuviškojo ju
dėjimo centras, čia veikia taip 
pat didžiausia lietuvių parapinė 
mokykla (per 5u0 mokinių) ir 
šeštadienine Maironio mokykla. 
Parapija turi ir stiprų chorą, 
vadovaujama sol- VI. Baltrušai
čio. Yra keliolika įvairių drau
gijų. su kuriomis dirba trys vi
karai — kun. B. Kruzas, kun. 
J. Pakalniškis ir kun. A. Rač
kauskas.

Kun- Norbertas Pakalnis te
bėra šios parapijos ašis. Tai 
yra suprantama. Jaunesnis bū
damas jis judriai suko nebe vie
ną lietuviškojo kultūrinio ir vi
suomeninio darbo ratą.

Kai tiktai grįžo iš Oxfordo, 
taip ir pasinėrė tame darbe. Jį 
randame daugelyje centrinių ir 
vietinių lietuvių organizacijų 
valdybose pirmininku arba na
riu: Kunigų Vienybės, ALR Ka
talikų Federacijos. ALRK Stu
dentų ir Profesionalų Sąjungos, 
Motinėlės. Motinėlė, kurios tiks
las buvo šeipti lietuvius studen
tus. buvo ypač arti kun. N- 
Pakalnio širdies. Buvo tos drau
gijos pirmininkas ir keliolika 
metų ėjo iždininko pareigas. 
Šiuo metu yra Nevv Yorko — 
Nevv Jersey Kunigų Vienybės 
pirmininkas.

Kun. N. Pakalniui taip pat 
labai rūpęjo lietuviškas spau
dos darbas. Aktyviai dalyvavo 
steigiant Brooklyne lietuvių ka
talikų savaitraštį •Amerika’’. 
Tam laikraščiui leisti buvo į- 
steigta Lietuvių Universalinis 
Biuras. Kun- N. Pakalnis buvo 
to biuro pirmininku ir direk
torium, protarpiais pavaduoda
vo ir "Amerikos“ redaktorių. 
Vėliau nuoširdžiai prisidėjo prie 
pranciškonų vienuolyno ir 
spaustuvės steigimo Brooklyne. 
Yra buvęs ir vienas iš redak
torių. kurie paruošė informaci
nę knygą "Amerikos Lietuvių 
Darbai".

Darbo visą laiką buvo daug, 
ir dabar jo nemąžta — ir pa
rapijos rūpesčių ir visuomeni
nių reikalų. Kun- N. Pakalnį 
dažnai matome įvairiuose Nevv 
Yorko lietuvių posėdžiuose, su
sirinkimuose. vakaruose, iškil
mėse.

Minėdami jo asmeninę iškil
mę. — ne taip jau dažnai pa
sitaikančią 50 metų kunigystės 
sukaktį. — linkime daug svei
katos ir geriausios sėkmės. Die
vas tesuteikia gausios savo 
paspirties. S.S.

Sodalietės bingo žaidimus 
rengia Juozo ir Elenos Ceso- 
nių namuose Plover Drive bir
želio 2. Jonas Obelinis

APREIŠKIMO parapijos bažnyčia Brooklyne. N. Y.

KNYGOS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
PATERSON, N. J.

Knygos viešajai bibliotekai
Dar Vasario 16 minėjimo pro

ga Jonas Krukonis Patersono 
viešajai bibliotekai nupirko 17 
lietuviškų knygų. Bet jų įteiki
mas bibliotekai nusitęsė iki ge
gužės 7. Mat. bibliotekos vedė
jas Mr- Leo R. Etzkorn norė
jo. kad knygos būtų įteiktos 
per bibliotekos globos komiteto 
posėdį įBoard of Trustees). Vi
si Patersono lietuviai prašomi 
knygomis pasinaudoti, nes kny
gos yra tikrai geros ir naudin
gos.

Bibliotekai įteiktų knygų są
rašas^ Lietuvių poezijos antolo
gija. Lietuvių prozos antologi
ja. J- Gliaudos Orą pro nobis 
ir šikšnosparnių sostas, P. Jur
kaus Smilgaičių akvarelė. Lite
ratūros metraštis “Gabija", R. 
Spalio Alma Mater. J. Savickio 
Žemė dega. I ir II dalis (Lietu
vio diplomato atsiminimai iš II 
pasaulinio karo). A. Baranaus
ko Anvkščių šilelis. V. Sruogie
nės Lietuvos istorija. S. Michel- 
sono Lietuviai išeiviai Ameri
koje. Lietuvių Archyvas (Bolše
vizmo metai). H. Sinkevičiaus 
Kryžiuočiai 'I. II ir III dalis). J. 
Balio Lietuvių oainos Ameriko
je. su gaidomis.

— Pegsy Rusk/ Valstybės 
sekretoriaus duktė, \Vashingto- 
ne dalyvavo gausaus lietuviško 
jaunimo būry, susirinkusiam at
švęsti Elenos Jurgėlaitės 16-jį 
gimtadieni. Iš Washingtono da
lyvavo Laima Saldukaitė. Jūra
tė Mažeikaitė. Astra Michelevi- 
čiūtė, Gintaras Dambrava, Al
inis Vilūnas ir Eimutis Radžius. 
Iš Nevv Yorko buvo atvykę: Al
dona Averkaitė, Vita Gerdvily- 
tė, Visvaldas Gerdvilis. Laimu
tė Minkūnaitė, Danutė Milukai- 
tė, Vytautas Radzivanas ir Elvi- 
ra Ragažinskaitė. Nevv Yorko 
jaunimą atlydėjo Petras Minkū- 
nas- Dalyvavo Elenutės krikšto 
tėvai — Juozas Laučka ir Jad
vyga Averkienė. Viešnia Peggy 
Rusk tarp lietuviško jaunimo 

j jautėsi labai smagiai. Vaišės bu- 
! vo dr. K. Jurgėlos, Amerikos 

Balso direktoriaus, namuose 
Bethesda, Md.

— Vargonininkų Sąjungos 
sukaktuvinis seimas bus birže
lio 4 Chicagoje, Jaunimo Cent
re- .Prisiminimui 50 metų veik
los seimas prasidės 10 vai. na
šiomis, kurias aukos sąjungos 
dvasios vadas prel. Ig. Albavi- 
čius. Pamokslą pasakys lietuvių 
jėzuitų provincijolas T. Bruno 
Markaitis, S. J. Vakare bus va
karienė Park Lane restorane. Iš 
vakaro, birželio 3. sekmadienį, 
Marijos aukštesnėje mokykloje 
bus parapinių chorų dainų 
šventė. Kviečiami ir laukiami 
visi vargonininkai-

— Bėglių kunigu tektų pa
vadinti kun. Vaclovą šarką, ku
riam gegužės 2 suėjo tik 40 
metų. Kunigu buvo įšventintas 
tremtyje i Eichstaette, Vokieti
joje) ir visą laiką tarp tremti
nių tebcapaštalauja. Ypač jį ge
rai visi pažino, kai buvo emi
gracinės stovyklos Gronau, 
Bremen, kapelionu. Kalbėdamas 
septyniomis kalbomis, tas vil
nietis lietuvis kunigas patarna
vo visom tautybėm su didele 
artimo meile. Vėliau įsikūrė Ha 
burge prie šv- Teresės bažny
čios. Ir dabar jį visi gerai pa
žįsta. Sutikęs ką varge, atiduo
da paskutinį savo skatiką, išda
lina savo rūbas. Dievas jį išgel
bėjo iš sunkios auto nelaimės, 
kad ir toliau butų paguoda mū
sų amžiaus nelaimingiem žmo
nėm.

Taip pat reikia pažymėti, kad 
Patersono biblioteka jau anks
čiau įsigijo B. Armonienės kny
gą "Leave your Tears in Mos- 
covv". Knyga yra taip gausiai 
skaitoma, kad norint ją gauti, 
reikia užsiregistruoti ir laukti 
2-3 savaites.

Pereitais metais Jonas Kru
konis tai pačiai bibliotekai pa
aukojo 12 knygų apie Lietuvą 
anglų kalba

Knygų įteikimas bibliotekai 
buvo aprašytas didžiausiame 
Nevv Jersey dienrašty "Paterson 
Evening Nevvs”.

Už įvairius gerus darbus ir 
gausias aukas Patersono pilie
čių klubas ir lietuvių bendruo
menė rengia Jono Krukonio pa
gerbimą. kuris numatytas atei
nanti rudenį.

Dosnus aukotojas
Jono Krukonio pavardė da

bar dažnai minima Patersone. 
Prieš porą savaičių jis vėl iš
metė gerą sumą pinigų, paau
kodamas Patersono piliečių klu
bui lėkščių, peilių ir šakučių 
už 275 dol. Rengiant pobūvius, 
dabar nereikės bėgioti skolin
tis, ‘nes visiems bus galima Jo
no Krukonio paaukotais daik
tais pasinaudoti.

