
Gromyki

IMIGRACIJA 1$ LENKIJOS

Gromyko atsilankymas Ro
moje ir de Gaulle vykimas j 
Kremlių vakarų Europoje su* 
tinkamas kaip įspėjimas peržiū
rėti savo nusistatymą Sovietų 
atžvilgiu net tiem, kurie laikė
si nuo Sovietų atokiai ar prieš 
juos. Tokia yra Ispanija. Ispani
jos generalissimus Franco ir

iki 1964L Jį kankino, kad išgatk 
tų pavardes katalikų, žydų ta 
kitų dvąsininkj^x kurie dalyva
vo slaptame religiniame susi
rinkime. Vurmbrand kaltino va
karų dvasininkus, kurie klaidi
na skelbdami, kad Rumunijoje

no liauja komunistinių 
režimų atžvagm-Kartaomeijei 
būsią prumtinn, :4MS tai nereiš
kia atsisakymo nuo antikomu
nizmo, o tik prisitaikymą prie

Amerikos atstovas Cabot Lod- 
ge, Jr. atvyko į Washingtoną. 
Kaip žinia, jis buvo paskelbęs, 
kad rinkimai labai netaiku. Tar
sis su vyriausybe.

Susimetusiam “dialoge” dėl 
kongresą novo atkreiptas dėme
sys, kad žridžių apie kongresą 
spaudoje buvo daug. Gal net 
perdaug — tokių, kurie tėra ra
ginimas. Raginimo bendri žo
džiai nuslenka pro skaitytojo 
akis ir nepaliečia minties nei 
širdies. Jei ko trūko, tai grei
čiau tokių žodžių, kurie būtų 
konkreti „ informacija. Konkreti

Pagal naują imigracijos įsta
tymą 5,000 lenkų, kurie buvo 
prašę imigracijos vizos, atsaky
ta nepatenkinamai, panaikinus 
tautines kvotas.

, Vokietija įspėjo savo turistus . |
Vokietijos vyriausybė paškel- tų agentai numatytam turistui 

bė Įspėjimą savo turistam po 
Sovietų Sąjungą, kad jie rizi
kuoja būti įtraukti Į šnipinėji
mą Spvietų naudai. Suminėjo 
dvi KGB (sovietų saugumo) prie
mones, kurias turi vartoti sovie-

PTOg- naujų sąlygų.DėMosin&trad- 
* ® jos, kurią pramatė Franco, tai
savęs Laikrašti mėgina ttap ą^Įntis:

Tpkiais pat argumentais bu
vo siekiama Vokietijoje komu
nistų partiją legalizuoti. Bet vo
kiečiai tada nesidavė apgauna
mi. '

dąt^. dar paragintume!
Uaknštį?” pridūrė. “Dar ir 

piniginės paramos nepakanka. 
Išlaidų numatyta 45,000, lig 
šiol teturim 17,000, o jaunimas 
iš kitur veržiasi — reikia jų ke
lionę paremti”.

O toks yra tikrasis noras ir 
tų, kuriem tas ar kitas nepatin
ka. Tai pozityvi, kuriamoji iš
eitis. Taigi ar mes galime šia 
prasme atvykstančiam jauni
mui padėti — kiekvienas ta-

šantažuoti: Įtraukti į santykius 
su moterim ir tada grasinti pa
skelbimu, antra — apkaltinti 
pinigų šmugeliu ar šnipinėjimu 
ir grasinti teismu. Tie dvejopi 
grasinimai turi priversti turistą 
sutikti šnipinėti. Įspėjo taip 
pat, kad viešbučiuose Įrengti ne 
tik mikrofonai, bet ir foto ka
meros.

a-

— Gub. Romney ir šen. Ja- 
vits minimi { kaip respublikonų 
kandidatai Į Baltuosius Rūmus. 
Juos bus stengiamasi nominuo
ti respublikonų konvencijoje. 
Pietų valstybėse auga Nizono 
Įtaka. Ten jis laikomas priim
tinesnių nei Romney.

Saigone tos paramos bent 20 
proc. išvagiama, išspekuliuoja- 
ma; ji nueina komunistam Į 
Cambodiją į Hong Kongą

“Saram Poloniae Millenium” — šventieji Lenkijos tūkstantiniai 
metai — tekis paraias yra po iiuo vaizdu. Tai lenku išleistas 

Romoje vokas, kurio dešiniajame kampe yra Vilniaus katedra. 
Apie tai plačiau sk. vedamąjį 3 pusi.

parduo
ti. Autobusai f automobiliai pa
keliui buvo tikrinami ir pasu-

Soų. Futarightas stiprėja sa- ti sau “pasaulinę misiją”. Kai 
vo aposįnjoje Amerikos politi- tokius nusiteikimus ėmė vyk- 
kai. Gegužės 5 Hopkins univer-' dyti Vietname, tai Saigoms pa- 
sitete jis apkaitino Ameriką virto Amerikos “prostitucijos 
“jėgos arogancija” noru savo namais”, nes žmonos ta dukte- 
jėgą laikyti dorybe ir prisiskir- rys daromos barų merginom

. amerikiečių karių pasismagini
mui. . .

Chteagou «rtdvy»kupae aug
ziliaras Bemard J. Shell bu
vo tykiu ir šv. Andriejaus 
parapijos klebonas. Sulau
kęs 80 metą jis dabar at
leistas iš klebono pareigų/ 
paliktas tik klebono titulas. 
Naujasis arkiv. Cody atleido 
apie 30 kleboną sulaukusią 
68-90 metą j'pensiją. Esą 
tam' reikalingi darbingi kle
bonai.

kami kitais keliais tariamai' dėl 
taisomų vietų. Nors trukdomi, 
katalikai susirinko Į čensta- 
chavą — apie 300,000 ir giedo
jo giesmę “Mes norim Dievo”.

„ Lenkipje—tokia laisvė tikėjimui
Lenkijoje krikščionybės iškil

mių dieną Čęnstachave, gegu
žės 3, komunistinė valdžia su
rengė visokių: kliūčių žmonėm 
nukeliauti į iškilmes. Gegužės 
3 buvo- paskelbta darbo die
na — tiek fabrikuose, tiek mo
kyklose. Keliose vietose buvo 
surengti minėjimai, kuriuose 
darbininkai turėjo dalyvauti. 
Varšuvoje buvo* Įsakyta taksi 
automobiliam suvažiuoti patik
rinimo; traukiniai nebuvo pri
statyti i stoti,'ff kasos langely 
paskelbta, kad jau viri bilietai 
esamiem trai

— Amerikos prekybininkų ir 
pramonininkų delegacija, vado
vaujama Douglas Dillon, buvu
sio valstybės iždo sekretoriaus, 
pereitą savaitę nuvyko Į Pary
žių, pakviesti Prancūzijos pra- . _ _ .____ _
menininkų. Atrodo, siekiama sprogdino trečią atominę bom- son, kafctatanas, kad jos nuo ptamtatakar - —.'Anj
stiprinti ekonominius privati- bą. Amerikos vertinimu, ji bu- 1966 drganttcvo Sąmokslą jo Fuftririttis dtt Goltsttu ' itagM I

kai trūksta notiti- vari tokin nat stūmimo kata poitttaoi karjerai sugriauti rio: "Netnrtau reikalo itatiry- rtti N»to

— F ranki in D- Rooeevoltaą Ūkinė parama. Amerika duo- 
Jr. pasiskelbė sieksiąs būti de- da P. Vietnamu! 560 mil. ūki- 
mokratų kandidatas į New Yor- nės paramos. Išaiškinta, kad 
ko gubernatorius. pakeliui iš uosto Į- sandėlius

KUR GUEVARA
Kubos komunistų .vadas Er

nesto Che Guevarą kuris nuo 
1965 kovo dingo , be žinios iš 
Kubos, dabar pasirodė esąs Pe
ru, Andų kalnuose. E ten va
dovaujakomunistų revoiiuci- 
nto jaSėjimut Venecueloje, geg^^""jpįįįinaaB1-- kad jadM hl iiiIn imanifiniii statas tų nuo naujos rezoltacijos. 
Bolivijoje, Ekvadore, Kolumbi- ™ į“
. . įA x Fulbrigntas pasnanmoja prie- su Anglijos rettau
joje, rara-- w to, išgelbėtų

Tos kritiškos pastabos buvo 
pasiekusios laikraštį iš New 
Yorke gyvenančių. Kongreso 
rengimo atstovas, su kuriuo te
ko tom pastabom dalytis, užtik
rino, kad šią savaitę bus pa
skelbtos ir kalbėtojų pavardės. 
Neoficialiai jis suiminėjo jų ke
liasdešimt Iš visų kontinentų. 
Iš visų jaunimo grupių Tiesa, 
bus ir nejaunimo.Tie, kurie ti
kėjosi, kad kalbės tik jauni
mas, nebus patenkinti išgirdę, 
kad bus ir jaunimo, varančio 
antrą pusšimtį. Nebus paten
kinti ir tie, kurie nenorėtų ma
tyti kalbėtojų nerandančių skir
tumo tarp kolaborantų ir lais
vės kovotojų. Bet kai dideli su
manymai vykdomi, neišvengia
ma klaidų; nebos ir negali būti 
visi patenkinti. Tiem, kurie ne
bus patenkinti,-yra dvi išeitys. 
Viena — stovėti nuošaliai ir 
kritikuoti. Antra — Įsijungti ak- 

~ FtaMcMjoje valdžios Įstai- tyriai, prieiti prie to jaunimo 
gost mbįfat nfomuoti dienos darbu ir pinigu, kad jaunimui 
darbo Įtaką — riet^ pietų per- būtų sudarytas klimatas, koris 
traukos d^ejų valandų Įvedė padėtų jam labiau suaugti su 
45 ndnočių pertrauką- Reforma tauta, su tautiniais ir valstybi-

PROTESTANTAI JUNGIASI

Protestantų 8 bažnyčios, ku
riom priklauso 24 milijonai ti
kinčiųjų, gegužės 5 pradėjo pa
sitarimus dėl apsijungimo. Tiki
ma, kad iki 1970 bus susitarta. 
Jungiari episkopatai, metodis
tai, “jungt presbiterijonai”, 
pietų presbiterijonai, “brolių 
evangelikų sąjunga”, Afrikos 
metodistai, “Kristaus mokiniai”, 
“jungt Kristaus bažnyčia”.

Sovietai pereitą savaitę pri- tais Cento nariais. Atsilankiu- 
statė Alžinii ginklų Tarp jų 11 šiam Syrijos min. pirm. Yussef 
sprausminių lėktuvų. Zayan davė specialiai paramos.

Atšaukė kultūrinius mainus '
su Izraeliu — turėjo pasikeisti .
koncertais. Manoma, kad Mas- — Sovietų min. pirm. Kosy- 
kva norėjo labiau patraukti Į ginas gegužės 10 išvyko Į Rai
šavę arabus. Dėl to ir paaukojo rą. Išbus 8 dienas- Siekia suor- 
IzraelĮ. Arabus Maskva nori su- ganizuoti Egipto, Syrijos, Alži- 
kurstyti prieš Saudi Arabiją ku- ro arabus prieš Saudi Arabiją ir 
ri siekia ryšių su Turkija ir k>- kitus provakarietioius arabus.

Rumunijoje 1 
torturos
Rumunas evangelikų dvasi

ninkas R. Vurmbrand gegužės 
6 buvo apklausinėjamas senato 
vidaus saugumo komisijoje. Jis 
parodė savo nugaroje, ženklus 
nuo torturų, kurias patyrė ko
munistų kalėjimuose ir Urdy* 

muose. Buvo suimtas Ruųnnri- 
josv*om^atihės vaidžtos^tHI

ji pMMfinės Mitoor- tat esą de Gaulle vyksta Į katalikų bus priim šią lengviau kontroliuoti negu
tajeą; tokia sūbvūralja po«- Maskvą Fantaū vyksta; Gro- tina, nes tatjtafts su Vatika- slaptą pogrindį.
dėtę įstaųpM Sovietu atstovybę

/kuo padėti, informacija atlieka dvejopą ro- 
ralfeta Yortafi pasrengtų pri- lę: fteitaa darbo rimtumu, pa- 
ktai svtate kurfe atvyfcita | šalina bet ktatius gandas, "ky- 
jasodmo kongresą iš tetų kraš- lančius iš nežinio&. Antai, kai 
tų? Jie atvyksta iš lotynų Ame- PLB vicepirmininkas paaiškino, 

iš Europos piro New Yor- kad kongreso rengėjai nei pra- 
ką p^iformūoti, kad nuo šė nta kreipėri Į oknpadnius 
Mrit Yorito jta bus paimti, pa- pareigūnus siųsti delegaciją iš 
guboti ta, kur reikia,' perduoti Lietuvos, nerimą kėlęs gmaidas 

ar nądrreipti. Ligi šiol mažai tu- nuslūgo, šiuo metu neteko nu- 
rim,jįąįbb;- kiek New Yorkas to- gireti jokio gando dėl finansų 
jesriįyjeyra pasirengęs.” telkimo. Gandai susitelkė betgi 

Tos rūšies žodžiais kalbėjo dėl' kongreso programos, ^kai 
vienas iš knugreso organizato- komisija jos neskelbė, kai ne

skelbė kalbėtojų. Delsimas bu
vo gera dirba išdygti Įtarimui: 
ar tuo ko neslepia? ar nebus 
norima pastatyti prieš Įvykusį 
faktą sutelkiant tokius kalbėto
jus ar rašant deklaracijas, me
morandumus ar kitus raštus, 
kurie Įaustų satelitinio statuso 
priemaišas?

