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DARBININKAS KAS LEIDO JIEM KELTI BALSĄ? 
Johnsono politikos kritikai ėmė jaudintis, pasijutę pa
tys esą kritikuojami
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Spauda — tokia kaip N.Y. 
Times, laikraštininkai — toki 
kaip Walter Lippmann. James 
Reston, Hans Morgenthau ėmė 
jaudintis.

‘popierinių tigru” ar vos ne ‘iš
daviku’; esą žodynas pakeltas 
ir nustojo bet kokios kontro
lės. “Kas davė leidimą tiem 
žmonėm taip kelti balsą?” klau-

Tai darome, kad jie suprastų, jog agresija per brangi
Kas jaudina prezidento opozici
ja?

Kritikuodami prezidento po
litiką Vietname, atsidūrė ne-

sia Backeris (gal irgi pakeltu 
balsu?). Spaudos konferencijo
je balandžio 27 vienas net klau
sė prezidentą, ar jis taip pat

Vyriausybė ėmėsi iniciatyvos 
aiškinti tautai padėti Vietname 
ir atremti priekaištus vyriausy
bės politikai. Pasisakė artimiau
si prezidento bendradarbiai — 
Dean Rusk, Robert McNamara, 
ir patsai prezidentas.

Valstybės sekretorius, apsaugos sekretorius ir prezidentas aiškino apie padėti 
y ietname, vyriausybės liniją ir atsakė vyriausybės kritikam

Valst. sekr. Rusk bal. 23 
patvirtino, kad vyriausybė lai
kysis dabartinės linijos ir ašt
riai demaskavo kritikus, labiau
siai iš aukštųjų mokyklų. “Aš 
stebiuosi mokytų žmonių leng- 
vatikyste ir atkakliu nesiskaity
mu su grynais faktais tų žmo
nių, kurie turėtų padėti jauni
mui dalykus suprasti, ypačiai iš
mokti galvoti“.

Dėl tu, kurie leido gandus, 
kad Vietname esąs tik “pilieti
nis karas”, Rusk atsakė, kad 
“raudonųjų partizanų sąjūdis 
neturi gyventojų žymesnio pri
tarimo ... jis remiasi tik smar
kiu teroru ir paskutiniais mė
nesiais ypačiai padidintais sus
tiprinimais iš šiaurės Vietna - 
mo”.

name. Infiltruotų iš š. Viet
namo esą 39,000.

Ar pasipriešinimas^ komunis
tam beprasmis? — Ne. Karas il
gas ir sunkus, bet jis bus lai
mėtas padidinant P. Vietnamo 
jėgas. Komunistų partizanam 
Malajuose nugalėti buvo reika
linga 10 kareivių prieš vieną 
partizaną. P. Vietname dabar 
komunistų reguliarios kariuo
menės yra 38-46.000, partizanų

100,000. P. Vietnamo kariuome
nės 525.000. Tad Vietname ka
riuomenė bus siekiama padidin
ti per metus kas mėnuo paruo
šiant po 8000-10.000 naujų ka
rių. Amerikiečių dabar yra 30, 
000. Greitu laiku skaičius bus 
padidintas 5.000.

Žuvusių skaičius — komunis
tų 89,000, vyriausybės kariuo
menės 26,000. amerikiečių 348.

Ar oro atakos bevaisės? —

Ne. Per bombardavimo mėne
sius sunaikinti 24, tiltai, daugu
ma pasienio tiltų, kuriais buvo 
pristatoma parama į P. Vietna
mą. Pakelta vyriausybės kariuo-

menės ir gyventojų nuotaika, 
depresijos Įvaryta agresoriui. 
Padėtis nerodo, kad būtų reika
lingi net smulkieji atominiai 
ginklai.

lauktoje pozicijoje — gynimosi 
J. Reston (N.Y. Times) atvirai 
ėmė skųstis dėl kritikų: esą 
rimtas politinių klausimų svars
tymas daros nebeįmanomas. 
Russell Backer tame pat laik- 
raštv dar atviriau: esą tiesiog 
rizikinga reikštis su nuomonė
mis. kurios nėra Pentagono pri
tartos; tuojau tave apšauks ‘ap- 
peasementininku', ‘nepatriotu’,

PREZIDENTAS — pabrėžė vyriausybės liniją nepakitus
Prezidentas Johnsonas balan

džio 28 spaudos konferencijoje

Domininkonuose perversmo perversmas
Dominikonų Respublikoje 

perversmas buv. prezidento 
Bcsch naudai palūžo. Tris die
nas valdę prezidento rūmus su
kilėliai kapituliavo prieš aviaci-

ją. kai ja parėmė laivynas. Am 
rikos atstovybei tarpiniukau - 
jant sudaryta karinė junta, ku
ri apie rugsėjo mėn. skelbsianti 
rinkimus.

McNamara: aiškino 
karinę eigą

Apsaugos sekr. McNamara . 
balandžio 26 spaudos konferen
cijoje pateikė dekumentus ir 
ginklus, kuriais
skleidžiami gandai 
karinė padėtis:

Ar tai “pilietinis
Ginklai daugiausia
nijos. atsiųsti į šiaurės Vietna
mą. šiaurės Vietnamo ištisi ka
riniai daliniai veikia P. Viet-

buvo paneigti
ir nušviesta

karas“? Ne. 
iš kom. Ki-

Gen. Wessin. aviacijos *ef?s 
oarlaužęs perversmą Domi
ninkonuose

nuo sostinės.

Arabai vis labiau skaidosi

Išsikėlė marinai
Prez. Johnsonas balandžio 

28 įsakė Domininkonų Respub
likoje iškelti marinus. Tuojau 
helikopteriais išsikėlė 400 ma
rinų 3 mylios
kur ėmė rinktis bėgliai iš sos
tinės Amerikos piliečiai. Dalis 
Amerikos piliečių jau evakuoti 
ir pasiekė -Ne\v Yorką, dalis 
laukia eilės. Marinai iškelti A- 
merikos piliečių apsaugai.

Perversmas, kuris buvo baig
tas. balandžio 27 staiga atsi
naujino. Perversmo dalyviai, 
apie 3,000, vadovaujami vietos 
komunistų, diriguojamų iš Ku
bos, užsiblokavo sostinės cent
re ir priešinasi. Aiškėja, kad 
perversmas buvo komunistų 
rengiamas, prisidengus sieki
mu grąžinti “demokratiškai iš
rinktą” prezidentą Boschą.

pasirėmė McNamaros duome
nim. patvirtino jo nuomones ir 
labiau pabrėžė vyriausybės nu
sistatymus, kurie liekasi tie pa
tys, nepaisant bet kurios kriti
kos

Ar Amerikos prestižas smun
ka dėl Vietnamo? “Aš manau, 
mes turim draugų visame pasau
ly. Aš nesirūpinu tais drau
gais. kurių mes nustojom ... 
Mes priešinamės agresijai ir tol, 
kcl agresoriai puola, mes ten 
pasiliksime ir priešinsimės, ne
žiūrėdami, ar mes Įsigyjame ar 
nustojame draugų“.

Ar gali būti sustabdytos oro. 
atakos? Pareiškęs, kad Ameri
ka palaiko ir toliau savo siūly
tas “besąlygines derybas", pre
zidentas betgi pabrėžė: “Mes sa
kėme ir kartojame, kad apgai- 

.. lestiujame. jog reikia tai da-
. Prspaduedos k^'reScijojcnas ’ ryti’ (bo'nibardūbti): 'Bet kol ag-

resija truks, kol jie sprogdins 
bombas P. Vietname; kol jie 
sprogdins bombas mūsų sporto 

• aikštėse, mūsų teatruose, mūsų 
atstovybėse ir žudys mūsų mo
teris. vaikus bei Vietnamo ka
riu. — jų keli tūkstančiai nu
žudyti nuo metų pradžios — 
mes manom, kad darome teisin
gai. stengdamiesi sumažinti jų 
veiksmus ir priversti juos su- 

, prasti, kad jų agresija jiem yra
per brangi ir turi liautis.”

“Aš stebiuosi, kaip kai kurie 
žmonės gali būti taip susirūpi
nę mūsų bombom Į šaltus plie
no ir akmens tiltus šiaurės Viet
name. bet niekad neatverti bur
nos dėl bembų, kurios yra pa
kišamos mūsų atstovybei P. Vie 
name”.

— Johnsono politiką Vietna
me parėmė ir EisenhovverisJ

Arabų skilimas gilėja. Egip
tas atšaukė savo atstovą iš Tu
niso dėl demonstracijų prieš 
atstovybę.

Tuniso prezidentas Bourgui- 
ba ir toliau nori rodyti inicia
tyvą — žada siūlyti tarpininku 
tarp arabų ir Izraelio preziden
tą de Gaulle.

balan-
Tuniso

“Pales-

— Egipto studentai 
dž’.j 28 padegė Kaire 
atstovybę.

Arabų lygos tarybai
tinos išlaisvinimo komitetas” 
pateikė reikalavimą išmesti iš 
lygos Tunisą.

— Eisenhcweris ir gen. O. 
Bradley atmetė Sovietų kvieti
mą atvykti i Maskvą, dalyvau
ti iškilmėse 20 metų nuo karo 
pabaigos. Numatoma akcija 
prieš Vokietiją iškilmių proga.

CAV.BODIA: ar bus konferen
cija?

Konferencija Cambodijos 
neutralumui garantuoti pakibo 
ore. Pakabino pati Cambodia, 
kom. Kinijos raginama. Kom. 
Kinija apkaltino Sovietus, kad 
jie sutarę su Amerika konfe
rencijoje likviduoti Vietnamo 
klausimą komunistų nenaudai. 
Tekios konferencijos Kinija, 
taigi ir Cambodia, nenori. So
vietai, kurie jau buvo sutikę 
konferenciją su Anglija kvies
ti. davė žingsnį atgal — ir ne
aišku. ar neatsisakys nuo kon
ferencijos, norėdami netempti 
santykių su Kinija.
Salažaro priešininkas — negy
vas.

Portugalijos gen. Humberto 
Delgado rastas negyvas drauge 
su kitais dviem asmenim Ispa
nijoje, pusantros mylios nuo 
Portugalijos sienos. Delgado 
buvo opozicijoje Salazarui, or
ganizavo “Santa Maria” laivo 
pagrobimą, rengė perversmą. 
Paskutiniu laiku nesutarė su 
komunistais, kurie gausiai insi- 
filtravo į “išlaisvinimo frontą” 
ir vadovybę siekė perimti iš

— Indonezijoje demonstraci
jos vėl—reikalauja “nutraukti 
diplomatinius santykius su J. 
Valstybėm".

— ČIA direktorium balandžio 
11 paskirtas atsargos admiro
las F. Raborn vietoj pasitrau
kusio John M. McCone.

Bourguiba, Tuniso prezidentas, 
Nasserio nemalonėje

— Kardinolas Bea balandžio 
28 paneigė gandą, kad Vatika
no si. rir.kimo .pareiškimas 
apie žydų kaltę dėl Kristaus 
nužudymo bus pakeistas.

— Washingtone gegužės 15 
būsianti profesorių konferenci
ja Vietnamo klausimu.

generolo. Įtarimas, kad jis bu
vo komunistų nužudytas.

Darbas ir automatai
Teoretikai apskaitė, kad au

tomatai kas savaitė turi išstum
ti iš darbo po 10.000-40,0 0 0 
darbininkų. V. Riesel aiškina, 
kad praktikoje kitaip yra: plie
no fabrikuose 1964 buvo pri
imta 180,000 naujų darbinin
kų. Tai 30,000 daugiau, nei 
prieš metus.

— Iš Kalifornijos bal. 27 iš
vyko 8.000 vyrų amfibinis es
kadronas Į pietų Azijos vande
nis.

— Anglijoje bedarbių yra 
1.5 proc.

Vatikano paviljone: J. Audėnas, Msgr. J. Gorman, gen. kons. V. Stašinskas, kun. L. Jankus, kons. A. 
Simutis, kun. Ley, paviljono pareigūnas. Fone — Sibiro maldaknygės leidimai.

laikąs Vietnamo politikos kriti
kus appeasementininais. koki 
buvo trečiame ketvirtame de - 
šimtmety .« .

Tekia padėtis rodosi “nenor
mali" tiem, kurie save laikė už
sienio politikos autoritetais: pri
skyrė tik sau teisę “kelti bal
są" prieš kitus, vadindami eks
tremistais. karo kurstytojais.

Neįmanoma pasekti tos visos 
polemikos. Žymėtinos bent kai 
kurios kryptys, kuriom apšau
domi tie Johnsono politikos 
priešininkai, anot Backerio. iš 
Pentagono pozicijų.
Kas tie, kurie vadovauja opozi
cijai?

Vyriausybės politikos opozi
cionieriai ir kritikai minimi tie
siog vardais: Lippmannas, Ful- 
brightas. Morgenthau. Lattimo
re ... Jie ir kritikuojami kon
krečiai. Jei Lippmannas žino
mas savo gražiais apibendrinan
čiais teigimais, tai jo kritikai 
ir parodo, kaip po gražiai skam
bančiais žodžiais yra paslėptas 
prasilenkimas su faktais. Lipp
mannas teigė, kad Azijos gy
ventojai į Vietnamo karą “žiū
ri pirmiausia kaip į Amerikos 
karą prieš Azijos gyventojus”. 
Į tai Cornelius J. Dwyer, buvęs 
valstybės departamento parei
gūnas Vietname, ir atkerta: 
“Dauguma Azijos gyventojų 
pirmiausia ir nežino, kur Viet
namas yra”, tad kalbėti apie 
“Azijos gyventojų” pažiūrą dėl 
Vietnamo neteisinga. Antra, 
daugelis Azijos gyventojų la
biau nekenčia savo kaimynų, 
pvz. kinų, japonų, komunistų 
kaip baltųjų. Amerikos buvimo, 
Vietname daugelis Vietnamo gy 
ventojų laiko Vietnamo žmonių 
gynimu. Tai esanti tikresnė tie
sa. negu Lippmanno tiesa.

Sen. Fulbrighto pasisakymą 
už oro atakų sustabdymą J. 
Alsop (H. Trib.) vadina blogu 
ženklu, nes tai stiprina komu
nistų tikėjimą, kad Amerika ga
li kapituliuoti. O profesorių 

(nukelta į 4 psl.)

Jaunimas už

jau paskelbė ži- 
Peti o Wytenio, 
studentai ir or- 
laisvę” organi-

15 žygi i Wash-

VIETNAME: kovos auga, ir marinai imasi valymo
P. Vietname savaitės kovos 

vaisiai kalba vvriausvbės nau
dai. Žuvo komunistų 605. vy
riausybės kariuomenės 10 0, 
amerikiečių 18.

Pirmu kartu marinai susirė-

mė su komunistais. Ėmėsi ak
cijos išvalyti nuo komunistų 
rajoną aplink Danangą, kur 
yra didžiausia 
zė.

Pastebima, 
telkia savas
masto puolimui. Iš kinų ir so
vietų kalbų apie “savanorių” 
siuntimą ligi šiol nepastebima 
jokių konkrečių vaisių.

amerikiečių ba-

kad komunistai
jėgas didesnio

Trumpinimo amžiuje: trumpėja ne tik sijonai: sutrumpin
ti ir perukai Anglijos karalienės patarėjam, kurie parla
mente pasirodo su perukais.

Balandžio 28 š. Vietnamo Mi- 
gas sužalojo Amerikos žvalgybi
nį lėktuvą viršum tarptautinių 
vandenų. Lėktuvas pasiekė sa
vo bazę.

— Australija balandžio 29 
pasiskelbė siunčianti 800 vyrų 
į P. Vietnamą.

— Amerika pažadėjo ginklų 
Jordanui ir Saudi Arabijai.

Goldwateris remia Johnsono politikę

L. I. Press 
nią. gautą iš 
kad “Lietuvių 
ganizacijos už 
zuoja gegužio
ingtoną, kur įteiks prezidentui 
pritarimą jo politikai.

Žygio komitetas pakartotinai 
primena, kad balandžio 30 d., 
8 v.v. Apreiškimo parapijos sa
lėje kviečiamas jaunimo ir kitų 
lietuviškų organizacijų pasitari
mas žygio reikalam aptarti. In
formacijas suteikia komiteto 
pirmininkas A. Mažeika tel. VI 
5-6332, o dienos metu Darbi
ninko administracija tel. GL2- 
2923.

Spauda skelbia, kad jauni
mas ima reikšti Johnsono poli
tikai pritarimą ir kitur. New 
Jersey šv. Petro kolegijos 750 
studentų surengė mitingą eise
ną balandžio 28 už Johnsono 
politiką Vietname. Prieš John
sono politiką ten pat demonst
ravo su plakatais 30 asmenų,

Barry Goldwateris keliauja dėl Vietnamo. Jis ir dabar re- tarp jų šeši tos kolegijos.... 
po Europą. Paryžiuje amerikie
čių —anglų sąjungos priėmi
me balandžio 27 Goldwateris su 
šypsniu priminė, kad Europos 
spaudoje jis neseniai buvo pri
statytas kaip karo kurstytojas, 
o dabar vadinami išmintingais
valstybės vyrais tie, kurie vyk
do jo neseniai skelbta politiką

miąs “savo prezidento teisingą 
darbą teisingoje vietoje”. Jis 
manąs, kad atominės bombos 
nebus reikalingos, nes jų vengs 
patys komunistai ir masiškai sa
vo kariuomenės nesiųs į šiaurės 
Vietnamą. *

Goldwateris nesiekiąs nieko 
daugiau kaip tik grįžti į senatą.

dėstytojai.