$v. Rožančiaus Draugijos na
rės su savo pirmininke Vero
nika Matoniene lanko sergan
čias nares. Prie jų lovų gegu
žės mėnesio proga sukalba ro
žančių. Dabar labai sunkiai ser
ga Ūsienė ir Norankev ičienė. 
Ligonės labai patenkintos, ne
sijaučia vienišos. Barb. Paež-

PADĖKA
Pamažėl teatsigaudamas iš 

pavojingos ligos, dėkoju mano 
globotojams dr. V. Grasskai, 
dr. Al, Hagentornui, kun. kle
bonui J. Kučingiui, kun. L. Jan
kui. o taip pat V Kaziauskui, 
K. Liaudanskiui. prof. St. Dir- 
mantui. prof. P- Jonikui ir ki
tiems mano tautiečiams losan- 
geličiams ir nelosangeliečiams, 
kurie suorganizavo man. pagal
bą. savo ar jų organizacijų au
komis, lankymu manęs ligoni
nėje ir laiškeliais padėjo man 
ligą įveikti. Kai kam griežtai 
neleidus man padėkoje jų Įvar
dinti. o man čia jau dėl to ir- 
siuipaimoj us. esu priverstas 
nuo Įvardijimo susilaikyti ir pa
sitenkinti bendiu padėkojimu.

Mykolas Biržiška 
Los Angeles, Calif.

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvių Bendruomene.-) Nevv 

Haveno apylinkės valdyba kvie
čia visus vietos ir apylinkių 
lietuvius atsilankyti i jos ren
giamą linksmav akai i. kuris bu> 
šeštadienį, gegužės 19. 7 vai 
vakare lietuviu >v Kazimiero 
parapijos salėje. 339 Greene 
St.. Nevv Haven. t onu

Rengiama linksma ir įvairi 
programa, kurią išpildys vietos 
lituanistine mokykla. tautinių 
šokių grupes ir taip pat sve
čiai iš Stamfordo u Bndgepor 
to. Veiks bufetas, o šokiams 
gros geras orkestras. S.

ri o-iamk lieti visk\s v r.s-
TTVES SALES l' V REX. J M AMS
IR SISIRINKIMAMS Vb'.LTl’L
Adresas: 40 E. 26th S. . N Y.C.. N.Y.

Tel : MU S 29?8
Savininkas VACYS STLPONIS



dakbin

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

LOS

Lietuvię veteranę moterų pa-

Garsiame Cape Cod - Osterville, Mass., kurorte prie atviro Atlanto. 
Long-Beach pliažo, pužų pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvietėje

O KO KO?

Eksportas akadomi joje •
Valdininkas privedė mane 

prie sovietinės Lietuvos moks
lų akademijos ir pareiškė:

— Jei ko reikės, žinai mano 
įstaigos adresą ir telefoną. Ga
li kreiptis, kada nori.

— Ir naktį? — pasiteiravau.
—; Nepatarčiau. Tie, pas ku

riuos naktimis atsilankome, iŠ 
čia nebeišvažiuoja. Būk apdai- 

; rus!
Pasidarė truputį nesmagu, 

i Amerikoje nebuvau įpratęs ko 
nors saugotis. Rašiau,- kaš tik 
galvon trenke, ėjau, kur tik 
norėjau. Tik kai kada dėl at
sargumo skambindavau iš tele
fono būdelės. Nenorėjau būti 
įtartas, kad turiu dar kažkokius 
kitokius ryšius. Man gi rūpi tik 
kultūrinis bendradarbiavimas-

Dabar buvau aukščiausioje 
Lietuvos kultūros įstaigoje — 

z akademijoje. Jei, sakau, neiš- 
5 rinks manęs vyriausiuoju aka

demiku, tai bent bendradarbiu 
— korespondentu. Tam turiu 
pakankamai nuopelnų. Seniai 
jau semiuosi išminties iš “Tie
sos”- Laikausi jos linijos ir 
stengiuosi ją išpopuliarinti ten 
vakaruose, vadinas, už geleži
nės uždangos.

Akademijoje radau suvažiavi-

OiSPLAY
fcfoėeout Colored Bathtubs. Bažns. 
Tąnks and Bowl $79.50 Large se- 
teetion of Plumbing, Pipe eut to 
aize. Threading: Fence wire. Gatės, 
Fttings. Come in look around. Save 
MonevL MIKĖS PIPĖ YARD. 2816 
Boston Road. Bronx. N. Y. < near 
WilUams Bridge Rd.» OL 5-0952.

ROCA AUTO DRIVING SCHOOL 
103rd S’reet off Broadvray 

LEARN TO DRIVE
Lfcensed by the State of N. Y. Pa- 
tient courteous instructors. Also 
ą Travel Bureau Agencv — 216 
West 103rd Street, Neur York City.

Call AC 2-5300

C & C MEAT MARKET Agent for 
Kari Ehmer since 1946. Free deli- 
very. Pork and other meats: fresh 
poultry: imported specialties from 
Germane. — Ask for Bil! or Paul 
176 Rockavvay Avė.. Valley Stream. 
LI. — Phone VA 5-2695. Hunters! 
we prepai-e your venison for freezer

SENNETT’S SECURITY BUREAU 
Ine., Licensed and bonded: N. Y.. 
N. J. Jį Ccnn. Criminai and Private 
deteeting: uniformed ,-ruards avail- 
able 24 hour service. Call anvtime 
Cl 6-7034 and Cl 6-7095 — 157 W. 
57th Street. New York City.

REGENTĄ REVIEW GROUPS in 
Foreign Languages & Mathematics. 
Saturday mornings 10 to 12. Private 
tutoring in all Subjects.’Reasonable 
rates. ACME TITTORS, 1000 Flat- 
bush Avė.. <opp. Macy’sl. Brook
lyn; BU 4-9544 or CL 8-6534.

Part time Davments arranged 
ORĄ PHOTO STUDIO

DISPLAY |

FREE 9
NO CASH NEEDED ■

Large and attractive display of ■ 
moderately priced toys plaeed H 
Free at your neoct Fund Raising M 
event, large or smalL

TOY DISPLAY CC ■
For Information PL 9-1830 ■

Ladles: Hair off Facea, Arme, Lega 
and Body. Safe, rapid, permanent, S 
painless. Expert to Sensftive m>- H 
ture people’s needs. Free estimates. B 
Resutts guaranteed. vs M

E. C AP ALDO H
33 West 42nd Street B

8th Floor — PE 6-2920

Famous “Blamey Stone’s” only B
PARTY ROOM

For Shovers. Weddings. Retire- 
mentš and Special Occasions — 
Accommodates 80. 7*1 *rd Avė. 
<Cor. 44th St); OKford 7-9937.

Ulster Countv. N.Y. — 8 rm. house. 
4 rm. bun«ialow with aH cnnveni- 
ehr^s. on IVį aeres. Land ideal for 
sale of lots or other bnsiness ven- 
ture. 700 feet front e "e. Owner. Call 

DA 3-7555

Tony’e Construction Co.. builders & 
sren. contractors for the homeowner. 
kitehen cabinets. wardrobė. sliding 
door closets — made to order; fin. 
basements. atties. No ,1ob too small 
or too large. Guaranteed. free esti
mates. SL 6-2800 - 2801, Showroom. 
488 Ralph Avė. Dailv & Sat 9 a.m. 
- 6 p.m.; Tues. & Thurs. — 9 pan.

INTIMATE — Lonnge Setteės $15. L 
Bar Stools $4. Table $8. Chalrs $2. 
Used, for sočiais, clubs. dens. and f* 
bars. New eųuipment. Breakfast | 
Nooks A Home bars. BEN MOREL ę 
Ine.. 3101 3rd Avenue. Bronx (near ? 
East 158th Street) — LU 5-3597. š 

_ ė

When in Rockavvay—Dine at the J
HOTEL ROGERS j

116-06 Boulevard |
Rockavvay Pk.. N. Y. •

Luncheon - Cocktails - Dinner ?
Delightful Dinfaur — Diners Club ■

GR 4-9325 j

N. J.
QUEEN OF CARMEL 

NURSING HOME
Mrs. G. R. TELLER, R.N., Mgr. 

24 Hour Nursing Service 
TeL 946-4991

Reedtail Road Matavvan, N. J.

ROCHESTER FLOOR WAXING 
Scraoinq Service 

IN 7-3365 
(Porter Service) „

_ Special consideration given to 
Religious Insfitutions.

BE A —

CARMELITE PRIEST

Man of prayer 

Man of zeal 

Man of Mary
Write to:

■ Rev. Vocational Director į

55 De m a ręst Avė. I
i 

Englewood. N. J. 1
i

RAIŠE FUNDS <
for Schools - Scoirts - Organlzations
- Auxiliaries - Mothers Clubs. Etc.
No Risk—No Investment. Write for 
Free Information Sal Pinciotto — 
105-28 - 133rd St.. Richmond Hill 
19, N. Y.; Tel.: JAmaica 9-3396.

