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DARBININKĄ! LAIKAS IR PREZIDENTŲ AUREOLĖS
Prezidento FOR mirties 20 mėty sukakties proga per
žvelgiama, kaip laikosi prezidentam savu laiku suda
rytos aureolės
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Lietuviai ir Lietuva tarptautinės parodos atidaryme

Prezidento Fr. D. Roosevel- 
to 20 metų mirties sukaktis bu
vo sutikta nejaukiu jo aureolės 
trupėjimu, o kai kuriem jo vy
riausybės nariam priskirtas ir 
išdavimo nusikaltimas. Net N. 
Y. Times, aukštindamas prezi
dento Roosevelta socialines re

White išdavikiška veikla bu
vo iškelta aikštėn 1948 Eliza
beth Bentley, kuri liudijo ga
vusi iš White karines paslaptis 
Sovietų šnipam perduoti. Ir bu
vęs komunistas Whittaker 
Chambers byloje prieš Alger 
Hiss liudijo, kad White buvo

New Yorke tarptautinės pa
rodos antri metai pradėti ba
landžio 21. Apie lietuvių gru
pės dalyvavimą atidarymo pro
gramoje Eltos korespondentas 
informuoja:

“Ši diena Lietuvai bus isto
rinė, nes ji čia gavo savo “pa
viljoną”. Dėka energingo lietu
vių komiteto, šalia gražiai per
dažyto kryžiaus, ant ilgo balto 
aliumininio stulpo aukštai iški
lo ir trispalvė Lietuvos vėlia
va. Ilga graži mėlynos spalvos 
lenta su baltomis raidėmis ir 
Įrašu “Lithuania” aiškiai bylo
ja, kad čia, šiame garsiame pa
saulio centre, yra Lietuva. Kry
žius ženklina tautos kančias 
okupacijoje, o aukštai plevėsuo
janti vėliava drauge su laisvom 
vėliavomis skelbia, kad Lietuva 
buvo ir bus laisva ir nepriklau
soma valstybė”.

Apie iškilmių eigą informuo
ja kryžiaus priežiūros komiteto 
pirmininkas A. Sniečkus: Para
de dalyvavo lietuvių grupė — 
47: įspūdingai atrodė skautai, 
vyčiai, kurie turėjo ir Queens 
skyriaus plakatą, traukė akis ir 
aplodismentus margaspalviais 
drabužiais apsitaisę šokių an - 
samblio dalyviai garbės sargy
ba, kuria sudarė Maspetho A- 
merikos veteranai. Eisenai stab
telėjus, lietuvių grupei teko 
vieta kaip tik prie federalinio 
paviljono, kur publika sutiko 
gausiais plojimais ir -foto žyb
čiojimais. Lietuvos konsulai 
Vytautas Stašinskas ir Anice
tas Simutis buvo pakviesti daly
vauti Singer Bowl iškilmių 
programoje. Tuo metu televizi
ja fiksavo ir garsiai skelbė: esą 
čia lietuviai didžiuojasi savo 
pasirodymu Singer Bowl 1964 
(to pasirodymo vieną sceną — 
Vyt. Maželio nuotrauką, Wyte- 
nio rūpesčiu paskelbė sekma
dieninis N.Y. News per du pus
lapius). Lietuvių grupė toliau 
nužygiavo prie lietuviškojo kry
žiaus, kur Wytenis perdavė 
Lietuvos vėliavą pakelti gen. 
kons. V. Stašinskui, sugiedo
tas himnas, kun. L. Jankus at
kalbėjo invckaciją, kalbą pasa
kė Lietuv os gen. konsulas Vyt. 
Stašinskas.

Toliau Kazimiera Genevičie-

Tarp araby vienybe 
ima trupėti

Tuniso prezidentas Bourgui- 
ba balandžio 22 pasiūlė, kad 
arabai geruoju susitartų su Iz
raeliu dėl arabų tremtinių. Nas- 
serio spauda apšaukė Bourgui- 
bą beveik “judu”. Dar labiau 
susijaudino, kad tylom pritarė 
Tunisui ir Lybija, Marokas, 
Saudi Arabija. Dar anksčiau 
Tunisas nepritarė Egipto siūly
mui nutraukti diplomatinius 
santykius su Vokietija. Tuni
sui pritarė ir minėti kiti arabų 
kraštai. Manoma, kad Tunisas 
virsta nauju centru, apie kurį 
ima telktis dalis arabų valsty
bių.

— Vietname po 12 savaičių 
oro atakų sunaikinti 24 tiltai— 
dauguma tiltų, kurie jungia 
šiaurės Vietnamą su pietų Viet
namu.

— Domininkonų Respubliko
je balandžio 25 kariuomenės 
perversmas nušalino . Donald 
Reid Cabrol vyriausybę ir grą
žino buvusį prezidentą Juan 
Bosch, kuris buvo nuverstas 
1963 rugsėjo mėn. ir gyveno 
egzilyje.

nė, kuri yra Vatikano paviljo
ne savanorė talkininkė, apro
dė visai grupei Vatikano pa
viljoną su jame išstatyta Sibi
ro maldaknyge. Paviljono vado
vai pakvietė Lietuvos konsulus buvo pirmoji po Izraelio.

LIETUVA PARODOJE: Vėliavos pakėlimas. Nuotr. V. Maželio

Lietuviai rengia žygį į sostinę 
pijos salėje.Lietuvių jaunimas reaguoja i 

Amerikos jaunimo vardu skel
bimus protestus prieš vyriausy
bės politiką Vietname. Po pasi
tarimo Mažeikų namuose suda
rytas komitetas — Antanas 
Mažeika, Jr.. Algirdas Budrec - 
kis. Antanas Sniečkus. Petras 
Wytenis. Komitetas nori su
rengti lietuvių žygį į Washing
tons paremti prezidento John- 
sono politikai. Išvyka numaty
ta gegužės 15. Kviečiami lietu
viai iš New Yoiko, New Jer
sey, Philadelphijos, Baltimorės, 
Washington© ir kt.

Žygio į Washingtona reika
lu komitetas kviečia lietuvių or
ganizacijų pasitarimą balandžio 
30 d. 8 v.v. Apreiškimo para-

RELIGINĖS NAUJIENOS: žy
dai susirūpino

Žydų spaudoje gausu susirib 
pinimo, kad Vatikane svarsto
mos pataisoj prie pereitoje Va| 
tikano susirinkimo sesijoje pri
imto pareiškimo dėl žydų kal
tės nuėmimo už Kristaus nu
žudymą. Esą tikrinama, ar pri
imtasis pareiškimas derinasi su 
pačia katalikų tikėjimo doktri
na. Morris B. Abram, “Ameri
kos žydų komiteto” preziden
tas, reiškė nusivylimą, kad pa
reiškimas galįs būti sušvelnin
tas. Aiškino, kad tas pareiški
mas nuimąs kaltę ne tiek nuo 
žydų, kiek nuo katalikų Bažny
čios, nes ligi šiol joje buvęs 
“paslėptas antisemitizmas”.

pasirašyti garbės svečių knygo
je.

A. Sniečkus informuoja, kad 
daugelis vertina, jog lietuvių 
tautinė grupė savo pasirodymu

Vl.ais infsrmacijos reikalais 
skambinti A. Mažeikai, komite
to pirmininkui, VI 5-6332, die
nos metu Darbininko adminis
tracijai GL 2-2923.

Cambodia nori 
dideles roles

Cambodia jau kovo 15 norė
jo konferencijos, kuri garan
tuotų jai neutralumą. Bet Cam- 
todia pareiškė, kad nencri A- 
merikos, nenori taip pat. kad 
konferencijoje būtų keliamas 
Vietnamo klausimas. Amerika 
savo ruožtu pareiškė, kad su
tinka konferencijoje dalyvauti, 
•sutinka garantuoti, ir preziden
tas paskyrė tai konferencijai 
Harrimaną. Sovietai ir Anglija 
sutarė imtis iniciatyvos šaukti 
konferencijai Būsią kviečiamos 
tos pačios valstybės, kurios 
1954 Ženevoje sprendė pietų 
Azijos likimą.

— Plieno fabrikuose atlygi
nimas dabar siekia 2.35 dol. va
landai, įstaitant visus kitus 
priedus; derybose dėl naujos 
sutarties norima gauti valandai 
4.53 dol.

— Tarp New Yorko demok
ratų. Tik 44 procentai pritaria 
majoro Wagnerio veiklai, pre
zidento Johnsono veiklai prita
ria 85, sen. R. Kennedy 75. 
bub. Rockefellerio tik 24.

Lietuvių komiteto pasaulinei 
parodai spaudos ir informaci
jos komisijos pirmininkas A.S.
Trečiokas papildo:

“Džiugu, kad čia gimę ir au
gę lietuviai yra labai suintere
suoti lietuvių ir Lietuvos laimė

ŠIOS DIENOS politiniai taikiniai
Įtampoje tarp Amerikos ir 

komunizmo pastebima:
**

— Komunistinis blokas sten
giasi organizuoti opiniją prieš 
Ameriką pasaulyje ir pačioje A- 
merikoje.

— Pasaulio du punktai aktu
alūs šiai opinijai: Cambodijos 
neutralumo garantijos su vil
tim, kad susirinkusios neutra
lumo garantuoti valstybės pa
smerks Amerikos politiką pie
tų Azijoje. Bet Amerika užbė- 
go tam uz akių, pati siūlydama 
prisidėti prie garantijų.

— Azijos-Afrikos valstybių 
konferencijoje Alžire birželio 
29 kom. Kinija siekia pas
merkimo Amerikai, bet abejo -

KONGE sukilėliai netenka paramos
Kongo sukilėliai, komunistų 

vadovaujami, pasijuto nebere - 
miami Egipljo^ ? Sudano nei. 
Prancūzų Kongo, nors “išlaisvi
nimo’ ’ centras tebelaikomas 
Kaire To centro pirmininkas 
kreipėsi Į Tsh:mbę. prašyda
mas “taikos”. Tshombe ji pa
lankiai priėmė. Nepaskelbta, 
kas konkrečiai sutarta. Ameri
ka patenkinta, kad Naseris at
sisakė duoti sukilėliam ginklus.

— Carrbodijcįe balandžio 25 
20.000 minia daužė Amerikos 
atstovybę.

LIETUVIAI parade Nuotr. V. Maželio

* V.** '

jimais ir su dideliu pasiryži
mu dėl to dirba. LKPP savo na
rių tarpe tokių turi k.t.: Petras 
Wytenis. Antanas Sniečkus ir 
Helen Kulber, kurie labai ener
gingai dirba ir nemažai yra pri
sidėję, kad Lietuvos vėliava 
yra parodoje”.

jama. ar ji ras pakankamai pri
tarimo. nes Afrikos valstybės 
jau pajuto kcm. Kinijos grės
mę.

— Artimiausio sprendimo 
laukiama iš de Gaulle bei Gro
myko konferencijos: ar pavyks 
suorganizuoti Sovietų ir Pran
cūzijos bendrą frontą Amerikai 
išstumti iš Europos ir pasmerk
ti Amerikos politiką pietų Azi
joje?

— Pačioje Amerikoje vyriau
sybė imasi akcijos paaiškinti 
tautai padėti Vietname ir vy
riausybės siekimus ir tokiu bū
du neutralizuoti kai kurios 
spaudos ir kai kurių profesorių 
bei studentų veiklą prieš vy
riausybę.

— Portugalijos Angolos su
kilėliai pasiskelbė taip pat ne
tekę /Kongo paramos: Esą kol 
buvo' vaTdž;oje Adoula. tol su
kilėliai buvo remiami. Tshom
be atsilakė juos remti. Sukilė
lių pirmininkas teturi'.vieną vil
tį. — kad Tshcmbės kada nors 
vėl nebus.

— Sovietų min. pirm. Kosy
ginas pažadėjo gyventojam 
daugiau automobilių ir Brock- 
klyne nupirko savo ministeriui 
Gromvka Lincolna už 17,000 
dol.

formas, pripažino nemokėjus jį 
dorotis su Stalinu Jaltos konfe
rencijoje.

Tuo pat metu pasirodžiusi 
Anglijos buv. min. pirmininko 
Anthony Edeno atsiminimų 
knyga (The Reckoning: the Me
moirs of Anthony Eden) Roo- 
seveltui priskyrė atsakomybę 
už visas sovietų sukeltas intry- slaptis.
gas po karo; jam priskyrė ty
lų Estijos, Latvijos, Lietuvos. 
Lenkijos išdavimą Stalinui; ne
sipriešinimą, kad Sovietai pra
siveržtų pro Dardanelus.

Pasirodė ir Henry Morgen- 
thau, Rcosevelto buvusio vals
tybės iždo sekretoriaus, dieno
raščiai. kuriem Įvadą parašė dr. 
Anthony Kubek. Dalias univer
siteto istorijos skyriaus šefas. 
Remdamasis ypačiai senato vi
daus saugumo komisijos tardy
mo medžiaga, jis parodė, kad 
Morgenthau padėjėjas Harry 
Dexter White (buvęs Weiss) bu
vo komunistas ir veikė ne A- 
merikos. bet Sovietų naudai. 
Jis tiesiogiai ar per Morgen- 
thau bei savo bendradarbius 
rnckėjo sabotuoti Kongreso nu
tarimus. 1943 Kongresas nuta
rė skirti pusę bilijono dolerių 
Chiang Kaisheko vyriausybei : 
tos sumos 250 mil. turėjo būti 
sumokėta auksu, kuris parem
tų Kinijos valiutą. White suge
bėjo per tris su puse metų to 
nutarimo 

tų iš Kubos raketas. Prie pasi
sekimų užsienių politikoje bu
vo priskirtas Nata laivynas. 
Polaris raketos. Pažangos pro
grama lotynų Amerikai.

Praėjo pora metų nuo prezi
dento nužudymo, kuris liko ap
gaubtas kažkokiais nepasaky- 
mais iki galo, bet išblyško tie 
jo žygiai, kurie buvo laikomi 

■ir*i ii imi *rr aHr~'^h«ėjimais: Vienos susitarimas 
dėl Laoso nieko nedavė; telefo
ninis ryšys virto anekdotine 
medžiaga; susitarimas dėl rake
tų Kuboje nebuvo vykdomas, 
kaip buvo sutarta, ir Kennedy 
nuolaida paliko Kubą šiandien 
komunizmo baze subversijai lo
tynų Amerikoje. Mitas slūgsta. 
Aureolė blunka

už Amerikos doleri nukrito iki 
4000 už vieną Amerikos doleri 
ir > palaužė Kinijos finansini 
pajėgumą. Per savo talkininkus, 
ypačiai per Solomon Adler, 
White leido specialiai šmeiž
tus prieš Chiang Kaisheko vy
riausybę nepalankiai opinijai 
sudaryti. Jam labiausiai komu
nistai turi prikirti nuopelnus 
už Kinijos tekimą i komunis
tu rankas.

bent komun-stų talkininkas. 
Pats White Atstovų Rūmų ko
misijoje priešamerikinei veik
lai tirti 1948 rugpiūčio 13 prie
saika užsigynė esąs komunis
tas ar šnipas. Bet trys dienas 
po tos priesaikos jis staiga mi
rė — sako. Širdies smūgiu, o 
gal yra ir kita jo mirties pa-

Roosevelto idėjos tiesioginiu 
Įpėdiniu buvo laikomas ne pre
zidentas Trumanas, bet prezi - 
dentas J. F. Kennedy. Su en
tuziazmu jis buvo sutiktas kaip 
naujos iniciatyvos reiškėjas vi
daus ir užsienio politikoje. Bu
vo ypačiai didžiai' vertinamos 
jo pastangos taikingai išspręst 
klausimus su Sovietų Chruščio
vu. Buvo garsinamas susitiki
mas su Chruščiovu Vienoje; ir 
daug apkalbėtas tiesioginis 
telefonas tarp Maskvos ir Bal
tųjų Rūmų. Kai nepasisekė su
kilimo žygis Kuboje, jis buvo 
užtrintas kitu didžiai išgarsin
tų Įvykiu — Kennedy susitari
mu su Chruščiovu, kad atsiim-

Prieš Kennedy buvo prezi
dentas Eisenhoweris. Ar jam 
buvo pripažinta aureolė? Taip.
bet ne kaip prezidentui, o kaip 
karo herojui. Atsidūręs prezi
dento pareigose, jis buvo la
biau garbinga Amerikos repre
zentacija kaip karalienė Elzbie
ta Anglijoje. Užsienio politiko
je, kai jis ėmė tiesiogiai reikš
tis, jis tebuvo Roosevelto til
tas Į Kennedy: šaltąjį karą ėmė
si juk baigti Eisenhoweris 1955 
viršūnių konferencijoje, pas
kiau Camp David susitikime su 
Chruščiovu.