2m<^us yra ne tik kritiškas, 
bet ta Įtaringas, kada neaišku. 
Tokio Įtarinėjimo ar skepticiz
mo buvo ir rengiant žygį Į Wa- 

- Shingtpną paskui Į J^ Tąutas.
Tada organizatoriai važinėjo," 
lankėsi, aiškino, ir visuomenės 
didžioji dalis jais nuoširdžiai pa
tikėjo. Nežinią ar jaunimo kon
greso organizatoriai taip darė. 
Bent New Yorke, kai jų atsto
vai lankėsi kitais reikalais, ne- 

, teko jų matyti informuojant 
apie kongresą- 0 kai pamėgino 
aiškint^raštu, tai kartais mig
las tik padidino. Vienam iš pa
skutinių “aiškinama”: ^fDėLdek- 
laracijos:.. tariamasi su lietu-* 
vių laisvinimo institucijomis ir 
kitais suinteresuotais asmeni
mis ... Dėl jaunimo peticijos Į- 
teikimo .. .dirbamą kartu su 
New Y<xrke gyvĮena^ątam^- 

~ nimis ir laisvinimo ihs^fcmjo- 
. mis. t-t , “StataezeoiotL Jame?

—ayS”, '“ląšvinjąap,, iąętitucijos”, 
jei jau negalima ižųį^y^įiii 
kalbėti, geriau tokiom bendry
bėm visai neoperuoti ir negun
dyti Įtarinėjimo. Tokios bend
rybės neįtikina. O žmcmės, kai 
juos Įtikiną atidaro ne tik šir
dis, bet ir pinigines. Antai, už
teko žinios, kad Reisgytė nori 
atvykti, bet negali, tuojau Chi- 
cagoje Margučio radijo klausy
tojai sumetė porą šimtų. Det
roite bendruomenė trejetą šim
tų. Konkretus reikalas, konkre
tus ir atsiliepimas.

Oro apsauga 
siaurinama?
Oro strateginė komandą ku

ri dežuruoja ore visą laiką 
nuo liepos pradžios susiaurina
ma taupumo sumetimais — im
sią sutaupyta 63.6 mil. iš 680 
bombonešių paliekant pataips- 
niui iki 1970 metų tik 465 bom
bonešius. Juos rake
tos, kurių dabar esą 1000 fco 
ttaim^aičra  ̂tais djįfljįngma*-

Strateginės komandos pusė 
lėktuvų yra nuolat aliarmo pa
dėtyje ir gali pakilti per 15 mi
nučių. Skaičiuojamą' kad prie
šo raketos galėtų pasiekti Ame
riką per 30 minučių nuo rada
ro pranešimo apie jas.

Kovos, šiaurės Vietnamo sos
tinei Hanoi atkirsti pagrindiniai 
keliai nuo kom. Kinijos — lėk- 
tųvai sudaužė tdtus. lėktuvai

ząketų bazės. P. Vagaame apie 
Ttata^iių nno Saigose lėktuvai 
išbarstę c^mįkąlj^t Ja^ virs- 
ta ašaftotan dbįom- Jom nori- 
nu išrūkyti komumštus iš tu- 
ne&ą Didesnius kariuomenės 
susidūrimus laimi amerikiečiai. 
Komunistai griebėsi sustiprinti 
terorą pačian^e Saigone,

Politika. Ministerio pirminin
ko Ky pareiškimas, kad jo vy
riausybė laikysis dar metus, su
kėlė budistų bruzdėjimą iš 
naujo. Ky pakartojo, kad rug
sėjo rinkimuose išrinktas parla
mentas priims konstituciją pa
gal, konstituciją bus skelbiami 
nauji rinkimai parlamentui, ku
ris jau sudarys naują vyriausy-

didiati kviečių auginimą 15 pro-, pulitfnėo I 
centą Pataūlė, ltad tataafis ta priminį 
kitos fdraetoė mrtiūtų Ūkemos tarė 1946 
nietamo taionKvyne' ta - laĮsvta nui pmttr

— Kanados finansų ministe-
ris gegužės 4 paskelbė manifes
tą kuris ragina Kanados firmas 
išsivaduoti nuo Amerikos kapi
talo Įtakos. kėlė 5 mfl. ctoffifcį ieškinį nes' kxxntajos\

— Kom. KlnlĮo^gegužės 8 su- Drėta Pearson ir Jack Ander- pritMiiflos ana



HAVEN REALTY

JOHN ORMAN ACENCY

^grupėje: pran- 
ręmunę, lenkę.

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

j grupėje mim- 
Ibos: olandų, ir

ajannąžmogų, taurui 
s jatttnri taa, kas yra 

rftiriška, ’ dtauri^a, 
zdamos ar. tafte^ to-

as parei- 
cukrinių 

runkelių. Pats, 69 metų, su 67 
metų žmona bandė augint, bet 
nepajėgė: runkėliri menkai te- 
ųžderėjo ir fiko nenuimti. Tad

187 ORCHARD ST.. N. Y. C.
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius j užsieni
• Mes padidmome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klientams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

PensininkašiŠ Šimkaičių, sn- * Dabar gagose senatvės pensi- 
sitikęs Jurbarke savo jaunų die- ją, bet iš jašvietaispragyven- 
nų draugą, dabar irgi pensmin- ti nėra kaip. Tebetmi seną vien- 
ką, buvusį 1940 metais taa- kįentio trobelę, tartįo ir karvę, 
kaičių valsčiais “ispolkomo” Bet vik pašarą 1 
pirmininką, sako: kalavo išauginti

Pagal 1960 duomenis neang- 
lų kalbom tais metais buvo 61 
dienraštis- Tai 57 proc. mažiau, 
negu 1930. Labiausiai sunyko 
skandinavai, prancūzai, arabai, 
vokiečiai; čekai.

Savaitinių 1960 buvo 188, 
nuo 1930 nutirpo 63 proc: ’

Mėnesinių 1960 buvd 106. 
Vaįį&ak Su1936; ptaugd 34

Mįsį amžiaus arfa:
Sakoma, kad dvidešimtame 

amžiuje tokia Eolo arfa gavo 
kitą pavidalą — radijo, televi
zijos. Juose jokis skelbimas ne
sikreipia į protą. Automobiliai, 
cigaretės, skalbiamieji milteliai 
apeliuoja į emocijas, nukeldami 
juos į kopbojų kraštus ar prie 
tekančių upėfių. žinios, naujie
nos ta4> pat atrenkamos ir per
duodamos tokiu būdu, kad virs
tu omrtrintfftm tntfediiom ka-

. Fl t-1571 
Pi- 6-6766 
SW 8-^>vd 

. Ri a-w-h>

tore taipgi patyrė, kad keičian- 
tieji pavardes . jas mažai ry
šių beturi su savo kHmės tau
tinėmis grupėmis. Pvz. italai,- 
kurie gyvena tampriose savo 
bendruomenėse, neranda rei
kalo keisti savo pavardes. Dau
giausia pavardes keičia antros 
ar trečios kartos čiagimiai, ku
riems tėvų pavardės skamba 
perdaug svetimai. Be to, daug 
lemia vedybos: jei antroji pu
sė angliška, ypač moteriškoji, 
tai apsisprendžiamą už pavar
dės keitimą. Tuo būdu norima 
užtikrinti sau, ypač vaikams, so
cialinę bei visuomeninę vietą. 
Nevienas apklaustųjų asmenų 
pareiškę: “Dabar galės žmonės 
bent mano pavardę atsiminti”; 
“dabar nebūsiu klausiamas, iš

iglas? 
losak- 

sai nėra jau tokie mulkiai. kad 
nematytų skirtumo. Noras prisi
derinti pavardės snanglinimu 
yra menkavertybės komplekso 
pažymys. Toks asmuo neiškils

etų ir ispanų, 
kalbas laikančių 
-įkaičius 1940 
^0 1960 surašy- 
16,Taigi per 20 
j£$44,554 arba

ąafjsurjtšymo duome-
&iw^nykimo grupėje
šk# kalbos: norvegų, čiaį leaikri, psaneūaū, žydri. Is- 
^į^pvąkų, slovėnų, panų-— (priaugo
>įi0BČių,danų ir žydų.' 79.2 pBK.į, žydų 964,665 (nu-

tirpo 4A9-J»»r.). 1 '
l iiluvtri sririgausBmu 1940 

buv915 Ž90O — 16

ricą prasi- Ui tepasuk ta P* 
Tačiau jos pabriges siūbtelėjo nauja ateiri- 
damosvie- jos banga —- ąrtį 30,000.
— angių Tfcf. .-

•kui, kitos tat

jo riovėHų— a r
M.2, suomių <
švedų 50. .' Pagal 1956 statistikas Ąmeri>
e procentas toje buvo 1,095 r*fijo valan- 
pra^nae 7T2, dėlės tautinėm taftom, 1960 

MXM3. Taigi buvo 1,340 radijo transliacijų 
po 66,637. Ir . tautinėm taftom.

Tu, Inocentai, kadaise kū- 
ang&Škeje visuomenėje, nes jo >rei Šimkaičiuose tarybų val- 
charafcterio menkybė negali bu- džią. Sakei — gyvensim, turė- 
ti pridengta ta ftąotiMaesia an- sim ramią senatvę. Tu pats ne- 
gfišta pavarde- Safc - itekmgri žinojai, ką žadėjai... - (Tiesa, ir pašaro karvei negavo. Turė- 
sakoma, kad ne dratažfe pada- 1966-86).
ro Žmogų riesBOta. O M anglo- Tas priekaištingas sems buvo 
sftsti gaftią Be falsifikuotos taip patikėjęs anų laikų paža

dais, kad 1944 metais net rusų

< tarto jų vtaiOimtajo iškyla armijon sė sūnum .buvo išėjęs taigas, betJen nusiplovė rankas 
save- takšt*, gatamari, veiklu- tos “ramios ir aprūpintos se- g*siiMJ]tf boiševftisi* sampro- 

kur esu”; “žmonės nebemanys, mu,socirit*mr ir pan.” . nažvfc” užsitarnaut

jo ją parduot, ir atėjo “sauso s 
pasninko” laikas.

Vaikščiojo tas pensininkas į 
rajono vaidines ir partines įs-

CH 9-S245 
. UI 2-1767 
AN g-OOOS 
EV 4-4952

_ _______________ __________________________ . OI 5-8806
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• CHtCAGO ffl, ItL — 2222 W. OM6aoo Aveaue--------- BR 58966

‘-------- * —■* - - -- - - - WA 5-2737

nAiy-i. nos nėra, iokri vaizau aaznai 
sutinkamos proto ir Bažnyčios 
pastangos pasipriešinti šių die
nų piktybėm. Daro išvadą, kad 
mes vartojame surūdijusius kar
dus, kuriais mūsų tėvai .atliko 
šaunius žygius, bet mes šian
dien nebegalime jų sėkmingai 
vartoti. Šiandien, jei žmogus pa
švarina galvą tarp delnų, kad 
^galvotų kai kuriuos klausi
mus, tuojau ji paklausia, ar jam 
galvą skauda.

Taigi šiandien protas nema- 
da Protas žmogui nevadovauja. 
Protas ir visuomenės gyvenime 
nustojo reikšmės.
Vidoj svarstykHy arfa:

Kas proto vietą užėmė? — 
klausia Sheenas ir aiškina: emo
cija, jausmas, sentimentas, įpro
tis, rafinuota tagestija, irracto- 
nalinė ir liaukinė reakcija. Akis 
užsidengusi moteris užleido vie
tą Eolo arfai — muzikos instru
mentui, padarytam iš plonai 
susuktų vielų, pritvirtintų prie 
medžio, per kurias traukia vė
jo gūsiai. ^Ečbts, vėjų dievas, 
sakydavo, išleidžta vėjus iš ur
vo, kurtame jie uždaryti, ir jie 
tada keta garsus; spraūsdamie- 
si pro stygas.

