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Baltųjų Rūmų vizitai šios dienos politikoje
4

Baltuosiuose Rūmuose prieš 
savaitę buvo priimtas Anglijos 
min. pirmininkas H. Wilsonas. 
Penkių dienų vizito atvyko ir 
balandžio 20 buvo priimtas Ita-

Prezidentas iškilmingai priėmė sąjungininkus Anglijos ir Ita
lijos pirmininkus, atidėjo vizitą JAV kritikuojančiam Shastri

džio 20 paskelbė visai atsisa
kąs nuo vizito. Indijos propa
ganda aiškino, kad tai esąs pa
žeidimas Amerikos Indijos san
tykiam. ir laikas jo ilgai ne-

lijos min. pirmininkas Moro ir 
užsienių reikalų min. Aminto- 
re Fanfani Pastarasis priimtas 
su garbės šūviais, išrikiuota 
sargyba, pakviestas net Į vy
riausybės posėdi.

Prezidentas pademonstravo 
dideli palankumą Italijos min. 
pirmininkui, kuris yra aiškiai 
atsistojęs Amerikos politikos 
pusėje, įsakmiai parėmęs Ame
rikos politiką Vietname, o pats

yra reikalingas paramos Italijos 
ūkiniam gyvenimui sustiprinti. 
Vizitu pabrėžtas bendradarbia-

Turėjo būti birželio mėn. dar 
Pakistano ir Indijos min pir
mininkų vizitai. Bet preziden-

Priimtieji svečiai: Italijos Aldo Moro ir Anglijos Wilsonas

vimas tarp Jungtinių Valstybių 
ir Italijos, toki pat bend* 
radarbiavimą reiškė Anglijos 
min. primininko priėmimas, o 
taip pat Berlyno burmistro W. 
Brandto 10 dienų vizitai Ame-

tas pavedė valstybės departa
mentui abudu, vizitus atidėti. 
Valstybės sekretorius turėjo 
surasti diplomatinius motyvus 
— būsiąs tai nepatogus momen
tas. kada Kongresas ima svars-

SELMA IR VIETNAMAS: kovotojai tie 
patys del vieno ir antro

Robert ypačiai kito į akis balandžio 
17 “žygyje į Washingtona" pro
testui prieš Ameriką Vietna - 
me. Organizacijos “ Student 
Non-Violent Coordinating Com
mittee" isutr.: SnickK kuriai va-

Rowland Evans ir
Novak (H. Tribune) pranešė 
faktus, iš kurių kyla klausimas: 
ką bendra turi kovotojai už 
‘•pilietines teises" Alabamoje 
ir kitur su kovotojais už Amcri-

rikoje. Tai netiesioginis atsaky
mas Prancūzijai, kuri skiriasi 
ne tik nuo Amerikos, bet ir 
nuo tų Europos kraštų, bend
radarbiaujančių su Amerika ir 
atramos mėgina ieškoti Sovie
tuose.

DEL VIETNAMO: 
nauji Amerikos 
žingsniai
Amerikos vyriausybė reiškė 

nusivylimą, kad kcmunistai at
metė prez. Johnsono siūlytus 
“besąlyginius pasikalbėjimus“. 
Vyriausybė numato dabar su
stiprinti veikla, kuri vestų i 
greitesni laimėjimą Vietname. 
Apie tos veiklos būdus balan
džio 21 konkrečiau pranešė ap-

tyti užsienio paramą. Tačiau 
Indijos min. pirm...Shastri sup
rato šį diplomatinį gestą ir pa
sijuto labai įžeistas — balan-

užgydys.
Tarp tikrųjų priežasčių, ku

rios paveikė prezidentą pasta
ruosius vizitus atidėti, buvo Pa
kistano demonstratyvus bičiu- 
liavimasis su kom. Kinija ir In
dijos min. pirmininko Shastri 
vieša kritika Amerikos politi
kai su išvada, kad Amerikos 
bombos Vietname turi būti su
stabdytos-

Prezidentas, atidėdamas vizi
tus. davė suprasti, kad Ameri
ka turi priemonių parodyti sa
vo nepasitenkinimui ar pasiten
kinimui dėl elgesio tų valsty
bių, kurias ji remia politiškai 
ir ūkiškai. Tai nereiškia, kad 
Amerika pakeis savo parama 
Indijai. Tai tik “davimas supras
ti. kad Amerikai nėra vis tiek, 
kaip su ja elgiamasi.

saugos sekr. McNamara, grįžęs 
iš karinio pasitarimo Honolulu. 
Būtent?

Atidėtieji svečiai: Indijos min. pirm. Shastri ir Pakistano 
prez. F^an Ayub.
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kos pasitraukimą iš Vietna
mo?

Mini, kad Pennsylvanijcs val
stybiniame universitete studen
tų mitinge buvo rodomas ang
lų kalba filmas, pagamintas 
Vietnamo komunistų. Laikraš
tininkai kreipia dėmesį ne į 
tai. kad filmas buvo komunistų, 
bet kad tą mitingą globojo or
ganizacija. vardu “Committee 
on Racial Equality“ (sutrumpin
tai: CORE), karinga organizaci
ja “pilietinėm teisėm" ginti, 
bet šiaip nesiverč-anti užsienio 
politika. Betgi paskutiniais mė
nesiais pastebėta, kad kovoto
jai prieš Amerikos buvimą Viet
name ir kovotojai už negrų tei
ses Amerikoje ima sutapti. Tai

dovauja James Forman, karin
gieji atstovai nori suplakti vie- 
riybėn “pacifistus” — kovoto
jus” už taiką Vietname" ir ko
votojus už “pilietines teises“ 
Mississippi. Alabamoje ir ki
tur. nes, jų aiškinimu, tiek 
Vietname, tiek Mississippi. Ala- 
bamoj. vykstąs imperialistų ka
ras prieš spalvotuosius gyven
tojus. Paties Foiman pažiū
rom. Amerikos bendruomeninio 
gyvenimo pagrindai esą supu 
vę. tad jų griovimas tiek vidu
je. tiek užsienio politikoje esąs 
naudingas.

— padidinti P. Vietnamo ar
miją: prie jos 575.000 pridėti 
dar 160.000; tam reikalui A- 
merika padidins piniginę para
mą iš 207 mil. iki 330 mil. me
tam.:

— Amerika padidins savo 
personalą P Vietnamo kariuo
menei apmokyti: dabar esą iki 
33.000:

— sustiprins apsaugą, kad 
iš jūios pusės infiltracijai bū
tų užkirstas kelias: lig šiol kas
dieniniai bombardavimai dau - 
giau naikino sausumos kelius 
infiltracijai iš š. Vietnamo.

ESTIJOJE: koks gyvenimas ten . . .
Prancūzų pi otastantų mėne

sinis laikraštis “Tant qu'il fait 
jour“ kovo mėn. nr. pirmuoju 
straipsniu įdėjo Paryžiaus pro
testantų teologijos piofeso- 
riaus J.G.H Hoffmanno infor
maciją apie “Bažnyčią Estijo
je". Informuoja dvi pusės. Vie
na — kaip Bažnyčios padėtis 
pristatoma užsieniui.

Esą Estijos evangelikų ar
kivyskupas Jaan Kiivit tarptau-

Režimą išgelbėjo 
Mask vos agentai
Bulgarijoje komunistinė 

spauda pripažino, kad pervers
mas prieš Maskvai ištikimą mi
nis pirm. Živkovą buvo rengia
mas įvykdyti balandžio 14 cen
tro komiteto posėdžio metu. Tu
rėjo būti suimti visi politbiu- 
ro nariai ir atsistoti kiti komu
nistai. kurie skirtųsi nuo Mas
kvos Bet sąmokslas buvo žino
mas sovietų saugumui jau ko
vo mėn., ir laiku perversmas 
buvo likviduotas.

PRIEŠ IR Už: dem. Fulbdghtas pasisakė prieš dem. 
Johnsono politiką, resp. vadas Dirksenas pasisakė už 
dem. Johnsono politiką.

— Anglijos buv. min. pirm. 
Edenas pritarė Johnsono poli
tikai nepertraukti Vietname 
oro atakų.

— Baltieji Rūmai balan
džio 21 paaiškino, kad pa
kvietimas Indijos min. pirmi - 
ninkui atvykti tebegalioja — 
tik vėliau, kada nors vasarą.

— Jugoslavija neremia kom. 
Kinijos reikalavimo, kad Ame
rika pasitrauktų iš Vietnamo ir 
tada imtų derėtis. Tokis reika
lavimas nesąs realus — paaiš
kinęs Jugoslavijos užsienių rei-

DEL VIETNAMO: komunistų grasinimas
Kom. Kinijos vyriausybė ba

landžio 20 paskatino organi
zacijas. kad jų žmonės būtų 
pasirengę vykti i Vietnamą. 
Bet pridėjo: jeigu J. Valstybės 
plės karą. Tą pat dieną valsty
bės sekr. Rusk paaiškino: tai 
nepaveiks Amerikos nusistaty
mo padėti P. Vietnamui gintis 
nuo komunistų agresijos

— Miami balandžio 20 su
imtas kovai su narkotikais biu
ro šefas ir du miesto detekty
vai. Visi kaltinami ėmę kyšius

Ir Castro nori pasižymėti:
Castro siusiąs į š. Vietna

mą “savanorius” — Migų lakū
nus. gal priešlėktuvinių raketų 
batalioną.

— Alabamos gubernatorius 
Wallace paskatinęs baltuosius 
registruotis, nes paaiškėjo, kad 
baltųjų esą daugiau neužsire - 
gistravusių nei juodųjų.

— Alabamoje nušautos Mrs. 
Viola Liuzzo žudikus išaiškino 
labai greitai, nes tarp jų buvo

Raketos Vietname
Valstybės departamentas ba

landžio 16 patvirtino, kad A- 
merikos lėktuvai pastebėjo prie 
Hanoi įrengiamas sovietines 
priešlėktuvines raketas. Vyriau
sybės patarėjų buvo svarsto - 
mas klausimas: ar sunaikinti 
įrengimus, kol jie nebaigti. O 
baigti jie bus greitai.

Prezidentas nepritaria, kad 
oro atakcs š. Vietname būtų 
perkeltos ir į Hanoi; atakos tu
ri ribotis kariniais ir susisieki
mo taikiniais ir vengti civilinių 
gyventojų bombardavimo

— U Thant, J. Tautų gen. 
•sekretorius, šaukėsi į Amerikos 
spaudos leidėjus, kad paremtų 
jo pastangas sustabdyti Vietna
me oro atakas ir pradėti dery
bas.

— N.Y. Times sustiprino vėl 
pasisakymus prieš vyriausybės 
akciją Vietname. Hearsto spau
da sustiprino pasisakymus 
prieš N.Y. Times. Lippmanno, 
Restono politiką.
SOVIETŲ — KINŲ mainai

Newsweek žiniom. Sovietai 
davė kom. Kinijai Įrengimus 
bent dešimčiai raketų bazių už 
tai. kad Kinija praleistų per sa
vo teritoriją Sovietų ginklus Į 
S. Vietnamą.

— Sovietai Berlyno srity ba
landžio 19 paleido ore meta

kalų ministeris Anglijos mi- 
n isterini

iš narkotikų prekiautojų —mė
nesiui iki 2,000 dol.

agentas, dirbęs su jais 6 me
tus.

lines dulkes Vakarų redaram 
kliudyti. Vakarai protestavo.

linėje liuteronų konferencijo
je Helsinky 1963 rugpiūčio mė
nesį informavo spaudą, kad 
"jo krašto religinis gyvenimas 
yra normalus”. Tą pat jis kar
tojo Paryžiuje, kai jam teolo
gijos fakultetas suteikė dakta
ro laipsnį. Tą pat sakė pereitą 
vasarą Uppsalos arkivyskupi
jos šventėje.
. Estijos lankytojai — rašo 
prof Hoffmannas — išleidžia
mi iš Estijos taip pat su įspū
džiais, kad bažnyčiose esanti 
laisvė, giedami choralai; kad 
jiem neteko lankytis ateistinės 
propagandos konferencijose nei 
patirti valdžios represijų prieš 
bažnyčią bei tikėjimą.

Tokis sudarinėjamas įspūdis 
užsieniuose. Prof. Hoffmannas 
tad ir duoda tikrosios padėties 
faktus apie tikėjimo padėtį Es
tijoje; kaip religinės šventės, 
religiniai leidiniai uždrausti, re
ligija spaudoje pajuokiama, a- 
teistinė propaganda institu
tuose. mokyklose varoma, dva
sininkų paruošimas suvaržytas. 
Profesorius pastebėjo, kad dva
sininkus paruošti būtų galima 
kaimyninėje Suomijoje. Bet to 
neleidžia komunistinė Sovie
tų valdžia, nes “ateizmas yra pa
čios vyriausybės veiklos ele
mentas“. Dvasininkai yra pri
veisti melstis už valdžią, kuri 
stengiasi krikščionybę sunai - 
kinti. Jei išleidžia Į užsienius, 
tai tik tuos, kurie yra Įsiparei
goję tarnauti partijai ir jos 
propagandai Jie yra Įpareigoti 
nepasakyti ir kraštui, ką jie 
matę užsieniuose net apie sa
vosios Bažnyčios reikalus.

Tokia padėtis — sako Hoff
mannas—yra Estijoje ir kitose 
dviejose Baltijos valstybėse, ku
rias ypatingai stengiasi laikyti 
tylos sąmoksle, nors Jungtinės 
Valstybės ir Nato blokas jas 
de jure pripažsĮta. Hoffmanno

Ko siekia sekretariatas ry
šiam su ateistais ir kokios 
galimybės dialogui tarp 
Vatikano ir komunistų

Vatikane sudarytas naujas 
sekretariatas ryšiam su netikin- 
čiaisiais, ateistais. Sekretariato 
prieky pastatytas Vienos arki
vyskupas kardinolas Franz Koe
nig. derėjęsis Vatikano vardu 
su Vengrijos ir Čekoslovakijos 
komunistiniais režimais.

Kaip naujos Įstaigos vadovas 
kardinolas dėstė spaudai savo 
pažiūras į sekretariato tikslą ir 
metodus jam siekti- Jo pažiū
ras perdavė The Tablet gana 
neaiškiau N.Y. Times labai aiš
kiai formuluotas.

•
Naujo sekretariato tikslas 

pagal Times informaciją — ne 
kovoti su netikinčiaisiais ir ne 
juos atversti, bet juos supras
ti. Abidvi pusės, vadinas, tikin
tieji ir netikintieji, turinčios 
suprasti, kad “mes turime gy
venti drauge tame pat pasau
ly. Jei jie kovos prieš mus. tai 
mes negalėsime gyventi drau - 
ge. Mes turime surasti susipra
timo pagrindą. Aš' netapsiu 
ateistu, o jis netaps krikščio
niu ar kataliku. Bet aš tikiu.— 
kalbėjo kardinolas— kad ateis
tas pradės suprasti, jog nėra 
įmanoma nukariauti tikėjimą, 
nes pasauly tiek daug žmonių, 
kurie prie tikėjimo yra prisiri
šę ir niekados jo neatsisakys"-

Apie kokius netikinčiuosius 
čia kalba kardinolas, siūlyda
mas susipratimą, sugyvenimą, 
koegzistenciją?

Kardinolas skyrė trejopus 
ateistus. Pirmiausia tai žmonės, 
kurie gyvena be religijos — 
praktiniai ateistai. Jų pavyz
džiu nurodė tuos, kurių yra 
Jungtinėse. Valstybėse ir-kitjr 
Vakaruose. Jie prieš tikėjimą' 
nekovoja, o tik jį praktiškai ig
noruoja. Antras kardinolo nu
rodomas tipas — tai “doktrini
niai ateistai". Jų pavyzdžiu nu
rodė Vokietijos humanizmo są
jūdį. Trečias tipas esąs ateiz
mas. remiamas valstybės, kaip 
jos sistemos dalis. Tokio tipo 
pavyzdžiu nurodė ateizmą, “ku 
rį turime Rusijoje”.

Kard. Fr. Koenigas

Kardinolo ir yra pagrindinis 
rūpestis ne sugyventi su tais 
praktiniais ateistais, agnosti
kais. .kuriem religija nei šilta 
nei šalta, bet su trečio tipu a- 
teizmu—su komunistiniais re
žimais, kurie kovoja prieš reli
gija-

Kodėl su jais? Ir kaip su jais 
kardinolas nori pradėti dialo
gą?

Kardinolas: “Mes turime mi
lijonus katalikų. gyvenančių 
anapus geležinės uždangos . .. 
Jie laukia kokios pagalbos. Gal 
būt. šiuo keliu mes galėsime 
rasti kokį būdą padėti jiems 
išgauti tam tikras laisves jų 
tikėjimui".

Times kartojo taip pat kar
dinolo žodžius, kurie rodo, ko
kiu būdu jis mėginsiąs įtikinti 
komunistinius režimus atsisaky
ti nuo represijų prieš tikėjimą. 
Dialogas pagal kardinolą turė
tų išskirti politiką iš diskusijų. 
“Aš visada sakysiu, kad aš ne
kalbėsiu apie politiką . •. Aš ne
kovosiu prieš politinę sistemą”. 
Mėginsiąs taip įtikinėti: “Jūs 
turite savo krašte dviejų kla
sių—sistemą. Tie, kurie yra 
ateistai, yra aukštesnioji klasė. 
Tuos, kurie yra su tikėjimu, 
jūs laikote antros klasės pilie
čiais. Tai prieštarauja jūsų 
skelbtiem idealam ... Aš norė
čiau įtikinti juos, kad valsty 
bė turi laikytis nuošaliai nuo 
tikėjimo reikalų"

Kas kardinolo pažiūrose nau
jo? Ir kaip jos vertintinos?

informacija yra pastanga bent 
tarp Prancūzijos protestantų tą

...vadinamas normaliu
tylos sąmokslą demaskuoti ir 
parodyti tikrosios padėties fak
tus. Toliau jis pasiryžęs skelb
ti tokius faktus iš Latvijos ir 
Lietuvos religinio gyvenimo.

Neimi pas popiežių 
Pauliu

Popiežius Paulius priėmė pri
vačioje audiencijoje italų socia
listų vadą Nenni ir kalbėjos1 
su juo 50 minučių. “Nenni pir
mas italas socialistas peržengė 
Vatikano slenksti”, gyrėsi soc. 
laikraštis “Avanti”. Kiti socia
listai tuo piktinosi beveik kaip 
“išdavimu”.

Kodėl Nenni pasiprašė audi
encijos? Nenni, Stalino laurea
tas, bendradarbiaująs su komu
nistais, dabar koalicijoje su kr. 
demokratais. “Time” žurnalas 
priminė, kad Nenni buvo atsi
lankęs i aerodromą išleisti po
piežiaus į Šv. žemę, atsilankė 
grįžtant popiežiui iš Indijos, da
lyvavo New Yorke popiežiaus 
Jono XXm enciklikos pagerbi
me. Nenni nėra paslaptis, sako 
Time, kad prieš trejus metus 
socialdemokratų vadas Saraga- 
tas. jo konkurentas, priėmė ka
talikybę; Nenni turi prieš akis 
galimybę, kad kr. dem. gali 
rinkimus pralaimėti, ir tada 
kandidatas į min. pirmininkus 
galėtų būti Nenni. Ką reiškia 
geri santykiai su Vatikanu, jis 
matė iš Adžubėjaus atsilanky
mo, kuris davė 1963 rinkimuo
se komunistam 18 proc. balsų 
prieauglį.