Menkiausiai aureolės buvo 
susukta apie Harry Trumano 
galvą. O betgi pokarinio laiko 
eigoje jis buvo tas prezidentas, 
kuris daugiausia sulaikė Ame
rika ir pasauli nuo riedėjimo i 
Roosevelto bendradarbių pa - 
ruoštą pražūtį — jis pirmasis 
pradėjo pasipriešinimą komu
nizmo ekspansijai (Persijoje. 
Graikijoje, Korėjoje). Gal kaip 
tik dėl to jam ir nesudėta au
reolės. jo asmenybei mito ne
kurta. Nežinia keno paveiktas, 
jis sustojo pusiau kely — atsi
sakydamas nuo MacArthuro pla
no Korėjos kare. Jam tad tek
tų atsakomybė už dabartinį ka
rą Vietname, kuris teko perim
ti penktajam prezidentui John- 
sonui.

Būdinga, kad opinijos suda
rinėtojai iš pat Johnsono pre
zidentavimo pradžios stengėsi 
pašalinti bet kckią pagundą su
daryti aureolę apie Johnsono 
galvą, kurdami mitą, kad John- 
sonas jokis specialistas užsie
nių politikoje. Tegul laikas pa
sakys čia savo vertinimo žodį.
Jo dar palauksime.
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Nusipirkau antklodę už...900 dol.
LIETUVON IR ATGAL

Kai Matas Zujus baigė pa
sakojęs apie Vyčius ir Lietu
vos atsikūrimą, atėjo ir kitas 
klausimas:

— Ar mėginote grįžti į Lie
tuvą?
— Mėginau ir grįžau. Tai bu
vo 1920 rugsėjo mėn. Tada 
buvo kovos su lenkais. Įstojau 
Lietuvos kariuomenėn — karo 
mokyklon, ketvirtojon laidon. 
Išbuvau iki Velykų. Likusius 
karo tarnybos mėnesius buvau 
perkeltas į karo mokslo sky
rių — “Kario” redakcijon.

Baigęs karo tarnybą, pėrė - 
jau į civilinį gyvenimą. Buvau 
apmokamu bendradarbiu Kau
ne leidžiamo katalikų dienraš
čio “Laisvės” ir dukart per sa
vaitę einančio “Tėvynės Bal - 
so”, leidžiamo Wilkes Barre, 
Pa.

Trejus metus išbuvau Lietu
voje. Grįžau į Ameriką 1923 
rudenį.

— Kodėl nepasilikcte Lietu
voje? Kodėl po tų trejų metų 
grįžote?

— Grįžti privertė skolos ... 
Kaip tai atsitiko? Turiu primin
ti apie savo kelionę į Lietu
vą. Tada, 1920 metų vasarą, 
apsisprendęs grįžti į Lietuvą,

Pasikalbėjimas su M. Zujmn (2)

kreipiausi į laivakorčių ir pini
gų persiuntimo agentą, arti
mą “bičiulį”. Prašiau patarimo 
— kokią valiutą vežtis Lietu - 
von. Mano išmintingas “eks
pertas” patarė iškeisti dolerius 
į markes ir perlaida persiųsti 
į Lietuvą. Tos dienos oficialus 
kursas buvo 45 ostmarkės už 
dolerį. Agentui įdaviau 900 
dol. Tada buvo geri laikai 
agentam. Kai kurie visai gerai 
pasipelnydavo. Paimdavo dole
rius, palaukdavo kelias savai
tes, iki markė dar daugiau nu
smukdavo, ir tada jau išrašy
davo' perlaidas. Tuo būdu žy
mi dalis dolerių pasilikdavo jų 
kišeniuose. Tokio likimo neiš
vengė ir mano doleriai... Po 
kelių savaičių su važiuojančio
mis seselėm kazimierietėm ir 
kan prof. J. Meškausku pasie
kėm Berlyną. Ten studentas 
Petras Karvelis iškeitė mums 
pinigus, gaudamas po 85 mar
kes už doleri. Tuj būdu mano 
turtelis suplonėjo beveik per 
pusę.

Plonėjimo istorija tęsėsi Lie
tuvoje . .. Atvykę į Lietuvą, 
su kan. J. Meškausku nuvykom

į Vilnių perduoti diplomatinį 
paketą užsienių reikalų minis
terijai. Mūsiškiai jau kraustėsi 
iš Vilniaus nuo artėjančio Že
ligovskio legionų. Parvykau į 
Kauną, įstojau, kaip minėjau, į 
karo mokyklą. Tuo tarpu įve
dė lietuvišką valiutą — litą. 
Kai pervedžiau savo likusias 
santaupas į naują valiutą, ga
vau 33 litus, už kuriuos nusi
pirkau ... antklodę. Ją vėliau, 
grįždamas Amerikon, palikau 
ūkininkui broliui Petrui, patar
damas saugot, nes čia investuo
ta 900 dolerių. Deja, broliui 
Petrui neteko išsaugoti rie tik 
antklodės, bet ir savęs —ant
ru kartu atėję bolševikai brolį 
Petrą, buvusį šaulį, nepriklau
somybės kovų dalyvį, sulikvi- 
davo, jo šeimą išblaškė. Jo 
žmona 13 metų išbuvo Sibire, 
grįžo jau visiškas invalidas.

Tokia mano tunto ir sykiu 
mano artimųjų istorija. Tik čia 
dar jos ne galas. Minėjau, kad 
Lietuvoje būdamas, susitariau 
su Wilkes-Barre, Pa., “Tėvynės 
Balsu”, du kartu ėjusiu per sa
vaitę laikraščiu, bendradarbiau
ti. Sutarėm algos po 30 dol

mėnesiui. Tekia suma dolerių 
Lietuvoje buvo gana šauni. Už 
pirmus devynis mėnesius algą 
gavau. Paskui pinigai sustojo. 
Jų laukdamas, skolinausi iš at
vykstančių bičiulių, ypatingai 
chicagiečių. Jie man visi sko
lindavo, kiek tik iš jų prašy
davau. Tikėjau, gavęs algą, 
lengvai *jiems grąžinsiu. Bet 
praėjus kitiem devyniem mėne- 
sieam, vietoj pinigų gavau pra
nešimą, kad bendrovė suban- 
krotavo ir sulikviduota. Taip ir 
atsidūriau skolose, kuriom iš
lyginti apsisprendžiau grįžti vėl 
į “aukso šalį”.

— Žinau, tskis likimas išti
ko ne vieną iš Amerikos par- 
vykusį, nors kai kuriem ir pa
sisekė iš naujo apsistoti ir ge
rai įsikurti pramonėje. Bet 
grįžkim prie jūsų istorijos — 
kur nutūpėt antru kartu atvy
kęs Amerikon?
VISUOMENĖS "VERGIJOJE"

— Vėl į pirmykštį lizdą — 
į spaudą, i laikraščius.

Kurį laiką dirbau dienraščio 
“Draugo” redakcijoje ir Kata
likų Federacijos centro įstaigo
je, o nuo Kalėdų vėl ėmiausi 
redaguoti “Vytį”. Tose parei - 
gose besidarbuojantį Vyčių or
ganizacija iškėlė ir į garbės

t . i: ! • f

Kazimiera Tamošiūnaitė (Zujienė) 
stovi su Saulės kursų mokytoja 
Jadvyga Stanelyte (1909 m. nuo
trauka).

kitų laikraščių. Mat, jie daž
niausiai turi verstis iš tokių 
pat duoklių, kokias turėjo jie 
prieš 20 metų ir daugiau, nors 
spaudos reikmenys, kitos išlai
dos ir skaitytojų reikalavimai 
spaudai yra padidėję kelerio - 
pai. Be to, organizacijų lei
džiami laikraščiai turi pirmoje 
vietoje žiūrėti savo organizaci
jos reikalų, jiem skirti dau
giau vietos, o tai dažnai nėra 
patrauklu pašaliečiam, prie šių

Matas Zujus Baltuose Rūmuose. Washington, D.C., 1964 rugpiūčio 3 tautinių grupių laikraščių redaktorių ir 
leidėjų konferencijoje sveikinasi su prezidentu Lyndon B. Johnson.

narius.
— O “Garsas”? Kaip jame 

atsiradote?
— Tai buvo 1926 metų ba

landžio mėn-., kai Leonardas Ši
mutis išvyko į Lietuvą. Tada 
buvau pakviestas Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų Susivie
nijimo organo “Garso” redak
torium. Tose pareigose tebesu 
ir iki šiai dienai.

— Vadinas, jau kitais me
tais bus 40 metų. Kokios iš
vados po tekios praktikos dėl 
spaudos daffco?

— Ilgus, metus besidarbuo
damas centrinių organizacijų 
leidžiamuose^ laikraščiuose, ge- 
rar patyriJHpkBtU šių laikraščių 
padėtis yri rdaiig sunkesnė nei

organizacijų nepriklausantiem.
— Kokių dar visuomeninių 

pareigų buvote užsikrovęs ant 
savo pečių?

— Esu buvęs Katalių Fede
racijos valdybos nariu, aštuo - 
neris metus Balfo direktorium, 
trejis metus šios organizacijos 
kontrolės komisijos nario pa
reigose. Esu sekretoriavęs pen
kiolikai Katalikų Susivienijimo 
seimų. Pirmininkavau 1948 me
tais spalio mėn. Chicagoje įvy
kusiam 8-jam Balfo seimui. Na, 
tegul bus pridėta dar. kad 
1950 pirmininkavau Katalikų 
Federacijos -sušauktam visuoti
niam Amerikos lietuvių katali
kų kongresui Pittsbu^ghe, Pa.

(Bus daugiau)
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PREMIJOS, KNYGOS, FILMAI, OPERA
Žurnalistų sąjunga paskyrė 

premijas “už geriausius respub
likos žurnalistų kūrinius, pa
skelbtus periodinėje spaudoje 
ir išėjusius atskiru leidiniu pra
ėjusiais 1964 metais”. Už 
straipsnius ateistinės propagan
dos temom gavo Vladas Niun
ka. Už “tautų draugystės” ra
šinius ir “materialistinės pasau
lėžiūros klausimais” straips
nius.-vadinas. už rusinimo ir 
komunistinimo propagandą, ga
vo Genrikas Zimanas. Už kny
gą “Mano neapykanta stipres
nė” apie Raseinių komjaunuo
lių veikimą vokiečių okupacijos 
metais, gavo Vytautė Žilinskai
tė. Premija paskirta taip pat 
Albertui Laurinčiukui už kny
gą apie Ameriką: “Trečioji do
lerio pusė”.
‘ 'Pirmas antireliginės propa - 
ga ridos bandymas" operoje

Kaip Kazimieras Lyščinskis

LIETUVOJE

buvo pasmerktas už ateisti
nius raštus ir jam nukirsta gal
va. apie tai sukurta opera “Sau
lės miestas”. Pasak ‘Literatūros 
ir meno', ‘faktinės istorinės me
džiagos. plačiau nušviečian
čios Lyščinskio veiklą, išliko 
labai nedaug”, tad libreto au
toriui Rapolui Mackoniui teko 
viską pačiam išgalvoti — vi
są ateistinę propagandą. Kom
pozitorius buvo Antanas Račiū
nas. “Literatūra ir menas” Nr. 
14 libretrstui daro daug neori
ginalu mo priekaištų, apie kom
pozitorių sako, kad jis šia ope
ra. pavadinta “Saulės miestas”, 
pralenkė savo pirmuosius kūri
nius. “Tris talismanus” ir “Ma
rytę”. Galutinėj išvadoj: “Sau
lės miestas” — nemažas indė
lis į mūsų muzikos meno loby
ną. pirmas bandymas operos

žanre paliesti tokį opų, sudė
tingą ir kartu svarbų antireli
ginės propagandos barą”.
Penkiy filmai

Taline buvo filmų festivalis. 
Buvo rodomi filmai Gudijos, 
Estijos. Latvijos, Lietuvos ir 
Moldavijos. Pirmoji vieta te
ko estų filmui “Naujas nelaba
sis iš pragaro”, kuriame vaiz
duojama praeitis — kapitaliz
mo išnaudojimas. Antra vieta 
Gudijos filmui “Laiškai gyvie
siems” — apie komunistų par
tizanę pogrindininke. “Tiesos” 
korespondentas D.. Sniukas ver
tino: “Su kartėliu tenka pripa
žinti, kad, išskyrus mūsiškį, fil
mai dabarties tema buvo gana 
silpni”. Tas lietuviškas filmas 
vadinosi “Paskutinė atostogų 
diena” ir buvo skirtas “mūsų 
dienų šviesai ir šešėliam at
skleisti”. Jį gamino A. Žebriū- 
nas ir J. Gricius.

KAREL ROBERT PUUSTA
Mus pasiekė žinia, kad Mad- politikos problemą. Lenkijos 

ride mirė įgaliotas Estijos mi- nesupratimas naujų pasaulio ir 
nisteris ’Ispanijai Karel Robert Europos politikos vyksmų ir
Pu usta.

Kadangi šis vyras suvaidino 
didelę istorinę rolę Baltijos tau
tų gyvenime, norime bent ke
liomis eilutėmis ji prisiminti.
Karei Puusta tuojau po Di

džiojo Karo sukūrus Estijos 
valstybę buvo pasiųstas į Pary
žių delegatu prie Taikos kon
ferencijos. Jo pastangos ne tik 
Etijos bet ir kitų Baltijos tau
tų labui buvo labai didelės ir 
daug nulėmė. Vienas iš labiau
siai prisimintinų jo nuopelnų 
yra jo 1919 metų Baltijos san
tarvės projektas. Pagal šį pla
ną didžioji Baltijos santarvė 
turėjo būti sudaryta iš Skan
dinavijos, Baltijos ir Lenkijos 
valstybių. Ji turėjo išsivystyti 
į stiprią politinę, karinę ir 
ekonominę sąjungą Europos 
Siaurės Rytuose ir tokiu būdu 
užpildyti ten susidariusią poli
tinę tuštumą, kurią anksčiau 
ar vėliau užpildytų Rusija arba 
Vokietija.

Visa eilė tarptautinių konfe
rencijų svarstė šią tarptautinės

jos grobuoniška politika jos
silpnesnių kaimynų atžvilgiu 
sutrukdė Baltijos santarvės or
ganizavimą ir pagaliau pačią 
idėją visai palaidojo.

Didelis Europos saugu
mo laimėjimas būtų buvęs šio
je Baltijos santarvėje, kad Vo
kietija ir Rusija būtų buvę at
skirtos viena nuo kitos stambia 
politine jėga, ir galimybės ant
ram pasauliniam arui būtų bu
vę daug mažesnės. Tad Puustos 
projektas, jei įgyvendintas, bū
tų didžiai pasitarnavęs pasau
lio taikai ir Europos politikos 
stabilizavimui.

Karei Puusta buvo taip pat 
žinomas kaip tarptautinių 
mokslų žinovas. Jis įvairiais at
vejais buvo paskaitininku Ha
gos tarptautinės teisės akade
mijoje. Prancūzijos politinių ir 
moralinių mokslų akademijo
je. Paryžiaus diplomatinėje a- 
kademijoje. Laisvosios Europos 
kolegijoje Strasburge ir Mad
rido. Istambulo ir Ankaros 
universitetuose.
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COSMOS PARCELS EXPRESS į 
CORPORATION

praneša savo klijcntam. kad New Yorko mieste turi du 
skyrius:
1. 39 Second Ave. (corner 2nd Street) New York, N.Y. 

Tel. AL 4-5456.
2. 108 W. 14th Street (at 6th Ave.) New York, N.Y. 10011 

Tel. CH 3-3005,
kuris yra vienintelis COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP, skyrius 14-toje gatvėje.

Prašome kreipti dėmesį į mūsų skyrių adresus-----------
• I Medellino, Kolumbijoje, lietuviai su kun. Tamoiiūnu sutinka stotyje V. Si

dzikauską. Po to apsilankymo sukūrė Lietuvių Bendruomenės apylinkę.

Jis buvo autorius įvairių 
•knygų ir straipsnių daugiausia 
apie Baltijos val.tybių proble
mas ir apie Baltijos jūrą. Vie
na iš jo drąsiausių knygų bu
vo “The Soviet Union and the 
Baltic States”, išleista 1943 me
tais New Yorke, kada Ameriko
je niekas nedrįso pakelti pirš
to už Baltijos tautas. Karei 
Puusta drąsiai išėjo į kovos are
ną už laisvę.