AMMtio Bh< - AN VflM* 
iriMfUd Avenu*-----------  Bl 3-1797
F CtoogreoB Avė.------:------ LO 2-1449
168 Weot 14*11 StrMt _ CH 3-8005

Kasgi verčia išeivijoje keisti pavardes?
T. Žiburiuose: Ph G. iūfcr> -į kad eš&ne antros klabės pilie- čūtih * 

muoja ir samprotauja: -: ‘ ' čiai”; “vaikams.bus į lengviau . P

pavardep? Atatriitf į < klausi - 
ma. tento viena einantieji j vertins adgb-

ai- l«vardes, nebūtų taiko-

_ _______ _ ___ ____________________________ MU Btatt
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Aprūpintoji senatve

(Elta)

SACHARINO BYLA

LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923

mi ir Aušros Vartais. Vatika
nas šiuo atveju pasielgė neat
sargiai, nes naujoji pašto ženk
lų serija gali lengvai sukelti įs
pūdį tarp lietuvių ir svetimša
lių, kad tam tikrų lenkiškų 
sluoksnių aspiracijos į Vilnių 
yra teisėtos ir remtinos. O ypa-

Ko siekė lenkai tarp įvairių 
savo krašto religinio, gyvenimo 
paminklų įterpdami Vilnių, la
bai aišku.. Kai Lenkijos komu
nistinė valdžia taria, kad Vil
niaus klausimas dabartinei Len-

— Tur būt, atspėjote vakarykščios komisijos 
tikslą ir kieno prašymu ii buvo sukviesta.

labai apgailėtinas.
Rašome tai skaudžia širdimi, 

neslėpdami nusivylimo, nes ma
nėme, kad šiuo sunkiu momen
tu tam tikri reikalai, kurie skal
do lenkus ir lietuvius, buvo jei 
ir ne galutinai, bet bent bend
ro pavojaus akivaizdoje padėti 
į šalį. Pasirodo, klydome. Lenkų 
propaganda dar stipri: Svetimo 
nieko nesisavindami, į nieką, 
kas ne mūsų, nepretenduodami, 
tarime tačiau pasakyti atvirą ir 
aiškų žodį, jog mes esame labai 
nustebinti ir užgauti, šiandien 
mūsų tyla, tegul ir prieš įvy
kusį faktą, rodytų mūsų nebu- 
drumą. nejautrumą savo šven
tai teisei į Lietuvos sostinę ir 
jos šventovę.

— Dėl manęs — kaip nori. Tik čia platesnė pro
blema, ne vien tik politinio sekimo perėmimas- Vy
riausybei tenka išspręsti: ar kraštas pribrendo nuim
ti karo 'stovį. Nors Lietuvoje valstybingumas džiugina. 
mai kyta, kontanistamir kai kurių matomu siekiay pa- 
žaboti vienimėšė priemonė — karo storo. Padorių pi
liečių jis nėvaritor/bet subversijoms tai atgrasinanti 
priemonė.

— Toli gražu iki tobulybės, tam reikia daugiau 
laiko. Pagaliau trys ketvirtadaliai mūsų darbo turi su 
laiku pereiti į vidaus reikalų ministeriją, bet tam rei
kia rimtai pasiruošti, staigmenų čia negali būti. ■«

Šie atsiminimai parašyti daug anksčiau ir jie ne- 
buvo skirti spaudai, o tik archyvams. Valstybės kūri
mosi laikotarpyje nevisuomet tenka ieškoti pagrindo 
įvairiems veiksmams tik įstatymuose ir konstitucijoj 
je. Grupių ar net paskirų ryžtingų žmonių iniciatyva 
atsirasdavo Raseinių ar kitokį “respublikų”, ar, kad 
ir nepasivadinusių taip garsiai, atskirų partizanų vadų, 
laikiusių ištisas apylinkes savo įtakoje, kol susidarė 
centrinė valdžia. Tikslas buvo atstatyti savo valstybę. 
Ir net kai ta -valstybė jau buvo įsteigta, bet iždas buvo 
tuščias, atsirado žmunų kurie manė, jog vardan gero 
tikslorjiegati save iniciatyva bent savo žinyboje pa-

gu, sakote, ištisi
—- Tas ir yra, kad fino, bet netrukdo. Esu tikras, 

kad tie asmenys, kurie perima vagonus yra arba patys 
čresvyčaikos (vėliau* NKVD) tarnautojai, arba dirba 
su jos Žinia ir kontrole.

(Bus daugtea)

prijungimas prie Lietuvos yra 
baigtas klausimas ir apie bet 
kokias pretencijas į Vilnių ir jo 
kraštą niekados neužsimina, 
tremties lenkai, sutikdami su

— Gerai, — žyžosi kapitonas. Aš noriu Lietuvą 
matyti gražią ir švarią visais atžvilgiais.

— Tam pačiam tikslui ir aš atsisėdau į šią kėdę; 
tarnauju ir dirbu pagal savo sąžinę, arba išvyksiu į. 
užsienį.

Kapitonas ištiesė ranką, kurią aš paspaudžiau. Ta
da jis pradėjo dėstyti, kad jau seniai sužinojo, jog 
iš Lietuvos eina šmugelis ištisais vagonais. Vagonai įei
na užantspauduoti, kaipo diplomatinės siuntos. Svar
biausias objektas — sacharinas, bet yra ir narkotikų- 
Siuntos nepristatomos į Pasiuntinybę, bet kai kokie 
tipai tas prekes perima, skubiai iškrauna, o doku
mentai sunaikinami. Jo žodžiais yra keli aukšti parei
gūnai URM ir kažkas Pasiuntinybėje, kurie tuo užsiima. 
Be aukštų asmenų neįmanoma gauti toms siuntoms 
diplomatinių antspaudų ir dokumentų.

— Ar sovietų įstaigos iki šiol to nepastebėjo, jei- 
eina? — klaustu

Masvmkmti, su- 
tarsi jis būtų

Dabar man paaiškėjo, kodėl čia toji komisija atė
jo. Aš kreipiausi | komisiją:

tekusios Lenkijai, yra kompen- 
sata už rytines sritis, nuo Var
šuvos tačiau skiriasi tuo, kad 
pripažindami “teisėtą” Vokieti
jos žemių prie Lenkijos prisky
rimą, visokiais būdais pabrėžia 
ir skelbia savo teisę į tas ry
tines sritis, kurios kompensuo
tos Vokietijos žemėmis. Todėl 
savo rašiniuose, leidiniuose,

sukaktį lenkai mini ______ , .
ne tik Lenkijoje, bet ir visame limo Jogailos, grynai politiniais gm7 turint griyoie/tog lietimų fr tteriton* 
laisvame pasaulyje. Pagrindinės tikslais. Bet lenkam svarbu ne bei lenkų tautos. šiandiemnėje tori būti yn 

bendroje nelaimėje turėtų glau- 
džiai bendradarbiauti; gi pęna-~ JB| 
šus pašto ženklai, visiškai be . ’B|| 
reikalo prikelia praeities nesu- ' .
tarimų šmėklą ir žadina primi- /\^B 
gusias, bergždžias, tačiau pa- 
vojingas polemikas. Pagaliau , 
neatsargumas yra ir tas, kad ~ '*^B 
pašto ženklas su Aušros Var- 
tais (dargi su lenkišku užrašu) ^B
duoda progą lietuviškiems oku- ■ 
pantų tarnams saukti, jog mū- 
sų reikalai, mūsų teisės į sosti- 
nę yra "'pavojuje,- nes Vatika- -/-^B 
nas vis dar nepripažįstąs, jog ^B 
Vilnius galutinai yra tapęs Lie- 
tavos sostinė, žinant komunis- 
tų propagandinę strategiją 
prieš tikėjimą, netenka abejoti, - " ,^B
jog visas šitas reikalas bus grei- 
čiausiai panaudotas naujiem ne- 
teisingiem puolimam prieš visą |9
Bažnyčią. ’ . -

Taigi šitokių pašto ženklų iš- ../\^B 
leidimas nebuvo reikalingas nei 
praeities istorijai paminėti, nei

r jM8^ _ juo karštesnį rigaBos ugny ną; atsižadėk bent kartą to, 
kad ir degsi, tuo tyresne bus tavo šir- kas yra leidžiama, lengvai pa- 
Mm9OB, ; dfe4r tno malnnrifriii bus riekiama ir labai malonu.

Dievui Yųo. pačin Skausmas, iškentėtas žmogaus 
nrttainr jprrjftMi rilfrlrčn hi rh mir Sūnaus dvasioje, nebus veltui.

Jis išskaidrins širdį, kurios di
dis troškimas matyti Marijos 
žemę laisvą bus galybių Viešpa
ties išpildytas.

Atrodo, nebus perdėta pasa
kius: nekentėti ir nesiaukoti 
bent vieną dieną metuose už tė
vynės laisvę, dėl kurios žuvo 
tūkstančiai mūsų brolių, yra nu
sikaltimas. “Pražūsit visi, kurie 
nedarysit atgailos”, yra parašy
ta Išganytojo testamente.

Dr. K. Girtauta*

partijos laikraščio redakcija gi
na savo biurokratiją panašiu pa
siteisinimu — “brigadininkas 
kaltas"

bendro su VUninm tari Jogai- ■ -L Q - kiiilbiįąiiiri.- - *xTTiiį* ■ T
los žmona Jadvyga, kurią ten- ’
kad skelbia Lietuvos krikštyto- ■ įįįĮĮĮį|i/:|Lj^|

ja, jei ji Vilniaus savo akimis atgnites friinfrijii Brikai ntov ' 
MkSkas. sujungęs savo valsty- nematė, o už Jogailos išdėjo j, arMnumun stote- ti IMi
bėn vakarų slavus ir vedęs ku- ne Lietuvos krikšto dėtiai (kaip je> minim ją kalboae, svarstom Menei 
nigaikštytę, Dobravą, 966 apsi - skelbia lenkai), o tik lenkų poj , , .v "V '„*,■*!
krikštijo ir Jk&ė Poananės vys- nų atskirta nuo savo sužadėti^ firtvaį šį pašrA r**"*fr
knpųą. šią sukaktį lenkai mini nio ir priversta tekėti už nemy- rv^ia laikyt: riitmą

(atkelta iš 2 psL ) 
tavimu — kas nedirba, tas ir 
nevalgo. Apsiskundė Tiesos re
dakcijai Vilniuje. Iš Vilniaus 
nusiimtas korespondentas atra
do, kad ištikrųjų “aprūpintoji 
senatvė” nekaip atrodo.

Tiesa atrado, kad senatvė* 
sulaukęs žemdirbys, netgi bu
vęs uolus bolševikinės valdžios 
gynėjas, šiandien karčiai prie
kaištauja esąs apgautas. Tik ir 
vėl — Tiesa vengia kalbėti apie 
tikrąją tokio “senatvės aprūpi
nimo” priežastį. Vietoj to, ko
respondentas ieškojo, ant kie
no galvos būtų galima suversti 
bolševikinės santvarkos kritę. 
Ir rado: kaltas brigadininkas! 
Išuostė, kad brigadininkas karo 
metu neskubėjo rusų kariuome
nėn, tai iš karto padarė išvadą, 
kad jis. ir dabar tyčia “gyveni
mą gadina”! Caro laikais rusų 
biurokratija gynėsi nuo {nie- 
kaištų garsiuoju pasiteisinimu 
— “iešmininkas kaltas”- Dabar

— Manau, , kad piL apsaugos dep-to direktoriaus.

' — Visai teisingai. Jis norėtų' perimti jūsų funkci
jas, — tęsė kap. Pape<iys.

Jau buvo apie 12 vai nakties, ir J. Kalvaitis at
sistojo, padėkojo man už parodymą, ir visa komisija 
išėjo.

Rytojus buvo mano raporto diena vyr. štabe-pes 
antrą v-ko padėjėją. Išeidamas sutikau koridory vice
ministrą kap. Papečkį- Linksmai nusijuokė ir pakvietė 
užeiti.

katedros, ir pop. Paulių VI, be
sikalbantį su lenkais, na^ir pa- 
griiau Jadvygą tarp Krokuvos ko laiko bėgyje nepasimokė, 
bibliotekos rūmų ir Vilniaus Betgi visiškai yra nesuprantą- 
Aušros Vartų, kurie ženkle pa- mas Vatikano pašto įstaigos ne
vadinti Oštra Brama. Dar dau- bojimas tų jausmų bei teisių, 
giau: tarp įvairių jau pačių Ro- kurios sieja lietuvius su Vilniu- 
mos lenkų pasigamintų pašto 
ženklams vokų, viename domi
nuoja Vilniaus katedra.

