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Koegzistencijos lenktynėse Amerikos šuoliai didesni?
Amerika ir Anglija prekyba bei nusiginklavimu mėgina suartėti su Maskva. Vo
kietija stebi. Prancūzija traukiasi nuo Nato. Amerikietis — ar jau atsisakėm ... ?

VĖL MITAI IR EUROPOS ŽEMĖLAPIS
Diplomatiniai vadovai rengia opiniją už prekybą su 
komunistais. Prekybą betgi nori pridengti mitu: esą

Prezidentas Johnsonas daž
nina žingsnius koegzistencijos 
ir švelniosios politikos kelyje. 
KOEGZISTENCIJA
PREKYBOJE:

Balandžio 25 pareiškė svei
kinsiąs siūlymus išplėsti preky
bą su komunistiniais režimais. 
Visus tokius siūlymus žadėjo 
apsvarstyti rūpestingai kaip ir 
kviečių prekybą.

N.Y. Times prezidento pa
reiškimą vadina ‘ ‘New Look” 
prekybos politika, sveikina 
“prekybos liberalizavimą”, ku

LAOSE: generolai nesiduoda spaudžiami
Amerikos, Anglijos ir Pran

cūzijos atstovai įspėjo savo pi
liečius, kad būtų pasirengę iš 
Laoso išvykti. Sakoma, kad to
kiu įsakymu diplomatai siekia 
spausti Laoso revoliucinį ko
mitetą, kad perduotų valdžia 
koalicinei Souvanna Phouma 
vyriausybei- Tačiau komitetas 
nesiduoda spaudžiamas. Komi
tetas pasiūlė Souvanna Phou
ma sudaryti naują koalicinę 
vyriausybę, kuriai asmenis re
komenduotų revoliucinis komi
tetas. Komitetui faktiškai vado
vauja gen. Siho Lamphoutha- 
koul, saugumo viršininkas, o 
formaliai gen- Abhay. Jį remia 
visi kiti generolai, netgi ir tie, 
kurie buvo Saouvanna Phouma 
patarėjai

Keatingas dėl Amerikos pietų Azijoje
Šen. Keatingas balandžio 26 

per radiją reiškė protestą vy
riausybei, kad ji treniruoja In
donezijos karius ir policinin
kus, kurie bus pavartoti agre
sijai prieš Amerikos sąjungi-

MAINAI ŠNIPAIS
Amerika ir Anglija pasikei

tė su Sovietais šnipais. Ame
rika kitados gavo U-2 lėktuvo 
lakūną Powers, atidavė sovie
tam pulk. Rudolfą Abelį, Ang
lija gavo šnipinėjimo mėgėją 
Wynne, atidavė šnipą specia
listą Ronsdale- Chr. Sc. Moni- 
tor sako, kad mainai labai ne
lygūs — mėgėjai už specialis
tus.

— Švedu pulkininkas Wan- 
nerstrom, šnipinėjęs Sovietam 
45 metų, prisipažino, kad šni
po karjerą jis pradėjęs nuo 
šnipinėjimo amerikiečiam dve
jus metus prieš pradėdamas 
Sovietam. Amerika paneigė.

AMERIKOS REVOLIUCIJOS 
DUKTERYS — ko jos nenori

Amerikos Revoliucijos Duk
terys balandžio 22 kongrese 
paskelbė, kad Amerikos pre
kyba su komunistiniais reži
mais veda Ameriką į pralaimė
jimą — reikalavo nutraukti do
vanas priešui ir prekybą su 
juo. Pasmerkė atominių ban
dymų sustabdymą, vadindamos 
tai politika “valstybės depar
tamento, bet ne mūsų, ne 
tautos”- Pasisakė prieš nuolai
das dėl Panamos kanalo, prieš 
maldos draudimą mokyklose. 
Smerkė ir Jungtines Tautas, 
tik jas iš rezoliucijos praleido.

Motyvai, dėl kurių pasisakė 
prieš tokius dalykus kaip ato
minių bandymų draudimas — 
mes nebandysim, o sovietai 
bandys ir tik iš mūsų lengva- 
tikystės pasijuoks. 

ris patarnausiąs Amerikos in
teresam ir suartinsiąs Ameri
ką ne tik su Sovietais, bet ir 
su japonais, anglais bei kitais 
sąjungininkais- Esą Amerikos 
senoji politika prilaikyti sąjun
gininkus nuo prekybos su ko
munistais nedavusi teigiamų 
vaisių.

KOUPRASITH ABHAY, 38
metų generolas, populiariau
sias Laose.

ninkus pietų Azijoje, prieš 
Malaysia. prieš anglus. Senato
rius sakė, kad į jo laišką vals
tybės departamentui atsakymas 
atėjo tik po dviejų mėnesių, 
bet ir tokis vėlyvas atsakymas 
pripažino, kad Indonezijos ka
riai bei policininkai tikrai čia
esą treniruojami, bet civili
niam darbam.

ANTONIO de OLIVERA 
SALAZAR, 75 metai am
žiaus, 36 metai valdžias.

— Portugalijos min. pirm. 
Antonio de Olivera Salazar ba
landžio 28 susilaukė 75 metų 
amžiaus. Jis yra seniausias Eu
ropoje valdovas — min. pirmi
ninko pareigose jau 36 metai.

Afrikoje jungtuvės
— Afrikoj* Zanzibaras ir 

Tanganyka susijungė balandžio 
23. Tai buvo staigmena Vaka
ram. Stebi: ar Tanganyka suko- 
munistės, ar Zanzibaras neteks 
komunizmo. Tanganykos plotas 
350.000 su 9 mil. gyventojų. 
Zanzibaro 1.020 kv m. su 300, 
000 gyventojų.

Už prekybos išplėtimą la
biausiai stovėjo prekybos sek
retorius Hodges, prezidento ar
timas draugas. Anglai daug 
nuopelnų priskiria Baltuosiuo
se Rūmuose ir patarėjui Mc 
George Bundy.

U. S. News ... kartoja žo
džius vieno anglo, tarusio: jei 
McGeorge Bundy pasitrauktų 
iš Baltųjų Rūmų, atsidurtume 
nepatogioje padėty, nes jis 
mato toliau ir žvelgia giliau. 
ŽINGSNIAI
NUSIGINKLAVIME:

Prezidento pareiškimas dėl 
prekybos yra naujas žingsnis 
koegzistencijos kelyje po jo 
ankstesnių žygių karinėje sri
tyje. Lapkričio 23 buvo pareiš
kęs, kad numatė uždaryti 64 
karines įmones; tuo bus sutau
pyta valstybės iždui 548 mil.
Tarp numatytų uždaryti yra ir 
2 laivų statyklos (Bostone ir 
Brooklyne) iš esančių vienuoli
kos statyklų. Numatyta atitrauk
ti 7,500 kariuomenės iš Vokie
tijos 
PAVYZDŽIŲ POLITIKA;

Ankstesni kariniai žygiai, 
kaip Įariuomenės atitraukimas 
iš Vokietijos, kaip atominės 
medžiagos gamybos sumažini
mas yra atskiri žingsniai “pa
vyzdžių politikoje”. Pagal Ros
tovo planą, jei Amerika rodys 
konkrečius pavyzdžius nusigin
klavimo ir susipratimo krypti
mi. tai paskatins tą pat daryti 
ir Sovietų Sąjungą.

U.S. New$.. ■ iškelia, kad 
tarp karinių ir kongresinių at
stovų esąs Įsitikinimas, jog ro
dydama pavyzdžius, Amerika 
daro didesnių nuolaidų negu 
Sovietai. Šen. Wallace F. Ben- 
nett. Utah r., atominės komisi
jos narys, iškėlė klausimą: ar 
tie žingsniai atominio nusigin
klavimo kelyje reiškia, kad mes 
jau atsisakėm nuo pagrindinio 
mūsų reikalo — kontrolės?

Erhardo padėtis stiprėja
Vokietijos pietinėj vakarinėj 

daly, Badeno- Wuerttembergo 
provincijoje balandžio 26 rinki
mai sustiprino kanclerio Erhar- 
do padėtį. Krikščionių demok
ratų unija gavo 46.2 proc. bal-

Darbininkų pinigai ir Hoffa
Šoferių unijoje (Teamsters) 

kilo reikalavimas, kad unijos 
pinigai nebūtų leidžiami tos 
unijos prezidento Hoffos advo
katam apmokėti. Pereitų metų 
bylose daugiausia jo bylom iš 
unijos iždo išleista apie 1 mil. 
dol. O jo metnėi alga 75,000.

— Kipre įtampa auga. Grai
kai spaudžia turkus. Turkai 
demonstruoja ir akmenim ap
mėtė J. Tautų kariuomenės 
ėvadą generolą indą, kad jis 
esąs prezidento Makarios įran
kis prieš turkus. Sovietiniai po
vandeniniai laivai pastebėti Vi
duržemio jūroje prie Kipro-

— Floridos universiteto ra
dijo astronomai pranešė, kad 
Jupiteris, didžiausia saulės sis
temoje planeta, sulėtino apsi
sukimą apie savo ašį — kiek
vienai 10 valandų po 13 sekun
džių.

AMERIKA IR ANGLIJA: viena su kita artinasi, kai ima
Amerika ir Anglija mėgina 

suartėti tarp savęs, kai iš są
jungos jau beveik pasitraukė 
Prancūzija, kai Vokietijoje ky
la susirūpinįųg.. dėl Amerikos 
santykių su Sovietais. Anglijos 

nisteris.

sų, turėjo 38.5, socialdemokra
tai truputį taip pat pagausė
jo — gavo 37.3, turėjo 35.3- 
Sumažėjo laisvųjų demokratų 
skaičius — gavo 13.1, turėjo 
15.8

ERHARDO SMOGIS — 
rinkimu* taimSj*.

užsienių reikalų min. R A. But- 
leris ir valstybės sekr. Rusk 
balandžio 27 tarėsi tarp savęs 
Cento konferencijos išvakarė 
se. Anglijos ministeris labai 
rėmęs mintį didinti susiprati
mą su Sovietais, tam reika
lui ypačiai remti santykius su 
rytų Europos kraštais. Abidvi 
pusės reiškė viltis, kad švelnės 
santykiai ir nusiginklavimo, 
Vokietijos, Berlyno klausimais. 
Pranczijos laivyno pasitrauki
mą iš Nato abidvi pusės lai
kę be praktinės reikšmės, nes 
laivynas iš tikrųjų jau seniai

DE GAULLE: išsiskirs iš Nato?
Kiek Amerika rodo artėjimo 

su Sovietais, tiek Prancūzija 
rodo tolimo nuo Amerikos ir 
jos padarinio Nato bei Seato. 
Išsiskyrė Prancūzija ne tik dėl 
politikos pietų Azijoje, bet 
spaudos žiniom, oficialiai nepa- 
tvirtintom, Prancūzija žada ati
traukti savo laivyną iš Nato va
dovybės. Tikroji priežastis — 
Prancūzija nesijaučia Nato lai
vyno vadovybėje laikoma lygiu 
partneriu su Amerika ir Ang
lija. Jau seniai Prancūzija rodė 
nepasitenkinimą, kad laivyno 
vadovybė tesanti tik amerikie
čiu ir anglų rankose. Esą, jei 
kiltų karas, Prancūzijos laivy
nas atsidurtų rankose anglų ir 
amerikiečių, kurių politikai 
Prancūzija nepritaria.

'— Sovietų kompartija gegu
žės pirmai parengė 109 šūkius. 
Tarp jų tik vienu pasisako 
prieš “ginkluotą Amerikos im
perializmo intervenciją” Viet
name.

— Vatikanas gegužės pir
mai, penktadieniui, panaikino 
pasninką, leido valgyt isu mė
sa.

— Jack Ruby balandžio 26 
mėgino nusižudyti, duodamas 
galva į sieną. Tik lengvai su
sižeidė ir nugabentas į ligoni
nę.

Chicagoj* balandžio 27 
prasidėjo byla, kurioje šoferių 
unijos prezidentas Hoffa ir dar 
kiti septyni kaltinami piktnau- 
doję unijos 20 mil.

prekyba padės išsilaisvinti
Pažymėtinas šiuo metu vals

tybės departamento žmonių di
desnis dėmesys rytų Euro
pai. Tik neseniai padėtį verti
no valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Averell Harrima- 
nas ir skelbė valstybės depar
tamento liniją dėl rytų Euro
pos pavergtų valstybių. Dabar 
valstybės departamento biule
teny balandžio 13 buvo pa
skelbtas William R. Tyler pa
reiškimas. Į W.R. Tyler pareiš
kimą atkreipiam dėmesį, nes
tai Europos specialisto žodis: 
Tyler yra valstybės sekreto
riaus padėjėjas Europos reika
lam.
Ką būdingo randa ryty Euro
pos padėty?

W. Tyler vertina padėtį vi
sai panašiai kaip Harrimanas. 
Gal kiek optimistiškiau. Pa
grindinis tos padėties ženklas 
— jos kitimas- Vienokia buvo 
Stalino laikais, kitokia Stalino 
įpėdinių laikais. Stalinas tero
ro priemonėm sukūrė ir laikė 
monolitinę komunistinę imperi
ją. Stalino Įpėdiniai nuo Stali
no metodų atsisakę ir atidarę 
vartus jėgom, kurios atnešė 
pasikeitimus. Reikia dabar tuos 
pasikeitimus gilinti, greitinti. 
Kokiu būdu? Receptą išrašo pa
našų kaip ir šen. Fulbrightas: 
reikia išplėsti su komunisti
niais režimais santykius, la
biausiai prekybą-

tolintis Prancūzija 
pasitraukė, dabar išeisią tik 
karininkai iš štabo. Laukiama 
taip pat, kad Prancūzijos dvi 
divizijos Vokietijoje bus taip 
pat išimtos iš Nato žinios.

Tačiau yra dalykų, kurie ski
ria Amerikos bei Anglijos in
teresus. Anglija prieš Ameri
kos norą prekiauja su Kuba. 
Amerika prieš Anglijos norą 
remia Indoneziją. Anglija nori 
duoti Sovietam ilgalaikius kre
ditus, Amerika tam priešinga.

Amerika nerodo jokių nuo
laidų Prancūzijai dėl atominės 
-politikos. Tačiau žinia, kad pri
vačiai prezidentas Johnsonas 
siunčia pas prezidentą de 
Gaulle savo artimiausią bendra
darbį R. Andersoną.