Greitu laiku Karei Puusta So
ciety, Drottninggatan 85, Stock
holm, Sweden, Karei Pūstos 
paminėjimui išleidžia stambų 
leidinį Baltijos tautų proble
momis. Tai yra vienas iš rim
čiausių kolektyvinių leidinių 
šiuo klausimu tarptautinėje 
rinkoje. Dr. Br. Kasias

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairiu vynu, degtinių, konjaku, midų 
šventėms bei kitokioms progoms
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Mirtis važiuoja keliu didžiuoju
Mirtis pavasari — tokia ne

maloni viešnia. Visur gamtoje 
kalasi gyvybė, tiesiog laužte 
laužiasi naujais daigais ir mar
gaspalvėmis gėlėmis, o čia — 
krauju pasruvęs lygus kaip sta
las, platus ir švarus kelias. Kas 
nors dūmė galvos netekęs, pa
vasariu besidžiaugdamas, besi
dairydamas Į sprogstančius me
džius ir apsivijo apie vieną 
stuobrį . . . Liko tiktai krūva 
laužo ir klanas kraujo. Tai tau 
ir pavasaris!

★

Amerikos keliai yra patys ge
riausi visame pasaulyje ir nuo
lat dar didinami, plečiami, to
bulinami, kad būtų patogiau, 
lengviau ir greičaiu nuvažiuoti 
iš vieno pakraščio į kitą, iš vie
no miesto į antrą. Bet... maši
nų daugėja greičiau negu kelių. 
Rytais ir popiečiais, kai žmo
nės skuba į darbą arba grįžta 
iš darbo, keliai užsikemša ap
link miestus. Tas pats darosi 
ir savaitgaliais. Atrodo, kad ke
lias kažkur dingsta ir jo vieto
je atsiranda patvinusi automo
bilių upė, lyg viena mašina ki
ta įrauktų. Tik užsižiopsok ar
ba paskubėk — ir gausi į šoną, 
užpakalį ar priekį. Mirtis tyko 
kiekvienam kryptelėjime. Tai 
tau ir patogumas keliauti!

★

Pereitais metais Amerikos 
keliuose žuvo 48,000 žmonių; 
sužeista — 3,840,000 Kai ku
rie iš sužeistųjų liko visam am
žiui luoši invalidai. Liūdna! Dar 
liūdniau, kad nieko nesimato 
geriau. Šiais metais, spėjama. 
Amerikos keliuose sutiks mirtį 
50,000 žmzriių, gi bus. sužeista 
arti 4 milijonų. Mat, kasmet 
daugėja automobilių, daugėja 
vairuojančių ir daugėja važiuo
jančių. Daugėja ir nelaimingų

I A. GUDIMOVI .... fI Automobilio savinmkas l

J
®

Sovietų Rusijoje |
i

PRAĖJO metai, kai aš užsa
kiau ir užmokėjau pinigus už 
automobilį ir pagaliau gavau 
pranešimą, kad mano automo
bilis jau yra pagamintas. Auto
mobilio pristatymas pirkėjui 
Rusijoje iš fabriko yra visai 
kitoks, negu Amerikoje — rei
kia pačiam parvežti.

Rusijoje pirkdamas naują au
tomobilį, gauni ir automobilio 
savininko-šoferio vadovėlį.

“Perskaityk šį vadovėlį atsi
dėjęs, kai, gausi savo naują au
tomobilį”.

Aš perskaičiau šoferio vado
vėlį du kartus ir pastebėjau 
svarbiausi dalyką: gerai prižiū
rimas automobilis, turi būti tik
rinamas; svarbiausia, gerai pa
tikrinti naują automobilį pirmą 
ir vėliau antrą kartą.

Pirmas naujo automobilio pa- 
patikrinimas turi būti rūpes
tingai atliktas. Pirmas patikri
nimas reikia padaryti, pravažia
vus 300 mylių, ir pakeisti aly
va” —taip aš buvau šoferio va
dovėlio informuotas. Reikia pa
tikrinti visi automobilio sujun
gimai, sragtai, ašys, ratai, vai

aLifkimų. Kckios nelaimių 
priežastys?

★

Skuba yra pirmoji iš mirties 
talkininkių. Pernai 35 procen
tai nelaimingų atsitikimų įvy
ko dėl greito važiavimo; užmuš
ta 16,400 žmonių. Beveik kita 
tiek (12,300) žuvo dėl to, kad 
važiuota ne savo puse arba šo
feris buvo nusikalstamai neati
dus. Būtų galima 65 procen
tais nelaimingus atsitikimus su
mažinti, jei nebūtų važiuojama 
virš nustatytos greičio ribos ir 
jeigu vairuotojai daugiau jaus
tų atsakomybės ir sąžinės.

★

Jaunuoliai yra antroji didelė 
nelaimė. Šiuo metu Ameriko
je apie 15 procentų visų vai
ruotojų sudaro jaunuoliai ir 
jaunuolės, kuriam dar nėra su
ėję 25 metai. Tai patys pavo
jingiausi Amerikos kelių nu- 
trūktagalviai! Pernai jie buvo 
kalti dėl 29 procentų žuvusių. 
Palyginkime su vyresniu amžiu
mi. Pensininkų (virš 65 metų) 
vairuoja 7 proc. ir jie buvo 
kalti tiktai dėl 7 7 proc. nelai
mingų atsitikimų, kuriuose už
mušta žmonių. Suvaldykime A- 
merikos keliuose jaunulius 
žmogžudžius!

★

žmogus, ne mašina ir ne 
gamta užmuša žmogų. Pereitu 
metų statistika rodo, kad 90 
proc. nelaimingų - atsitikimų, 
kuriuose užmušta žmonių, Įvy- 
kj esant geram crui ir sau.am 
keliui. Tiktai dėl 10 procentų 
buvo ‘kalta? lietus, sniegas, 
migla, o

Labiausiai reikia saugotis 
žmogaus ir būti žmogumi — 
jau ti didelę atsake mybę už 
savo ir kitų gyvybę. Gali ir čia 
Dievas mūsų prklausti kaip 
Kaino: kur tavo biolis?

ras ir kt. Vairą gerai nuregu- 
liuoti, kad nebūtų laisvas.

“Kur yra tie svarbiausi sujun
gimai”? Ieškojau skaitydamas 
vadovėlį, net palindęs po au
tomobilio apačia. Kaip sutvar
kyti rato guolius, kur vairavi
mo sujungimai ?

Tai ne man patikrinti. Nuta
riau kreiptis į auto garažą.

—o—

MASKVOJE yra tik 9 auto 
garažai. Garažas Nr. 2 yra Iz- 
malinovskio skersgatvyje, bet 
jis veikia tik nuo 8 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro. Aš telefona- 
vau kitam garažui, kad man pa
darytų automobilio pirmą pati
krinimą. Kreipiausi į garažo ve
dėją P. Raskozovą.

— Povilai Steponavičiau, pri
imkite mano automobilį pir
mam patikrinimui, — papra
šiau.

— Negalima! — jis man at
rėžė.—Galėčiau priimti tik šio 
mėnesio gale. Mes esame apsi
krovę darbais. įstatome dabar 
tik motorus, šie darbai nelei
džia automobilių savininkams

Mūsų visuomenėje, besido
minčioje lietuviško švietimo 
problemomis, vienų galvojama, 
jog šio meto sąlygomis turėtu
me tenkintis tuo, kas įmano
ma kiaušy lajui perteikti paskai
tomis, nurodant prieinamiau
sius žinių šaltinius, užtinkamus 
kai kuriose vietinėse amerikie
čių bibliotekose. O be to, be
simokantis jaunimas savo litua
nistinį akiratį galįs praplėsti, 
dalyvaudamas kultūrinėj bei vi
suomeninėj veikloj. Šioks sam
protavimas dažniausiai grin
džiamas su neslepiama mintimi, 
jog mūsų, kaip mažumos, isto
rinis likimas esąs išspręstas 
Tad ar bedarytina tai, kas te- 
įmanoma padaryti tik neprik - 
lausomos valstybės sąlygomis?

Kitų gi nuomone, jei kas da
roma. kad ir tremties sąlygo
mis. darytina rimtai, o ypač 
švietimo srityje. Lietuviška mo
kykla čia tampa patikimiausia 
atspara tautiniam gyvastingu
mui. Juk po šeimos, kuri priau
gančiai kantai padeda pradinius 
tautinio sąmonėjimo pagrindus, 
vargu kas kitas to sąmonėji
mo pradmenis galėtų toliau 
ugdyti, jei nebūtu mokyklos.

Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas, kaip daugelis teisingai 
supranta, yra U? rūšies lietu
viškoji mokykla, kuri siekia su
daryti klausytojui bent mini - 
malines sąlygas ne tik ar.ks - 

Pedagoginiam Institutui suaukotos knygos. Jas tvarko k. j d. Romas Sakadolskis, Dalia Valatkaitytė, My
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patarnauti ir padalyti patikrini
mus . — paaiškino.

Kai kurie garažai turi susi
darę planą patarnauti automo
biliams. Pagal tą planą, pirmuo
sius tikrinimus galima padary
ti tik tada, kai garažas išpildo 
vko mėnesio kvotą ir kai gara
žo vedėjas gali numatyti laiką 
ir padarvti patikrinimą.

Valdžios planas numato, kad 
metų darbų sąmatą turi suda
ryti 60 proc. atskiros mašinų 
dalys ir kita sunaudota taisy
mui medžiaga, o 40 proc. atly
ginimai už darbą. Betgi patik
rinimui nereikalinga naujų da
lių, tad tokių darbų ir nepriima 
Vengiama ir žvakes nureguliuo- 
ti. nes ir čia nereikia naujų da
lių.

. Pirmas naujo automobilio pa
tikrinimas reikalauja 4 valan
dų. Darbas atsieina 15 rublių 
ir 37 kapeikas. Čia reikia dar 
sunaudoti alyvos ir sutvarkyti 
langų valymą. Už tai dar reikia 
11 kapeikų pridėti. (Rublį ru
sai skaito 1.10 dol., o kapeiką 
— 1.1 cent.) — Bet įstatyti at
remontuotam motorui taip pat 
reikia apie 4 vai. darbo. O čia 
galutinė suma jau siekia 180 
rub. (Už atremontuotą motorą 
reikia atskirai fabrikui užmokė
ti) Dėl to kiekvienas auto ga- 
rašo vedėjas sapnuote sap
nuoja apie motoro įstatymo dar
bus . .Ur tai jis paima 690 rb., 
nes garažo vedėjas pats su fab
riku atsiskaito už motorą. Ant

č'au įgytoms žinioms gilinti, 
bet ir tautinei individualybei 
vystytis. Viena iš tekių mini- 
malinių sąlygų turi būti paran
kinė biblioteka, kurią turėtų 
sudaryti pagrindiniai dėstomų
jų dalykų (kalbos, literatūros, 
istorijos, pedagogikos) žinių šal
tiniai lietuvių ir k tomis kal
bomis. Ko gi verta? pasidary
tų darbas, neturint po ranka 
einamųjų autorių ar papras
čiausių žodynų? Be to. litua
nistinių žinių šaltiniai reikalin
gi ne tik žinojimui, bet ir tau
tinei sąmonei ugdyti.

Ši praktinio darbo problema, 
susijusi daugiausia su pinigu. 
Ką daryti, kada jo trūksta? Nu
leisti rankas, viską, kaip sako
ma, paliekant Dievo valiai? 
Bet neteko girdėti, kad visiš
kam rankų nuleidimui kas nors 
pritartų, tik. kaip jau anksčiau 
minėta, siūloma derintis prie 
dabartinių sąlygų sunkumo.

MATUZALO MATAS
Tasai Sen. Testamento Ma- 

tuzalis, kaip pasakojama, gal
vodamas. jog jis veikiai mir - 
siąs, nebesiryžo nė savo kie
mo tvoros patvaresne medžia
ga betverti: kasmet ją tvėrė iš 
kiečių. Dievui pasiteiravus, ko
dėl tokią niekingą tvorą tve
riąs. Matuzalis atsakęs, jog ne
besą reikalo, nes greitai mir
siąs. Ir Matuzali už toki niekin
gą darbą. Dievas nubaudęs ilgu 

ras naujo automobilio patikrini
mas kainuoja tik 3 rub. ir 6 
kap. Štai dėl ko garažo vedė
jas ir mechanikai yra labai 
alergiški šiems menkai apmo- 
kamiems darbams.

—o—

ĮSAKYMAS pagaliau buvo 
duotas Sargas atidarė var - 
tus ir aš įvažiavau į auto ga
ražą po didelių bėdų.

Pirmo patikrinimo metu, 
•.varb’ausia, žiūrima, kad būtų 
nuplautas automobilis. Bet tuo 
metu garo vamzdis buvo sutru
kęs ir garažas neturėjo kuo 
dirbti valymo darbų apie 2 
metus. Šią problema išspren - 
džiau vsiai paprastai: paėmiau 
kibirą vandens, muilo ir sku
durą ir automobilį nusiploviau.

Nuvalyti motorą ir atskiras 
jo dalis yra jau daug sunkes
nis darbas. Čia būtinai reika
linga hidraulinis liftas ir karš
to vandens garo vamzdis.

Mano automobilio su nenuva
lytu motoru buvo pakeltas iki 
lubų. Tada mechanikas man pa
sakė:

— Eik, atnešk motorui aly
vos!

— Ar aš? — paklausiau.
— Mūsų garažas be tirštos 

’vazelinos nieko daugiau ne
turi. — man pranešė.

— Tai ką mes dabar dary
sime? nustebau klausdamas.

— Aš tuo tarpu patikrinsiu 
vamzdžius, o pats paimk porą

DOMAS VELIČKA

amžiumi. Metuzalis turėjęs iš
gyventi 966 metus ir metas iš 
meto tverti kiečių tvorą ...

Sakykite, ar žmogaus asmeni
nio likimo požiūriu šios legen
dos pagrindinė mintis nėra vir
tusi nerašytu visuotiniu dės
niu? Jeigu trumpaamžis žmo - 
gus savo asmeninei ateičiai ku
ria reikalingas gėrybes bei ver
tybes. nemato jdama s savo liki
mo asmeninės mirties faktu, 
tai ar būtų logiška ir išmintin
ga ano Matuzalio matu matuoti 
tautos istorinę ateitį?

ATSAKINGUMAS Už 
DABARTĮ

Pagal aną žmogiškąjį lemties 
dėsnį mūsų karta pasidaro ypač 
atsakinga už savo tautos da
bartį. Jei savo kartos tauti
nius uždavinius atliksime, tver
dami tik kiečių tvoras, tai kie
čių tvoras ir savo tautos atei
čiai tepateksime... Be to. ra- 
mindamitsi Matuzalio filosofi
ja, ar mes nepadarytume žalos 
naujai priaugančiai kartai, ku
ri ryžtingiau nusiteikusi susi
pažinti su gilesniais savo tau
tės kultūriniais lobiais, jeigu 
ją patektume nuskriaustą ir 
pusaklę, neperduodami jai pa
čių didžiųjų raktų į savo tau
tos kultūrinį lobyną?

Institutas, vykdydamas savo 
uždavinius, remiasi nuomonė -

■kibirų ir skubėk į benzino sto
tį. Tai visai netoli, šalia Bau- 
mano įstaigos.

Pasiėmęs porą kibirų išėjau, 
bet mechanikas dar man šūk
terėjo.

— Vienu sykiu visko ne
parneši! Prašau pirmiausia par- 
nneštl transmisijos alyvos.

Vargau su kibirais tolokai ei
damas ir stebėjausi, kodėl čia 
taip viskas atžagariai dai omą?

Ma. kvos benzino stotys 
laiko visokios rūšies alyvą, o 
auto garažai turi tik tiršto va
zelino. Mat, valdžios įsakymu 
visos medžiagos ir visokių rū
šių alyvos auto garažuose kai
nuoja 10 proc. daugiau. Tai 
reikia suprasti, kaip garažo už- 
darbį.Man atėjo į galvą mintis: 
jei Maskvos ir apylinkių auto
mobilių savininkai nupirktų 
apie 100 tonų motorų alyvos, 
tai valstybei susidarytų 40 0 0 
RUB. PELNO.

Automobilio alyvos pakeiti
mas ir tepimas yra tik viena 
problemos dalis. Visi Maskvos 
garažai neturi automobiliui rei
kalingų pakeisti dalių. Jeigu 
reikėtų įdėt ašies guolį, ar ku
rį jungiamąjį vamzdelį, ar su
tvarkyti šviesas, tai reikia sku
bėti į auto dalių krautuvę. 
Taip pat auto garažai neturi 
automobiliaus dažų, nors įren
gimai dažyti ir būtų. Tokiu bū
du esate priversti patys dažais 
pasirūpinti, jei norite, kad nu

mis tų, kurie sako, jog švieti
mo darbas turėtų būti atlieka
mas su pilnu atsakomybės jaus
mu dabarčiai. Tokiais mes lai
kome visą būrį Instituto rėmė
jų, kurių lėšomis jau išleisti 
arba dabar spausdinami tekie 
veikalai, kaip dr. Pr. Skar
džiaus “Lietuvių kalbos kirčia
vimas” (akcentologija), dr. J. 
Balio “Lietuvių liaudies pasau
lėjauta” ir kiti. Be to, Institu

TAUTOS LAISVINIMO AKCIJA
Senas lietuvių veikėjas, ad

vokatas Mileris, praeitais me
tais atšventęs 70 metų sukaktį 
Vasario 16 minėjime Worces- 
teryje pabrėžė, kad mūsų gy
venime privalo būti ne vie
na Vasario 16, bet 365 dienos 
metuose. Visą laiką turi būti 
jaučiama lietuvių tautos paver
gimo žaizda ir visą laiką turi 
būti ją rūpinamasi.