Tuoj, kyla klausimas: ką ben
dro turi prieš 1000 metų įvy
kęs lenkų krikštas su Vilnium, 
kada 966 m- nebuvo nei Vil
niaus nei Aušros Vartų? Ką

JONO 
BUDRIO

buvo atvykęs atostogų. Daug papasakojo apie darbo 
ir gyvenimo sąlygas Maskvoje ir apskritai Sovietuose 
Paskui kalba kažkaip staiga nutrūko. Jaučiau, kad ka
pitonas turi kažką svarbesnio pasakyti, nei tuos daly
kėlius, nuo kurių pradėjo. Kapitono veido išraiškoje 
buvo regimas svyravimas: sakyt, nesakyt.... Nusišyp
sojau ir padrąsinau:

— Kam nutylėt, sakykite.
Kap. Svitas nusijuokė ir pradėjo pasakoti:

— Tam ir atėjau. Bet reikalas rimtas, įmaišyti 
aukšti asmenys. Ar neišsigąsite išvesti iki galo? Nors 
mane jau įspėjo, kad jumis pasitikėčiau, bet sunku 
pradėti.

..— Kapitone, nėra nei tokių bylų, nei asmenų, ku
rių išsigąsčiau, nors mane ir iš pareigų atleistų Bet ir 
tuomet aš surasiu būdą, kaip kitais keliais prieiti; nesu 
ateivis šiame krašte ir ne dėl duonos dirbu.

iškilmės buvo koncentruojamos istorija, o politika, 
apie gegužės 3 d. — lenkų tau
tinę šventę. Jos, nors ir Go- 
mulkos vyriausybės smarkiai 
trukdomos, atšvęstos ir Lenki
joje, ir kitur, ypač krikščiony
bės centre Romoje, dalyvaujant 
p<^_ Pauliui VL į jas neatvykus kijai neegzistuoja; , kad Vilniaus 
kard. Wyszjmskiui-

Lenkai pasistengė šį jubiliejų 
išgarsinti ir atžymėti įvairiais 
būdais. Jubiliejui atžymėti Va
tikano paštas gegužės 3 išleido 
šešių ženklų seriją. Nėra abejo- Varšuva, kad Vokietijos žemės, 
nės, kad ženklų paveikslus, tu
rėjusius. pavaizduoti tą istorinį 
Įvyki, pateikė Romos lenkų dva
siškąja, 6 juos Patetiškai apipa
vidalino beveik nuolatinė Vati
kano pašto ženklų {nešėja C. 
Dąbrowska. Ženkluose norėta 
pavaizduoti ne tik pats krikščio
nybės įvedimo faktas, bet ir žy
mesnieji krikščionybės etapai 
bei paminklai. Todėl čia randa- . konferencijose, suvažiavimuose 
me Miešką ir jo žmoną Dobro- ir kit. į savo siekimus įsirašo ir 
vą, ir šv. Adalbertą tarp Bros- Vilnių ir Lvovą, kitaip tariant, politiniu atžvilgiu, ir todėl yra 
lau ir Gniezno katedrų ir vysk, skelbia, kad Vilniaus sritis ir 
šv. Stanislovą tarp Krokuvos vakarų Ukraina turi būti “&• 
bažnyčių ir čenstakavos Dievo laisvintos” ir prijungtos prie 
Motinos paveikslą tarp čensta- Lenkijos, kaip amžinos Lenki- 
kavos šventovės ir Varšuvos jos žemės. Tai mes 'gerai žinome 

ir su tuo jau esame apsipratę. 
Lenkai nieką neužmato ir nie-



DARfttilIMKAS 1966 nV, gegužio 16 d., ftr.34.
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Varlė, 2 pėdos x 1/2 iš medžio šaknies — Prano Baltuonio skulptūra.

NAUJAS SKULPTORIUS-PRANAS BALTUONIS

Ar žinai,
kas Ameriką valdo?

“Amerikos bendruomenę val
do moterys”, atsakė atvykęs į 
Tuscon, Arizonoje, iš Anglijos 
psichiątras Bierer.

“Amerikos vyras dirba užsi
muštinai iki 40-50 metų ir pa
lieka turtingą našlę”.

“Jungtinėse Valstybėse yra 
matriarchatas, ir visa ameriki
nė bendruomenė yra atsidūru
si pavojuje”.

Tokios išvados supykino ame
rikietį B iii Slocum (Journal A- 
merican)- Jis atsakė sutinkąs su 
dr. Bierer, kurio pirmasis var
das tarp kitko esąs Joshua, tei
gimu, kad Amerikos visuome
nė yra pavojuje, bet ne dėl 
to, kad ją valdo moterys. Jis 
norėtų, kad moterų įtaka susti
prėtų Amerikos visuomenėje. 
Joje perdaug stiprus vyrų val
dymas. Jei moterys valdytų, tai 
jos nekankintų savęs ir neišsta- 
tytų savęs pajuokai su tokiais 
drabužiais, kuriuos vyrai jom 
sugalvojo — juk madų brėži
niai yra vyrų darbas.

Moterų valdymas duotų šiam 
kraštui ir naują vertybių stan
dartą — moterys vien iš sa
visaugos yra'padoresnės.

“Mūsų televizijos ir kinų ek
ranuose yra gausu pakrikėlių, 
kurie laimėjo sau garsą, turtą 
ir pagyras, ne dėl to, kad yra 
geros aktorės, bet dėl to, kad 
yra aukščiausio laipsnio blogos

aktorės tiek viešame, tiek pri
vačiame gyvenime.”

Ir savo pasisakymą už “mo
terų valdžią” autorius baigia 
šauksmu: “Moterys, sukilkite ”

ATSIUSTA PAMINĖTI
Juozas Bertulis — JURGU

TIS. MIŠKO KARALIUS, vieno 
veiksmo muzikinis velykinis 
scenos vaizdelis mokyklinio am
žiaus vaikams. Išleista auto
riaus lėšomis, spausdinta šafi- 
rografu. Sukrauta Karvelio pre
kybos namuose Chicagoje, 64 
psl., kaina 1.50 dol.

Juozas Bertulis — SUGRĮŽI
MO GIESMĖ IR MIŠKO BRO
LIAMS — KANKINIAMS. Išleis
ta šafirografu, autoriaus lėšom, 
sukrauta Karvelio 
muose Chicagoj, 
na 1.50 dol.

Julius Gaidelis 
A, Min., smuikui 
leido Izidorius Vašy liūnas, 27 
Dimick Str-, Somerville, Mass., 
02143, 31 pis., kaina nepažymė-

Lape, iš medžio kamieno — Prano Baltuonio skulptūra.

prekybos na-
28 psl., kai-

— SONATA 
ir pianui, iš-

Knygų Lentyna, 1965 nr. 3.
The Baltic Review, 1965 m. 

gruodžio mėn. nr. 30. Iš Lietu
vą liečiančių straipsnių paminė
tina: A. Rannit — K. Donelai
tis ir lietuvių poezija.

šaltinis, 1966 m- nr. 2. su 
šiuo numeriu paminėta šaltinio 
60 metų sukaktis. Leidžia šv. 
Kazimiero sąjunga Anglijoje re
daguoja kun. S. Matulis, MIC.

— Auri r a Ii jos delegacijai į 
jaunimo kongresą vadovauja 
Australijos jaunimo kongreso 
komiteto pirm. R. Cibas. Pla
nuojama didelė ekskursija lėk
tuvu. JAV pasieks birželio 18, 
išskris liepos 26.

— Jaunimo kongrese Chica- 
goje birželio 30 -liepos 3 posė
džiai ir programos vyks Con- 
rad Hilton Hotel patalpose, b 
parodos jaunimo centre —5620 
So. Claremont Avenue. Velnio šokis, iš medžio šaknies — Prano Baltuonio skulptūra.

Montrealyje, Kanadoje, suti
kau vidutinio amžiaus žmogų, 
kuris savo laisvą laiką atiduo
da kelmų ir šaknų apipavidali
nimui. Teko daug matyti žmo
nių paežerėse, pamarėse tokias 
šaknis ir kelmus renkant Šak
nys buvo vienaip ar kitaip van
dens apipavidalintos. Rinkėjai 
jas taip pat vienaip ar kitaip, 
dažniausiai natūralias naudojo.

Pranas Baltuonis pasirodo ne
pasitenkinąs tomis jau gamtos 
sutvertomis formomis. Jis ėmė
si jas perleisti per savo origi
nalią viziją, tarytum tęsdamas, 
tarytum tobulindamas tą jau 
esamą gamtos kūrybą. Jis man 
patiko. Šia kryptimi. Sakyčiau, 
sužavėjo. Jo “kelmuose” ir 
“šaknyse” pamačiau nebe pa
prastą laisvo laiko praleidimą, 
bet kažką daugiau. Mano nuo
širdžiu įsitikinimu, — Pranas 
Baltuonis surado ne tik savo 
meną, bet ir mūsų laiko este
tinius pageidavimus.

Tas žmogus atėjo iš rūsio (tai 
jo “studija”) manęs pasitikti, 
kiek varžydamasis, jog aš jį ga
liu barti... nes jis “nežinąs”, 
ką jis “daro”, nes jis “nebaigęs 
jokios mokyklos” ...

šiek tiek “bariau” aš jį. Ir 
kaip tik už tuos dalykus, kur 
jis bando naudotis “mokyk
la”, darydamas kai kuriuos pi
gius ir mažus dalykėlius (plokš
čiose lentelėse), kurie niekuo 
nesiskiria nuo tokių pat dalykė
lių, randamų suvenyrų krautu
vėse. Tai jau “mokyklos” įta
ka, sakyčiau, blogos mokyklos 
įtaka- Jo “tapyba” nuo šios 
“mokyklos” taip pat netoli nu
bėgusi (kaip ir daugelio kitų 
“laisvalaikio dailininkų”).

Tačiau Pranas mane labai su
domino savo "kelmais" ir "šak
nimis".

— Kodėl; Joanai, jaunas bū
damas, neėjai į meno mokyk
lą? Į gerą meno mokyklą. Gal 
šiandie būtum buvęs Lietuvai 
antruoju Lipszitz’u ar Brancu- 
si? — taip tada pagalvojau ir 
dabar galvoju.

Jeigu dabar, neidamas į jo
kias mokyklas, taip sau paban
dytų kalti ir drožti, ir lieti, ir 
virinti rimtesnėje medžiagoje, 
kuri atsparesnė laikui, vande
niui, ugniai, kirminams? Ta me
džiaga būtų akmuo ar keli ak
menys, metalas arba daug meta
lų. Ir būtinai darytų tą, ko jis 
“nežino”.

Gal nevėlu!
Aš labai gyriau kelmus ir jo 

šaknis tada, tą praeitų metų 
rugsėjo mėnesį. Į jo skundą, 
kad jis nemoka ir nežino, ką da-

DAIL. K. ŽOROMSKIS

ro, patariau jam daryti tą “ne
žinomą” ir tą “nemokamą”. Aš 
ten radau daug meilės tame 
“nežinojime”. O mokėti, kiek 
šiuo atveju reikia, jis moka.

Išnaudoti kiokvieri^riatūraliai 
atsiradusią formą, suteilAi; jai 
savo valią, jos nesunaikinant, 
o ją sustiprinant pagal sav5~vi- 
ziją, — jau yra mokėjimas. Ne 
tik mokėjimas, bet ir išmany
mas. Tai jau žinojimas. Tuo 
pačiu — mokykla arba išmoki
mas.

Aš visada vertinau natūralų 
intelektą ir manaur kad pas 
Praną Baltuonį jo yra pakanka
mai, jei jis gali pamatyti gam
toje tai, kas jam reikalinga. Ne 
tik pamatyti, bet ir priversti 
prašnekėti jis sugeba. Ne tik 
priversti prašnekėti, bet ir mus 
įtikinti ta savo surasta ir sukur
ta mistine tikrove.