- EARN MONEY
for your Parish. School or Club. * 
Se*l hivhest ųuality flavorings, * 
Air sanitizęrs & Fumiture nolish. » 
All on consignement. Highest > 
cash orofits offered anywhere. » 
C. DEL PRETE, 32 Cooner St., » 
Bergenfield, N. J.; DU 5-7935 *

! PHOTOGRAPHY S»
. WEDDINGS »

WA 3-1199

“AUDRONE”
87 EAST BAY RD„ OSTERVILLE, CAPE COD, MASS. 

, Tel. GA 8-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidi
mams • 'Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 16
Lietuviai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
vinis maloniai kviečia atvykti. — Iš anksto kreiptis:

DR. ED JANŠONAS
89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass. — Telef. AV 8-5999

arba nuo birželio 16
Audrone - Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.

TRIBORO WELDING SERVICE 
Co^ Ine. We repair 275 Gallon Oil- 
tanks and Furnices; velding of new 
pipes. All work gnaranteed. 24-hm>r 
Service. 30-78 44th SL, Astoria.L.I. 
City. YE 2-7618. 13O-3T Lefferts 
Blvd., S. Ozone Park. NY VI 3-3933

Inž- J. Miklovas, neseniai vyks į šv. Kryžiaus kapines, kur 
atvykęs iš Lietuvos, kviečiamas prie korporalo Johh Daugirdos 
Detroito lietuvių organizacijų kapo pagerbs žuvusius lietuvius 
centro, gegužės 20, sekmadie-* kartus. Iš kapinių grįš į vete- 
nį, 12:15 Hispanos. Unidos (bu- ranų namus, kur bus užkan- 
vusioje lietuvių salėje) padarys - džiai- ( 
pranešimą apie padėtį Lietuvo
je.

ALRK Federacijos Detroito 
skyriaus susirinkimas bus gegu
žės 22, antradienį, 7 v. v. šv- 

> Antano par. patalpose. Drau
gijų atstovai prašomi dalyvauti. 

Dievo Apvaizdos parapijoje 
40 vai. atlaidai bus gegužės 18? 
19 ir 20. Pamokslus sako tėv. 
V. Andriuška.

Vainikę dieną-Detroito lietu
viai veteranai katalikiškai pa
gerbs žuvusius karius. Pamal
dos bus Dievo Apvaizdos baž
nyčioje 9 v. r. Po pamaldų 34-23 FULTON STREET

Pristatymas greitasPrekės garantuotos

baras - restoranasDISPLAY

PRANAS BRUCAS. savininkas

LINGERIE ACCESSORIES

F INSURANCE - REAL ĖST ATE

BUSS. OPORTUNITY

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalaisChar^-ę Accounts Tn’.ited 
8218 5th Avenue. Brooklyn 

Bet. 82nd '*■ 83 rd Street.s 
Tel. SH 5-1700

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame
TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS
TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt“ Radio-Stereo aparatams.

BANGA TELEVISION

D
A

B
A

D
A

ę mą. Visi sėdėjo susimąstę, rim- 
“K- * galvas panarinę. Visai ne 

taip, kaip Amerikoje, čia nerim 
tai laikomasi tokiuose suvažia
vimuose: kalba, kas ką nori, 
ginčijasi, kritikuoja. Ten viskas 
ėjo sklandžiai, visų nuomonės 
sutiko. Vienas iš vyriausiųjų

L akademikų kalbėjo:
“Mes tik ką išradome nau

ją tikimybių teoriją. ,Ji turi di
delę reikšmę atsitiktinių pro
centų. statistikai”...

Nieko nesupratau. Vadinasi, 
čia kalbama liaudies demokra
tijos kalba. Tai ne Amerikoje. 
Paprašiau žodžio:

— Draugai, vyriausieji aka
demikai, ką reiškia atsitiktinių 
procentų statistika? Ar ji turi 
ką bendro su nepriklausomybe? 
Aš čia atvykau tuo reikalu-

Visi, sužiuro, lyg būtų numi
rėlis jų tarpe pasirodęs. Vyriau
sias akademikas pasižiūrėjo į 
mane šnairiai ir paklausė:

— Ar nebūsi tik ameriko
nas. kad nieko nesupranti? 
Teks nugabenti į pavyzdinį kol
chozą ir paaiškinti procentų 
reikšmę. Pavyzdžiui, atsitinka, 
kad kiaulė atveda septynis par
šiukus. o turėjo atvesti 9. At
sitiktinių procentų statistika 
nustato, kas čia kaltas: kiaulė 
ar šėrike?

r— Atsiprašau, — sakau to
liau, — štai ką reiškia tarybi
nis mokslas — vienas žodis ir 
man viską nušvietė. Jei taip, 
sakau, tai, draugai, dėl tų par
šiuku bus kalta ne šėrike, o 

» netikusi imperialistinės Ameri
kos politika, kuri nepripažįsta 
tarybinės Lietuvos ir tuo ken
kia jos kiaulių kiltūrai.

Mačiau, visų akys nušvito. 
Vyriausias akademikas paėmė 
mane už rankos ir sako:

— Drauge, geriau bus, jei 
šiuo svarbiu reikalu pasikalbė
sime dviese mano kabinete, kur 
nėra imperialistinių šnipų.

— Mielu noru, — sakau, 
pats s£ j manydamas, kad būsiu 
jau gerai išlaikęs egzaminą. Tai
gi būsiu akademijos korespon
dentas, kuris specializuojasi 
imperialistinės Amerikos reika
lais. 2y. BePastogis

PADĖKA
Studentų Ateitininkų Sąjun

gos valdyba dėkoja visiems, ku
rie prisidėjo prie ideologinių 
kursų, įvykusių per Velykų 
atostogas. Pirmiausia dėkojame 
visiems tiems, kurie prisidėjo 
savo pinigine auka ir tuo suda
rė progą daugeliui iš tolimes
nių vietovių į šiuos kursus at
vykti. Esaiųe tikrai dėkingi, 
kad įvertinote mūsų pastangas 
ir pritarėte joms savo nuošir
džia auka. Tikimės, kad ateity
je neprarasite dėmesio mūsų 
sąjungai.

Taip pat norime padėkoti 
Tėvams Pranciškonams už leidi
mą naudotis savo puikiomis pa
talpomis Kennebunkporte ir už 
taip malonią globą, kurią mums 
suteikė per tas kelias dienas. 
Ypač dėkojame virtuvės vedė
jams, kurie taip rūpestingai ir 
gerai mus maitino.

Nuoširdi mūsų padėka pri
klauso mūsų paskaitininkams, 
kun. S. Ylai, prof. S. Sužiedė
liui. dr. V. Vygantui ir dr- A. 
Liulevičiui. kurie paaukojo po 
dieną ar daugiau savo brangaus 
laiko, kad galėtų perduoti kur
santams tas svarbias žinias ir 
mintis, kuriontis organizacija
gyvuoja. Jie davė atsakymus į 
svarbius klapsimus ir taip pat 
leido patiems kursantams tuos 
atsakymus rasti diskusiniuose 
būreliuose. Tikimės, kad Įdėtas 
darbas nebus veltui ir neš ge
rą . vaisių organizacijai.

Stasys Rudys
Studentę Ateitininku Sąjun

gos pirmininkas

Naujai atidarytas

GR07JO SAiJONAS 
” R 0 T A ’’

Anna MnsH’on’s. dinlomvota specia
listė. Baigusi Paryžiuje. Dirbus Ber
lyne. Hamburge. Varftuvole. Turėjusi 
salioną Biržuose. Klninėdo.fe. Palan
goj ir Vilniuj. Neseniai atvykusi Iš 
Lietuvos įsikūrė Jamaicoje prid 88 
gatvės, šalia J. Andriušio įstaigos. 
Važiuojant Jamaica traukinio linija, 
išlipti Forest Parkway stot’^e.

87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 
Woodhaven 21, N. Y.

gegužės 21. veteranų salėje.
r|v

1NDIVIDUAL instructions in Eng- 
Msh (remedial reading, grammar & 
composition), Math. (Arithm., Al
gebra), elementary through 9th yr. 
Uc. H.S. teacher (Catholic). Mon., 
Tues., Wed. IN 2-8305 in B’klyn; 
Thurs., Fri., Sat. MA 7-4756 — in 
Manhasset, L. I.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ 

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums
geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
WORCESTER, MASS.

Meno ratelio koncertas
Gegužės 19, šeštadienį, 7 vai. 

vakare Eikš Home salėje, 39 
Elm St., Worcester, Lietuvių 
Meno Mėgėjų Ratelis rengia sa
vo tradięinĮ metinį lietuviškų 
dainų koncertą. Programą at
liks ratelio moterų, vyrų ir miš
rūs chorai, vadovaujami muz. 
Jono Beinorto- Koncertui pro
grama yra parengta nauja ir 
įvairi. Po koncerto bus šokiai, 
gros J. Beinorto kapela. Meno 
Ratelio chorai šiuo metu yra 
lietuvių reprezentaciniai, jie at-f 
lieka programas įvairiuose mi
nėjimuose. - Tad visų lietuvių ; 
pareiga jiems už tai atsidėko
ti ir į jų rengiamą koncertą 
atsilankyti. Atsilankę į koncer
tą turės progos gražiai ir ma
loniai praleisti laiką. Pr.