— Sovietų ministeris Gromy
ko balandžio 28, po pasitari
mų su Prancūzijos vyriausybe, 
pareiškė, kad Sovietai remia 
konferenciją dėl Cambodijos
neutralumo. Taip pat ir Pran
cūzija.



(

darbininkas
i - i t J
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Slėnyje buvo lietuvybės lopšys
Pasikalbėjimas pasisuka i ar

timesnius, dabarties klausimus.
— Turite ryšių su naująja 

ateivija. su tremtiniais?
— Su jais glaudesnius ry

šius palaikau per bendruomenę, 
eidamas toje bendruomenėje 
šiaurės rytų apylinkės vicepir
mininko pareigas.

— O kaip su artimiausia ir 
mažiausia “bendruomene” — 
Šeima? Kokiom aplinkybėm ve- 
dėte? Kaip vaikai? Gal tai ne 
visai diskretu klausti, bet tos 
rūšies klausimai yra nemažes
nės reikšmės kaip didieji vi
suomeniniai.

Matas P. Zujus 
(1946 m. nuotrauka >

Laidrodžiy vienybė
Amerikoje iš 130 didesnių 

miestų 71 prisiima vasaros lai
ką. 59 pasilieka su standarti- 
nu laiku. Dvidešimt vienoje 
valstybėje laikrodžiai pasukti 
balandžio 25, kitose bus pasuk
ti tarp gegužio pradžios ir pa
baigos. Kongresas užsimojo Įs
tatymo keliu laiką suvienodin
ti.

Vasaros laikas Amerikoje 
Įvestas nuo 1918 siekiant tau
pyti kurą ir elektrą.

Lietuvių ir belgų jaunimas tautiniuose drabužiuose parodos atidarymo dieną, balandžio 21.
. Nuotraukos V. Maželio

Pasikalbėjimas su M. Zujum (3)
. ___ •

SEIMOS IDILĖ
— Tada vėl turiu grįžti i 

praeitį... Vedžiau 1927 rugsė
jo 8 Brosklyne. Manoji vadi
nosi Kazimiera Tamošiūnaitė, 
kuri mokėsi Saulės kursuose 
Kaune, dirbo šv. Kazimiero D- 
jos Įstaigoje ir Paštų Valdybo
je Kaune. Kilusi iš Pušaloto pa
rapijos, Biržų ap. Kaip ji atsi
rado Amerikoje? Ji drauge su 
M. Popikaite buvo atvykusi i 
Ameriką parinkti aukų Vaike
lio Jėzaus Draugijos prieglau
dai Kaune. Tada ji pasirinko ir 
sau "auką” ar, kitaip sakant, 
pati tapo ‘ ‘auka’ ’. Ištekėjusi 
nuo visuomenės gyvenimo ne
pasitraukė. Tebepriklauso LR- 
KSA 153 kuopos veikliam lie
tuvių moterų klubui;- vienerius 
metus (1959) yra buvusi Ame
rikos Legiono auxilary 609 
pirmininkė, dabar yra pirminin
kė “Veterans of Foreign Wars

JUGOSLAVIJOS KOMUNISTAI 
GIRIASI

Atvy katančiam užsienio žur
nalistui valdžios pareigūnai 
parodo bažnyčias ir pamaldas: 
“Matot, kokios pilnos, ir visi 
meldžiasi". Taip, pilnos. Bet 
teiraudamasis kituose šaltiniuo
se. žurnalistas patiria: bažny - 
čios pilnos dėl to. kad jų skai
čius labai sumažintas. O naujų 
bažnyčių statyti ar remontuoti 
neleidžia — ar “nesuranda’’ 
jom tinkamos vietos; ar neduo
da statybos medžiagos: o jei 
medžiagos tikintieji iš kur Įsi
gyja. tai ją konfiskuoja kaip 
spekuliacinę.

Tarp liberalu. U.S. News . . . 
informuoja apie “liberalų” ver
tinimus, skelbiamus privačiai: 
esą prezidentas Johnsonas už
sienio klausimais daugiau klau
so respublikonų vado Dirkse- 
no. negu demokratų vado Man- 
sfieldo ar viceprezidento H.H. 
Humphrey.

auxilary 5267 Hanover Town
ship ...

— Palaukit, palaukit... Ar 
jūs teisingai pasakėt savo žmo
nos vardą? Pasaulio Lietuvių 
Žinyne juodu ant balto pasaky
ta, kad “Stasė 
Taigi Stasė ...

— Ne, ne. 
miera, Kazė. O
Kai pildžiau Amerikos Lietuvių 
Vardynui anketą, užrašiau Ka
zė (taip kartais vartojam); grei
čiausiai rinkėjas “sukūrė” Sta-

Tamošiūnaitė”,

ji tikrai Kazi- 
su ta Stase ...

Ona A. Zujutė-Lanning 
(1962 m. nuotrauka)

NEGRŲ SĄJŪDIS
Dr. Martin L. King balandžio 

23 organizavo demonstraciją 
Bostone. Pareiškė toliau per- 
kelsiąs demonstracijas i New 
Yorką. Philadelphiją, Chicagą. 
Los Angeles. Bostone reikala
vo, kad negrų gyvenamame ra
jone būtų uždarytos kai kurias 
negrų mokyklos ir apie 5,000 
vaikų išdalyti kituose, rajonuo
se mokyklom, kuriose mokosi 
baltieji. Tada tuąs mokinius 
reikėtų vežioti autobusais.

sę, korektorius nepastebėjo ir 
taip pasiliko. It žmona dažno
kai man tą “Stasę” primena...

Apgailestavus, kad redakto
rius šiuo kartu tapo “spaudos 
auka”, klausimas nukilo apie 
vaikus.

— Mūsų vaikai? Vyriausias 
sūnus Matas yra 37 metų ir 
nuo 1946 metų tarnauja Dėdės 
Šamo armijoje — po trejus me
tus išbuvo JAV ambasadose 
Graikijoje. Olandijoje, Libane, 
Maskvoje; taip pat yra tarna
vęs Japonijoje, Eritrėjoje, o 
dabar vakarų Vokietijoje. Jau
nesnis sūnus Kazys yra 33 me
tų, dvejus metus atitarnavo ka
riuomenėj, 1958 baigė King’s 
kolegijoje buhalterio ( a c - 
countant) kursą ir darbuojasi 
Pioneer Manufacturing kompa
nijos Įstaigoje Wilkes Barre. 
Pa. Yra vedęs, augina dvi duk
reles ir sūnų. Duktė Ona Al
dona ištekėjo 1962 už Rober 
to Lanning ir gyvena Williams
burg. Va., abu dirba valdžios 
darbus.

Šia proga galiu pasakyti, 
kad išvykdamas iš Lietuvos 
antru kartu, buvau kitaip sva
jojęs. Gyvenimas Lietuvoje 
man labai buvo patikęs. Jau
čiausi gyvas visuomenės ir tau
tos narys ir. grįždamas Ameri
kon, galvojau tik išsilyginti 
skolas, susidaryti šiek tiek ka
pitalo. stipriau Įsikurti grižus 
Lietuvon. Svajojau grįžti su

LIETUVOJE

A. Sniečkaus akmenėlis į Nikitą
Tiesa bal. 20 perspausdino 

iš Pravdos A. Sniečkaus straips
ni apie žemės ūkio gamybos 
bendradarbiavimą su mokslo Įs
taigom. Kalbėdamas, kad dabar 
Lietuvybe pokšto institutai su
derinti su gamyba, partijos se
kretorius priminė praeiti, ku
rioje taip nebuvo. Esą:

‘Pastaraisiais metais moksli
ni darbą žemės ūkio srityje 
komplikavo eilė aplinkybių. Že
mės ūkio atsilikimas ir nepa
kankamas dėmesys jam rimtai 
atsiliepė mokslinių Įstaigų dar
bui. Lietuvoje padėti blogino 
dar tai. kad dažnai buvo mažai 
atsižvelgiama i respublikos spe
cifiką. Buvo duodama daug i- 
vairių nurodymų ir privalomų 
instrukcijų, kurie mūsų sąlygo
mis buvo nepriimtini. Iš moks
lininkų buvo reikalaujama pri
tarti šioms priemonėms. Atsisa
kant pritarti, juos neretai kal
tindavo. prilipdydavo etiketes.

“Partinei organizacijai pavy
ko apsaugoti mokslininkus nuo 
nepagrįstų kaltinimų ir Įtarimų, 
išsaugoti dorus mokslinius dar
buotojus. Atsidavusiu darbu 
liaudies gerovei, vaisinga veik
la žemės ūkio mokslo ir prak
tikos srityje didelį autoritetą 
pelnė tokie žinomi mokslinin
kai kaip prof. J. Kriščiūnas, 
doc. P. Vasinauskas, prof. J. 
Petraitis, prof. J. Tonkūnas ir 
eilė kitų. Drauge su jais sėk
mingai dirba jaunesniosios kar
tos mokslininkai A. Būdvy
tis, L. Kadžiulis, A. Tindžiu- 
lis, L. Timukas, R. Makovec- 
kas ir kiti”.

KONGRESE: Įstatymas vienam 
žmogui

Bronx.) kongresmanas Po
well reiškiasi kaip didelis kovo
jąs prieš skurdą Harleme. 
Jam labai nepatinka ir įstaty
mas, kuris jo žmoną į skurdą 
nori įvaryti. Kongresmanas 
Deerlin iš San Diego pasiūlė, 
kad kongrecmano šeimos na
riui, jei jis tarnauja Kongre
se, tebūtų mokama metam ne 
daugiau kaip 1.500 dol. Tas įs
tatymo projektas specialiai nu
kreiptas prieš kongresui. Po
well. nes jis esąs vienintelis, 
kurio žmona dirba kaip jo se
kretorė. gyvena Puerto Rico sa
vo viloje už 75.000 dol. ir al
gos iš Kongreso gauna 18,907 
dol. metam.

Kazimiera Zujienė-Tamošiūnaitė 
(1925 m. nuotrauka)

šeima, kad vaikai gautų lietu
viško išsilavinimo, o jeigu jiem 
būtų nepatikę, jie, kaip Ame
rikoje gimę, būtų galėję bet 
kada grįžti. Kaip žinoma, realy
bė pasirodė daug žiauresnė, 
negu kas galėjo įsivaizduoti. 
Kol vaikai buvo namuose, tol 
visa šeima priklausėme prie 
vienos lietuviškos parapijos, o 
dabar vyriausias sūnus, kariš
kis, dažniausiai esti tokiose vie
tose, kur ne tik lietuviškos pa
rapijos, bet ir paskirų lietuvių 
nėra. Duktė Ona taip pat gy
vena valstybėje ir rajone, kur 
lietuvių net su žiburiu sunku 
būtų surasti. Tik sūnus Kazys 
su šeima Įsikūręs pastoviau ra
jone, kur lietuvių parapijų pa
sirinkimas yra nemažas. (B.d.)

PADEKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ. PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE.
BROOKLYN. N.Y. 11221 '

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

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

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

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

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

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

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

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

Tais žodžiais A. Sniečkus tai
kė i 1961 metus, kada Chruš
čiovas nusprendė, jog Lietu
vos klimatas netinka pašari
niam augalam. Kai Lietuvos že
mės ūkio institutas pasisakė, 
kad tinka, tai susilaukė iš Ch
ruščiovo girežto Įspėjimo: moks
lininkai ir specialistai turi pri
sitaikyti prie partijos instruk
cijų ir jas vykdyti.
Apie konservatoriją

Vilniaus konservatorijos rek
torius J. Karnavičius “Tiesoj” 
balandžio 10 aprašė savo kon
servatorijos 20 metų veiki
mą. Konservatorija Vilniuje 
pradėjo veikti 1945 balandžio 
8, vadovaujama J. Bendoridus. 
Joje dirbo profesoriai K. Gal- 
kauskas. K. Kaveckas. E. Lau- 
menskienė, L. Dauguvietytė, 
docentai J. švedas, J. Gaudri
mas, J. Čiurlionytė. 1949 Vil
niaus ir Kauno konservatori
jos buvo sujungtos. Iš Kauno 
atvyko profesoriauti B. Dvario
nas. St. Vainiūnas, A. Staške- 
vičiūtė, K. Petrauskas, šiuo me
tu esą 556 studentai.

—o—
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Taika ar karas?
Maskvoje du piliečiai važiuo

ja garsiuoju požeminiu trauki
niu ir abu skaito ‘Pravdą’. Po 
kurio laiko pirmasis sako: “Aš 
manau, kad karo nebus”. “Ir 
aš taip galvoju”, atsako antra
sis. Dar kiek pavažiavus, pir
masis vėl prašneka: “Karo ne
bus dėl to, kad kovojame už 
taiką”. “Ir aš taip galvoju”, pri
taria antrasis. Išlipus iš trau
kinio ir likus tiktai dviem, pir
masis paklausė: “Kodėl tu taip 
galvoji?”. Antrasis atsakė: “Ar
gi nežinai, kad mūsų partija už
kurs tokią atominę kovą dėl 
taikos , jog niekur pasaulyje 
neliks gyvo žmogaus. Tada ir 
bus visuotinė taika”. “Ir aš 
taip galvoju”, pritarė ir antra
sis.

Nėr jau taip blogai
Ukrainos viename miestely

je žmogus ilgai stovėjo eilėje 
prie krautuvės. Kai po kelių 
valandų įėjo į vidų, patyrė, kad 
muilo pirkt nėra. “Nėr jau taip 
prastai — apsiramino. — Ką gi 
aš daryčiau su muilu, jeigu mū
sų apartamente visai nėra van
dens”.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

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

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

Tel. HYacinf 7-4677

LITAS Investing Co. Inc. 
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 51'2%)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui 

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

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

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

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

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

........................... 11 .M. - į

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairiu vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms
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Motinos dienai

Atvirybe laikui, ištikimybe idealui

Atbudus gamtai iš žiemos 
miego, pražydus pavasariui, iš
siskleidus gležnučiams pumpu
rėliams į švelnučius lapelius, o 
sukrautiems žiedams prasivė
rus į pilną žydėjimą, laukams, 
kloniams ir miškams pasipuo
šus gražiausiu jaunystės rūbe
liu; darželiuose sužydus sesių 
rinktinėms pavakario gėlėms, 
atskuba ir visų laukiama ir 
brangi metinė šventė — Moti
nos diena.

Motina. Kad ir tolimą to 
brangaus vardo aidą išgirdęs, 
žmogus nejučiomis nuskrieja i 
nebesugrąžinamos sulėtos jau
nystės dienas; mintys paskęsta 
■gražiausiuose prisiminimuose, 
o širdis ima dar stipriau plak
ti, išgyventi jaunystėje patirtą 
motinos meilę.

O, kas motina?! Žemiškos 
gyvybės davėja, maitintoja, sa
vo •vaikų mokytoja, auklėtoja? 
Taip, ir dar daugiau.

Motina žmonijos gėlyne pati 
gražiausioji gėlė. Aukščiausiasis 
motinos širdies žiedan sudėjo 
visa, kas gyvenime yra gražiau
sia ir kilniausia. Ši gėlė amži
nai lieka žavi, amžinai vienodai 
pa .ra., -ii. Juk tik ji yra mei
les, stiprybės ir paguodos šal
tinis savo vaikams. Juk tik mo
tina vLada yra kantri, malonin
ga. nepavydi, nesielgia savava
liškai. Motina nesipučia, nesi- 
didžiuoja, neieško sau naudos. 
Motina neįtaria piktumu, nesi
džiaugia neteisybe, bet džiau
giasi tiesa. Motina visa nuken
čia, visa tiki, visa ko viliasi, vi
sa ką pakelia, kad tik jos vai
kams būtų geriau, kad tik jie 
būtų laimingesni.

štai, kodėl labai dažnai vie
nai motinai nėra sunku užau
ginti aprūpinti, net ir į moks
lus išleisti dešimt vaikų. Bet 
kaip dažnai tas motinos pasi
šventimas būna nesuprastas ir 
neįvertintas. Ir kaip dažnai net 
dešimt vaikų neįstengia aprū

ts

DANUTA MOSTWIN
(•)
©X’
©

s Dėdulis Amerikojei
ŽOĮOIOIOICį

DEDULIO Kramarzo (sk. 
Kramašo) gyvenimas buvo ne
koks. Nekoks, bet ramus. Ry
te prie durų — butelis pieno 
ir laikraštis. Butelį statydavo 
ant stalo. Indaujos durelės su
girgždėdavo, kai imdavo stikli
nę su žalsvu Washington© at
vaizdu viename šone ir su Bal
tais Rūmais antrame.