Nenorima nuvertinti Lietu
vos laisvinimo veiksnių. Vliko 
ir Alto atliekamo darbo, bet 
norima pastebėti, kad kartais 
gal neužtenkamai daroma vi
suomenės sąmoninimo ir skati
nimo atžvilgiu. Tenkintis vien 
pora atsišaukimų metuose į lie
tuvių visuomenųę yra per ma
žą.

Čia prisimena nepriklauso
moje Lietuvoje Vilniui Vaduo
ti Sąjungos išvystyta veiklą at
gauti pavergtą tautos sostinę. 
Reikia tiesą pripažinti, kad tuo 
metu lietuvių tauta daugiau vei
kė. daugiau buvo sąmoninama 
negu šiandien daroma paverg
tai visai tėvynei išlaisvinti. 
Tas laikais nuo seniausio iki 
mažiausio visi lietuviai šaukė, 
kad “mos be Vliniaus nenurim- 
sime!” Jau pirmo skyriaus mo
kinukas žinojo, kad Lietuvos 
seztinė yra priešų pavergta. 
Kiekviename koncerte, o ypač 
tautinėse šventėse, girdėjome 
griausmingą Vilniaus himną 
“Mes be Vilniaus nenurimsi- 
mė”. Kai pirmą" “kartą “jį TTgir-' 
dau, tuoj pajutau kažkokį ne- 
papra.-tą viduy.iį jausmą, gal 
šauksmą ryžtis kovai už sosti
nės išlaisvinimą. Ir vėliau kiek
vieną kartą, kada tik jį girdė
davau giedant, kildavo vis pa
naši nuotaika.

Kristus yra pasakęs: “Prašy
kite ir gausite”. Tad reikia 
melstis ir melstis ne vieną kar
tą metuose, bet visą laiką. Iki 
šiol tik vasario 16 ir birželio 

braižyta automobilio vieta bū
tų nudažyta.

Tokia garažų tvarka Mask
voje man buvo visai nesu - 
prantama. Pvz.. jei visi gara
žai gali 10 proc. uždirbti už 
kiekvieną parduotą automobi - 
Fui reikmenį. tai kadėl jie vis
ką palieka .krautuvėm pelnyt?

Rusų visa ekonominė siste
ma yra taip sudaryta, kad ne
būtų jokios konkurencijos nei 
prekyboje, nei ūkyje ar pa
tarnavime visuomenei. Oficia
lus žibalo produktų viršinin - 
kas tvarko visus reikalus taip, 
kad niekas negalėtų su benzi
no stotimis konkuruoti. Garažų 
vedėjai stengiasi automobilio 
savininką neprileisti prie re
montuojamo ar patikrinamo au
tomobilio, kad nepastebėtų ne
sąžiningai atliekamo darbo. 
Draugas Kuzminovas skundėsi, 
kad Maskvos miesto ūkio sky
rius dirba net dviem pamaino
mis, kad visus galėtų paten
kinti, bet sunku gauti gerų au
to mechanikų ir nustatyti at
skirų darbų laiką.

Automobilių plovimo stotys 
dabar yra pastatytas prie di
džiųjų kelių, artėjant prie Mas
kvos. Pirmoji automobilių plo
vimo sotis buvo įrengta prie 
Varšuvos didžiojo kelio. Labai 
keistai yra paskirstytas jos 
personalas: 1 vedėjas, 4 pri
žiūrėtojai, 1 plaujamos mašinos 
operatorius ir 24 plovėjai. Bet 
ką ši automobilių plovimo sto-

tas sulaukė nemažo būrio rė
mėjų, kurie savo auka priside
da prie parankinės bibliotekos 
kūrimo. Galima tikėtis, jog pir
mųjų rėmėjų padaryta gera pra 
džia nepasiliks tik pradžia.

Aukos siųstinos Instituto 
iždininko adresu: kun. dr. J.
Kubilius, S.J. 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, Illinois, 
60636.

15 pūga maldoje prisimename 
pavergtą mūsų tėvynę ir Si
bire kenčiančius. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais kiekvie
noje bažnyčioje kiekvieną sek
madienį po pagrindinių šv. mi
šių buvo kalbama maldą už Lie
tuvos valstybę. Tad ar negali
ma būtų Ir išeivijoje kiekvie
na sekmadienį bent po pagrin
dinių lietuviškų pamaldų sukal
bėti maldą už pavergtą Lietuvą 
ir kenčiančius brolius?

Negalima aplenkti ir para
pijų mokj klų. čia gera 
proga paaiškinti apie pavergtą 
Lietuvą ir įvesti bent kartą sa
vaitėje maldą už pavergtą tė
vų žemę. Lituanistinės mokyk
los mokiniai, susirinkę drauge 
arba atskirai klasėse, turėtų 
kalbėti maldą už pavergtą tėvy
nę.

Tautos Fondas yra at
spausdinęs pasus ir ženkle - 
liūs, bet jie guli dėžėsę. Nie
kas jų neplatina.. Gi tie pasai 
ir ženkleliai, uoliai platinami, 
be surinktu auku dar atliktu 
propagandinę rolę, ženklelius 
galėtų platinti, kaip kitados 
Lietuvoj Vilniaus ženklus, mū
sų mokyklinis jaunimas ir jų 
organizacijos

Pavergtos tėvynės laisvinimo 
akcijai paokatinti turėtų būti 
sukurta skambi, turininga dai
na—pavergtos Lietuvos šauks
mas į laisvąjį pasaulį. Mūsų 

■ poetą i ir kompozitoriai turėtų 
rimtai pagalvoti ir ką nors pa
našaus sukurti. Galima būtų 
ir konkursą paskelbti.

Taip pat atrodo, kad laikas 
yra visiškai pribrendęs cent
ralizuoti aukų surinkimą Lietu
ves laisvinimo ir kultūriniam 
reikalam ir surinktas aukas pa
skirstyti pagal būtiną ir kon
kretų .reikalą. V-siems veiks
niams einant tikros vienybės 
keliu, tai nebūtų sunku pada
ryti per Tautas Fondą. Pr. P.

Lietuvoj vieversiai ir varnė
nai nenorom gieda, nes nakti
mis dar būna 8 laipsniai šalčio.

tis darys ilgos žiemos metu? 
Gilus sniegas apsunkina auto
mobiliui įvažiuot į stotį, o už ke
lių valandų jau sunku jam iš
važiuoti dėl iškritusio sniego. 
Sunki problema atsiranda, ką 
reikėtų daryti su tokia auto 
plovimo stotimi žiemos metu. 
Vėl rusai pastato auto plovimo 
stotį ir pradeda dirbti, bet po 
mėnesio jau galvoja, kuo ji bū
tų naudingiau paversti.

Didelė auto plovimo stotis 
buvo pastatyta prie Dnitrožo 
kelio. Vėliau buvo prijungtas 
atsarginių dalių sandėlis. Dar 
kuriam laikui praslinkus, pasta
tyta didelė automobilių taisymo 
dirbtuvė. Auto plovimo stotis 
nustojo veikusi. Ja pavadino 
‘Garažas Nr. 9’.

Naujoji automobilių pramo
nė atsiduria biurokratijos ran
kose. Staiga kurioje vietoje iš
dygsta pastatas su keturiomis 
sienomis. Rusų sovietų valdžia 
tuojau siunčia direktorių, bu
halterį ir visą eilę įvairių dar 
bininkų. Mažas koks darbelis 
nuveikiams. Vėliau ateina pa
keitimai. Ir taip ši istorija So
vietuose kartojasi visame jų 
gyvenime.

Iš “Cath. Digest’
1965 vasario mėn. vertė J.A.



darbininkas 1965 m., balandžio 27 d., nr. 31KORYBOSWRIEDAS Apie autorę, kuri pasakoja legendas
Aidy premijos laureate Nele Maža i ai te
Seniau Aidų premijos buvo ima t:k mažą smulkmeną ir 

įteikiamos iškilmingai specialia- pro ją parodo didesnę bei 
me literatūros vakare. Tokie plate snę Idėją.

Ar kritikos per
Normaliai srovenančiam gy

venime reikalinga ir kritika. Ji 
kaip veidrodis — parodo visuo 
menines negeroves. Ji kaip mo
kytoja — pabara, paglosto, nu
sako, kaip ir ką daryti. Kur 
atsiranda gera nuosaiki kritika, 
ten ir gyvenimas skaidrėja 
ii’ gražėja. Ten suklesti kūryba.

Ir kaip reiškiasi kritika lietu
viškame gyvenime?

Kai visuomeninis ir kultūri
nis gyvenimas yra susiaurėjęs, 
tai ir kritika gavo kitokius 
bruožus.

Savo visuomenėje turime la
bai daug kritikų, kurie viską 
kitikuoja. Antrąją, grupę suda
ro tie. kurie kritikuoja kitų pa
žiūrų žmones. Trečioji grupė 
nepripažįsta jokios kritikos. Jie 
nori, kad juos visi ir visada tik 
girtų ir girtų.

Viską naikiną kritikai
Kiekvienoje aplinkoje ir net 

kiekvienoje gatvėje surasime 
labai “gudrius” kritikus. Jie ei
na galvą iškėlę, su panieka į 
visą žiūri, neprisideda prie jo-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
PIRMOJI PRADALGE, litera- 

tūros metraštis, redagavo K. 
Barėnas. išleido Nidos Knygos 
Klubas Londone, 1964 m., 374 
psl., kaina 2 dol.

Kazys Almenas — BĖGLIAI, 
novelės, išleido Nidos Knygų 
Klubas Londone 1965 m., 197 
psl., kaina 1.50 dol.

LITUANUS, Nr. 1964 metų 
rudens — žiemos numeris. Nu
meryje rašo: Pr. Zunde —De
mokratiniai pasikeitimai Lietu
voje. L. Dambriūnas — Bend
ra lietuvių kalbos charakteriš- 
tika, Aleksandras Flateris — 
Pabėgėlių profesinis pristaiky- 
mas, Bronius Vaškelis — Jur
gis Baltrušaitis — Lietuvių ir 
rusų poetas simbolistas, Alek
sas Vaškelis — Pietistinė dva
sia Donelaičio Metuose, Jurgio 
Baltrušaičio poezija, knygų ap
žvalga. Iliustruota Vytauto Vir- 
kau kūriniais. 

kio darbo, nieko neparemia, o 
tik kritikuoja. Kritikuoja visuo
meninę veiklą, kritikuoja Fte- 
ratūrą, meną, muziką, žodžiu, 
viską suvaro į šipulius. Ir tai 
daro išmintingai, taip įtinkan
čiai, kad r. oris kartais tokiu kri
tiku patikėti.

Bet imi ir pagalvoji? Ar taip 
visur blogai, ar taip esame nie
ko neverti. Ar tokia menka ir 
beprasmė mūsų kūryba?

Tuoj pastebi, kad teks kri
tikas labai jau pesimistas. La
bai jau save skriaudžia, kad 
nenori pasidžiaugti bendra kū
ryba, kad nenori pats prisidėti 
prie darbo.

Tokie kritikai gyvenimą tik 
nuodija, jie nieko gero nepa
daro. Jie nepaskatina jokios 
•kūrybos, jokio veikimo. Tie di
dieji kritikai visa atmeta, kas 
nėra išėję iš jų minčių ar pa
saulio. kas nesiderina su jų 
skoniu ir išsilavinimu.

Draugu karuselė
• Jau pažangesni yra tie, ku
rie kritikuoja tik tuos, kurie 
yra iš kitos grupės, kitos kar
tos, kitos ideologijos. Jie laiko
si principo, kad gera ir kūry
binga gali būti tik pas juos, 
kitur — visame pasaulyje — 
daugiau nieko nebėra.

PAS DAILININKU, KURIS PUOŠIA BAŽNYČIAS
<pave\kslu> Maspetho lietuviųBažnytinio meno srityje dir

ba visa eilė lietuvių dailininkų. 
Jie remontuoja, puošia ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių baž
nyčias. Jie visi naujieji imi - 
grantai.

Bažnyčių dekoravimu verčia
si ir Jonas Subačius, gimęs ir 
augęs Brooklyne, žmogus tylus, 
■kuklus, pamėgęs savo darbą. 
Brooklyne ir apylinkėse yra 
dekoravęs visas lietuvių bažny
čias dar prieš antrąjį pasauli
nį karą, karo metu, ar tuoj po 
karo. Jo darbų yra ir ameri
kiečių bažnyčiose, vienuolynuo
se.

Seniai jį norėjau aplankyti 
ir susipažinti, pažiūrėti į stu-

daug?
Tai draugų ir grupių karuse

lės, kurios laimingos sukasi ir 
kr kšč’a, viena kita giria, o ki
tiem siunčia kietus ir rūsčius 
kritikos žodžius. Šios grupės 
žmenės ypač negailestingi atei- 
nantiem jauniem žonėm, tar
tum kūrybos laukuose jiem 
nebūtų vietos.

Bet taip gyvenime nėra. Ge
ra suktis karuselėje, manda
gu ir draugą pagirti, paremti 
jį žygyje. Bet reikia pamatyti 
ir kitus ir juos teisingai įver
tinti.

Vanes tai neliesk!
Besisukdami draugai tokioje 

panigirikos karuselėje, pagaliau 
pasidaro nepaprastai jautrūs 
bet kekiai kritika-. Negali jų 
paliesti nei menkiausių žodeliu, 
jokia pastabėle. Ne. Jie yra 
virš visa ko. Jie genialūs nuos
tabūs. menininkai, dainininkai, 
kūrėjai, visuomenės veikėjai.

Pastebime, kad gyvenime kri
tikos bijosi maži talentai, ma
ža meninė ar visuomeninė jė
ga. Juo žmogus didesnis, juo 
jis paprastesnis. Supranta sa
vo vertę ir į savo darbą pats 
žiūri kritiškai. Susilaukęs kri
tikos iš kitų, už ją padėkoja, o 
nepyksta, nes tik tokiu būdu 
jis gali augti ir tobulėti. A.Ta.

diją, darbus, bet vis nebuvo 
laiko. Bet vieną kartą viską 
kitą nustūmiau į šalį ir atsira
dau Richmond Hill, jo namuo
se.

Nusileidom į rūsį, pritaikytą 
jo bažnytinio meno studijai. 
Sienos nuklotos paveikslais, 
piešiniais, škicais, apkabinėtos 
statulų modeliais. Dailininkas 
labiausiai mėgsta skulptūrą ir 
nemažai jos sukuria. Piešia ir 
paveikaus, daugiausia religi
nės tematikos. Tiek skulptūro
je, tiek tapyboje eina realisti
nio meno keliu, komponuoja ra
miai. su akademiniu tikslumu.

Dekoruodamas bažnyčias jis 
darbą atlika labai švariai ir 
rūpestingai, prisiderindamas ir 
prie šeimininkų pageidavimų. 
Neseniai perdažė Apreiškimo 
parapijas bažnyčios vidų. Dir
bo visą vasarą ir rudenį, bai
gė tik prieš Kalėdas. Bažny
čia buvo tik atnaujinta, nieko 
neįnešant naujo.

Jei reikia, jis padaro ir alto
rius, nupiešia paveikslus, suku
ria statulas. Bene vienas iš 
gražiausių jo altorių yra Eliza- 
betho lietuvių šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje. Altorius skir
tas Šiluvos Marijai, sukurtas 
lietuviškame stiliuje. ' gausiai 
ornamentais papuoštas.

Savo dirbtuvėje atlieka ir vi
sus medžio darbus, čia yra nu- 
drožęs kelis lietuviškus kry
žius. taip pat gausiai papuoš
tus lietuviškais ornamentais.

Šią žiemą baigė du didelius 

Kryižaus Kelių stotis, dail. J. Subačiaus skulptūra

vakarai, bent keli, buvo New 
Yorke, vienas Bostone, Toron
te, Waterbury. Buvo dedama 
daug pastangų, bet vLuomenė 
per daug nesidomėjo. Vakarai 
duodavo nuostolių.

Dabar leidėjai džiaugiasi, ga
lėdami surinkti bent pinigus 
premijai. Apie kokį viešesnį ir 
iškilmingesnį premijos įteikimą 
nebegalvoja.