Istorija nesprendžia klausimo 
“jeigu”. Todėl ir Prano Baltuo
nio atveju, “jeigu jis būtų bai
gęs mokyklą”, galima palikti 
nuošaliai. Kada žmogus gali pa
matyti jam reikamoje šaknyje 
viziją ir tos vizijos pagalba tą 
šaknį ar aną kelmą privesti prie 
įtikinančio veiksmo, — manau, 
kad jau žino, ką daro- Varlė, 
Velnio šokis, Arklys ar Lapė— 
ką prie jų šia prasme dar gali
ma pridėti? Jie turi savo au
tentiškas ir gyvas formas, jude
sius, eleganciją ir gal net, saky
čiau, savo “seksą”. Pajunti kaž
kokią šilumą tiems jo tvari - 
niams, kurie nebėra daugiau 
nei kelmai nei šaknys, o mus į- 
tikinanti realybė. Juose palikta 
meilė, šiluma, ir kaip minėjau, 
tas “seksas”, manyje sukėlė tą 
pasaką, tą poetišką jausmą, ku
rį sukelia meno išraiška — sur- 
realizmas. Yra šituose darbuose 
šis metafizikos ir realybės jun
ginys, yra juose ir ta metafizi
nė moderni forma. Jie atitinka 
mūsų dieną.

Taip. Skeptikas gali rasti tuo
se darbuose labai didelių ana
tominių trūkumų, tačiau šiuo 
atveju klasikinė anatomija ten 
visai nereikalinga. Ji dargi, kliu
dytų, jeigu būtų tobulinama, 
nes didele dalimi būtų sužalotas 
tas surrealistinis dvelktelėjimas. 
Neturi jokios abejonės, jog tuo
se darbuose matau tikrą ir gra
žią menininko sielą. Vieno tik 
gaila, tai tų darbų medžiagos, 
amžiaus menkumo. Todėl ir sa
kau: jei Pranas pakalinėtų ak
menį ar pavirintų geležį? Taip 
pat išeidamas iš tų medžiagų

(gabalo ar gabalų) vizijos, kaip 
ta vizija yra tikra ir autentiška 
jo "kelmuose” ir “šaknyse”. 
Aiškiau sakant, norėčiau, kad 
jis tose medžiagose taip pat 
surastų jam reikalingas formas, 
kaip jis jas surado dabartinėje 
medžiagoje, ir jas, pagal tą sa
vo surrealistinį sapną, taip pat 
savaip pertvarkytų — pratęstų 
tą savo “tvėrimą” iš jau esa
mo gamtoje tvėriminio prado.

Tai, ką jis dabar yra pada
ręs, yra sąžiningas darbas tiek 
morališkai, tiek techniškai. Nors 
ir kliudo kartais kai kurios pri
dėtinės dalys, tačiau ta šiluma, 
tas įsijautimas ir, sakyčiau, tas 
mielas naivumas tuos nereikš
mingus trūkumus visu žavesiu 
išperka.

Red. — Pranas Baltuonis yra 
baigęs Pavasario komercinės 
gimnazijos 7 klases, po to dėl 
susidariusių sąlygų išėjo tarnau
ti. Pasitraukęs į vakarus, apsigy
veno Montrealyje (8489 Cent-

Pranas Baltuonis

ral St., La Šalie, P. Q, Canada), 
verčiasi namų dažymų bei de
koravimu.

Chicagos Lietuvių Tarybos pranešimas
Chicagoje iškilmingai pami

nėjus Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo sukaktį š.m. va
sario 13, Chicagos Lietuvių Ta
ryba nuoširdžiai dėkoja visiem 
minėjimo programos paruošė- 
jam, dalyviam ir išpildytoj am. 
Taryba taip pat dėkoja lietu
viškai visuomenei už nuoširdų 
dalyvavimą minėjime ir gau
sias aukas, kurių sąrašą rasite 
ateinančių metų minėjimo pro
gramoje.

Amerikos Lietuvių Tarybą į- 
steigta J.A.V pirmomis Lietu
vos okupacijos dienomis, visą 
laiką dirba Lietuvos išlaisvini
mui. Taryba taip pat daug pri
sidėjusi, kad J.A.V'. nepripažįs
ta Lietuvos okupacijos ir laiko 
Lietuvos pasiuntinybę bei Lietu
vos konsulus pilnateisiais Lietu
vos atstovais.

Chicagos Lietuvių Taryba 
yra Amerikos Lietuvių Tarybos 
padalinys Chicagos ir jos apy
linkių lietuviams, tad ir Chica
gos Lietuvių Tarybos, kaip ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos pa
grindinis uždavinys — Lietuvos 
išlaisvinimas.

Chicagos Lietuvių Taryba at
kreipia Chicagos lietuviškos vi
suomenės dėmesį, kad ypač pas-

kutiniu laiku labai maža gru
pelė asmenų dažnai visokiom 
formom ir įvairiom progom, 
perša tariamo su pavergtąja Lie
tuva bendradarbiavimo mintį. 
Tie keli asmenys nepraleidžia 
progos susitikti su iš Maskvos 
atvykusiais pareigūnais ir kul
tūrinio bendradarbiavimo šūkiu 
nori įpiršti tiesioginį santykia
vimą su okupantu ir tuo laimėti 
rusiško bolševizmo Lietuvos o- 
kupacijos pripažinimą.

Todėl Chicagos Lietuvių Ta
ryba aiškiai pasisako: laisvas 
lietuvis neturi santykiauti su 
Lietuvos pavergėju ar jo agen
tais. Chicagos Lietuvių Taryba 
prašo lietuvišką visuomenę at
kreipti dėmesį į laisvinimo 
veiksnių šių metų sausio mėn. 
Clevelande priimtą pareiškimą 
ir juo vadovautis.

Chicagos Lietuvių Taryba 
sveikina jaunimo kongreso ruo
šėjus ir kviečia Chicagos lietu
višką visuomenę paremti jauni
mo kongreso darbus savo auka.

Jaunimas renka peticijai pa
rašus Lietuvos laisvinimo reika
lu ir ją įteiks Jungtinėms Tau
toms. Visi pasirašykime ir pa
remkime jų peticijų darbą.

Chicagos Lietuvių Taryba

Arklio galva, iš medžio šaknies, Prano Baltuonio skulptūra.

TĖVYNĖS GARSŲ DEŠIMTMETIS
HARTFORD, CONN.

L.A.P. klubo salėje balandžio 
30 buvo surengtas “Tėvynės 
Garsų” lietuvių radijo valandos 
10 metų sukakties proga banke
tas, kuris praėjo su gražiu pa
sisekimu. Publikos prisirinko 
pilna salė.

Banketą atidarė “Tėvynės 
Garsų” vedėjas Algimantas Dra
gunevičius. Suminėjo per šį de
šimtmetį buvusius valandos ve
dėjus. Pirmas buvo Vladas 
Plečkaitis, antras — muz. Jur
gis Petkaitis. Dabar lietuvių ra
dijo valandą sėkmingai tvarko 
Alg. Dragunevičius- Pažymėti
na, kad Hartforde lietuvių ra
dijo valandos yra buvusios ir 
prieš šią dekadą. Jos buvo tvar
komos ir pravedamos ankstes
niųjų lietuvių ateivių jau nuo 
1932 m. Tų valandų vedėjais 
yra buvę: Andrius Rėkus, Je- 
nuškevičius (Januš) ir Vytautas 
Žalnieraitis.

Taip pat Alg. Dragunevičius 
suminėjo ir tas firmas, kurios 
nuolat rėmė ar remia šią lietu
vių radijo valandą, būtent: Vik
toro Aleciūno maisto krautuvė 
New Britaine, Karlono laidojimo 
įstaiga New Britaine, Package 
Express and Traveler Agency 
Ine. Hartforde, Antano ir An
taninos Adomaičių restoranas 
Kolchesteryje (dabar užsidaręs), 
Tyler Tircs Sales Co. inc. (Griš-

ka), Hartforde, L.A.P. klubas 
Hartforde, Algirdo Pilvelio na
mų dekoravimo verslas ir kt.

Paskui kalbėjo — sveikino: 
“Tėvynės Garsų” įsteigėjas Bro
nius Vedeikis, ;muz. Jurgis 
Petkaitis, pranešėjas Juozas Be- 
nešiūnas ir pranešėja Zita Dap
kienė. Be šių asmenų “Tėvynės 
Garsų” valandoje pranešinėja 
Alfonsas Dzikas ir Lionginas 
Kapeckas.

Kiek vėliau sveikino L. B. 
Hartfordo apylinkės pirm. An
tanas Ustjanauskas, įteikdamas 
vedėjui Alg. Dragunevičiui 25 
dol- auką, šia proga lietuvių ra
dijo valandai 10 dol. paaukojo 
Amerikos Lietuvių Legionierių 
Frederiko Sabonio postas No. 7. 
Taip pat aukojo ir atskiri as
mens, kuriem radijo valandos 
vedėjas padėkojo ar padėkos 
per radijo valandą sekmadie
niais.

Banketui stalus padengė ir 
papuošė bei vakarienę paruošė 
darbščiosios klubo narės: Jusi- 
nienė, K. Degutienė, K. Miler, 
O. Brazauskienė, E. Kurienė, O. 
žemgulienė ir M. Baltulionienė.

šokiams groja Melo Tones 
Ron Klicko iš Midllctoun, 
Conn., orkestras.

Linkėtina, kad “Tėvynės Gar
sų” lietuvių valanda augtų ir 
stiprėtų.

J. Bernotas

f’
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Rengiasi vykti į Washingtoną
Šiluvos iškilmių Washingtone 

talkos komitetas skelbia šį sa
vo pranešimą:

Rugsėjo 3-4-5 Šiluvos koply
čios šventinimo iškilmių ir lie
tuvių religinio kongreso tech
niškam paruošimui Washingto- 
ne sudarytas talkos komitetas. 
Jo darbo apimtin įeina toki da
lykai, kaip nakvynės, į Wash- 
ingtoną atvykusių informacija, 
vietinis transportas, tvarkos pa
laikymas ir bendrai dalykai, 
reikalingi dideliam žmonių sam
būriui aptarnauti. Į talkos ko
mitetą įeina septynių Washing- 
tone esančių lietuvių organiza
cijų atstovai. Jis veikia pasi
skirstęs į specialiems darbams 
atlikti reikalingas komisijas.

Talkos komitetas galės atlik
ti savo uždavinį, patarnauti iš
kilmių dalyviams, jei jis iš anks
to bus tinkamai pasiruošęs, o 
tam reikalinga žinoti, kiek žmo
nių į Washingtoną atvyks ir 
kokios apimties pasirengimų 
bei patarnavimų reikės. Tam 
tikslui talkos komitetas laikas 
nuo laiko skelbs savo praneši
mus, tikėdamasis rasti atgar
sio visuomenėje, šiuo kartu 
talkos komitetas praneša ir 
prašo:

1. Jau dabar laikas pasirū
pinti kelione ir nakvyne.

2. Organizuojantieji kelionę 
į Washingtoną autobusais’, pra
šomi ilgiau nelaukiant išsinuo- 
muoti autobusus, susitarti su 
autobusų kompanijomis, kad 
jos parūpintų savo keleiviam 
nakvynę Washingtone, kad į 
Washingtoną pristatytų be pasi-

— Philadelphi jos jaunimo 
metų komiteto darbą koordi
nuoja inž- A. Gečys. Paskirų ko
misijų pirmininkais yra G. Mi
ronas, E. Skladaitis, R. Salytė 
ir J. Vigelis.

— Ramunė Kviklytė, jauni
mo kongreso parodų komisijos 
pirmininkė, praneša, kad jauni
mo kongreso metu Jaunimo 
Centre Chicagoje bus išstatytos 
sekančios parodos: fotografijos, 
meno, spaudos, architektūros, 
numizmatikos bei Lietuvos paš
to ženklų. V. Valaičio foto dar
bų paroda vyks Chicagos Con- 
rad Hilton viešbutyje, Norman- 
die Lounge salėje.
. — Brazilijos jaunimo metų 
komitetas yra pasiryžęs suorga
nizuoti Lietuvos savaitę, didelę 
jaunimo ekskursiją, o taip pat 
pravesti pirmą lietuviško teatro 
festivalį ir Įsteigti spaudos lei
dyklą, kuri leistų lietuvių rašy
tojų kūrinius portugalų kalba.

Baigiama 
Kennebunkporto 
koplyčia
Dideli Maino šalčiai buvo su

stabdę pernai pradėtą pranciš
konų koplyčios statybą Kenne- 
bunkporte- Dabar visu greičiu 
darbas tęsiamas toliau ir tiki
masi šią vasarą koplyčią galuti
nai užbaigti.

Šiuo metu visi išoriniai kop
lyčios darbai jau baigiami ir per
sikeliama į vidaus Įrengimus. 
Dailininko K. Jonyno meno 
studija daro vitražus, altorius ir 
kitas vidaus dekoracijas.