Dėdulis gerdavo pusę stikli
nės pieno prieš užsidegdamas 
cigaretę ir imdamas į rankas 
laikraštį. Pirmame puslapyje 
būdavo kokia nors rėkli žinia 
arba reklama. Verčiant pusla
pį po puslapio, stiklinėje pieno 
vis mažėdavo. Tada ryškiai pa
sirodydavo rimtas Washingto - 
nas, žvelgiąs į ramų Kramarzo 
gyvenimėli.

Gyvenimas, kaip sakiau, bu
vo nekoks, bet užtikrintas. 
Socialinės apsaugos čekutis at
eidavo reguliariai kas mėnuo: 
85 doleriai. Jau penkti metai 
kaip dėdulis pensininkas. Ir 
kam jis turi darbu save nai
kinti? Pakako triūso ir skubos 
jaunom dienom. Kelk, bėk akis 
išvertęs, kalk pinigą h* ... iš

pinti. globoti vienos, sveikatos 
netekusios, pabėgusios moti
nos.

Taip, tas kartais nesupras
tas asmuo — motina — yra 
ne tik savo šeimą jungianti sie
la. bet ir valstybių pagrindas..

Dora, garbinga motina krikš
čioniškomis bei tautinėmis tra
dicijomis išauginusi savo šei
mą, yra ne tik savo tautos, bet 
ir visos žmonijos pamatas, ant 
kurio kuriami stipriausi ir puoš
niausi valstybių rūmai.

“Duokite mums geriausių mo 
tinų, ir mes būsime geriausi 
žmonės” — sakydavo senovės 
išminčiai.

Kultūringasis pasaulis, sukū
ręs tūkstančius paminklų, dai
nų. pasakų apie motinos reikš
mę žmonijai bei jos nepapras
tą pasišventimą, meile ir kar
žygišku mą,> gražiausiame metų 
laike — gegužės mėnesyje — 
švenčia Motinos dieną. Ja šven
čiame ir mes.

Tik. deja, ne visiems mums 
bus lemta tai švęsti su džiaugs
mo šypsena, su gražiausių gė
lių puokšte — iš tėviškės lau
kų. Daugelis prisimins savo 
motinas jau mirusias, gal būti 
kaip Sibiro kankines, ar sunkią 
nedalią kenčiančias pavergto
je tėvynėje.

Daug motinų pasiges savo 
vaikų, kurie nepasveikins savo 
motinų, nes jų čia nebus. Gi 
laimingieji lankys motinas, jas 
sveikins, skirs joms vertingas 
meilės dovanas. Vieni ir kiti 
linkės sa\ o motinėlėms daug 
daug saulėtų dienų, laimės.

Negalintiej- tiesiogiai pasvei
kinti savo motinų, siųs jom sa
vo maldas, kur jos bebūtų.

Vieni ir kiti, neturėdami sa
vo motinų arti savęs, maldos 
metu ar savo širdies gilumoje, 
tars “Miela ir brangi mamyt, 
jau daug ilgų metų prabėgo, 
kai aš nebeturiu laimės net ir

(nukelta į 4 psl.)
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leisk! Dabar poilsis, užtarnau
ta pensija senatvėje.

Senėjančios dienos nyko, 
kaip pieno lašai stiklinėje. Dė
dulis pakilo nuo stalo ir pa
traukė langų užuolaidas. Lauke 
brėško apmiglijusi diena. Kam
baryje šviesėjo. Ant vienos sie
nos matėsi Dievo Motinos 
Rožinės paveikslas su kalendo
rium. Dėdulė vėl sėsdavo į fote
lį ir pusbalsiu skaitydavo, kas 
pasaulyje dėjosi, stebėdamasi 
■visokiais nuotykiai, arba užsi- 
mokšlindavo skrybėlę ir eidavo 
laukan pasidairyti.

Gatvėje pasiutusi skuba. Au
tomobiliai visa jėga dumia vie- 
nan ir kitan galan; net nuos
tabu, kaip jie nesusikulia.

Kramarzas taip pat turėjo sa
vo ‘karą’ — Chevroletą *38. 
gero plieno, tvirtą, blizgantį. 
Niekas negalėjo pasakyti, kad 
pirko vartotą ir jau dešimtį 
metų važinėtą! Traukė ir da
bar. Tiesa, traukė nestipriai, 
bet motoras gerai veikė. Gi pa
dangos — pirmos rūšies. Už 
keturis dolerius į mėnesį nuo
mojo garažą.

Šių metų liepos 3-4 Toronte 
ateitininkai renkasi savo sep
tintajam kongresui. Tai mūsų 
trečaisis kongresas už Lietuvos 
ribų. 1954 ir 1960 savo kong
resus turėjome JAV, Chlcago- 
je. Šiemet pirmą kartą mūsų 
kongresas įvyksta Kanadoje, 
kur ypač džiaugiamės savo gy
vu jaunimu Toronto ir Hamil
tono kolonijose.

Išoriškai šis kongresas nebus 
ypatingas kokiu nors jubilieji
niu minėjimu (tik prieš penke- 
ris metus atšventėme savo -or
ganizacijos 50 metų sukaktį). 
Bet tai nieku būdu nemažina 
•busimojo kongreso reikšmė ; 
Mūsų kongresų prasmę sudaro 
ne jubiliejinės datos ar išori
nės demonstracijos, o tai ko 
juose esmingai pasiekiama. Es
miškai visų kongresų prasmė 
yra ta pati — po tam tikro lai
ko (nuo 1920 susidarė penkme
čio tradicija) pažvelgimas į ei
tą kelią ir numatymas uždavi
nių ateičiai Šituo būdu mūsų 
kongresai liudija ateitininkijos 
gyvybingumą.

L.e.ii/os pasiuntinybėje VVas.-inotcne Vel>ku margučius daže iš d. j K.: Peggy Rusk, Valstybės sekretoriaus duktė, Tsedale Dinke, Etijo- 
pijos ambasadoriaus duktė, Carol Lippincott, Pau’a MacCathran, Elena Jurgėlaitė — Miss Peggy Rusk draugės.

Kramarzas ėjo gatve susto
damas, pasidairydamas ir nusi
spjaudamas arba skrybėlę pasi
taisydamas. kad tvirtai ant gal
vos laikytųsi. Pažįstamų turėjo 
•kiekvienam žingsnyje. Mėgo ir 
šen ir ten užeiti — į Sąjungos 
namus arba pas ‘Sakalą’ alaus.

— Kas naujo? — klausė.
— Ogi šį sekmadienį bus 

‘Oyster Supper’ pas šv. Stanis
lovą. Eisi?
—Negaliu. Eisiu į iškilmes: 

naują Sąjungos valdybą saik - 
diname.

Prie staliuko prisėsdavo dar 
pora pažįstamų. Dalindavosi įs
pūdžiais ir naujienom.

• — Žinai, aš jau nedirbu, — 
slardenosi vienas iš prisėdusių- 
jų. — Sixty five birthday ir 
good bye! Tegu ‘gevernmen - 
tas’ mcka. O kas man? Prisi
dirbau visą gyvenimą.

Apšnekėdavo save ir kitus. 
Antai, veteranų moterų pirmi
ninkė buvo sukibusi su savo 
sekretore; tąsėsi už plaukų. 
Sekmadienio vakarėlyje vaiki
nai taip susiniovė. kad komen
dantas turėjo iškviesti policiją. 
Tik pamanyk, kas dedas!

Kramarzas turėjo kur užsuk
ti. Rodos, pati gatvė klojosi 
jam po kojomis ir sveikino:

— Good morning Mr. K. 
How are you today? Fine. I 
hope!

Devocionalijų krautuvėje jis 
kartais nusipirkdavo lenkišką 
laikraštį. Jame kai kada rasda-

Besirengiant septintam ateitininkti kongresu i
Kokius naujus rūpesčius ke

lia mums laikas šiuo metu? 
Kaip šiuos rūpesčius spręti sa
vo idealų šviesoje9 Šiuos du 
klausimus atspindi busimojo 
kongreso šūkis: atvirybė lai
kui, ištikimybė idealui!

Konkrečioj tikrovėj nėra 
sprendimų visam laikui, nes gy
venimas nestovi vietoje sustin
gęs. Su gyvenimo tėkme kyla 
ir nauji uždaviniai, kurie atitin
kamai reikalauja ir naujų 
sprendimų. Bergždžia sielotis 
dėl tų rūpesčių, kurie jau yra 
gyvenimo pralenkti, bet nema
tyti tų rūpesčių, prieš kuriuos 
šiuo metu stovime. Todėl ir rei
kia būf atviriems laikui — 
tiems klausimams, kurie liudys, 
kiek iš tiesų buvome teisūs. 
Nėra abstraktaus teisumo, tėra 
teisumas savo laiku.

Renkamės savo septintajam 
kongresui dideliu Bažnyčios is
torijos momentu, vykstant po
piežiaus Jono XXIII sušauktam 
ir pop. Povilo VI tęsiamam Va

vo suminėtą savo miestą. Kam 
duktė ar sūnus gimė, kas vedė, 
ką palaidojo. Apie mirusius bu
vo daugiausia rašoma, žiūrėk, 
ir to ir ano jau nebėra.

Kramarzas mėgdavo praeiti 
ir pro bažnyčią.

— Klebonas, — murmėjo 
sau po nosim. — tokią tvirto
vę už žmonių pinigus pasistaty-
dino. o sekmadieniais įeinant į 
bažnyčią vis dar ima po ‘dai- 
mą‘. Šventėse įsako mokėti po 
‘kvoterį’.. Rinkliava dar savo 
ruožtu. Oho! Mano, neprisime
nu. kaip jisai su mumis vai - 
kais, gatvėje žaisdavo. Dabar 
violetinius drabužius v i 1 k .i 
Oho. lengvai nebeprieisi!

Nuo bažnyčios pasukdavo į 
uostą. į pakrantę. Dairydavosi 
į tuščius ir prikrautus laivus. 
Darbininkai narstė šen ir ten
— tai pakraudami, tai iškrau
dami. Po darbo vakare visi su- 
mar medavo į smukles. Būna 
ten ir lenkų darbininkų — gir
tų. praskelta galva. Oho!

Pavalgyti užeidavo tai vie
nur, tai kitur. Į Lenkų namus
— kartais. į nedidelį barą ant 
kampo — dažnai. Pasėdėdavo, 
pažiūrėdavo televizijos, aplan
kydavo dar vieną ar kitą pa
žįstamą ir vakare — namolei. .

Būstas tai jo buvo menkas. 
Keturios sienos, suveržtos rė
mais, krypavo, kai vėjas pūtė, 
ir mušė taktą lyg laikrodis — 
tik-tak, tik-tak:

— Mik, užmik, septynių de

JUOZAS GIRNIUS

tikano antrajam susirinkimui. 
Tai istorinis posūkis savo visa 
dvasia — tiek išsilaisvinimu iš 
formalizmo bei legalizmo užda
rumos, tiek atviros krikščioniš
kosios meilės skaidriu nušviti
mu. Be abejo, atvirosios kata
likybės dvasia, gaivalingai da
bar prasiveržusi, jau seniai 
brendo daugelio kraštų katali
kų intelektualuose. Šis gelmin- 
gas krikščioniškosios minties 
nušvitimas ir mūsų neužtiko vi
siškai netikėtai, be jokio pa
siruošimo. Daugelis idėjų, iški
lusių šiame Bažnyčios susirinki
me. buvo pradėjusios brėkšti ir 
mūsų tarpe. Nevisi jas deramai 
iš karto suprato, daugelis jas 
sutiko su įtarimu. Todėl nevie
nam ir iš Vatikano antrojo su
sirinkimo daug kas pasirodė 
kone netikėta staigmena. Tai 
liudija, kiek mažai vidinė ka
talikybės gelmė buvo jaučiama 
net ir tų, kurie save laikė są

šimčių metų sulaukęs, ramiai il
sėkis, ram-ai!

Tiktai vieną naktį skausmas 
prasiskverbė pro standžias sie
nas ir priselino prie Kramarzo 
lovos. Tykojo uždusinti savo 
glėbiu, bet dėdulis atsigynė ne
naudėlio. Pastenėjo. pasimuis
tė. pasivartė — ir praėjo sopu
liai.

— Su daktaru geriau nepra
sidėti, — guodėsi prasiblaivęs. 
—Daktaras begydydamas nu
veda į kitą pasaulį ir dar pini
gą paima.

O pinigų dėdulis turėjo. Lai
kė suspaudęs 14,000 dolerių— 
viso gyvenimo kruviną triūsą. 
Dirbo šventėse ir atostogose, 
dirbo ‘overtimes’. netausoda
mas sveikatos. Penkiasdešimt 
valandų savaitėje, prie karšto 
drabužių lygintuvo, prie tarš - 
kančios siuvamos mašinos. . . 
Keturiolika tūkstančių —tai jo 
gyvenimo kaina. Ji dar kiek au
go procentais ir senatvės ap- 
drauda.

Kramarzas kiekvieno sekma
dienio rytmetį imdavo knygelę 
į rankas ir žiūrėdavo su pasi
tenkinimu: keturiolika ir tyrs 
nuliai...

— Fourteen thousands. — 
čiaupėsi smagus, — you are 
rich man, Mr. K.

Paskui knygelę užversdavo ir 
kišdavo po čiužiniu pačiam lo
vos galvūgalyje. Baiminosi, kad 
buto šeimininkė nesiknistų. — 
Fourteen thousands! 

moningaisiais katalikais. Stovi
me prieš uždavinį plačiau atsi
verti atvirosios katalikybės dva
siai ir tuo pačiu plačiau jai at
verti ir kitus.

Daug buvo a'manų dėl kata
likų “suskilimo“, ten, kur iš
tiesi! jo nebuvo, bet mažai re
gėjime savo atskilimą nuo kitų 
ir užsidarymą savo tarpe. Vie
nur jaudinomės dėl skirtybių 
ir ten. kur esame laisvi skirtis, 
o kitur abejingai žiūrėjome į 
vienybę ir ten, kur ji būtina. 
Tam tikro pagrindo turi —ar 
bent turėjo — ir vadinamojo 
“skilimo” rūpestis. Bet nepaly
ginamai didesnis rūpestis yra 
bendras mūsų užsidarymas nuo 
tų. kurie lieka šalia organizaci
jų ar dalyvauja skirtingose or
ganizacijose. Turime savęs at
virai paklausti, ar bent iš da
lies nesame kalti dėl to nelem
to nesusipratimo, kad ir pačiuo
se tikinčiuosiuose katalikuose 
girdima kalbant apie “katali
kus” kaip apie skirtinga grupę

Sekmadienį, ruošdamasis baž
nyčion. vilkdavosi naujus marš
kinius. įsidėdavo kvoterį į ki
šenę ir dolerį į vokelį. Mažiau 
aukoti nedrįso. Kas jau kas. 
bet klebonas gerai žinOjO.

— You shauld be ashamed 
of yourself, Kiamarz. — pasa
kytų. — Ant dolerių sėdi, o 
bažnyčiai gaili grašio. . . Para
pinėse kapinėse turi nusipir
kęs Tetą', šauksies kunigo pas
kutiniam patarnavimui, ar ne? 
O kaip tu kunigui dabar pade
di. šykštuoli?

Iš tikrųjų tą naktį, kai skaus
mas dėdulį išbudino, jau manė, 
kad reikės kunigo šauktis. 
Kažkur gilumoje, po šonkau
liais, slypėjo tas nelabasis, dras
kydamas krūtinę ir smaugda
mas gerklę. Dėdulis susirietė 
lovoje ir stenėjo iš skausmo. 
Norėjo rėplioti pas buto šeimi
ninkę. šauktis pagalbos; bet 
prisiminė, kad savaitgaliui iš - 
vyko pas dukterį.

— O Jėzau. Jėzuliau... — 
aimanavo.

Pusiau susirietęs atšliaužė iki 
indaujos, susirado aspiriną. No
rėjo įsipilti vandens į stikli
nę su Washington© paveikslu, 
bet rankas taip purtė, kad stik
linė išsprūdo. Nebeliko nei Wa
shington© nei Baltųjų Rūmų— 
tiktai pabirę stiklo gabalėliai.

— Prastai. — sudejavo, — 
matyti, jau mirsiu. Taip rėžia.

Susiėmęs skaudamus vidu
rius, lingavo prie vandens 

(taip “kataliko” žodis susiau
rintas, kad priklausomybė ka
talikų akcijos organizacijoms 
ima nustelbti priklausomybę 
Bažnyčiai!) Tarp visų tikinčiųjų 
lietuvių katalikų sudarome tik 
mažuma, bet tai pagrindas ne 
savo tarpe užsidaryti, o kiek 
galint likti atviresniems. Kata
likų organizacijose nėra ko sie
lotis vienybe, nes čia ji savai
me pasiekiama. Bet reikia sie
lotis. kad visi tikintieji katali
kai jaustų savo bendra krikščio
niškąją atsakomybę. Gyvybiš
kai svarbu plačiau suprasti ka
talikų vienybę, negu ligšiol mū
suose buvo suprantama. Savo 
ruožtu ekumeninė dvasia žadi
na gilinti krikščioniškąjį solida
rumą ir su tais mūsų broliais, 
kurie priklauso protestantiško
sioms bažnyčioms. Pagaliau 
mūsų pareiga puoselėti visos 
Lietuviškos bendruomenės 
broliškumą pačiu krikščioniš
kos meilės liudijimu santykiuo
se su visais artimaisiais, ar jie 
ieškotų Dievo už krikščiony
bės ar aplamai nesirūpintų Die
vo klausimu, vienaip ar antraip 
tikėtų ar visiškai Dievą netikė
tų.