Vasario 27 buvo pa kirta dai
liosios literatūros premija už 
1962-63 išleistas ar rankrašty
je komisijai pristatytas kny
gas. Jury komLiją sudarė Tėv. 
Leonardas Andriekus O.F.M., 
Kęstutis čerkeliūnas, Alina 
Staknienė. Leonardas Žitkevi - 
čius ir Vitalis Žukauskas. Pre
mija visais balsais paskirta Ne
lei Mazalaitei už jos knygą ran
kraštyje "Miestelis, kuris buvo 
mano". Tą patį vakarą buvo 
pakviesta autorė ir įteikta jai 
premija.

Nelės Mazalaitės nereikia 
pristatyti. Ji turi savo vietą 
mūsų literatūroje. Charakterin
ga jai legenda. Ir jų prirašė ne
maža. Legenda labiausiai lei
džia jai išsiskleisti, išvystyti sa
vo idėjas ir savo poetinius nu
siteikimus.

Premijuotoje knygoje veda 
mus i mažą miestelį, greičiau
siai į sa\ o gimtinę, ir vaizdžiai 
pasakoja įvairius legendinius 
nuotykius. Kartais legendai pa- 

parapijos salei — nupiešė ka
raliaus Mindaugo krikštą ir 
Lietuvos Nepriklausomybės ak
to paskelbimą, — visus signa
tarus.

Nedidelis jo butelis irgi pa
verstas galerija, apkabinėtas 
įvairiais tapybos ir skulptūros 
darbais. Tai irgi daugiausia 
bažnytinio meno pavyzdžiai. 
Ant trikojo užkeltas didelis au
toportretas — dailininkas jau
nas. audringas, pilnas fantazi
jos.

Prie vienos sienos dėmesį 
patraukė Aušros Vartų paveiks
las. Aiškiai tapytas ne Jono 
Subačiaus. Sustojau, čia paaiš
kėjo tokia istorija. Paveikslas 
yra iš Newarko lietuvių baž
nyčios. Kai remontavo, paveiks
lą nutarė išmesti laukan. Gal 
buvo pakeltas nauju? Paveiks
le vaizduojama tradicinė Auš
ros Vartų Marija su mėnuliu, 
koloritas gana tamsus, duslus. 
Antroje pusėje yra paveikslo 
metrika. Jis pieštas Vilniuje.

Dail. Jono tėvas buvo suval
kietis, o motina iš Šiluvos. Jo
nas Subačius gimė 1904 sausio 
12 Brooklyne. 1921 baigė Broo
klyn© katedros vidurinę mo
kyklą. studijavo Niagaros uni
versitete 1922-23 ir Fordhamo 
universitete 1923-24. Tapybą 
ir skulptūrą studijavo Washing
tone National School of Art 
1925-28, New Y’orko Art Stu
dents League 1930-32, Italijo
je Romos Rcggia Academia di 

Knyg^ verta net didesnės nei 
500 dol. premijos. Bet ji dar 
nesiekia skaitytojų. Kas ją iš
leis? O norėtųsi, kad pasirody
tų greičiau, kad vėl kur lenty
noje nebūtų dulkių užklota.

P rėmuos pz skyrimas vos-vos 
buvo atžymėtas spaudoje. Ir 
kodėl? Atsakymas — nebuvo 
premijos įteikimo, jokio iškil
mingesnio momento Jei Aidų 
leidėjam įteikimas apsunkina 
ir ūdai o nuostolių, tai reikėtų 
iei'.sti kites išeities. Tokiam 
Brooklyne kiekvieną žiemą ar 
a.kstyvą pavazarį būna litera
tūros vakarai. Prie jų prijung
ti premijas įteikimą būtų labai 
pravartu. Tai sutrauktų dau
giau žmonių, kartu tai.būtų ir 
didesnis pan kardenimas, di
desnė reklama pačiam Aidų 
žurnalui ir premijos laimėtojui.

A.D.

Dail. V.K. Jonyno darbai, 
esą Vatikano paviljone. yra 
atžymėti paviljono išleistame 
prospekte. įdėta kūrinių nuo
traukos ir trumpas aprašymas.

Dail. Romo Viesulo grafi
kos kūrinių paroda surengta 
Romoje II Torcoliere galerijo
je. Paroda buvo kovo 10-24. 
Šiuo metu dailininkas gyvena 
Rom oje.

Dail. Anastazijos Tamošai
tienės kūrinių paroda surengta 
London, Ont., meno muziejuje 
ir viešojoje bibliotekoje balan
džio 7-29 d. Išstatyta audi
niai, kilimai, aliejaus ir tempe
ros darbai. Kilimų dirbtuvėje 
Londone balandžio 26. 27, 28 
skaito paskaitas apie audimą.

Kun. A. Kezio, S. J. foto
nuotraukų paroda bus Chicagos 
meno instituto galerijoje nuo 
gegužės 22 iki liepos 18.

Belle Arti 1936-39. Grįžęs į 
New -Yorką. visą lažką vertėsi 
bažnytiniu menu, suprojektavo 
per 27 altorių, jo dekoravimų 
darbų yra 12 New Yorko. New 
Jersey ir Pennsylvanijos lie
tuvių bažnyčių bei vienuoly
nų. (P.J.)

Elizabetho, N.J., lietuvių šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios prezbiterijoje 
dail. J. Subačiaus nupieštas šven
tasis (7 pėdų)

Nelė Mazalaitė literatūros vakare balandžio 4 Apreiškimo parapijos salėje, 
kai jai buvo įteikta gėlių. Nuotr. P. Ąžuolo
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Kel i žodžiai
(Nelei Mazalaitei)

Sutema be žvaigždės 
Sulaikyta kelv.
Be žvaigždės, be šviesos 
Argi žengti gali?
Vaidilučių nėra
Šventą ugnį Įžiebt aukuruos. 
Kai baigia užgest
Paskutinė žara vakaruos.
Sutema be žvaigždės. 
Sulaikvtu kely ... 
Kai šviesi palaima 
Tu savo legendų kelių 
Ateini!
Tik atverk kuo plačiau 
Gintarinius vartus.
Spindėk, žvaigžde, skaisčiau 
Nušviesk juodus skliautus.

<t>

IŠLEISTA A. JASMANTO POEZIJA
New Yoike pas vieną asme

nį ilgai gulėjo Antano Jasman- 
to eilėraščių rinkinys, pavadin
tas “Gruodu”, šeimininkas kar
tas nuo karto iš rankraščio pa
skaitydavo svečiam poezijos ir 
nukeldavo didelį susidomėjimą. 
Visus patraukė eilėraščių skam
bi forma ir idėjos. Visi klau
sė: kas šių eilių autorius?

Kai Draugas paskelbė Mairo
nio metų paezij as konkursą, 
buvo pasiųstas ir šis eilėraščių 
rinkinys. Premijos jis nelaimė-

BALANDŽIO
Aidų žurnalas balandžio mė

nesio numeris jau išsiuntinėtas 
skaitytojams. Numeryje ran
dama: Antanas Maceina — 
Kristaus prasmė Aleksandro 
Bloko poemoje “Dvylika”; Vi
talijos Bogulaitės eilėraštis — 
Dainuok, broli, savo likimą; 
Doniaus Remio eilės — Išpil
dymo sala; Jonas Puzinas tę
sia Sūduvos naujausių archeo
loginių tyrinėjimų apžvalgą. 
Dr. V. Mar. — Chruščiovo ko
vos su religija metodai, Vytau
tas A. Jonynas — Tylioji ar 
racionalioji revoliucija. Iš min
ties ir gyvenimo skyriuje: Al- 
aušius — šv. Antano gimna
zija lietuviškuoju žvilgiu, J. 
Girnius — Kun. Alfonsas Lip- 
niūnas. dr. A. Jurkus — 1964 
m. Nobelio fizikos premija K. 
P. Celiešius — Dialogas tarp 
katalikų ir stačiatikių bažny
čios. Knygų skyriuje V. Var
dys recenzuoja “Vinų vieni” 
laisvės kovose. Aug. Raginis— 

jo, bet sukėlė nemaža ginčų.
Ateities leidykla, vadovauja

ma kun. V. Dabušio. ryžosi 
rinkini pristatyti lietuviškai vi
suomenei. Spaudos darbus atli
ko pranciškonų spaustuvė Broo- 
klyne.

Knyga pasirodė kaip Vely
kų švenčių dovana. Ji turi 96 
puslapius, aplanką ir skyrių 
vinjetes piešė P. Jurkus. Kai
na — 3 dol. Kas poezija mėgs
ta ir ją supranta, tam knyga 
suteiks daug džiaugsmo.

MEN. AIDAI
N. Narutės “Relikvijų” poezi
ja.

Numeris iliustruotas dail. K. 
Žoromskio tapybos darbais.

Žurnalą nuo š.m. sausio mė
nesio redaguoja dr. Juozas Gir

nius. Leidžia — Tėvai Pranciš
konai. Metam 7 dol. Adresas: 
680 Bushwick Ave., Brooklyn 
N.Y. 11221.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Vinco Kapsuko Mickevi
čiaus propagandinių raštų lei
džia 12 tomų. Tai jo 85 metų 
gimimo ir 30 metų mirimo pro
ga.

Vilniuje veikia Žinijos drau
gija, kuri “padeda partijai auk
lėti tvirtus ... 'komunistinės 
visuomenės kūrėjus”, šiai pro
pagandai draugija turi 22.430 
asmenų kolektyvą, kuris per
nai surengė 117,000 “ideologi
nių” paskaitų.

i
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Neužmiršo lietuviškų reikalų
Prisimenant a. a. dr. V. Tercijom)

šeši mėnesiai jau suėjo nuo 
dr. V. Tercijono mirties, ir ve
lėna ant jo kapo užaugo. Mes 
jo užmiršti taip lengvai negali
me, nes jis mūsų neužmiršo 
net ir savo mirties valandoje, 
palikdamas iš savo kuklių su- 
taupų po dalelę lietuviškoms 
organizacijoms: Amerikos Lie
tuvių Bendruomenei — 10 0 0 
/dolerių, Lietuvių Fondui — 
1000 dolerių, Lituanistikos In
stitutui — 1000 dolerių ir Liau
dininkų Partijai — 500 dolerių.

Šios organizacijos buvo mie
los A.A. Vincui Tercijonui- Jis 
daug kartų kalboje bylojo, 
kad Lietuvių Bendruomenė, Li
tuanistikos Institutas ir Lietu
vių Fondas, gal tik jos vienos 
pasiliks ateityje rūpintis lietu
vybės reikalais. Jų tikslai yra 
platūs ir dėl to jos nepavirs 
taip lengvai parapinėm ar gru
pinėm organizacijom. Šias or
ganizacijas daktaras yra parė
męs savo aukomis dar gyvas 
būdamas.

Dr. V. Tercijonas mylėjo 
visus lietuvius, kokio jie įsiti
kinimo bebūtų. Su visais lietu
vybės reikalu rasdavo bendrą 
kalbą. Jam buvo mielas tiek 
jaunas, tiek senas; visi jam bu
vo artimi. Vaikus papirkdavo 
saldainiais, nors ir pats buvo 
nusistatęs prieš saldumynus, o 
jaunimą klausinėdavo apie 
mokslą, sveikatą, organizaci
jas ir dažnai Įsiveldavo į isto
rijos diskusijas.

Jam buvo lengva su žmonė
mis kalbėti ir susidraugauti, 
nes jis juos mylėjo. Jo darbo
vietėj buvo jį pamėgę ne tik

LANKEM YALE
New Haven, Conn. — Balan

džio 21 lituanistinės mokyklos 
vyresniųjų mokinių grupė, va
dovaujant mokytojai E. Vaiš - 
nienei, lankėsi Yale universite
to kalbų laboratorijoje ir bib
liotekose. Labaratorijoj apžiū
rėjo priemones ir Įrengimus 
kalboms studijuoti, pasiklausė 
lietuvių kalbos ir kt. Mokiniai 
džiaugiasi šia “kelione” ir dė
koja mokytojai Vaišnienei už 
puikų sumanymą ir jo Įvykdy
mą. Nors buvo Velykų atosto
gų savaitė, bet visi mokiniai 
pasinaudojo šia reta ir puikia 
proga. A.

—•—

New Haven, Conn. — Vi
si. kurie dalyvavo pernykščio- 
je lietuvių dienoje New Yor- 
ko pasaulinėje parodoje, gali 
drąsiai patvirtinti, kad ten bu
vę jaunuoliai gyvai pajuto sa
vo tautinę savigarbą. Ir šiemet- 
ruošiama su broliais latviais 
ir estais manifestacija — pa- 
baltiečių diena. Visai pagirti
nas sumanymas.

Norėdami sutelkti lėšų nu
vykti New Haveno tautinių šo
kių grupei i tą pabaltiečių die
ną, S.L.A. 378 jaunimo kuopa 
ruošia lietuviškų dainų, šokių 
bei kanklių muzikos koncertą 
— “Pavasario aidų vakarą”— 
gegužio 15, šeštadieni, šv. Ka
zimiero salėje (339 Greene St.) 
Pradžia 7:30 v.v. 

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

Stovykla veiks liepos 2 - 30. 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 Brooklyn© eis specialus autobusas lie
pos 2 d., 10 vai.

Franciscan Monastery — Kennebunkport, Maine 04046

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.
•

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

Tel. (207) 967-2011

ligoniai, bet ir visi darbinio - 
kai, nes “doctor Tercijonas” 
rasdavo po truputį laiko su 
kiekvienu pakalbėti Jis su tais 
žmonėmis buvo artimai susiri - 
šęs per 14 metų darbo Letch
worth Village, N.Y. ši vieta ir 
tie žmonės buvoo dalis jo gy
venimo ir jo gyvenimo tikslas, 
nes čia jis galėjo padėti žmo
nėms kaip gydytojas.

Daktarui buvo sunku su šiais 
žmonėmis atsiskirti ir pasidary
ti, kaip jis sakydavo, “duoni
ninku”, nors jis jau buvo 72 
metų. Išeidamas i pensiją 
1962, Tercijonas kalbėjo, kad

UNIVERSITETU
Programą išpildyti pakvies

tas iš Brooklyn o lietuvaičių 
kanklininkių būrelis vadavau - 
jamas T. Dzikienės. Palinks
mins vietinė šokių grupė “Vi
jurkas”, vadovaujamas Linos 
Miklavičiūtės. Dainuos Hartfor
do damininkės, pritariant gita
rom. Iš Ansonijos pakviesta 
akordeonistė Vida Kuraitė. Šo
kiam gros Kazio Jakulevičiaus 
orkestrras. Veiks ir bufetas.

Jurgis Kisielius 

Dr. Marion Mill Preminger su dr. Albertu Schweitzer Afrikoje. Ji skaitys paskaitą Lietuvių Moterų 
Atstovybės suvažiavime gegužės 1 Waldorf Astoria viešbutyje.

žmogus niekam nereikalingas, 
būdamas duzninku, nes jis jau 
nedirba naudingo darbo, jau
nesniu pakeitė jį kaip seną su
sidėvėjusį rūbą.

Nustojimą darbo ir išėjimą Į 
pensiją jis sunkiai pergyveno, 
nors savo šeimos buvo tikina
mas, kad dabar galės, gal net 
naudingesni darbą dirbti rašy
damas. Šį tikinimą jam sunku 

buvo priimti, nes jis savo mė
gėjiškumą rašyti turėjo padary
ti pirmąja profesija, o taip mė
giamą mediciną, dėl kurios jis 
tiek daug aukojosi, senatvė iš
traukė jam iš po kojų, kaip ko
ki lieptą per upę.

Dr. Vincas Tercijonas buvo 
realus gyvenime. Jis žinojo, 
kad nustojus nors ir brangaus 
dalyko, negalima liūdėti, todėl 
jis ir gydė savas žaizdas. Gri
žo prie rašymo. Parašė atsimi
nimus iš Ukrainos, jie buvo pa
skelbti ukrainiečių spaudoj- Vė
liau pasirodė jo atsiminimai iš 
Marijampolės gimnazijos ir k. 
Be to, jis aktyviai reiškėsi pe
riodinėje spaudoje savo pa
varde arba slapyvardžiu.

Ryte atlikdavo mankštą prie 
televizijos; be to, dar pora pus
valandžių pasivaikščiodavo po

Sv. Antano g.mnazijos vaidintojų būrelis, vadovaujamas B. Kerbelienės, surengęs V. Krovės minėjimą.
Nuotr. B. Kerbelienės

RELIGINES MUZIKOS KONCERTAS
Paterson, N.J. Nedidelė mū

sų kolonija, prisiglaudusi di
džiojo New Yorko pašonėje, 
kur visokiomis Įvairenybėmis 
persotintai publikai negali kaž
ko didelio suruošti, kad pa
trauktų plačios lietuvių dėme
sį. Laimingu sutapimu. Vasario 
16 minėjime LB apylinkės val
dyba programai išpildyti pa - 
kvietė solistą Liudą Stuką, o 
jam akomponuoti — Albiną 
Prižgintą.