LIBERTY Art Photo Studio Photo- 
graphv for all occasions. Dailv 9 to 
9 P. M., Wed. 9-6:30 P.M., Sun. 9 
to 5:30 P.M. Please make reserva- 
tions. — 125-11 Liberty Avė., Rich- 
mond Hill. L. L; Phone VI 3-3605.

JACK STROELLB BAKERY Wed- 
ding and Birthday Cakes decorated 
while you wait. Ice cream cakes & 
Specialties. "Everv mouthful full of 
qualitv” Phone orders our specialtv 
TYrone 2-1433 — 3434’2 E. Tre- 
mont Avė., comer Bruckner Blvd., 
Bronx, N. Y.

ALPINE PHAR.L-.CY
Preseriptions Called ^or and Deli- 
vered. — BAYRIDGE AVĖ. and 
4th AVENUE at «9th St. Subwav. 
Brooklvn. Tel. BE 8-0044
THE FINEST IN PHARMACY!

DONALD AXELSEN — Insurance 
Broker, 958 - 54th Street. B'klvn 
19. NY. G E 5-6335 We are prepared 
to consider the follovving auto driv- 
ers on a preferred basis: Assureds 
presentlv in the Assigned Risk. 
O’dep drivers - Youthful drivers - 
Older cars & trucks - Risks with 
accident or violation history.

422 Menahan Street, Ridgevvood, Brooklyn, N. Y 
Tel. HYacint 7-4677

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. Z E L E N I S

BROOKLYN 8, N. Y.

Darbo valandos: kasdien iki 7 vaL vak.: penktad. iki 9 vaL vak.

TAVERN

PLUMBING and HEATING 
Alterations

Ali Kinds of Repairs — at Lov.est 
Prieis. Spėriai consideration given 
to Reli"ious Inrtitutions.

Day and Ni?ht Phone 
CL 1-2700

ADELE HAIRSTYLIST
Svvedish Beauty Partor 

Permanent Wave & Hair Colorin" 
Specialist. Perm. Waves. $10 & un. 
1468 Lexington Avė. (bet. 94 -95 
Sts.». New York 28, Tel. EN 9-7080

CARLTON Beauty Salon
Svvedish Beauty Parlor. Permanen 
Waving, Tinting and Hierhlightin* 
with Natūrai Look. 1109 Lexingtoi 
Avė.. N. Y. C. 21 (near 77th St. 
RH 4-9307 Linda Gardt

Not Open on Mondays

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21. N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

You ean have confidence iri
- YORK Constrnction Co.

Cali anvfirne IV 3-Ę737 
BLOCK GARAGE

Briclc Front Complete 14 x 22
$895

Prices-compamblv hr^her in -'‘■■leen^ 
■ From-- Gara~es from $795 

Atties — Basemėnts
475 So. Franklin St., Hempstead

August VVaeldin. Ine. — 10 Maiden 
Lane. BE 3-2274. Binoculars, Tele- 
seopes. lorgnettes: bought. sold & 
Jr ^ned. Expert repairs. Lens coat- 
ing: fine imported & local knifes: 
Full line of ,rift articles, inčluding 
an assortment of J. A. Henckels 
Tsvin E n’r d - Mess«rv-aren. Experts 
on Sharpening and Repairs.

LONG ISLAMO CONTRA3T.NG 
Carp_ 186-11 Merrick Blvd.. Spring- 
field Gardens, N. Y. No cash <town. 
Fuiie- v.-ritten guarantee — F.H.A. 
Free Estimates. Positively no obli- 
-ation. Exnerienced - Reliable . 
Brooklyn - Queens call AR 6-6617: 
Nassau ..................  Call IV 6-5600.

kreipkitės

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richinond H ii) 18 N V

Tel. VIrginia 6-1800

ST. AGNĖS
S EMI NA RY

2221 Avė. R, Brooklyn 29. NY
PRIVATE DAY SCHOOL

FOR GIRLS
Elemente r" th^Ofirh T'irh Sę hool 

Striku- Acsdenic 
Onducted by the

FAIRVIEW PRIVATE TAXI
791 Fairvievv Avė., near Forest A v. 
Station. Ridgewood. N. Y. -- From 
Home to Home Service call VA 1 - 
3203. Local service 50c and up. Li- 
mousines for Weddinvs and other 

ahvavs at your service

TRUCKING
ATI.AS TRUCKING COMPANY 

LOCAL & GENERAL TRUCKING
Insured

C. McDonald — H O 5-4898
Adolfo-SCHRAGERIO

Opportunltv for Young Couple — 
Lunoheonette. complete. Ozone Pk 
6 days, 6 tables^seats 24 *- 11 stools 
Pienty bu.*^n-ss from Blq A 
t vark. airvo’’dttic*t<»d: prPe $12.000. 
ca h — $8.000. belsnce trims. In- 
vojdt’-atc. seefor yourselt. Good for 
fainilv op^ration. Lefferts A Ry1’- 
nwav Blvd. or call •— VI 3-9/ 7?.

ANY CAR AUTA TOPS 
TONNEAU COVERS

Mfjr. Close Oiit Sale — Auto Tops 
vrere $75 Now $25. Tonneau Covers 
v.-ere $35 Now $13 50 Postnaid. Au
to Seat Covers from $15.95.

ACE MFG. CO.
2334 Ist Avė., N.Y.C. - EN 9-6010

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti: 

GLenmoro 5-7281

NEBŪK ŽILAS

Vienintelis atstoves Amerikoje, .šių 
vokišku svečių kambario spintų

B 
A

Opportunity Young Couple Station- 
crv A- L>incheonette 30 vears šame 
pi ar e; cpp. Cntholi" Chnrrh. doin" 
8<?oOd- week!v. rcnt $185 im'hides 
3 rm apartment in Mav. 2 yrs bi’l’d- 
iTT ronstr. nrwn»m nrross StreeL 
bi*’ potential; hotirs: 7 to pm Prtce 
$7500. cash $4000. Balance terms. 
Owner has other interesu Hl 5-7122

EDWARD8 4 HANlY 
Mem.bers

NEW YORK STOCK ENCHANGE 
AMERICAN STOCK EXCHANGE 

8tocks - Mutual Funds - Bnn<i» 
Undervvriters — IV 3-5000

’ Main Office: 100 N. Franklin St., 
Hempstead. NY. • Bay Shore. 67 
W. Main St. • FJushing. 41-64 Main 
St. • HewletL 1346 Peninsula Blvd.
• Huntington. 425 New York Avė.
• Jackson Heisrhts. 83-18 37th Avė.
• Levittown. 2936 Hempstead toko.
• New York, 39 Brondwav • Short 
Hllls, N. J.. 515 Millbum Avė. • 
Člifton, N. J., 955 Al!wood Road.

“Florai Herb” yra nuo
stabi priemonė plaukų 
priežiOral ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

tų ir chemikalų atstatoma natūrali
plaukų spalva, Unyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3 00 už didele 8 oz. bonką. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. TROPICANA.

Turime nuolat musų sandėlyje 
įvairaus dydžio bei įvairaus medžio. 

Baldas Kardomas — 
Pristatomas J bet kuriį J AV-bių vietų

1647 Second Avenue, N. Y
Tarp 85 ir 86 gatvės e Tel. RE 7-2850



D AF

lustrial
Priced from

$1455!

AUTO SERVICE CORP.
CASA HALL

86th CASINO THEATRE
118-09 103rd Avė. TeL: VI 6-9008

VILLAGE DEVELOPMENT Corp.
FANTONI DANTE STUDIO TeL VI 6-9008

and special occasions

4715 5th Avė., Brooklyn, N.Y. PETRO LISAUSKO
GE 8-8909

krautuve
TEEN AGĖ BOYS

Free Radio with this Ad. Limited 
Time. See It — Drive It At. 

Brooklyn’s Newest Dealer!

FOR BETTER WEDDINGS AND 
WEEK-ĖND DĄNCING

20th ST. PHOTOSTATS 
Copy Negatives and Prints 

Studio and Locatkm Photography 
130 W. 20th Street. N.Y.C. 

AL 5-6183

A Associates 
551 5th Avenue, New York City 

OX 7-6625

2168 3rd Avenue, N. Y. C. 
HOUSE OF FINE 

HOME FURNISHING 
at very reasonable prices 

TE 1-1978

Penktadienį, gegužės 18, iki — 
Ketvirtadienio, geguž. 24, 1962

TUXEDO BALLROOM 
Offers The Finest 

Call Fred — RE 4-7335 
210 E. 86th Street A 3rd Avenue

H E AVY Ist Mortgage MONEY 
available for immediate elosing. 

Excess $1,000,000 preferred

HOWARD GEOGHEGAN

BELL PLUMBING CO.

LICENSED CONTRACTORS 
since 1 

Commercial -
Residential

106 Mulberry St.. New York City 
WO 2-7755

CHALMAR HOMES 
147th St. A 25th Drive. IN 3-9554.

Service -— service throughout Man
hattan and Queens

LE 2-0824
239 EAST 24th STREET, N. Y. C.