Jei kardinolo pažiūros yra 
teisingai perduotos Times ko - 
respondento, tai jos nėra nau
jos tarp Europos teologų- Nuo 
1950 mokytieji Europos teolo
gai straipsniais ir veikalais ėmė 
kalbėti apie dialogą tarp Baž
nyčios ir bolševikų. Apie jų 
pažiūras lietuvių visuomenę bu
vo painformavęs ir įspėjęs 
prof. A. Maceina jau 1957 (Į 
Laisve Nr. 12 str. “Trvs euro
piečio iliuzijos komunizmo aki
vaizdoje"). Nauja dabar tėra 
tai. kad atskirų teologų mintis 
siekiama perkelti į Vatikano įs
taigos praktiką.

Ką ši praktika duos? Ar ji 
palengvins tikinčiųjų komunis
tiniame režime padėti? Atsaky
ti galima teoriškai — išeinant 
iš komunizmo doktrinos. Tuo 
keliu prof- Maceina tas koeg
zistencijos galimybes įvertino 
kaip europiečių iliuzijas. Kaip 
iliuziją tenka atmesti ir dabar
tini tikėjimą, kad iš dialogo pa
siseks išjungti politiką. Komu
nistam Bažnyčia bei tikėjimas 
yra ta pati politika. Kitas at
sakymo būdas — sekti, stebėti 
koegzistencijos faktus ir ver
tinti. ką atskiras faktas duoda 
sovietų politikai ir ką duoda 
Bažnyčios laisvei. Pvz. pirmas 
dėmesio vertas faktas buvo N. 
Chruščiovo žento atsilankymas 
Vatikane. Bažnyčia iš to laimė
jo laisvę kaliniui Ukrainos ar
kivyskupui Slipyj, (ne laisvę 
Ukrainos tikintiesiem), komu
nistai iš to laimėjo 1,200.000 
naujų balsų Italijos rinkimuose. 
Skyrium teks vertinti panašiu 
keliu kitus faktus, kurių imsis 
kardinolo Koenigo įstaiga
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Žandaras mate ano atsisveikinimą su h otina
Norint mišką pažinti, reikia 

Įsižiūrėti į būdinguosius me
džius. Norint lietuvių visuome-

Pasikalbėjimas su M. Zujuni, Garso redaktorium žom pertraukom lig šiol tebe
dirbu.

— Taigi graži sukaktis —51
nę Amerikoje pažinti, reikia pa
sekti jos veikėjus. Nebūtinai 
tada, kai švenčia jubiliejus. 
Nebūtinai tada, kai miršta. Ge
riau pamatyti juos darbe

Ir Matas Zujus nešvenčia jo
kio jubiliejaus. Bet mėginame 
įsižiūrėti į jį. kai jis atvyksta 
į darbą — savo redaguojamo 
Garso spausdinti Brooklyne^ 
Darbininko spaustuvėje, nors 
gyvena nuo seno Wilkes-Barre 
Pa.

Pasirodo tada gyvas, judrus 
su čia “jau priprastu optimisti
niu šypsniu. Vargiai kas pasa
kys, kad jam jau tuoj bus 72 
metai.

Nulikusią nuo darbo valan
dą užsuka į “Darbininką”, ir 
kalba ima pintis apie tolimas 
praeities dienas ... Žinau, kad 
jis kilęs iš čiudiškių kaimo. Ma- 
riampolės ap.. kad mokėsi Pi lė
nuose, Kaune. Seinuose;, kad 
dalyvavo patriotinėse kuopelė
se ir platino draudžiamą spau
dą. Bet ima noras papešioti 
klausimais jo atsiminimus ir iš 
jų pinti jo paties gyvenimo is
torijos pynę.

KELIAS IŠ LIETUVOS

— Kas paskatino ar priver
tė jus emigruoti i Ameriką?

— 1913 metais atėjo man ka
riuomenės prievolės amžius. 
Rudenį teko apsispręsti: ar ca
rinės valdžios šaukimo kariuo
menėn laukti, ar pasirinkti 
laisvesnį gyvenimą Dėdės Sa - 
mo žemėje. Pasirinkau antrąjį. 
Ir iškeliavau.

— Kelionė, žinoma, nebuvo 
tokia kaip dabar ... Buvo dau
giau romantikos, nuotykių?
— Taip, buvo ne be kliūčių, 

Ir net su šiokiais tokiais ne
pasisekimais. Mauručių stotyje 
žandaras matė pro langą jaut
rų atsisveikinimą su motina, tė
vu ir teta Pranciška Jakučio- 
niene. Jie buvo atlydėję mane 
į stotį. Matyt, pastebėjęs, kad 
į kitą traukinio vagoną Įlipo jo 
įtariama emigrantų agentė ir 
palydovė Keturakienė iš Gar
liavos apylinkės, žandaras, nie
ko nelaukdamas, abu “išpra
šė” iš vagono ir padarė kratas. 
Motina ir seserys buvo sugud- 
ravojusios — apie 300 rublių 
man buvo įsiuvusios į švarko 
skverną. Žandaras jų taip ir 
neapčiuopė. Betgi nepaleido. 
Pristatęs “palydovą” pasiuntė 
i Klebiškio valsčiaus raštinę. 
Ten patikrino mano tapatybę ir 
tada paleido. Po kelių dienų 
buvo surastas kitas agentas, ku
ris laimingai palydėjo iki sie
nos. ir laimingai atsidūriau Eit
kūnuose. Ten susirinko dides
nis emigrantų būrys, ir trauki
niu išvykome i Hamburgo uos
tą. Laive iš Hamburgo, kiek 
atmenu, buvo dvi grakščios lie
tuvaitės nuo Marijampolės, ku
rios vyko į Ameriką tik ką at- 
likusios dviejų mėnesių kalėji
mo bausmę už priklausymą bei 
aktyvų dalyvavimą jaunimo 
slaptose kuopose. Deja, jų to
limesnio likimo nežinau.

— O kai pasiekėt Dėdės Ša
mo žemę?

Matas Zujus 1917 metais

Seinų miesto mokyklos lietuviu moksleiviu grupė 1911 metais. Trečioje ei
lėje kairėje — Matas Zujus. Grupėje yra a.a. kan. Pijus Aleksa, mokytojas 
Kirklys, teisininkas Juknevičius, Miglinas ir k.

TARP VALPARAISO IR 
CHICAGOS

— Iš New Yorko jau spalio 
mėnesį pasiekiau Valparaiso. 
Ind., kur buvo lietuvių tarpe 
pagarsėjusi mokykla. Ji buvo 
visais atžvilgiais labai prieina
ma. Pragyvenimas ir mokes
tis už mokslą buvo pasakiškai 
pigus — viso 42 dol., už bertai- 
nį. neįskaitant išlaidų už kam
barį, bet tas buvo taip pat la
bai pigus. Čia tada ir buvo A- 
merikos lietuviu moksleiviu 
Mekka. Radau apie šimtinę lie
tuvių bendrame 3,000 mokslei
vių bei studentų skaičiuje. Kai 
kurie lietuviai buvo išėję gim
nazijas Europoje; kiti žemes
nes mokyklas; daugiausia betgi 
buvo mažamoksliai. Daugelis 
jų čia išeidavo vidurinius moks
lus, koleginius ir profesionali
nius.

— Prisimenat ką iš jų?
— O čia mokėsi busimieji 

prelatai P. Juškaitis, Ig. Kelme
lis, J. Paškauskas. Čia mokėsi 
taip pat ilgametis Lietuvos mi- 
nisteris Londone Bronius Balu
tis; mokėsi buvęs Lietuvos Stei
giamojo Seimo narys ir Emisi
jos banko direktorius Julius 
Kaupas, dr. Kazys Pakštas, dr. 
S. Biežis. Taip pat dabartinis 
gen. konsulas dr. P. Daužvar- 
dis, prof. Pranas Šivickis, dr. 
Kazys Draugelis ir eilė kitų 
profesionalų, kunigų, daktarų , 
laikraštininkų, dailininkų, ar
chitektų. įžymių visuomeninin
kų.

— Kaip įsitraukėte į organi
zacijų veikimą? Ar ano meto 
veikimas skyrėsi nuo tų pačių 
organizacijų dabartinio veiki
mo?

— Išsibaigė iš tėviškės atsi
vežti ištekliai. Palikau Valparai- 
są ir nuvykau į Chicagą darbo 
ieškoti. Informacijos sumeti - 
mais užėjau į . savaitraščio 
“Draugo” redakcija. Ten su
tikau neperseniausiai iš Angli
jos atvykusi kun. Fabijoną Ke
mešį, buvusi viena iš “Vilties” 
redaktorių. Kai jam dabar pri
sistačiau. jis prisiminė mano 
pavardę, nes retkarčiais para
šydavau “Vilčiai” korespon
dencijų. žinučių. Kun. F. Ke
mėšis čia pat pasiūlė darbo 
“Drauge”.

— Kuriais tai metais?
SPAUDOJE IR VYČIUOSE

— Tai buvo 1914 metais ko
vo pradžioje. Nuo šio laiko tu
rėčiau skaičiuoti savo laikrašti
nio darbo pradžią, kurį su ma-

metai...
— L‘Draugo” redakcijoje dir

bau apie 18 mėnesių. Susitau
pęs šiek tiek pinigo, grįžau 
Valparaisan. Kai juos išbaigiau, 
vėl keliavau į Chicagą. Tada 
aštuonis mėnesius dirbau “Ka
taliko” redakcijoje. 1916 metų 
rudenį Lietuvos Vyčių vadovy
bė pakvietė redaguoti ir admi
nistruoti organizacijos organą 
“Vytį”.

— Kaip ir ką tada veikė Vy
čiai?

— Veikla Vyčiuose buvo pla
ti, įdomi ir sėkminga. Vyčių 
kuopos veikė beveik visose lie
tuvių parapijose. Jom priklau
sė daugumas tik ką atvykusio 
jaunimo. Carinio režimo lai
kais retas turėjo galimybių iš
simokyti. Vyčiai tad steigė va
karinius lietuvių kalbos kursus, 
kuriuose labiau prasilavinę mo
kė kitus Lietuvos istorijos, geo
grafijos ir kitų dalykų. Vyčiai 
suorganizavo chorus, vaidinto
jų grupes. Visose kolonijose ta
da vykdavo koncertai, vaidini
mai, kitokios pramogos. Tiek 
Vyčių, tiek Katalikų Susivie
nijimo ir kitų centrinių organi
zacijų kuopų susirinkimai bū
davo tik lietuvių kalba. Tais 
laikais tik retas ir tegalėjo 
geriau susikalbėti angliškai. 
Ypatingai pirmojo karo metu 
pajutus Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės artėjimą patrio
tinės nuotaikos buvo labai pa
kilios, ir visa veikla buvo nu
kreipta Lietuvos naudai. Su
rinktų aukų ir išpirktų pasko
los bonų kiekiai yra suregist
ruoti kituose šaltiniuose

(Bus daugiau)

PADEKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE.

' BROOKLYN, N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais 

aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

Siunčiu auką statybų fondui $ .....................

Pažadu auką statybų fondui $...... .............

Įrašau mirusį .................................................... ..........................

Siuntėjas .................... ................................................................

Adresas ......................................................................................

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

PRIVERSKIME SOVIETUS PASITRAUKTI Iš LIETUVOS

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

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

Cosmos Parcels Express Corp

_ j
Kongresmanas Wilson (D.-Ca- 
lif.) ragina savo kolegas kaip 
galima greičiau pravesti rezo
liucijas. — Naujas rezoliucijas 
Įnešė kongresmanė Kelly (D.- 
N.Y.) ir senatorius Dirksen 
(R.-III.)

—o—
Los Angeles, Calif. — “Pri

imkime kaip galima greičiau 
vieną iš jau įneštų rezoliucijų 
ir piiverskime sovietus pasi
traukti iš Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos”. — šiais žodžiais ne
seniai kreipėsi į savo kolegas 
kongresmanas Charles H. Wil
son (D.-Calif.), rezoliucijos (H. 
Con. Res. 119) Lietuvos bylos 
reikalu autorius. Kongresma
nas C.H. Wilson buvo įnešęs re
zoliuciją praėjusiame Kongre
se. neseniai iš naujo įnešė spa
rne Kongrese. Su kongresmanu 
ryšius palaiko dr. Petras Pa
mataitis, rezoliucijų žygio dar
buotojas. gyvenąs to kongres- 
mano apygardoje.

Kelly (D.-IvY.) Kongresmanė 
E F. Kelly yra Atstovų Rūmų 
užsienio reikalų komisijos na - 
rė. Šios komisijos rankose yra 
visos mūsų rezoliucijos. įneš
tos Atstovų Rūmuose. Komisi
jai (House Committee on Fo
reign Affairs) vadovauja kon
gresmanas Thomas E. Morgan 
iš Pennsylvanijos.

Jau turime šiame Kongrese 
67 rezoliucijas Lietuvos by
los reikalu. Visi lietuviai kvie
čiami jungtis prie rezoliucijų 
pravedimo darbo. Visais reika
lais rašyb: Rezoliucijoms Rem
ti Komitetas. Post Office Box 
77048, Los Angeles, Calif., 
90007.

Prisimintini padėkos laišku
čiais rezoliucijų autoriai; spaus
tam laiškais Senato ir Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų komisi
jų pirmininkai: senatorius J. 
William Fulbright ir kongres
manas Thomas E. Morgan. Jų 
adresai: The Honorable (var- Kongresm. Charles H. Wilson

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5l/2r<)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijiį. pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Ave., Richmond Hill N. Y.; HI 1-6799
A. VEDECKAS. 83 Morgan St., Stamford. Conn. — Tel. 325-0997

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6 - 9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

' COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue ............. LI
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ...
• BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue ...
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue
• CHICAGO 8. III. — 3212 So. Halstead Street
• CLEVELAND 13. Ohio — 904 Literary Road
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ....
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W
• HARTFORD 14, Conn. —I....... .................
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ........... TO
• IRVINGTON 11. N.J. — 762 Springfield Ave.............. ES
• LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN
• NEWARK 3. N.J. — 428 Springfield Avenue ........... Bl
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave.................. LO
NEW YORK, N.Y. 1001 f — 108 West 14th Street CH
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ................... Ai-
• PASSAIC. N.J. — 176 Market Street..........................  GR
• PATERSON 1. N.J. — 99 Main Street ....................... MU
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave. PO
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street HU
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street ....... Fl
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street .......  PL
• WORCESTER. Mass. — 174 MiUbury Street ...........
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave.....................  GR
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............. Rl
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Neseniai senatorius Everett 
M. Dirksen (R.-Ill.) įnešė kitą 
rezoliuciją (S. Con. Res. 10), 
kurioje liečiami ir Pabaltijo 
kraštai. Kiek seniau jis yra į- 
nešęs kartu su senatoriumi J. 
M. Montoya (D.-N.M.) rezoliu
ciją (S. Con. Res. 6). kurioje lie
čiami tik Pabaltijo kraštai.

Šiomis dienomis visai naują 
rezoliuciją Lietuvos bylos reika
lu įnešė kongresmanė Edna F.

das ir pavardė) Senate (arba 
House) Office Budding. Wash
ington. D.C., 20515. Laiškų tu
rinys ir Fulbrightui ir Morga
nui galėtų būti maždaug toks: 
My dear Senator (arba —Rep
resentative): As you know, Li
thuania and the other Baltic 
States have been suffering in 
the Soviet slavery since June 
15. 1940. The action that our 
country can take in behalf of

the Baltic States is embodied 
in a number of Concurrent Re
solutions pending before your 
Committee. Please expedite this 
proposed cry-for-liberty legis
lation and act on it favorably, 
as soon as your time permits. 
Thank you. Sincerely, (Para
šas).

Parašykime šiuos laiškučius 
dar šiandien. IT

9-6245 
2-1767 
8-0068
4- 4952
5- 8808
6- 2674 
8-6966 
5-2737

... TO 1-1068 
.... VI 1-5355 
’. GL 8-2256 

200 Franklin Av'., Tel. 233 8030. 246 0215 
- 11333 Jos. Campau 
■ 762 Springfield Ave.

7- 1575
2- 4685
3- 8569
1- 2994
3- 1797
2- 1446
3- 3005
4- 54 b6
2- 6387
4- 4619
5- 5892 
1-2750
6- 1571 
6-6766
8- 2868 
6-2781
3- O44O

Rezoliucijoms remti komiteto vadovybė ii k. j d. B. Nurmsen (estas), sek
retorė Birutė Lembergaitė, iid. J. A. Petrauskas, pirm. L. Valiukas, ir A. 
Reins (latvis). Nuotr. L. KanCausko

Už žmogžudystę — tik 2 metai

Mažeikių miesto gyventojas 
Petras Danielius dienos metu 
Daukanto gatvėje buvo bandito 
nužudytas. Kovo 19 buvo žmog
žudžio Lauryno Linkevičiaus 
teismas. Dalis liudininkų atsisa
kė liudyti, bijodami teisiamojo 
gaujos keršto. Laurynas Linke
vičius į Mažeikius buvo atsikė
lęs prieš keletą metų ir dirbo 
vienoje įmonėje. Teismas už 
žmogžudystę jam paskyrė dve
jus metus kalėti.

Keisti teismai: už žmogaus 
nužudymą dveji metai, už spe
kuliacinę prekybą — mirties 
bausmė.

Norite geros meniškos fotografijos — Į
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. k

Tel. HYacint 7-4677 j
,„.J

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos. Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

REPUBLIC Liquor Store, Ine.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairiu vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms
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Kaip rusinama Lietuva
Kiekvienas okupantas sten

giasi pavergtą kramtą padaryti 
savu: apgyvendinti jame savo 
žrr.mes, gi vietinius išblaškyti 
ir nutautinti. Tekia grobuoniš
ka politika kartojasi visais lai
kais. Išimties čia nesudaro nė 
komunizmas. Nors jisai skelbia
si, kad kovoja už tautų laisvę, 
kad joms palieka savo kalbą 
ir tautinę kultūrą, tiktai ją per
sunkia socializmu, bet praktiko
je tai yra melas. Ypač tai aiš
kiai matome rusų pavergtoje 
Lietuvoje.

★

Eltos korespondentas Vaka
rų Vokietijoje turėjo progos iš
sikalbėti su neseniai atvyku
siais iš okupuotos Lietuvos. Iš-, 
to pasikalbėjimo susidaro toks 
Lietuvos rusinimo vaizdas:

1. Rusų kalba ir rusiška ko
munistinė kultūra brukama vai
kam jau nuo pirmojo pradžios 
mokyklos skyriaus; norima pa
siekt-. kad lietuviai rusų kal
bas mokėtų ir lygiai vartotų 
kaip savo gimtąją. (Tuo tarpu 
iš apsigyvenančių Lietuvoje ru
sų nebereikalaujama mokytis 
lietuvių kalbos, kaip dar buvo 
pirmam dešimtmetyje po karo)-

2. Mokyklų vadovėliai — ma
tematikos, fizikos, literatūros, 
istorijos ir kitų mokslų yra pa
rašyti rusų ir versti iš rusų kal
bos. Lietuvių autorių parašytų 
vadovėlių mokiniai beveik ne
žino. (Sudaromas Įspūdis, kad 
tik rusai tėra “mckslingi”, o lie
tuviai — “nemokšos”).