Jaunas Juliardo muzikos mo- 

pietų ir vakare. O laiką tarpe 
tų mankštų užpildydavo darbu, 
Jis laikėsi šios rutinos iki mir
ties, išskyrus paskutines šešias 
savaites. Kaimynai stebėjosi jo 
greitu vaikščiojimu. Nustojus 
vaikščioti, klausinėjo kas pasi
darė.

“Kaž kodėl greičiau pailstu” 
skundėsi praėjusių metu pava
sari. Sprendė, tai ženklas jė
gų nykimo. Nors ir nesirengė 
dar mirti, bet būdamas realis
tas tų pačių metų pavasarį su
rašė savo valią pas Vytautą Ve- 
beliūną, prisimindamas savo 
brolius lietuvius per jų organi
zacijas- Taip atsisveikinęs su 
lietuviais ir kun. L. Jankaus ap
rūpintas šv. sakramentais, pa
sitraukė į Aukščiausio paruoštą 
buveinę. J. Rygelis 

kyklos studentas panoro ap
lankyti Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos naują bažnyčią ir pa
mėginti vargonus; jis lankas 
vargonų klasę. Pasirodo, vargo
nai visiškai neblogi ir jaunam 
muzikui kilo noras surengti re- 

- Ilginės muzikos koncertą. Mum 
nebuvo drąsu imtis tokio žy
gio. Kas gi čia klausys? Bet 
mes turime entuziastų.

Visokių visuomeninių reika
lų judintojas A. Rugys vieną 
diena ateina su konkrečiu pa
siūlymu. Jau susitarta su Albi
nu Prižgintu ir Liudu Stuku. 
Juodu Verbų sekmadienį išpil
dys bažnyčioje koncertą. Tik 
reikia klebono sutikimo. Koks 
gi klebonas nesutiktų su tokiu 
pasiūlymu? Paskutiniu metu 
ypač reta parapijose tekių 
švenčių.

Ir taip turėjome didelę šven
tę ir labai atgaivia Verbų sek
madienio popietę. Prisirinko 
nemaža žmonių, net ir vargo
nų muzikes meistras Jonas Žu
kas su šeima iš Brooklyn© tei
kėsi mus aplankyti ir labai tei
giamą nuomonę apie koncertą 
išsivežė.

Jaunieji menininkai išpildė 
didžiųjų bažnytinės muzikos

Liet. Moterų Atstovybės suvažiavimas
Alina Grinienė, Lietuvių 

Moterų Atstovybės Vokietijos 
regijeno. pirmininkė praneša, 
kad Vokietijos klubams atsto
vauti LMA suvažiavime, Wal
dorf Astoria, gegužės 1 įgalio
jo A. Kazicklenę, I. Banaitienę 
ir L. Baltrušaitienę.

Vincenta Lozoraitienė, Ra
mos klubo pirmininkė, įgaliojo 
atstovauti Oną Stašinskaitę — 
Paravichini

Ona Saulaitieaė praneša, kad 
į LMA suvažiavimą iš Waterbu- 
rio klubo atvyksta dr. K. Ži-

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
VYČIU SĄSKRYDIS

Atlanto rajono skautų vyčių 
skyrius rengia savo 40 metų ju
biliejinį veiklos sąskrydį gegu
žės 1 ir 2 Maironio parke, Wor
cester, Mass, Visi rajono skau
tai vyčiai raginami dalyvauti. 
Tuo pačiu laiku ir ten pat į- 
vyks rajoninis vyresniųjų skau-
čių suvažiavimas ir rajono 
.kautų vadų sueiga. Sudaryta 
įvairi darbotvarkė, šeštadienio 
vakare gegužės 1 įvyks meno 
vakaras, kurio programą išpil
dys skautai vyčiai ir vyr. skau
tės. Po to bus šekiai. Regist
racinis mokestis 6 dol. asme
niui. Jis padengia maistą dvie- 
jom dienom, nakvynę, jei rei
kės, ir bilietą šokiams, kuris 
atskirai kainuoja 1.50 dol. 
Sekmadienį popiet bus viešos 
diskusijos tema — Lietuvių vi
suomenės išeivijoje kova Lie
tuvos laisvei atgauti. Bus taip 
pat diskutuojami skautų atei
ties planai. Rajono Vadija. 

kūrėjų -veikalus Vargonais pra
skambėjo G.F. Handelio, J. S. 
Bacho, Cesar Franko. Roger 
Sessions ir Leo Sowerby kūri
niai. nuoširdžiai ir gabiai iš
pildyti Albino Prižginto, o sod
rusis baritonas Liudas Stukas 
pagiedojo A. Stradellos. Th. 
Dubois ir Dariaus Lapinsko su
kurtas giesmes.

Maloni staigmena buvo klau
sytojams, kai tarp didžiųjų baž
nytinės muzikos kūrėjų pirmą 
kartą buvo sugiedota D. La
pinsko sukurta Malda (žodžiai 
A. Jasmanto.) Kūrinys turi mo
dernišką vargonų palydą, bet 
su gilia religine nuotaika ir 
puikiai įsiderino į visą koncer
tą.

D. Lapinskas yra jaunas lie
tuvis kompozitorius, muzikos 
mokslus baigęs Vokietijoje ir 
šiuo metu yra vienas Štutgar
to operos dirigentų.

Patersono lietuvių visuome
nė ir Šv, Kazimiero parapijos 
•klebonas labai nuoširdžiai dė- 
king! jauniems menininkams 
už labai gražų koncertą. Reik
tų daugiau dėmesio religinės 
muzikos koncertams, nesgi sa
koma: kas gieda, dvigubai mel
džiasi. -kve 

linskienė, A. Madeikienė, O. 
Tor.kunienė, I. Končienė. J. K'*- 
vienė ir O. Saulaitienė.

Marija Kraučiūnienė, naul*.‘. 
įsisteigusio Chicagoje LMA klu
bo pirmininkė dalyvaus .^.až.a- 
vime drauge su vic°pirm. Z. 
Juškevičiene.

Emilija Jurkevičienė, viena 
iš steigėjų, atvyksta į suvažia
vimą iš Toi onto.

Genovaitė Diržienė atstovaus 
Pietų Amerikos klubams ir Lie
tuvių Moterų Atstovybės atsto
vėm, esančiom Klumbijoje, Ve- 
necueloje. Urugvajuje. Argenti
noj ir Brazilijoj.

Ligija Bieliukienė, Lietuvių 
Moterų Atstovybės pirmininkė, 
prašo atstoves ir svečius, daly
vausiančius pietuose, rinktis 
Waldorf Astoria viešbuty. Ba
sildon Room, šeštadienį, gegu
žės 1, 12 vai., nes pietų pro
grama prasidės punktualiai 12 
vai. 30 min. (LMA)

ATEITININKŲ ŠVENTĖ

Naujosios Anglijos ateitinin
kų metinė šventė įvyks sekma
dienį gegužės 16 Putname. Vi
sos N. Anglijos ir New Yorko 
kuopos yra kviečiamos dalyvau
ti su vėliavomis. Pamaldas lai
kys ir pamokslią sakys kun- 
dr. V. Cukuras. Iškilmingajame 
posėdyje paskaita skaitys Bos
tono kolegijos profesorius d r. 
Juozas Navickas. Studentai, 
moksleiviai ir jaunučiai duos į- 
žodį. Seks meninė dalis, vaišės 
ir šokiai. Kviečiamas visas jau
nimas. (R.G.)

— Frank Gudas iš Chicagcs 
visuomet d.snus lietuvių stu
dentų reikalams, šį kartą ai - 
siuntė 100 dol. auką Lituanus 
7 " Mui. I ituanus leidėjai F. 
Gudo auką ypatingai įvertina 
nes Lituanus įždas šiuo metu 
visiškai išrisėmęs; bet to. leidė
jam malonu, kad jų darbas ver
tinamas ir remiamas.

— T. Pijus Šarpnickas, O. 
F. M., prieš šešis mėnesius iš 
JAV išvykęs į misijas, darbuo
jasi Naujoje Gvinėjoje, apie 
kurią rašo, kad kraštas yra at
silikęs nuo kultūringo pa aulio 
bent 2000 metų. N. Gvinėjoje 
yra apie 10,000 raupsuotojų. 
T. P. Šarpnickas dabar yra vie
nos raupsuotojų kolonijos ka
pelionu Vienintelis Amerikos 
lietuvis pranciškonas N. Gvinė
joj dirba su 25 pranciškonais 
italais ir australais. Kas norėtų 
vienu ar kitu klausimu susira
šyti, duodame adresą: Rev. Pi
jus Sharp. O.F.M.. The Leper 
Colony, Aitape via Wewak, 
New Guinea.

— Kun. Jonas Jutkevičius 
(Jutt) gegužės 18 švenčia kuni
gystės 25 metų sukaktį. Kun. 
J. Jutkevičius, dabartinis šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
klebonas Athol. Mass., yra ži
nomas Lietuvos vyčių veikėjas, 
labai daug pasidarbavęs ir be- 
sdiarbuojąs Lietuvos reikalui, 
vadovaudamas vyčiam, kurie ra
šo laiškus JAV žymiem asme
nim ir laikraščiam, supažindin
dami su tikrąją padėtimi Lietu
voje.

— Baltimorėje gegužės 1-2 
šaukiamas Washingtono. Balti
more's. Philadelphijos, Wilkes- 
Barre. Pittsburgh© ir pietinės 
New Jersey LB apylinkių, ra
jonų ir organizacijų atstovų su
važiavimas. Prašoma atvykti 
visų lietuviškų organizacijų at
stovus (po vieną nuo 25 regis
truotų narių). Suvažiavime da
lyvaus Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas. Pakviesta žymių paskai
tininkų. Bus taip pat sol. Ire
nos Stankūnaitės koncertas, 
Pauliaus Jurkaus kūrinių paro
dą, jaunimo šokiai. Suvažiavi
mas pradedamas gegužės 1 šeš
tadienį, 10 vai. ryto.

— Čiurlionio ansamblio 25 
metų sukaktis minima Clevelan- 
de gegužės 8-9. Gegužės 8, šeš
tadienį. 7 vai. vak. bus akade
mija ir banketas šv. Jurgio 
parapijos salėje. Gegužės 9, 
sekmadienį. šv. Jurgio baž
nyčioje mišios 10:30 vai.; po
piet 3:30 vai. koncertas mu
zikos instituto salėje (11021 
East Blv.). Kviečiami dalyvauti 
visi buvę čiurlįoniečiai. kurie 
dėl adresų stokos pakvietimų ir 
nebūtų gavę. Maloniai prašoma 
ap:e dalyvavimą pranešti ko
miteto iždininkui Ed. Stepona
vičiui (3338 Washington Blv., 
Cle veland. Ohio 44118).
— Birželio Įvykiu minėjimą 

Chicagoje organizuoja LB apy
gardos valdyba su Altu.

Vokietijoje gyvenančios 3 
lietuvaitės nori susirašinėti su 
Amerikos lietuviais Rašyti 
V. Žaliukas. Bergstrasse 207, 
4501 Vehrte. W. Germany.

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...
Atlyginimas 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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Fricas Skėrys, Vasario 16 gimnazijos mokytojas

'ysk. V. Brazys su gimnazijos mokytojais. Iš k. j d. A. Krivickas su žmona, J. Motga- 
ienė, dir. kun. Br. Liubinas. vysk. P. Brazys, Tėv. A. Bernatonis, E. Tamošaitienė ir 
tp. Povilavičius su žmona: antroje eilėje — H. Spiess, A. We:gel. R. Dinkel, O. Haag, 
. Gailiūvienė. dr. J. Grinius, K. Motgabis, T. Gailius ir kun. J. Dėdinas.

TO PLACE
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

Outstanding for Easter 
YORKSHIRE TERRIERS 

also Poodles 
Miniature and Tov all colors 

for private homes 
also stud service 
(212) ST 4-1943

Outs*arding 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 Disney Ave near 233»d Street 
Bronx N.Y. FA 4-8958

F°UIT A VFGETARLE STORE' 
fullv e<~”iinpcd. Good Lease. Very 
!■<*."> onrhl" O”l'' $900. romple'e 
Phono IN 2-68°2. Evenings and 
S>'-dnv. TR 1-8884.

I I
Siyskite į Lietuvą ir SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS
— gera atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau’ Išpardavimas 
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. i>k>*ainiškm

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba 1ND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

į Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas! Į

F. Skėrius—Vasario 16 gimn. mokytojas
Vienas itin pageidautinas 

bruožas mūsų išeivių gyveni
me. tai palaikyti kuo glaudžiau
sius ryšius su spauda to kraš
to. kuriame gyvenama. De
ja. tai relam pavyksta: kitiem 
pritrūksta noro bei energijos. 
' ši kartą verta priminti vie
ną Vokietijos lietuvių pavyzdi 
— mokytoją sukaktuvininką 
Fricą Skėrį, kuriam sekasi tu
rėti aicmu; ryšius su kelių vo
kiečių miestų svarbiausių dien
raščių redakcijomis — Heidel
berge. Mannheime. Darmstad- 
te. Karlsruhė j . Frankfurte bei 
Weinheime ir dar keliuose ma
žesniuose mie tuose. Jei Vasa
rio 16 gimnazijoje būna koks 
nors stambesnis Įvykis (pvz. 
Kalėdų egiulės, naujojo pa la- 
to pašventinimas. Įkurtuvės), 
tai toji v j kiečių spauda nepa- 
š kš'i piačių aprašymų. Pasta- 
juoju metu ypatingai buvo 
a kreiptas dėmesys Į naująjį 
Europos lietuvių vyskupą Pr. 
Brazi, kuris tą diena laikė iškil
mingas pamaldas Huettenfelde 
ir vėliau pašventino pastatą, 
pasakęs reikšmingą žodi lietu
vių ir vokiečių ka’bomis

Mokytojas, evangelikas, klai
pė.’ kis Fricas Skėrys, susirū
pinęs. kad vokiečių spauda ra

šytu ne tik apie lietuvių kultū
ros židinį, bet ir išviso apie lie
tuvius, Lietuvą, tremtinių kul
tūros bei kitokį gyvenimą.

Mck. F. Skėrys jau 10 metų 
yra mokytojas Vasario 16 gim- 
nazipje. Dė.to vokiečių kalbą, 
aritmetiką pirmojoje klasėje ir 
tikybą visų klasių moksleiviam 
evangelikam. Taip pat 10 me
tų Skėrys vadovauja gimnazi
jos evangelikų jauninti rate
liui, 10 metų rengia minėtas 
Kalėdų eglaites (per pastaruo
sius 3 metus drauge su gim
nazijos ateitininkų kuopa). 10 
metu jis yra lietuvių evangeli
kų liuteronų Vyriausiosios Baž
nyčios Tarytos narys ir tiek 
pat metų aktyviai dirba evan
gelikų spaudoje Vak. Vokieti
joje ir JAV. Pagaliau. 10 me
tų tas veiklus mokytojas kas 
vasarą nugabena mokinių būrį 
atostogoms i tolimąja Norvegi
ja-

Gimęs 1919 liepos 2 Kalenu 
km.. Lauksargių valse.. Pagė - 
gių ap.-kr K. Skėrys yra bai
gęs Tauragės mokytojų semi
nariją ir 1940 pradėjo moky
tojauti Žemaičių Naumiesty
je Taigi nuo pedagoginio dar
bo pradžios Skėriui šiemet su
eina 25 metai. Gyvendamas 
Klaipėdos krašte buvo šaulys.

— Pasauline paroda New 
Yorke balandžio 21. atidary
mo dieną, ap'ankė 160.0 0 0. 
Penai pirmą dieną buvo tik 
49.642.

Dėl lietuviškų Įsitikinimų na- 
c'ų laikais (1943 vasarą) poli
cijos buv a ištremtas i Rytų Vo
kietiją. Ligi karo pabaigos ir 
vėliau kelerius metus dirbo 
Įvairiose Įstaigose, tačiau ne 
sa\o srities darbą 1953 pabė
go Į Vak. Vokietiją. Apsigy
veno Mannheime ir pradžioje 
dirba tarnautoju gumos fab-

kytojų eiles. Į gimnaziją kas
dien važinėja 18 km.

Nuo 1944 priklausė Lietu
vis Sąjungai Berlyne, buvo sa
vanoriškai atsisakęs repatria- 
tanto teisia ir todėl Skėrio pa
vardė but a patekusi Į Gesta
po rankas. Nuo 1959 ligšiol 
yra PLB Vokietijos KR. Tary
bos narys, buvo išrinktas Įga-

rike. 1955 balandžio 18 Įsijun- lietiniu Į PLB Seimą Toronte.
gė i Vasar-o 16 gimnazijos mo- * V.A.

Pirmoii klasė su auklėtoju r. Skėriu prie naujojo gimnazijos pascato

BOSTONO JŪRŲ SKAUTŲ STOVYKLA
Lietuvių jūrų skautų Nemu

no tuntas rengia dviejų sa
vaičių stovyklą liepos 31 rug- 
piūčio 14 d. Tėvų Pranciško
nų .cdy’ooje Kennebunkport. 
Mane.