1310 Atlantic Avė. — *PR 4-7500

210 East 86th St • REgent 4-0257 
New York, N.Y. BU 8-0561

Priedinė fuma:
“Hubertusjagd”

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

OUEENS, Richmond Hill — New, 
2-Families, 5 A 5 rooms. Ali Brick. 
Convenient shopping; one-fare zone.

Model Now OpenREFINANCE YOUR MORTGAGE 
Consolidate all outstanding debts 

FRANCIS B. FULCHER A CO. 
Approved F.H.A. Lender 

49 Front St., Rockville Centre

RINGS
BAKE SHOP

Specializing in French Norvegian

Joaeph Andrusi* - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Insurance

-HAVEN REALTY

French Pastries - Danish Cookies 
Cakes for Birthday, Anniversaries,

3

BAKE SHOP

FACE

. Doubtes — fpbn 
TV - Radio innuliai -ir rezervinė. Jaunučiai 

šeštadienį taurės varžybų mng-

3:3. Rezervinė sekmadieni, pa- J 
telkusi ketetą žaidikų iš pirmo
jo garnitdro, įveikė KoUsmann 
SC 2 :1

LAK žaidžia Brennan Field Jtf 
niper Valley Road ir 70 St, 
Middle Village, L. L, su Kolls- 
mann SC. Laimėję šias rungt>

je pirmenybių lentelėje viena 
vieta aukščiau- Rungtynių pra- 

; džia 12:30 vai. Jauniai prieš- 
žaismyje 11 vaL ten pat žaidžia 
su Pfalzer SC.

Šokiy konkursas
Gegužės 29, antradienį, Me* 

močiai Day išvakarėse, Atletų 
klube šokių vakare bus praves- 

J. ti šokių konkursai. Paskutiniuo
ju laiku panašiuose LAK vaka
ruose šie konkursai labai pri
gijo. Šokiams vėl groja nuotai
kinga Starolio kapela- Atletas

CatddH kalnų gražioje apy
linkėje, Hunter, N. Y. (green 
County) išnuomojami vasarai 3 
kambarių namukai atostogom. 
Yra 238 akrų žemės plotas,

kazino ir kt Nuoma visai va
sarai 400 doL Kreiptis: Marie 
Tumeli, 5075 Fifth Aven, New 
York City. TeL MU 2-1367.

WAGNER THEATER
v 110 VVyckoff Avė, prie DeKalb Avė. 

Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p. p

Šeštadieniais iki filmus pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį; gegužės 18, iki — 
Trečiadienio, gegužės 25, 1962

Daina, šokis ir meilė harmonijoj:

“GITAREN KLINGEN LEISE 
DURCH DIE NACHT”
Vaidina:

F. Bertelmann. V. Bach. M. Niinke, 
į P. VV'eck. F. Czepa. Walter Grošs.

Priedinfr filmą:
“Der Jager vom Roteck”

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

Pirmų kartų New Yorke — žymioji 
artistė Caterina Valente spalvotoj 
filmoj —

“DU BIST MUŠI K” 
Vaidina:

P. Hubschmied. G. VVeiser ir kiti.

YUcon8-83IO
atidaryta iki vidurnakčio

Continental Delicatessen
George Kopping _

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos

šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue 
(kampasS6th Street)
New York 28, N. Y.

•rea. CaB TA 8-6145

M.LO6CIALO Carpež - Rug Dealer*

tions. Erpert hvrfaltations, all work

VA K. Merių
Boston Sunday Globė, geguž. 13, 

nemaža vietos skiria Didžiojo Bos
tono p-bėms, kurios gegužės 30’’’ ir 
birželio 2-3 d-d. įvyks So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-još salėje. Rašo, 
kad John Curdo yra Įkėlęs abi ko- 
jas j didingųjų (magnificent) Lie
tuvių dovanų, skirtų Bostono pir
menybėms. Jei jks ir šiemet laimė
tų. dovana keliautų j jojo namus.

Chiėagos miesto p-bes laimėjo 
meisteris Kirby, surinkęs 7% taš
kų iš 8 galimų. Angelo Sandrin ir 
Dunham po 6^. Buerger, Hallman, 
Al Sandrin su Tautvaišu po 6-2 tš.» 
latvis J. Tums, buv. Chicagos meis
teris liko su 5^i tš. Dalyvių buvo 
8L '

Tautvaišas įpusėjo p-bes gana 
gerai su 3^4-)4 tž., bet antrųjų pu-

gias su Formaneku ir atiduodamas 
taškų “žioptelėjęs” Hallmanui. -

Pasaulio kandidatų p-bėse po 7 
ratų (su keliom nebaigtom), padė
tis tokia: Korčnoj, Keres, Petrosian 
po 4 tš., tačiau Korčnojus ir Kere- 
sas turi dar po vienų nebaigtų, Ge- 
ler 3^ (1), Benko 3 (1), Filip 2^ 
(1), Fischer 2 (1) ir M. Tai 2 tš. 
Fisheris turi vilčių atidėtoj partijoj 
prieš Keresų, pelnyti visų taškų.

Vilniuj leidžiamas S PORTAS 
gvildena Fisherio “problemų” (rašo 
Vistaneckis). Jis esųs vienintėlis 
kapitalistinio pasaulio atstovas, ku
ris galįs rimtai pretenduoti į teisę 
kovoti dėl pasaulio čempiono vardo. 
Jaunasai didmėisteris yra pasiekęs 
pirmaujančių TSRS šachmatininkų 
lygį. Gėrimasi Fisherio pasiekimais 
Blede ir Stockholme, vienok pa
grindiniu kandidatų turnyro favo
ritu esųs M. Talis. Neturi jokių vil
čių Filipas ir Benko, jie tiesiog nė
ra tokios klasės (suprask, kaip So
vietų didmeisterių!).

Ages 15 - 19

SEE EUROPE this Summer
5 Week Tour

July 18 - August 23
Via Jet and Private Motor Coach. 
Visiting: England. France. Belgium, 
Germany, Switzerland, Italy. Spain. 
Portugal. Small Group supervised 
by Religious and Lay faculty; mem- 
ber of Foreign Language Depart
ment of Manhattan College High 
School. Call or write:

St. Christophers 
Cathofic Youth Tours

5601 Riverdale A ,e.. Riverdale 71. 
N.Y. Allen D. Caco — Director. 

Tel. Kl 9-4438

Lovc is a many žplantJ^rad " 
rtinj.. •

God’s love for You
plūs

You love for God

Divine Romance.

For Him, with Him, and m 
' Him, 

Take Him to others, 
Teach. His little onet, 

Nurae His siek, 
Further His Kingdom.

Vincentui* sister
OFCHARTTY

KINKAS

INSPLAY

RtALESTATK

MEN— HAIR OFF!

Capaldo FL 34663

RAMCO AUTO SCHOOL 
A SERVICE BUREAU

Ucenaed by State of N. Y. — Dual 
Controls - Roadtests .- Platės se- 
eured. (Near Morris Higli School A 
166th SL) Drive and Relax through 
thiekest traffie. 1083 Boston Road, 
Brome, N.Y. CaH WY 1-6625

FULLY AUTOMATIC 
and AIR-COOLED

NO GREASING — UP TO 40 MPG

“For Your Wedding Reception” — 
Be Sure to Call CONCOURSE 
TOWERS LIGUOR STORE for the 
finest domestic A imported brands. 
Your host S. Altman. Free delivery 
anyvvhere in the Bronx. Call WE 
3-3623 — 3131 Grand Concourse, 
Bronx, N. Y.

DEALERS ELECTRIC VACUUM 
CLEANER Mfg. Co. Free Pick-up 
Delivery. Serving ALL Brooklyn. 
Guaranteed Repairs: Hoover - GE 
- Kirby - Electroux - Lewyt - Com- 
pact - Westinghouse -. Apex. Free 
estimates. Call — TR 5-5092......
140 Noštrand Avė.. Brooklyn, N. Y.

KEASBEY ROBT A CO.
CONTRACTORS A ENGINEERS 
COMMERCIAL - INDUSTRIAL 

INSULATIONS 
141 West 19th Street, N. Y. C. 

CHelsea 3-8300

JOHN N. RIGAS FLORIST
Richmond HilL N.Y. Flovvers for 
all occasions. Bridal boquets, wed- 
ding arrangements. Specializing in 
weddings. 24 hour Service; Funeral 
designs, etc. Vlrginia 3-3581 (If no 
answer - VI 3-9611) 118-19 Liberty 
Avė., comer Lefferts Blvd.