Daug vertingų dalykų Ameri
kos lietuviai jau yra sutikę į- 
rengti naujoje koplyčioje, ta
čiau be fundatorių dar yra: di
delis vitražinis langas, šv. Sak
ramentui altorius, sakykla, var
gonai, šv. Antano statula, klau
sykla, suolai ir daugeles kitų. 
Jei kas panorėtų bent vieną iš 
tų dalykų Įrengti, būtų mum 
didelė parama ir gražus įsiam
žinimas šioje centrinio pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje. 
Laukiamos su dėkingumu taip 
pat ir mažesnės aukos, kurios 
pagreitintų statybos galutini už
baigimą.

T. Jurgis Gailiuiis, O. F.M.
Vienūolyno Viršininkas

vėlavimo ir kad Washingtone 
nuvežtų į atitinkamas progra
mos vietas. Didžiosios autobu
sų kompanijas turi sutartis su 
viešbučiais ir su mielu noru 
parūpina savo keleiviam nak
vynę. Jos tepageidauja, kad to
ki susitarimai būtų padaryti 
kuo anksčiausiai, dabar

Ekskursiją suorganizavus, 
prašoma pranešti talkos komi
tetui, kiek ir iš kurios vietos 
asmenų atvyksta į Washingto- 
ną.

3. Atvykstantiems į Washing- 
toną individualiai bet kokiomis 
susisiekimo priemonėmis nak
vynes parūpina Statler Hilton 
viešbutis. Kambarių rezervavi
mo atvirutės išsiuntinėtos vi-

ŽINIOS Iš NASHUA, N. H.
Sekmadienį, gegužės 1, šv. 

Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo aukojamos mi
šios Šv. Juozapo garbei. Turi- 
ningą pamokslą apie šv. Juoza
pą pasakė kun- Adolfas Vai-
nauskas (lietuvių kalba).

Staiga $vsi>go mtizfkas-varg. 
Jonas Tamulionis, gyv. 11 Ma- 
son st., penktadienio naktį, ba
landžio 2 2. šeštadienio rytą, 
apie 2 vai., buvo nuvežtas Į šv. 
Juozapo ligoninę. Pradžioje 
manyta, kad jis gavo širdies 
priepuoli. Iššauktas iš Bostono 
gydytojas, širdies ligų specialis
tas. Patikrinęs pareiškė, kad jo 
širdis sveika. Vėliau padarė X- 
Ray nuotraukas ir surado, kad 
jo viduriai netvarkoje. Ligonis 
sveiksta.

Toje pačioje ligoninėje jau 
seniai guli Mikalina Karstonie- 
nė. Ji sveiksta. Yra daugiau lie
tuvių ligonių. Dauguma jų -se
nesnio amžiaus.

Mirusieji
Balandžio 22 mirė Magdale

na Kryževičienė, gyv. 46 Wor- 
cester st. Velionė buvo pašar
vota Kazio Kazlausko, 8 E- 
Pearl St., laidotuvių name. Pa
laidota balandžio 26 iš Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčios po gedulingų šv. mišių, 
kurias aukojo kleb. kun. Juozas 
Bucevičius, M.S.

A. a. Magdalena Kryževičie
nė priklausė Maldos Apaštalavi
mo ir Tretininkų draugijoms, 
kurių nariai palydėjo ją amži
nybėn.

Nuliūdime liko vyras Jonas 
Kryževičius ir giminės.

Balandinio 25 mirė Benja
minas Kopka, 57 m. amžiaus, 
gyv. 27 Prescott st. Palaidota^ 
balandžio 28 iš šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčios 
po gedulingų mišių, kurias au
kojo kleb. J. Bucevičius. Asis
tavo kun A. Vainauskas ir 
kun. J. Nally, M.S.

Velionis buvo ilgametis Nas- 
hua koporacijos personalinis ve
dėjas.

Kennebunkporte, Maine, statoma nauja pranciikonų vienuolyno koplyčia.

siem lietuvių parapijų klebo
nam. Kas reikalingas nakvy
nės, prašomas užeiti pas savo 
kleboną, pasiimti rezervavimo 
atvirutę, ją užpildyti ir pasius
ti viešbučiui iki rugpiūčio 1. 
Viena atvirute gali pasinaudoti 
keli asmens. Kambarių kainos 
vienam asmeniui už naktį 10 
doL, dviem asmenim — 15 dol. 
Kiekvienam atvirutę pasiuntu
siam viešbutis praneš kambario 
rezervavimo patvirtinimą. Už 
kambarį užsimokama atvykus.

4. Jei dėl šio pranešimo kil
tų kokių neaiškumų (išskiriant 
programinius dalykus), prašo
ma rašyti talkos komitetui 
(7802 Temple St., Hyattsville, 
Md. 20783).

Nuliūdime paliko žmoną Stel- 
lą, tris dukteris, keturius sūnus, 
penkius brolius, tris seseris ir 
daug giminių.

Balandžio 30 mirė Clara Cyr- 
galienė, 69 m. amžiaus, gyv. 30
Summer st. Palaidota gegužio 
4 iš šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčios po gedulin
gų mišių, kurias aukojo kun. R. 
Davis, M.S.; asistavo kleb. kun. 
J. Bucevičius ir kun. A. Vai
nauskas-

Liūdesy liko velionės vyras 
Pranas J. Cyrgelis, dvi seserys 
penki broliai ir giminės.

Visi trys mirusieji palaidoti 
Šv. Kryžiaus parapijos kapinė
se, kur maldas atkalbėjo kun. 
Adolfas Vainauskas.
Lietuvis karys žuvo Vietname

Balandžio 30 mirė nuo prie
šo šūvio sužeistas karo lauke 
Vietname lietuvis karys Vincas 
Vilkauskas, kai jis gelbėjo kitą 
sužeistą karį. Jo kūnas parvež
tas Į Nashua, kur bus kariškai 
palaidotas. Jis prieš išvykda
mas Į Vietnamą apsivedė. Nu
liūdime liko jo žmona, tėvai ir 
giminės.' . A.

MIRĖ GAUTINGO SANATORI
JOS LIETUVIŲ GLOBĖJAS

Kun. Aleksandras Micas, gi
męs 1900 m. Vilniuje, kelis 
metus formaliai ėjo kapeliono 
pareigas Gautingo TB sanatori
joj. Sveikatai sušlubavus, iš ka
peliono pareigų pasitraukė, bet 
nenustojo saviškių ligonių glo
boti iki pat savo mirties.

Buvo apsigyvenęs Gautingo 
miestelyje ir kol galėjo, lietu
vius TB ligonius lankė ir globo
jo. Vienas iš ligonių rašo Balfo 
Centrui: “Balandžio 30 d. 18 
vai. mirė mum ligoniam mielas 
kun- A. Micas. Mes netekome 
kunigo, kuris buvo ir mūsų 
draugas. Velionis nuolat mus 
lankydavo, sunkiai sergančius 
paguosdavo, moraliai ir dvasi
niai sustiprindavo. Kiek kartų 
yra rūpestingai mum pravedęs

Putnamo seserų r€mėjų Hartfordo apylinkes pirmininkė Salomėja Šimkienė įteikia 15,000 dol. čekį motinai 
Augustai, šalia pulk. E. O’Meara, gubernatoriaus atstovas, ir prel. P. Juras. Nuotr. B. Kerbelienės

NAUJOSIOS ANGLIJOS ATEITININKU ŠVENTE
Putname, Conn., gegužės 1 

įvyko N. Anglijos ateitininkų 
moksleivių ir studentų šventė. 
Ją rengė Putnamo ateitininkių 
Barboros žagarietės kuopa ir 
ASS draugovė. Dalyvavo. ateiti
ninkai iš Bostono, Brocktono, 
Kennebunkporto, New Yorko, 
Putnamo, Waterburio, Worces- 
terio. Viso buvo devynios vėlia
vos, kurios dalyvavo pamaldo
se. Mišias aukojo kun. Vytautas 
Zakaras. Jis pasakė ir pamoks
lą. • z

Iškilmingas posėdis buvo 
2:30 v. Jį pradėjo Gražina Šim
kutė, vadovavo Remigijus Su? 
žiedelis. Garbės prezidiuman pa

ARCHITEKTŪROS PARODA
Pasaulio ’ lietuvių jaunimo 

kongreso architektūros paroda 
įvyks 1966 birželio 25 -liepos 
10 jauniiffSMehtre, Chicagoje.'"

Dalyvavimo taisyklės:
1. Parodos tikslas supažindin

ti kongreso dalyvius ir visuo
menę su jaunųjų lietuvių archi
tektų darbais ir projektais.

2.. Parodoje dalyvauja viso 
pasaulio architektai ir inžinie
riai, turį ne daugiau kaip 45 
m. amžiaus.

3. Išstatomieji darbai yra ar
chitektūros ir inžinerijos staty
bos projektai.

4. 'Projektai gali būti pa
vaizduoti mastelio brėžiniais , 

rekolekcijas. Geru žodžiu pamo
kindavo, patardavo, sustiprinda
vo.

Laidotuvės įvyko gegužės 4 
Gautingo kapinėse, kur ilsisi 
daug laisvos Lietuvos nesulau
kusių lietuvių”. K.L.J. 

kviesta: prel. V. Balčiūnas, 
pranciškonų provinciolas tėv. 
L. Andriekus, kun. V. Zakaras, 
motina M. Aloyza, Ateitininkų 
Studentų Sąjungos pirm- A. Id- 
zelis, Reg. Petrionytė, Antanas 
Saulaitis ir skaučių atstovė Joa
na Kataveckaitė. Įnešus vėlia
vas, sugiedojus Marija Marija, 
pagerbtas tragiškai žuvęs Anta
nas Vainius.

Ateitininkų moksleivių įžodį 
davė šie jaunesnieji ateitinin
kai: iš Bostono Maironio kuo
pos — Donatas Baškys, Gytis 
Gavelis ir Danutė Pauliulytė; 
New Yorko Pečkauskaitės kuo
pos — Asta Ruzgaitė, M. Ma- 

modeliais ir fotografijomis su 
trumpais užrašais lietuvių ar 
ąngl.ų kalbomis-

* ^'■■5: "Vienam parodos dalyviui 
skiriamas 7 ft. x 8 f t. ar ma
žesnis sienos plotas. Stalo plo
tas neribotas.

6. Sutinkantieji parodoje da-‘ 
lyvauti prašomi pranešti Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir Ar - 
chitektų Sąjungos Chicagos sky
riui — architectų sekcijos va
dovui: arch. Albertas Kerelis, 
2615 West 71st. St. Chicago,
III., tel. 312 area code 471-1778 
arba arch. L. Stankaitis, 7355 
South Richmond Avė., Chicago,
III., tel. 312 a.c. 778-6501, iki 
birželio 10 dienos. Pranešant 
patiekti sekančias informaci
jas: Dalyvaujančio parodoje var
dą, pavardę, adresą ir užima
mą plotą.

7- Visi eksponatai turi būti 
pristatyti ar prisiųsti iki birže- 
lios 20 dienos aukščiau išvar
dintais adresais. Rengėjai 

žeikaitė, Nomeda Aušmenaitė, 
Karilė Baltrušaitytė,. Aida Poly- 
tė, Aušra Kregždytė, N. Jar- 
mas ir Petras Sandanavičius; 
Putnamo Barboros Žagarietės 
kuopos — Danutė Rinkutė, Ri
ta Šeflerytė, Lydija Slutaitė, 
Danguolė Rinkutė, Vita Petru
lytė. Jų įžodį priėmė D. Skir- 
muntaitė ir motina M. Aloyza.

Ateitininko studento įžodį da
vė šie moksleiviai ateitininkai: 
Putnamo draugovės — Silvija 
Umbrasaitė ir Liucija Narkutė, 
Bostono draugovės — Jūratė 
Garsytė, Kristina Kavaliauskai
tė ir Danutė Pauliukonytė. Įžo
dį priėmė kun. V. Zakaras ir A. 
Idzelis.

Įžodį davusių moksleivių a- 
teitininkų vardu kalbėjo Asta 
Ruzgaitė, studentų vardu J. 
Garsytė. Sveikino A. Idzelis.

Po ateitininkų Credo ir 
himno išneštos vėliavos.^

Paskaitą skaitė jaunas jėžfii- 
tas Antanas Saulaitis, supažin
dinęs klausytojus su jaunimo 
metais, su jaunimo stovykla, iš 
kėlė klausimą — kuo kiekvie
nas jaunuolis gali prisidėti prie 
jaunimo metų-

Po posėdžio putnamiškės atei
tininkės atliko montažą. Prog
ramai pasibafigus, vyko jaunimo 
pasilinksminimas...

šventė praėjo jaukioje nuo
taikoje. Dalyvavo gražus jauni
mo būrys. Pr.