Stovyklos mokestis vienam 
— 1 sav. 25 dol., dvi sav. 40 
dol. . avaitgalis 7 dol.. o jei iš 
šeimos styvy klaus du: 1 sav. 
40 d ii.. 2 sav. 70 del Šiomis 
sąlyg mis mielai priimsim ribo
tą skaičių kitų tuntų jūros ir 
žemės kautų norinčių kartu 
stovy klauti.

Registruotis Įmokant 10 dol. 
nuo asmens iki I-epos 15 pas

tuntinirką P. Jančauską. 48 
Stacktcn St.. Dorchester. Mass 
Tei. 298-4073. arba pas j. ‘ k. 
M. Manomaiti.

Nemuno tuntas kovo 27 d. 
buvo pakviestas ir dalyvavo 
Besimo laivių s-kautų-čių 15 
m. Į?Įkūrimo Iškilmėse. Ta pro
ga broliams latviams padova
notas lietuvi'kas lakelis — lie
tuvių liaudies meno kūrinys.

Nemune tunto tėvų komite
to susirk:kimas Įvyko balandžio 
3 d. Perrinkta ta patį valdyba 
1965 m.: pirm. Irena Manomai- 
tienė.

Edvinas Prantis (Pranaitis), 
laivų statybos inžinierius, sen o- 
sl's kartos lietuvių, išeivių sū
nus. Įrašė savo sūnų Į lietuvių 
jūrų i-ka Aus ir paf ovanojo Ne
muno tuntui 41 pėdų puikią 
valtį. Bronius Kovas

Praėjusios vasaros jūros skautų stovykloje Kennebunkport, Maine 
’ Nuotr. B. Kerbelienės

ROBERT E CURRENTI
Printing - Plastering - Carpentry- 
Tile work. All work done at reason
able prices. We guarantee all our 
work. Special consideration to re- 
li~;ous groups. Call UN 3-4764 - — 
2806 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
Male or Female to operate Bonis 
machine (fur) steady work incen
tive plan excellent conditions. Vac
ations etc apply immediately - 

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

CANDY - LUNCHEONETTE
STATIONERY 

Near 3 schools and bus stop. 
Excellent opportunity 

2419 Ditmars Blv. Astoria
PA 8-9148

For Sale—Bronx
CANDY STORE iStationery. Toys. 
Fountain i Doing $1500 wkly. Small 
Cri’l. Will bring in profitable lunch 
trade. 101 family apartment house 
being completed nearby. Sacrifice 
price $14.000. 50', cash. Balance 
Terms. This is a moneymaker. Te
lephone owner OL 3-2767

IŠVYKO KELIONĖN 
APLINK PASAULI

Balandžiu 8 iš New Yorko 
Christuforo Columbo italų lai
vu ilgesnei kelionei išplaukė 
Carl ir Jene Bukaveskai. pen- 
ini.ikai. dabar gyveną Holly- 

woode. Floridoje. Kelionėn 
palydėjo giminės ir artimieji 
draugai.

Pirmiausia sustos Prancūzi
joje, paskui Italijoje, Egipte, 
apianki j Pakistaną. Indiją. 
Hong Kongą. Japoniją. Hava
jus. PL Oahu saloje gyvena 
!bruklynietis A. Jenkins-Jan - 
kaus kas. buvęs per 20 metų 
siuvėjų amalgameitų unijos or
ganizatoriumi. Pas ji pasisve
čiavę keliaus i San Francisco. 
Los Angeles Į Floridą grįš 
apie liepos mėnesį.

Abu yra gyvenę New Yor
ke ir čia plačiai veikė. Žmona 
Jene Lukoševičiūtė yra gimu
si Maspethe. Veikia jie ir 
Floridoje Jonas B.

---------- -—------------ —

: GEGUŽĖS MĖNUO ; 
J Marijos gražusis mėnuo, pasi- | 
i puošęs pavasario gėlėmis. pa- j 

puoš jūsų dvasia gaiviais min- » 
ties žiedais, jeigu kasdien pa- | 

| skaitysite po skyrei; iš t
I T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M. Į 
| “GEGUŽĖS MĖNUO’’
I Knygelė kainuoja tik pusant- | 
| ro dolerio. DARBININKO ad- l 
* ministracija mielai prisius, jei ? 
| tik parašysite užsakymą ad- i 
i resu: 910 Willoughby Avenue. | 
' Brooklyn. N.Y. 11221.
I |

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. L 
žemės sklypus • Visais 
reika’ais kreiptis pas sta
tybininką Andrių Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864

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 užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad salėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti I

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
; šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir ! 

šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- Į
■ tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

i SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
; Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard SI., New York. N.Y. 10002

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRūūAS. savininkas

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

SALE VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyviu

______________________________________________________________ J

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N Y 

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

S <S C MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 2I. N.Y. Tel. VI 9-5077 
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y. Tel. STagg 2-4329
9I-I5 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 44I-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

Home-Made Bologna
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@ SPORTAS
Atletę vakaras

Šį šeštadienį, gegužės 1, Lie
tuvių Atletų Klubo salėje bus 
tradicinis sportininkų pavasa
rio — futbolo sezono užbaigi
mo vakaras. Vakaro rengėjai— 
pirmoji LAK futbolo komanda. 
Vienetas šį sezoną baigia pir
menybes trečiuoju (?) Pereitą 
•sezoną komanda laimėjo Š. A- 
merikos Lietuvių futbolo pir
menybes pirmą kartą, o taip 
pat parsinešė New Yorko Kni- 
ckerbockerio taurę. Džiugu pa
žymėti, kad mūsų komanda su
daryta vien tik iš savųjų —lie
tuvių, čia pat lietuviškame 
New Yorko futbole užauginta
me. Vakaro pradžia 8 vai. vak.

Atletas.

PABALTIEČIŲ VARŽYBOS 
CHICAGOJE

Gegužės 15 ir 16 Chicagoje 
bus pabaltiečių krepšinio ir 
tinklinio pirmenybės moterų, 
vyrų ir jaunių klasėse.

Šiais metais eilės tvarka pir
menybes vykdo lietuviai. Siau 
rėš Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto S-gos Įga
liojimu sudarytas toks vykdo
masis komitetas: varžybų rei
kalam — ižd. A. Kareiva, spau- 
da-inf. — K. Barzdukas, pa- 
reng. F. Valinskas.

Pirmenybių salės, teisėjai ir 
dovanas, atsieis apie 1,100 dol. 
Jau paimtos Foster Park ir 
Brother’s Rice aukšt. mokyk
los salės.

Tinklinio k-tas pakvietė Į lie
tuvių rinktinę: Andriukaitį, Pa
bedinską, Kauną Rimkų—ASK 
Lituanica, BlandĮ — LSK “Ne
ries”, Žilę, Barzduką G., Pen- 
kauską — LSK “Žaibo”. Pir
menybių priežaismiai bus Fos
ter Park, o baigmės Brother’s 
Rice aukšt. mok. salėse.

AUKOS VLIKUI PAREMTI
Po 100 doE auk.ayo Ūr. ir 

A. Deveniai, Ant ir Reg. Pū
rai, Ant. ir Joana Pumpučiai, 
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų S-ga, Liet. Krikšč. Darbi
ninkų S-ga, Liet. Ūkininku S- 
ga, Lietuvos Ūkininkų Partija, 
Lietuvos Vienybės Sąjūdis, Vil
niaus Krašto Lietuvių S-ga.

Po 70 dol. — Lituanistinės 
mokyklos mokiniai, Marquette 
Park, Chicago, per kun. V. Za
karauską.

Po 50 dol. Forest Park Rec
reation, Ill., per K. Rudaitytę 
ir Melešką. P.A. Raulinaitis, Ka 
lifornia, Justas Lieponis, Chica- 
ga-

Po 25 dol. — Dr. C. Artzibu- 
shev. Dr. D. Jasaitis, P. Ku
činskas, M. ir J. Kuprioniai, 
inž. J. Stankus, Vyr. giedrinin- 
kės — Chicaga.

Po 20 dol. — Dr. A. Goeld- 
nerienė. Tautinės Sandaros N. 
Y. I kp., Iš Providence, R.I. per
L. Kukanauzą — 20 dol. 75 c.

Po 15 dol. — dr. ir J. Kun- 
gys, Adomas Viliąsis, Kalifor
nijos Gyd. D-ja.

Po 10 dol.: kun. Vyt. Balčiū
nas, kun. J. Marčiulionis, prel.
M. Krupavičius, Dr. J. Petri

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
TĖVAMS PRANCIŠKONAMS KULTŪROS ŽIDINIO — JAUNIMO 

CENTRO STATYBOS FONDUI AUKOJO -

152.11 dol. Antanas Sakaitis, Woodhaven, KL, N.Y.
Po 100 dol. Ant. Majauskas, So. Boston, Mass., įrašo a.a. Rev.

Chart Jenkų.
Ona Matonis, Freeport, N.Y.

50 dol. Mr. Mrs. Stephen Stuporas, Brooklyn, N.Y., įrašo miru
sius: A.W. Yapkin.

10 dol. A. Bagdonas, Brooklyn, N.Y.
10 dol. Helen Jocis ir Šeima, Maspeth, N.Y.
5 del. Helen Mickevičiūtė, Chicago, III.
3 dol. Vladas Braziulis, Cleveland, Ohio.

Ačiū visiems aukojusiems. Teatlygina Visagalis! Mums jau 
reikalingos didelės sumos žemei apmokėti. Malonėkite prisidėti 
nors ir kuklia auka. Tai Dievo garbei. Tėvynės labui. Aukas 
siųskite: Building Fund, Franciscan Monastery, 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

Kazimieras Samulis iš Hamden, Conn., ir Akvilina Dalangauskaitė, iš New 
Britain, Conn., sukūrę lietuvišką šeimą. Nuotr. B. Kerbelienės

MIRĖ VINCAS SRUOGINIS
Balandžio 21, nuvykęs į 

Springfield, Mass., staiga mirė 
Vincas Sruoginis. Ten gyvena 
jo duktė, kuri tarnybos reika
lais su vyru tuo metu buvo iš
vykusi Į Prancūziją.

Velionis buvo gimęs 1890 
spalio 13 šakių apskrityje. Bu
vo Lietuvos kariuomenės sava
noris, ilgą laiką buvo Tryškių 
artilerijos sandėlio viršininku. 
Tarnaudamas kariuomenėje, 
lankė teisių fakultetą ir jį bai
gė 1929 m. Dėl pablogėjusios 

kas,-Dr. J„ Valaitis,. Dr.. R. 
Šomkaitė, A. Diržys, V. Alksni
nis, Dr. J. Petkevičius, Amelia 
Gelchus, V. ir V. Kulbokai, C. 
ir E. Masaičiai, prof. V. Bie
liauskas, K.V. šventoraitis, V. 
Vaitiekūnas, Moterų Atstovy
bės Philadelphijos klubas per 
J. Augaitytę.

Po 5 dol.—-E. Urbaitytė, R. 
Mainelytė, K. Keblys.

Gauta per Tautos Fondo į- 
gal. Br. Pauliulį (Dorchestdr, 
Mass.) 110 dol., J. Butkų (Brid
geport. Conn.) 41 dol. įgal. P. 
Mikalauską (Omaha, Nebraska) 
21 dol., įgal. B. Vitkų (Chica
ga) 20 dol. Iš Kalifornijos T. 
Fondo atstovybės rėmėjų gru
pės 135 dol. Milwaukee apyl. 
rėmėjų aukos — 123.31 dol.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
L.l. Tautos Fondo Valdyba

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. 

sveikatos 1932 išėjo į atsargą 
ir vertėsi advokato praktika 
Marijampolėje (iki 1944). Pasi
traukęs į Vokietiją, gyveno 
Scheinfelde. Į JAV atvyko 
1949, gyveno Jersey City, N. 
J., dirbo Worthingtono bendro
vėje, 1958 išėjo į pensiją.

Kai buvo sveikas dalyvavo 
lietuviškoje veikloje, rašė 
spaudoje, bendradarbiavo Lie
tuvių Enciklopedijoje.

Palaidotas iš Westfield, 
Mass., lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčios balandžio 24 Spring
field, Mass., kapinėse. Mišias 
aukojo kun. V. Puidokas. Velio
nį aprašė vietine amerikiečių 
spauda. Kai buvo Springfielde 
pašarvotas, aplankė Worthing- 
tono bendrovės vietinio sky
riaus direktorius ir kiti tanau- 
tojai.

Nuliūdime paliko žmoną Ele
onorą, sūnų Algimantą, inžinie
rių, dukterį Liuciją Garbuvie- 
nę. gyvenančią Springfield, Lie
tuvoje liko duktė Aldona ir du 
broliai, iš kurių vienas kuni
gas; Argentinoje liko brolis.

Pranešame visuomenės žiniai, kad š.m. balandžio 8 mirė ilgametė 
Maspetho gyventoja

Af A
APOLONIJA JOCIENĖ,

išgyvenusi šiame krašte virš 50 metu ir priklausiusi daugeliui lietu
viu organizacijų, o ypač aktyviai veikusi moterų klube.
Palaidota iš Viešpaties Atsimainymo parapijos šv. Jono kapinėse. 
Laidojimu rūpinosi A. Kodžio laidojimo namai.
Velonė dideliame nuliūdime paliko sūnų Zigį Jočį, keturias dukteris 
— Mary Brigaitis, Helen Jočis, Anna Wezwick, Frances Wezwick, 
dešimt anūkų ir penkis proanūkius. Lietuvoje liko nuliūdusios se
serys Marijona, Uršulė ir Ona.
Velionė buvo tauri, susipratusi lietuvė, gražiai išaugino savo šeimą, 
kurioje visą laiką buvo kalbama lietuviškai.

Tegul ilsis ramybėje ir tebūna jai lengva šios šalies žemelė!

Nuliūdę vaikai

Nauji Darbininko 
skaitytojai

H.P. Savickas, Philadelphia, 
Pa., D. Waksh, Jersey City, N. 
J., J.J. McDermott, Hasbrouck 
Hts. N.J., A. Ragickas, Corale 
Gables, Fla., C. Chelden, Phi
ladelphia, Pa., A. Gaurys, Mon
treal, Canada, J. Karpus, Broo
klyn, N.Y., A. Matšidlauskas, 
Tacoma, Wash., J. Aleksa, Am
sterdam, tfY., B. Vasylionis, 
Newark, N.J., A. Sirutis, Broo
klyn, N.Y., 'S. Popick, Girard
ville, Pa , V. Valiulis, Water
bury, Conn., J. Gaila, Baltimo
re, Md., B. Skublickas, Rich
mond Hill, N.Y. J. Dovnorow; 
Woodside, N.Y., Dr. J. Kižys, 
Chicago, Ill., S. Zikas, Patux
ent River, Md., E. žižniauskas, 
So. Boston, Mass., A. Ratkevi
čius, London, Ont. Canada, A. 
Kardokas Worcester, Mass., R. 
Povell-Povilauskas, Brooklyn, 
N.Y., V. Bulonas, Worcester, 
Mass., P. Jakaitis. Brooklyn. N. 
Y., R. Zalcom, Ramsey, N. J
M. Balčiūnienė, Waterbury, 
Conn., A. Staude, Lawrence. 
Mass.. K. Sepkus. Miami. Fla., 
A. Gruzdys, New Haven. Conn. 
Kun. J. žasas, Schenectady,
N. Y.

Nuoširdžiai sveikiname nau
jus skaitytojus. Šia proga pri
mename, kad naujiem skaity
tojam metinė prenumerata tik 
5 dol. Visų skaitytojų prašoma 
paraginti savo pažįstamus užsi
sakyti Darbininką, jeigu jo 
dar neskaito.

Darbininko Administracija

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

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

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

Ieškom moterį kuri galėtų 
patarnauti namų ruošoje preky
bininkų — biznierių namuose. 
Ten pat galėtų nakvoti. Mėne
siui alga 100 dol. Dėl kitų sąly
gų skambinti rytais arba va
karais IN 9-6545.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS. 

Vedėjas 
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

WH1L - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vlck

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. M1NKUS 
WLYN —1360 kilocycles 

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

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VISGINIS

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

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

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

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

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVIČIUS 

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

Tel.: 249 - 4502 
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 p.p.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga 

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

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

Waterbury, conn. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 iki 10:30 ryto

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA — 
Oak Park, Ill. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai r.; 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

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

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.

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.

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

SERVICE

KELLNER RADIO DISPATCHER 
CAR & 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

STAMPS WANTED

Stamp Buyer visits your home and 
pays best prices for U.S. and For
eign Stamps. We are especially in
terested in Vatican Stamps. Lewis 
Berg, 935 East 80th St., Brooklyn, 
N. Y. — NA 9-1122.