Renkamės savo septintajam 
kongresui, kai mūsų tauta jau 
25 metai netekusi savo valsty
bės nepriklausomybės. Būties 
ar žūties klausimas tokiai ma
žai tautai, kaip mūsų, įglemž- 
tai i tokią milžiniški imperiją, 
kaip sovietų, laiko bėgyje ne
blėsta. o aštrėja. Iliuziška ra-

<nukelta i 5 psl.)

čiaupo, apiberto mažais stikliu
kais.

— Gaila tos stiklinės, gaila. 
Verta buvo nikelio .. Aaa! Tur
būt. neišlaikysiu? Krisiu ant tų 
grindų. Vienas,- vienui vienas. 
Be kunigo.

Šiaip taip atrepečkojo prie 
lovos. Atsigulė. Gomuryje dar 
jautė aspirino kartelį, bet jau 
skausmas buvo pritilęs. Kra- 
marzas išsitiesė, stengėsi ra
miai gulėti. Staiga jis išgirdo 
savo priešą besikvatojant ir 
reikalaujant:

— You are a rich man, Mr. 
K. Give me your money! Pay 
me, Mr. Kramarz, pay me!

— Imk, kiek nori! — suste
nėjo vėl dėdulis.

— All of them,’ fourteen 
thousand dollars, — pareikala
vo viso gyvenimo santaupų.

Kramarzui pasirodė, kad jo 
priešas išlindęs iš vidurių gro
buonišką ranką kišo po pagal
ve. kur buvo paslėpta banko 
knygelė. Dėdulis pakilo, nu
griebė tą savo turtą ir pasilei
do bėgti. Bet kojos pynėsi vie
toje. o priešas čiupo už skver
no. Abudu atsidūrė gatvėje, 
kuria dūzgė greitosios pagal
bos automobilis tūtuodamas:

— Uuuu! Uuuu' Uuu. . .
— Ambulansas mane nuveš 

į ligoninę, — apsidžiaugė Kra
marzas.

Praplėšęs akis p astebėjo, 
kad buvo daug vėliau negu pa
prastai keldavosi. Jautėsi silp
nas ir neveikus, be ūpo. Tvir
tas jo kūnas, kuris ligi šiol taip 
tvirtai laikėsi vienybėje, atro
dė pleišėjo dalimis. Kiekvieną 
sąnarį skaudėjo, bet vis kitaip, ■■ 
lyg norėtų parodyti, kad yra at
skiras. savarankiškas. Degė al
kūnės ir keliai, smelkė galvoje. 
Net ir bedantės žiaunos, iš ku
rių nakčiai išimdavo dirbtinius 
dantis, baisiai gėlė.

Galais negalais išsikuitė iš 
lovos. Šlependamas per kam
barį. užsistojo ant stiklų ir dar 
kartą apgailėjo savo Washing- 
Uno ir Baltųjų Rūmų.

— Bus ir man tas pats vie
ną dieną, — susimąstė, pa
traukęs lango užuolaidos raikš- 
telį. žalias popierius susivynio
jo į rutulėlį.

Už lango pasirodė prašvitęs 
pavasario rytmetys. Danguje 
aukštai plaukė palši debesėliai. 
Kramarzas atvėrė langą ir į- 
traukė gaivaus oro. (B.d.)
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Motina tautosakoje
JONAS BERNOTAS

Niekas neabejoja, kad moti
na yra vienas iš svarbiausių 
šeimos narių. Dėl savo didžių 
nuopelnų motina ir tautosako
je plačiausiai yra minima. Mo
tinos vardą randame dainose, 
pasakose, raudose.

Motinystė prasideda su vedy
bomis. Bet vedybos turi būti 
tyros. Tautosaka griežtai pasi
sako prieš neištikimybę. Tai 
matyti mitologinėje dainoje 
apie saulės ir mėnulio vedybas:

Mėnuo saulūžę vedė
Pirmą pavasarėlį;
Saulužė anksti kėlės,
Mėnulis atsiskyrė.
Mėnuo viens vaikštinėjo,
Aušrinę pamylėjo.
Perkūn’s didžiai supykęs
Jį kardu padalijo:
—Ko saulužės atsiskyrei?
Vien’s naktį vaikštinėjai?
Aušrinę pamylėjai?
Širdis pilna liūdnumo!

Senovėje žmonės tikėjo, kad 
vaikus padedančios auginti lau
mės, laumės ir kitos deivės. 
Apie tai mini viena mitologinė 
pasaka:

Kitą karta viena žmonelė 
turėjo dukterį. Saulei nusilei
dus, ji turėjo skubėti namo. 
Na, jos laimei ar nelaimei, lau
kuose užmiršo savo dukrelę. 
Parėjus norėjo pažindinti, bet 
dukters nebėra. Atsiminė, kad 
užmiršo. Skaudu, nebesitveria 
širdgėla. Iškišo galvą pro langą 
— girdi:

— čiūčio liūlio, užmirštuole
Čiučio liūlio, palikutėle. 
čiučio liūlio šilkuose, 
čiučio liūlio kaspinuose.
Rytą nueina moteriškė į lau

kus ir tikrai randa savo dukte
rį šilkais ir kaspinais aprėdy 
tą.

Paaugusią dukeręl motina 
globoja ir patarimus duoda; tai 
matyti Aušrinės vestuvėse:

“Aušrinė svodbą kėlė, 
Perkūnas pro vartus jojo, 
Žalią ąžuolą parmušė
Ąžuolo kraujas varvėdams, 
Apšlakstė mano drabužius, 
Apšlakstė vainikėlį.

—O kur, mamyte mano, 
Drabužius išmazgosiu, 
Kur kraują išmazgosiu? 
Dukryte mano jaunoji, 
Eik pas tą ežerėlį, 
Kur teka devynios upelės.
— O kur, mamyte mano, 
Drabužius išdžiovinsiu.
Kur vejoj išdžiovinsiu?
— Dukryte mano jaunoji, 
Tame žaliame daržely. 
Kur auga devynios roželės ..
Motinai dar daugiau rūpes

čio, kai duktė paauga. Ypač 
jai būdavo daug vargo anais 
laikais, kada vyrai sau žmonas 
vogdavo. Iš to seniausio vedy
bų laikotarpio motinos rūpes
tis žymus šioje dainoje:

“Treji gaidžiai negiedojo, 
kai močiutė kėlė:
— Kelkit, kelkit, sūnytėliai,
Balnokit žirgelius:
Svirno durys atdarytos — 
Jau seselės nėra ..
Pabalnokit šešius žirgus, 
Visus šešius širmus;
0 jūs jokit, jūs keliaukit
Seselės ieškoti...”

Toliau dainoje minima, kad 
broliai seselę suranda, nori ją 
išvaduoti, bet sesuo pasako, 
kad jau per vėlu, nes ji esanti 
ne po vainiku, bet po juodu 
gobtuvu.

Tautosakoje minimas ir vė
lesnis vedybinio gyvenimo kū
rimas, kada vyrai jau laisvu su
sitarimu veda žmoną. Štai ap
dainuojama motinos ir dukters 
atsiskyrimas:

“O ne aukselis, nei sidab- 
rėlis

žemuže ritinėjas —
Mano dukrytėlės graudžios

ašarėlės
Žemuže ritinėjas.
— Eik sesele, balta lelijėle, 
Pasikloniok močiutei...”
Toliau dainininkai liepia eiti 

nusilenkti -atsisveikinti tėvelį, 
brolius ir seseris.

Ypatingai liūdnos dukters 
dainos, kada ji netenka moti
nos: .

“Ei eičiau, klausčiau šiaurio 
vėjelio,

Katram kampe močiutė.
Mano motinėlė smilčių 

kapužėly:

Nežeis žalia žolelė ant mo
čiutės kapelio.. .”

Toliau sakoma, kad ant mo
čiutė kapelio išaugo liepužėlė, 
kurioje kukuoja raiba gegutė.

“0 nei ten gegelė, oi nei ten 
raiboji —

Verkia mūsų sesužėlė savo 
senos močiutės.”

Motina minima ir raudose.
Jose apgarbstoma motiną iške
liami jos darbai ir motiniška 
globa:

“Oi mūsų dievuliai.
Kur pasidėsim be motinėlės?
Mamytė mūsų mieloji.
Kur mus mažutėlius nešiojai, 
Daug naktelių nemiegojai.
Kol mus mažutėlius nešiojai,
Mamutyte mieloji, ar jau 

nebegirdi,
Kai mes našlaitėliai kukuo

jant?
Pasilenk, mamutyte, nors ant 

vienos rankelės, 
Pasižiūrėk nors vienai 

akytėle.
Pasiklausyk nors viena 

ausyte,
Kurgi tavo našlaitėliai 

kukuoja ...
Prie ko mes prisiglausim?

Prisiglausim prie medelio — 
medelis šakotas.

Motina, Lietuvoje dabar

Prisiglausim prie ledelio 
ledelis šaltas

Prisiglausim prie tvorelės — 
visi vėjeliai užpus”.

O štai motina rauda savo 
sūnaus:

— Oi, sūneli mano, sūneli 
mylimas! Dar tu pakelkie gluod- 
nią galvelę, tu suraminkie ma
no širdelę, oi tu pratark nors 
vieną žodelį!

Yra pasakų, kaip vaikai ken
čia nuo pamotes raganos. 
Ji labai skriaudžia našlaičius, 
paverčia juos paukščiais, sude
gina ar šiaip kankina. Iš tokių 
pasakų pažymėtinos: “Dvylika 
brolių, juodvarniais laksčiu -

Motinos dienai j*
(atkelta iš 3 psl.,

Mobiles dienos proga pasvei
kinti tave pats, o labai norė
čiau tave prie savęs bent šia 
proga turėti ir tavo, kad ir 
daug iškentėjusį, bet visada vie
nodai švelnų veidą matyti ir 
išgirsti tavo gyvą, meilingą žo
dį. Deja, nėra tos laimės. O ro
dos, tik vakar su tavim, mamyt 
buvau kartu.

Su tavim, mamyt, būti kartu 
— džiaugsmas, dažnai neįver
tinamas. O be tavęs, mamyt, 
tikrai — kartu. Miela mamyt, 
niekas nesupras taip giliai mo
tinos netekimo, kaip tas, ku
ris jos jau yra netekęs. Todėl I 
drauge su poetu (Kaziu Inčiū- 
ra) tau sakau:

“Išmokei tu mane dėlioti I 
šventą kryžių

Ir palydėjai iš margų laukų, 
Dabar, kai spūsteri čia juo

dos valandos sugrįžę,
0, motin, be tavęs sunku 

sunku”.
Motinos diena prisimindami 

kiekvienas savo motiną, turime 
nepamiršti ir savo motinos Tė
vynės. kuri šiandieną kenčia 
sunkų okupanto jungą. O gi ji 
tarp motinų mums tokia nepap
rasta, tokia brangi, šventa.

Kun. dr. St. Valiušaitis

šių”, “Sigutė”, “Devyni broliai 
ir jų sesuo Elenytė” ir kitos.

Priežodžiai sako: “Maži vai
kai motinai “žiurstą” drasko, 17 
dideli — širdį”, “Maži vaikai 
— motinai maži vargai, dideli 
vaikai — dideli vargai”.

KAS LEIDO JIEM KELTI BALSA

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

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

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH 9-6245
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue ........  LI 2-1767
• SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway ........ AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 6-2874
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ........... WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ...........  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av., Tel. 233 8030, 246 0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ...........  TO
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave.............. ES
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue .......... ; Bl
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave.................. LO
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .......... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ...................  Au 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street........................... GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ........................ MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave........ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ....... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......  Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street .............   PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ...........  £W 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave...................... GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue —.......... Rl 3-0440

Adolfo SCHRAGERIO

2- 4685
3- 8569
1- 2994 
3-1797
2- 1446
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(atkelta iš 1 psl.)
Morgenthau, kuris Times Maga
zine pietų Azijos ateitį skyrė 
kinam ir ragino santūriai su 
jais elgtis, J. Alsop palygino su 
Anglijos Times Dawsonu, kuris 
prieš 1939 Europos ateitį pri
skyrė Hitleriui ir siūlė švelniai 
elgtis su Hitleriu.

Dėl Lattimore, kuris N. Y. 
Tiiiies pasisakė prieš vyriausy
bės politiką, dėmesį atkreipė 
W. F. Buckley (Journal Ameri
can): esą Times pristatė Latti
more kaip ‘’buvusi Chiang 
Kaisheko patarėją”, bet nutylė
jo, kad senato vidaus saugumo 
komitetas jį buvo įvertinęs kaip 
“sąmoningą Sovietų sąmokslo 
įrankį”. Lattimore, sako Buck- 
ley, dar neužtenka, kad Kinija 
atiduota komunistam, dabar no
ri “duoti patarimą” perleisti 
jiem ir visa pietų Aziją.
Ar tie opozicijoje yra intelek
tualai?

J. Restonas rašė, kad prieš 
vyriausybės politiką sukilę pro
fesoriai. studentai, taigi intelek
tualų masė jai priešinga. Dėl 
tų “intelektualų” Robert G. Spi- 
vack (Journal American) primi
nė vokiečių laikraščio “Welt” 
atsiliepimą apie jų pasitarnavi- 
mą savo tautai: esą “Ameri
kos intelektualai kovojo prieš 
savo bendruomenę tol, iki sa
vais argumentais sukūrė antia- 
merikines nuotaikas pasauly”. 
Bet Spivack suabejoja, ar čia 
tinka “intelektualo” vardas. In
telektualai esą tie, kurie yra 
kūrybinės minties. Daktaro 
vardas nepadaro intelektualo. 
Amerika kaip tik daugiausia nu-

kenčianti nuo tų, kurie nepajė
gia savarankiškai kūrybiškai 
galvoti, nepajėgia patys susiras
ti kelio iš telefono būdelės, 
nors pateikia tariamai mokslin
gas disertacijas pasaulio proble
mom iškilmingu bei autorite
tingu tonu. Jiem dažniausiai 
trūksta vieno elemento —žmo
niškumo. Antai, jie skelbia laiš
kus prezidentui dėl Amerikos 
bombų į karinius taikinius, bet 
tie žmonės per dešimt metų ne
parašė jokio laiško dėl teroris
tų kurie žudo, terorizuoja civi
linius gyventojus Vietname.

Nei jie liberalai, nei jie inte
lektualai, nors ir dedas toki esą.

W.S. White, šiaip santūrus 
kolumnistas ir prezidento bio
grafas, šiuos opozicijos atsto
vus pavadino “popieriniais tig
rais”. nes jų jėga tik popieris; 
jų galybė tesireiškia tik fasa
du, už kurio nėra jokios atra
mos ... Tuo kandžiu vertinimu 
pareikšta, kad tautos dauguma 
pritaria ne jiem, bet preziden
to politikai.

Atrodo, kad Johnsonas suge
bėjo laimėti ne tik Kongreso 
palankumą, bet ir spaudoje pre
zidento gynyba virto aštria of
enzyva jo kritikam.

Gėlės papiginta 
kaina

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.

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:

Franciscan Monastery — Kennebunkport, Maine 04046 Tel- (207) 967-2011

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

gamybos baldų. Mūsų specialybė — 
importuoti tik geros kokybės baldus iš 
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių.
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336 East 86th St., N. Y. C.
Tarp 1st ir 2nd Avenue • TR 9-0400

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

Leidimą turinti siuntinių firma

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

praneša savo kLjentam, kad Nevr 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 skyrūį adresus -----------

CRANE SAVINGS & Loan Association

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

Nemokamai vieta automobiliams

4 1 / 2 % INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metu vasario 1 dienos
Pinigai jdėtl prieS mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesj. 

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

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. Ir 
penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Sežtadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.
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UŽ SAVO KRAŠTO LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ 
Lietuviy Motery Kluby Federacijos suvažiavimas

New Yorke gegužės 1-2 įvyks 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos suvažiavimas. Suvažiavi
mui ruoštasi iš anksto, ir šian
dien, galima sakyti, jo išvaka
rėse pravartu susipažinti ir pla
tesnei lietuvių visuomenei su 
ta Federacija.

LMKF nūdien jau yra nebe- 
eilinė moterų organizacija, ku
rios priekyje šiuo metu yra Li- 
gija Bieliukienė. Lietuvių Mo
terų Atstovybės vadovybės dė
ka yra inkorporuota į tarptau
tinę milijonus narių turinčia, 
moterų organizacija, kurios tiks 
lai yra labai reikšmingi lietu
vėms moterims, kovojančioms 
už savo krašto laisvę ir nepri
klausomybę.