CAPRI TENT CO., INC.
TENTS RENTED 

For Parties and all Occasions 
Dance Floors - Parties - Canopies 

Shows - Expositions, Etc. 
106-10 Van Wyck Expressway 

Jamaica — JA 9-3113

KAHN LUMBER A MILLWORK 
CO., Ceihng Tile Special. WHITE 
CEHING TILE FIRST QUOLITY 
9č per Sąuare Foot Free parking. 
Shop and Save —

INdependence 1-4300

JAY VEE'S Transportation Groups 
Buses to Hire — Special Low 

Rates to Churches. Schools and 
Religious Groups and Organiza- 
tions — Make your Reservation 

now CaB AT 9-V756 
171 E. 122nd ŠL New York City'

Bring Your Car Kere for “Spring 
Check-up” — DOM’S SERVICE 
CENTER. Special consideration to 
Darbininkas readers. General Auto 
Repairs, Tune-ups; complete lubri- 
cation A brake safety check. Tires, 
Batteries. Trust your car to the man 
who wears the Star. — TA 2-8913. 
2280 Westchester Avė., Bronx, NY

GALANT PASTRY SHOP
INC.

1291 Lexington Avenue
(86-7 Streets) — New York

Ouality Butter makes the differ- 
ence. We make excellent Birthday. 
Wedding Cakes and Pastries; we 
specialize in the Best Cheese Cake: 
Taste it and you’U love it. Ali Wed- 
ding and Birthday cakes made the 
šame day. v*. -<

CaN LE 4-9409

BELLECLAIRE HOTEL 
for visitors when in New Tork CRy 
CoUaeum area; 1-2-3 roean apart- 
ments, Kitchenettes A Baths; Maid 
Service, Television. Transient and 
Permanent; air conditioned rooms, 
reasonable rates. EN 2-7700 N.Y.C. 
Broadėray & 77 SL. New York City

CHARLES DEFEUCE
Plumbing Contraetora Ine.

fasL dependable service since 1929 
Kitchen - Bathrooms - Water Mains 

ALTERATIONS A REPAIRS
GAS HEAT

ACE FLOURESCENT

EVERYTHING & ANYTHING 
IN FINE ELECTRICAL WORK 

at reasonable prices 
26 Nuver Avė., Mt. Vernon, N. Y.

MO 4-8625

EVERBEST PORK STORE
74 Westchester Sąuare, Bronx, NY 
Namų gamybos dešros; geriausia 
kiauliena, jautiena ir veršiena mė
sos, paukštiena — kasdien šviežia.- 
Namų gamybos ‘kilbasos’ kasdien 
šviežios. Sav. — Nemeth & Maier.

U N 3-9007

PAG OUAtfTY FRENCH DRY 
CLEANERS^’V- 3-hour Service on 
premises. F«ė Pick-up A Delivery. 
Cut out this Ad for a special dis- 
count. — 916 East 233 St., Bronx, 
N.Y.................. Phone: OL 5-9420

RO-4-2005-06

ROSČŠGIFT SHOP

65-66 Fresh Pond Road, Brooklyn, 
Adolf Hofmann, prop. — EV 2-4632 
Imported Gift Articles - China-ware 
- Hummel figūrines - Ikona Corning, 
ware. Full line of German & Eng- 
lish Greeting, Cards.

“For Your Wedding or Party” 
GLEN ACRE FARM

Serving all Queens. Platters for all 
occasions — decorated. Bar-B-Q 
chikens, spare ribs, dueks, turkeys 
carved and put back on frame. Ar- 
ranged here or at your home. 92-31 
New York Blvd., Jamaica, N. Y. 
RE 9-5036; 9to7pm, FrLtoiOpm.

A-ACADEMY LIMOUSINE 8VCE. 
J. B. Gulla, Prop. FINEST CADIL
LAC RENTALS. For Reservations 
call FAirbanfcs 4-3838 — WeddingB 
Our Specialty - Airports - Unveil- 
ings - Funerals - Congenial uni- 
formed Chauffeurs. 91 E. 23rd St,

F AHtenks4-3838

STELLA DORO, Flushing. Brides-

bered!’ — Itahan-American cidsine. 
Accommodation to 180, private rm., 
yrinesA liąuorsj air-cond., free park
ing. Choice dates open for May - 
June - July - August. Make your

BO 1-7462; 73-27 Mairt SL, Kew 
Gardens, N. Y. (cor. 75th Avenue).

B < S FLOOR COVERING

All popular brands tnstalled any-

noteum, Vinyl, BroadScom, Asphalt 
tile, Rubber tile, Rūgs. Special to

tkm this Ad. Open eves. 1100 Eaat 
S2nd Street, Bldyn; Tel. Nl 9-32S0.

Special Dlscounts to Darbininkas 
Readers! All popular brands Floor 
covering: Linoleum, Sandran, Ken- 
tile; also Patais, Hardvvare, Wall-

Estimates A Delivery. 1025 Flush
ing Avė., near Wilson Avė. B’klyn. 
HY 7-3326, if busy call HY 7-1370.

STELLA D’ORO Italfan CuMne — 
*A Fabulous Roman Palace Setting* 
Cocktail LouUge. Dinner A Supper 
k la Carte. Party faciUties. — 5806 
Broadway, near 238th St., N.Y.C.

Dinere Club - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Monday. Call_________Kl 8-2245

redecorated, stonus, acreens, blinds.

area. Asking $21«500. — IV 1-3179.

Brooklyn - Cypress Hills, ArUngtoa 
Avenue, DETACHED 2-FAMILY 
HOUSE, 12 Roomš, 3 Baths, Oil 
steam heat; 2-car garage. EASY 
TERMS — GOOD CONDITION.

Call APplegate 7-5720

Prospect Park SW Holy Name par, 
1 fam. brick, can be converted to 2 
fam., 4 large bedrms, spacious liv. 
& din. rm, modern interior, enctosed 
porch, tile kitch with breakfastrm, 
2% tile baths, fin. bsmt., gas heat, 
brass plumb., 220 volt., closets, air 
cond., s/s, backyard; near all con- 
veniences. No brokers, $23,750. TeL 
HY 9-8180.

Flushing — NEW 2 FAMILY DE- 
TACHED. Two 6 rm. Apts Plūs: 
finished 12x21 Playroom and 2-car 
garage —. $38,990, 25 year 5%% 
mortgage. Block from School, Sub- 
way, Bus, Super Market. Shopping 
area. — St. Luke’s Parish.

Jackson Hghts., Boston pine homes, 
New 2-Families, custom built. Few 
left! Solid brick, ultra modern, tile 

.roof, Hollywood kitehens A baths, 
fin.' basement. garage, balcony and 
garden; excelleht income, — near 
everything; 5%% mortgage. Model 
at 71-03 31st Avė., Jackson Hghts, 
e . .: OL <1-3895

Ridgewood Home* — 79th Avė A 
Cypress Avė, 1 block North of Coo- 
per Avė. NEW 2 FAMILY one 5- 
room rentable apt A 7 room du- 
plex apt. solid brick, 3 coat plaster, 
hot water heat, schools, shopping.

Directions: Myrtle Avė to Cypress

$33,990
Avė. South to 79th Avė., turn left 

block to model. — OL 1-7640.

TOUREST LODGE A 6 CABINS

fully fumished Hot and Cold run- 
ning water. Estensive lawns; loca-
ted in Brookfield, Mass., near 
Childrens Camp. For Information:

AU 6-1496 
AU 3-6929

RADIO & T. V.

134 -16 Northern Blvd., Flushing

J. L. ELECTRONICS 
TV - RADIO - HI-FI STEREO 

SERVICE A

212 Ist Avenue, N. Y. C. 
(nr. 13th Street) 

GR 7-3040

MAYSONET
RADIO and TV SERVICE 
Ws Repair AR Ktnds of

174 Rivington St, N. Y. C. 
OR 7-3626

FUNERAL MRECTORS

Henry WEYDIG & Son, Ine.
FLushing 9-8563 

FUNERAL HOME 
Charles Weydig, Lic. Mgr. 

13-39 122nd St, College Point, N.Y.

WATERPROOFING

SEAL-TTTE
WATERPROOFING CORP.

Roofing - Sheet Metai Contractors 
Immediate service - Free estimates 
Reasonable prices - Quick Service

Cal TR 1-5073

ANTANAS VAITKUS; vedėja*

Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę: 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. • VI 9-5077 

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAŪTUVB 

346 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — TeL Sfagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all ordera special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. o Kasdien nuo 
9 iki 9 vai Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

R E P U B L I C
Liguor Store, Ine.,

322 Union Avė. Brooklyn 11, N Y

TeL: EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS,

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

! 64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S IJQL OR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILL» N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgewood)

Sale vestuvėms, Ir ktto-

duodami polaidotuvlnlal
pietūs. Pirmos rūšies Ils- .
tuvlžkat maistas prieina 
momit kainomis.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, **v.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y,

Telefonas: STagg 2-5938



koplyčioje, 680 Bushwick Ave^.1 
Washingtonebus apie 2 vaM 

/ popiet- Grįžtama sekmadienio 
vakare. Autobuse dar yra ke-į 
lios laisvos vietos. Kas norėtų, 
pasinaudoti prašoma tuojatt 
kreiptis į Darbininko ’ adminis-1 
traciją, 910 Willoughby Ave£» Į 
Brooklyn 21, N. Y. teL GL 5- 
7281, vakarais GL 5-7068.

Ieva Naujokionė, duktė Ade
lė ir sūnus Klemensas perskė
lė į naują butą: Hauppauge, L.