3. Suvažiavimai ir posėdžiai, 
jei tik juose pasitaiko bent vie
nas rusas, pravedami rusiškai.

4.. Ten, kur pastatomi di
desni fabrikai, kaip chemijos 
Kėdainiuose ir Jonavoje, arba 
elektros jėgainė Vievyje, atga

f Iį PRANAS NARVYDAS |

i į
i Miknaičių ežeras į 
t ' »

t I
VISA plati apylinkė žinojo 

Miknaičių ežerą, nors kiti ten 
ir niekad nebuvę. Miknaičių so
džius buvo už kokio varsto. 
Turbūt ir ežero vardas iš to 
sodžiaus paimtas.

Aplink ežerą plačiu ruožu 
buvo pelkynai, o pats ežeras 
vos keliose vietose matomas. 
Mat, buvo samanomis ir mažo
mis pušelėmis bei eglaitėmis ap
augęs. Medeliai nedideli — iki 
žmogaus augumo. Retai kur di
desnis medis. Apačioje vanduo. 
Medeliai negalėjo tvirtai į že
mę šaknų Įleisti. Stipriam vė
jui pučiant suvirsdavo ežeran. 
Tuo būdu per dešimtmečius 
ežeras buvo užslin-kęs ir mažai 
saulės šviesos bematąs.

Sakoma, ežeras ne vieną gy
vybę pagrobęs, bet ne vieną 
išgelbėjusios tos pelkės. Mažai 
kas žino apie žilą senovę, kai 
priešui puolant gyventojai slėp
davosi tuose pelkynuose. An
tai, 1863 sukilimo kovose prie 
Kuršėnų rusų kazokai išblaškė 
sukilėlių būrį, o bėglius ėmė 
sekioti iš paskos miškais. Kele
tas atbėgę slėptis Miknaičio 
ežero pakraščiuose. Kai kazo
kai prie pelkynų prisiviję, tai 

benama i r apgyvendinama 
daug rusų: tarp jų — nemažai 
kriminalistų. Moterys ten turi 
būti labai atsargios-

5. Ruoai gabenam^ į Lietuvą 
pastoviai ir sistematiškai, anot 
bolševikų, “planingai”, kad il
gainiui sudarytų didesnę pusę 
Lietu\ os gyventojų. Rusams 
tuojau parūpinamas darbas ir 
butas miestuose; jie čia sudaro 
privilegijuotą luomą. (Vokiečiu 
okupacijos metais 1941-44 teki 
privilegijuotą luomą sudaiė 
vokiečiai naciai, kuriem buvo 
atiduodami iš lietuvių atimami 
namai. Dabar tą pati daro ru
sai bolševika:).

6. Paleistiem iš Sibiro lietu
viam daroma didelių kliūčių 
grįžti i Lietuvą ir čia Įsikurti. 
Patariama keltis i Mažąją Lie
tuvą — Karaliaučiaus, rusų va
dinamo Kaliningrado sritį — 
ir čia apsigyventi tarp rusų. 
Bet ir čia, prie pat Lietuves 
sienos, pav- Tilžėje, neleidžia
ma kurti lietuviškos mokyklos. 
Vaikai eina i mokyklą kiton 
Nemuno pusėn.

★

Rusijos caro la:kais, kai lie
tuviam buvo užginta spauda 
lotyniškom raidėm, buvo tiki
ma. kad ‘rusiškos raidės pa
baigs ta-, kas buvo pradėta ru
sų kalavijo’. Tada jėga arba ka
laviju Lietuvą buvo pavergęs 
caristinis imperializmas, šie kės 
lietuvių tautą nusmelkti ir‘su
naikinti. Dabar lyg:ai to patiem 
siekia bolševikinis imperializ
mas, užvaldęs Lietuvą taip pat 
kalaviju Pasikeitė Rusijoje re
žimai -r ideologijos, bet liko se
nas rusų tautos veržimasis už
valdyti ir surusinti Pabaltijį. 
Seniau r.'rimą buvo to pasiek
ti privarta lietuviam bruktais 
‘kirvukais’ (kvrilica). o dabar 
— ‘komunistine evangelija’ . . .

keli jų su arkliais nugrimzdę, o 
jau kiti bijoję ir pajudėti. Tie 
sukilėliai ten susiradę kauburė
li, eglaitėmis apaugusi, kuri ap
link supę nepereinami klampy
nai. Vienas bėglių turėjęs Mik- 
naičiuose giminę. i kurios pa
galba jie buvo aprūpinti dra
bužiais ir valgiu. Jie ten kiūtė- 
ję apie porą metų, iki maskolių 
rūstybė atlyžusi.

Miknaičių ežeras nebuvo, sa
kytumei, toks atdaras, kaip ki
ti. Turėjo platų išsišakojimą, o 
pakraščiai buvo apaugę žole ir 
storu sluoksniu samanų. Iš tik
rųjų tai buvo pasislėpęs ežeras 
su keliomis atviromis akimis.

Miknaičių žmonės mėgdavo 
žuvauti ežere. Tik viena bėda 
— su tinklu negalėdavo nei pa
sirodyti. Ežere buvo eibė šak
nų nuo pavirtusių medelių ir 
taip pat gilaus purvo. O žuvų, 
žuvų! Lydekos gero puskiaulio 
dydžio, ešeriai, vėgėlės ir kita 
to sutvėrimo gausybė.

Pasakojama, kad kai kurios 
moterėlės negalėdavo savo vy
rų išvaryti i bažnyčią. Geriau 
eidavo žuvauti. Tai tos mote
riškos nuėjusios i Žagarės kle
boniją ir apskundusios klebo

Balandžio 11, sekmadieni. 
Vasario 16 gimnazijoje. Vak. 
Vokietijoje vyko iškilmės — 
buvo naujojo pastato pašventi
nimas. Ta dieną nors ir lijo, 
bet Huettenfeldo kaime visur 
stebėjai lietuviškas nuotaikas: 
gimnazijos bokšte pakilo tris
palvė. rytą Į barnyčią skubėjo 
mokinės su tautiniais drabu
žiais. Tos dienos. Verbų sek
madienio. pamalė )s buvo ypa
tingos, nes jas laikė neseniai i- 
šventintas Europos lietuvių vy
skupas dr. Pr. Brazys. Jis šven
tino verbas, pasakė pamoksta, 
suteikė Sutvirtinimo sakramen
tą. Vyskupui bažnyčioje asista
vo gimnazijos kapelionas kun. 
K. Riaubūnas. iš Hamburgo at
vykęs kun. V. Šarka ir iš Die- 
burgo — kun. V. Damijonaitis, 
buvęs gimnazijos auklėtinis.

VysL. Pra .: s Brtz s nav>us g.muūiujGS r-mus. Kairėje kun. V.
Damijonaitis, dcCinčje kun. V. šarka.

nui. O šis per pamokslą Išdro
žęs. kad per Sumą negalima jo
kių darbų atlikti, nei žuvauti. 
Per patį Pakylėjimą visi ange
lai suskrenda pagarbinti Vieš
paties, gi piktos dvasios tuo 
metu tampa nepaprastai drą
sios, tai gi jos galinčios žuvau- 
tojus Įtraukti Į vandeni — pri
girdyti. Tiks kunigo pamoks
las žuvautojus išgąsdino, čia 
gi. lyg kunigui talkon, atsitiko 
toks nuotykis.

—0—
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gaišis labai mėgdavo žuvauti. 
Vieną sekmadieni kai iš namų 
išėjo, taip ir dingo. Visi tarė, 
kad Ragaišį bus piktos dvasios 
Įtraukusios i ežerą. Nuo tada 
visi bijodavo sekmadienio vi
dudienį eiti i ežerą.

Kartą Guntis su Kiburiu nu
ėjo iš ryto ir tikėjosi, žuvų pa
sigavę. priešpiet grįžti. Ten 
užtiukus. Kiburis išgirdo Gun
ti šaukiant pagalbos. Mat. šis 
toliau prie kitos ežero akies žu
vavo. Vos suskubo nubėgti, kai 
žuvis, gero pusmetrio dydžio. 
Įsikibo Į Gunčio meškerę. Ir kai 
Šis pradėjo traukti, tai žuvis 
ėmė ji vilkti. O kai virvutę tu
rėjo užsinarinęs ant rankos, 
tai atsipalaiduoti nebegalėda • 
mas pradėjo šaukti. Virvelę te
ko nupjauti. Regi — žuvis bai
siai stambi. Abu kaimynai išsi
gandę skubėjo namo. Pagal še
šėlį buvo jau apie 12 valanda 
vidudienio. Jie ir kiti, kai apie

Pašventinti nauji gimnazijos rūmai
V. ALSEIKA

Po pamaldų visi susirinko 
ties senuoju pastatu — pilimi, 
iš kur vyko eisena į naujuo
sius rūmus. Beje, senajame pas
tate lieka veikti mergaičių ir 
berniukų bendrabučiai, salė ir 
bendruomenės raštinė, o i nau
jai). atrodo, naujuosius moks
lo metus pradedant (gegužės 3) 
persikels visos klasės. Ten yra 
ir kili gimnazijos kambariai, 
kaip mokytojų, direktoriaus, 
m.k si j kabinetai, erdvi valgyk
la; be to. keli butai šeimoms 
bei viengungiams. Dar neaiš
ku. ar teks perkelti buvusius 
suolus, ar ligi vasaros bus pa
rūpinti nauji baldai. Tuo tarpu 
naujuose rūmuose tetrūksta bal
dų bei kitų vidaus Įrengimų

Balandžio 11 iškilmės turėjo 
kelias dalis.

tai sužinojo, tarė, kad tai vel
nio būta.

Ežero apylinkė buvo apaugu
si tirštomis samanomis. Savieji 
buvo pripratę, bet pašalietis bi
jodavo prie ežero artintis. Ei
nant ir kojoms grimstant i sa
manas. samanos apie pusžmo- 
glo aukščio i prieki šokdavo. 
Tartum koks gyvūnas plėšrusis. 
Va. ir kas išdrįs per tokią sa
manyne eiti!

Žvejai lydekas penktadieni 
nešdavo i Žagarę parduoti žy
deliams šabui. Gi tie nelabai 
norėdavo pirkti. Sakydavo. Mik
naičių žuvys purvu atsiduoda. 
Didelių iš viso nepirkdavo, nes 
būdavo juodos spalvos.

Toli apylinkėse, jei kur bū
davo neišdžiūstanti bala ar eže
rėlis. visi sakydavo, tai turi po
žeminius takus su Miknaičių 
ežeru.

Kartą matininkas, matuoda
mas dvaro ir sodžiaus laukus, 
atrado lengvą būdą nusausinti 
Miknaičių ežerą. Reikia gi iš
kasti gylu griovį varsto ilgumo 
ir vandeni nuleisti į Svėtės iš
taką. Tai kainuotų keletą šim
tų rublių.

Miknaičių sodžiaus ūkininkai 
iš pradžių tuo susidomėjo. Il
gai kalbėjosi, tarėsi. Vieni ti
kino, kad vandenį nuleidus su
sidarytų geras durpynas ir ga
nykla. Gi dabar tik senos pri
tyrusios karvės gali ganytis, 
nes tik jos. Šonais atsigulusios, 
žolę nuskabo. Tuo tarpu jau
niklės dažnai įsmunka į pelky

Visų dalyvių eisena su vysk. 
P. Braziu rūmus pasiekė 12:20 
vai. Laiptais pasikėlus i pirmą
jį aukštą, perkirpta juosta, at
rakintos durys. Juostą perkir 
po Baden-Wuerttembergo kraš
to valdžios atstovas, valst. sek
retorius S. Schwarz; duris atra
kino direktorius kun. Br. Liu- 
binas.

Naujųjų patalpų šventinimą 
atliko vy.k. P. Brazys, apėjęs 
visus pirmojo ir antrojo aukš
to kambarius.

Po kelių minučių aukštieji 
svečiai nusileido i rūmų valgyk
los salę, kur turėjo prasidėti 
iškilmingas aktas, čia jau lau
kė didelis būrys-svečių — jų 
galėjo būti apie 200. Atvyku
sių tarpe but j lietuvių ne tik 
iš artimesnių vietovių. bet iš 
Stuttgarto, Rentlingeno. Miun
cheno, Memmingeno. net ir iš 
tolimojo Hamburgo ar Leben- 
stedt — Salzgittei io. Jiems te
ko kelionėje išbūti apie 15 ar 
daugiau valandų. Vis dėlto te
ko pa ūgesti nemaža lietuvių 
veikėjų bei kai kurių organi- 
ei jų vadovų. Tuo tarpu iš 
vokiečių pusės dalyvavo du pa
grindiniai valdžios atstovai — 
be valstybės sekretoriaus Sch- 
warzo. iš Bonuos atvyko pa
bėgėliu ministerijos atstovas M 
Lueder, car ir kiti pareigūnai 
iš Stuttgarto bei kilų miestu, 
su žmonėmis.

Įkurtuvių aktas pradėtas mal
domis. Maldas sukalbėjo vysk. 
Pr. Brazys, evangelikų vardu— 
gimnazijos mok. F. Skėrys. 
Jis atstovavo negalėjusius at
vykti evangelikų dvasininkus. 
Vysk. P. Brazys, gerai valdyda
mas vokiečių kalbą, dėkojo vo- 

. kiečių Įstaigoms už visą para
mą lietuviams, jų tautai Vokie
tijoje ir ypatingai už statybos 
finansavimo darba. Jo žodžiais, 
gimnazijos auklėtiniai, neabe
jotina. turėsią ateityje prisidė
ti prie ryšių tarp paskirų tau-* 
tų glaudinimo. "Tegul Dievas 
laimina mūsų tautų ateiti” — 
kalbėjo vy. kūpąs. Lietuviškai 
vyskupas pažymėjo, kad balan
džio 11 įvykis visus mus p i- 
pildąs džiaugsmo. Jis pareiš - 
kė vilti, kad gimnazijos jauni
mas bus naudinga; ir savo tau
tai ir lietuvių kultūros puose
lėjimą remiančiai vokiečių tau
tai. Kvietė atnaujinti pasiryži-

ną. ir reikia vyrų su virvėmis 
traukti lauk.

Žuvautojai ir kiti prieštara - 
vo. Esą. truktų keletas metų. 
Iki ežeras nusausėtų ir būtų ga
lima durpes kasti, žvejai dar 
gailėjosi žuvų, nes į Švėtę van
denį su žuvimis nuleidus, per 
toli būtų eiti; ir, be to. dvaro 
laukas. Kas gi leis?

Ilgai tarėsi, vis galvojo apie 
pinigus. O tai ir viską nulėmė. 
Nusausinimo reikalas buvo ati
dėtas neribotam laikui.

Miknaičių ežero pelkynas tu
rėjo ir gerų ypatybių. Moterys 
ten eidavo rinkti mėlynių, ku
rias nešdavo į miestelį parduo
ti. Rudens šalnoms prasidėjus, 
rinkdavo spanguoles ir bruk
nes. Raudavo samanas. Buvo 
jos vienos iš geriausių. Išdžio
vintos samanos tikdavo čiuži
niams. pagalvėms bei pasos
tėms į ratus.

Sodžiaus mažažemis Marty- 
naitis turėjo seną kumelę, pri
pratusią ganytis paežerėje. Ji 
mokėdavo pasigulinėdama ten 
pasiganyti.

Žiemai atėjus, ūkininkams 
- reikėdavo važiuoti parsivežti 

malkų. Pelkynai neužšaldavo. 
Prašydavo Martynaičio, kad pa
darytų kebą. Jo kumelė, šonais 
vertinėdama, padarydavo pra
džią, pratrindavo samanas; kai 
sušaldavo, pasidarydavo geras 
rogių kelias. Užtat Martynaitis 
būdavo laukiamas svečias. Ypač 
prie alučio. Visi žinojo, kad 
Martynaitis mokėjo riebiai pa-

Bac’sn-Wuerttembergo valdžios atstovas S. Schv»arz perkerpa tauVnit; sra.- 
vų puoštą. Salia — Bonnes pabėgėliu ministerijos atstovas M. Lueder. P. o 
langą matyti gimnazijos bokštas su Lietuvos trispalve.

Visos šventės nuotraukos Sc’r.ve’tsseh

mą Bendruomenei ir kiekvie
na pūga skubėti kitiem Į pa
galba. Pasidžiaugė darniu lietu- 
vių katalikų ir evangelikų su- 
gyvenimu Vasario 16 gimnazi
joje.

Direktorius kun. B Liubi- 
nas pradžioje kalbėjo vokiškai, 
po to — lietuviškai. Jis atpa
sakojo visą statybos eigą, pri
minė pakilusias statybos išlai
das. Įvertiao vokiečių valdžips 
bei lietuviu rėmėjų nepaprasta 
indėli gimnazijai išlaikyti. Pa- 
žymėp (vokiškai), kad prieš 

Vasario 16 gimnazijos kieme iš k. i d. Fr. Skėrys, evangeliku tikybos mo
kytojas, vysk. P. Brazys, kun. J. Riaubūnas, gimnazijos kapcConas.

meluoti, bet kai kada ir įtikin
davo savo pasakojimais.

—o—
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pasakoti, kas atsitiko kartą prie 
ežero.

— Nuėjau mėlynių pasirinkti 
sekmadienio popietę. Užsižie
biau pypkę, atsisėdau prie puše
lės paežerėje ir sėdžiu sau. Žiū
riu, ežero vidury plūduriuoja 
mėlynių krūmas. Rodos, lyg tai 
vėjas mano kryptimi atpučia, 
atslenka prie kranto, kur aš 
sėdžiu.

— Na. ir ką?, — sušuko ke
letas moterų, ten buvusių. — 
Ar tik nemeluoji?

— Dėdienės, kaip mane gy
vą matote, tai tikra teisybė. 
Žiūriu, kas bus. Ogi krūmas vi
sai netoli priartėjo, beveik su 
ranka galiu uogas pasiekti. 
Baugu. Nežinau, kodėl krūme
lis juda. Pažiūriu, gi iš to 
drumzlino vandens į mane dvi 
baltos akys spokso. 

gimnaziją veikianti anoniminė 
ranka, bet ir pasidžiaugė, kad 
šiuo metu JAV lietuviai yra su
krutę ir aktyviai renka lėšas. 
Pasirinkęs savo kalbos motto 
“Sapnas virto tikrove". Liubi- 
nas reiškė padėką Dievui, lie
tuvių tautai ir visiem aukoto
jams bei rėmėjams: atskirai iš
kėlė reikalų vedėjo Aleks. Ma- 
riūno nuopelnus. Prašė, kad iš

kilmėse ^dalyvavę JAV ir Švei
carijos lietuviai <dr. A. Mustei
kis. kuris buvo atvykęs i b:o- 

(nukelta j 4 psi.)

— Kieno akys?
— Nagi žuvies, kaip didelės 

juodos kiaulės. Taip šiurpas Ir 
nupurtė.