LMKF įstatuose pirmuoju 
punktu pasisakoma už kovą dėl 
lietuves laisvės ir nepriklauso; 
mybės. Tokie įstatai įtaigoja ir 
visuotinę tos organizacijos va
dovybę nelikti nuošalėje lietu
vių moterų siekimų. Tai nė
ra tik žodžiai. Suvažiavime da
lyvauja tos milijoninės organi
zacijos pirmininkė Mrs. Willi- 
,am H. Hasebroock — paryškin
dama lietuvių moterų ryžtą ir 
pritarimą visos organizacijos 
vardu.

Suvažiavime dalyvaus ir kita 
žymi Amerikos moteris, huma
nistinių idėjų puoselėtoja ir ko
votoja už žmoniškąsias tautų 
teises — rašytoja Marion Mill 
Preminger.

Abiejų dalyvavimas lietuvėm 
moterim didelis laimėjimas, pro- 
poguojant pavergtą Lietuvą ir 
pasmerkiant tarptautiniu mas
tu sovietų okupaciją, o tuo pa
čiu ispėjant pasaulį prieš sovie-

At vi r y be laikui
(atkelta iš 3 psl.)

mintis tuo, kad krašte mažiau 
tiesioginio teroro, daugiau duo
nos. Tai dar nereiškia, kad 
jau,būtų žengiama į vergijos 
likvidavimą. Priešingai, dvasi
nė, socialinė ir ūkinė tautos 
integracija į sovietinę imper- 
ją vis labiau intensyvina
ma. Jei mažiau krašte tiesiogi
nio teroro, tai paprasčiausiai 
dėl to. kad jau mažiau ii' re
zistencijos. Palaužus tautos at
sparą. sėkmingiau nebe tiesio
giniu teroru siausti, o remtis 
dvasine priespauda. Bet kur 
dar nenusilenkiama, ten visu 
atvirumu brutaliai siaučiama. 
Todėl visomis priemonėmis ve
dama kova su tikėjimu į Dievą, 
todėl visomis priemonėmis vyk
domas Bažnyčios persekiojimas. 
Yra krikščioniškosios sąžinės 
pareiga likti atviriems visų pa
žemintųjų ir persekiojamųjų 
šauksmui. Dėl to keliame savo 
baisą gyvenamuosiuose kraštuo
se senos rasizmo žaizdos klau
simu. Bet privalu nemažiau 
jautrumo parodyti ir tiems, ku
riu priespaudos niekas kitas 
nemato ir nenori matyti. Lie
tuvos tikinčiųjų pagalbos 
šauksmas pirmiausia kreipiasi į 
mus. Todėl labiausiai ir esame 
įpareigoti jį išgirsti. Turime 
•savo sąžines šiuo klausimu jau
triau suneraminti.

(bus daugiau)

St. Rūkienė kalba LMA New Yorko klubo Atvelykio popietėje balandžio 24 Carnegie Endowment salėje. Nuotr. V. Maželio

JONAS RŪTENIS

tiškosios ekspancijos grėsmę. 
Tuo šis suvažiavimas ir tampa 
nebeeiliniu, nes juomi įgyti 
draugai ir yra tie dideli rams
čiai kovos fronte, ateities 
sprendimuose, vainikuojant vi
sų lietuvių vedamą kovą per
gale.

Neeiliniai ir kiti LMKF tiks
lai ir uždaviniai; Lietuvos mei
lė. kultūra ir tradicijos, šeimos 
auklėjimas, jaunuomenės at
sparumo ir budrumo stipri
nimas, ieškojimas pasaulyje pa
lankumo ir paramos Lietuvai.

Lietuvė moteris nuo nebeat
menamų amžių visada buvo lie
tuvių tautos, jos žemės, jos 
dukterų ir sūnų sargyboje. Vi
sais laikais ji stojo talkininke 
šalia vyro. Kai buvo kuriama 
Lietuvos valstybė, kai buvo ko
vojama už jos buvimą. Lietu
vės moterys buvo ir tebėra sa
vanorių ir partizanų motinom

Iš moksleivių ateitininkų veiklos N. Y.
MAS Marijos Pečkauskaitės 

vyr. moksleivių susirinkimas 
buvo kovo 29 Apreiškimo pa
rapijos mokykloje. Susirinkimą 
pradėjo malda kun. J. Pakalniš
kis, dvasios vadas. Pirmininka
vo Audronė Bobelytė. sekreto
riavo Aida Palytė, praeito su
sirinkimo protokolą paskaitė 
Eglė Juškaitė.

Kuopos globėjas Antanas Sa
balis kalbėjo tema “Kas yra 
tautos charakteris”. Prieš tai 
Petras Sandanavičius paskaitė 
iš Evangelijos (Mato 22:15-21). 
Tai buvo įvadas į paskaitą.

A. Sabalis pastebėjo, kad šia 
plačią temą mėgins aiškinti per 
du susirinkimus. Daug klausi
mų, kurie mums atrodo labai 
paprasti, nėra tokie lengvi.

Valstybės ir Bažnyčios san
tykius liesdamas. Kristus liepė 
žydams atiduoti kas ciecoriaus- 
ciezoriui, kas Dievo —Dievui. 
Ir žmogus yra toks, kokį pa
veikslą savyje nešioja. -Jei su - 
rinks geresnių ypatybių, bus ge
resnis. Denaras turėjo ciezo- 
riaus paveikslą, tai ir grįžo cie- 
zoriui. Mes turime savyje Die
vo paveikslą. Galime tą pa- 
paveikslą ištrinti arba pagra - 
žinti.

Mūsų paveikslas yra įvairia
spalvis. Mes esame žmonės, 
turime savo ypatybes ir skir
tumus. Mes esame lietuviai. 
Čia ir iškyla klausimas: ar mes 
kaip lietuviai turime kokias 
nors ypatybes, kurios skiria 
mus nuo kitų žmonių? Prasidė
jo gyvos diskusijos, kuriomis 
užbaigta pirmoji paskaitos da
lis.

Globėjas prašė užsirašyti į 
kartoteką, ką mes išmokome 
per susirinkimą. Patarė visiem 
įsigyti “Ateitininkų ideologiją”. 
Kitam susirinkimui kiekvienas 
turi būti pasirengęs nupasako
ti bent viena lietuvišką ypaty
bę.

Eug. Ąžuolas pranešė, kad 
balandžio 30, gegužės 1 ir 2 
dienomis bus moksleivių ateiti
ninkų ideologiniai kursai. Ko
vo 21 buvo bendra velykinė ko

ir gyvenimo draugėm. Jos ir 
šiandien stoja talkon šalia Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto. Tereikia, kad visų 
mūsų pastangos niekad nebebū
tų apkartintos tuščiažodžiavi
mais, intrigomis ar net pavydu. 
Mums reikia vienybės ir jėgos, 
kuri tirpdo nedvasinius gink
lus, kuri palenkia širdis ir pro
tus mūsų siekiamam tikslui.

Visa tai turint galvoje, LM 
KF suvažiavimas nėra eilinis 
susirinkimas. Suvažiavimo pro
ga reiškiant LMKF pagarbą ir 
padėką už nuveiktus Lietuvos 
laisvinimo baruose darbus, 
reikia palinkėti suvažiavimui 
sėkmės tą didįjį tėvynės negan
dą paskleisti kuo plačiau po 
pasaulį, kad jį išgirstų visi ge
ros valios žmonės, kad atėjus 
sprendimo dienai, jie būtų mū
sų pusėje, o jau šiandien pa
smerktų pavergėjo kėslus ir ne
teisybę.

munija ir bendri pusryčiai. Baž
nyčioje dalyvavome organizuo
tai su vėliava. Per pusryčius 
Ateitininkų Federacijos vadas 
dr. J. Girnius skaitė paskaitą 
apie a.a. prof. P. Kuraitį. Pa
skaita buvo įdomi ir mum jau
nimui, nes dr. J. Girnius, kaip 
buvęs jo studentas, iškėlė įdo
mių smulkmenų iš jo gyveni- 
mos.

Kitas vyresniųjų moksleivių 
ateitininku susirinkimas ivvko 
balandžio 10 taip pat Apreiš
kimo parapijos mokykloje. Pra
dėtas kun. J. Pakalniškio mal
da. Pirmininkavo Eug. Ažuo- 
las, sekretoriavo K. Baltrušaity
tė. Paskaitytas praeito susirin
kimo protokolas.

Kuopos globėjas A. Sabalis 
klausė atskirai kiekvieną apie 
išskirtines lietuvių ypatybes. 
Raferatą “Kas yra tauta” skai
tė B. Barauskaitė. Tauta yra 
sutelktinė invidualybė. Yra bū
tina, kad visos tautos būtų lais-

ŠVIESI ODA, BET TAMSUS PROTAS
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Perskaičius APB “Šeimos įvy
kių antroji medalio pusė” (Dar
bininkas. 1965.IV.20) man pasi
darė gėda, pikta, ir gaila.

Gėda, kad lietuvis, pagyve
nęs pietinėje valstijoje, taip 
greit persiėmė ten bujojančia 
galvosena, kiek tai liečia pažiū
ras į juodąją rašę. Minimame 
rašinyje bent septyni komenta
rai pristatomi su įvadu, kaip 
kad — “daug kas čia mano”, 
“buvo kalbų”, “sako”, etc. 
Reiškia, autorius porina tai. 
ką girdėjo. Kadangi tik vienu 
atveju —dėl ištvirkavimo—su
abejojama fakto tikrumu. perša
si mintis, kad kitus “faktus' au
torius ne tik kad priima, bet 
ir kitiems perša, kaip gryną pi
nigą Yra taipgi sakoma, kad 
žmogus mato tai. ką norėtų ma
tyti. Tas pats tinka ir girdėji
mui.

vos, nes tik laisvoj tautoj gali 
išaugti laisvas žmogus. Tautos 
pavergimas yra žmonijos paver
gimas. Mums ateitininkams vi
sos tautos yra gerbtinos ir ge
ros. Būdami savo tautos nariai, 
esame atsakingi už jos laisvę 
ir gerovę, už jos kultūrą ir jos 
krikščionybę.

Po paskaitos buvo klausimai, 
daugiausia aiškintasi tarptauti
niai rečiau vartojami žodžiai. 
Referatą padėjo paruošti kuo
pos globėjas.

Po to Eug. Ąžuolas pranešė, 
kad Didįjį penktadienį ateiti
ninkai budės prie Kristaus gra
bo nuo 1 iki 2 vai. nakties. 
Smulkiau aptarė ateinančius 
kursus ir pranešė, kad birželio 
mėnesį numatomą iškyla į gam
tą. Kuopos globėjas ragino pri
kalbinti daugiau naujų narių. 
Susirinkimas baigtas malda.

Didįjį penktadienį prie Kris
taus grabo budėjome drauge su 
studentais ateitininkais ir sen
draugiais.

Pikta, kad prasilenkta su fak
tais. Rašinys pradedamas lyg ir 
patikrintais “faktais”, tuo ir 
skaitytoją užtikrinant, kad tai. 
kas -seks ir toliau, bus tiek pat 
tikslu. Bet ar tie įvadiniai fak
tai atitinka teisybei? Patikri
nau tik keturis iš jų:

1. Teigiama, kad Martin Lut
her King, save tituluojąs dak
taru. “niekur nėra to titulo pa
siekęs. jokiame universitete.” 
Tačiau yra faktas, kad 1955.VI. 
5 Be. tono universitetas jam 
suteikė dektoratą (Ph.D.). Jo 
mokslinis darbas buvo apie sis- 
tematihę teologiją. Be to, įvai
rios mokslinės institucijos yra 
jam suteikę bent septynetą 
garbės doktoratų. Kaip žino
ma. King yra gavęs 1964 metų 
Nobelio taikos premiją, tuo tap
damas jauniausiu, gavusiu mi
nimą premiją.

LIETUVIŠKOS ATVELYKIO VAIŠES
Atvelykio išvakarėse LMA 

klubo surengtose vaišėse ir 
per Atvelykį pas 29 kuopos są- 
jungietes (Mot. Kat.) New Yor-

2. Teigiama, kad Montgome
ry miestas yra “tik ketvirtas 
savo didumu Alabamoje, turi 
apie 120 tūkstančių gyvento
jų.” Iš tikrųjų, Montgomery yra 
trečias savo didumu, su 134, 
393 gyventojais (1960 cenzas). 
Ketvirtas savo didumu yra 
Huntsville su 72,365 gyvento
jais (1960).

3. Teigiama, kad “apie 85 
proc.” Šelmes apylinkės gyven
tojų yra negrai. Iš tikrųjų Dal
ias apskrityje, kur yra Selma, 
tik 57.7 proc. yra nebaltieji 
(1960).

4. Teigiama, kad Šelmes mies
te daugumą sudaro baltieji Jei
gu '‘daugumą” reiškia bent vie
ną virš pusės, tada teigimas 
yra teisingas, nes 50.78 proc. 
Šeimos gyventojų yra baltieji 
(1960).

Gaila, kad toks tulžim išmar
gintas aprašymas rado prie
globstį "Darbininko" puslapiuo
se. Aišku, jeigu viena iš šio lai
kraščio misijų yra būti lietu
vių galvosenos veidrodžiu, ta
da panašių straipsnių turėtų 
pasirodyti ir daugiau. 

Romualdas Kriaučiūnas, 
Brentwood, Missouri

Janina Gerdvilienė skaito savo novelę L. Kat. Motery S-gos 29 kuopos pa
rengime balandžio 25 d. Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus

ko lietuviška visuomenė turėjo 
progos dalyvauti ir- tuo užbaig
ti velykinę savaitę. Buvo tekių 
kurie atsilankė į abu parengi
mus.

Tenka pažymėti, kad KM 29 
kuopa šiemet surengė iš eilės 
ketvirtą vieša parengimą ir 
kiekvieną kartą visą gauta pel
ną paskyrė kultūriniams bei 
šalpos reikalams, kaip pvz.. N. 
Y. Kultūros Namams. Balfui ir 
kt. Savo parengimams naudo
ja Apreiškimo parapijos salę, 
todėl šių vaišių pelną paskyrė 
parapijos reikalams.

Žmonių buvo prisirinkę apie 
200. šį kartą matėsi mažiau 
jaunimo, kuris Velykų atosto
gas panaudojo savo suvažiavi
mams bei kursams.

Kaip sakoma: pas sąjungie- 
tes būsi — alkanu neliksi. Ir 
šį kartą šeimininkės parodė 'sa
vo sumanumą maisto gaminiu. 
Buvo didžiulis auksinis raguo
lis (Baumkuchen). 'Napoleonas' 
bei įvairios babkos ir pyragai. 
Spalvoti margučiai, darbščių lie
tuvių ir net jaunų mergaičių 
rankomis tautiniais raštais iš - 
marginti, buvo padovanoti sve
čiams.

Vaišėms įpusėjus, jaunimas 
atliko meninę programą. Pirmą 
kartą pas sąjungietes pasirodė 
mažoji Janina A. Mathew, ge
rai mums žinomos solistės Lio
nės Juodytės-Mathevv dukrelė.

— Brockton, Mass. Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų rėmėjų 
metinis seimelL gegužės 2. sek
madienį. pradedamas mišiomis 
11 v. ryto vienuolyno koplyčio
je. Mišias aukos rėmėjų būre
lio pirmininkas kun. Al. Kon- 
tautas. Po pamaldų bus pietūs 
salėje. Posėdžiai pradedami 1:39 
vai. popietų Seimas baigiamas 
palaiminimu Svč. Saki amentu 
4 vai. popiet.

— Lituanus žurnalas susilau
kė stambesnių aukų iš Illinois 
Liet. Gyd. D-jos moterų pagel- 
bininkių — 100 dol., iš A. Ru
gio (Cicero, Ui.) — 30. P. Daili
dės (Syracuse. NA’.), dr. V. P. 
Tumasonio (Pales Park. Ill.) ir 
dr. F. Mažeikos (Chicago. Ill.) 
po 25. dr. K. Karnausko (Chica
go. Ill.) — 20. dr. J Kriaučiū
nas (Toledo, o )—15 ir prel. 
Ign. Albavičius (Cicero. 111.1, — 
10. Lituanus žurnalui aukas ga
lima siųsti adresu: Lituanus, 
P.O Box 9318. Chicago. Ill. 
60690.

Dr. Algirdas Avižienis iš Los 
Angeles, pasižymėjęs savo at - 
•siekimais matematikos-inžineri- 
jos srityje, atstovavęs JV tarp
tautiniuose mokslininkų suva
žiavimuose. aktyviai dalyvauja 
ir lietuviškoje veikloje. Jis yra 
JAV LB- Tarybos narys ir akty
vus Filisterių Skautų S-gos ju
dėjime. Gegužės 29-21 jis daly
vaus FSS suvažiavime Cleve- 
lande ir padarys pranešimą 
apie Lietuvių Bendruomenės ir 
FSS siekius.