....— Walter W. Heller, prezi
dento ūkinis patarėjas, po rin
kimų pasitrauks iš Baltųjų Rū
mų. Priežastis — privačioje 
praktikoje jis geriau uždirbs. 
Helleris buvo patelktas prezi
dento Kennedy-

— Paryžiaus kardinolas Fal- 
tin paskelbė rinkliavas, 

per laikraščius naujom bažny
čiom Paryžiuje statyti. Jų rei
kia 142, gyventojų skaičiui iš
augus iki 6 milijonų

— Affiro diktatorius Ben 
Bella nuo balandžio 25 Mask
voje. Iš Maskvos nori gauti pa
ramos. o Maskva siekia per Al- 
žirą kelti koją į šiaurės Afriką.

Ko reikia saugotis vertinant pa
dėtį?

Tame pat biuleteny yra ir 
Tyler šefo valstybės sekreto
riaus Rusk pareiškimas. Ji tai
ko aiškiai seh Fulbrightui, su
tikdamas su juo, kad reikia iš
vengti iliuzijų politikoje; kad 
reikia politiką gristi realybe.
Tačiau Rusk įspėja, kad gali 
būti kitos rūšies atitrūkimas 
nuo realybės: skelbiant, kad 
tie pasikeitimai jau Įvykę daug 
daugiau, negu iš tikrųjų yra. 
Tai jau mitas apie pasikeiti
mus.
Ar išvengė mitų Tyler?

Valstybės sekretorius savo į- 
spėjimo tikriausiai netaikė sa
vo padėjėjui, bet kažin ar jis 
netiktų Tylerio tvirtinimam. 
Tylerio priešpastatymas tarp 
Stalino ir jo įpėdinių, tvirtini
mas, kad Stalinas teroru sukū
rė monolitinę komunistinę im
periją, o jo įpėdiniai nuo Sta
lino metodo atsisakę ir komu
nizmas imąs irti — ar tai nė
ra perdėtas tvirtinimas? Ar 
nėra tai tolimas nuo realybės? 
Ar ne arčiau buvo prie realy
bės N.Y.‘Times vedamasis, ku
ris priminė, kad ne Stalinas, 
bet jo įpėdinis 1956 tankais 
triuškino vengrus; ne Stalinas, 
bet jo įpėdinis tais metais 
skrido į Varšuvą Gomulkos su
tvarkyti; pagaliau ne Stalinas, 
bet jo įpėdinis kaltino Beriją 
pasikėsinus susilaikyti nuo so
vietinės sistemos įvedimo rytų 
Vokietijoje ... Stalino įpėdinis 
Nikita neatmetė Stalino meto
do — teroro ir terorą vartojo, 
kur jam buvo reikalinga. Bet 
jeigu ne visur terorą vartoja, 
jei sustabdė masines deportaci
jas, tai tas nereiškia, kad tuos 
metodus pasmerkė; tai gali 
reikšti, kad tie metodai jau 
nebereikalingi, nes žmonės 
tiek suniveliuoti, kad maištas 
nebeįmanomas.

Antra, perdėtas ir Stalino 
laikų monolitinis komunizmas, 
o Nikitos laikų to monolito iri
mas. Titas atsiskyrė nuo Mas
kvos 1948, taigi Stalino-Molo- 
tovo metais — taip kaip Mao 
mėgina skirtis Nikitos metais- 
O Nikitos metais Tito? Prie
šingai, jis vėl priartėjo prie 
Maskvos- Lenkija savarankiš- 
kiausia ir labiausiai nutolusi 
nuo Maskvos buvo 1956. O da
bar ji labiau Maskvos priklau
soma — ir maskvinė socialinė 
sistema, ir maskvinė kultūrinė 
cenzūra stiprėja. Ir religinis 
persekiojimas auga. Taigi tvir
tinimas, kad laikas vis labiau 
atitraukia satelitus nuo Mask
vos yra mitas- Iš tikrųjų vie
nur yra vienaip, kitur kitaip. 
Prekybos injekcija ligonį galė
tų sustiprinti? Tik, deja, nesi 
tikras, ar injekciją leisdamas Į 
Lenkijos kūną, iš tikrųjų nebū
si jos įleidęs į Maskvos kūną.
Ko nerado Europos žemėlapy?

Tyleris Europos specialistas 
sumini vardais valstybes, 
kurias Stalinas numatė kaip 

bazę, iš kurios galėtų plėsti do
minavimą likusiai Europos da
liai: Lenkija, Čekoslovakija, ry
tų Vokietija, Vengrija, Rumu
nija. Bulgarija, Jugoslavija, Al
banija. Europos specialistas ne
rado žemėlapy tarp Stalino pa
verstų savo bazėm — ir Chruš
čiovo tebelaikomų — Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, apie kurias 
jo šefas taip neseniai rašė Lie
tuvos diplomatiniam atstovui, 
kad departamentas ir politikos 
nekeičia ir aneksijos nepripa
žįsta.

Jei Tyler tarp pavergtų jų 
nerado, tai tikrai nėra reikalo 
laikyti Amerikos politiką paki
tus. Greičiau tai tik ženklas at
sitiktinio nejautrumo, pasitai
kiusio net tarp diplomatų, nors 
jiem tokis jautrumas yra esmi
nis dalykas.
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Revoliucija be revoliucinių veiksmų
William L. Ryan iš pasikal

bėjimų su buvusiais komunis
tais Journal American laikraš
tyje pasakoja, kaip Amerikos 
komunistų veikla svyravo pa
gal Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos santykius-
kai atėjo Šaltasis
KARAS:

Partijoje kilo panika, kai A- 
merika apsižiūrėjo k pradėjo 
gaudyti, teisti Sovietų Sąjungos 
agentus, šnipus, įsibrovusius į 
Amerikos valdžios viršūnes ir 
atominius tyrinėjimus. Geras 
tuzinas komunistų veikėjų bu
vo teismo nubausti už agitaci
ja, nuversti valdžią. Naujas vi
daus saugumo aktas įgalino 
valdžios įstaigas sekti ir tik
rinti komunistinių organizacijų 
piniginius šaltinius.

Keletas tūkstančių partijos 
narių dingo iš viešo veikimo. 
Nuėjo į pogrindi ir iš ten vei
kė. Tačiau jų konspiracija bu
vo komedija. FBI juos žinojo 
ir tai davė jiem suprasti.

Kai kurie labiau galvojantie- 
ji pradėjo suvokti, kad valdžia 
ėmėsi priemonių prieš komu
nistus ne dėl to, kad jie ko 
munistai, bet kad jie yra sve
timos valstybės agentai. Kilo 
noras trauktis nuo Maskvos. 
Vienas tokių buvo “The Wor- 
ker” laikraščio redaktorius 
John Gatės, kandidatas į parti
jos vadus. Jis pasakojosi “Jour
nal American” koresponden
tui, su kokiu jausmu jis skai
tęs anglo George Orwell saty
rą “1984”- Joje demaskuotas 
totalizmas rodės kalba apie at
eitį, kurią komunizmas rengia 
Amerikai.

Prisidėjo Stalino mirties ir 
jo įpėdinių kova dėl valdžios. 
Sunku buvo prisiimti nurody
mą, kad komunistai turi tikėti, 
jog Lavrentij Berija buvo A- 
merikos šnipas-

Pagaliau didžiausias smūgis 
ir netikėtas smūgis — 1956 
Stalino nuvainikavimas ir paro
dymas, kad tai buvo bizantiš
ko stilaius monstras. Kaip tuo 
galėjo doras komunistas pati-

MOTERŲ VIENYBĖ — Lithuanian-American Women's Society — 
(steigta 1934 New York e labdarybės, kultūros ir draugiškumo 
platinimui ir Laisvosios Lietuvos idealų bei tradicijų išlaikymui, 

maloniai kviečia visus dalyvauti

JUBILIEJAUS BANKETE ir ŠOKIUOSE 
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6 vai. vak.
HOTEL GRANADA
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keti. Juk taip buvo sakyta, kad 
tai tėvas ir mokytojas, o dabar 
staiga — monstras. Gatės pasa
kojo savo laikrašty paskelbęs 
Stalino pasmerkimo kalbą. Ją 
paėmęs iš “N Y. Times”. Ko
munijai juk netikės “Tšnes” 
skelbimu, jeigu to nebus pa
skelbta “The Worker” laikraš 
ty, - šypsodamasis pasakoja 
Gatės.

KAI CHRUŠČIOVAS TRIUŠ
KINO VENGRUS:

“Ihe AVonker’ ’ redaktorius 
Gatės pasmerkė Sovietų smur
tą Vengrijoje. Tas Maskvos 
smurtas 'buvo didelis smūgis 
partijos narių moralei, o sykiu 
ir nesantaikos obuolys tarp A- 
merikos komunistų. Jei Gatės 
pasmerkė smurtą; jei jis norė
jo nepriklausomybės nuo Mas
kvos; jei siekė net numesti 
nuo partijos pavadinimo patį 
komunistų vardą, tai senajai 
linijai atstovavo William Z. Fos- 
ter. Jis buvo ištikimas Mask
vai ir pradėjo akciją už Gatės 
pašalinimą iš redaktorių. Kon
fliktas baigėsi tuo, kad John 
Gatės pasitraukė iš redakto
rių ir iš partijos. Etikimybė 
Maskvai triumfavo.

KAI KOEGZISTENCIJA
ATĖJO:

Sušvitusi koegzistencija ra
do partiją Amerikoje labai su
silpusią. Narių skaičius iš šimti
nės tūkstančių nukrito iki de
šimtinės ar dar mažiau. Laik
raštis iš dieninio eina tik du 
kartu per savaitę. Nariai, bu
vę jaunuoliai, dabar vidutiniš
kai varo šeštą ar septintą de
šimtį metų- Priimtuoju įsta
tymu komunistai turi registruo
tis kaip svetimos valstybės 
agentai.

Tokią padėtį rado partijoje
Hali, išrinktas į partijos 

vadus 1959. Kilimo jis suomis, 
vadinosi Arvo Mike Halberg. 
Jis vienas ūk 12 nuteistųjų už 
kurstymą nuversti valdžią jė
ga. Nuteistas paliko užstatą ir 
pabėgo į Meksiką. Bet buvo 

prikąibint& ta ten grįžti. Atli
ko bausmę. dar pipiktomąi už 
pabėgint bausmės Briedy ir 
1957 išėję iš. katejhno- Tai 
Maskvai ištirpąs reikėjas, iš
ėjęs loMRft sotoėb. Neseniai 
Maskva gerbė “The Worker” 

metų sukaktį ir Gus Hati 
pristatė, kaip “Amerikos pa
triotą, kuris yra Amerikos val
dančios klasės persekiojamas”. 
Nenorėdamas patekti antru 
kartu į teisingumo rankas už 
kurstymą nuversti valdžią per 
smurtą, Gus Hali dabar skelbia 
šūkį, kuris išjungia iš veiklos 
terorą: “revoliucinė veikla be 
revoliucinių veiksmų”. Tai vi
sai panašiai skamba kaip Ch
ruščiovo skelbiamas guląšas be 
.. .mėsos.

Koegzistencija dabar patogus 
laikas Gus Hali planui — at
naujinti partiją k jos veiklą. 
Veiklą nukreipė keliom link
mėm Viena — kovoti per teis
mą, kad būtų panaikintas rei
kalavimas registruotis kaip sve
timos valstybės atentam, kad 
būtų panaikinta senato vidaus 
saugumo komisija ir taip pat, 
Atst. Rūmuose komisija prieš- 
amerikinei veiklai tirti- Antra 
— dalyvauti rinkimų akcijoje, 
kad būtų išrinkti “progresyvūs 
kongresmanai”. Trečia — da
lyvauti negrų kovoje dėl “pi
lietinių teisių” kurstant rasi
nės neapykantos įtampas iki 
konfliktų. Trečia — taikinti 
Maskvos propagandai už kultū
rinius mainus ir prieš ‘ ‘karo 
nusikaltėlius”. Ketvirta, ir tai 
svarbiausia, išplėsti akciją ‘už 
partijos narių atjauninimą. 
Tam reikalui pats Gus Hali ke
liauja su kalbom po studentų 
buveines ir tikisi jaunų narių.

Dabartiniame Rusijos ir Ki
nijos komunistų konflikte Gus 
Hali vadovaujami Amerikos ko- 
munistai' yra ištikimi Maskvai, 
nors Maskva neturi didelio pa-
sitikėjimo Amerikos komunis
tų partija kaip šaltiniu iš ku
rio galima susirasti naujų pati
kimų šnipų. Gal dėl to, kad apie 
komunistų veiklą ir jos narius 
perdaug žino FBI.

DARBININKAS

JOHN GATĖS

GUS HALL

Ketete padėtis — vyriausy
bės rimti ii kad Sovie
tuose laisvė didėjanti, e visuor 
menėa balsai sąjto priešingai: > 
persekiojimas ta naikinimas 
teks, kad reikią šaukte šaukti 
ta ką nors daryti. Apie tai kal
ba liešuteai, apie tai talką žy
dai. Amerikos žydai tam reika
lui turėjo kongresą. Lietuviai 
tam reikalui turės kongresą 
Washingtone, šaukiamą Alto. 
Dėl to kyla balsai ir spaudoje.

Kodėl tik vieni lietuviai ir — 
ko mes norim

Dirvoje balandžio 17 K.S. 
•Karpius pasisakė, kad didesnio 
svorio būtų, jei kongrese daly
vautų ir latviai bei estai. Pasi
sakė taip pat tik prieš girdėtų 
ir sakytų dalykų kartojimą, 
ęsą jei pakviestas departa
mento atstovas tik pakartos tą 
patį, kad JV nepripažįsta so
vietinės okupacijos, tai tokis 
pareiškimas nepatenkina nei 
mūsų nei latvių nei estų. “Kam 
rengti kongresą vėl tiems žo
džiams išklausyti”- Autorius 
mano, kad reikia nukreipti į J. 
V. vyriausybę tokius prašy
mus: “Kadangi Pabaltijo valsty 
bės oficialiai laikomos pripa
žintos, JAV privalo panaudoti 
visą savo svorį paversti savo 
žodžius kūnu: įvesdinti Lietu
vą, Latviją ir Estiją (jų atsto
vus) į Jungtines Tautas savo

interesus gtoti (dėl to, kad So
vietai laiko jas okupavę) .
Tam reikalavimui iškelti turėtų 
būtį surengta vieša ^tamonabrte 
rija, kuri atkreiptų Ajnąrifcęs
visuomenės ir spaudos 'akis į 
neteisybę, kokią iki šiol vals
tybės departamentas vykdo — 
prisidengus baime, kad nepa
kenktų ' draugingiems ;san- 
tykiams su Sovietais ... Aišku, 
kad ta demonstracija neprivers 
JAV vyriausybę ir Valstybės 
Departamentą pakeisti savo po
litiką • •. Tačiau demonstracija 
■pasitarnautų supažindinimui vi
suomenės, kaip Washingtone 
•pasielgta su oficialiai pripažin
tomis valstybėmis, ir kas tai 
vykdo ir kodėl”.