— Bet kaip ant žuvies galė
jo atsirasti mėlynių krūmas?

— Matote, galėjo taip atsi
tikti. Žinote, ežeras išsiplėto
jęs po tomis samanomis, tai 
gal žuvis po jomis palindo, o 
jai išlendant galėjo užkristi 
tas krūmelis su mėlynėmis, žu
vis gi rankų neturi, nenusi- 
krapštys! Be to. galėjo būti ir 
piktoji dvasia Įsisukusi. Kas ži
no?

— Vaje, vaje. — sudejavo 
moterys. — Dabar bijosim eiti 
uogauti.

— O gal Martynaitis tik me
luoja?

— Ne, nemeluoju, tai tikra 
teisybė. — teisinosi Marynai- 
naitis...

Tokių ir kitokių pasakojimų 
būdavo apie tą ežerą anais lai
kais.
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Septintasis
Liepos 3 ir 4 Toronte, Ka

nadoje, įvyks Ateitininkų kon
gresas. Jo dirvai paruošti To
ronte sudarytas kongresui reng
ti komitetas, kuriam pirminin
kauja dr. J. Sungaila.

Dr. J. Sungaila yra žemaitis, 
gimęs Tauragės aps. Pagrindi
nes studijas išėjo Lietuvoje, 
medicinos daktaro laipsnį gavo 
1947 Innsbrucke, Austrijoje 
Kanadoje dirba universiteto 
mokomojoje ligoninėje kaip gy
dytojas rentgenologas ir kartu 
yra Toronto universiteto mo
komojo personalo narys.

Nuo pagrindinio darbo li
kusį laiką ir jėgas dr. J. Sun
gaila atidavė Kanados lietuvių 
bendruomenei, kurioje darba
vosi įvairiose pareigose: Kana
dos LB Organizacinio Komite
to narys, Krašto Tarybos na
rys, Krašto valdybos vicepirmi
ninkas, Pasaulio LB seimo na
rys ir, pagaliau, Pasaulio LB 
pirmininkas.

Ateitininkų Federacijai pri
klauso nuo 1933. Ir čia triūsė 
įvairiose pareigose — kuopos 
pirmininkas, V.D. Universiteto 
Ateitininkų Studentų Sąjungos 
vicepirmininkas. Dabar vado
vauja Ateitininkų Kongreso 
Rengimo Komitetui.

Pas dr. J. Sungailą buvo 
kreiptasi keliais klausimais, lie
čiančiais artėjanti kongresą.
— Kanadoje, išskiriant Jung

tines Amerikos Valstybes, 
spiečiasi pati tvirčiausia lietu
vių išeivijos dalis, kai kuriais 
atvejais gaivališkumu net savo 
artimiausius pietinius kaimy
nus Amerikos kontinente pra
lenkianti. Nenuostabu, kad ir 
Ateitininkų kongresas šaukia
mas Toronte. Ar jo pasisekimu 
pirmininkas tvirtai tiki?

Kiekvienam, sutinkančiam 
vadovauti bet kokiam darbui, 
privalu tvirtai tikėti savo dar
bo pasisekimu. Taigi, ir aš ti
kiu, kad Ateitininkų Federaci
jos septintas kongresas tikrai 
pavyks. Tam tikėjimui turiu 
realaus pagrindo, nes tokie di-’ 
deli ir gerai pasisekę lietuviš
ki įvykiai, kaip paskutinis PLB 
Seimas, yra parodę, kad To
ronto lietuviška kolonija yra 
disciplinuota, aktyvi ir jautri 
lietuviškiems reikalams.

Ateitininkų kongresas, žino
ma, yra kitokio pobūdžio ne
gu buvęs PLB Seimas, Lietu
vių Dienos, Dainų šventė ir t.t. 
Kongreso tikrasis pasisekimas 
turi būti matuojamas ne vietos 
visuomenės reagavimu, bet pa
čių kongreso atstovų skaičiu
mi, jų aktyvumu bei ideologi
ne programa ir pagaliau, kong
reso įtaka ateitlninkijos veik
lai ateity.

— Kas kongrese rengiamasi 
pabrėžti: katalikiškosios lietu
vių inteligentijos kūrybinė de
monstracija ar jos uždavinių 
svarstymas išeivijoje?

Kongresas turi dvi dalis: 
ideologinę ir meninę — kūry
binę. Pirmojoje dalyje, be abe
jo, bus peržvelgti ateitininki-

— šv. Antano gimnazijos 
Kennebunkport. Maine, skai - 
tai balandžio 25 ruošia šv. Jur
gio minėjimą. Mišios 10:30 vai. 
ryto. Tuojau popiet bus pro
grama gimnazijos salėje. Ją at
liks Mindaugo draugovės skau
tai.

ATOSTOGOS pranciškonų vienuolyno sodyboje Kennebunkport, Maine
BERNIUKŲ 15-loji STOVYKLA:

Stovykla veiks liepos 2 - 29. Priimami berniukai nuo 8 
iki 15 metų. Žemas mokestis. Vadovaus prityrę auklė
tojai. Naudosis gimnazijos patalpomis. Poilsis jungiamas 
su pamokomis. Ten pat Atlantas ir šiltas baseinas. Spor
to salė ir erdvi aikštė žaidimams. Daug įvairių pramogų 
ir pasirodymų. Iš Brooklyno eis specialus autobusas lie
pos 2 d., 10 vai.

SUAUGUSIEMS VASARVIETE:
Čia pat Atlantas ir baseinas. Lietuviškas maistas ir ap
linka. Graži gamta, vėsus oras. Kultūriniai vakarai. Pri
einamos kainos.

Vasarvietė veiks nuo liepos 2 iki rugpiūčio 29.
•

J stovyklą ir vasarvietę registracija jau prasidėjo. In
formacijai ir registracijai rašyti:

Franciscan Monastery — Kennebunkport, Maine 04046

ateitininkų kongresas Toronte
Pasikaibejimas su dr. J. Songaila, 

kongresui rengti komisijos pirmininku

Dr. J. Songaila

jos nuveikti darbai bei pasiek
ti laimėjimai ir paieškota nau
jų kelių ir priemonių ateities 
veiklai.

Antroji dalis apims literatū
rinę ir muzikinę — koncerti
nę programą. Čia bus pade
monstruotos ateitininkų kūry
binės pajėgos, nes tiek išpildo
mieji kūriniai, tiek patys išpil
dytoj ai bus ateitininkai.

— Kuria kryptimi, Jūsų nuo
mone, ateitininkija turėtu suk
ti savą energiją: kūrybine, po
litine, ar visuomene? Ar kon
gresas nenumato šiuo klausi
mu pasisakyti?

Ateitininkas pirmoje eilėje 
yra lietuvis, todėl jo prievolė 
yra aktyviai dalyvauti visuose 
mūsų tautiniuose darbuose. Ta
čiau ateitininkija yra ir ideolo
ginė organizacija, apjungianti 
mokyklinį bei akademini katali
kiškąjį jaunimą ir subrendu
sią inteligentiją. Šiuo metu, 
esant kraštui okupuotam, mes 
esame sutelkę visą savo dėme
sį i lietuvybės išlaikymą bei 
jos ugdymą priaugančiose kar
tose. tautinės kultūros puoselė
jimą bei propagavimą svetimų
jų tarpe ir Lietuvos laisvinimą. 
Šalia tų visų neišskaičiuojamų 

Kun. Br. Liubinas, gimnazijos direktorius, kalba naujo gimnazijos pastato pašventinime

tautinių darbų dažnai yra už
mirštas pats žmogus ir jo mo
ralinių vertybių ugdymas ir 
propagavimas.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo metais ateitininkija 
suvaidino didelį vaidmenį, at- 
remiant Rusijos komunistinę į- 
taką Lietuvoje. Čia išeivijoje 
mūsų jaunimas bręsta ir for
muojasi materialistinėje ir ni
hilistinėje dvasioje, vedančioje 
prie visiško moralinio bankro
to. Išlaikyti mūsų lietuviškas 
priaugančias kartas pakanka
mai aukštame moraliniame ly
gyje yra lygiai tiek pat svarbu, 
kaip jas išauklėti lietuviškoje 
dvasioje. Ateitininkija turėtų 
šiandien pasiimti sau tą didelį

AF TARYBOS RINKIMAI
AF Vvriausia Rinkimu Komi

sija praneša, kad pasiruošiamie- 
ji darbai Ateitininkų Federaci
jos Tarybos rinkimams baigti; 
balsavimo lapai išsiuntinėti vi
siem užregistruotiem balsuoto
jam. Renkama nauja AF Ta
ryba iš 15 narių. Kandidatų 
yra 37. Balsavimo lapai turi bū
ti grazmti ne vėliau kaip ge
gužės 15 (pašto antspauda). Bal
savimo taisyklės aiškiai nuro
domos balsavimo lapo antroje 
pusėje.

Mūsų organizaciniame gyve
nime AF Tarybos rinkimai nė
ra eilinis Įvykis, tad visi atli
kime savo pareigą. Gavę bal
savimo lapą, neužmeskime jo, 
o tuojau pat pabalsavę grąžin
kime savo krašto rinkimų ko
misijai.

Vyriausia Rinkimų Komisija 
nori atkreipti visų balsuotojų 
dėmesį, kad ant kai kurių bal
savimo lapų yra korektūros 
klaida. Virš kandidatų pavar
džių užrašyta: KANDIDATAI Į 
FEDERACIJOS VALDYBĄ, o 
turėtų būti: KANDIDATAI I 
FEDERACIJOS TARYBĄ. Val
dybos dabar nerenkame. Bal
suojame tik už Taryba.

Visi aktyviai dalyvaukime 
Federacijos Tarybos rinkimuo
se. AF Tarybos

RINKIMŲ Komisija

darbininkas

ir reikšmingą vaidmenį; šalia 
lietuviškumo, auginti ir kelti 
vertybes. Turiu vilties, kad At
eitininkų kongresas ir jo ideo
loginės diskusijos ir pasuks ta 
linkme.

— Norėtųsi dar kiek žinių 
apie Kanadoje susispietusią at- 
eitininkiją. Ar pakankamai ats
pari nutautėjimui, ar pakanka
mai ryžtinga tautinėse parei
gose? Ko ji viliasi iš kongreso?

Kanadoje ateitininkai, ypa
tingai vyresnioji karta, yra ak
tyviai įsijungusi į lietuvių ben
druomenės darbus ir tuo pa
čiu su kaupu atlieka lietuviš
kas—tautines pareigas. Tačiau 
to negalėčiau pasakyti apie vy
resniųjų ateitininkų veiklą sa- 
vitarpyje. Galbūt, bendruome
ninis darbas pareikalauja per
daug jėgų ir pastangų. Tačiau 
turime ir be galo džiuginančių 
reiškinių, nes turime didelį ir 
aktyvų būrį mūsų jaunojo 
prieauglio — moksleivių ateiti
ninkų. teikianti daug vilties at
eičiai. Būčiau neteisus nepami
nėdamas, kad tai yra nuopel
nas mūsų Nekalto Prasidėjimo 
seselių ir joms aktyviai ir ne
nuilstamai talkininkaujančių at
eitininkų — V. Kolyčiaus ir M. 
Bušinsko.

Vienas iš daugelio kongre
so tikslų juk ir yra įnešti gy
vumo ir aktyvumo i organiza
cinę •veiklą. Taigi tikiu, kad 
šis kongresas. Įvyksiąs Toron
te, Kanadoje, turės daug teigia
mos reikšmės ir Kanados atei- 
tininkijos ateities veiklai.

Asta

Valentina Kojeliene Kalifornijoje
Solistė Valentina Kojelienė 

buvo kaliforniečių lietuvių la
bai laukiama viešnia. Šv. Kazi
miero parapijos klebonas prel. 
Jonas Kučingis buvo pakvietęs 
ją i parapijos koncertą kovo 
7 d. Los Angeles mieste, šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Valentina Kojelienė muziką 
laiko savo pašaukimu, aukš
čiausia gyvenimo pareiga ir ma
lonumu. Muzikai reprezentuo
ti ja Dievas apdovanojo tinka
ma išore, ji pati muzikai rim
čiausiai pasiruošusi ir. be to,
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Moksleiviai eisenoje iš senojo j naująjį Vasario 16 gimnazijos pastatą.

PAŠVENTINTI NAUJI VASARIO 16 GIMNAZIJOS RŪMAI
(atkelta iš 3 psl ) 

lio Mečio laidotuves 
Gerutis) perduotų 
tų kraštų lietuviams.

Dr. A. Gerutis,

ir dr. A. 
padėką

atstovavęs 
Lietuvos Diplomatinei Tarny 
bai, sveikino Šveicarijos lietu 
vių vardu. Priminė, kad gim 
nazijos salėje prikaltoje atiko 
tojų lentoje Šveicarijos lietu 
viai, su inž. Stankum, savo me 
tu buvo visų aukotojų priešą 
ky. Linkėjo, kad jaunimas su 
artėtų su Vasario 16 dvasia 
Dr. A. Musteikis, iš Buffalo. N 

nuolatos ruošiasi. tobulinasi. 
Turtinga balso medžiaga išto
bulinta Įvairių nuotaikų ir Įvai
rios skalės kūriniams. Ji lavi
nasi tik pas geriausius dainavi
mo mokytojus (garsųjį Paul LTa- 
novsky ir kt.).

Valentinos Kojelienės pa
žiūra i meną apskritai, išklau
sius jos koncertą ir su ja pa
sikalbėjus. atrodo, yra grynai 
akademiška. Ji giiiai išgyvena 
meno kūrini, jos atveju —mu
ziką. Ji stengiasi perduoti ori
ginalų tikrą, neiškraipyta mu
zikos kūrinį. Perduodama dai
ną. ne tiek stengiasi patenkin
ti klausančią publiką, kiek to
bulai išpildyti kompozitorių 
reika’avimus. kurių dainas ji 
paūrenka išpildyti. Ir kompo
zitorius ji renkasi savo reper
tuarui ne pagal vidutinio mu
zikinio išsilavinimo publikos 
reikalavimus, bet pagal savo iš
lavintą menini skoni, pagal sa
vo sugebėjimus ir Įkvėpimą in
terpretuoti. Tokių vokalistų 
dainavimas gali kartais nebūti 
popular i: s. bet patenkina aukš
tesnius meno reikalavimus. Va
lentinos Kojelienės koncertai 
tačiau, yra ir popularūs ir mė
giami.

Savo išlavintu ir nuosaikiu 
Jk ? z 'atū riaiu sop rami Vaien- 
tina Kojelienė perdavė S. Gai- 
ievičiaus. J. Žilevičiaus ir K.V. 
Banaičio kūrinius pirmoje kon
certo dalyje. Jos baise jutai ra
mų upelių čiurlenimą. Antroje 
dalyje atliko C.W. Gluck. G. 
B. Pergosesi. V. Davico kūri
nius. Ypač A. Boito kūriny “L’ 
aitra notte”. iš operos “Metis- 
Lofele”, solistė parodė, kad to
bulai išpildyta daina gali žavė
ti muziką suprantančius ir ne
suprantančius. Trečioje koncer
to daly Valentina Kojelienė at
liko solo partiją (su šv. 
miero parapijos choru, 
mu B. Budriu no) didžiai 
viams brangaus kūrinio.
nio Budriūno kompozicija, žo
džiai Bernardo Brazdrionio, 
“Mano protėvių žemė”. Visom 
dainoms (taip pat choro) akom- 
ponavo Raimonda Apeikytė.

Po pasisekusio koncerto so
listė nežadėjo ilsėtis, bet tuoj 
grįžti prie studijų ir darbo— 
ruoštis sekančiam koncertui.

Alė Rūta 

Kazi- 
veda- 
lietu- 
Bro-

Y- pasisakė galįs neoficialiai 
atstovauti visiem rėmėjų būre
liam. Jo žodžiais, “pamačiau 
tikrovę, šis pastatas — konk
retus dalykas, ir jis turės ga
rantuoti ateiti”. Mokinių var
du kalbėjo geriausias gimnazi
jos moksleivis Alfredas Staru- 
kas (7 klj. Jis dėkojo ir di
rektoriui ir pasaulio lietuviam 
ir vokiečių Įstaigom, pažymė
jo: mes. jaunimas neatsisakysi
me lietuvybės.

Iš tolimojo Lebenstedt—Salz- 
gitterio atvykęs K. Masiliūnas 
įteikė vysk. .P. Braziui simbo
linę Vokietijos lietuvių dova
ną — St. Motuzo (Vechta) dar
bo kryžių koplytėlę.

geriausias gimnazijos mo-Kalba
kinys Alfredas Starukas, 7 kl.

/z-

Adolfo SCHRAGERIO

Mes turime 
visokiausių vietos 

gamybos baldų. Mūsų specialybė — 
importuoti tik geros kokybės baldus iš 
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių.

336 East 86th St., N. Y. C. 
Tarp 1st ir 2nd Avenue • TR 9-0400

Atidaryta kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir šeštadieniais 9 - 6 v.v.

Vokiečių valdžios vardu kal
bėjo abu pagrindiniai svečiai 
— Schwarz ir Lueder. Schwarz 
patikino, kad vyriausybė ir to
liau rems gimnaziją, nes. atro
do kad pinigų nepakaks, kad 
teks rūmus platinti. Esą. lauk
tina. kad ir laisvojo pasaulio 
lietuviai dės aukas ir domėsis 
savo kultūros židiniu. Jis primi
nė mokytojų idealizmą ir pa
brėžė. kad pasaulyje įsigalėju
si neteisė bei prievarta turės 
išnykti ir lietuvių tauta susi
lauks laisvės. Lueder ypatingai 
nurodė i vokiečių valdžios pas
tangas remti pabėgėlių kultū
rinę veiklą, kad jie galėtų lais
vai puoselėti savo kalbą, pap
ročius. Dar kalbėjo architek
tas Hutteris (atrakinant pasta
to duris, jis direktoriui B- 
Liubinui buvo Įteikęs raktą), 
vietos ir aplinkinių vietovių 
dvasiškiai. Hemsbacho miesto 
burmistro pavaduotojas, gimna
zijai Įteikęs dovaną — kaimyni
nio miestuko herbą.

Meno programa pradėta Al
donos Janulytės padeklamuotu 
B. Brazdžionio eilėraščiu “Be 
motinos Tėvynės”, toliau sekė 
pavykusi inscenizacka “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka", dar ki
tos deklamacijos ir tautiniai 
šokiai. Šalia tradicinės “Blez
dingėlės”, minėtos inscenizaci
jos. svečius sužavėjo A. Staru
kas su keturiom mergaitėm su 
sekęs “Grandinėlę 
“Jūratę ir 
deklamavo 
mosaitvtė. 
rengė E.
tienė. Lietuviu šokiu taut, gru
pės gerbėjas S. Schwarz meno 
daliai pasibaigus dar tarė žodi, 
gėrėjosi lietuvių šokiais ir dar 
kartą patikino vokiečių vai - 
džios palankumą lietuviam ir 
ypač jų kultūrinei veiklai.

Po iškilmingo akto vyko ben
dros visų svečių ir gimnazijos 
personalo vaišės — valgykloje 
su girgždančiomis grindimis, 
barake, kuris būsiąs nugriau
tas.