Kipras Bielinis, knygnešio 
sūnus ir laisvės kovotojas, pa
aukojo per Balfą Pietų Ameri
kos lietuviams 350 egz. savo 
kruopščiai parašytos ir išleis
tos knygos 'Teroro ir vergijos 
imperija Sovietų Rusija". Vei
kalas puikiai dokumentuotas. 
Be to. L. Lengvinas. J. Pakal- 
ka. J. Vembrė. P. Montvila. J. 
Šiaučiūnienė (Shaw). P. Gaučys, 
J. Galininas taip pat prisiuntė 
Balfui knygų bei lietuviškų 
prokštelių. kurios bus perduo
tos Pietų Amerikos lietuvimas.

(KLJ)

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

Mažoji Janina jau dabar daž
nai padainuoja per amerikie
čių radiją ir tuo gal dar .nesą
moningai garsina Lietuvos var- o o
dą. Čia ji padainavo dvi dai
neles. kurių skambėjimu džiau
gėsi ne tik kartu su ja atvykę

(nukelta į 8 psl.J

GEGUŽĖS MĖNUO
| Marijos gražusis mėnuo, pasi- 

I pu<«Ses pavasario gėlėmis, pa- 
! puoš jūsų dvasią, gaiviais min- 
Į ties žiedais, jeigu kasdien pa- 
| skaitysite po skyrelį iš 
i T. Kornelijaus Bučmio. O.F.M.

“GEGUŽĖS MĖNUO"
j Knygelė kainuoja tik pusani- 
' ro dolerio. DARBININKO ad- 
į ministracija mielai prisius, jei 
| tik parašysite užsakymo a«l- 
į resu: 910 Willoughby Avenue. 
| Brooklyn. N.Y. 11221.
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Tėvai,

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 ateinančiu moks
lo metų tuojau rašykit Rek
toriui:

ST. ANTHONY’S 
HIGH SCHOOL 

Kennebunkport, Maine 04046
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O KO KO?

Socialistinė statyba
Propagandoj varyti atvyko j 

kolckjzą partietis iš Maskvos. 
Sus kvietė žmones ir aiškina:

— Dabar mūsų didžiojoje tė
vynėje viskas eina geryn ir ge
ryn. Seniau naujos kapinės pri
sipildydavo tiktai per 50 metų, 
o dabar mes jas pripildome 
per vienerius metus.
Kaminkrėtys ir malūnininkas

AL kvos priemiestyje ankstų 
rytą Ivanas akis i aki susidūrė 
su žmogumi, kuris visas buvo 
juodai apdulkėjęs.

— Tai laimė, tai laimei —nu
sidžiaugė Ivanas, pasveikinęs 
nepažistamąji. — Dabar tai tik
rai gausiu butą ir darbą.

— Kodėl taip manai? — pa
klausė tas suodinas žmogus.

— Negi nežinai, kad ryte pir
mąjį sutikti kaminkrėtį reiškia 
laimė.

— Gaila, aš esu ne kamin
krėtys. bet malūnininkas.
Spaudžia kaip replėmis

Kijeve praėjusią žiemą žmo
gus skubėjo gatve ir keikėsi: 
“Tai nepakeliama, tai nepake
liama. Kad ji kur galas!”

Nugirdo milicininkas ir tą 
žmogų sulaikė:

— Areštuoja!
— Už ką?! — nustebo žmo

gus, o
— Sovietinę valdžią keiki: 

sakai, kad ji nepakeliama. . . .
— Netiesa. Aš sakau, kad 

šaltis nepakeliamas — žnybia 
kaip replėmis.

— E. netaušk niekų! — ne
paleido milicininkas. —Dabar 
man jau visai aišku: pas mus 
niekas replių neturi, be val
džios.
Kckia dabar tvarka?

Minske sušauktas darbinin
kų mitingas išklausyti paskai
tos. Paskaita skaitė iš Maskvo 
atvykęs kažkoks ‘visuomeninių 
nieksiu kandidatas’, kuris aiš
kino. kad dabar Rusija pirmoji 
žengianti i komunistinę san- 
tvarką. kuri turėsianti Įsigalėti 
visame pasaulyje”. Po pa.kai - 
tos tas ‘mokslininkas’ leido 
klausti. Vienas darbininkas at
sistojo ir paklausė: “Jei mes 
pirmi žengiam i komunizmą, t’i 
sakykite, ar mes jau kiek pa
siekėme tos tvarkos, ar dar ko 
no: s blogesnio?”

Šv. Cecilijos 
choro švente

Newark, N.J. — švč. Trejy
bės parapijos šv. Cecilijos cho
ras balandžio 25 surengė savo 
šventę — dabartinei ir senųjų 
choristų susitikimą.

Oras pasitaikė gražus, tai 
žmc.iių bažnyčion sumai susi
rinko labai daug. Mišias auko
jo kun. Petras Totoraitis. Cho
rui dirigavo Klemensas Bagdo
navičius Solo giedojo: Charles 
Douches r Charles Laurinaitis, 
duetą — Veronika Melynienė 
ir Cna Skurvydienė.

Kun. P. Totoraitis pasveiki
no chorą i" palinkėjo sėkmin
gai giedoti bažnyčioje. Po mi
šių buvo pusryčiai parapijos sa
lėje. Pradžioje vadovavo Char
les Balchunas. vėliau pakvietė 
vadovauti Algirdą Kačanauską. 
Ir.vokaciįa sukalbėjo prel. Ig. 
Kelmeli? J:; taip pat pasakė 
sveikinimo kalbą. Be jo dar 
kalbėjo: kun. P. Totoraitis. Bai- 
chunas. šių eilučių autorius, 
Vincas Boreika. Valentinas Me- 
linis — Rūtos ansamblio var
du. Prie stalo bendrai padaina
vo. vadovaujant Albi Poneliui, 
šio parengimo vicepirmininkui. 
Susikaupimo minute pagerbti 
mirę choro nariai.

Buvo pristatyti dabartiniai ir 
buvę Įvairūs choro nariai. Gau
ta telegrama iš buvusio choro 
nario Stanley Yucus. kuris da
bar gyvena North Carolina. 
Buvo pristatytas Bernard Dul- 
kis. kuris vargoninkauja šv. 
Mvkolo bažnyčioje Flushing. 
N.Y.

Tai buvo gražus choro narių 
susitikimas. Kiti susitiko net 
keletą metų nesimatę. Gražiai 
pusryčiam vadovavo Algirdas 
Kačanau- kas. Jam už tai paplo
ta ir padėkota.

Komitetą parengimui sudarė 
Balchunas. Ponelis. Mrs. Mary 
Balchunas ir Mis. Gladys Dou- 
chess. Jų pasišventimas ir dar
bas taip pat vertas gražios pa
dėkos.

Šių eilučių autorius priminė, 
kad kitais metais choras švęs 
_avo 60 metų sukaktį.

Chorui ir dirigentui Klemen
sui Bagdonavičiui palinkėta kuo 
geriausios sėkmės ateičiai. Te
gu ilga chcro praeitis du :da 
jiem stiprybės ateities dideliem 
darbam. F-V.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

Darbiniu k n i 
paremti aukojo

J. Mari" e’ionis Sn. Boston. Mass..
8 dol., B Martišius. Wrentham. 
Mass. a. Samolis. Brooklvn. N. 
Y. A. Maldonis, Woodhaven. N. 
Y.. po 5 dol. A. Urban. Pitts
burg. Pa. - 3.40 dol.

Mus ištiko didelė nelaimė. Tu
re ome dėde, kuris mums suda
rė v! us dokumentus Į Ameri
ka atvažiuoti. Atvažiavus apsi- 
g' vci’me pas ji. Jis mums vi- 
sokeriopals būdais padėjo, ir 
mes sugyvenome su juo kaip 
su tėvu, o ne su dėde. Jis bu
vo našly.;, savo vaikų neturėjo. 
Jis turėjo du brolius Lietuvoj, 
bet iš jų nieko nėra girdėjęs 
nuo karo pabaigos. Prieš me
tus jis nutarė padaryti testa
mentą. Lietuvio advokato mū
sų miestelyje nėra, bet yra lie
tuvis. kuris parduoda ‘Insuran
ce’ ir taksus pildo. Dėdė neno
rėjo svetimtaučio paimti; sako 
savas geriau. Atėjo tas žmogus, 
surašė te tamentą Pašaukė du 
liudininku ir mes visi pasira
šėme po dėdės parašu. Dėdė 
pa imirė prieš mėnesį. Paėmė
me testamentą fr su dukterim 
nuė: m pas amerikoną advoka
tą. Tas sako, kad mums yra pa
liktas dėdės namas ir ‘bonds’. 
Sutaupo? banke, kur u nedaug 
tėra, ir kitoks turtas, kaip au
tomobilis ir kitkas, palikta dė
dės senam draugui, su kuriuo 
kartu iš Lietuvos atvažiavo 
prieš 50 metų su viršum. Da
bar mums advokatas sako, kad 
mūsų palikimas negalioja, nes. 
girdi, aš neturėjęs teisės pasi
rašyti dėdės testamento, nes 
aš esu giminė, todėl viskas pa
siliks tam dėlės draugui, kuris 
nėra jzks giminė. Kur man da
bar kreipt o ir kas man daryti? 
Dėdė man žadėjo tuos namus 
užiašyti ir aš turiu liudinin
kų. kad jis taip žadėjo. Negi 
jis paliko visą turtą svetimam? 
Juk tai būtų negirdėtas netei
si i gumas. jei į tatymai tokią 
nesąmonę padarytų? Prašau at
sakyti mums greitai, nes mano 
žmona net susirgo iš to sielvar
to. Mes c ame neturtingi ir vai
kus leidžaime į mokslus.

Atsakymas
Deja, turiu pasakyti, kad ad

vokatas yra teisus ir. kad pali
kimas tamstai pražuvęs. Tams
ta neturėjai testamento pasi
rašyti ne dėl to, kad esi gimi
nė. bet dėl to, kad tamstai pa
likta turto. Pagal įstatymus, jei 
asmuo, kuriam, arba kurio 
žmonai paliekamas turtas, pasi
rašo kaipo vienas iš trijų įsta
tymo reikalaujamų liudininkų, 
jo arba jo žmonos palikimas 
negalioja. Jei būtų keturi para
šai, vietoj trijų reikalingų pa
rašų. tada viskas būtų tvarko
je, nes būtų įstatymo reikalau
jamas parašų skaičius, neskai
tant tamstos parašo. Tamsta 
sakai, kad buvo pakviesti du 
kiti liudininkai. Jei. be jų pa
sirašė ir testamentą sudaręs 
žmogus, tada tamsta palikimo 
nenustotum. Tačiau jei tamstos 
parašas buvo vienas iš trijų, 
tam.ta nustojai savo palikimo. 
Matyti, taip įvyko, nes advoka
tas tamstai pranešė, kad negau
si savo palikimo. Man supran
tama. keks tai skaudus smūgis, 
bet. deja, nieko geresnio ne
galiu pasakytu. Dėdės pažadai 
ir liudininką’ šiuo atveju tams
tai nepadės.

Po 3 dol — A. Dazilis. Detroit. 
Mich. P. Machulis. Baltimore. Md. 
K. Vildžius. Eathesda. Md.. M. 
Dumblis. A. Garliauskienė. V. Avi
žiena. S. Valkavicius. E. Szmidt. 
A. Snieėkienė. C. Johnson. J. Linu
kus. Kun A. Norius. A. Micke* i- 
Cius. S. ZebertanCienė, O. Danise- 
viCius. E. Wilchinskas. J. Kranklys. 
Pocius Brooklvn. N.Y. V. Mo-
tiekaitis Whittier. Calif.. J. Že
maitis. J. Ciplys. F. Gudiškis, —Wa 
terbury. Conn.. Z. Gavėnas, East 
Hartford. Conn.. B. Strimaitis. Ham
den. Conn., T. Ločionis, New Bri
tain. Ccnn.. A. Deikis. Stamford. 
Conn.. J. Vaišnys. New Haven. 
Conn.. J. Matcunas. Manchester. 
Conn. J. Dapkus. Hartford. Conn , 
A. Jaras — Kenosha. Wise. K. 
Grajauskienė. Scarborough. Ont.. 
Canada — B. Užusienis. Chicago. 
Ill.. A. Žukauskas. Oak Park, Ill., 
V. Naviekienė, East Chicago. Ill.. P. 
Deltuva. Rockford. III.. J. Sadeitis, 
Chicago. Ill.. J. Jakeitis. Flushing. 
N.Y.. S. Ramoška. Hempstead. N. 
Y.. A. Biela New York. N.Y., G. Ka_ 
tiles. Richmond Hill. N.Y.. J. Pronc
kus. Methuen. Mass.. ,R. Savuki- 
nas. Newburyport. Mass- S. Lauri
naitis. Sunderland. Mass., U. Rai- 
žis. Northampton. Mass., A. Anu
žis. Worcester. Mass.. P. Juronis. J. 
Treinavic’ius. Brockton. Mass.. T. 
Janukėnas. A. Andriulionis. M. Ve- 
ni$. J. Razvadauskas. A. Neviera. 
S. Grigannvic ius. So. Boston. 
Mass.. J. Rusas -- Providence. R.I. 
P. Kirslys. Elizabeth. N.Y.. B. Co- 
VALESKY. M.D.. Dover N.J.. I. Ma
tulis. Newark. N.J.. S. Grinevich. 
Harrison. N.J.. A. Diškevich. May
wood. N.J.. J. Spranaitis. Paterson 
N.J.. B. Macijauskienė. Kearnv. N. 
J.. A. Žukauskas. Matuchen. N.J. L. 
Sledzaus. Matawan. N J.. A. Legis. 
So. Orange. N.J. J. Dailyda. V. 
Tumnienė. S. Swidas. G. Leiga - 
Woodhaven. N.Y.

i Siuskite į Lietuvi} ir SSSR
i DOVANŲ SIUNTINIUS
I — gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 

Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

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

Cor. DELANCEY. N. Y. C.

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

j S. Becke-nsteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

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

Atsineškite šį skelbtiną, kuris bus ypatingai Vertint'’s! i

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės j
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad salėtume geriau 

patarnauti Elijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti, j
I

------------- - --- ------:--- -- --------------- - ~

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

i j
i Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
; šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 1 
į šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- | 

tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite! •

! SUPERIOR PIECE GOODS CORP. |
; Tel. AL 4-8319 « 200 Orchard St., New York. N.Y. 10002 '

A.Š., Massachusetts

L,e.uv»J JxatahXu; Mo’.crj s-gos z9 kuopos parcng.mc v«. undz.o 2- Aprci.A.n.o j s;, c.
Nuotr. R. Kisieliaus

i PIRMAUJANTI.DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 

VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WrBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

, Mūsų krautuvėse Iriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpini. įvairiausios mėsos, lietm iška duona ir kiti nmcb’kta’

— įsitikinkite'

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

<Tarp 85 - 86 g-vlip I Flushinge — 4106 Main Street — HI 5-2552
I Ridqewoone — 56 54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 I Jackeon Heights — 82-10 37th Avenue
; . Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210 | — 06 5-11M i Į

Parduodamas Upstate — 
West Borokvllle 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.

Ieškom moteri kuri galėtu 
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.

Po 2 dol. — A. J'.ir^ela — Broo
klvn. N.Y.. V. Rom.nnn« — Wilkes 
Barre. Pa.. V. Norvaišienė. Dor
chester. Mass., p. Baltakis/ Tako- 
ma Park. Md.. P. Spetvla. Spring- 
fie’d. Ill.. E. Linus. J. Kižv< - 
Chicago Ill.. V. Žukas No. Kalen
dom N.J.. A. Vasaitis Hvnttsville. 
Md . K. K-iz’auskns. M. Šimkus. 
Baltimore. Md.. J. Fil’nauski'nė. 
Watertown. Conn.. Z Steponavičius 
Stamford. Conn.. R. Samulis. Him- 
den Conn.. A. Dailidis W. Hart
ford. Conn. G Klimas Vero Bench 
Fla.. P. Karaliūnes. St. Peterburm 
F>n . M. Staris. C’enneater./Fla . V. 
Balsys F Karmazinas. P. .T’vlC- 
kas. Woodhaven. N.Y.. A. Diskė- 
ms. Mavwood N J.. A. Bilaitįenė. 
Ken’-n'- N J R Rnh«»ekv. R. Šlepe- 
t'-s. T.inden N.J., J. Matuza. 
Elizabeth. N.J.

Po 1.50 dol — J. Levinas. Brigh
ton. Mass.. V. Trečiokas, New Bri
tain. Conn.

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

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

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

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 & vai. vakaro.