(44), Juozas Švaistas (46), Ele- I. Jie buvo išvykę kelių savai- 
na Tumienė (44); į garbės teis
mą: Juzė Augustaitytė - Vaičiū
nienė (42), Stasys Laucius (31), 
Vincas Ramonas (30); kandida
tais lieka Leonardas Šimutis 
(29), Juozas Pronckus (18). Rin
kimai buvo vykdomi korespon- 
denciniu būdu. Rinkimų termi
nas baigėsi gegužės 10- šiais

- rinkimais dabartinė valdyba lai
ko šapo darbą baigusi ir tuoj 
perduoda pareigas naujai iš
rinktai valdybai į Los Angeles, 
Calif.

Maldos Apaštalavimo Draugi
ja gegužės 19 d. 4 vai. popiet 
Angelų Karalienės par. salėje 
rengia laimėjimų vakarą. Kvie
čiama atsilankyti. Įėjimas — 
60 centų.

Juozas Daubėnas, dramos ak
torius, dėstąs American Acade- 
my of Dramatic Arts, New Yor- 
ke, su savo klasės mokiniais 
gegužės 16 akademijos studijų 
salėje pastatė keletą ameriko
niškų dramų ištraukų.

Wagnerio kino teatras Broo- 
klyne nuo birželio 13, dėl va
saros karščių uždaromas. Po 
atostogų, rugpjūčio 24, pradeda 
rudens sezoną specialia brook-

Lietuvių Rašytojų Draugijos, 
rinkimų komisija: pirm. Leonar
das Andriekus, sekr. Alfonsas 
šešplaukis ir narė Nelė Maza- 
laitė gegužės 16 patikrino ir su- 

t skaitė atsiųstus balsus. Balsavo 
51 narys. Į LRD valdybą išrink
ta: Mykolas Biržiška (47), Ber
nardas Brazdžionis (47), Bronys 
Raila (43), Alė Rūta (44), Juo
zas Tininis (40); į revizijos ko
misiją išrinkta: Jurgis Gliaudą 

lyniečiams filmą ‘Ober. zahlen’. 
Vaidina Paul Hoerbiger, Hans 
Moser ir kt.

Maironio mokykla motinos 
dienos minėjimą surengė gegu
žės 12. šeštadienį. Buvo trum
pa paskaita ir programa.

PADĖKA

MOTERŲ VIENYBE

ir visuomeninio darbo
RENGIAMĄ

PAVASARIO BALIŲ
MASPETHO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

Gros ALGIO STAROLIO ORKESTRAS

VI 6-8928Helen Venis
Auka $2.00

Išnuomojamas nuo liepos .1 
gražus 5 kambarių butas' ant-

MHadionl * v.v. 
Birželio 9, 1992

Liet, katalikų darbininkų klu
bo narių susirinkimas bus An
gelų Karalienės parapijos salė
je gegužės 21, pirmadienio va
kare, po vakarinių pamaldų.

Maloniai kviečiame atvykti 
ir - bOti mūsų svečiais

Hill vietoje. Važiuoti Jamaica 
linija iki 111 St Eiti pusantro 
bloko į Forest Park pusę. Bū
tas yra už pusės bloko nuo Fo
rest parko ir vienas blokai nuo 
kataliku Hoiy Child bažnyčios. 
Skambinti teL HI 1-9720.

Įžanga $3.50 asmeniui, įskaitant užkandžius; šokių 
kontestas; Laimingo Bileto traukimas

Didžiai gerbiamam kun. L. 
Jankui už šimto dolerių auką 
lietuvių krikščionių demokratų 
veiklai paremti nuoširdžiai dė
koja

L. Kr. Dem. S-gos New Yor
ko skyriaus valdyba ~

i Vedljas : Helmut VoUmer
KASDIEN KONCERTAJmio 4 vm. popiet 
Puikiausia vokiika virtuve: pietOs-vakartent 

Užkandžiai H nurnvoc virtuvės

Kainos savaitei su pilnu iilaikymu:
Suaugusiems — $50.00, 

; Vaikams — $25.00 
Gaustoms Šeimoms daroma nuolaida 
15% nuolaida vasarojantiems nuo 
birželio 16 iki liepos 7 d. — Iki 
sezono pradžios kreiptis — S. M. 
LuSys, 106 Grand SL, Brooklyn 11, 
N. Y,; Telefonas EVergreen 7-5576

Veikale dalyvauja:
“Operetės” choras — dirigentas muz. Mykolas Cibas; 
New Yorko taut. šokių grupė — vad. J. Matulaitienė; 
Brooklyno Vadintojų trupė — rėžis. Vit. Žukauskas.

gresa išskrido dar dvylikos tau
tų delegacijos. Lietuvius be 
inž. A. Venskaus dar atstovaus 
keletas P- Amerikoj gyvenan
čių kr. demokratų.

New Yorko kr. dem. skyriaus 
susirinkime buvo išklausyta val-

Juozas Audėnas, ekonomis
tas, geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St., Brooklyn 8, N. 
Y. Tel. TA 7-9518.

Moksleiviams ir studentams $1.00 
Laukiame visų!

Ramiausios atostogos Coxsa- 
ckie, N- Y. Kas nori pasilsėti, 
praleisti atostogas ar sustoti 
savaitgaliais, galima tai padary
ti Moczyuno farmoje, kur pra
gyvenimas ir maistas savaitei 
tik 35 dol. asmeniui. Maisto pro
duktai iš tos pačios farmos- Ra
šyti: Mrs. Joe Moczyunas. Box 
2, North St.. Coxsackie. N. Y. 
tel. 731-2145. Coxsackie, N. Y.

PO VAIDINIMO ŠOKIAI, GROJANT ORKESTRUI 
------ VEIKS BUFETAS ------

vo mamytes, įteikdami po baltą 
gėlę ir pašokdami šokius. Džiu
gu, kad šių tautinių šokių gru
pės organizatorė Stella Kolesk 
su pasišventimu sutraukė tokį 
didelį mūsų trečios kartos jau
nimo būrį, kuris turi progos 
praleisti laiką lietuviškoje ap
linkoje, šokdamas ir dainuoda
mas. Vaikai savo organizatorei 
įteikė dovanėlę. Motinos dieną 
šokius pravedė mokytoja Aldo
na šileikaitė, kuriai visi yra la
bai dėkingi. V. R.

ATOSTOGOS 
BE RŪPESČIŲ

užtikrinta MEŠKOS viloje ir 
NE6KIUK0 vasarnamyje.

Išnuomojamas vienam asme
niui. vyrui, gražus kambarys, 
apstatytas baldais, su apšildy
mu, karštu vandeniu ir kitais 
patogumais. Kreiptis adresu — 
93-26 86 Rd., Woodhaven, N. 
Y., arba telefonu HI 1-1486.

; <2 Beach Street 
MonuinentBeaeh 
Cape Cod, Mass.

TeleLt Rutzardo Bay, Plaz: 9-3251

Medžiy apsupta labai rami aplinka 
KafnbariaJ dideli, patogūs ir gražūs 
Matotės geras, sveikas ir kas kiek

• nori — -
PHažai arti prie Golfo srovės dildo

mo Atlanto
Seserie pradžia — birželio 16 dieną

206 East Mth Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New Yorlc. N. Y.

Tol. RE 4-4426

VAKARĄ 
gegužės mėn. 19 (L, 6^6 

LAISVES SALEJE
269 - 2nd Street, Elizabeth, N. J.

Programoje: 
Gasparo Veličkos 

2-jų veiksmų lyrinė komedija

maloniai kviečia visus kurie nori pasilinksminti ir prisi
dėti prie labdaringo, kultūrinio 

atsilankyti į 28-tą metinį

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI Į

^Operetės” Choro

Dėkojamo
A. Kničiūnas iš Millinockež, 

Maine, mokėdamas savo prėnų- 
meratą, prisiuntė auką ke
turioms Darbininko .prenume
ratoms apmokėti. Taip pat M 
Leckienė iš Felmington, N. J^ 
apmokėjo pernai ir šiais metais 
dar dviems Darbininko skaity
tojams. Spaudos rėmėjams už 
paramą dėkoja

Darbininko adminiatr.

giama gegužės 19, SeStądtenj. 
Autobusas išeis tuoj po mišių, 
kurios bus 6:15 pranciškonų

Čių atostogų, aplankė Puerto Ri- 
co, Arabą — Duch West Indies, 
St. Thomas Virgin Islands. Ke
lionėje sutiko malonių žmonių, 
aplankė įdomias vietas ir par
sivežė gražius Įspūdžius.