Maironio 
Kastytį” įspūdingai 
buvusi mokinė Ta- 

Meno programą pa- 
Gedikaitė-Tamošai-
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Lietuvos knygnešiui 90 metų
Chicago, Illinois — Anicetas 

Bubelis, s. Dovydo, gim. 1875 
gegužės 13 Alsėdžių parap. Al
kos km., šiais metais švenčia 
devyniasdešimtąjį gimtadienį. 
Šia nepaprasta proga yra jam 
rengiamas pagerbimas gegužės 
2, sekmadienį, 3:30 vai. popiet. 
Visų šventųjų parap. salėje 
(10801 So. State St.).

A. Bubelis 1892-1904 me
tais buvo aktyvus knygnešys. 
Jo pagrindinis darbas buvo pri
imti iš Prūsijos slaptai Įgaben
tas draudžiamąsias liet, kny
gas, jas suslėpti tėviškėje ir vė
liau mažais kiekiais išduoti pla
tintojams. Anicetas šias eilu
tes rašančiam pareiškė, kad ji
sai už knygų sandėliavimą, slė
pimą jokio atlyginimo neimda
vo, o tik sočiai prisiskaitydavo. 
Reikalingas knygas užsakydavo 
Viktorinas Norkus ir Kostas 
Baltinis. Atveždavo Jackus Dar
kantis ir kiti. Išnešdavo dau - 
giausiai Barbora ir Petronėlė 
Repšaitės. Patarimus kaip pla
tinti duodavo kun. Paškanė, 
Plungės vikaras.

BALTIMORES ŽINIOS
Didžiosios savaitės ir Velykų 

apeigos gražiai praėjo. Cho
ras gražiai giedojo per visas 
apeigas. Šv. Alfonso mokyklos 
vaikai gerai atliko visa, kas 
jiem buvo skirta. Didžiojo šeš
tadienio vakare klebonas prel. 
L. Mendelis visus pasveikino ir 
padėkojo už gausų dalyvavimą 
pamaldose, palinkėjo visiem 
linksmų Velykų.

Balfo skyrius balandžio 24 
lietuvių svetainėje rengia kon
certą- Tai pirmas parengimas 
po Velykų. Visi kviečiami kuo 
gausiau atsilankyti.

Amerikos legiono lietuvių 
posto 154 pagelbininkės balan
džio 25, sekmadienį, lietuvių 
svetainės klevų kambaryje ren
gia linksmą pobūvi. Pradžia 1 
v., baigsis 6 v. Bus Įvairių val
gių. šokiams gros, orkestras.

Katalikų labdaros vajus pra
sidės gegužės 2, baigsis gegu
žės 9. Šiam vajui šv. Alfosno 
parapijoje, kardinolo Shehan 
paskirtas, vadovauja kun. An
tanas Dranginis, kuris visiems

Mergaitės šoka blezdingėlę Vasario 16 gimnazijoje, pašventinant naujus rūmus

Maloniai kviečiame į

RĖMĖJU METINI SEIMĄ 
padėti

Šv. Kazimiero Seselėms

PROGRAMA: 11:00 Šv. Mišios. 12:00 pietūs. 
2:(X) jjosėdis ir programa. 4:30 palaiminimas Švč. 
Sakramentu. 5:00 vakarienė.

Al K A: Jūsų atvykimas ir dalyvavimas: Jūsų lin
kėjimai ir sveikinimai: Jūsų malda: Jūsų materia
linė, piniginė, parama.

atstatyti PRAŠYMAS: Midūs Svečiai! Atvažiuokite pra-
J u ozą po Marijos viloj mergaičių bendrabutį leisti kelias valandas gražioje nuotaikoje. Bus pro 
— vienas namas (Regina Hali) šįmet sudegė

Kur?
VILLA JOSEPH MARIE
Holland Road, Newtown, Pennsylvania

gos susipažinti su kitais geraširdžiais, dosniais lie
tuviais. Pasisavinkite, brangieji, mūsų rūpesčius ir 
palengvinkite mums dabartiniame varge.

Nuoširdžiai dėkingos.

Kada?
SEKMADIENI, BALANDŽIO 25, 1965

ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS 
Villa Juozapo Marijos

Anicetas Bubelis į Ameriką 
atvyko 1905 m., laikinai apsigy
veno Racine, Wise., kiek vė
liau persikėlė į Chicagą (Rose- 
la^dą), kur ir tebegyvena. Ne
žiūrint, kad jo pečius slegia 90 
metų, tebėra jautrus lietuviš
kai spaudai ir veiklus lietuviš 

A. Bubelis

parapiečiam išsiuntinėjo laiš - 
kus. Vajaus lėšos skiriamos na
šlaičiams ir seneliams globoti.

Pirmoji komunija šv. Alfon
so parapijoje bus gegužės 2, 
sekmadieni, per 8:30 v. mišias, 
kurias aukos prel. L. Mendelis. 
Po mišių vaikučiai su parapi
jos kunigais nusifotografuos.

šeimų komunija šv. Alfonso 
bažnyčioje bus gegužės 9 per 
8:30 v. mišias- Popiet 4 vai. vi
sos bažnyčios organizacijos ir 
parapiečiai raginami gausiai da
lyvauti procesijoje, kuri skiria
ma Dievo Motinos garbei. Gra
žiai pasipuošusios sodalietės 
neš Marijos statulą. Procesija 
eis vieną bloką aplink visą 
bažnyčią ir baigsis bažnyčioje. 
Ten bus giedamas giesmės ir 
kalbamas pasiaukojimo aktas. 
Apeigos baigsis Švč. Sakramen
to palaiminimu-

Jenas Obelinis

Bciševikai ne vien krauna di
delius muitus siuntiniam, bet ir 
tardo tuos, kurie daugiau jų 
gauna iš Amerikos giminių. 

kam darbe kaip ir prieš 70 me
tų. Dabartiniu metu daugiau
siai laiko praleidžia prie kny
gų įrišimo ir skaitymo, kiek 
akis tarnauja. Turi mažą spaus
tuvę kvietimams spausdinti. Be 
to, turi nemažą kiekį knygų, 
spauč os rinkinį —Darbininką, 
Draugą ir kit., net tremties “Ži
burius” iš Vokietijos. Organiza
cinėje veikloje sumaniai pirmi
ninkauja LRKSA 3 3 kuopai, 
yra vienas iš Balfo 57 skyr. 
.teigėjų, ilgametis sekretorius, 
dabar rev. koin. vicepirminin
kas; Liet. Demokratų klubo 9 
apyl. sekretorius. Liet. Bend
ruomenės ir Švento 'Vardo 
draugijos narys.

Jubiliejaus metu pagrindinę 
kalbą pasakys dienraščio Drau
go vyr. redaktorius, LRKSA ir 
Alto pirmininkas Leonardas Ši
mutis.

Į šį nepaprastą banketą ren
gimo komitetas kviečia visus 
lietuvius, mūsų spaudos gerbė
jus ir lietuviškos veiklos puose
lėtojus. Banketo metu bus at- 
žimėta LRKSA 33 kp. auksinė 
sukaktis ir tos kuopos steigė
jas, valdyboje išbuvęs 50 me
tų. Kazys Rubinas, tinkamai 
pagerbtas. Be to. kun. P. Pat- 
laba parodys vaizdų iš Švento
sios Žemės. K. Brž.

PALMIŲ PAVĖSYJE
Miami mieste pirmaujantis 

ir didžiausias laikraštis yra 
“The Miami Herald.” Jis išlei
džia dvi laidas — rytinę ii’ va
karinę. o sekmadieniais paruo
šia didoką svori puslapių. prL 
margintų Įvairių Įvairiausiais 
skyriais.

Sekmadienio numeryje, ba
landžio 11, moterų skyriaus 
pirmame puslapyje šis laikraš
tis Įdėjo didžiuli, beveik per 
visą puslapi, spalvotą paveiks
lą trijų paauglių mergyčių, pa
sipuošusių tautiškais rūbais- 
Tai advokato Perrv dukrelė Ri- 
ta, Violetos Vildžiūtės ir Ro
berto Ogdenų-Kerinutė ir Da
nutės Narutavičiūtės ir Karoli 
Wertalku — Rūtelė.

Danutės Wertalkienes rūpes
čiu. specialiai buvo pakviesta 
“Miami Herald” žurnalistė Ma-

Tėvų pranciškonų statoma koplyčia Kennebunkporte. Projektas dr. inž. A. Kulpavičiaus

VYSK. P. BRAZYS LANKĖ PRANCŪZIJOS LIETUVIUS
Pradėdamas savo kelionę po 

Vakarų Europos lietuvių kolo
nijas. vyskupas P. Brazys lan
kėsi Paryžiuje, kur mūsų tau
tiečių buvo su dideliu džiaugs
mu sutiktas. Kovo 28 vyskupas 

rilyn Arvidson. Gražioje rezi
dencijoje dr. St. Tomašaičio, 
kuris leido kelis kartus panau
doti savo jaukų butą ir dailiai 
Įrengtą darželį su laiptais Į 
upę. buvo atlikti fotografavi - 
mai.

žurnalistė smulkiai apklausi- 
nėjo Wertalkiene apie tauti-- 
kus rūbus, spalvas, ornamentus. 
Jai buvo įdomu sužinoti ir ap
rašyti tasai tautiškų rūbų ori
ginalumas.

O. Petrulienė, buvusio finan
sų ministerio našlė, ilgesni lai
ką šiemet atostogaujanti Mia
mi. sulaukė atvykusio iš Det
roito sūnaus Vytauto Petrulio 
su žmona ir trimis vaikais. Ve
lykų atostogoms buvo atvykęs 
taip pat ir vyresnysis sūnus Al
girdas Petrulis su žmona ir 
dviem dukrelėm, sustojęs Hol
lywood Beach. Jauniausias sū
nus. neseniai baigęs aukštąjį 
mckslą. atskrido iš Washing- 
tono.

A- a. Petrulis mirė karo me
tu. Likus našlė.- sugebėjo išgel
bėti vaikų ir savo gyvybę nuo 
karo pavojų, o tremtyje juos 
auginti ir mokslinti. Vėliau, pa
tekus i JAV. ji sunkiai dirbda
ma fizini darbą, visus tris vai
kus išmokslino ir pastatė ant 
“tvirtų kojų”. Tai vienas gra
žiųjų pavyzdžių mūsų lietuvių 
motinų, be.iaukonančių savo 
vaikams.

O. Šimkienė, statybininko Va
lerijono Šimkaus žmona, trum
pas atostogas p-a’eidusi Miami, 
išvvko namo. Pasimainvdamas, 
atvyko i Miami jos vyras. V. 
Šimkus. .Abudu su žurnalistu 
Gintneriu dalyvavo privačiuose 
ir viešuose parengimuose lietu
vių klube, kur Valerijonas Šim
kus kalbėjo apie savo kelionę 
po platų pasauli, parodydamas 
jo padarytas nuotraukas.

Dr. St. Tcmašaitis su žmona 
šią vasarą ruošiasi vykti į Eu
ropą vienam mėnesiui-

Solistė Lionė Jodytė drauge 
su penkiamete dukrele Janina 
tebeatostogauja Miami Beach. 
Abidvi gražiai pailsėjusios, sau
lėje parudavusios. Lionė Jody
tė žada duoti paskutinį šiam 
sezonui koncertą. Po koncerto 
ketina grįžti į New Yorką.

Albinas Trečiokas, žinomas 
visuomenininkas ir seniausias 
Balfo direktorius, drauge su 
žmona Ieva aplankė Miami 
savo pažįstamus. Buvo sustoję 
S. Petersburge keletai dienų. 
Savo automobiliu jau grįžo į 
Newark. N.J. J. Narūne 

aukojo lietuviam pamaldas jė
zuitų koplyčioje ir tarė gilų ir 
Įspūdinga žodi. Į pamaldas bu
vo susirinkusi visa Parytiaus 
lietuvių kolonija.

Fo pamaldų Įvyiko svečiui pa
gerbti vaišės, suruoštos lietu
vių katalikų misijos Prancūzi
joje. Jose, be lietuvių, dalyva
vo gausus skaičius prancūzų 
bei kitataučių: matėsi pulk. J. 
Chabanier, — buv. Prancūzi
jos karo attache Pabaltijo kraš
tuose. Mme J. Chaligne — 
Prancūzijos Katalikių Moterų 
Akcijos Centro pirmininkė. A. 
Rehak — pavergtų Europos 
tautų Paryžiaus biuro direkto
rius K. Berends — Latvijos pa
siuntinybės charge d'affa.res 
ir kt. Vysk. P. Braziui Įteik
tas sveikinimo adresas, meniš
kai paruoštas dail. V. Kasiulio.

Kovo mėn. 29 vysk. P. Bra
zys buvo priimtas Šv. Sosto 
nuncijaus Msgr. Bartell ir tą 
pačią dieną Paryžiaus arkivys
kupo kardinolo Feltin. Būda
mas Paryžiuje vysk. P. Brazys 
lankėsi žymiausio Prancūzijos 
katalikų dienraščio “La Croix’’ 
redakcijoje, kur turėjo pa^.kal- 
bėjimą. Taip pat buvo priim
tas P. Ramcndct — emigran- 
tų ir egzilų misijų direktoriaus 
Prancūzijoje.

ESTU PIANISTE BOSTONE
IZ. VASYLIŪNAS

Baltijos k c ice r tų devintojo 
"sezono paskutinis (trečiasis) 
koncertas Įvyko balandžio 9 
Jordano salėje. Programą išpil
dė estų pianistė Kabi Lareiei. 
dabar gyvenanti Švedijoje. Ji 
skambino Beethoveno “Trys- 
dešimts dvi variacijas C moli’. 
Hlndetmliho Sonata Nr. 3 
(1936). Chopino Bai kardė Op. 
60. po pertraukos Tubino “E- 
tų liaudies šokiai“, ir pabaigai 
— Schuman n o Fantazija C 
dur op. 17.

Ramios, simpatiškos išvaiz
dos pačiu pirmuoju Beethcve- 
no numeriu pianistė parodė to
li moteriškas ribas prašokan
čią jėgą bei temperamentą. Tai 
buvo tikrasis Beethovenas — 
audringas, pilnas nepažabeto 
temperamento, šalia kurio pra
siverždavo nuoširdus švelnu
mas. Pianistės tobula technika, 
lengva, lygi pianissimo pasa
žuose, visur griežtai preciziška, 
leido jai nepaprastai reljefin
gai iškelti forminį veikalo ele
mentą. Kiekvienas motyvai 
kiekviena frazė, kur ji bebūtų, 
visuomet išryškėdavo stipriu 
charakteriu, net jeigu tai būtų 
tik trumputis motyvėlis. Tai be
ne bus stipriausioji pianistės 
savybė — forminis reljefin- 
gumas, frazinis ryškumas.

šalia to pianistei būdinga re
tai sutinkamos apimties dina
minės skalės. Dėl jos forte gali

Kovo 30 Lietuvos pasiuntiny
bės patarėjas prof. J. Baltru
šaitis suruošė vysk. P- Braziui 
pietus, kuriuose dalyvavo Mgrs. 
P. Ramondot — emigrantų ir 
egzilų katalikų misijų Prancū
zijoje direktorius, Mgrs. de 
Provecheres- Paryžiaus arkivys
kupijos gen. vikaras, kun. J. 
Petrošius — lietuvių katalikų 
misijos Prancūzijoje direkto
rius. A. Liutkus — Lietuvos pa
siuntinybės Prancūzijoje sekre
torius. A. Venskus — Prancū
zijos LB Tarybos pirmininkas 
ir E. Turauskas — pavergtųjų 
Europos tautų Paryžiaus atsto
vybės pirmininkas.

Kovo 30 Paryžiaus ateitinin
kų būrelis vysk. P. Bražiui pa
gerbti suruošė priėmimą pas B. 
ir A. Venskus. Paryžiaus atei
tininkai Jo Ekscelencijai Įtei
kė prisiminimui dovanėlę — 
dali O.V. Milašiaus raštų. Sa
vo buvimo metu Prancūzijoje 
vysk. P. Brazys turėjo susitiki
mą ir su visu lietuvių jaunimu 
Paryžiuje.

Šis pirmas vysk. P. Brazio 
apsilankymas pas Paryžiaus lie
tuvius buvo paminėtas prancū
zų spaudoje, kaip ’ La Crox”, 
“Le Figaro“, “Le Monde“ ir 
kt. ; Paris) 

ma turėti net tam tikrų prie
kaištų, jis per kietas, išgautas 
daugiau raumenų jėga negu 
rankos svoriu, ir per dažnai 
vartojamas. Retuose kulmina
ciniuose momentuose jis darė 
neišdildomo Įspūdžio, kitur jis 
pradėjo klausytoją varginti. 
Chcpi..j Barkarolėje jis ir vi
zai buvo nereikalingas.

Tubino estų liaudies šokiuo
se, o taip pat priedui paskam
bintuose Couperino ir norve
gų šių dienų kompozitoriaus 
Saverudo veikalėliai atskleidė 
Kabi Laretei neeilinį sugebėji
mą charakteįizuoti. Ritminiu 
preciziškumu, bei žaismingumu 
ji davė juose daug gražių mo
mentų. Jos Hindesmithas savai
me buvo geras, bet po Beetho
veno pagaunančio atlikimo jis 
liko šešėlyje, nepasiekęs klau
sytojo didesnio dėmesio. Taip 
pat ir Schumanno “Fantazijoj“ 
ji davė daug gražių techniškų 
vietų, bet vidiniai jis liko ne
užpildytas. Atidavus save visą 
Beethovenui, Kabi Laretei tik 
kartojosi savo dinamine skale 
be reikiamo vidinio šviežumo 
bei išradingumo.

Bet Kabi Laretei yra žymi 
pianistė, ir jos pasiklausyti į- 
domu ir verta jau vien dėl 
nuodugnaus techniško apdoro
jimo bei preciziškumo.

Šių koncertų rengėjam ten-
(nukelta į 5 pcl j

[iš visur
— Teodoras Blinstrubas, Lie

tuvių Fondo valdybas pirminin
kas, siusdamas Lituanus žur
nalui 10 dol. ir tapdamas žur
nalo rėmėju, rašo: Lituanus 
žurna ) leidimu musu jaunimo 
akademinė karta išsirašo sau 
aus. ūmų raidžių pažymėjimą, 
kad ji savo skaidria meile, gi
liu ryžtu ir kietu darbu siekia 
lietuvių tautai laisvę atgauti ir 
kelia ^ss vardą svori ir 
reikšmę pasaulio tautų bend - 
rusmenėje. Jus visus sveikinu 
ir linkiu geriausių šelmių. Te
gul bendi imis pastangomis mū
sų tauta vėl at Įstoja ant savo 
kojų ir buna sa\o gyvenimo 
tvarkytoja bei ateities kūrėja! 
Lituanus žurnalui aukas galima 
siusti adresu: Lituanus. Fjst 
Office Box 9318. Chicago. Illi
nois 0690.

— Amsterdam N Y. LB 
apylinkės valdyba atsiuntė 15 
dol. auką Lituanus žurnalui pa
remti. Amsterdamo, apylinkė su 
auka, kuri buvo skirta iš Vasa
rio 16 minėjimo, siunčia sveiki
nimus Lituanus redakcijai ir 
linki daug sėkmės darbe.