WHITE HORSE TAVERN
baras-restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

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

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tiipti 100 dalyviu

Po 1 dol. — F. Linais. E. Galvi- 
clis. A. Kulpanas. P. Liauba. V. Dai
nys. P. Kleoonis. K. Dūda. B. Kruo
nis. A. Dnika. S. T.eimonas — So. 
Boston. Mass.. S. Martišauskas — 
Brighton. Mass.. O. SlenaviCius. 
Centerville. Mass.. V. Galoškas. M. 
Wazinskas. A. Saikimas. Dorches
ter Mass.. P. Kadaitis. S. Klevas. 
J. Saras. Cambrid^e Mass. P. Bo- 
levičienė A. Barulis. Brockton. 
Mass.. E. Tnmalanno'e. Worcester. 
Mass.. R. Artin — Methuen Mass.. 
J Stepanovich Lowell. Mass.
J. Kuodis. Arlin<rton Mass.. J. Zn- 
vadskns Haverhill. Mass.. J. Ai ms- 
kms. M'lclen. Mass A. Pozni'k, 
North Chelmsford Mess., .M. Vnr- 
aneckas, Wnviand. Mass., s. Mi’ei- 
kn Rnndo'nh. Mass. J. Nnikelis. 
Millbury Mass.. V. Zenkus. W. 
Bridgewater. Mass.. P Urban Pitts- 
fiedd M'ss.. E. Jurgaitis. C’arendon 
Ttiiis. III.. P. Jonikas. Danvers. 
Mass.. A. Nagys. I>emont. Ill.. D.

(nukelta į 7 pal.)

IONG ISLAND 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos oa- 
lima tuo; jsiqyti. Priimam 
užsakymus pamatyti pa
gal pirkėjo noru<; ant mū- 
'u arba pirkėjo žemės. 
Statybą atliekam sąžinin
gai pagal susi+arimą už 
'abai prieinama kainą. • 
Mos patys perkame L. I. 
žemės sklypus • Visais 
reika’ais kreiptis pas sta
tybininką Andriy Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864

206 East 86th Street

New York. N Y
Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer 
^KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. PP 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakartenė

WHITER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAI
Savininkas

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

1883 MADISON ST RE Ei
BROOKLYN 27, N V

< 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

t

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21. N. Y.
340 Grand Street. Brooltlyn II, N. Y.
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y

Td VI 9 5077
Tel STagg 2-4329

Tel 441.4554

ANTANAS VAITKUS, vedėjas

P

Papigintomis kainomis priimame •ižsakynuis

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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<4 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

I C C Federation organas, Fern- 
schaeh 4/65. skelbia, jog IV pasau
lio p-bių laimėtojams: V. Zagarav- 
skiui. G. Borisenko ir Romanui Ar
lauskui suteiktas didmeistrio titu
las.

Kazys Škėma, pr. metų Motor Ci
ty varžybų laimėtojas, šių metų var
žybas baigė antruoju su ' 8 tš. Lai
mėjo Driscol su 9-1; jis tepralaimė- 
jo Škėmai.

Huron Valley p-bes laimėjo Chi
cago* čempionas Formanek, surin
kęs 5-0 taškų; Kazys Škėma. M. 
Pence ir D. Kerman po 434 tš. Ilga
metis Michigano meistras Stolzen- 
berg. Dr. Poshel ir kt. liko žemiau.

Boston Sunday Globe, bal. 25 d., 
atžymėjo stipriau pasireiškusius 
Massachusetts moksleivius - šach
matininkus, jų tai-pe Kęstutį Makai- 
tį (Algio brolį). Moksleivių varžy
bas laimėjo jaun. grupėj K. Pron
sky. vyresnių — A. Abate" ir M. 
Duhm.

N. Anglijos mėgėjų p-bes Bostone 
laimėjo Carl Wagner (HIT), suko
ręs 6-0 tš., D. Scheffer ir H. Dondis
(abu Cambridge) po 5-1, Jurijs Oz- 
,ols (Lietuvių komandos talkininkas) 
ir Richard Collins, Portland, po 4*4 
tš. Dalyvavo 60.

Rom. Arlauskas mus informuoja, 
kad Adelaidės Vytis į Pietų Austra
lijos komandines varžybas įkelia 5 
komandas! Visos komandos stipres
nės, negu pernai. Tai jų vadovo — 
P. Lukošiūno nuopelnas.

Lietuvos pirmenybėse pirmauja 
jaunas kandidatas į meistrus J. Rid- 
zvanavičius. Kaunas. Po 9 ratų jis 
turėjo 7-2 taškų, V. Mikėnas ir Koz
lovas po 5’4 (D. Po 11 ratų: Rid- 
zvanavičius ir Mikėnas susilygino, 
abu turėdami po 734 taškų. Vista- 
neckis varosi nekaip, praradęs yra 
6 tš.

Mar Del Plata turnyrą laimėjo M. 
Najdorf. JAV atstovas Paul Benko 
pasidalino ketvirtą vietą.

Pasaulio kandidatų varžybose — 
Spaskis 434, Keresas 334. Jiedu 
žaidžia Rygoj. Maskvoj, Geleris 34 - 
Smyslovas 34- Trečioji partija ati
dėta pirmojo naudai.

Zagreb, Jugoslavija. — Pirmauja 
Portisch ir Larsen su 434 tš., Pet
rosjan ir Uhlmann po 4, Gligorič 3 
(1), Bronštein 3. Kaip einasi JAV 
atstovui A. Bisguier žinių neturime.

Moteris pageidauja draugės, 
kuri sutiktų drauge gyventi. 

: —Yra-o gražūs—kambariai. Atski
ri įėjimai. Su visais patogumais. 
Gražioje vietoje prie parko, 
Woodhavene. Telefonuoti po 6 
vai. vak.: HI 1-6912.

Parengimai New Yorke
Gegužės 2 — “Brandos atestatas” 

vaidinamas Darbininko parengi
me šv. Tomo parapijos salėje — 
Woodhavene.

Gegužės 2 — A.L.K. Moterų S-gos 
apskričio suvažiavimas ir 50 m. 
sukakties minėjimas su paskaita 
ir programa Aušros Vartų par. 
salėje.

Gegužės 9 Skautų sueiga Moti
nos dienai paminėti Apreiškimo 
parapijos salėje.

Gegužės 15 — Operetės choro me
tinis parengimas Apreiškimo pa
rapijos salėje.

Birželio 5 — Brooklyno šešt. Lith. 
Maironio vardo mokyklos 15 me
tų minėjimas—vakaras Apreiški
mo par. salėje.

Birželio 13 Lietuvių diena pasau
linėje parodoje: pamaldos Vatika
no koplyčioje ir programa New 
Yorko pavilione.

•
Numatomus pranešti

S. DZIKIT. 89-17 97th St.. Wood
haven. N.Y. — tel. VI 7-5113.

Brockton, Mass. Kovo 28 įvykę pietūs seserų statybai paremti davė 37,000 dol. aukų. Pietų rengėjai iš k. į 
d.: adv. Jonas J. švagždys, seserų rėmėjų pirm. kun. Albertas Kontautaš, vicepirm. Julija Jakavonytė, vie
nuolyno viršininkė M. Elzbieta, adv. dr. A. L. Kapochy.

ŠAUNUS
Waukegan, III. — Šiemet ba

landžio 18, Velykų pirmą die
ną, teko išgirsti šaunų Wau- 
kegano lietuvių parapijos cho
rą.

Nedidelė šviesi ir jauki Wau- 
■kegano lietuvių bažnyčia. Tik 
įžengus nuteikia maldai. Deja, 
melstis negalėjau. Turėjau pa
klausyti puikaus choro giedoji- - 
mo. Choras moka devynerias 
■mišias. Velykoms buvo pasirin
kęs skambias melodingas Šv. Le
onardo mišias.

‘Kyrie’ solo giedojo Fl. But
kus. Tai stiprus gražaus temb 
ro dramatinis sopranas. Su jaus
mu ir nuotaika išpildė savo 
partija.-

Tenoras K. Lašaitis solo gie
dojo ‘Gloria’. Taip pat gražus 
balsas. Tik gal per daug sten
gėsi tyliai giedoti viršutines 
gaidas. Nuo to nukentėjo bal
sas ir meliodija.

PADĖKA
L.K. Moterų Sąjungos vardu 

dėkojame už atsilankymą tra
diciniam Velykų stalo pobūvy
je, pasakytą kalbą bei globą di
džiai gerb. klebonui kun. Nor
bertui Pakalniui ir kitiem dva
sininkams bei svečiams ir vieš
nioms už dalyvavimą. Progra
mos vedėjui Romui Keziui. Me
ninę programą suorganizavu
sioms ponioms J. Gerdvilienei 
ir A. Radzivanienei. Jaunimui 
išpildžiusiam menišką progra
mą: J. Mattheus, P. Čepulytei, 
Janakauskui. P. Vainiui, P. 
Sandanavičiui ir J. Gerdvilie- 
riei, kuri paskaitė iš savo no
velių ištrauką didžiųjų išveži
mų prisiminimui. Dėkojame pri
sidėjusioms ponioms su dova
nomis prie laimėjimų, šeiminin
kėms, patarnautojoms, bilietų 
platintojoms ir visiems bei vi
soms kuo nors prisidėjusioms 
prie šio pobūvio, nuoširdžią pa
dėką reiškia

Pirmininkė ir Valdyba

CHORAS
Choro giedojimas pasigėrėti

nas. Gerai išlyginti ir gražūs 
visi keturi balsai. Kiekvienas 
akordas skambėjo ryškiai. Jaut
ri dinamika, niuansai. Tarp 
vargonų ir choro puikus darnu
mas; tiek vargonai, tiek choras 
savo partijoje jaučiasi stiprūs.

Vargonininkas Kenn Arber, 
techniškai grojo gerai, tik kar
tais truputį per stipriai nustelb
damas chorą. Vargonininkui ir 
choristam nuoširdžios padėkos 
nusipelno.

Garbė klebonui, kunigams 
ir visai parapijai.

Z. Snarskis 
Worcester, Mass.

Išnomuojamas 5 kambarių 
butas City Line rajone. Kam
bariai šviesūs pirmame aukšte. 
Skambinti telefonu VI 6-5447 
po 6 v. vakaro.

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

Aukos Darbininkui
(atkelta iš 6 psl.)

Sabalis, Cicero. III., F. Pūkas. No. 
Chicago. Ill.. J. Baužys. J. česna. 
T. Kojelis. A. Juodka. S. Deržins- 
kas. E. Vilimaitė. P. Krajauskas. 
Chicago. Ill.. O, Baltrušaitis. V. 
Blauzdžiūnas. E. Slivinskas. P. Gu- 
reckas. V. Kuzmickas , Waterbu
ry. Conn.. A. Vitkus. G. Rutkaus
kas. A. Kainauskas_ J. Eeniunas. 
Hartford. Conn.. A. Kelminskis. P. 
Furmonavičius. E. Hartford. Conn. 
R. Baxter. A. Empekeris. New Bri
tain. Conn.. K. Mielinas. Thompson
ville, Conn.. P. Balinskas, Bridge
port. Conn., J. Morkienė, Manches
ter. Conn.. K. Jakutis. Stratford. 
Conn., J. Masiulis. New Haven. 
Conn., J. Sniečkus. Wolcott. Conn.. 
G. Kizis. Wapping. Conn. V. Gam- 
ziukienė. Buffalo. N.Y.. M. Zdane- 
vich. Middletowh. N.Y.. D. Bulga- 
ris. R. Gibowich. Bronx. N.Y.. K. 
Praleika. Little Falls. N.Y.. W. La
butis. Yonkers? N.Y.. S. Gobis. Am
sterdam. N.Y.. K. Zlotkus. Roches
ter, N.Y.. A. Pabrėžis, Los Ange
les. Calif., A. Kikutis. Manchester. 
N.H., V. Rastonis, Providence.
R.I.. E. Krapaitis, Picton. Ont. Ca
nada. P. Kazlas. Marion. Ind.. B. 
Saldukienė. Washington. D.C., A. 
Dubinskas. Baltimore. Md.. J. 
Ruzas. P. Sejonas. I. Muliolis — 
Cleveland. Ohio, A. Bridžius. Apple 
Creek. Ohio. A. Navaliauskas. Lo
rain. Ohio. J. Sadauskienė — Ma- 
honoy City. Pa.. J. Spakauskas — 
Allison Park. Pa.. .N. Danilevic. P. 
Surius. A. Danta, Phila. Pa.. J. Stri
maitis. A. Rudzitas. M. Pavalkis. 
Elizabeth. N.J.. A. Arminas. T.
Grybowski, Kearny, N.J.. A. Sku
čas. Plainfield. NJ.. M. Mikolaitis. 
Cherry’ Hill. .N.J.. Mr. Mrs. Kon- 
tautas. Clifton. N.J.. K. Bakšys. 
Ridgefield. N.J.. V. Čižiūnai, Pater
son. NJ., S. Valikonis. Cliffiside. 
N.J.. K. Ivoskas. Fairlawn. N. J.. 
M. Kanapimkienė. Maspeth, N.Y.. 
A. Nadzeika, Glen Oaks. L. I. N.Y. 
J. Chapukas. Middle Village. N.Y. 
A. Jonynas. Rego Park. N.Y., R. 
Petrikus. Ridgewood, N.Y.. M. Ma- 
tusaitis. S Lauras. H. Davalis. K. 
Kazakevičius. K. Ručinskas. A. Ste- 
ro. E. Čiurlys. K. Būdvytis. V. Ver
šelis, J. Obelenas. S. Vielis. Broo
klyn. N.Y, J. Lopinckas. V. Vilku- 
taitis. S. Kreivėnas. J. Tydecks. H. 
Butkus. J. Ališauskas. J. Liogis- - 
Woodhaven. N.Y. V. Krivickas. J. 
Bartkus. M. Fiores. V. Vaičiulis. 
P. Guobis. A. Radztvanienė. B. Rad- 
zivanas, J. Skobeika — Richmond 
Hill. N.Y.

Visiems aukotojams nuoširdžią 
padėką reiškia

Darbininko Administracija

AUTO SERVICE

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

ROCKET TRANSMISSIONS INC.
Rebuilders of all Types of Automatic 

Tranmissions
2319 McDonald Ave.

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

ES 5-3333 Ask for Paul Lamarch

TRAVEL

MARIE BRITT TRAVEL 
SERVICE 

VACATION - HONEYMOON 
Specialists

Resorts - Cruises - Tours 
All Travel Services 
Hotel Reservations 

252 East 51st Street 
New York City

Phone: PL 2-3870

Honeymoons and Vacations
7 Days and Meals

Jamaica ..................... from S59—
Nassau .........    ” 51—*
Puerto Rico ..................... ” 48—
Miami .................................. ” 21—
Includes hotels and transfres per 
person-Double. Occupancy-plus Air 
fare Tours - Cruises - Airline tick
ets Steamship - Resorts - Car rent
als anywhere in the world.

Bonanza Travel Service 
342 Madison Ave. (44th St.) 

New York City MU 2-8222

HOTELS

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

RESTAURANTS

For Better Weddings 
and Weekend Dancing

TUXEDO BAU ROOM 
210 E. 86th St. and 3rd Ave 

New York City 
RE 4-7335

PRINTING

INTERNATIONAL 
PRINTING CO.

197 E 4th Street 
EVERYTHING FOR 

THE PRINTING LINE 
Call OR 3-1830

DISPLAY

JOE & PAUL Shoe Rebuilding
Expert Repairing 

Come in and see us. 
81-05 Roosevelt Ave. 

Jackson Heights N. Y.
Call HA 9-3417 ask for Joe & Paul

McCarthy floor covering
128 Lincoln Ave.

Open 6 days a week. Friday until 
9 PM. 9x12 Vinyl Rug $10.50. We 
cater to all your needs. Special con
sideration to religious groups.

Call YU 7-3646

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

š-štadienials iki filmo* jmbaigos: 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, balandžio 30 — iki 
Trečiadienio, gegužės 5, 1965 

Linksma, melodinga filmą —
"UNS GEFAELLT DIE WELT”

Vaidina:
T. Kiippers. K. Heintel, E. Mangold 

Priedinė filmą:
“Urlaub auf Ehrenwort”

Ir vėliausią vok. įvykių apžvalga.

SERVICE

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.

ROBERT E CURRENTI
Painting - Plastering - Carpentry - 
Tile work. All work done at reason
able prices. We guarantee all our 
work. Special consideration to re
ligious groups. Call UN 3-4764 — 
2S06 Wellman Ave Bronx.

Outstanding Custom Tailoring Cus
tom Tailor of Mens Clothes with 

material or own material All work 
done at reasonable prices We guar
antee all our work MR. A. MUŠTO 
4131 Digney Ave near 233rd Street 
Bronx N.Y. FA 4-8958

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

POODLES are loverly AKC CH 
pedigrees top quality only 1 Black 
Pocket Toy Female - 1 Chocolate 
Toy Female all shots and trained 
3 3s months old also others Studs 
private call ST 6-4503

STAMPS

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.

STORES

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

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

TOURS

CASSER TOURS
“One of America’s Largest 

Operators of Tours” 
Comfortable - Modem 

Charter Buses for all Occasions 
GROUP TRAVEL 

Anywhere in America 
One Day - Week End or longer 

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

BRyant 9-1000

HAIR STYLISTS

THOMAS BARATTA 
Hair Stylists

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

Barbara Jones, the 15-year-old who wrote •‘Special Delivery From 
Heaven.” represents the youth of America in whom the late Presi
dent John F. Kennedy had such confidence. Her poem expresses 
what all of us feel about our late President.

Portion of Proceeds to J. F. Kennedy Library Fund

MEMENTOS — 7172 transit, Williamsville N.Y. 21
Please send me ........................ KENNEDY POEM(S) at $1.95 each.
Name ...... ............................................ ..................... „..........................................
Address ............ ,...................................................................................................