Jokūbo Stuko radijo ansam
blis, vadovaujamas muz. Algir
do Kačanausko, ateinantį šeš
tadienį, gegužės 19, 7 vaL vak. 
koncertuos Patersono piliečių 
klubo salėje, 62 Lafayette St. 
Bus gražių dainų ir tautinių šo
kių. Po programos bus šokiai 
grojant geram orkestrui

Aušros Varly parapijos šv. 
Rožančiaus draugija drauge su 
Moterų S-gos kuopa paminėjo 
motinos dieną gegužės 6. Už mi
rusias motinas buvo mišios. 
Visos narės, pasipuošusios gė
lėmis, ėjo prie komunijos. Pus
ryčių metu dvasios vadas kleb. 
kun- J. Gurinskas pasakė gražią 
kalbą. Vėliau buvo pagerbta se
niausia motina, kuriai buvo į- 
teikta dovanėlė. Gardžiais pyra
gais pavaišino Morkūnienė. Mi
nėjimą pravedė ilgametė šv. Ro
žančiaus d-jos pirmininkė Ona 
Jurkienė. Vėliau tautinių šokių 
grupės vaikučiai pasveikino sa-

NAUJOSIOS ANGLIJOS baletas išpildo programą B alfo koncerte gegužės 6 So. Bostone. Nuotr. P. Pliki
ni©. '•

Šaukiamas muzikų suvažiavimas Brooklyne gegužes 20
Lietuvių katalikų religiniam 

kongresui rengti komitetas (pir
mininkas prel. J. Balkūnas, vi
cepirmininkai kun. N. Pakalnis, 
kun. J. Aleksiūnas, sekretoria 
kun. V. Dabušis, kun. St. Rai
la) pavedė Brooklyno ir New 
Jersey lietuvių parapijų vargo
nininkam sudaryti muzikos ko-

Lietuvių siuvėjų 54 skyriaus 
(Ammalgamated Clothing Wor- 
kers of America) valdybos ir 
delegato rinkimai įvyksta gegu
žės 24 nuo 8 v. ryto iki 6 vai. 
vak. unijos patalpose, 11-27 
Ariau PI., Brooklyn, N. Y. Val
dybą sudaro šis sąrašas: dele
gatas Vyt. Ubarevičius, pirm. 
Vytautas Lapšys, vicepirm. Pet
ras Kadas, iždininkas sekret. 
George Kazakevičius, skyriaus 
ir vykdomosios tarybos sekr. 
Victor Misevičius, jungtinės ta
rybos nariai: Frank Kalish, Ca- 
simir Thomas ir William Ro- 
šenburg, vykdomosios tarybos 
narė — Bronė Spūdienė. Sky
riaus nariai balsuodami turi at
sinešti unijos duoklių kortelę, 
kuri bus paženklinta. (V. Uba-
revičius)

W
Hrl f '■

- i ■

misiją- Šie susirinkę įgaliojo 
kun. Vladą Budrecką ir kun. 
Joną Pakalniškį sušaukti tam 
reikalui liet, katalikų muzikų 
suvažiavimą gegužės 20 d. 4 vai. 
popiet Apreiškimo par. salėje 
(259 No. 5th St., Brooklyn 11, 
N. Y). Suvažiavimo darbotvar
kėje numatyta: muzikos komisi
jos valdybos rinkimai, kongre
so muzikinio repertuaro parin-'

SVEČIAS IŠ EUROPOS NEW YORKE
- E Paryžiaus į pirmąjį pasau
linį jaunųjų krikščionių demo
kratu kongresą Venezueloje, 
inž. Adolfas Venskus turėjo 
progos susitikti su New Yorko 
kr. demokratais jų susirinkime 
gegužės 5 d. Lūšių bute. Sve
čias, atvykęs tiesiog iš aerodro
mo, susirinkimą rado jau prie 
pabaigos, ir todėl tik prie vai
šiu stalo pasidalino mintimis. 
Inž. A. Venskus šiuo metu yra 
Vidurio Europos jaunųjų kr. 
demokratų unijos pirmininkas, 
labai aktyviai reiškiasi paverg
tųjų tautų politinėje veikloje. 
Kartu su juo į VenezuelOs kon-

kimas — mišios ir giesmės, cho
rų dalyvavimo klausimas g>i- pagelbininkės ir kitų veteranų 
dų .spausdinimo klausimas, iš
laidų sąmatos sudarymas, diri
gento rinkimai. Kviečiama daly
vauti visus lietuvius katalikus 
muzikus, chorvedžius ir vargo
nininkus. Nuo dalyvavimo su
važiavime . priklausys religinio 
kongreso muzikinės dalies pa
sisekimas.

dybos pranešimo apie veiklą,, 
kuri praeitais metais reiškėsi ei
le sėkmingų seminarų politinė
mis temomis. Susirinkime pa
diskutuota šio krašto lietuvių 
politinio darbo galimybės ir 
kliūtys. Aptarta eilė aktualių 
temų, kurios ateinančių metų 
bėgyje bus išgvildentos semi
narų ar kitomis formomis. Taip 
pat aptarti birželio 16-17 d. 
Clevelande įvyksiančios kr. de
mokratų dvimetinės konferen
cijos reikalai ir išrinkti į ją at
stovai. Ateinantiems metams 
skyriaus valdybą sudaro: SL Lū
šys, dr. A. Skėrys ir St. DzL

Pirmoji vaiky komunija bus 
gegužės 20, 9 vaL ryte mišias 
aukos ir pamokslą pasakys pre
latas Pr. Virmauslds. Popiet 2 
vaL bis metinė gegužės proce
sija. Pirmąją komuniją priėmu
sieji vaikučiai dalyvaus taip pat 
procesijoje.

Vyčių banketas bus gegužės 
20 d. 5 vai. popiet liet, pilie
čių klubo salėje. Kalbės ilga
metis vyčių veikėjas Juozas Bu- 
levičfus iš New Yorko. šiuo ban
ketu N- Anglijos vyčiai nori 
pasiruošti jubilėjiniam seimui, 
kuris (vyks Bostone 1963 m. 
rugpjūčio mėn-

Amerikos legijono Stepono 
Dariaus posto nariai, moterys 

organizacijų atstovai gegužės 
20, sekmadienį, 9 v. r. renkasi 
į Dariaus posto namus, kampas 
H ir Seventh St., So. Bostone. 
Iš ten, lydimi CYO orkestro, eis 
į šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčią, kur 10 v. bus auko
jamos mišios už mirusius posto 
narius. Po mišių — pusryčiai 
posto namuose.

Stepone Dariaus posto vadu 
išrinktas Bronius L. Kontrimas, 
Williąm J Casey ir Jonas J. 
Romanas — delegatais į Ame
rikos legijono Massachusetts 
valstybės seimą, kuris šiais me
tais bus liepos 12, 13 ir 14 Wor- 
cester, Mass. Delegatų pavaduo
tojais išrinkta: Edward A. Straz
das, James W. Kenty, Steponas 
Janeliūnas.

Lietuvos vyčių metinis ban
ketas bus gegužės 20 lietuvių 
piliečių draugijos salėje. Kal
bės Juozas Boley iš New Yor- 
ko, buvęs Lietuvos vyčių cent
ro valdybos pirmininkas.

Sodolietės gegužės 26 parapi
jos salėje ruošia Whist Party. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

CYO gegužės 23 d. 8 vai. vak. 
liet, piliečių klubo salėje ruo
šia vadinamą Blitz Party. Pel
nas skiriamas parapijos CYO 
orkestrui palaikyti.

tv. Jurgio šventės proga du 
bostoniečius studentus — Romą 
Venckų ir Romą Bričkų — 
Skautų Tarybos Pirmija pakėlė 
į paskautininko laipsnį.

Lietuvių radijo valandos pik
nikas bus birželio 10 Romuvos 
parke Montello, Mass. Rengimo 
komiteto pirmininku yra Wil- 
liam J. Casey, buvęs Stepono 
Dariaus posto vadas.

Vaikų diena bus gegužės 27 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolyne Brockton, Mass- Da
lyvauja lietuviškų parapijų vai
kai. šventė pradedama pamal
domis ir procesija 2 vai. popiet.

Mykolas Venis susirgo ir gy
dosi Pratt Diagnostic ligoninė
je.

Vedė. Gegužės 12 d. šv. Pet
ro par. bažnyčioje Moterystės 
sakramentą priėmė Petras Kaz
lauskas su Geraldina Ferentai- 
te ir Algimantas Griežė - Jur
gelevičius su Emma Marija Si- 
ckenberger.

WILLIAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAU8KAS)

Graborins-Balsain uoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOL ITAN AVĖ. 
BROOKLYN. N. Y.

TeL STągg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P BALLAS — Dfrectoriua 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFOED AVĖ.

Brooklyn, N. T.

T. B SHJLINŠ * 53 IT Cslm <?
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Stotina)

WOOOHAVEN. N. Y.

Sotendam garbingas laidotuves 
Keblyčio*- nemokumui visose 
miesto dalyse: veikta ventiliacija

“TeL Vlrtfnis 7-M99

THEODORE WOUNNIN,
~ INC.

E. JOSEPH ZEBRO>¥SKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th SL, New York 9, N.Y.

GRamercy 5-1437

VAITKUS
FUNEBAL HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cembridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena Ir naktį
Nauja modemMka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge Ir Bostono kolonijas ža- 
miausiomts kainomis. Kainos tos 
pačios U I kitus mtastu. 
Reikalo Saukite: TeL TR 6-6464