— Lietuvių Fondo Valdyba 
prašo LF narių, kurie yra pa
keitę savo adresus, skubiai pra
nešti naujuosius. Per paskuti
nius metus keli LF nariai yra 
mirę. Valdyba prašo jų teisė
tų įpėdinių skubiai pranešti sa
vo vardus — pavardes ir ad
resus. LF narių sąrašuose mi
rusieji nariai yra atžymimi at
mintinio Įnašo priedu ir ir su 
nurodymu, kas jiem atstovai! - 
ja. LF narių suvažiavime miru
sieji nariai norima tinkamai pa
gerbti. LF Valdybos adresas: 
7243 S. Albany Ave., Chicago 
Ill. 60629.

— Rochesterio pabaltiečiai 
ruošia didesni parengimą ge
gužės 1 d., šeštadieni, šv. Jur
gio lietuvių parapijos salėje. Vi
sos gautas pelnas skiriamas Re
zoliucijom Remti Komitetui. 
Meninėje programoje, be kitų, 
dalyvaus solistas Vaclovas Ve- 
rikaitis iš Toronto. Kanados. 
Paregimu! ruošti komiteto pir
mininku yra J. Jurkus, rezoliu
cijų pravedimo žygio darbuoto
jas.

— LB Vakarų apygarda ma
no šaukti konferenciją rugpjū
čio 7 ir 8 Statler Hilton vieš
butyje. Los Angeles mieste. 
Konferencija vyks lygiagrečiai 
su Lietuvos vyčių seimu rug
pjūčio 5-8 tame pačiame vieš
butyje. LB Vakarų apygardai 
šiuo metu vadovauja: pirm. K. 
Liaudanskas. J. Kojelis. Ig. Me
džiukas. A. Skirias ir S. Ski- 
man oš San Francisco, Calif.

— Vilta Puzinienė, Estera 
Berdžiūtė ir Gema Kreivėnaitė 
vi ?s iš Pennsylvanijos apylin
kių. dar užsiregistravo i lietu
vių tautinių šokių ratelių vado- 
vų-mokytojų kursus, kurie pra
sidės birželio 13 Dainavus sto
vykloje. Tautinių šokių moky
tojų stoka jaučiama visose lie
tuvių kolonijose. Į kursus dar 
galima registruotis adresu: 
Kostas Januška. 2646 West 
71st. St.. Chicago. Ill. 60629.

Tėvai,

ŠV. ANTANO
GIMNAZIJA

pastatyta jūsų vaikams!
•

Gimnazija su viešųjų Ame
rikos mokyklų teisėm, su 
privalomu lietuvių kalbos 
dėstymu, su bendrabučiu, 
su visom gero auklėjimo 
priemonėm ...
Atlyginimą^ už pilną išlaiky
mą bendrabuty — tik 600 dol. 
metams. Dėl ateinančių moks
lo metų tuojau rašykit Rek
toriui:

ST. ANTHONY’S 
HIGH SCHOOL 

Kennebunkport, Maine 04046
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FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
FSS metinis suvažiavimas ir 

ta proga organizuojamos studi
jų die..js Įvyks gegužės 29 
30 ir 31 Clevelande, Čiurlionio 
ansamblio namuose.

Studijų dienų pagrindinė te
ma ‘•Lietuvi; intelektualas pro
fesinės ir visuomeninės atsa
komybės sankryžoj”. Šią temą 
vystyti yra pakviesta keletas 
prelegentų. Studijų dienų pro-

Visi filisteriai skautai ir 
ASD bei Korp! Vytis nariai, 
baigę studijas, kviečiami suva
žiavime dalyvauti. Registruotis 
prašome FSS skyrių valdybo
se. Kur skyrių nėra, registruo
tis pa; fil. B. Juodikienę. 1794 
E. 227 St., Euclid. Ohio.

44117, Tel. 531-8123. Regis- 
tracij .s mokestis — 2 dol. iki 
gegužės 27 d., vėliau — 3 tol-

Visais suvažiavimu reikalais 
galima kreiptis i FSS CV pirm, 
dr. S. Matą, 1602 Coventry Rd. 
Cleveland, Ojlo, 44118. tel. YE 
2 1603. (A.K)

PHILADEI PHIJOS ŽINIOS

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS—• -

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston. Mass. 02131.

gramos komisiją sudaro V. Ger
manas (pirm.), D. Kokhtė-Lu- 
kienė. D TaBat - Kuklytė, dr. 
A. Marchertas ir D. Tijūnėlis. 
Pirmininko adresas: 3418 W.66 
St.. Chicago 29. Ill.. Tel- 434- 
5692.

Suvažiavimo metu bus di.ku- 
tuojama visa eilė užsibrėžtu 
darbu ir organizaciniai einamie- 
ji reikalai, pav.. Akademlkių 
Skaučių Draugovės kandidačių 
ir Korp! Vytis junjorų progra
mų vadovėlio leidimas; skautiš
kų dainų plokštelės klausimas. 
Žurnalo “Mūsų Vytis” reika
lai. FSS Įsijungimo Į Altą klau
simas; FSS veikla Lietuvių B- 
nėje. politinėje srityje ir kt.

šeštadieni, gegužės 29. Aka
deminių Skautų Sąjūdžio Cle
veland© skyrius ruošia balių 
suvažiavimo dalyviams ir Cle
veland o visuomenei, o sekma
dienio vakare bus literatūros ir 
muzikes vakaras suvažiavimo 
dalyviams ir kviestiems sve
čiams.

A. a. Adalberto Staneikcs— 
dailininko ir diplomato minėji
mas ivsks šestad-ienĮ. balandžio 
Pamaldas už velionies sie
lą bus 10 vai. ryto We_t 
Laurel Hill kapiniu koplyčioje. 
Bala-Cynwid. Pa. Belmcnt Av. 
Pamaldas laikas kun. Petras 
Dagys. Po pamaldų bus pa - 
minklo atidengimas. Ta proga 
kalbėtojų tarpe minimi dr. Sta
sys Back} s, Vaclovas Sidzi
kauskas. Juozas Ardys ir minė
jimo organizatorius Feliksas 
Andriūnas. Per Bendruomenės 
Balso radiją, banga 860. 1,30 
vai. dieną, apie velioni kalbės 
prof. Jonas. Puzinas. Velicnies 
dailės darbų paroda bus Ail 
Hallows salėje Greenwood 
Avenue ir Bent Road kam - 
pas. Wyncote, Pa. Paroda bus 
atidaryta nuo 3 iki 6 vai. po 
pietų.

šeštadieninės mokyklos ch- 
ra ir šokėjus matysime tauti
nio ansamblio ruošiamame kon
certe balandžio 24 d. 7:30 vai.

LAIŠKŲ LIETUVIAM KONKURSAS
šiais metais “Laiškai Lietu

viams” buvo paskelbę konkur
są labai aktualia tema, būtent. 
•‘Santykiai tarp tėvų ir bręs
tančio jaunimo”, kuria galėjo 
pasisakyti tiek tėvai, tiek jau
nimas. Vasario 10 terminui pa
sibaigus. tebuvo atsiųsti vos ke
li rašiniai. ’ ‘L.L.’ ’ redakcija 
■konkursą pratęsė iki vasario 
28 skelbdama, kad jau iš at- 
siųstųjų straipsnių ••galima su
sidaryti vaizdą, koks vertingas 
minčių pasikeitimas galėtų vyk
ti tarp tėvų auklėtojų ir jau
nimo šio kankurso proga”, tad 
būtų labai naudinga, jei dar 
daugiau asmenų konkurse da
lyvautų-

Po šio paskatinimo iki vasa
rio 28 buvo prisiųsta 18 raši
nių: 14 suaugusiųjų ir 4 jau
nuolių. Jury komisija, suside
danti iš pirm. J. Ignatonio. se- 
kret. D. Lukienės. V. Tumaso- 
nienės, kun. P. Patlabos ir J. 
Kavaliūno, paskyrė premijas : 
suaugusiųjų grupėje pirmąją 
premiją — P. Razminui iš Chi- 
cagos. antrąją — J. Jaškaus- 
kui iš Daytci.o. Ohio, trečiąją
— V. šmaižienei iš Winnipe- 
go. Kanadoje, jaunimo grupėj
— pirmąją premija A. Gylytei 
iš Chicagos ir antrąją — A. 
Hermanui iš Vasario 16 gimna- 
zijc ; Vokietijoje. Premijos bus 
Įteiktos “L.L” šventėje birže
lio 5 d. Chicagoje. (L.L.)

muzikinio klubo salėje (2715 E. 
Al'eghe.iv Avė.) Choias ir šo- 
kėjai pasirodys aLkirai ir kar
tu su ansambliu ir Žilvino šo
kėjais. Pelnas skiriamas šešta
dieninei mckvk’.ai. Po progra
mos — šokiai ir turtingas bu
fetas.

Motinos dienos minėjimą 
šiais metais ruošia šeštadieni
nė mokykla, minėjimas bus ge
gužio 9, prasidės pamaldomis 
už gyvas ir mirusias mamytes 
šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioje 10:30 vai. ryte. Pn pa
maldų minėjimo programa bus 
parapijos salėje.

Moksleiviai ateitininkai ba
landžio 17 per Bendruomenės 
Balso radiją išpildė Velykoms 
skirta montažą. Išpildyme daly 
vavo Irena Avižcnytė. Aušrelė 
Kananavičiūtė. Tema; Gaspa- 
rėna;. Milda Melnikaitė. Danu
tė Muraškaitė. Edvardas Skla- 
daitis. Aldona Šalčiūnaitė. ir 
Virgus ir Vytas Volertai. Mon
tažą parašė Vytautas Volertas. 
radijo programai paruošė Bro
nė Gasparėnicnė. K.č.

I GEGUŽĖS MĖNUO |
J Marijos gražusis mėnuo, pasi- i 
I puošęs pavasario gėlėmis, pa- J 
I puoš jūsų dvasią gaiviais min- * 
i ties žiedais, jeigu kasdien pa- } 
' skaitysite po skyrelį iš i
I T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M. J 
' “GEGUŽĖS MĖNUO"
* Knvgelė kainvo'a tik misant- ' 
J ro dolerio. DARBININKO ad- ' 
Į ministraeija mielai prisius. jei ' 
i tik parašysite užsakymą ad- ' 
J resu- 910 Willoughby Avenue. ' 
i Brooklyn. N. Y 11221. '

‘ . I
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Siuntiniai i Lietuvą iš 
giminių palikimo

Mano tiuliui ištarnavus JV 
ka iuomenėje virš 20 metų. jis. 
kiek pasirgęs, numirė. Jokių 
dc'k.:me..tu nebuvo sudaręs, dėl 
to mes vi<i po truputi gausime 
to pa kimi. Dabar teks daly
kas: mano sesuo gyvena Lietu
voje Ir ji geriau norėtų, kad 
aš jai už tuos pinigus pasiųs
čiau prekių i Lietuvą, o ne pi
nigų. Yra advokatas Washing
ton. D.C., kuris ši reikalą tvar
ko. Mes nesutinkame pirkti už 
savo pinigus prekes ir laukti, 
kol jie mums už tai atlygins. 
Tų pinigų, atrodo, mes negali
me gauti pagal to advokato 
laišką. Sesuo pasitiki manim: 
sako, daryk, kaip tau atrodo 
geriau. Bet pasirodo, nėra taip 
lengva. Aš esu seseriai daug 
palė’ęs. ir norėčiau jai ir šiuo 
reikalu pa itarnauti. bet neži
nau kaip. Prašau man patarti, 
kas daryti

Brolis iš Kalifornijos
—O—

Atsakymass
Patarčiau tuoj kreiptis i ar

timiausią Lietu; os konsulatą ir 
jiem išdėstyti visą reikalą. 
Konsulatas turi daug tokiu rei-

Lietuvą siųsti vietoj pinigų. Jei 
valstija tokio Įstatymo neturi, 
yra sunkiau. Daug priklauso ir 
nuo vietiniu teismų nusistaty
mo šiuo atžvilgiu. Juo greičiau 
tamsta susisieksi su Lietuvos 
konsulatu, juo bus geriau.

TO PLACE 
YOUR AD,

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-368G

PENGUIN BILLIARD 
LOUNGE

1241 Jerome Avė.. near 168th St.
Phone JE 6-0640

Featuring on'v street level Billiard 
Lounge in W. Bronx. Wall-to-wall 
carp''Un° back ground music, fully 
Air Conditioned. Ultra modern de- 
cn’-ated Snack Lounge. Ladies play 
free when escorted by Gentlemen.

A Joyous Easter 
to al) our friends

MAPI E TERRACE REST HOME
A real hrnne-like atmosphere

State-aoproved
31 Main Street - Succasunna. N.J.

iPhone: JU 1 -5.359

Outstanding for Easter 
YORKSHIRE TERRIERS 

also Poodles

kalų kaip tamstos, ir jis sten
giasi padėti kuo tik gali. Jie 
paprastai turi ir vietinių advo
katų. kurie jiem šiem reika
lam pasitarnauja. Mat. kai ku
rios valstijos (kaip pav. Massa
chusetts) turi vadinamus ‘Iron 
Curtain' Statutes, kuriais re
miantis dažiai galima gauti 
teismo sutikima siuntiniam i

Miniature and Toy all colors 
for private homes 
also stud service
(212) ST 4-1943

Outstanding Custom Tailoring Cus
tom Tailor of Mens Clothes with 

material or own material All work 
done at reasonable prices We guar
antee all our work MR. A. MUŠTO 
4131 Diener Ave near 233rd Street 
Bronx N Y* FA 4-895S

i Siųskite j Lietuvą ir SSSR
i DOVANŲ SIUNTINIUS

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

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

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

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai. uk»aini.škai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j 
vii-šų. arba 1ND traukiniu D-6 Avenue iki Delanvey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertint'-s!

WEISS KATZ, INC.
187 ORCHARD ST.. N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• -Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 
• • Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 
‘ • Specialiai žemos kainos siunčiant audinius i užsieni
i • Mes padidinome savo patalpas kad galėtume geriau

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti

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

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Į
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vi.nor.ės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakirtus į Europą. Fžrikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 » 200 Orchard St.. New York, N.Y. 10002

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

KAI JŪS NORITE SIŲSTI savo giminėms ar draugams,
gyvenantiems U. S. S. R. dovanų siuntinius, tai pasirinkite 
saugiausia kelią:
L Nuspręskite nr jūs norite siųsti iš čia esančiu prekių ar užsakyti, 

pav automobili, motociklą, siuvamą mašiną, televiziją ar maisto 
siuntini.

2. Pn inat.dokite patikimos ir turinčios gerą vardą firmos pataina- ■ 
vinių.

3. Žiūrėkite, kad firmos personalas turėtų patyrimo ir mokėtų tvar
kyti Jūsų užsakymą.

1 Patilti inkile ar toji iirma turi reikalingus dokumentus.
5. P-., i: inkile firr.ią. turinčią ilgą patyrimą tame biznyje. Kai visa 

tai oersvarstvsite. tai isitikinsite. lead "eiiaiislai Jums tiks tu-
rinti jau virš 30 melų patyrimą

I

GLOBE PARCEL SERVICE. INC.
i . Centras vi

716 Walnut St., PHILADELPHIA. PA
Skyriai: 

Uptown PH ILA. skyrius 
632 YJ. G.card Avenue 
Philadelphia. Pa. 19123 
WA lout 5-8878
BALTIMORE 
3206 Eatsern Avenue 
Baltimore 24, Md. 
DI 2-2374 
BLOOM IELD 
"■28 230 Montgomery St. 
Bloom.’ieid. N.J. 
■'hone- 740-3524 
BOSTON 
390 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
AN 8-8764

u 19106 • Tel. WA 5-3455

LOS ANGELES 
3216 Sunset Blvd. 
Los Anq.»les 26. Calif. 
NO 5-9887
MIAMI 
2755 Biscayne Blvd. 
Miami 37, Florida 
FR 9-8712
MINNEAPOLIS 
217 E. Hėnnedin 
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4903
MILLVILLE
19 Westwood Terrace 
Millville. N. J.
Tel. 825-5362

CHICAGO 
4 02 Archer Avenue 
Chicago 32, III.
FR 6-6399 
Branch 
2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, III.
BE 5-7738
CLEVELAND 
7023 Superior Avenue 
C eveland 3, Ohio 
UT 1-0807 
DETROIT

NEWARK
263 Market Street 
Newark. N. J. 
MA 3-1968
NEW YORK 
48'8 East 7th Street 
New York 3, N. Y. 
GR 3-1785
OMAHA
5524 S. 32nd Street 
Omaha 7. Nebr. 
Tel. 731-8577 
PITTSBURGH 
346 Third Avenue 
Pittsburgh 22, Pa. 
GR 1-3712

64C0 Michigan Avenue 
Detroit 10. Mich.
TA 5-7Č60
ELIZABETH 
943 Elizabeth Avenue

ROCHESTER 
6e3 Hudson Avenue

Elizabeth, N. J. 
EL 4-76)8 
HAMTRAMCK 
11415 Jos. Campau Ave. 
Hamtramck 12, Mich.
TA O 7Q1A

Rochester 21, N. Y. 
BA 5-5923
SAN FRANCISCO 
1236 Ninth Avenue
San Francisco 22, Calif. 
LO 4-7931

KANSAS CITY TRENTON
18 S. Bethany 
Kansas City, Kansas 

AT 1-1757

730 Liberty Street 
Trenton, N. J.
LY 9-9163 •

KUNIGUI ANTANUI MA2UKNAI

mirus, nuoširdžią p?dč!<ą reiškiu Jo Ekscelencijai vyskupui 
Vincentui Hires iš Nrrwich, Ccnn., už dalyvavimą laidotu
vėse. Marijonų provincijolui kun. V. Rimleliui, MIC, už mišių 
aukojimą ir tartą atsisveikinimo žodi, Tėvams Marijonams: 
kun. V Atkcčiui, kun. J. Petrauskui, kun. J. Petraičiui, kun. 
J. Duobai, kun. Fcgarty ir visiems už visekeriepa paslaugą 
laidotuvių metu. Prelatams — K. Vasiui, M. Kemežiui, P. Ju
rui, Ncrv/’cho vyskupijas kancleriui P. O'Claire, choro ve
dėjui kun- Paul Rivard ir klerikams bei studentams už 
giedojimą ir laidotuvių metu Įvairius patarnavimus.

Visiems kunigams iš Brocktono, Worcester!©, Ncrwicho, 
Hartfordo, New Yorko ir New Jersey. Pranciškonų, jėzui
tų ir kitų vienuolynų atste/ams- Lietuvėm seselėm, kurios 
atsilaikė i laidotuves, Marianapolio studentams ir visiems, 
kurie maldomis ir užuojautom^ prisiminė —A.A. kun. Anta
no vėlę ir mus liūdinčius. Šv. Juozapo parapijos klebonui 
No. Grosverdale, Ccnn., už leidimą pasinaudoti bažnyčia pas
kutinėms pamaldoms palydint mirusiojo kūna i šv. Kazimiero 
kapines Chicagoje.

Liūdinti motina 
Ieva Mažuknienė.