Liucijos Babickienės - Savic
kaitės vienerię metę mirties 

sukaktis

Gedulingos šv. mišios už a. 
a. Liucijos Babickienės Savic
kaitės sielą bus aukojamos ge
gužės 14 d. 10 vai. Nekalto Pra
sidėjimo Marijos seserų vienuo
lyno koplyčioje Putnam, Conn. 
Po šv. mišių bus šventinimas pa
minklas ten pat Nekalto Prasi
dėjimo seserų vienuolyno ka
pinaitėse.

IŠ VISUR I
— Kun. Kęstutis Balčys gie

dojo boso partiją Verdi “Re
guiem”, kurį atliko Amsterda
mo simfonijos orkestras ir cho
ras balandžio 24. ■

— Dainavos stovyklos Man- 
chester, Mich., naujas telefonas 
yra 428-8394, area code 313. ‘

— 20 lietuviu karių, kurių 
dauguma kovoja Vietname, o 
kiti yra Korėjoje arba Europo
je, jaunimo kongreso komiteto 
vardu pasveikinti ir pakviesti į 
kongresą. Kongreso antrą die
ną — liepos 1, 2:30 vai. popiet 
įvyks “Karių ir veteranų sekci
ja”, kurią organizuoja R. Mi- 
šauskas. Jaunimo metuose ne
pamirštinas nė vienas lietuvis 
karys. Turimus lietuvių karių 
adresus atsiųsti Į jaunimo kon
greso komiteto būstinę adresu: 
5620 S. Claremont Avė., Chica- 
go, III 60636?

— Buv. Prienų "Žiburio" 
gimnazijos mokytojų ir moki-
nių suvažiavimas įvyks Chicago
je dainų šventės metu.

— Jūratė Reisgytė, paskuti
niuoju laiku taip pagarsėjusi 
Australijos lietuvaitė, kviečia
ma atvykti į jaunimo kongresą. 
Iniciatyvos ėmėsi Chicagos Mar
gučio radijas, prašydamas kiek
vieną klausytoją paaukoti bent 
po 1 dol. kelionės išlaidom ap
mokėti.

— Lituanus žurnalo vajaus 
komitetai jau veikia keliuose 
miestuose. Jiem vadovauja: Bos
tone — Algirdas Antanavičius, 
Buffalo — Aleksandras Ged- 
mintas, Chicagoje — Leopold 
von Brown, Clevelande — Živi
lė Mackevičiūtė, Detroite — 
Alfredas Kulikauskas, Hamilto
ne — Marytė Arštikaitytė, Phi- 
ladelphijoje — Birutė Sadinaus- 
kaitė.

— Inž. AJ. Rudis sumokėjo 
visas kelionės išlaidas vienam 
lietuviui, atvykstančiam į jau
nimo kongresą iš Pietų Ameri

kos-
— T. Bruno Markaičio, S.J., 

naujas veikalas, pavadintas 
“Koncertas pianui ir pučiamie
siem” pirmą kartą buvo viešai 
grojamas balandžio 27 Tampo- 
je, Floridoje. Piano solo parti
ją atliko Jack Winsor-Hansen 
iš Chicagos, o Tampos simfoni
niam orkestrui dirigavo pats 
kompozitorius.

— Jaunimo prieškongresinei 
stovyklai planuojami 5 die
nų “kursai” įvairiom temom— 
laisvės kovų istorija, politiniai 
Lietuvos laisvinimo klausimai, 
jaunimo stovyklos, lietuvių ir 
jaunimo spauda ir t.t. Šiais klau
simais bus ruošiamos įvairios 
diskusijos.

— "Žibintiečię" dėmesiui! 
Dvidešimtmečio proga buv. Vo
kietijoje lietuvių prekybos mo
kyklos “Žibintas" mokytojų ir 
mokinių suvažiavimas įvyks 
spalio 8 Toronte. Kanadoje. No
rintieji suvažiavime dalyvauti 
prašomi pranešti savo adresus 
A. Dilkui. 91 Medland Cres., 
Toronto 9, Ont. Canada.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K.į PASIRYŽOTE — [VYKDYSITE!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ ALKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKI I

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND) 
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auka .......... statybų fondui ir pražau jraSyti mane / mūsų
Seimą / mūsų mirusiuosius j:
Q Garbės fundatorius ($1000) [j Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iŠ viso paaukoti ateityje statybų fondui................

ADRESAS ......................... .............................................................................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax dcductible)
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DARBININKO SKAITYTOJAM

Vardas ir pavardė

Adresas

(Datai

Franci scan Monastery 
Kennebtmkport, Maine

Woodl»ven. N.YU4?1

DOVANAS JŪSŲ GIMINĖMS 
IR ARTIMIESIEMS USSR

Velionė palijo liūdėti savo 
vyrą Kazimierą ir dvi dukrits 
Lietuvoje, sūnų Vladą Toronte, 
Kanadoje, dukrą Ona Gudaus
kienę, sūnų Vincą ir žentą šio
je kolonijoj, o taip pat .5 anū
kus: Liūdinčiai šeimai ir gimi- 
nėxns ręiškiam ffllią užuojautą.

Klob. kun. Albertas Zanavi- 
čius švenčia; 25 m. kunigystės 
sukaktį. Iš- parapijos draugijų 
yra sudaryta komisija, kuri su
ruoš banketą. Komisija posė
džiavo balandžio 27. Anksčiau 
buvo išsiuntinėti bilietai, kurie 
jau grąžinami. Parapiečiai ir 
svečiai iš apylinkių' užsisako 
vietas. Kurie bilietų negrąžino, 
prašomi paskubėti ir užsisaky
ti sau vietą. M.

tą puošė gėlių puokštės bei vai
nikai ir kuklūs kryžiai. Užprašy
ta daug mišių.

Palaidota balandžio 15. Iš
kilmingos mišios buvo šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Palaidota 
šv. Lauryno kapinėse kur paly
dėjo gausi lietuvių eisena. y e-, 
lionė^spriklausė Rožančiaus d- 
jai, tretininkams ir Maldos a- 
paštalavimo draugijai: Rožan
čiaus draugijos narės buvo gar
bės palydovės, ir priėmė komu
niją už savo narės sielą.

Karsto nešėjai buvo anūkai 
Juozas, Jonas, Vincas ir Tomas 
Plečkaičiai, Povilas Kauneckas, 
ir Juozas Klimas. '

"Tėviškė* Namai", Br- Bu- 
driūno naujai parašyta kanta
ta, bus išpildoma - dainų šven
tėje. Joje dalyvaus ir solistai, 
kurie jau pradėjo savo darbą. 
Solistas bus Rimtautas Dabšys. 
Tai jaunas, bet labai populiarus 
dainininkas, gyvenantis Los An
geles. Calif. Kantatos autorius 
Br. Budrumas taip pat gyvena 
Los Angeles. Artimas kontaktas 
su kantatos autorium bus labai 
naudingas solistui.

Solistė bus Dana Stankaitytė. 
Ji gyvena Chicagoje, bet gerai

taywll,N.V U VI 94077 
n, my. - y«l$Tn9 um

> *
iMrti ■ritoiann ia»giw
M8 BPOBOVIAMB

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

Siunčiu ui prenumeratų 9

Now Haven, Conn. — Sirgus 
6 savaites rimtai ligoninėje ir 
savo dukros namuose, balan
džio 13 su šiuo pasauliu atsi
skyrė mylima šeimos motinėlė 
Veronika Plečkaitienė, kuri bu
vo tikra lietuviška mamytė. Iš 
Vokietijos atvyko pas.savo sū
nus ir dukrą, kur buvo malo
niai visų mylima ir globojama. 
Ypatingai žentas Jonas Gu
dauskas ją slaugė ir mylėjo kaip 
tikrą motinėlę.

Pašarvota buvo J. Mąride- 
tricz laidojimo koplyčioje, kur 
gausiai susirinko giminės, drau
gai bei draugės, ir pažįstami 
bei kaimynai atsisveikinti. Kars-

S & G MEAT MARKEI 
ANTANAS VAlTKUB.va4iiea

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami polaido- 
taviniai pietūs. Pirmos rūšies Be ■ 
tuvtf kas maistas prieinama kaina. J

1883 MAOISON STREET '>'■]
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgevrood)
Tel. EVergrSea 2-6440

įvairių moteriškų drabužių krautuvė
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bUuskutės, kojinės, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.

95-04 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421
. Td. 849-7240 —

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galimą^gauti įvairiausios rūšies amerikiečių irimportuo-. 
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMONO HILU N. Y.

Telefonas: VkųinU 3-3544

REPUBLIC Liąuor Store, Ine 
|22 Union Avenue. Brootiyn II, N. Y. . 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 

Dideli* pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

šių pasaulyje su 300 salų w 
PATOGIOS patalpos, geras mnstaiL . 
SVEČIAMS NEMOKAMAI; 38t j
puikus pliažas, kasdieninės išvykos ittDttųdaiY 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stildiRŠĮM 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais V1___
certai, vaidinimai, šokiai ir kt pramogos. . •--.Ąr"’ 
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS - v
Šalia vasarvietės išnuomojamos patsuos ir bcrnaįstofsH 
įrengtam virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thnnray Extt 24. 1 
Northway 87 iki Lake George VįUage; iš ten 9N keliu 7 myk į ūūiurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidom.

Rezervacijų in informacijų reikalu kremti*:

BLUE WATER MANOB
DIAMOND POINT, N. Y. Tet (518) NH 4-5071

Lietuviška vasarvietė BANGA
CAPE COD, MASS.

Great Marsh Rd. — Centerville, Mass.
Prie Atlanto vandenyno. Golfo srovės šildomo garsaus Craigville 
Beach • Patogūs kambariai ir atskiri namukai, kur patiems galima 
gamintis valgį • Skanūs lietuviški valgiai • Grynas pušų oras ir 
rami vietovė poilsiui. • Svečiams be savų automobilių — transporta- 
cija į ir iš paplūdymio • Salia BANGOS randasi ežeras su paplū- 
dymiu. žuVavimo mėgėjams yra laivelis • Norintieji puikiai pra
leisti atostogas prašomi su užsakymais kreiptis šiuo adresu:

A. P AKSTY S
76 Alicia Road, Dorehester, Mass. 02124 —- Tel. (617) 282-8046 

o po birželio 15 d.:
BANGA'

P. O. Box 188, Centerville, Cape Cod, Mass. — Tel. (617) SP 5-4633

LITAS Investing Co. Ine. 
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti -*■ atidarant sąskaitą (ligi
Skolintis automašinoms, namu remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir Kitais reikalais:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Ričhmond Hill N.Y; HI 1-8799 
Darbo valandos: dtokiadienfaus 8-9 vai vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

CHICAGO, ILL.: 8775 So. Westem Ave^ tel GR S-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadieni vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vaL popiet

SUAUGUSIEMS VASARVIETE atidaroma 1 liepos ir 
tęsis Ha 28 rugpjūčio. Lietuviškas muistąs, vėsūs vakarai, 
gražus Atlantas, erdvi vienuolyno sodyba, maudymosi ba
seinas, o kainos visiems prieinamos.

BERNIUKŲ VASAROS STOVYKLA veiks liepos 1 - 29. 
Priimami benritdori nuo 8 iki 15 metų. Stovyklautojai nau
dosis šv. Antano gimnazijos patalpomis ir visais įrengi
mais. Žemos kainos, gera priežiūra, daug jaunimui pramo
gą, poilsis sujungtas su žiniomis. Iš Broekiyno eis specia
lus autobusas Kepus 1 dieną.

Vasarotojų dėmesiui —
Lietuviška JANSONŲ vasarvietė Cape Cod 

vila *'

AUDRONE į
šiais metais.'atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki
rugsėjo 15?<L, - - «' '-s1
Visus tautiečius maloniai kviečia atvykti prakišti atostogas. Jau 
dabar priima užsakymus. Kreiptis: į ..

DR. ED. JANSONAS
15 Rosedale St. Boston Mass 02124 Tet 288-5999 -

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumerata, 
dedamas šis4apelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu: ~
Darbininkas'910 Willoughby Avė.. Brooklyn, N. Y. 11221

. Prašau pratęsti prenumeratą 1966 metams.

Vasarvietėn ir Movykloa registracija jau prasidėjo. Pir
menybė ir pasirbridraas yra aaksSau registruojantiems. 
Informacijai rašykite:

Jūs galite pirkti firmoje PODAROGIFTS, INC. Jūsų patarnavi
mui PODAROGIFTS, INC. parodų salėje tik ką gauti “LAIMĖ
TOJAI” tarptautinėse

parodose:
Susipažinkite su naujausiu modeliu automobilio “MASKOVIC”
— jis neapvils jus bet kokiame kelyje.