Kodėl tik; vieni žydai rr tik apie 
vienus žydus?

Keleivis balandžio 15 infor
mavo apie žydų suvažiavimą, 
kuris pripažino, kad Sovietuo
se laužomos Jungtinių Tautų 
chartoje surašytos žmogaus tei
sės, nes ten persekiojama žy-

LIETUVOJE

Lietuvos kvartetas tarptaut. konkursui
Maskvoje balandžio 5-6 buvo 

varžybos, kuriose turėjo būti 
atrinktas kvartetas, skirt a s 
tarptautiniam konkursui Lie- 
že, Belgijoje, š.m. rugsėjo mė
nesį. Varžybose dalyvavo 6 
kvartetai: Maskvos konservato
rijos moterų, Leningrado fil
harmonijos, Armėnijos konser
vatorijos^tttotų, Rygos fil- 
harmonijos ta)Lietuvos. Buvo 
duota ristam privaloma progra- 

hoveno kvartetai ta vienas pa
čių pasirinktinis. Goriausiuoju 
buvo pripažintas Lietuvos 
kvartetas, kuriame dalyvauja 
E. Paulauskas, K. Kalinauskai
tė, R. Kulikauskas ir J. Fle-

Susisiekimas pagal instrukciją
Tiesa balandžio 7 skelbė A. 

Auštrevičiaus epizodą iš susi
siekimo tarp Vilniaus ir A- 
nykščių:

“Prieš kelias dienas, kovo 
dvidešimt septintąją, teko va
žiuoti autobusu į Ukmergę. 
Kaip paprastai, prie kasos bu-

• vo spūstis, ir bilietą gauti pasi
rodė ne taip jau lengva.

Autobusas, keliaujantis marš
rutu Vilnius-Anykščiai į stovė
jimo aikštelę atvyko likus maž
daug dešimčiai minučių iki iš
vykimo laiko — aštuntos va
landos- .Sulipome į jį laimin
gieji — astuoni keleiviai suge
bėję įsigyti bilietus. Autobuso 
durys užsidarė. Gražus būrelis 
žmonių, norėjusių keliauti šiuo 
maršrutu, į autobusą nepateko.

— Kodėl neįleidžiate kelei
vių? — pasigirdo pasipiktini
mo kupini balsai.

— Jie neturi bilietų, —ra
miai paaiškino vairuotojas

Pasirodo, Vilniaus autobusų 
stoties kasose, iki reiso likus 
dešimt minučių, bilietai tam 
reisui neparduodami. Tačiau ar 
negalėtų keleiviai įsigyti bilie
tus pas konduktorių ar vaduo
toją?

— Negalima, — atkirto au
tobuso stoties budėtojas.

— Kodėl?

— instrukcija draudžia, — 
išgirdo keleiviai atsakymą.

Tiksliai nustatytu laiku auto
busas Nr. 562 UV 16-16 išvy
ko maršrutu Vilnius-Anykščiai. 
Šioje trisdešimt dviejų . vietų

Paskiri balsai prieš bendrą priespaudėją Maskvą
' ’ S AU0A • dų religiją. Laikraštis atkreipia

J *" * dėmesį, kodėl žydai kalba tik

mašinoje sėdėjome astuoni ke
leiviai. Kiekvienam iš mūsų 
akyse buvo žmonės pagal ins
trukciją likę stovėti Vilniuje”.

Norint darbo pirštinės gauti
J. Svirilis, melioratorius, Tie

soje balandžio 15 pasakoja, 
kokia tvarka yra įvęsta Šiau- 

jusias darbo pirštines- Rašo:

“Jei atsitiko tokia nelaimė Ir 
nusidėvėjo pirštinės, tai pagar
biai jas saugodamas turi nu
nešti į sandėlį. Ten paklausi, 
ar yra naujų pirštinių, ir pa
prašai išrašyti vežtaraštį. Su 
šiais atributais keliauji pas ati
tinkamą viršininką, kuris pri
valo paliudyti, kad pagal dar
bo pobūdį tau priklauso darbo 
pirštinės. Gavęs tokį patvirtini
mą, keliauji pas medžiagų bu
halterį, kuris iš kartotekos ma
to, ar jas galėjai sudėvėti. Ga
vęs parašą, keliauji pas vyriau
siąjį buhalterį. Jei laimei jį 
randi, tai pakamantinėtas gau
si dar vieną parašą. Jei pas vy
riausiąjį buhalterį sunku patai
kyti, kada jis laisvas, tai pas 
viršininką patekti tikra bėda. 
Pasitarimas — negalima. Posė
dis — negalima- Daug intere
santų, o negi lįsi čia su pur
vinom pirštinėm?

Pagaliau, po gero pusdienio, 
nutykojęs laisvesnį viršininką, 
gauni išganingąjį parašą Po 
to leki pas sandėlininką, kuris 
irgi pasirašo vežtaraštį- Jei per 
dieną viską nuveiki, ji istori
nė ir be galo laiminga. Bet 
taip nėra, nebuvo ir nebus. Pa
rašų reikia surinkti šešis, o kai 
kada ir septynis. Pirštinės kai
nuoja 73 kapeikas. O kiek su
gaišta ir sugaišinta darbo va
landų?”

— tadonazijes partizanų vei
kia Maiaysia valstybėje jau 
apie 1069- Sausio men buvo 
skaičiuojama 400. R. Kennedy 
tarpininkavimas nieko negelbė
jo-

— Vietname balandžio 22 
nužudyto prezidento Diem jau
nesnį brolį Can nuteisė mirti.

— Prancūzija pakartojo sa
vo nusistatymą, kad Vietnamas 
turi būti neutralizuotas.

Londono BBC transliacijas. Te
betrukdo tik į Bulgariją

1964 rl. balandžio 28 <U nr. 31

apie žydų persektajimą Sovie
tuose: ‘teartu tenka pastebėti 
ta klausti, ar nūnai vien tikan- 
tisemitiaKkas tebujoja Sovietų 
Sąjungoje? Ar ten nevaromas 
aplamai ta kitų tautų prievarti
nis virškinimas?

“Ar Lietuvoje- ta kitose So
vietų Sąjungos vietose neužda- 
rinėjami maldos namai, ar ki
tų tautų žmonės ten nėra bau
džiami už tariamąją spekuliaci
ją? Ar jie nešaudomi?

“Ar nėra Lietuva kolonizuo
jama, siekiant ją surusinti? Ar 
Lietuvos istorija nėra falsifi
kuojama? O lygiai taip pat el
giamasi ir su kitomis pavergto
mis tautomis.

“Žydai daug daugiau laimė
tų, jeigu jie savo antisemitiz
mą iškeltų viešumon ir protes
tuotų kartu su kitom Sovietų 
Sąjungos pavergtom tautom.

“Tada įspūdis būtų didesnis, 
ir tokio bendro protesto įteiki
mas prieš visų pavergtų tautų 
persekiojimą būtų daug reikš
mingesnis”.

LEONARDAS VALIUKAS (k.) kalbasi su Kalifornijos respublikonų vei
kėja*. Iš k. į <L kemgr. Gkn Lipscomb, Mrs. Patt Hitt, dr. M. Boyce, B. 
Nelligan. Nuotr. L. Kaniausko.

NIKITOS GULAŠAS BE MĖSOS
Amerikos spauda atkreipė 

dėmesį į sovietinės ir sateli
tinės spaudos pasisakymus apie 
ūkinius trūkumus — apie pre
kių trūkumą, apie prekių blo
gą rūšį. H. Tribūne bendradar
bis surinko pasisakymus iš 
eilės laikraščių. Čekoslovakijo
je skundžias, kad guliašas skar
dinėse esąs visai be mėsos. 
Lenkų laikraštis skundžias, kad 
radijo aparatų gamyba mažėją, 
nes jų negalima eksportuoti^ 
neperka dėl blogos rūšies. “Aš 
sumokėjau už aparatą 2,100 
zlotų (apie 87 dol), ir jis veikė 
tik dvi dienas”. Maskvos laik
raštis škuadžias, kad Ukrainos 
gamybos rašomosios mašinė
lės esančios iš visų blogiausios. 
Iš Ivanovo fabriko nuaustos 
28,000 metrų medžiagos marš
kiniam buvo atmesta kaip 
brokas 11,500 metrą, iš 43,000 
metrų satino pusė buvo netin
kama vartoti.

Tokius faktus surinkęs iš 
sovietinės spaudos, H. Tribūne 
korespondentas daro išvadą, 
kad Chruščiovas ilgai negalės 
ištesėti savo pažado — pavyti 
ir pralenkti Amerikos gamy
bos ir palaidoti Ameriką.

— Europos ūkinė taryba 
Strasbourge pasmerkė de 
Gaulle politiką, kuri esanti 
naudinga Sovietam.

— Italijos komunistų vadas 
Togliatti pasmerkė Kinijos ko
munistų politiką ir jau rengia
si keliauti į Maskvą.

— Maskva paneigė gandus, 
kad ji siekia išmesti Kiniją iš 
komunistinio bloko. Esą prie
šingai — tikisi, kad Kinija ko
vos drauge su visu komunisti
niu sąjūdžiu už “taiką ir socia

lizmą”. Maskvos taktika: skelb
tis, kad eina su Kinijos “liau
dimi”, bet prieš Mao Tsetungą.

Demokratę kandidatas ANTHONY
SADOWSKI
Gime* ir augę* Ozone Parfc. 
ir dabar jau 15 metų, kai gy
vena Woodhaven.
Vedę* prie* 25 metu*, augina 
du aunu*.
Rich Haven demokratų klubo 
pirma*!* viceprezidentą*.

Priklauto Queen« Borough 
B. P.O. Eik* Lodge No. 878.
Yra IV laipsnio Kolumbijos 
vytis.
Aktyviai dalyvauja tarptauti
niam Kiwani* klube.
Našlaičiam ielpti fondo ko
miteto pirmininką*.

Rich Haven vaikų beisbolo 
klube globėja*.

Priklauso PA L policijos jau
nimo komitetui.

vo Real Eatate i*ta>g*.

Richmond - Ozone Park - Woodhaven

BALSUOKIME birželio 2 d. už šį demokratų veikėjų, kad 

| jis galėtų pravest savo teisingų, rimtų ir pažangių politikų. 
•I
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UETUVIŲ DARBAI VATIKANO PAVILJONE
padaryta tik apatinė dalis — Monstrancija bus matoma 
stalas. Jis pats jį išlipdė. Alto- tik tais momentais kai bus iš- 
rius atlietos iš aluminijaus-

Bendram piešiny vaizduoja
mos lyg dvi rankos, kurios su
siglaudę laiko altoriaus stalą. 
Viduje— įsipina spinduliai, o 
tarp jų — stažuota ir orna
mentuota žuvis.

Prie Vatikano paviljono pa
saulinėje parodoje dirbo Metu- 

. viai dailininkai —V. K. Jony*

Daugiausia darbo teko Jony
no ir Shepherdo bažnytinio 
meno studijai. Studija buvo pa
rengusi visą eilę dekoravimo 
planų. Vieną iš jų centrinis .ko
mitetas patvirtino. Pagal tą 
projektą padarytas metalinis 
kryžius viršum kupolo, fronti- 
nė skulptūra, dešimts barelje
finių skulptūrų aplink paviljo
ną, viduje — didysis alotrius, 
monstrancija-

Dešimtį skulptūrinių reljefų 
(11 pėdų aukščio ir 5 pėdos 
pločio) išpildė studijos daili
ninkas D. Shepherd, buvęs V- 
K. Jonyno studentas New Yor- 
ke. Visa kita atliko V. K Jo
nynas.

Metalinis kryžius buvo pats 
pirmasis, kurį dailininkas sku
bino įveikti- Kryžius 42 pėdų 
aukščio. Iš apačios kyla ploni 
spinduliai ir viršuje susipina 
su spinduliais, einančiais iš 
kryžiaus. Paauksuotas kryžius 
dieną atsimuša dangaus fone, 
o naktį gražiai apšviečiamas iš 
apačios. Kryžiaus siluetas leng
vas, primenąs spindulių pluoš
tą. Kryžius prieš kokį porą mė
nesių buvo baigtas ir įkeltas į 
paviljono kupulą, kai dar visur 
riogsojo geležinės konstrukci
jos.

Frontinė skulptūra yra 27 
pėdų aukščio, 21 pėdos pločio. 
Visas skulptūrinis reljefas, už
dėtas ant sienos sulenkimo, su
daro lyg kokio milžiniško inka
ro siluetą. Apatinėje dalyje, 
kairėje, vaizduojama kovojanti 
Bažnyčia. Matosi Avinėlis, Pet
ro raktai, gaidys. Toje pačioje 
apatinėje inkaro dalyje, deši
nėje, vaizduojama kenčianti 
Bažnyčia — angelas gelbsti sie
las iš skaistyklos. Viršuje — 
vaizduojamas angelas su tri
mitu, Dievo Apvaizdos akis. 
Tai triumfuojanti Bažnyčia. 
Viršus ir apačia sujungta mar
ga mozaika, — kur sudėta pa
prastų akmenėlių, spalvotų sti
klų.

Altorius yra koplyčioje, ant
rame aukšte. Dail. V. Jonyno 

VAT1KANO paviljono kryti**, sukurta* Sali. V. K. Jonyno. Nuotr. V. Ma
telio.

statomas švč. Sakramentas. 
Monstrancija labiausiai pa
trauks visų dėmesį, nes joje 
tikrai daug originalumo ir kū
rybinio polėkio. Jos pagrindan 
yra paimtas balandėlis, šv. 
Dvasia, skrendanti žemyn. Ba-

DĄII— V. K. JONYNAS prieš savo skulbtūros,kuri pritvirtina prie Vatikano 
paviljono. Nuotr. V. Maželio.

400 metų nuo Mykolo Angelo mirties
Balandžio 19, kai New Yor- 

ke buvo iškilmingai atidarytas 
Vatikano paviljonas, suėjo ke
turi šimtai metų nuo genialaus 
renesanso dailininko Mykolo 
Angelo mirties- Jo nuostabus 
jaunystės kūrinys tą dieną iš
kilmingai buvo atdiengtas pa
rodos paviljone.

Tą pačią dieną jo mirties su
kaktis buvo atžymėta ir Va
tikane. Popiežius Paulius VI su
kakties proga aukojo mišias 
Sikstino koplyčioje. Kaip žinia, 
ši koplyčia yra išdekoruota My
kolo Angelo (lubose pasau
lio sukūrimas ir Paskutinis teis
mas sienoje). Mišiose dalyvavo 
daug menininkų.