FPUIT & VEGETABLE STORE - 
fully equipped. Good Lease. Very 
reasonable. Or>lv $900. complete. 
Phone TN 2-6822. Evenings and 
Sunday. TR 1-8884.

ROBERT E CURRENTl
Printing - Plastering - Carpentry - 
Tile work. All work done at reason
able p-ices. We guarantee all our 
wor’.-.. Special consideration to re- 
litT’oiis groups. Call UN 3-4764 
2SO6 Wellman Ave Bronx.

LOU DETURRI’S 
TRIANGLE BOWLING 

CENTER. Inc.
House of Champions 

Summer Leagues Now Being Formed 
Special Consideration To Religious 

Groups
Call HI 1-2790

117 - 11 Myrtle Ave. 
Richmond Hill. N.Y.

OPERATORS on Plush Toys
T.iale or Female to operate Bonis 
machine (furl steady work incen
tive plan excellent conditions. Vac
ations etc apply immediately 

KNICKERBOCKER TOY CO.
401 Butler St.. Brkln.. NY UL 7-1199

WRITER GARDEN TAVERN

VYTAUTAS BELECKE
Savininkas

- •
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami poiaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N v

(Ridgewood»

Fel. EVergreen 2-644CI___________________________

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bel! Baking Co.

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

CANDY - LUNCHEONETTE
STATIONERY •

Neo- 3 schools and bus stop.
Excellent opportunity

2419 Ditmars Blv. Astoria
RA 8-9148

For Sale — Bronx
CANDY STORE (Stationery. Toys. 
Fountain > Doing S1500 wkly. Small 
Grill. Will bring in profitable lunch 
trade. 101 family apartment house 
being completed nearby. Sacrifice 
pi-ice $14.000. 50G cash. Balance 
Terms. This is a moneymaker. Te
lephone owner OL 3-2767

MARIE BRITT TRAVEL 
SERVICE

VACATION - HONEYMOON 
Specialists

Resorts - Cruises - Tours 
Ail Travel Services 
Hotel Reservations 

252 East 51st Street 
New York City

Phone: PL 2-3870

Honeymoons and Vacations 
7 Days and Meals

Jamaica ....................... from $59 -
Nas.-au .....................  ” 51
Puerto Rico ...................  ” 48
Miami ............................... " 21
Includes hotels and transfres per 
person-Double. Occupancy-phis Air 
fare Tours - Cruises - Airline tick
ets Steamship - Resorts - Car rent
als anywhere in the world.

Bonanza Travel Service 
342 Madison Ave. < 44th St. i 
New York City MU 2-8222

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav. \
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

S X G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 2I, N.Y.
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.
9I-I5 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y.

Tel. VI 9-5077
Tel. STagg 2-4329

— Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna
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@ SPORTAS
LAK:Kolping FC 1:1 (0:0)

Užpereitą sekmadienį LAK 
pirmoji komanda užbaigė pir
menybių sezoną. Netikėtai ge
ro lygio rungtynėse su lygos 
vicemeisteriu Kolpingu baigta 
lygiom. Priešininkui taško pra
radimas kainavo pirmą vietą, 
tuo tarpu mūsiškiai turi gerų 
vilčių liktis trečioje vietoje. 
LAK žaidė tokios sudėteis: Jan
kauskas; Vainius, Remėza; Bu
draitis, Trampas, Kalina; Ho - 
gan, Malinauskas, Klivečka, Bu- 
dreckas, Bileris.

Abiem vienetam taškai bu
vo labai reikalingi, užtat kovo
ta iki paskutinės minutės, ta
čiau abi pusės žaidė korektiš
kai, rungtynės buvo padorios, 
nepaisant prasto teisėjo, neuž- 
skaičiusio mūsų Klivečkos, o 
vėliau Kolpingo įvarčių, kurie 
buvo be priekaištų.

Mūsų gynime gerai tvarkėsi 
Trampas, padedamas Budreičio. 
Įvartį pirmieji pasiekė mūsiš
kiai 70 minutėje. Klivečka pa
taikė į žemą kampą. Kolpingas 
išlygino paskutinėse sekundė- 
se. kai jų kamuolys, praėjęs 
mūsiškių ir priešininkų žaidi- 
kų gretas, atsimušęs į virpstą, 
įriedėjo į mūsų vartus.

Atletai pirmenybių sezoną 
baigė sėkmingai. Ypač paskuti
nėse rungtynėse mūsiškiai pasi
rodė be priekaišto; žinoma, 
spragų visur pasitaiko- Trečią 
■vietą užimti savo grupėje jau 
seniai nebeteko.

Rezervinė priešžaismyje gavo 
1:7. Tuomi užbaigtas 15 metų 
gyvavimo rezervinės liūdnas se
zonas. Tokios netvarkos ir išty- 
žimo vargu ar kur berastume. 
Komanda visą sezoną tesuge
bėjo susigauti vos vieną tašką!

Baigus pirmenybių sezoną, 
lietuvių futbolininkų atostogos 
dar nelaukia. Liepos 11 Lake
wood, N.J., bus pabaltiečių fut
bolo žaidynės. Lietuviam turės 
atstovauti -dabartinis mūsų 
meisteris — Brooklyn© LAK. 
Ruošdamiesi šiom varžybom, 
mūsiškiai žais eilę draugiškų 
rungtynių. Gaila, kad iš taurės 
varžybų, taip anksti iškrista-

LAK:Waterburio Gintaras 
67:81 (31:3

Ir po dviejų savaičių mtsų 
krepšinio meisteris — Water- 
burio Gintaras — pakartojo sa
vo pergalę prieš Brooklyn© 
LAK krepšininkus. Balandžio 
10 Patersone Įvykusiame drau
giškame susitikime Gintaras pa
kartojo pasiektą laimėjimą Wa- 
terburyje. Reikia betgi pažy
mėti. kad LAK šį karta sužai
dė daug geriau, nors turėjo 
spirtis prieš priešininko žaidikų 
pasibaisėtiną ūgį. Gintaro puo
likai (Slomčinskas — 6 pėdų,

Mūsų :ir i cb.ero nariui GEDIMINUI RAJECKUI, jo- 
tėveliui

JUOZUI RAJECKUI

mirus.' reiškiame nuoširdžiauną užuojautą.

.V/:ir YORKO VYRŲ CHORAS

11 colių, Skilnykas — 6 pėdų 
10 colių, Adzima — 6 pėdų 9) 
savo ūgio pranašumu turėjo 
smarkiai kovoti prieš pavyz
dingai sužaidžiusius atletus. 
Gintaro taškai: Murauskas — 
24, Slomčinskas I — 17; Skil
nykas — 13; Adzima ir Siriela 
po 9; Juraška — 5; Slomčins
kas H — 4, Brooklyn© LAK, 
kurie žaidė vos šešiese: uther
— 21; Šniukšta — 16; Laugalis
— 11; Daukša — 8; Petkus
— 6; Mitkus — 5. Gaila, nepa
sirodė rungtynėm kviesti teisė
jai. Nepatogus rungtynių lai
kas, atrodė, sulaikė namuose ir 
žiūrovus.

Po rungtynių abiem koman
dom lietuvišką viešnagė sureng
ta Patersono LB apylinkės, ši 
LB apylinkė, jau seniau pasižy
mėjusi puikia veikla, ir šį kar
tą bus parodžiusi kitiems sek
tiną pavyzdį.

Sportininkų vakaras
Gegužės 1 šeštadienį, New 

Yorko sportininkai, užbaigdami 
oficialų 1964-65 metų sezoną, 
rengia vakarą — šokuis. Pra
džia 8 vai- vak. Atletų Klube.

Atletas.

Woodhavene arti parko iš
nuomojamas 5 kambarių butas 
nuo gegužės 1 dienos. Skam
binti VI 6-1813.

Centereach, Long Island gy
venanti moteris ieško kitos 
moters, kuri norėtų kartu gy
venti, bet turėtų atskirą kam
barį. Vieta yra arti miesto ir 
traukimo. Kreiptis: Mrs. F. 
Tunlik, 9 Rego Ave., Center- 
each, L.I. N.Y.

East New Yorke parduoda
mas 2 šeimų naujai pertvarky
tas su visais patogumais na
mas, kuris yra netoli Šv. My- 
kalo bažnyčios. Smulkesnės in
formacijos teikiamos po 6 vai. 
vakarais. Tel. TA 7-6405. t

Woodhaven viena moteris, 
turinti 5 atskirus kambarius, 
norėtų išnuomoti kitai moteriai 
■vieną ar daugiau kambarių pa
gal susitarimą. Kreiptis vaka
rais po 6 vai. Tel. HI 1-6912.

Parduodamas vasarnamis, 
Windsore, netoli Newburgh, 
N.Y. 4 akrai su nuosavu eže
ru; moderniška virtuvė, salio- 
nas. 3 miegamieji kambariai. 
Žuvavimas. laivininkystė ir 
maudymosi nuosavame ežere. 
Skambinti vakarais 212 —BU 
7-9711.

Parduodamas Upstate — 
West Borokville 4 kambarių na
mas, apšildomas aliejumi, atski
ra vasarinė kabina ant didelio 
ploto, 16.000 dol.

Šalimais 3 kambarių vasarinė 
cottage, su baldais ir atskira 
kabina 3,500 dol. Teirautis Tel. 
HY 7-4778 tarp 7:9 v.v.

Gėles papiginta 
kaina

Nijolė Valaitienė paruošia 
vestuvėm gėles iš sezoninių gė
lių papiginta kaina. 50 dol. už 
jaunosios bukietą. 2 pamerges, 
2 korsažus, 2 bukietus bažny
čioj ir vyrams gėlės. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti 
914 LY 1-9244.

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Didmeistris R. Arlauskas. Pietų 
Australija, yra įkeltas V pasaulio 
koresp. šachmatų p-bių baigmėn su 
15 kitų atrinktųjų. į šių baigmę pa
teko iš JAV tik vienas Hans Ber
liner, Md.

Mūsų meistras Povilas Tautvaišas 
davė du simultanu Chicagos šach
matininkams: Pramoninės lygos ir 
Western Electric Co. Prieš pirmuo
sius laimėjo 28 partijas, 3 pralaimė
jo ir 2 lygiom. Su Western: laimėjo 
19 ir 2 pralaimėjo.

Ignas Žalys baigė antruoju Mont- 
realio žaibo turnyre, sukoręs 6 taš
kus. Laimėjo L. Witt su 8 t.

Boston Sunday Globe, bal. 18 mi
ni Kazio Merkio įkėlimą į JAV ko
mandą, kuri dabar dalyvauja VI 
pasaulio koresp. p-bėse. JAV ko
mandoj jis antrą kartą, suminėtos 
jo pergalės prieš Vokietijos. Kana
dos. Jugoslavijos, Ispanijos varžo
vus IV pasaulio p-bėse; šių metų 
Amerikos klasifikacijoj stovįs ant
ruoju po Hans Berlinerio.

Kęstutis Makaitis gana sėkmingai 
varosi Massachusetts moksleivių p- 
bė-se. Jis pirmam dešimtuky, o p-bes 
pradėjo 160 jaunuolių!

Buvęs pasaulio meistras M. Bot- 
vinik nestojo į pusbaigmines pasau
lio varžybas. Jį pakeitė kitas Sovie
tų didmeistris — Geler. kuris ne
trukus susitiks su Smyslovu. Mask-r 
voj. Rygoj rungiasi Keres su Spas- 
skiu. Pastarasis veda 2*2-1'2- Lar
sen - Ivkov ir Tai - Partisch žais 
vėliau. Povilas Tautvaišas prieš pus
metį pramatė pirmojo rato laimė
tojus: Smyslovą, Larseną ir Talį. 
Dėl Kereso statė klaustuką.

M ar del Plata turnyrą laimėjo 
Argentinos didmeistris M. Najdorf 
su 12*^-2*/j. L. Stein 11 ir L. Polu- 
gajevskij 10*4 (abu Sov.). Kaip su
žaidė Benko, JAV, dar nežinome. Jo 
partija su Najdorfu baigėsi lygiom. 

f

Vengras Lajos Partisch dabar lai
komas vienu stipriausių Europos 
didmeistriu, be Sovietų S-gos. 1964 
m. tarpzoninėse jis įveikė JAV did
meistrį S. Reshevskį. atimdamas iš 
pastarojo viltis patekti tarp 8 at
rinktųjų kandidatų pasaulio p-bėm. 
Partisch kvalifikavosi. Jis buvo ge
riausias iš pavienių žaidikų šach
matų olimpiadoj Tel Aivve. šiemet 
pasidalino su Sovietų Geleriu pirmą 
vietą Beverwijko turnyre. Įdedame 
jo partiją, įspūdingai žaistą, Tel 
Avive. Baltieji Partisch, juodieji — 
Eliskases, Argentina.

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Žc3 Re7 4. 
2f3 2f6 5. Rf4 0-0 6. c3 co 7. d:c5 
Va5 8. a3 d:c4 9. R:c4 V:co 10. Ve2 
a6 11. e4 b5 12. Rd3 Rb7 13. Bei 
Vb6 14. h4 2bd7 15. e5 Zd5 16. 2:2 
e:2 17. Re3 d5 18. R:d5 R:f3! 19. 
Ve3! Ve6 20. g:f3 Bac8 21. Ke2 2b8 
22. Ve4 g6 28; ho 2c6.24._Rc3 Bfd8 
25. Begi Rf8 26. h:g h:g6 27. f4 
Rg7 28. f5 Vd7 29. f6 R:f6 30. e:f6 
Be8 31. B:g6-r! f:B 32. f7 + ir juo
dieji pasidavė.

Reikalinga vienuolynui virė
ja. Gali būti su šeima. Kreiptis: 
Franciscan Monastery, Kenne
bunkport, Maine 04046.

HOTELS

When coming to Paterson for a 
short or extended visit — be sure to 
insure your comfort and pleasure 
by stopping at The ALEXANDER 
HAMILTON HOTEL Market and 
Church Streets, Paterson — Phone: 
SH 2-8000 Mr. J. L. Voorhees. Mgr.

REAL ESTATE

2 Family house — Brick attached. 
6% rooms upstairs. 4*4 room- c’o’vn- 

stairs. Wall to wall carpeting, all 
appliances, storms and screens. Xeir 

schools. Beach club around corner. 
$35.000. Firm principals on’y. G. I.

Mortgage. Telephone for appointment 
CL 1-3195. Owner.

Canarsie —.-1 family semi-detached. 
6*2 rooms. l*a baths, finished base
ment. Central Air Conditioning, 
broadloom, storms & screens. Hol
lywood kitchen. 3 years old on over
sized lot. Call owner at CH 1-5726 
evenings.

Formerly Catholic Convent 
Excellent for Funeral Parlor, 

also suitable many other businesses 
75x130 Good opportunity 

Selling price $33.000. $3000 down 
SAN SABASTIAN 

993 - 1610

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS >

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite/

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85 - 86 g-vių) I Fluehinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Rldgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 I Jackson Heights — 82-10 37th Avenue
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210 | — DE 5-1154

SERVICE

SOUTH MAPLE REALTY INC. 
Mortgages — Appraisals 

Buy — Sell — Trade 
Phone EM 5-1670 

Philadelphia WA 2-4024 
Serving the Greater Camden Area 

1448 Haddon Avenue 
Camden, N. J.

KELLMER —RADIO DISPATCHER 
CAR A LIMOUSINE SERVICE Inc.
Now Serves All Boroughs with a 
Fleet of Modem Cars. Door to 

Door to and from All Points at all 
Times for All Occasios 
We have Stork service 

Call NI 9-4100 24 hr. Service 
RN 3-2700

ROCKET TRANSMISSIONS INC. 
Rebuilders of all Types of Automatic 

Tranmissions 
2319 McDonald Ave. 

Bet Ave U and Neck Road 
No Charge for Road Test Call 

ES 5-3333 Ask for Paul Lamarch

FLORIAN KENNELS
Locust Valley

Verified Champion Bred Poodles for 
every occasion Toys - Miniatures 
Blacks - Bi-owns - Whites - Silver 

Shu Swamp Road Locust Valley 
Phone: OR 6-0169

Attention brides to-be. Brand new 
wedding gowns. Leading manufac
turers' samples. Retail up to $200— 
$39 to $99. Latest styles as shown 
in Bride’s Magazines & best shops. 
All perfect. Many beautiful design
er’s originals at *4 of retail price 
in this area'sl largest collection of 
Bridals. Latest Brides-Maid's gowns. 
Phone Marion (516) 265-0616.

A A AUTO SERVICE INC

Air Conditioned
Chauffeur driven Cadillacs for all 
occasions Special consideration to 
religious groups. 345 E 81st Street 
New York City RE 7-6600

THOMAS BARATTA

Hair Stylists
Specialists in: Permanent Waving, 
Hair Coloring. Hair Straightening, 
plus complete beauty services, ma
nicures. pedicures, patti nails, faci
als. makeup, wigs, hair pieces . . . 
Electrolysis (complete privacy) by 
Miss Karol Voight, Cosmetics by 
Miss Libby. Open 6 days 'til mid
night. 37 West 8th St.; GR 3-1110

BUSSINES OPPORTUNITY

Cabaret-Bar-ResLaurant, Bushwick 
section. Reasonable price. Must sell, 
leaving city. Call between 1-6 P.M. 
Ask for Mr. Taylor. GL 2-9450, GL 

5-9874.

NEW CARVEL TRUCK DEPOT 
opening at 4907 108 St. Corona.

Queens. Exclusive Carvel franchise 
and protected territories. Now avail
able for Queens and Bronx. For in
formation call (212) 651-3901. After

3 P.M. (516) ED 4-3022.

FOR SALE — Greeting Cards and 
Religious Articles. Busy section — 

Italian-American Clientel 
Established over 11 years.

Owner wishes to retire.
Good opportunity
Call VA 1-3023

WEDDING

Look your best for your Wedding 
or for. any occasion CAROUSEL 
Hair Stylists in Flushing — 169-02 
35th Ave. TU 6-1777 The exquisite 
new Carousel Beauty Salon expert 
hair coloring, permanents of lasting 
beauty, wigs styled Erma & Ber
nard. your creative stylists Open 
Thurs and Friday ’til 9 PM.

WAGNER THEATER
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmo? pabaigos: 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, balandžio 23 — iki 
Trečiadienio, balandžio 28, 1965 

Linksma filmą su Heinz Riihmann:
“DER LOGNER”

Vaidina:
B. Ebinger. G. Knuth. J. Follina 

Priedinė filmą:
“ H e I d e n ”

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

RESTAURANTS

For Better Weddings
■ and Weekend Dancing

TUXEDO BALLROOM 
210 E. 86th St. and 3rd Ave. 

New York City
RE 4-7335

LIQUOR & WINE

JOSEPH RUTKOSKI 
For the Finest in Liquors 

2484 Merrick Road 
BELLMORE L.I.

Call 516 SU 5-2644 — We deliver 
Special consideration 
to Religious Groups.