CRANE SAVINGS & Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams

41 / 2 % INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi. 

Dividendai mokami sausio Ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirL 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Seštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

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 1-5313

BUSSINES OPPORTUNITY

Cabaret-Bar-Restaurant, 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

REAL ESTATE

2 Family house — Brick attached. 
6j/2 rooms upstairs. 414 rooms down

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

schools. Beach club around comer. 
S35.000. Firm principals only. G. I.

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

Canarsie — 1 family semi-detached, 
6Į& rooms. 11-2 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

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.

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 V2 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

TOM GUERRIERI

We repair Washing Machines. Re
frigerators and Air Conditioning 
24 Hour Service. 390 Webster Ave.
Bronx N. Y. Special consideration 
to religious groups Call LU 4-2969.

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 koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary PubiSc

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

I B SHALINS
Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE. 

rarest Park* 
WOODHAVEN N v

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

fHEODORf W0LIN1IIH
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias

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 nakt| 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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Lojalumo paradui reikia rink
tis ši šeštadienį gegužės 1, 1:15 
vai. popiet, 91 gatvėje (tarp 
Lexington ir Park Avenue). 
Manhattane. Visi į lojalumo 
paradą' Atkreipkime pagaliau 
New Yoiko dėmesį ne tik į 
tvarkingas bet ir gausias lietu
vių gretas. Parade lietuvių da
lyvavimu rūpinasi New Yorko 
Amerikos Lietuvių Taryba.

New Yorko studentų ateiti
ninkų susirinkimas šaukiamas 
kol. Salvinijos Gedvilaitės na
muose (107-15 116 St., Rich
mond Hill, N.Y.) balandžio 30 
d., penktadienį, 7:30 vai. vaka
re. Susirinkime kalbės T. Juve
nalis Liauba, O.F.M.

Ona Blažienė mirė 
džio 25, buvo 75 metų, 
1077 Castleton Ave.,
Island. Laidojama balandžio 29, 
ketvirtadienį, 9:30 v. iš Ange
lų Karalienės parapijos bažny
čios šv. Jono kapinėse. Pašar
vota AromLkio laidojimo įstai
goje. Paliko dukterį Viktoriją 
ir 3 sūnus — Franką, Antaną, 
Petrą ir 5 anūkus.

Balto Centro Valdyba posė
džiavo balandžio 21. Buvo ap
tarta ir paskirta pašalpa įvai
rių kraštų lietuviam. Vasario 
16 gimnazijai vėl paskirta 3000 
dolerių, už kuriuos 
bus perkama duona 
66 mokslo metus.

Nutarta perdažyti
vidaus Baifo Centro raštinę. 
Bus pei karna tik dažai ir me
džiaga, o darbą veltui atliks tal
kininkai, vietos Baifo rėmėjai, 
kuriems vadovauti sutiko Anta
nas Patamsis. (KLJ)

balan-
gyveno
Staten

Lietuvių užsimojimai pasaulinė
je parodoje.

New Yorko ir apylinkės lie
tuviai ir 1965 metais aktyviai 
dalyvaus pasaulinėje parodoje. 
Birželio 13 d. 1:30 vai. popiet 
bus pakelta iki pusės stiebo 
Lietuvos trispalvė prie lietuviš
ko kryžiaus. Po to Vatikano pa
viljono koplyčioje vysk. Pr. 
Brazys laikys šv. Mišias lietu
vių kalba, giedos visi maldinin
ką ilietuviškas giesmes. Į pa
maldas bus galima patekti su 
specialiai? leidimais. Po pa
maldų bus meninė programa’ 
New Yorko paviljone. Progra
mą išpildys jungtinis choras, 
solistai ir šokių grupės. Meni
nėje programoje taip pat bus 
minima Lietuvos 25 metų oku
pacijos sukaktis. Po meninės 
dalies atskirose patalpose bus 
garbės svečių priėmimas.(KLJ)

Režisierė Aleksandra Gustaitienė su dalimi aktorių, k urie vaidina “Brandos atestatą”. Nuotr. B. Kerbelienės
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VISI DALYVAUKIME LOJALUMO PARADE

Katalikių Moterų S-gos 24 
kp. gegužės 2 ruošia kuklų 
Motinos dienos minėjimą 
tvarka: 9 vai. ryto Angelų Ka
ralienės par. bažnyčioje
šios ir bendra narių komunija 
už gyvas ir mirusias motinas— 
sąjungietes. Po 
bendri pu.ryčiai

šia

mi-

šv. mišių — 
parapijos sa-

Net ir visai rimtose eiseno
se šiame krašte nevengiama 
karnavalinio pobūdžio įtarpų. 
Gal aėl to jau ir ilgą laiką čia 
išgyvenę lietuviai tų darnų pa
radų nevertina, o juo labiau 
vengia juose dalyvauti. Tačiau 
vra 
kie 
nių 
yra
komentuojami spaudoje, 
radiją ir rodomi televizijoje.

Lietuviai jau eilę metų ban
do dalyvauti New Yorke gegu
žė; pirmąją veteranų rengia
muose lojalumo paraduose. Ne-

tik neišdrįstame.
verta kiekvienam New Yor- 
ir apylinkių lietuviui ge

gužės pirmosios dienos popietę
skirti šiam svarbiam tikslui. 
Juo gausiau dalyvausime, juo

gal 
yra 
ko

Tikrai

mokiniam 
visus 1965-

ir Raimundai
gi-

iš oro ir iš

Dr. Ričardui
Kontrimams balandžio 15 
mė duktė, kuriai duotas var
das Lina-Marija. Dabar jie au
gina du sūnus ir dvi dukteris.

neginčijama tiesa, kad to- 
parodai čia susilaukia mi- 
stebėtojų, o taip pat jie 
labai plačiai paminimi ir 

per

Pavergtųjų Europcs tautų sei
mas pagerbė tų tautų laisvaja
me pasaulyje spaudą ir orga
nizacijas

Balandžio 21 Overseas Press 
Club patalpose New Ysrke Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei
mas pakvietė priešpiečių Alba
nijos, Bulgarijos. čekol—lūva- 
kijos, Estijos, Latvijos, Lenki
jos, Lietuves, Rumunijos ir 
Vengrijos iais\ osies spaudos 
ir organizacijų atstovus. Po 
pirmininko V. Germenji kal
bos buvo įteikti PET Seimo 
velkio? dešimtmečio medaliai 
su pažymėjimais. Lietuviams 
medaliai buvo skirti: Amerikos 
Lietuviu Tarvbai, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirminii.ku’ Leo
nardui šimučiui, laikraščiams: 
“Darbininkui”. “Dirvai”. “Drau
gui” ir “Naujienoms”. Spau
dos ’r organizacijų medalius 
gavusių vardu padėkos žodį ta
rė Francis Wazeter, preziden
tas Lenkų Kongreso New Yor
ke. Iškilmėse iš lietuvių daly
vavo V. Sidzikauskas, prel. J. 
Ba’kūnas. K. Bielinis, T. Pet
ras Baniūnas, O.F.M., A. Land
sbergis ir P. Vainauskas.

(Elta)
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Mrs. William H. Hasebroock, General Federation of Women’s Clubs pirmi
ninkė, bus pagrindinė kalbėtoja Lietuvių Moterų Atstovybės suvažiavime 
gegužės 1 d. Waldorf Astoria viešbutyje.

Ž

Maloniai kviečiame atsilankyti j

DARBININKO
VAKARĄ

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

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

visi bandymai buvo lygaus sėk
mingumo. Tuose paraduose kas
met dalyvauja daugybė patrio
tinių, profesinių ir jaunimo or
ganizacijų ir tautinių mažumų 
•vienetų. Garbės tribūnoje juos
stebi aukštieji miesto, valsty - sėkmingesnė bus mūsų demons- 
bės ir religinių bendruomenių 
pareigūnai. Parodui vadovau
ja miesto majoras.

Taigi lietuviams yra garbė 
tekiame parade dalyvauti. Be 
to, gražiu, tvarkingu ir gausiu 
pasirodymu su reikšmingais 
mūsų kovos mintį taikliai išryš
kinančiais šūkiais, turime retą 
progą pasitarnauti lietuviška
jam reikalui, nes vieni viešų 
paradų surengti nepajėgiame, o

tracija. Mūsų jaunimo organi
zacijos jau eilę metų parade da
lyvauja. Jos bus ten ir šie
met. Tačiau labiausiai ten lau
kiamas kiekvienas lietuvis, ku
ris nori Lietuvos reikalui 
ti be ypatingų pastangų 
laidų.

Šiemet lietuviai parade 
rys bendros pabaltiečių
n:s dali. Ir tai jau turi mus 
paskatinti nenusileisti bendro 
likimo draugams (sd)

padė-

suda- 
kolo-

Jau laikas užsiregistruoti lituanistikos 
kursam Fordhamo universitete

Pavasario dainų, arijų ir due
tų koncertas įvyks gegužės 2 
sekmadienį. Lietuvių Piliečių 
Dr.-jos salėje. Pradžia 4 vai. po
piet. Programą išpildys Pru- 
dencija Blčkienė ir Stasė Dau
gėlienė, plačiai žinomos solis
tės ne tiktai lietuvių visuome
nėje, bet ir amerikiečių. Solis- 

ytė$ turi didelį repertuarą. Be 
«olo dalykų, išpildys retai gir
dimų moterų baisų duetų. A- 

’komponuos kompozitorius Vla
das Jakubėnas ir Rūta Daugė
laitė. Po koncerto bus vaišės, 
muzika ir šokiai. Koncerto pel
nas skiriamas jaunimo stovyk
los statybai Putname. Koncer
tą rengia jaunimo stovyklos 
statybai remti komitetas.

Daik Adomo Galdiko kūrinių 
parodą Tautinės Sąjungos na
muose (484 4th St.) galima ap
žiūrėti kasdien nuo 6:30 vai. 
vak. iki 9:30 vai. Šeštadienį, 
gegužės 1, paroda bus atidara 
nuo 11 vai. ryto iki 8 vai. vak., 
o sekmadienį — nuo 11 vai. ry
to iki 6 vai. vak. Sekmadienį 
paroda uždaroma. Tai pirmoji 
Bostone mūsų žymaus dailinin
ko paveikslų paroda. Reikėtų 
nepraleisti progos ją pamatyti. 
Dail. Adomas Galdikas parodos 
metu taip pat gyvena Bostone.

Jau saulutė vėl atkopdama 
budina svietą

Atbunda vasaros sezonui gar
susis Cape Cod, ruošiasi sve
čių vasai stoju priėmimui Meš
kos ir Meškiuko vasarvietė. Už
sisakyti galima jau dabar šiais 
adresais: Irena Veitas, 72 Con
gress St., Braintree, Mass. Tel. 
843-2146 ir Maria Lūšys, 88- 
01 104th St., Richmond Hill. 
N.Y. Tei 849-1193.

Motinos dienos minėjimas 
bus gegužės 9, sekmadieni, Lie
tuvių Piliečių Dr.-jos salėje 4 v. 
popiet. Iš ryto 10 vai. Pabalti- 
jos Moterų Klubas užprašė mi
šias už mirusias r gyva; mo
tinas. Mišių metu giedos solis
tas St. Liepas. Minėjime bus 
paskaita ir meninė programa, 
kurios paruošimu rūpinas; A. 
Gustaitienė ir Kalvaitienė Pro
gramoje dalyvauja So. Bosto
no ir kitų apylinkių vaikai. Po 
minėjimo bus vaišės.

Atlanto rajono skautų ir 
skaučių vadovų sąskrydis įvyks 
gegužės 1-2 Maironio parke. 
Worcester, Mass. Bus gvilde
nama visa eilė skautiškos vei
klos klausimų. Pašnekesius pra
ves R. Kezys, A. Treinys, kun. 
V. Bitinas ir kt. Šia proga šeš
tadienį vakare įvyks meno va
karas ir šokiai. Tuo pačiu me
tu bus ir rajono skautų tėvų 
atstovų suvažiavimas.

BROCKTON, MASS.

Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčioje, prisiderinant prie nau
jos liturgijos, įrengtas altorius, 
atkreiptas į žmones. Altorių 
pagamino parapijos vikaras ku
nigas Jonas Paulauskas savo tė
velių — Pranciškaus ir Emili
jos — atminimui. Parapijai su
taupyta keli šimtai dolerių. Ku
nigas J. Paulauskas mėgsta me
džio darbus; yra tam reikalui į- 
sigijęs sudėtingas stakles. Šv. 
Kazimiero parapijoje dirba nuo 
praėjusių metų rugsėjo pabai
gos; prieš tai buvo vikaru Hud
son, Mass.

Romuvos parke jau skelbia
mi du lietuvių piknikai. Birže
lio 20 savo pikniką-gegužinę 
rengia Laisvės Varpo radijas, 
gi rugpiūčio 8 — Naujosios 
Anglijos lietuvių radijas vado
vaujamas Stepo ir Valentinos 
Minkų.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

Fordhame jau šešti metai va
saros semestre, yra ir litua
nistikos dalykai. Dė ty tojais 
kviečiami
Šią vasarą numatyti du lietu
vių kalbos kursai — pradedan-

tiem ir pažengusiems. Už kal
bos kursus duodami 6 kredi
tai, kuriuos galima perkelti įdalykai, 

prityrę specialistai., kitą universitetą. Be to, yra 
paskelbtas ir aukštesnis (gra
duate) kursą-• — "Įvadas į bal
tų kalbotyra", už kurį duoda
ma 3 kreditai. Šį 
kursą skaitys prof. 
Salys.

Studijuojantiems 
stipendijų fondas, 
pažadėjo Lietuviu Bendruome
nė. dr. Alb. Šmulkštys, prof. 
Antanas Vasys. Tikimasi gauti 
daugiau stipendiję.

Vasaros semestras tęsiasi 
nuo liepos 2 iki rugpiūčio 15.

Pi ogramai vadovauja kun. 
prof. VI. Jeskevičius. prof An
tanas Salvs, prof. Jonas Puzi
nas ir prof. Antanas Vasys. Už
siregistruoti reikia iš ank.to 
nurodant kursą. Smulkesnės ži
nios kataloge. Kreiptis adre
su: Prof. A. Vasys, Fordham 
UniverJty, Bronx, N.Y. 10458

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORT, ME.

Metmė išvyka i pranciškonų 
rodyta bus birželio 11-13. Au
tobusas išvyks birželio 11 d. 
1 vai. popiet nuo vienuoly
no (680 Bushwick Ave.), grįš 
birželio 13 pavakariais.

Kennebunkporte birželio 12 
bus gimnazijos berniukų iškil
mingas mokslo metų užbaigi
mas. Vysk. P. Brazys Įteiks dip
lomus Bus pamaldos, koncer
tas ir visos mokyklos pasirody
mas. o taip pat šv. Antano at
laidai (birželio 13).

Kelionė, maistas ir 
vienam asmeniui 30 
tik vienas autobusas,
vykus šiais metais nebus. Kas 
norėtų važiuoti, prašoma kreip
tis Į Darbininko administraci
ją 910 Willoughby Ave., Broo
klyn, N.Y. arba skambinti GL- 
2-2923, vakarais GL 5-7068.

filologijos
Antanas

sudarytas 
Stipendijų

nakvynė 
dol. Veš 
kitos iš-

Bostono dramos sambūrio vaidi-
narna L. Fedoro 3 veiksmų pjese

BRANDOS ATESTATAS
Režisuoja Aleksandra Gustaitienė

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

Veiks spaudos kioskas, bus naujų knygų ir muzikos plokštelių.

Gegužes 2

v
I

įvyks

New Yorko ir New Jersey
A. L. Moterų
R. Katalikių Sąjungos
12 kuopos

suvažiavimas
AUŠROS VARTŲ 
parapijos salėje.

Bus mokyt. Gedvilienės 
paskaita “Ko visuomenė 
reikalauja iš moters” ir 
meninė programa, kurią 
atliks mokyt. T. Dzikie- 
nės vadovaujamas kankli
ninkių būrelis. Paskui bus 
pietūs ir kavutė. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti

Vytautas Strolia simfoninio orkestro repeticijų metu. Jis dažnai diriguoja 
vairiems orkestrams. Gegužės 23 diriguos Boro-Park simfonijai.

New Yorko Lietuvių Gydytojų D-jos 
valdyba

šaukia visuotinį metinį narių susirinkimą 

1965 gegužės mėn. 8 d.
5 vai. p. p.
DR. L. GIEDRAITIENĖS rezidencijoje
10 Barry Drive
East Northport, L. L, N. Y.
Telef. RL 7-0055.
Dienotvarkėje bus Dr. A. Starkaus paskaita, 
valdybos pranešimas ir naujos valdybos rinki
mai. Susirinkimas bus laikomas teisėtu, nežiū
rint dalyvaujančių narių skaičiaus.

Gydytojai - svečiai maloniai kviečiami.