Popiežius iš savo kambario 
lango kalbėjo į šv. Petro aikš
tėje susirinkusią romėnų ir tu
ristų minią, viso apie 20,00 0 
žmonių. Jis pastebėjo, kad da
barties menininkai gali išreikš
ti tiesą ir mūsų laiko balsu, 
kaip tai padarė Mykolas Ange
las savo metu.

Vėliau privačioje audiencijo
je priėmė 81 metų Elina Buo- 
narroti Castelucci, kuri sako
si esanti paskutinė garsiojo 
dailininko palikuonė. Ji yra 
kilusi iš mažo kaimelio prie 
Florencijos, niekada nebuvo 
Romoje ir niekada nematė nė 
vieno Mykolo Angelo kūrinio.

Mykolo Angelo tikroji pavar
dė yra Buonarroti. Ta pavardę 
yra pasirašyta Pieta- Parašas 
yra ant kaspino, kuris juosia 
Marijos krūtinę. Statula buvo 
nukalta 1498-1500 ir pradžioje 
buvo be parašo. Žmonės ėmė 
priskirti skulptūrą kitam auto
riui- Tada Mykolas Angelas iš
kalė savo pavardę. Tai vienin
telis kūrinys, kurį dailininkas

Dirvos novelės konkursą lai
mėjo Andrius Mironas-Nori- 
mas iš Los Angeles. Konkursui 
buvo atsiųsta dvylika novelių- 
Jury kohiisjią sudarė Birutė 
Drungienė, Domas Velička ir 
A.T. Antanaitis. Premijos me
cenatu yra Simas Kašelionis. 
Premija įteikiama gegužės 2 
Chicagoje.

žutė įstatyti ostijai

Paviljono pirmam aukšte yra 
šv. Petro rotonda. K lauko pu
sės aut sienos trijose vietose 
yra iškabinta skulptoriaus Vy
tauto Kašugos iškaltos švini
nės lentos su įrašais iš šv. Raš
to. Vienoje lentoje vaizduoja
ma šv. Petro Bazilika Romo
je — pasaulio katalikų cent
ras, antroje Washingtono ka
tedra — Amerikos katalikų 
centras, trečioje New Yorko 
šv. Patriko katedra — pasau
linės parodos bažnyčia. Lentos 
padarytos ne vientisos, bet su
skaldytos į atskirus gabalus- 
Atrodo lyg kokia medžio luo-

KNYGA APIE GYVENIMO ŠALTINIUS

žakolės. šaka; atskirta nuo me
džio, negali duoti vaisiau s. 
Taip ir jūs be manąs negalite 
nieko padaryti". — sako Išga
nytojas

Iš tų žodžių seka, kad žmo
gus, norėdamas pasiekti amži
ną laimę, galutinį tikslą, turi 
būti vienybėje su Dievu. O to
kioje vienybėje yra tik tas, ku
ris turi Dievo malonę, antgam
tinę Dievo dovaną, duotą mum 
dėl Kristaus nuopelnų, kad ga
lėtume pasiekti dangaus laimę. 
Svarbu tą Dievo malonę gau
ti ir joje gyventi, veikti. Var
gas mums, kada ją praranda
me. Tad tur.me būti nuošir
džiai dėkingi Dievui, kad Jis 
per Jėzų Kristų paliko mums 
sakramentus, antgamtines prie
mones atgauti prarastas malo
nes. Svarbu mokėti ir norėti 
tais sakramentais naudotis.

Sakramentus teikia kunigas, 
Kristaus įgaliotinis žemėje, Dier 
vo -malonių iždininkas. Ar nuo
stabu, kad kunigai nuolatos sie
lojasi, idant žmonės vertintų 
sakramentu^. Jr naudotųsi jų 
teikiamomis malonėmis. Džiu
gu tad patirti, kad kelių kuni
gų pastangomis šiais metais 
birželio pradžioje bus atspaus
dinta puiki knyga apie sakra
mentus- Štai atsiliepimas 
vieno pasauliečio, lietuvių kal
bos žinovo, kuris buvo prašy- 

žiūrėti kalbą:
"Skaičiau, taisiau. -Beskaity- 

negu pataisiau. Jau seniai rei
kėjo mums tokios knygos. 
Tema išdėstyta aiškiai, vaiz
džiau suprantamai, šiltai, su gi
liu įsijautimu ir kai kur, at
rodo, net su Autorię Autoriaus 
pagelba. Visų, o ypač kai ku
rtę giliau paslėptų sakramentų 
iškėlimas j šviesą, daugelį tik
rąja šviesa nutvieks".

Knygą parašė (ir reikalingas 
iliustracijas nupiešė) kunigas 
Stasys Žilys, mokslus baigęs 
Romoje ir dabar gyvenąs šven
to Kazimiero kolegijoje, Ro
moje. Knyga taip pat bus ilius
truota meniškomis kun- A. Ka
zio, SJ. fotografijomis.

Kunigas Stasys Žilys knygą 
parašė paprašytas penkių lietu
vių kunigų, gyvenančių JAV, 
kurie šiais metais mini kuni
gystės sidabrinį jubiliejų. Visi 
penki baigė Kauno kunigų se
minariją, Vytauto Didžiojo uni
versiteto teologijos fakultetą, 
visi penki įšventinti 1939 bir
želio 3 d. Kauno arkykatedroje, 
bazilikoje:

Kauno vyskupijos kunigas, da
bar šv. Jurgio parapijos vika
ras Clevelande;

Kun- Fabijonas Kireilis, Pa
nevėžio vyskupijos kunigas, da
bar šv. Petro ir 9v. Povilo para
pijos vikaras Chicagoje;

Kun. Jonas PakaInHkts, Kau
no vyskupijos kunigas, dabar 
Apreiškimo parapijos vikaras 
Brooklyne;

Kun. Vytautas Pikturna, taip-

rankraščių, stilizuotos, gražiai 
švine iškaltos. Visa skoningai 
sukomponuota.

Skulptoriui V. Kašubai dar 
yra užsakytas sukurti šv. Jono 
Krikštytojo bareljefinė skulptū
ra; užsakyta gana vėlai, tai iki 
parodos atidarymo nesuspėta

kė parodoje išstatytą antikinių 
kryžių kolekciją.

Reikia pasidžiaugti šiuo lie
tuvių menininkų pasisekimu. 
Nors ir neturime savo paviljo
no, kur galėtų pasireikšti mū
sų dailininkai, bet, štai, sveti
mieji pasiteikė mūsų meno pa
jėgas. Pasitelkė todėl, kad ge
rai užsirekomendavo- (p.) 

gi Kauno vyskupijos kunigas, 
dabar Angelų Karalienės para
pijos vikaras Brooklyne;

Kun. Vaclovas širica, kauniš
kis, dabar vienos amerikiečių 
parapijos vikaras Glens Fall 
mieste, New Yorko valstybėje- 

šie penki ‘kunigai, dėkodami 
Dievui už duotą kunigystės ga
lią teikti sakramentus, o taip 
pat pagerbdami visus tais me
tais kunigais įšvenaintus savo 
kurso draugus, ryžosi išleisti 
knygą apie sakramentus. Jie 
apmoka visas knygos spausdini
mo išlaidas. Knygą platins Ne
kalto Prasidėjimo Seselės Put- 
name, Conn. Visos pajamos, 
gautos už knygą, atiduodamos 
jaunimo stovyklai, kurią stato 
tos pačios seselės Putname.

Padėka ir pagarba knygos 
leidėjams. Dieve, duok jiems 
laimingai ir sėkmingai darbuo
tis Dievo garbei, žmonių išga
nymui, mūsų tautos labui. Die
ve, duok, kad jų draugai, kurie 
ištikimai ir dideliu pasišventi
mu darbuojas Lietuvoje, turė
tų galimybės mokinti is išgany- 
man vesti persekiojamus bro
lius ir seseris tėvynėje. Amži
ną atilsi kun. Severinui Butei- 
kiui, kurį nukankino bolševikai 
Lietuvoje ir taip pat kun. An
tanui Trakinskui, tragiškai žu
vusiam karo audrose Lietuvo- 
je-

Seniai reikalinga knyga bus 
gražus paminklas ne tik leidė
jams, bet ir visiems tais me
tais Kauno bazilikoje įšven
tintiems kunigams.

Laukiame knygos — Gyve
nimo šaltiniu — ir vsius kvie
čiame ją įsigyti ir perskaityti.

Aidę literatūros premijai pa
skirti jury komisijon įeina Leo
nardas Andriekus, Kęstutis Cer- 
keliūnas, Alina Staknienė, Leo
nardas Žitkevičius, Vitalis Žu
kauskas. Bus svarstomos 1962- 
63 pasirodžiusios grožinės lite
ratūros veikalai ir atsiųsti ran
kraščiai.

VYTAUTO KASU BOS iškalto* raMB* Vatikano paviljone paMuNnSje parodoje. Nuotr. V. Matelio.

DR. ELENA TUMIENt

ILGAS KELIAS PRIE TIKSLO
Siekti humanitarinių moks

lų doktorato, vieniems gali at
rodyti nesusipratimu, o kitiem 
— herojizmu. Juk šiandieną 
žmonijos akys nukreiptos į erd
vę, planetas, žvaigždes. 2mogų 
vylioja kartu su mokslų pažan
ga vis gausėjančios gamtos 
paslaptys, siekiant giliausių jų 
šaknų — gamtiškai išaiškinti 
pačios gyvybės esmę. Ir štai 
kodėl, ypač šiame krašte, kaip 
teisingai pastebėjo dr. J. Gri
nius, pasinešta į “tiksliuosius- 
praktiškuosius mokslus’ ’ — 
techniką, elektroniką, fiziką, 
chemiją, mediciną... Šių moks
lų specialybės greičiau pasoti
na ir medžiaginės gerovės al- 

O tačiau ir skrisdamos į 
erdves, ir, Ovidijaus žodžiais 
kalbant, nusileisdamas į žemės 
įsčias, žmogus nešasi neramią, 
nemirtingą, dvasią, daugiau 
negu pati gamta paslaptimis 
pripildytą, todėl niekad pikiai 
nesuprastą ir nepažintą, kurio- rašydama meno ir literatūros 
je be paliovos aidi “Viešpaties 
žingsniai”. Tai sielai suprasti, 
jai pažinti ir Viešpaties žings
nių ritmus transformuoti į 
žmogiškosios kūrybos formas 
reikia ne tik inžinierių, chemi
kų, daktarų, bet ir humanita
rų.

Pastarųjų kategorijai prik
lauso ir Elena Voliutė-Tumie- 
nė, kuri garsiajame Pietų Ca- 
lifomijos u-te kovo 30 apgy
nė disertaciją “Levo Tolstojaus 
ir Romam Rollando literatūri
nė giminystė” (‘ ‘Karo ir tai
kos” ir Jean-Christophe” epi
nių dimensijų studija ir aukš
čiausiu įvertinimu gavo filoso
fijos daktaro laipsnį literatūro
je. Prof. Bellė, disertacijos ko-

misijos pirmininko žodžiais, dr. 
Elena Tumienė į pasaulio lite
ratūros žodyną atnešė naują 
“epinio romano” definiciją.

Naujoji daktarė priklauso 
kartai, kuri paties likimo buvo 
skirta tapti “lošt generation”. 
Juk jaunos abiturientės sva
jonių kelią pastojo karas su vi
sais savo palydovais: ugnim, 
badu, “maru” ir bėgimu iš tė
vynės. Tačiau kliūtys Elenos 
Valiūtės svajonių nesužlugdė, 
ir ji įstengė savo asmenyje 
“lošt generation” transformuo
ti “heroic generation”- - Per 
Kauno, Vilniaus, Karaliaučiaus, 
Hamburgo ir Kalifornijos u-tus 
savo svajonių laivelį įvairavo į 
tikslų uostą.

Dr. Elena Tumienė profeso
riauja Immaculate Heart kole
gijoje (nuo 1958) ir Pietų Ka
lifornijos u-te (nuo 1960); porą 
metų lektoriavo Otis meno in
stitute.

Dalyvauja lietuvių spaudoje, 

klausimais. Jos kritikos straips
niai išsiskiria nauju priėjimu 
prie literatūrinių problemų ir 
įdomiu tų problemų traktavi
mu- Tikėkime, kad ateityje dr. 
Elenos Tumienės pavardę daž
niau sutiksime spaudos skilty-

1958 debiutavo eilėraščių rin
kiniu ‘Karaliai ir šventieji’. Jau 
spaudai paruoštas naujas rin
kinys — ‘Žemės ritmas’-

Kelionėje į mokslo viršūnes 
dr. Eleną ištikimai lydėjo ir vi
sokeriopai talkino vyras Her
manas, buv. aukštųjų mo
kyklų Lietuvoje dėstytojas.

Geriausios sėkmės mokslinia
me ir kūrybiniame kelyje.'

J. Kojelis
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MOTINOS DIENOS IŠKILMĖS
Vhiladeiphia, Pa. — Motinos 

dienos minėjimą rengia litua
nistinės mokyklos tėvų komi
tetas gegužės 10 sekmadienį. 
Kviečiama dalyvauti 10 vai- 30 
min- pamaldose šv. Andriejaus 
bažnyčioje. Po pamaldų para
pijos salėje bus bendri pusry
čiai ir motinų paberbimas. Ver
tindami motinos vargus , jos 
meilę ir pastangas mūsų tauti
niame gyvenime, net ir paren
gimų gausoje Motinos dienos 
iškilmių neturėtume pamiršti.

Ateitininkę šventė
Metinėje ateitininkų šventė

je, įvykusioje balandžio 19 jau
nesnio moksleivio ateitininko 
ir jaunučio Įžodžius davė apie 
20 lietuviškojo atžalyno. Ne
daug kuo mažesniam būreliui 
buvo įteikti moksleivių ateiti
ninkų ženkliukai. Šventėje da
lyvavo prel- J. Končius, prel. 
L. Tuluba, iškilmingo posėdžio

KONCERTAS IR SPORTO ŠVENTĖ
Kennebunkport, Me- — Šv. 

Antano berniukų gimnazija 
Kennebunkport, Maine, savo 
naujoje salėje gegužės 17 2 vi. 
popiet rengia metinį gimnazi
jos koncertą. Programoje gim
nazijos choras dainuos lietuvių 
liaudies bei partizanų dainas ir 
lietuvių kompozitorių kūrinius.