STORES

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir. mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Ave., 
Bronx 57, N.Y. TRemant 8-8193

TOURS

CASSER TOURS 
“One of America's Largest 

Operators of Tours” 
Comfortable - Modern 

Charter Buses for all Occasions 
GROUP TRAVEL 

Anywhere in America 
One Day - Week End or longer 

Low rates Bonded 
201 W. 41st St. (nr. 7th Ave)

BRyant 9-1000

SCHOOLS

KAY-LAURE
SCHOOL OF BEAUTY 

CULTURE

Courses available: 
General Beauty 

Manicuring. Refresher, etc. 
Enroll now for Day or Eve. session

8 Duffy Avenue 
HICKSVILLE, N. Y.

OVerbrook I -53 I 3

H. W. MALE

MACHINISTS 1st CLASS

For Heavy Work
all around welders (arc & heliarc) 
all benefits—Write for appointment 
to Box-M-22. Room 714

521 Fifth Avenue. N. Y. C.

LONG ISLAND 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
sų arba pirkėjo žemės. 
Statybą atliekam sąžinin
gai pagal susitarimą už 
labai prieinamą kainą. © 
Mes patys perkame L. I. 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininką Andrių Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864

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

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SlUVfiJA)
150 WEST 28th STREET 

NEW YORK, N. Y.
Room 402

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS '
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
’FUNERAL HOME

Moderni koplvčia - Air conditioned 
A."J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Pub’ic

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
• GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

Sciitnsk<i>
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVE. 
rotvsi t'am*.,..

WOODHAVEN N v
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

INC.
E. JOSEPH ZEBROWSKI 

Laidotuvių direktorius 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

su Air Condition
>23 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

Inc.
PETRAS KARALIUS, , sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

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
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Lojalumo paradas New Yor
ko mieste bus gegužės 1. šešta
dieni. Lietuviai renkasi 91 gat
vėje, Manhattane. (kampas Lex
ington ir Park Ave.l. Eisena 
prasidės 1:30 vai. popiet; rei
kia susirinkti bent 15 minučių 
anksčiau. Lietuviam šiame pa
rade vadovauja New Yorko Al
tas ir kv-ečia visus lietuvius 
gausiai dalyvauti. Parodykime 
ištikimybę JAV vyriausybės po
litikai, siekiančiai pasipriešinti 
pasaulinei komunistų agresijai

Pamokės suaugusiems. Iš
mokite skaitvti, rašvti, kalbė- 
ti angliškai: pasirenkite gauti 
pilietybę arba geresnį darbą.
Gaukite pradžios ar aukštesnės 
mokyklos diplomą. Lankytite 
nemokamai vasarinę mokyklą. 
125-75 Mcoero’e Ave.. Brook - 
lyn, arba 31 vakarinę Brock- 
lyno mokykla. 84 Dupont Str. 
B:oo>k'.yne. -N.Y. Registracija 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 7 iki 10 v.v.

Juozas Mckola tautininkų 
k'ubo su trinkime atsiminė 
Baifą ir čia pat surinko 11 do
lerių. Kad daugiau būtų tokių.

Lietuviškos Velykos rengia
mus .Apreiškimo parapijos sa
lėje šį sekmadienį, balandžio 
25. 1 vai. popiet. Namie gamin
ti pyragai, raguolis, meniškai 
nudažyti margučiai puoš stalus. 
Skubėkite užsakvti stalus ar 
atskirai pirkti bilietus, nes bi
lietų platinimas baigiasi, gali 
pritrūkti vietų. Skambinkite O 
Kubilienei tel.: AP 7-5661- Vai
šių metu linksmą meninę pro
gramą išpildys jaunimas. Po to 
bus šokiai. Kviečiami visi at
vykti ir linksmai šeiminiškai 
praleisti Atvelykio sekmadienį. 
Aukojama 3 dol.. mckeleiviai 
1 dol. Lietuviškas Velykas ren
gia Apreiškimo parapi os KivIS 
29 kuopa.

PADĖKA

raiškiu mano nuoširdžiausią 
padėką Komitetui, sudarytam 
iš LB-nės New Yorko Apygar
dos. LVS-gos Ramovės. LFB. 
LKŠM Birutės L r-jos ir LB 
Queens Ap. at novų, kurių ini
ciatyva ir dideliu rūpestingu
mu š.-m. IV. 3 d. New Yorke, 
taip vyku lai i-r gražiai buvo su
rengtas me..o amžiaus 70 metų 
su k a k t i es m i n ė j i m as.

I abai nuoširdžią padėką reiš
kiu prelegentei prof. J. Brazai
čiui. visiem mano prieteliam. 
draugam ir giminėm, tos su- 
k '.kties proga. man - žodžiu, 
gaunasi laiškais ir telegramo
mis pareiškė lems gražiausius 
linkėjimus-

Širdingiausią padėką reiškiu 
sveikiausiom lietuvių įstaigom, 
organizącij ..n ir visiem lietu
viam į tą sukakties minėjimą 
skaitlingai atsilankiusiems.

Su gilia pagarba
Jonas Šlepetys

Maloniai

gegužio 2, sekmadienį, 4 v. popiet 
Šv. Tomo parapijos saloje 
88th Street ir Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y.

(Jamaica linijoj išlipti Forest Pkwy, ar Woodhaven Blvd.)

DARBININKO
VAKARĄ

Bostono dramos sambūrio vaidi
nama L. Fedoro 3 veiksmu pjese 

BRANDOS ATESTATAS

Įeinant aukojama 3 dol. • studentams 2 dol 
rezervuotos vietos 4 dol.

V

i

Redakcija 
Administracija 
Spaustuvė 
Vienuolyną^

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

Vincas Srucginis, Lietuvos 
kariuomenės savanoris, majo
ras, mirė balandžio 21, iš Jer
sey City, N.J., nuvykęs i 
Springfield. Mass., pas savo 
dukterį.

Tarptautinis vakaras sureng
tas Great Necke North Ju
nior aukš. mokykloje balan
dom 2. Dalyvavo airiai, italai, 
lietuviai. Lietuviams atstovavo 
Rūtos ansamblis, vadovaujamas 
A. Kačanau.-ko. Taip pat buvo 
parodytas filmas ir surengta 
rankdarbių paroda. Lietuvių 
atstovavimu rūpinosi Great Ne- 
oko Lietuvos vyčių kuopos spe
cialus komitetas, kuriam vado
vauja A. Vasiliauskas.

Audros Vartų parapijoje 40 
valandų atlaidai prasideda šį
sekmadieni, balandžio 25. baig
sis antradienio vakare iškil
mingomis mi-Jomis. Pamokslus 
8 v.v. sakvs Tėv. Juvenalis 
Liauba. O.F.M.
Lietuvių Moterų Atstovybės 

suvažiavimas įvyks gegužės 1- 
2 Waldorf Asteria viešbuty. 
Suvažiavimui numatyta plati 
programa Be darbo posėdžių, 
bus pietūs ir meninė progra - 
ma Suvažiavime dalyvauja vi
sa eilė LMA klubu atstovių ir 
svečiu. Jų tarne FGWC pirmi
ninkė Mr;. William H. Hase- 
brocck. žymi veikėja, rašvtoja 
Marion Mill-Preminger. Vliko 
pirm. V. S Izikau-kas. Lietu
vos gen. konsulas Vyt. Stašins
kas ii- kiti. Kviečiami visi, kas 
tik domisi LMA veikla.

Operetės choro koncertas 
bus gegužė; 15. šeštadienį. 7 
v.v. Apreiškimo parapijos salė
je. Be choro, dalyvaus solistė 
Daiva Mongirdaitė. aktorius Vi
talis 2uk?u.kas; akomponuos 
pianistė Aldona Kepalaitė. Cho
rui vadovauja Vytautas Stro- 
lia. šokiams gros R. Butrimo 
orkestras. glnia 6-1957.

“3randos atestato” scena. Iš k. j d. matematikos mok ytojas — J. Valiukonis, filosofijos mokytojas — J. Ja- 
šinskas, gimnastikos mokytoja — Giedrė Karosaitė.

Lietuvių ranKdarbiŲ paroda Great Necko North Junior aukšt. mokykloje

SESERŲ RĖMĖJŲ METINIS SEIMAS BROCKTONE
Sekmadienį, gegužės 2. Nu

kryžiuotojo Jėzaus seserų pa
talpose. Brxktcne. įvyksta rė
mėjų seimelis.

Nikodemas Čerikas, apie 60 
metų amžiaus, gyvenęs Stam
ford. Conn., staiga mirė balan
džio 22. Laidojamas šeštadienį 
bal. 24. Lietuvoje buvo žymus 
sportininkas, dirbo finansų mi
nisterijoje referentu.

Lietuvių kryžiui pasaulinėje 
parodoje išlaikyti A. Sniečkus, 
kryžiaus išlaikymo pakomisės 
pirmininkas (137 Logan St.. 
Brooklyn 9. N.Y.). aukų neren- 
ka. kaip praėjusiame Darbinin
ke dėl redakcijos neapsižiūrėji
mo klaidingai paskelbta. Į A. 
Sniečkų prašoma kreiptis tik
tai kryžiaus priežiūros ir infor
macijos reikalais. Visas aukas 
ryšium su pasauline paroda 
siųsti bendrojo lietuvių komi
teto iždininko adresu: Mr. An
tanas šetikas. 84-11 101 St. 
Richmond Hill. N.Y.; telef. Vlr-

Kreipiamės į 'savo pietelius 
ir kviečiame dalyvauti tame 
dvidešimtame metiniame seime. 
Seserim bus malonu priimti 
svečius, pa kalbėti ir parodyti 
naują statyba.

Š uo metu Nukryžiuotojo Jė
zaus seserys stato naujus erd
vius namus mūsų seneliam. Pa
siaukojusios vienuolės parūpi
na puikiausią globą tiems, ku
rie jos reikalingi. Tikimasi, kad 
namas bus užbaigtas anksti ru
deni. tačiau skolos našta slėgs 
seseles dar ilgą laiką.

Seimelio tvarka: 11 v. Šv- 
Mišios. 12 v. pietūs. 1:30 sei

New Yorko kanklininkių darbvmetis
J

Kanklininkių būrelis "Vai
dilutė". įsisteigęs New Yorke 
prieš pusantrų metų, jau spė
jęs išmokti beveik puššimtį lie
tuviškų dainų ir giesmių ir tu
rėjęs visą eilę sėkmingų pasi
rodymų. iki šio sezono galo dar 
yra pakviestas dalyvauti: balan
džio 24 — Baltimorėje Balfo 

mo posėdis. 4 v. palaiminimas 
ir vakarienė.

Jeigu negalėtumėt atvykti, 
kviečiame pasveikinti seseles 
savo auka. Tai padės baigti 
statybą ir sumažinti skolos naš
tą.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
prietelius!

Nukryžiuotojo Jėzaus
Seserys

Dail. J. Bagdonas kalbės te
ma ‘Lietuvių individualinė dai
lė iki 1918 metų”. Kalbės Adel- 
berto Staneikos minėjime ba
landžio 24. Wyncote. Pa 

vakare, gegužės 1— Lietuvių 
Moterų Atstovybės, suvažiavi-
mo iškilmingame posėdy Wal - 
dorf-Astoria viešbutyje, gegu - 
žės 2 — ALK. Moterų S-gos 
jubiliejiniame apskrities suva
žiavime Aušros Vartų parapijos 
salėje, gegužės 15 — New 
Haveno SLA jaunimo kuopos 
vakare, gegužės 16 — Pasauli
nės parodos New Yorko pa
viljone Queens County dienoje 
ir birželio 6 —Elizabeth o litua
nistinės mokyklos mckslo me
tų užbaigimo programoj. Taigi 
jaunosios kanklininkės iki atos
togų dar turi tikrą darbymetę. 
Būreliui vadovauja T. Dzikie- 
nė (d.)

Estu pianiste
< nukelta } 8 psl.)

ka nuoširdžiai padėkoti už taip 
puikius koncertus ir palinkėti 
sėkmės ateičiai. Šias eilutes ra
šąs ne kartą pareiškė šių kon
certų svarbą visokeriopu atžvil
giu. Palaikymas mūsų visuo - 
menės kultūrinio lygmens, nes 
atsilankymas i koncertą tekio 
lygio nėra eilinis dalykas; pa
laikymas savojo meno, nes su
daroma proga saviesiem meni
ninkams pasireikšti visoje pil
numoje, tuo pačiu skatinant 
jų veiklą bei pastangas; kultū
rinė reprezentacija, nes į kon
certus atsilanko įgudę kritikai
ir juos aprašo amerikiečių lai
kraščiuose. tuo pačiu išgarsin
dami Pabaltijo meną, nors at
silanko ir tiesiog susidomėję 
asmens; gražus ir darnus kultū
rinis bendradarbiavimas tarp 
lietuvių, latvių ir estų.

Tai tik patys svarbiausi as
pektai. Lieka palinkėti dešim
tajam sezonui pilno abonentų 
išpirkimo kuo netenka abejoti, 
nes tokį retą kultūrinį židinį 
sukūrę, bostoniškiai lietuviai, 
latviai, estai sugebės ir juo 
naudotis Garbė bostoni-kiems 
pabaltiečiams!
’somerville, Mass.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambint*:

GLenmore 2-2923

IIVIOS ]jf|

Dail. Adcmo Galdiko kūri
nių paroda atidai omą balandžio 
24. šį šeštadienį. 5 v. popiet 
AL Tautinės Sąjungos namuo
se. 484 E. Forth St. Tai bus 
pirmoji dail. A. Galdiko paroda 
Bostone Parodoje išstatyta 35 
kūriniai, paroda tęsis iki gegu
žės 2. Atidarą kasdien nuo 
6:30 v.v. iki 9:30 v.v. Sekma
dienį balandžio 25 nuo 11 iki 
9 v.v., gegužės 2 nuo 11 iki 6 
valandos vakaro.

A'Jomas Galdikas

Izidorius Vasyliūnas, mūsų 
nepriklausomybės metu moks
lus baigęs smuikininkas ir so
listas. kuris dar gyvai rodosi 
kaip savo srities atstovas, ba
landžio 30 diena. 8:30 v.v. Jor
dan Hall salėje duoda smuiko 
koncertą. Vyteniui M. Vasyliū- 
nui. jo sūnui, akempenuojant. 
Programoje numatyta amerikie
čio kompozitoriaus Walter Pis
tono veikalai, kuriuos bus įdo - 
mu išgirsti. Tikimasi, kad pats 
Kompozitcriu.-, irgi atsilankys 
pasiklausyti. Bostono lietuviai 
yra kviečiami kuo gausiau atsi
lankyti ir pasiklausyti savo 
smuikininko.

Lietuvos vyčių N. Anglijos 
apygardos metinis seimas bus 
balandžio 25 šv. Kazimiero pa
rapijos salėje Brocktone. Iš 
Bostono vyčiai vyksta į seimą 
privačiomis mašinomis.

Pasukamas laikrodis vieną 
valandą pirmyn balandžio 25. 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje 
tą dieną pamaldos bus pagal 
naują laiką.

Mirė
Jonas W. Palionis (balandžio 

3 d.) 55 m. amžiaus. Velionis 
gyveno Causeway St. Boston, 
esančiame viešbutyje. Nuliūdi
me paliko žmoną ir sūnų. Pa
laidotas Naujos Kalvarij o s 
kapinėse.

Išnuomojamas 6 kambarių 
butas Highland-Cypress rajone. 
Kambariai šviesūs, trečiame 
aukšte. Skambinti telefonu MI 
7-3796 po 6 vai. vakaro.

Baltijos ir Žalgirio skautų 
tuntų iškilminga sueiga šv. Jur
gio šventės proga bus balan
džio 23 d. 6:30 vai. vak. skau
tų būkle- Sueigon skautai kvie
čia savo tėvelius ir bičiulius.

Tretininkų pamaldos bus ba
landžio 25 d. 2:30 vai. popiet 
parapijas bažnyčioje. Po pamal
dų susirinkimas salėje pa baž
nyčia

Sodalietės balandžio 24 para
pijos salėje ruošia 'Whist ir 
Blitz” parengimą. Pradžia 7:30 
vai. vak.

Moterų - merginų klubas ge
gužės 1 parapijos salėje prie 
E. 7-tos gatvės ruošia 'Whist 
ir Blitz’. Pradžia 7 vai vak.

Kun. Albertas Kantautas, Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų rė
mėjų pirmininkas, balandžio 27 
išvyko į Lowellj pavaduoti atos
togom išvykusį klebeną kun. 
J. Žuromskį. Ta pi oga pa - 
rapijos bažnyčioje kun. A- Kan
tautas sakys pamokslus ir 
rinks aukas senelių namų sta
tybai Brocktone.

Šeštadieninės lituanistikos 
mokyklos mokinių tėvų komi
tetas šv. Petro parapijos mo
kyklai paaukojo 100 dol. Šia 
parapine mokykla lituanistikos 
mokykla naudojasi jau 16 me
tų.

Atlanto rajono skautų ir 
skaučių stovykla šią vasarą 
bus prie Worcesterio- Stovyk
los organizatorium ir viršinin
ku paskirtas Petras Molis.

ATVIRAS LAIŠKAS
Darbininko dviejuose nume

riuose. Bostono žinių skiltyje, 
pasirodė mane lietusių žinių. 
Balandžio 2 buvo rašyta, kad 
Bostono kardinolas Richard J 
Cushingas mane paskyrė Brain- 
tre e miesto Kolumbo vyčių 
dvasios vadu, ir pastebėta, jog 
tai “pirmas per paskutinius 55 
metus lietuvis kunigas Bostono 
vyskupijoje, gavęs Kolumbo vy
čių kapeliono pareigas”. Dėl 
šios žinios balandžio 9 atsiliep- 
tad. kad Kolumbo vyčių kape
lionais yra jau buvę a.a. prel. 
Pr. Strakauskas. kun. A. Balt- 
rašiūnas. kun. J. Naudžiūnas 
ir kun. V. Va’kavičius, ir taip 
pat pastebėta: “Gaila, kad spau
doje skleidžiamos klaidingos ži
nios”

Turiu čia pareikšti, kad aš 
šiam laikraščiui jokių informa
cijų nedaviau- Kas nors nugir
do ap e mano paskyrimą, bet 
ne visai tiksliai, ir parašė su 
klaida.

Šia proga noriu patikslinti, 
kad esu paskirtas mūsų gerbia
mojo kardinolo Rich. Cushin- 
go Kolumbo vyčių kapeliono 
pareigoms nuo vyčių įsisteigi- 
mo pradžios per 55 paskutinius 
metus pirmas lietuvis kunigas 
Bostono vyskupijos Braintree 
mieste visoms trims katalikų 
parapijoms. Nuo 1958 metų esu 
trečio laipsnio vyčiu.

Reiškiu pagarbą
Kun. Antanas Benzevičius

L. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 
29 kuopos rengiamas

LIETUVIŠKAS 
VELYKŲ 
STALAS
balandžio 25
Atvelykio sekmadienį. 1 vai. 
popiet APREIŠKIMO PARA
PIJOS SALĖJE (North 5th 
St. Brooklyn. N. Y.). Įėjimo 
auka 3 dol. Bilietai gaunami 
iš anksto pas S. Rokienę. V.

Tumpienę. A. Garliauskienę. 
p. Sandanaviėicne ir p. Skujia. 
Be bilietų nebus galima įeiti.

Valgiai gaminami iš anksto, 
todėl visus kviečiame bilietus 
įsigyti kiek galima anksčiau.

Trumpa programa — muzika 
ir šokiai.