City............................................................ Zone......................  State..............
I enclose: □ Cash Q Check Q Money Order

TO PLACE
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

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.

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

Italian-American Clientel 
Established over 1-1 years. 

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

REAL ESTATE

Canarsie — 1 family semi-detached, 
634 rooms. 134 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. S3000 down

SAN SABASTIAN 
993 - 1610

SOUTH MAPLE REALTY INC.
Mortgages — Appraisals 

Buy — Sell — Trade
Phone EM 5-1670 

Philadelphia WA 2-4024 
Seming the Greater Camden Area 

1448 Haddon Avenue
Camden, N. J.

WEDDING-

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

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 34 of retail price 
in this area’si largest collection of 
Bridals. Latest Brides-Maid’s gowns. 
Phone Marion (516 ) 265-0616.

A. AHDUIUSXEVICI’JS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

“VENTA”
Heme 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. BAND2IUKAS 
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) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Baitas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

Sahnskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVE.
cne Forest ParKwnj štai?.., 

WOODHAVEN N V 
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto daly.se: veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

INC.
E. JOSEPH ZEBROWSKI 

Laidbturiu direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

su Air Condition
23 E. 7th St., New York 9. N. V 

GRamercy 5-1437

KARTONAS j
UNERAL HOME 

280 CHESTNUT STREET 

new Britain, coNN. 
Tel. BA 9-1181

CIRROI.
FUNERAL HOME: Inc.

PETRAS KARALIUS, sav.
Laidotuvių direktorius 

ir balzamuotoias .
74 PROVIDENCE š+. 

Worcester, Mass.
PL 4-8757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną (r naktį 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

daly.se
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DARBININKAS
NEW Yomih
NAUJIENOS,. At™,;

Maloniai kviečiam atvykti i 
mūšy rengiamą vakarą, gegu
žės 2, sekmadieni, 4 vai. po
piet šv. Tomo parapijos salėje 
(8 8th St. ir Jamaica Ave., 
Woodhavene).

Šio vakaro atrakcija — L.’ 
Fedoro 3 veiksmy pjese "Bran
dos atestatas''. Režisuoja A. 
Gustaitienė, vaidina Bostono 
dramos sambūris.

Veiks lietuvišky plekšteliu 
bei knygy spaudos kioskas. Bus 
galima užsimokėti Darbininko 
prenumeratas arba laikrašti už
sakyti Naujiem skaitytojam 
pirmiem metam 5 dol.

Laukiame visy spaudos rė
mėju ir geradariu. Savo atsi
lankymu paskubinsite kuriamo 
New Yorke lietuviško kultūros 
židinio darbus.

Laukiame visy
TT. Pranciškonai

Sol. Arnoldas Voketaitis su 
grupe Metropolitan Opera Na
tional company dainininkų ge
gužės 3 8:30 v.v. dainuos Vals
tybės departamente Washing
tone prezidentui Lyndon B. 
Jchnsonui ir jo svečiam.

L.K. Motery 29 ku;pa gegu
žės 2 sekmadieni Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje užprašė 
10 vai. mišias už mirusias na
res. Po 11 vai. mišių bus bend
ri pusryčiai. Narės ir viešnios 
prašomos dalyvauti.

Maironio mekykta praneša ir 
kviečia visus dalyvauti birželio 
5 d. 7 v.v. Apreiškimo parapi
jos salėje, kur bus rengiama: 
1. mokyklos 15 darbo metų mi
nėjimas. 2 mokyklą baigusių ir 
jų tėvų bei buvusių mokytojų 
susitikimas ir 3. šių metų abi
turientų išleidimo axtas. Po iš
kilmingo akto bus vaišės, šo
kiai. Visu.mc.iė kviečiama at 
silar.kyti ir pasidžiaugti mūsų
3 .» -ilfi ;.

Inž. Jcr-es ir Nijolė Utenai 
iš P aiuvievy I.cng Island. Ve
lykų ate .o ...n buvo išvykę į 
Jamaica bei kitas Karibų salas.

TRAGIŠKAI ŽUVO 
R. JAKELAiTiS 

Raimundas Jakelaiiis, šv. Jo
no universiteto studentas, tra
giškai žuvo auLmcbilio katas
trofoje balandžio 28 d. 2:25 
ryto Linden Blvd, ir Amber St. 
Jo vairuojama mašina atsitren
kė i gaisrininkų aliarmo stul
pą, paskui Į medi. R. Jakelai- 
tis žuvo vietoje. Su juo važia
vęs studentas, ispanas, mirė nu
vežtas ligoninėn. R. Jakelaitis 
žuvo eidamao 21 metus, buvo 
baigęs Šv. Antano g:mnaziją 
Ke.nnebui kporie 1962. Tėvai 
gyvena Woodhavene. Pašarvo
tas šalinskų laidojimo istaigo - 
je. Atsisveikinimas penktadie
nio vakare. Laidojimas iš Ap
reiškimo par. bažnyčios šešta-^ 
dieni 8:15 v.r. Jo nuotrauka d 
7 psl. ’

Prie Velykų stalo LMA parengime balandžio 24 Came gie Endowment salėje. Iš k. j d.: dr. M. Kregždienė, J. 
Audėnas, L. Bieliukienė. kons. A. Simutis, St. Rūkienė , gen. kon. V. Stašinskas, p. Simutienė, Budrienė.^

f

A

Redakcija 
Administracija 
Spaustuvė 
Vienuolyna> ............«

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 2-6916
GL 5-7C68

Lojalumo parade lietuviai šį
met dalyvauja kartu su latviais 
ir estais. Rinktis reikia šį šeš
tadienį penkiolika min. po pir
mos 91 gatvėje, tarp Lexing
ton ir Park avenue. Visus lie
tuvius kuo gausiausiai dalyvau
ti kviečia New Yorko Ameri
kos Lietuvių Taryba.

L. K. Motery Sąjungos 12 
kuopos suvažiavimas įvyks ge
gužės 2. 1 vai. New Yorke, 
5070 Broom St.. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Suvažiavime 
bus mokyt. Gerdvi’ienės paskai
ta ‘‘Ko visuomenė reikalauja iš 
moters”. Po paskaitos bus me
ninė programa, kurią atliks mo
kyt. .T. Dzikienės vadovauja
ma mergaičių kanklininkių tru
pė. Po to bus pietūs ir kavutė. 
Visus maloniai kviečia dalyvau
ti.

Romuvos knygynas veikia 
Woodhavene. 84-20 Jamaica 
Ave.. Forest Parkway stotis, 
netoli Šalin:kų laidojimo koply
čios. Telefonas VI 6-4226. Kny
gyne galima gauti naujausių 
knygų, plokštelių. įvairios spau
dos. Atidarąs: pirmadieniais, 
antradieniais, trečiadieniais 11 
r. iki 7 v.v., ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais 11 
v. r. iki 9 v.v.. Sekmadieniais 
ir šventadieniais knygynas už
darytas. Knygynui vadovauja 
Josephine Galminas.

Mažoji dainininkė Janina Mathews dainuoja “Supinsiu dainužę” LKM 29 
kuopos parengime balandžio 25 Apreiškimo parapijos salėje.

Nuotr. R. Kisieliaus

Atvelykio vaišes
(atkelta i.< 5 psl.) 

jos tėveliai, bet ir visi susirin
kusieji.

Ateityje mūsų augančioj! kar
ta gal matys žvaigždžių tarpe 
ir mažąjį deklamuotoją Arūną 
Jankauską ir jaunąjį iškalbingą 
Petrą Sa.idanavičių. Busimieji 
muzikai, akordeonistas Petras 
Vainius ir pianistė Rita Čepu- 
lytė, kuri dar priedo lanko 
baleto studiją, kada nors pra
džiugins mus savo gabumais. 
Programą paįyairino J. Gerdvi- 
lienė. parkaitydama ištrauką iš 
savo novelės “Per klaidą”.

Sveikinimo žodį pasakė Šios 
parapijos šeimininkas kun. N. 
Pakalnis ir kuopos dvasios va
das kun. A. Račkauskas. Visą 
šios dienos programą pravedė 
R. Kezys. užbaigdamas meninę 
dalį linksmu falijetonu. Vaišių 
metu visą laiką skambėjo juos
telėj įgrota lietuviška muzika, 
kurią tvarkė J. Malinauskas. 
Jis jau nebepirmą kartą patalki
ninkauja.

Po kuopos pirmininkės O. 
Kubilienės padėkos žodžio vi
si svečiai linksmi ir patenkinti 
praleistu jaukioj aplinkoj laiku 
skirstėsi namo, šios vaišės lai
kytinos pavykusios. Atsilankė 
daug N.Y. žymiųjų visuomenės 
veikėjų ir darbuotojų. (rp)

Veronikai ir Jonui Rūteniam 
balandžio 22 suėjo 30 metų ve
dybinio gyvenimo. Jų vaikai — 
Gražvydas, Vida ir Margarita 
— suruošė tėvams netikėtą po
būvį. sukviesdami gimines ir 
artimuosius.

Sportininkų tradicinis pavas
ario balius bus gegužės 1 Lie
tuvių Atletų Klubo salėje.Vaka
ro pradžia 8 vai.

Sesuo Nikodemą, Apreiškimo parapijos mokykloje dir banti nuo 1914 mėty, atšventė savo sukaktį. Dešinėje 
— parapijos klebonas kun. N. Pakalnis. Nuotr. V. Maželio

KAS IR KUR VAIDINS ATESTATU?
Šį sekmadienį gegužės 2. šv. 

Tomo salėje matysime nuotai
kingą 3 veikimų vaidinimą — 
Brandos atestatą. Vaidina iš 
Bostono atvykęs lietuvių dra
mos sambūris. Viso atvažiuoja 
15 asmenų.

Šis sambūris ne kartą lankė
si New Yorke ir Darbininko 
vakaruose vaidino su dideliu 
pasisekimu. Sambūriui vadovau
ja režisierė Aleksandra Gustai
tienė. Administruoja jos vyras 
Antanas Gustaitis. Režisierė sa
vo aplinkoje ieško tinkamiausio 
žmogaus, kuris savo laikysena 
ir išvaizda geriausiai išreikštų 
pasirinktą vaidmenį. Tuo būdu 
kiekvienam pastatymui surenka 
labai įdomių vaidilų, o pačiam 
veikalui suteikia daug spalvin
gumo ir ryškiu charakterių.

Apreiškimo parapijos 40 v. 
atlaidai prasideda šį sekmadie
nį, baigsis antradieni. Mišparai 
7:30 v.v.

Dr. V. Vygantas, Pax Roma
no pirmininkas, lankėsi Pana
moje ir tarėsi su vyskupu, glo
bojančiu P. Amerikos studen
tus.

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORT, ME.

Metinė išvyka i pranciškonų 
sodybą bus birželio 11-13. Au
tobusas išvjks 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 nakvynė 
vienam asmeniui 30 dol. Veš 
tik vienas autobusas, kitos iš
vykos šiais metais nebus. Kas 
norėtų važiuoti."prašoma kreip
tis į Darbininkė administraci
ją 910 Willoughby Ave., Broo
klyn. N.Y. arba skambinti GL- 
2-2923, vakarais GL 5-7068.

i Maloniai kviečiame atsilankyti į Į Bostono dramos sambūrio vaidi-

DARBININKO
VAKARĄ BRANDOS ATESTATAS

Režisuoja Aleksandra Gustaitienė
gegužio 2, sekmadienį, 4 v. popiet 

Šv. Tomo parapijos salėje 
88th Street ir Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y.

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

Įeinant aukojama 3 dol.
rezervuotos vietos 4 dol

studentams 2 dol

Veiks spaudos kioskas, bus naujy knygy ir muzikos plokšteiiy

Spalvingai ir įdomiai jos buvo 
pastatyta Raudonasis vynas, 
Vincas Kudirka. Neužauga ir k.

Brandos atestate vaizduoja
mas gimnazijos gyvenimas, pi
nama nedidelė meilės intryga. 
Veikalas patraukia savo papras
tumu ir savo šiltumu. Į lietuvių 
kalbą jį išvertė latvių rašytojas, 
gerai mokąs lietuviškai, lietu
vių bičiulis Emilis Skujeniekas.

Vaidinimas bus visiem lietu
viam gerai žinomoje vitoje— 
šv. Tomo parap. salėj Wood
havene, ten kur paprastai pas
kutiniu metu vyksta Darbinin
ko parengimai. Salė gerai pa
siekiama. Traukiniu važiuojant 
išlipti arba Forest Parkway ar
ba Woodhaven Blvd, stotyje. 
Salė yra Jamaica Ave. ir 88 St. 
Pradžia lygiai 4 vai. popiet.

Iš Brandos Atestato vaidinimo — Zarankaitė (stovi), Ausiejūtė.
Nuotr. B. Kerbelienės

Sekmadieni, gegužės 2. Liet. 
Pil. Dr-jos salėje 4 vai. popiet 
įvyks solisčių Prudencijos Bič- 
kienės ir Stasės Daugėlienės 
damų, arijų ir duetų koncertas. 
Koncerto pelnas skiriamas jau
nimo stovyklos įrengimui Put
nam. Conn. .

Kun. A’binas Janiūnas ba
landžio 25 Brocktcne įvykusia
me N. Anglijos apskrities Lie
tu v os vyčių seime, pakeltas į 
trečiojo laipsnio vyčius.

Baltijos ir Žalgirio skautų 
tuntų sueigoje balandžio 23 St. 
Suhalkevičienė mergaičių Balti
jos tuntą perdavė naujai tunti- 
ni-.kei Inai Ner.ortienei.

Motinos dienos minėjimą ruo
šia Pabaltijo moterų klubas ge
gužės 9, sekmadienį. Minėjimas 
prasidės mišiomis 10 vai. šv. 
Petro bažnyčioje. Mišių metų 
giedos solistas St. Liepas. Mo
terys prašomos pasipuošti tau
tiniais rūbais ir iškilmingai da
lyvauti pamaldose. Popiet 4 v. 
Lietuvių Piliečių Dr.-jos salėje 
meno programą išpildys lietu
vių vaikai, prauošti A. Gustai- 
tienės ir Kalvaitienės. Taip pat 
bus paskaita. F o minėjimo — 
vaišės.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjai amerikiečiu pavyzdžiu 
pirmą karta pabandė sureng
ti šimto dolerių aukos pietus. 
Pradėjus šį žygį, nevisi buvo 
optimistai, bet pastangos labai 
apsimokėjo. Kovo 28 į vienuo
lyno sodybą Brocktone pietum 
susirinko apie 330 asmenų. Bu
vo ir nelietuvių. Buvo ir tokių, 
kurie aukojo daugiau nei po 
šimtą dol. Viso surinkta 37. 
000 dol. aukų. Pietus organi
zavo ir juose dalyvavo Brock- 
tono, Bostono. Cambridge, Nor
wood©, Worcester! ir kitų vie
tovių lietuviai.

Šv. Petro parapijos banketo 
rengėjai prašo atsilyginti už bi
lietus. kad būtų žinomas daly
vių skaičius, kuriam reikia už
sakyti maistą.

Velykinė propaganda už Lie
tuvą. Katalikų centro vitrinoje 
dvi savaites buvo išstatyti lie
tuviškų kryžių ir koplytėlių 
drožiniai, didžiulis istorinis Lie
tuvos žemėlapis ir tautiniais rū
bais apvilkta lėlė (manekenas). 
Išstatyti darbai buvo prof. Ign. 
Končiaus, inž. E. Manomaičio 
ir Vac. Senutos iš Brocktono. 
Per tas dvi savaites parodą ma
tė didelė daugybė žmonių. Ta 
proga palankius lietuviam laik
raščių straipsnius parašė “The 
Boston Globe” ir diecezijos 
“The Pilot”. Parodą daugiausia 
rūpinosi inž. E. Manomaitis, 
kuris statydino .tas katalikų 
centro patalpas.

VASAROS ATOSTOGAS
praleisti be rūpesčių — sveikai. links
mai. įdomiai -- maloniai kviečiame

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietėje. 42 Beach St.. Monu
ment Beach. Cape Cod. Mass., Tel. 
759-3251 (Area Code #617I • Sa
vininkai patys svečius priima, pil
nai aprūpina ir lietuvišku nuoširdu
mu globoja. • CAPE COD žalumos 
grožis. ATLANTO vandens malo
numas, SILVER BEACH smėlio ty
rumas — žavi gamtos dovana, o 
Mėgėjų patogumui yra valtis - - žu- 
vavimui. sail-fish—buriavimui, ping 
-pong stalas, teniso aikštė, o Vaka
re tėvams išvykus, prižiūrimi vai
kai. Vasarvietė atidaroma birželio 
19 d. Užsisakyti galima jau dabar 
iš anksto šiais adresais:

IRENA VEITAS

72 Congress St., Braintree. Mass. 
Tel. 843-2146 

arba

MARIA LŪŠYS 
83-01 104th Street 

Richmond Hill, N. Y. 1 1418

Tel. 849-1193

Iki malonaus pasimatymo!

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923