šv. Antano gimnazijoje bu
vo atkurti liaudies instrumen
tai — skudučiai, kurie virto 
jau stipriu skudučių vienetu. 
Keturiosdešimt berniukų su 
80 skudučių Sekminių kon
certe gros tautinius šokius, 
liaudies dainas ir simfonijas. 
Be gimnazijos choro ir skudu-

— Šv- Antano gimnazijos va- 
dobybė Kennebunkport, Me., 
širdingai dėkoja Worcesterio rė 
mėjų būreliui už naujai nupirk
tą mokyklai Hamiltono kon
certinį pianą. Pianinas jau at
vežtas ir juo pirmą kartą bus 
skambinama per metinį gimna
zijos koncertą gegužės 17. 

MIELI TAUTIEČIAI'.

PASAULINĘ PARODĄ New Yorke daugelis jūsų. be abejo, 
lankys. Tačiau laikas bus labai brangus, nes kiekvienas norės 
dar pabūti Neiv Yorke ir susipažinti su šio pasaulinio miesto 
Įžymybėmis. Vis dėlto nepamirština, jog už New Yorko yra 

New Jersey valstybė, kuri gausi lietuviškomis kolonijomis.
Viena tokių yra KEARNY. apie 12 mylių nuo Neiv Yorko. 

Nors nedidelė, bet turi kuo pasididžiuoti: nauja bažnyčia, bai
giama Įrengti parapinė mokykla, statomas naujas vienuolynas 
seselėms mokytojoms. jinansiškai pajėgus lietuviškas bankas 
ir du moderniški lietuviški klubai — Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centras ir Lietuvių Politikos Klubas. Abiejii klubii 
puikūs pastatai ir moderniški Įrengimai.

Vykdami Į New Jersey. sustokite KEARNY. pamatysite 
jos kolonijos lietuvių darbštumą ir sugebėjimus, o Lietuvių 
Katalikic Bendruomenės Centre (6 Davis Avė.. Kearny. N.J.) 
ir Lietuvių Politikos Klube (134 Schuyler Avė.. Kearny. N. J.) 
pajusite tikrą lietuvišką nuotaiką, rasite senu pažįstamų. ir iš 
čia išsivešite gražių atmintinų Įspūdžių.

Laukiame atvykstant’.
J. BELZA.

Lietuvių Katalikų Bendruomenės Centro 
Pirmininkas

M. SLUZ1S.
Lietuvių Politikos Klupo

Pirmininkas

LIETUVIŲ BENDRUOMENES mišrus choras Rochestery su dirigentu J. Adomaičiu.

metu sveikinę jaunuosius atei
tininkus. Pagrindinę paskaitą 
— “Ką mums duoda ryšys su 
lietuviškąja visuomene” —skai
tė dr. R. Zalubas iš Washing- 
tono. Programoje “Lėlių teat
rą” parodė jaunučiai (paruošė 
O. Šalčiūnienė), o moksleiviai 
labai vykusiai suvaidino kome- 
dijėlę “Svetimų kalbų mokan
tis”. (p. B Gaspariunienės pa
ruoštas tekstas ir rešizūra). Ko- 
medijėlė, dar geriau apdirbta, 
galėtų tikti ir platesnei visuo
menei-

40 dienu atlaidai šv. Andrie
jaus parapijoje buvo balandžio 
19-21. Ta proga Lietuvos vy
čių kuopa padovanojo bažny
čiai naują lietuvių tautinę vė
liavą.

Kartūnę pobūvi rengia mo
terų atstovybė gegužės mėn. 
9 šeštadienį- a.a

čių orchestro. programoje pasi
rodys ir kitos muzikalinės mo
kyklos pajėgos. Kartu su kon
certu yra jungiama ir gimna
zijos sporto šventė, kurioje da
lyvaus sportiniai lietuvių viene
tai iš Kanados ir VVorcesterio, 
su savo krepšinio komando
mis.

Apylinkės lietuviai yra kvie
čiami atvykti į šia pavasario 
jaunimo šventę. Jaunimas lau
kia visų.

Autobusai į tą šventę organi
zuojami iš Bostono ir Worces- 
terio. Jei kas norėtų prie jų 
prisidėti. Bostone tesikreipia 
pas Subatkevičienę. o VVorces- 
tery į Z. Snarskį-

Gimnazijos moksleiviai jau 
koncertavo šiemet Lovvelly. Na- 
shua. Bostone- Ypatingai gra
žiai buvo primiti Bostono uni
versiteto, kur studentai ir pro
fesoriai sukėlė ovacijas jiems 
už skudučių muziką. Kenne- 
bunkporte bus paskutinis šių 
metų gimnazijos pasirodymas.

Rengėjai

ROCHESTERIO moterų choras. Vidury dirigentas Jonas Adomaitis.

PENKIOLIKA METU SU LIETUVIŠKA DAINA
Rochester, N-Y. — Gegužės 

2 šeštadienį, vietos lietuvių 
bendruomenės choras švenčia 
15 metų nenuilstamo darbo 
ir pasiaukojimo lietuviškai dai
nai sukaktuves. Tai reikšmin
gai sukakčiai pagerbti gegu
žės 2 d- 7:30 vai. šv. Jurgio 
lietuvių kat. parapijos salėje į- 
vyks dainų koncertas- Koncer
tui diriguoja Jonas Adomaitis 
ir buvę to choro dirigentai: 
Petras Armėnas, kuris atvyksta 
iš Los Angeles, ir laukiamas iš 
Chicagos muz. Juozas Strolia. 
Koncerto programa plati ir į- 
vairi. Choras jai ruošėsi apie 
gerą pusmetį. Po koncerto 
bus šokiai, grojant vokiečių or
kestrui, ir kiti įvairumai.

Kai 1949 metais didesnis lie
tuvių tremtinių būrys iš karo 
suvargintos Europos pasiekė 
Rochesterį, senieji vietos lietu
viai, plačiai garsėję savo lietu
višku choru ir jo darbščiais di
rigentais. gausiai rengę dainų 
ir operečių vakarus, ilsėjosi 
ant sukrautų per ilgus metus 
laurų. Karo audra Rocheste- 
rio senųjų lietuvių choro veik
lą nutraukė, kada didelė dalis 
choristų ir chorisčių išėjo gin
ti JAV žydriaspalvės vėliavos 
ir žmoniškumo . ..

1949 metų pradžioje su gau
sesniu lietuvių tremtinių bū
riu Rochesterin atvyko ir mu
zikas Zenonas Nomeika, apie 
kuri tuoj pradėjo burtis nauji 
dainos mylėtojai. Pradžioje su
siorganizavo vyrų oktetas. Jo 
vadovu buvo Z Nomeika. Vis 
daugiau atvažiuojant iš Euro
pos lietuvių, susiorganizavo ir 
mišrus choras, kuris rugsėjo 9 
Tautos šventėje, bažnyčioje ir 
minėjime, pasirodė su giesme 
ir lietuviška daina. Dirigavo 
Jonas Adomaitis.

Rochesterio lietuviii choro švente

1950 metais choras įstojo į 
vietos lietuvių bendruomenės 
apylinkę ir pasivadino Roches- 
terio lietuvių bendruomenės 
choru-

Nors choro vadovai keitėsi, 
bet choristų sąstatas savo bran
duolyje pasiliko pastovus. Il
giausiai chorui vadovavo šv- 
Jurgio lietuvių parapijos var
gonininkas Petras Armonas. O 
nuo 1960 chorui vadovauja Jo
nas Adomaitis.

Choro dirigentais yra bu
vę: Zenonas Nomeika. Petras 
Armonas. Juozas Strolia, a. a. 
Stasys Norkus (pavadavo ser

SUDARYTA LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA
Worcester, Mass. — Prano 

Stanelio iniciatyva, balandžio 
19 įvyko lietuvių organizacijų 
atstovų susirinkimas, kuriame 
įsteigta Worcesterio lietuvių 
taryba, derint organizacijų veik
lai ir plėsti lietuvišką darbą. 
Susirinkime dalyvavo 24 orga
nizacijų atstovai. Priimtas ta
rybos statulas, pagal kurį kiek
viena organizacija siunčia du 
atstovus ir dvejiems metams 
renka penkių asmenų valdybą. 
Į pirmąją valdybą išrinkti: pir- 
min. Pr- Stanelis. nariai — M. 
Watkins, Ig. Pigaga. Pr. Pau- 
liukonis ir J. Garsytė.

Jaunimo meno šventė

Vietos apylinkės iniciatyva 
sudaryta komisija iš Pr- Račiu- 
kaičio. muz. Z. Snarskio ir L- 
Jakubausko surengė jaunimo 
meno šventę balandžio 19 Mai
ronio parke. Pradžios žodį tarė 

gantį Joną Adomaitį) ir Jonas 
Adomaitis.

Per 15 metų choras yra su- 
ruošęs 55 koncertus Rocheste- 
ry ir kaimyninėse JAV ir Ka
nados lietuvių bendruomenėse. 
Keletą koncertų yra surengęs 
ir kitataučiams klausytojams 
bei dalyvavęs tautybių pasiro
dymuose.

Ilgą laiką choras giedojo šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje. Da
lyvavo 1956 ir 1961 metais JV 
ir Kanados dainų šventėse. 
Bendrai choras dalyvavo ir da
lyvauja visur, kur tik atsiran
da reikalas atstovauti lietuviam 
ir lietuviškai dainai.

komisijos pirmininkas Pr. Ra- 
čiukaitis. Programai vadovavo 
Z. Snarskis ir G. Vidūnaitė. 
Programoje dalyvavo virš 30 
jaunųjų: deklamavo, grojo pia
nu, akordeonu, smuiku, daina
vo solo, šoko. Dalyvavo ir šeš
tadieninės lituanistinės mokyk
los chorelis.

Deklamavo L. Pauliukonytė, 
P Gražulis, R. Padolskytė, R. 
Žemaitytė, R. Gražulytė, B. 
Miliauskaitė. R. Klimavičiūtė. 
A- Dabrilaitė, A- Klimavičius, 
E. Palubeckaitė, A. Pauliuko
nytė. D. Matulevičiūtė, A. Dė- 
dinaitė, J. Garsytė ir E. Pau
liukonytė. Pianinu skambino 
A. Dėdinaitė, Ramunė, Regina 
ir Rita Padolskytės, G. Vidu- 

Anksinis jubiliejus
Elizabeth, N J. — L.K.M.

Sąjungos 66 kuopos susirinki-
mas įvyko balandžio 19 parapi
jos salėje. Kun. J. Pragulbickas 
sukalbėjo maldą. Pirmininkė 
Justina Bunienė pravedė susi
rinkimą. Ji padarė pranešimą 
apie iždo stovį ir nuveiktus 
darbus. Kuopa nutarė prisidėti 
prie Sąjungos 50 metų jubllė- 
jinės knygos išleidimo: pasiųsti 
narių fotgrafiją. aprašymą ąr 
Įnešti atatinkamą mokesti

Berta Delasey buvo rimtai su 
sirgusi ir operuota. Dabar jau 
nam:e sveiksta. Ligoninėje dar 
tebeguli Mary Gapšis. Linkime 
abiem greitai sustiprėti-

Mary Martin, sąjungietė pa
sitraukė iš miesto policijos ma
tronos pareigų i pensiją. Ta 
proga jai buvo suruoštos vai
šės. kuriose dalyvavo aukšti 
miesto pareigūnai Sąjungiečių 
vardu pasveikino ir dovaną Į- 
teikė pirmininkė Justina Bunie
nė. Koresp

Choro valdybų pirmininkais 
yra buvę: Jonas Adomaitis, An
tanas Burkūnas, Andrius Ge
minis, Alfonsas Dziakonas, Pet
ras Matiukas, Jonas Mikulio- 
ms. Jonas Pupininkas, Mari
jus Sadonis, Juozas Sodys, Jo
nas Vaičys ir nuo 1964 metų 
pirmininkauja Alfonsas Dzia
konas. Choro akompaniatoriu
mi yra Raimundas Obalis.

Rochesterio lietuvių bendruo
menės choras yra vienas iš 
veikliausių vienetų lietuvių tau
tos kovoje už Lietuvos laisvės 
atstatymą-

Sesėms ir broliams daininin
kams ir jų nenuilstamam diri
gentui Jonui Adomaičiui il
giausių ir sėkmingiausių metų!

A. Sabalis

naitė, M. Kurliandskiatė, L. 
Vaitkus. Z Babickaitė, A. Da
brilaitė, O. Vaitkutė, B. Stat
kutė. N Bazikaitė, L- Mikšys ir 
E. Pauliukonytė. Akordeonu 
grojo E. Meilus ir D. Baltruko
nytė, smuiku — G. Račiukaitis, 
Solo dainavo A. Burdulytė. 
šeštadieninės lituanistikos mo
kyklos konkursinius rašinėlius 
paskaitė M. Kurliandskaitė “Ko
dėl aš myliu tėvynę” ir R. že
maitis “Tėvų meilė”. Mokyklos 
mokiniai, vadovaujami Burdu
lio, padainavo keletą lietuviškų 
dainelių. Mokytojos Dabrilie- 
nės pamokytos mergaitės pašo
ko porą tautinių šokių.

Mergaitės buvo apsirengu
sios tautiškais rūbais. Žiūrovų 
tarpe buvo ne vien tėvai, bet 
ir daug svečių. Diena buvo gra
ži, tad šventė praėjo tikrai jau
kioje pavasario nuotaikoje.<pi

I pavasario šventę
Worcester, Mass. — Gegu

žės 16 ir 17 šv. Antano gim
nazijos Kennebunkporte moki
niai rengia įdomią dviejų die
nų sporto, dainų ir muzikos 
šventę. Gegužės 16 suvažiuos 
aplinkinių vietovių krepšinių 
komandos draugiškoms rungti- 
nėms. gegužės 17 bus gimna
zijos mokinių koncertas.

Šiais metais. Tėvo Bernardi
no O.F M darbštumu, choras 
gerokai pažengė pirmyn. Spor
tininkai paruoš turiningą ir pui
kią programa.

Pranciškonų rėmėjų I sky
rius verbuoja norinčius va
žiuoti j koncertą ir tam reika
lui numato pasamdyti autobu
są. Taip pat iš Vyties klubo 
važiuoja dvi krepšinio koman
dos — jaunių ir vyresniųjų. 
Sportininkai važiuoja lengvom 
mašinom. Z S.

IŠ VISUR
New Jersey Lietuviu Taryba 

paskyrė Rezoliucijoms Remti 
Komitetui 50 dol. auką. Albi
nas Trečiokas, vienas iš valdy
bos narių rašo: “ . • Turim šį 
žygį visomis išgalėmis remti ir 
vieną iš rezoliucijų pravesti .” 
Aukos rezoliucijų žygiui rem
ti siųstinos iždininkui Mf. G- 
A. Petrauskas, 3442 Madera 
Av.. Los Angeles, Calif. 90039.

— Dr. Petras Kisielius, Ci
cero, Ilk, kasmet paremia re
zoliucijų pravedimo žygį šim
tine. Šiais metais savo 100 dol. 
Rezoliucijoms Remti Komite
tui įteikė per LB Cicero apy
linkę Vasario 16 proga.
— Prel. L. Tulaba, šv- Ka

zimiero kolegijos Romoje rek
torius. lankęsis Australijoje, 
dabar vieši JAV. Velykų metu 
buvo Los Angeles ir talkino 
šv. Kazimiero parapijai.

— Rezoliucijoms Remti Ko
miteto biuletenis (News Bulle- 
tin) išsiuntinėtas visiems, ku
rių tik adresus šis vienetas tu
ri. Norintieji biuletenį gauti te
rašo: Mr. R. Bureika. 4109 Tra- 
cy St., Los Angeles, Calif.

— Aušros gimnaziją baigusie
ji Kaune 1924 prašomi atsiliep
ti, ar pritartų minčiai ryšium 
su 40 metų sukaktimi susitikti, 
pavyzdžiui, New Yorke Lietu
vių dienos proga, rugpiūčio 23, 
ar kitoje vietoje ir kitu laiku- 
Rašyt Darbininko redaktoriam 
adresu: 910 Willoughby Avė, 
Brooklyn 21, N.Y.

— Kostas Bartkevičius, 92 
metų, mirė šios savaitės pra
džioje Milford, Conn.; laidoja
mas balandžio 23 iš šv. Mari
jos bažnyčios. Velionis Milfor- 
de išgyveno 65 metus. Buvo gi
męs Lietuvoje, dirbo Milford 
Water Co. Paliko žmoną Vero
niką, tris sūnus, dukterį, 10 
vaikaičių ir 6 provaikaičius.

— Vincas Romajusv 78 
metų, mirė Southington, Con- 
neetieut; palaidotas balandžio 
28 iš šv. Juozapo bažnyčios 
Waterbury. Gimęs Lietuvoje, 
Southingtone išgyveno 40 me
tų, turėjo pieninę. Liko sūnus, 
penkios dukterys, 19 vaikaičių 
ir 2 provaikaičiai.

—o—
BROCKTON, MASS.

Brockton, Mass. Balfo sky
riaus vakarienė bus gegužės 9, 
šeštadienį, 6 vai. vak. Sanda
ros klube. Maloniai prašome 
atsilankyti ir paremti Balfo 
šelpiamuosius- Bus skanių val
gių ir programa.

<■

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a> padeda Investavimų Fondų 
Šerus pirkti, bi sudaro planus 
jaunesniem žmonėm sistema* i- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams. santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St.. B’klvn, N. V. 
11207; tel. TA 7-9518. LA 4-6484

Prof. dr. Antanas Maceina

HIEKSYBĖS PASLAPTIS
svarsto VI. Solovjovo supratime 
La; yra antikristas ir kokia jo rolė 
bei apraiškos pasaulio istorijos 
kūrime.

Ši autoriaus stud ia norėtu būti 
ir pas platintojus. Kaina 4.00 dol 
. . . antikristinių užmačių atidc'gi- 
mas" (A. Maceina).

Išleido Ateitininkų Federacija. 91 6 
W;lloughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
I I22l. Gaunama leidyklos adresu



s..

P

lietuvių tautinių šokių grupė šilainė,' vadovaujama G. Gobienės, dalyvauja lietuvių dienoje pašauDETROITO 
linėje parodoje rujpiūtio 23.

DARBININKAS

Putnamo mergaičhi 
bendrabutyje

Pavasariškos energijos pa
skatintos, nutarėm pagaliau 
pranešti visuomenei, ką SA.S. 
Putnamo draugovė taip tyliai 
nuveikė šiais mokslo metais.

t * ■■
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KRISTIJONO DONELAIČIO VAKARAS CHICAGOJE
Sukaktuvinis vakaras, ruo

šiamas Kristijono Donelaičio 
gimimo 250 mėty sukakčiai pa
minėti, bus gegužės 9, šeštadie
nį. 7 vai. vak.. Jaunimo Centro 
rūmuose, 5620 S. Claremont 
Avė. Vakarą ruošia Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas- Va
karo programą atlieka Institu
to studentai, dėstytojų, muzi
kos ir vaidybos talkininkų pa
dedami.

PROGRAMA

I. PROLOGAS:
1. Vladas Jalcubėnas: ‘ ‘Pre

liudija'’, muzikinis įvadas var
gonais, naujai parašytas Done
laičio vakarui Vydūno ir K. 
Janzo “Amžius po amžių” gies
mės tema. Vargonuoja Myko
las Drunga.

2. * 0 * “Poeto atėji
mas” (vizija). Skaito Milda Pa
kalniškytė.

3. Vydūnas: “Amžius po 
amžių”. Muzika K. Janzo. Gie
da Tėviškės parapijos choras.

Lampsa- 
Mykolas

KRISTI-

nuoja Faustas Strolia. Šią gies
mę Operos choras Į magnetofo
ninę juostą įgiedojo specialiai 
Donelaičio vakarui.

Tik susirinkusios po vasaros 
atostogų, 1963 rugsėjo 22 iš
rinkome naują valdybą: pirmi
ninkė Regina Petrikonytė, se
kretorė Marija Narkutė; iždi
ninkė Rimgailė Kucmaitė. Dva
sios vadas pasiliko kun. St. 
Yla. o sesuo M. Palmira perė
mė globėjos pareigas. Nors ir 
skaičiumi buvome maža drau
govė (tik septynios) bet veikti 
pradėjom energingai.

Draugovės susirinkimuose 
buvo nagrinėjamos ir diskutuo
jamos aktualios problemos: Ra
sių sugyvenimo problema. Pa
saulėžiūros pasirinkimas. Lie
tuvaitės vaidmuo Amerikos gy
venime ir k. Kartu su moks
leivėm suruošėm Kristaus Ka
raliaus šventę ir tradicines Kū
čias, žinoma dar prieš Kalėdas.

Paskutinių dviejų mėnesių 
laikotarpyje gilinomės ateiti
ninkų
principai 
genčių iš 
Diskus! js 
taikymus.
se dalyvavo Putnamo skautės 
ir moksleivės ateitininkės. Vie
name susirinkime dalyvavo iš 
Bostono ir New Yorko draugo
vių pirmininkai ir kiti svečiai.

Prisijungdamos prie kitų or
ganizacijų, dalyvavome Aušros 
skaučių draugovės suruoštame 
šv. Kazimiero minėjime ir Bos
tono draugovės susirinkime. 
Moksleivių ateitininkių 
kviestos, išklausėme kun. 
Celiešiaus paskaitos 
moralė”.

Šiuo metu kartu 
Bostono 
Naujosios 
eitininkų 
Putname.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Gali LO 3-7291

CLEANERS

RICHMOND CLEANERS
Free Pick-Up and Deiviery S rvice. 
Evnert work on Wedding Covvns. 
Slip Covers - Laundry and Shirts. 
VVe operate our own P'ant. -Form.-l 
Wear to Hire. — Mlchigan 1-0303.

112-08 Liberty Avenue 
Richmond Hill. L. I.

RESTAURANTS

Suburban dining vvith a 
Continental flavnr
M A R C P I E R E

Your Hosts:
Peter Corte - Marco Gardenghi

Rte 110. MELVILLE. —.1.
CHapel 9-8221

LA CARAVELLE 
RESTAURANT

Sitperb Fiench Cuisine in an de
gant. intimate atmosphere. Private 
Party Facilities.
33 VVest 55th Street. Neiv York City

JUdson 6-4252

H. W. MALĖ

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas. 910 \Villovghby Avė.. Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1964 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.

Siunčiu už prenumeratą $ , auk*; $ . Viso $

i Parašas)

Dirigentas — Jurgis 
tis. Vargonais palydi 
Drunga. 
n. REFERATAI APIE 
JONĄ DONELAITĮ:

1. Rita Baraitė: Kristijono 
Donelaičio gyvenimas ir raštai-

2- Šarūnas Valiukėnas: Kris
tijono Donelaiičio asmenybės 
bruožai.
III. GROŽINIO SKAITYMO 
ETIUDAS:

Kristijonas Donelaitis: “Žie
mos rūpesčiai”, “Metų” IV da
lis. Skaito: Mykolas Drunga, 
Kristina Grabauskaitė. Uosis 
Juodvalkis, Martynas Lekšas, 
Audronė Lesniauskaitė, Vytau
tas Nakas, Šarūnas Prapuole
nis. Antanas Rauchas, Algis Ri
mas. Raminta Raslavičiūtė. Ro
mas Stakauskas. Danguolė Šu- 
kelytė. Šarūnas Valiukėnas. 
Sceninio apipavidalinimo pata
rėjai — aktorius Algimantas 
Dilėmis ir Instituto dėstytojas 

‘ dail* Adolfas Valeška.

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORI\ Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalu investuoja pelningai iki 
12', ir konservatvviai į trumpalaikes- užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antrus ••mortg.uųe”. namus i>- 1.1. I’-orai n-vitail-iūs. nedidelė ka
pitalo dalis via invi šluojama ir į Akcijų Biržą. Šiuo metu vienos 
akcijos kaina S’0 00. Po birželio. 30 d. ši kaina bus pakelta.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIŪNAS. SPth Avė.. Richmond Hill N.Y.; III 1-6799

arbaSUPERINTENDENT
58 Family — Queens 

Incinerator. Oil Bui nėr. 
Apt.. ar.d yood s;d::rv.

9 AM to 5 PM v.eekclays:
M U 7-5136

A. VEDECKAS. R3 Morycn St.. 
Darbo valandos: šiokiadieniais 6

onn. Tel. 325-09? i 
šeštadieniais 9-4 vai.

principus- Ateitininkų 
buvo aptarti prele- 
mūsų pačių tarpo 

kėlė praktiškus pra
šiuose susirinkimuo-

Elevator.
4 Roont

Teleohenė
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Silver Bell Baking Co.V. DONELAIČIO RAŠTU PA
RODA

Parodoje išstatoma visa, kas 
šio meto sąlygomis beprieina
ma: Donelaičio gyventų vieto
vių padidinti paveikslai, jo iš
likusių laiškų ir rankraščių pa
vyzdžiai. kelių senesnių ir ke
lių naujausių laidų jo raštų eg
zemplioriai, autentiškiausieji 
veikalai lietuvių ir kitomis kal
bomis apie pati Donelaitį ir kt.

VI SUKAKTUVINIS LEIDINYS
Šiai išskirtinei sukakčiai at

žymėti Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas, savo mecenatų 
padedamas, išleidžia ir sukak
tuvinį leidinį, vardu “Kristijo
nas Donelaitis” ,kurio pagrindi
ni turinį sudaro to klasiko pa
sakėčios. Leidinys pasirodys D- 
nelaičio vakaro metu-

Vakaro programa prasidės 
nustatytu laiku Publika labai 
prašoma nesivėluoti.

Į K. Donelaičio gimtadienio 
šventę visus atsilankyti kviečia

Pedagoginis Lituanistikos
Instituas

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON. MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS. Sr.

WHIL - 1430 kil. Medford. Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

pa- 
P 

“Menas ir

SU S.A.S. 
ruošiamėsdraugove

Anglijos metinei at
šventei gegužės 3, 
Regina Pelrikonytė

BOSTON. MASS.
Vedėjas 

STEP. JvuNKUs
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banqa 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18. Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WKOX. Framingham. Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

— IIAVEN RE ALT Y
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

npdiaudimas gyvybės, namų, automobili). baldų ir k. Namų 
vilnas, apdrandos, Livorne Tax užpildymas. Mutual Funds 

in vest avi jos.

Kasdien nuo 9 iki šeštadieniais iki 6 vai

87-09 J^maica Avė., Woodheven 21, N. Y. Tel. VI

parda 
Pinigų

popiet

7-4477

DETROIT. MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA

WJLB. 1400 banga
15756 Lesure. Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

J.i SUPERIOR PIECE GOODS CORP. I»

komiteto

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

r

GRANE SA VINOS & Loan Association

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

Žukausko 
jo “išgy- 
politines

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

e:: Virei™ 3 3544

Galima rau 
tų gėi linu .

IC3-55 LEFFEuTS 3LVD.

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

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 

vadovaujama lietuvių katalikų pa- 
rani’u Pittsbnre’he ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties.

LIETUVIŲ KATALIKŲ
RADIJO VA'. ANDA

WEDO

RAY’S LIQUOR STORE
irairiansios rū’ies amerikiečių ir importuo- 

Didz arsiąs p:r 'rinkimas degtinės ir rmio.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mckeesport. Pennsylvonia 
kas sekmadienį 

nuo 1:35 iki 2:00 vai. popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adresu:
LTTHUANIAN CATTTOLTC BOUR 

W E D O 
mckeesport. pa

į

Mokame nuo 1962 metu vasario 1 dienos

VVATERBURY. CONN. 
WWCO —banga 1240-1000 klc.

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. E d v. M e 1 n i n k a s 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

HARTFORD. CONN.
Ved. ALC. DRAGŪNAVICIUS 

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd.. Hartford 14, Conn.

Tel.: 249-4502
Sekmadienį — 10-11 priešpiet

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA — 
Oak Park. III. AM 1490 klc.: FM 
102.7 megac.. kasdien 10-1'1 vai. r.: 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.: Lietu
viškos vakaruškos r'rm. 7-R vai v

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St.. Philadelnhia 47, Pa. 

HOvvard 7-4176 
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

B. B PlSTKIEWICZ. Pre>
17 nnd Roeknvll Street.

X.-m-'kanvt'

I

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

IV. MUZIKINIS EPILOGAS:
• * * : “Giesmė saulei”. 

Muzika Jono Dambrausko. Gie
da (magnetofoninėj juostoj) 
Chicagos Lietuvių Operos cho
ras. Diriguoja Operos chormeis
teris Alfonsas Gečas. Akompa-

Maloni žinia Marijos mylėtojams!

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

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

GEGUŽĖS MĖNUO
Knygoje yra 31 neilgas skaitymas kiek
vienai gegužės mėnesio dienai. Turiny
je išdėstomos tikėjimo tiesos apie Ma
riją ir Įvairios pamaldumo formos vi
siems suprantama kalba. Kaina $1.50.

Galima užsisakyti adresu:

DARBININKAS
910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11221

Gražiai praėjęs 
mokyklos vakaras
Hartford, Conn. — Balan

džio 18 lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas surengė įdomų 
“Įvairenybių vakarą”. Puikiai 
išpuoštoje salėje, prie gražiai 
uždengtų stalų susėdo daug 
svečių iš Hartfordo ir iš kitur. 
Vakarą atidarė tėvų 
pirm inž. B. Dapkus.

Aktoriaus Vitali© 
humeras sukosi apie 
venimus šeimoje’ ’,
partijas ir k. Du dalyku paskai
tė iš poeto Antano Gustaičio 
kūrybos apie šunį ir apie rea
lizmą ir modernizmą.

Muz Miglovoras Jaras čello 
pagrojo Nina (iš operos “Trys 
dienos” — G. Pergolese), Sici- 
lienne (op. 78 — G. Faure). 
Gavotte (No. 2, op. 23 — D. 
Popper) Elegija iG Faure), Avė 
Maria (F. Schuberto). Akom- 
penavo Brenton Crain, o jam 
padėjo Vitutė Šliogerytė.

Pasibaigus programai, visiem 
menininkam ir publikai padė
kojo pirm. inž. B. Dapkus, o 
E. Šliogerienė visiems progra
mos dalyviams prisegė po gra
žų gvazdiko žiedą

Paskui buvo šokiai, kuriems 
grojo Radionovo orkestras. Pu
blika prie staliukų vaišinosi 
mamyčių paruoštais skaniais 
užkandžiais.

Pelnas paskirtas lituahisti - 
nei mckvklai-

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 
įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių. pobūvių ir kt nuo 
trauku: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

<27 Ridqewood BrooUyo. N Y
Tel. HYacint 7-4677

322 UNION AVĖ. BROOKLYN Į I. N. T. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg'-inių. kori
ja ku. midų - šventėms bei kitokioms progoms
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veidelis per ryškiai pudaį^tas,

nuo rikiuotės arba akių žvilgs-

vavo ir aštuonerių metų šokė
jas.

Labai gaila, kad šioje studi
ja arba jos dalys retai pasiro
do kitose lietuvių kolonijose. 
Dažniau pasirodyti kitur būtų 
visiem pravartu. S. VeBasio—- 
švelnus ir kantrus pedagogas

PAINTNMNT
Nuo 19M Mnmm toaky* 

Grifai aMMh

Mb A. Mto, steigėjas te- 
feMit FMNT4KMNT PRO
DUCTS INK pradėjo sava da- 
žą gamybą- ^sai dažus gamino

DAIROSI savo būrio. 2Nuotr. V. Maželio

Savas baletas—brangi gražmena
VL .BRAZIULIS

•kovskio — Katinas ir katytė, 
F- Schuberto — šokis su kas
pinu, ispanų šokis ir P. Čai
kovskio — Snaigių šokis. Čia

Beveik pusė plačiai išsišako
jusios S. Vdbasio studijos mo
kinių iš Chicagos atvyko i Cle- 
velandą ir davė koncertą ba
landžio 18 Naujosios parapijos noriai pripažįstame pirmenybę 
salėje.

Pirmoje dalyje buvo G. Ver-' 
di — Čigonai, S. Velbasio cho
reografija- Ansambliais plataus 
mosto (per 20 asmenų) kūri
nys leido susipažinti su šokė
jų visuma. Nors jaunutės, net 
jau išlavintos šokėjos nevengė 
svarbių žingsnių, atsakingų šuo
lių, begalinių sukinių ir suktu
kų. Visa tai sujungė kantriai 
ištobulinta plastika, bemaž tiks
liais ritmais ir maloniai besi
skleidžiančiu šiltu, spalvingu 
muzikalumu. Tiesa, visoje šio
je mergaičių grupėje buvo ir 
vienas berniukas — J. Milavic- 
kas.

Antroje dalyje buvo devyni 
atskiri numeriai, kuriuos atli
ko lyg ir solistai kitokia for
ma: Minkaus — Pas de True, 
Variacijos, A. Kalvaičio — Ži
buoklių šokis, W A. Mozarto — 
Turkų šokis, V. J aku bė no — 
Jonukas ir Magdutė. P. Cai-

A. šimaitytei, R. Mainytei ir V. 
Dailidkaitei. Jųjų gabumai, iš
vaizda ir nuojauta aiškiai per
teikia turinį bei nuotaikas- Be 
to, bendrai žiūrovus puikiai 
nuteikė imponuoją momentai, 
lengvutis grakštumas, dailios 
žibuoklės, jaukūs ir puošnūs 
kačiukai, smulkutės, bet švariai 
skraidančios snaigės ir t.t.

Jeigu pasitaikė vienas kitas

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

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

Brazdžio- 
kebauja 
— Vizi-

ir ptttadngo, ri^aoMsū 
faMinti įvairius raĮkah- 
vimus, ypačiai kreipdamas dė
mesį stogų dažam, kad jie ne- 
prateistii vandens.

Bendrovė augo. Jai prireikė 
naujų, didesnių patalpų. Dadnr- 
tinės patalpos buvo įgytos 1918. 
Čia Jacob A. Rice ypač išvystė 
gerus kazeino dažus ir glieji- 
mo medžiagas (Casein Paints 
and Cements).

Naudodamasis pramonėje 
naujais gamybos metodais, Mr. 
Rice buvo vienas iš pradinin
kų, ėmęs dažų gamybai varto
ti titanijaus pigmentą. Kai šios 
vertingos medžiagos atsirado

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patoriMtuti Įrtijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti*

TėL 7-UB*

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Sraulkesnioms informacijoms rašy- 
kite/Bkambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui i R- Europą

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

tuo gerų norų kupinu atžalynu. 
Tokio vadovo choreografija, 
fantazija, šokėjų atranka ir 
kruopštus kūrybingumas yra 
nepaprastai vertintini-

Porą kitokio pobūdžio meno 
akimirkų taip pat iš Chicagos 
atvežė deklamuotoja 
dienė, atlikdama B. 
nio — Per pasaulį 
žmogus, V- Mačernio
jas (dvi). Jeigu mūsų mėgėjų 
tarpe įsigalėjo pavojingą mada 
— deklamuoti ar skaityti, vos 
porą kartų peržvelgus kūrinį, 
tai čia blykstelėjo beveik tai
syklingo, nudailinto, rimtai ap
galvoto deklamavimo pavyz
džiai. Prasmingos ir reikšmin
gos rankos, — vos keletą kar
tų, tik esant būtinam reikalui, 
pastiprinusios žiūrovų įspū
džius, be švaistymosi ir be per
dėto maivymosi.

Dailininkas V. Raulinartis į- 
galino gerai apipavydalintais 
vaizdeliais, nors dar nesutvar
kytoje scenoje, šokėjus bent 
pakenčiamai priimti. Grindys 
buvo per slidžios. Apšvietimas 
gerokai silpnino ir ardė nema
žą efektų dalį- Persiunčiamoji 
muzika tarpais “girgždėjo”.

Kuklus, bet autoritetingas 
mokytojas S. Velbasis ir de
klamuotoja B. Briedienė po 
koncerto karštai pagerbti ir 
apdovanoti. Švelniai padėkojo 
Barzdukienė. Žodį dar tarė ir 
klebonas kun. J. Angelaitis.

Publikos atsilankė per 300, 
žy mi dalis su vaikais-

Kiek teko girdėti, mamytės

ti save vaikus ir šioje meniš
ko šokio srityje, nes tai yra 
naudinga ir sveikatai ir miklu
mui, ir dailumui, ir eisenai, ir 
.. - .skaidresniam gyvenimui.

Pasišventusios rengėjos, AL 
TK Moterų S-gos 35 kuopa, 
lyg ir be nuovargio plušėju
sios, dabar yra tikriausiai pa
tenkintos.

daugiau, ji pasidarė sudėtine 
dalimi dažam, vartojamiem vi
daus ir lauko dažomam. Broo 
tiyme buvo įsteigta nauja 
PAMPODff įmonė pi^nen* 
tiniam dažam gaminti; ji vei
kia sėkmingai ir praduktmgai. 
Dažai gainmami dideliais kie
kiais.

Mr. Rice 1951 pasimirus, į- 
monei ėmėsi vadovauti velio- 
nies sūnus WWiau» A Rice, 
kuris šioje bendrovėje dirba 
nuo 1923 m. Tuo būdu tęsiamos 
Rice šeimos tradicijos, susiju
sios su gamyba vidaus ir lau
ko dažymam, geros kokybės 
dažų bei Riejamų medžiagų (ce
mento)-

PAINT-POINT PRODUCTS 
COMPANY, INC.

99 South Surth Street, 
Brooklyn, N.Y-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
S Cerebiejus, Maspeth, N.Y. 

Kun. M.F. Daumantas, Dear- 
born, Mich. D. Narmont, Cen- 
tereach, N.Y. — po 5 dol.

Po 3 dol.: Kun. Dr. A.. No
rius, P- Samulėnas, A. Sinius, 
E. Vitkus, D Virbickas, Broo- 
klyn, N.Y. S- Jesaitis, I. Oku- 
nis, Flushing N.Y. P. Osmols- 
kis, E. Urbelis, Richmond Hill, 
N.Y. P.J. Šlapikas, Maspeth, 
N.Y. V. Stašinskas, New York, 
N.Y- J- Lipnickas, Woodhaven, 
N Y. A. Vikrikas, St. James, 
N.Y. J. Baltus, Smitbtown, N. 
Y. V. Karutis, Amsterdam, N. 
Y. B. Užemis, Rochester, N.Y- 
■P- Ivaška, S4 Petrauskas, M.D., 
A. Subačius, Elizabeth, N. J., 
A Shatas, Harrison, N. J. A. 
Dulskienė, Keamy, N.J. A. 
Liudvinaitis, Linden, N.J B. 
Covalesky, M.D. Dover, N. J. 
P. Bragauskas, Ridgefield, N. 
J. V. Razminas, Irbingtoa, N. 
J. V. Liukys. Hillside. N. J. S. 
Matyokas, New Market, N. J.

Nuctr. P. Ąžuolo

M. Tankus, New Milford, N-J. 
F. Averka, P. Liauba, So. Bos
ton, Mass. A- Malinauskienė, 
Arlington, Mass. A. Anužis, 
Worcester, Mass., J. Fronckus, 
Methuen, Mass., A- Puzinaus- 
kas, Melrose, Mass., C. Vaiva
da, Mt. Carmei, Pa., Kun. A. 
Paškus, Erie Pa-, M. Jankaus
kienė, K. Silvinskas, Philadelp- 
hia, Pa., A. Juodvalkienė, Z- 
Krasauskas, S. Stanaitis, V. 
Stankus, A. Verškys, Chicago, 
m. A Dagilis, Detroit, Mich-, 
kun. J. Adomaitis, Sheboygan, 
Mich. A. Martus, M.D. Cleve- 
land, Olriė, E. Ribokienė, K. 
Rusinienė, Omaha Nebr- K. 
Ciurinškas, E- Chicago, Ind. E. 
Ratkelis, Culber City, Calif. A. 
Kainauskas, Hartford, Con.n

•Po 2 dol.: A Knilikas, J. 
‘Metyckas, S. Slagus, V. Vai
čiulis, Richmond Hill, N. Y. E. 
Garla, Dr. Regina Saldaitis, 
Woodhaven, N.Y. P- Vasiliaus
kas, Brooklyn, N.Y. J- Jakaitis 
Flushing, N.Y. D- Chubet, Nor- 
wood, Mass., L Vasyliūnas, So- 
merville, Mass., Sesuo M. Imel- 
da, Brockton, Mass., A Daili- 
dis, P. Furmonavičius, Hart
ford, Conn. G- Čeras, James- 
burg, N.J., E- Ubus, Chicago, 
111., A. Arlauskas, Detroit, Mi- 
chigan, N. Kibart, Clinton, Pa. 
J. Svereika, Lawndale, Calif.

Nuoširdžiai dėkingi
T.T. Pranciškonai 

Darbininko leidėjai

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

Prašoma skambinti: 
GE 5-1150

voKNums

41-40

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKŲ STOVYKLA PRIE ATLAMO

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

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

STOVYKLA gražiajame Maine krašte, prie Atlanto, va
dovaujant Tėvams Pranciškonams, prasideda birželio 26 
ir baigsis liepos 31. Atvykti ir Kvykti galima to sezono 
laiku bet kada.
BERNIUKAI priimami nuo 8 iki 15 metų.
STOVYKLOS vadovybė užtikrina kiekvienam fizinį, 
tautinį ir dvasinį atsigaivinimą

Smulkesnių informacijų ir registracijos reikalu kreiptis:

Francisc-an Monautery, Kennebunkport, Maine Tel. (207) 967 -2011

Brooklyn g, N-Y-

-JUVILYIAI 

Aukas* - ėMm - Mme

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntini draugams ir giminėms | bet kurią SSSR dal| 

Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS. 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžiagų 
mot linkiams ir vyriškiAms drabužia^os ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

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

Tel. 268-0068 
.... TL 6-2674 

8-6966 
5-2737 
1-1068 
1-5355 
8-2256 
7-1575

CH 
EV 

. DI
CH

NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ..._....
NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street .... 
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue .... 
BROOKLYN 7, N.Y. —600 Sutter Avenue ....
ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street..........
BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ... 
SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadvvay ... 
BU F FALO A N.Y. — 332 Fillmore Avenue .....
CHICAGO 22, UI. — 2222 W. Chicago Avenue ............ BR
CHICAGO 8, Iii. — 3212 So. Halstead Street ............ WA
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ,........... TO
DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................   VI
GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 
HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............ TO
HARTFORD 14, Conn.- 
IRVINGTON 11, NJ. — 762 Springfield Avė............... ES
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ..............  Rl
YONKERS, N.Y. — 555 Nepperban Avė.......................  GR
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 
LAKEVVOOD, NJ. — 126 - 4th Street ......................... FO
NEWARK 3, NJ___  428 Springfield Avenue ............  Bl
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................... LO 2-1446
PATER8ON 1, NJ. — 99 Main Street ......................... MU
PASSAIC, NJ. — 176 Market Street....... ..................... GR
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė......... PO
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street........ H U
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn. — 6 John Street ........
WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street

- 11333 Jos. Campau 
■200 Franklin Av, Tel. 233 8030,246 0215 

-----  -* 2-4685 
3-0440 
6-2781 
1-2994 
3-8569 
3-1797

sw

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

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCT, N. Y. C.

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

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

WHITE HORSE TAVERN
barat*
PRANAS

restoranai
BRUCAS, savininkas

WOODHAVEN 21, N. Y.
Vlrginia 6-9519_______ ___________

86-16 JAMAICA AVĖ. 
TeL _____________

SAL® VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
Salėje gaM tilpti 100 dalyvių

S & G MEAT MARKET
ANTANA8 VAITKUS, vcOėja*

Av*. VVoedhavM 21. N Y o TU vi e wr> 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVU

MO Graed Stroet, BfUoUya II, N. Y. • Tel STagg 2-4329, 
kstaMni* priima 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato | aame* HatovMku* *kNaaUSta* Ir aOrta* 

----- We tek* *■ ortera apačiai prie* for WMdta<* and Perti**-------

VYTAUTAS KLBCKAS

■k** matote* yctalaama Im 
188B MAMBOM «T6UT 

MOOKLYN &. H.U
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Lietuviu Bendruomenės Xew 
Yorko apygardos kandidatai i 
JAV LB Tarybą balandžio 16 
buvo susirinkę Brooklyno lie
tuvių piliečių klube aptarti bū
dus, kaip išjudinti rytinio pa
kraščio lietuvius dalyvauti rin
kimuose. Šia proga nusistatyta 
per spaudą ir kitomis priemo
nėmis supažindinti plačiąją vi
suomenę su LB siekiais. Posė
dis buvo sušauktas LB X. Y. 
apygardos pirm. J. Šlepečio ini
ciatyva.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Xevv 
York skyriaus valdybą šiais 
metais sudaro pirmininkas A 
Jasaitis, vicepirmininkas E. 
Verba, sekretorius S. Remėza, 
iždininkas A. Mačionis ir val
dybos narys T. Jasaitis. Pirmi
ninko adresas: A. Jasaitis 79 
Barbey St., Brooklyn 7. X.Y 
AP 7-6132.

Pianistė Aldona Kepalaitė 
akompanuos ir išpildys dalį 
programos Xew Yorko vyrų 
choro koncerte gegužės 24 
Franklin K. Lane mokyklos sa
lėje, Wocdhavene.

Lojalumo parodas. Gegužės 
2. šeštadienį, 2 vai. p.p. įvyks 
Xew Yorke visų tautybių loja
lumo paradas. Lietuvių dalyva
vimą organizuoja Xe\v Yorko 
Lietuvių Taryba. Renkamasi 
prieš 2 vai. East 91 Str- (prie 
Madison ir Park Avenue, kam
po)- Visi lietuviai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti, nes yra 
labai svarbu mums gražiai tą 
dieną pasirodyti. Ypatingai 
kviečiamas jaunimas. Paradas 
tęsis ne ilgiau 30 minučių.

Jurginių šventė, skautų ir 
skaučių rengiama gegužės 3 
rekmadienį. Iš ryto 10 vai. 
tuntų sueiga ir skaitymo var
žybos Apreiškimo p-jos salėje. 
11 vai. pamaldos. 12 vai. var
žybų užbaigimas ir dovanu į- 
teikimas skautiškose vaišėse.

Inž. Vladas Dilis su žmona 
Izabele, išvyko į Floridą perai 
savaičių atostogų.

Reikalinga moteris namų 
ruošai dvi dienas savaitėje. Xe- 
reikės virti, nėra mažų vaikų. 
Skambinti 516 LO 1-1571-

Išnuomojamas 4 kambariu 
butas su šiluma, pirmam aukš
te. prie Jamaica linijos, netoli 
Highland Parko- Teirautis va
karais nuo 6vv. tel. TA 7-6617.

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

Redakcija
Administracija .............
Spaustuvė ............ ........
Vienuolynas ..................

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 2-6916
GL 5-7068

Juozas Rajeckas, Lietuvos 
atstovas VVashington, dalyvaus 
Antanės Smetono minėjime, 
kuris bus gegužės 3 Statler-Hil- 
ton viešbutyje, Xew Yorke.

Liet. Kat. Moterų Sąjungos 
29 kuopos mišios ir motinos 
dienos minėjimas bus gegužės 
3. sekmadienį. 10 v- Apreiški
mo parapijos bažnyčioje- Po 
mišių parapijos salėje pusry
čiai.

J. Gaidelio aranžiruota dai
ną šaltyšių pirmą karta Xew 
Yorke išpildys Xew Yorko lie
tuvių vyrų choras savo kon
certe gegužės 24.

Motinų pagerbima rengia 
moksleivių ateitininkų Marijos 
Pečkauskaitės kuopa ir Katali
kių Moterų Taika gegužės 10 
Apreiškimo parapijos salėje- 
Meninę dalį atliks jaunimas.

Vaikų sporto vakaras, ruo
šiamas Lietuvių Atletų Klubo 
mankštų ir plaukymo grupės, 
bus balandžio 28 d. 7 v.v. 
Franklin K. Lane mokyklos di
džioje salėje iDexter Court ir 
Jamaica Avė.) Bus vaikų pasi
rodymas bei įvairios komiškos 
varžybos.

Katrina Kiverienė, gyvenusi 
Ozone Park. kunigo Edvardo 
Kiverio motina, mirė balandžio 
20. palaidota balandžio 23 iš 
Angelų Karalienės bažnyčios 
šv. Jono kapinėse. Laidotuvėse 
dalyvavo vysk. Ed\v. Svvans- 
tromas. XCWC direktorius, pre
latas J- Balkūnas, kun- St. Rai
la. kun. L. Jankus ir iš Vokie
tijos atvykęs kun- Br. Liubi- 
nas.

Ateitininkų Sendraugių su
sirinkimas bus gegužės 3 po 11 
vai- mišių Apreiškimo parapi
jos apatinėje salėje. Bus rodo
ma amerikiečių pagaminta gar
sinė filmą apie Sovietų Sąjun
gos įsibrovimą į Baltijos kraš
tus. Filmas truks apie 15 mi
nučių. Be to prof. A Gylys 
skaitys paskaitą “Dvasios balan
sas ir jo sutrikimai"- Į filmą ir 
paskaitą kviečiama ir visuome
nė.

Baleto šokėjai Violeta Karo- 
saitė ir Jaunutis Puodžiūnas iš 
Kalifornijos, o taip pat jaunųjų 
kanklininkių būrelis. T. Dzikie- 
nės vadovaujamas, atliks pro
gramą baleto ir kanklių muzi
kos vakare, gegužės 17 sekma
dienį Švabų salėje. Po progra
mos bus šokiai. Vakarą rengia 
LB. Xew Yorko apygardos 
valdyba. Pradžia 6 v v.

A. a. Juzefos Staškevičienės 
mirteis metinių proga šv. mi
šios bus gegužės 2 d. 10 vai. 
ryto Tėvų Pranciškonų koply
čioje. 680 Bushsvick Avė.. Broo- 
klyne. X. Y.

RAŠYMO pamoka Maironio šeštadienineje mokykloje. Nuotr. R. Kisieliaus.

RINKLIAVA LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RELIGINEI ŠALPAI

Kun. A. Abračinskas fXor- 
vvood ,MassJ, kun. F. E- Xor- 
butas (Brockton, Mass), ir kun. 
JD. Zuromskis (Lowell, Mass.)

Bostono kardinolas Richard 
J. Cushingas maloniai sutiko 
paskelbti gegužės 3 LKRS die
na- Kardinolas visuomet atjau-
čia lietuvių reikalus, ypač jau
triai ir tėviškai supranta per
sekiojamos Lietuvos Bažnyčios 
sunkias valandas. Prel. P. Ju
rui prašant, kardinolas paskel
bė laišką apie Lietuvos Bažny
čios persekiojimą. Laiškas bus 
skaitomas kiekvienoje lietuvių 
parapijos bažnyčioje Bostono 
arkivyskupijoje. Laiške prašo
ma atjausti ir remti aukomis 
LKRš darbus komunistų perse
kiojamai katalikybei gelbėti 
Lietuvoje.

Prel. P. Jūras Kunigų Vieny
bės pirmininkas, kurs yra ir 
LKRŠ direktorius ren g i a si 
pravesti LKRŠ dieną sėkmin
gai. Pranešimai ir aukų vokai 
jau išsiuntinėti plačiai- Kun. 
Stasys Raila iš Xe\v Yorko ge
gužės 3 sakys pamokslus šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čioje Lavvrence. Mass.

Prel. P. Virmauskis su savo 
kunigais pagelbininkais judina 
visą Bostono lietuvių parapija. 
Bostono lietuviai ir jų drau
gai nuoširdžiai atjaus Lietuvos 
Bažnyčią gilia malda ir atvers 
savo gelbstinčias rankas dos
niai paramai.

Kun. AP. Baltrašiūnas pra
ves aukų diena savo parapijo
je Cambridge. Mass. Jis jau 
anksčiau rėmė ir remia LKRŠ 
darbus.

Balto skyriaus susirinkimas 
įvyko balandžio 11. Pranešimą 
padarė pirmininkas A. Andriu
lionis. Per pastaruosius metus 
įvairiais būdais Balfo šalpai su
telkta 1166 dol. Susirinkime 
išreikštas pasipiktinimas Lietu
voje suorganizuotu 'teismu’, 
kuriame neteisingai apkaltin
tas Balfo reikalų vedėjas kun. 
Lionginas Jankus. Tokie pra
manyti kaltinimai rodo, kad 
Balfas atlieka didelį ir gerą dar
bą. nepageidaujamą Lietuvos 
okupantam. Bostono skyriaus 
valdyba dabar sudaro Antanas 
Andriulionis, .Antanas Bričkus, 
Antanas Vileniškis. Povilas 
Jančiauskas, Alfonsas Baika, 
Vincas Kasakaitis ir Povilas 
Žičkus. Revizijos komisiją su
daro Andrius Keturakis, Jac
kus Sonda ir Edmundas Cibas-

Ruošiama meno paroda Ge
gužės mėn. 1-3 A.L. Tautinės 
Sąjungos namuose Gema Duo
baitė iš Xorwood, Mass-, ruo
šia savo meno kūrinių parodą- 
Gema Duobaitė yra gabi meno 
mokyklos mokinė ir Bosotno 
skaučių draugovės narė.

Bostono lietuvių mišrus cho
ras gegužės 3 sekmadieni ren- 

rūpinasi, kad rinkliava būtų 
sėkminga.

■Visi Bostono arkivyskupijos 
lietuviai kunigai stengiasi, kad 
žmonės arčiau pažintų LKRš 
siekius, būtent, padėti perse
kiojamai Lietuvos Bažnyčiai.

(LKRŠ) 

A. SMETONOS minėjime So. Bostone balandžio 19. Višuje dešinėje — A. šalna, apačioje viduryje paskaiti
ninkas dr. J. Puzinas. Nuotr. P. Plekšnio.

gia metinį savo koncertą. Kon
certas bus Lietuvių Piliečių 
Dr-jos salėje 5 vai. vak. I’rog- j 
rainą atliks iš Cievelando sol. 
Aldona Stempužienė ir mišrus 
choras. Šiai progai choras va
dovaujamas komp. Juliaus Gai
delio, išpildys lietuvių kompo
zitorių įvairias dainas, o ant
roje dalyje atliks daugumą dai
nų iš repertuaro dainų šventės. 
Taigi koncertas bus tartum iš
vakarės prieš tą dainų šventę 
pasaulinėje parodoje. Po kon
certo bus šokiai. Gros naujai 
perorganizuotas Ferdinan d o 
Smito orkestras. Bilietai gauna
mi pas choro narius ir prie į- 
ėjimo. Visi lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami-

Parapijos vakarienė bus ge
gužės 17 d. 5 vai. popiet Lie
tuvių Piliečių Dr-jos salėse. An
trojo aukšto salė parenkama 
senesnio amžiaus žmonėms, o 
trečio aukšto skiriama jauni
mui. Čia tuoj po vakarienės 
prasidės šokiai. Pakvietimai ir 
bilietai buvo išsiuntinėti paštu 
visiems parapiečiams. Jų taip 
pat galima gauti pas komite
to narius, klebonijoje arba prie 
parapijos bažnyčios durų pas 
Nellie Grabol-

P- Casey savo tėvelio atmi
nimui šv. Petro parapijos baž
nyčiai paaukojo mišiom žalių 
rūbų, šv. Aliejams indelius, ko
munijos dalinimui lėkštelę ir 
ampules. Parapijos klebonas 
prel. Pr. Virmauskis už auka 
išreiškė padėką.

Česlava Aleksonienė, išlaikiu
si namų pirkimo ir pardavimo 
tarpinnikės egzaminus, pradė- 
dėjo dirbti Hannono įstaigo
je. 160 Independence Avė. 
Quincy, Mass-

WILLIAM J. DRAKE
dragūnas

ADVOKATAS

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

Tel. Hlckory 1-5220

Pataisysiu Jūsų Televiziją 

gerai ir pigiai

JONAS ŽILINSKAS
629 E. Sixth St.. S<>. Boston

Tel. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AR0M1SKIS
( A RM AK A U S KAS) 

Graborius-Balsamuolojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

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

Lieensed Manager
&- Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRAEORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.J. B. SKALI N S
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Perkvvay Station) 
VVOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI
La i dot: i vių di rėkt ori u s 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

MAIRONIO mokyklos kaukių vakare. Nuotr. R. Kisieliaus.

Lietuvos prezidento ANTANO SMETONOS mirties 20 metu sukakties 
minėjimas, kurį ruošia 25 New Yorko lietuvių organizacijos, įvyks 
sekmadienį, gegužės 3

Tą dieną už prezidento Antano Smetonos vėle bus pamaldos visose New 
Yorko lietuvių katalikų ir evangelikų bažnyčiose ir pasakytas atitinka
mas pamokslas.

Minėjimas - akademija bus 4 vai. popiet. Statler-Hilton viešbutyje. 7th 
Avenue ir 33 gatvės kampas. New Yorke.

Kalbės šen. Kenneth B. Keating ir T. Juozas Vaišnys S.J.. iš Montrealio. 
Meninėje programoje Irena Veblaitienė skaitys iš Ant. Smetonos raštų, 
dainuos Irena Stankūnaitė, akompanuojant muz. J. Stankūnui, ir operetes 
choras, vadovaujamas muz. M. Cibo.

Įėjimas Į minėjimą-akademiją auka 2 dol.. kartu su iškilmingais pietumis 
10 dol.

Minėjimui Ruošti Organizacijų Komitetas

FUNERAL HOME 
197 WEBSTER AVĖ. 

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Cambridge. Mass. 

NOTARY PUB1 te 
Patarnavimas dieną ir naktį 

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

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadsvay

So. Boston. Mass. 
Priešais miesto teismo ritmus

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose atydžiai iš
pildomo kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti niūs'i patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose

Joseoh C. Lubln 
Funeral l'ircctor

Telefonas: 268 - 5185

l