Apžiūrėkite pagerintos kokybės MOTOCIKLĄ T2-PLANETA’
- TELEVIZIJOS aparatai naujausios konstrukcijos. FOTO APA
RATAI — su patobulintais objektyvais, pagamintais iš ypatingo 
stikle. — Ekonomiški ŠALDYTUVAI — Elegantiški KAILIU PAL
TAI ir KEPURES iš pagarsėjusių rusiškų kailių. — AUDINIAI 
įvairiausių spalvų ir raštų. — Pagarsėję rusiški DELIKATESAI: 
grūdinė ikrą, konservuoti krabai “CATKA” ir “AKO”, o taip pat 
kiti maisto produktai.

VISA TAI JUS GALITE PIRKTI PAS MUS!
Pirktos preklės pristatomos Jūsų giminėms SPECIALIOMIS 

ATPIGINTOMIS KAINOMIS — NERIBOTAS KIEKIS — BE 
MUITO — BE KITŲ MOKESČIŲ. — PODAROGIFTS, INC. ga
rantuoja skubų, tikrių ūoraaų pristatymų & pranešimų syte jų 
gavimų.

Reikalaukite naujų mūsų katalogų, kuriuose rasite pasirin
kimui daugybę pajmmiį gaminių ir maisto prilaktų

DOVANŲ PArraMtflMAS — geriausias būdas iižsakyti do
vanos saao giminėms USSK
• JIS ŽYMIAI SUPBASTIN8 atsakymų fermahunns.
o MPnDYS bet kaktas Jūsų glmtafų pageidavimas. į

.;.
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LIETUVIŲ ADVOKATAI

šALFASS-gos Centro Valdyba

BABIJO PBO6IAM0S

MAICTF6RD, CONN.

VYT. MAŽELIS

PITT8BURGH, PA KARLONAS
PADĖKA FUNERAL HOME

JUOZUI BRAŽINSKUI,
CARROL

LIETUVIAI PABALTIECfy 
SPORTO FEDERACIJOJE

MODERNI KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ.

Užsakyme siųsti:; Dartario- 
kas, 910 Wfflou^iby Avė., Broo- 
klya, N. Y- 11221.

šas. Kaita pardundamas visas 
jodomas inventorius* Parduoda
mas greit žemiau rinkos kai
nos, dėl savininko ligos. Dėl ap- 
žiūrėjmio laiko rašyti: Mt. Pa- 
ge, c/o ICC, R.F.D. Nr. 2, Put
liam, Conn. 06260.

4.00
4.00
4.00

kalate kreiptis pas staty
bininką Andrių Aimaną 

TeL 516 AN 1-2864

7.00 
5.00 

10.00 
4.50 
5.00 
5S0 
&oe 
4.00 

11.00 
3.00 
4.00 
5.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
0.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5X0 
3.00 
3.00 
4.00 
6.00 
6.00 
5.00 
4X0 
4.00 
4.00 
4X0 
4.00 
4.00

jottdooti T. Bakienei, kori 
prisHė^o priutataoo programos 

■Čs paįtairitinv), įvestam naują 
■sfr nMtnmmnti . > -- ..

PLAY BOY BILLIARDS 
43 Brunswick Tables 

Air CondStioned 
WaU to waH Carpeting 

532 FULTON ST.
. . (cor. Flatb. Avė.) 

UL 2-4040

BOSTON, MASO.
Vedėjas

JONAS J. ROMANAS, S r.
WHIL - 1438 kIL Nodfetd, Man.
SMtmeamUeie sw įt iki 12 vi*.

CUSTOM MADE MEN’S 
CLOTHES 

$5950

Rokai parinenybėra registruo
jasi flš gegužės 19 adreso: fc 
Žrapėnys, 5999 So- Frirfirildr 
Avė., Ctocago, BL 606291 Pir
menybę starto mokestis:9yn| 
ir moterų Masėje 7dol, prie6- 
auglio Masėse 5 dol ■ komai*'

EINAR EDVAROSEN
725 56th St, Brooklyn, N.Y.
Basement — TeL. 871-6370

Radio, Transistor Radio, Color TV, 
Hi-Fi Stereo, Phonographs, Tapė 
Recorders, Sound AmpHfier and 
Speaker System, Film Projectors.

19 years experience

Kregždutė, I dalis, A. Rinku- 
nas- Kraną 2.50 doi.

Krsgžduts, H dsfis 3.00
Krugfafcrtu, «M dutis 3.25.
Keturi Valdovai, S. Džiugas., 

spalvotais piešinetuas kaina 2

JOHNIES WINDOW CLEANING 
Home Wtadow and Floor CIeaning 

Fast and ReHable 
AB work guaranteed 
1689 Madison Avenue 

_. ... New York City, 
CaN 876-3471

Lietuvių sekciją Pabaltie&ų 
Sporto Ftderacijoje sudaro: sek
cijos vadovas Algirdas Biels- 
kus, nariai — Petras Petiutis, 
Vytautas Jokūbaitis, Jonas Gus
tainis. Nuo šio pranešimo pa
skelbimo dienos (1966 gegužės 
3) vietoje J. Gustainio į sekciją 
įeina Kanados sporto apygardos 
vadovas Kostas Lukošius.'Jo ad
resas: K. Lukošius, 26 Woodside 
Avė., Toronto 9, Ont. Canada. 
Telef. RO 2-8996

' FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air conditkmed 

A J. B ALTON-BALTRŪNAS

8<LF~ DEFfe’riS^ Freė EŽM&tton 
by and for cbildren 6-13 accompanied 
by parents — Sat 1:30

. TO PLACE
; Ym AD. 

OANCEL OR CHAMGE
T*L 867-3660

rK JOBKPS ZUBBOTVSKI 
Laidotuvių direktorius 
ModemKka koplyčia su 

AirCsndttion
123 E. 7tft 8t, New York 9, N.Y. 

GRamėrey 5-1437

taisė • ♦ >

For Men Women and Cbildren 
78 W. 3rd St (opp. N. JŪ)'

Call 677-9777 ' '

FUNERAL HOME te*.

Pirmenybių dalyviai turi bū
ti attikę- metinę ŠALFASS-gos 
registraciją. Nauji žaidėjai gali Sporto Sąjunga yra pusiu- Vilniaus Vytauto DMtajo visus buv. V.V. D. gimnazijos 
dalyvauti žaidynėse, jei jie bu- tiusi SALFASS-gai ruošti tarpu- gmMMtrifoa 56 metę sulakti* abiturientas,* mokinius ir moky-
vo regfctmoti apygarriinėse savio mėtines varžybas — me- minima Chicagoje gegužės 26 tojus, jų artimuosius bei drau*
pirmenybėse. - ̂ 4 tinę ąiorto šventę, šiais me- 29. Sukakttes minėjimo rengė-

tais jie ruoštų, setamižiate tektų jai su dr. E. Jtingum priešaky,
mum tai padaryti. Pirmosios V.K.L.S-gai taDrintokasjant, pri-
šventės programon siūlo įtrauk- simins ir. pagerbs pmną gtema-
ti futbolą (soccer) ir lengvąją riją su lietuvių dėstomąja kal-
attetiką, Siūloma vieta — Ci»- ba. Ta proga jaunimo, centre
caga arba Torontas, teškąs — (5628 So. Ctaremont) gegužės
birželio vidurys, žada finansi- 28, 7 vai. vai. bus akademija
nę paramą komandų ir paski- . (paskaita, sveikinimai, ir meni
nį žaidėjų kelionėm. 

Centro valdyba įgalioja A. 
Bielskų studijuoti šio pasiūly
mo galimybes ir painformuoti 
centro valdybą. Ukrainiečių pa- 
siūlymas padarytas per A. Biels-

WATEROURY, CONN. 
WWCO - AM - 1M9 
Ved. ANT. FALIUUą

GOING TO. THE CAT8KILLS? 
Remember Our Service 

Daily Door to Door 
SULLIVAN COUNTY 

-. LIMOUSINE SERVICE '■ 
OR. 7-7650 

After 8'PM'--HV 8-4017

VŲly ūkb parduodamas ne
toli Putnam,.Conn-, su gerais ' nuoširdžią padėką, 
trobesiais ir visais įrengimais— 
viskas veikiančiame gerame sto
vyje- Sodyboje 12 aherių že
mės, gyvenamas namas 9 kaaja-

Dėteojam pianistei Aldonai 
KgritaKef, rari^savo driyvavi- 
su programoj padkhno ridentų 
vakaro prasmingumą ir vertin-

nės galima rašyti: diL E. Rin
gus, 7305 S.j Wasfctenow; J. Gai
žutis, 5219 S. Faūfield, arba 
skambinti telef-: PR 6-5518; 
735-7338.

tais virŠe&as 2L5O doi. .
Gutaė tcMraitata p»**- I jau - 

dies pasaka su V. Petravičiaus 
raiSniris. Kaina 1.25 doL

Kova su jMfffiu, Alg- Gus
taitis- Kama 2 doL

Keturkoįis ugniagtsys, D.
Bmdokienė. Kaina 2 doL

Taip pat dėkojame kim. J. GurintkKi už atliktas pasku
tines apeigų ir visiems žodžiu ar raitu iireiikusiems 
mums užuojautą.

VOGS, Hsnd-Msde 100% Human 
Hair aN cofors,, 530 — ^snd-made, 
100% European <fenike-wįgs, made 
ta Spėta, 20 ta. kmg; su coiors; $65. 
Hand made WifMs ia- fcng all 
eoion 81&

All State Beavty Cctteje. . 
89 Broed 9L, Efaabeth 351-4306

Kor bėga Šešupė, V. Matulai
tis, Lietuvos geo$*afijos vai
kams pratimai piešinėliuose. 
Kainai doi.

Gmfarolė, legenda, J. Narū
ne, iliustravo V. Stačikaitė. Kai
na 1 doi. (Gtatarėiė gaunama 
anglų kalboje 1 dol )

Gintaro takais, J. Narūne, ei-

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

GRABORIUS 
BALSA1CUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

9408 Jamalca A v*. 
Woodhaven 21, N. * 

VI 7-2573

OETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

*<* ė**
15756 tesure, Defcrott 27, MJcK 

BRoadw*y 3-2224 
latts dNalsIa 8:45 iki 9:45 v.v

nė dabs). PO akademijos ten 
pat ruošiama vakarienė. Įėjim» 
j akademiją nemokamas, o va
karienė — 5 dol

Gegužės 29, 12 vaL tėvų jė
zuitų koplyčioje paplaktos, ku
rių metu vilniečiai dainininkai 
išpildys solo giesmes. Šv. mi
šias aukos ir. pamokslą pasakys 
buvęs ¥. <¥-. D. gimnazijos ahš- 
tiijgtftgs fan. J. Papayas.

proghunoje daly-i 
V. V. D. gimna- 

z0o& auklėtinių, šiuo metu akty
viai besireiškiančių lietuviška
me mesripiame ir , visuomeniniai

Minėjimo rengėjai kviečia su
siburti ir minėjime dalyvauti

Pirmenybės bus pravedamos 
pagal SALFASS-gos tinklinio *■ 

varžybinins nuostatus, kurie yra ■ mĮBUH 
paruošti ir tinklinio komiteto • --v<v. 
vadovo R. Babicko prieš pir
menybes Iras išsiuntinėti klu
bams.

ĮyiuariM-pHiA, fa 
.Nrrflto Rto kUocy^M

BSNfiRVOMDtaS BALSAS
UŠridrssft Sopaus, P*. 11123 

PO 5-0832 
fcModtoRiato nuo 1Š90 Iki 2*J0

ir baisamuotojas 
Cambridge, Mass.

. NOTARY PUBLIC
Patarnavimas diena ir naktį. Mo- 
dendika koplyčia Šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir

[ETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
HI-FI - UTHUANIAN ItECORDS 

$E00 
5J» 
4.00 
5.60 
8.00 
4J»

KopOAtao nemokamai vtooaė 
miesto dalyse; veikia ventUacUš. 

TeL VlrgMa 7-4489

to vakaro šebftmmkėni: V. Šim
kienei, Strazdienei, -Vaičiūnie
nei, Bliznikienei, ' Žukauskie
nei, Bakšįenei ir Jarmienei.už 
ga^sasa bufete parengimą ir 
svečių pavaišinimą.

VisucHnenės talkai, o taip pat 
ir spauda^ kuri vienu ar kitu 
būdu prisidėjo šį jaunųjų riden
tų vakarą rengiant, reiškiame

ĄDVOKĄTĄS 
37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y. 
Telef. — APpleeate 7-7083

4.00 
5-00

■ anumtalfl, 14 toL tobasi- 9L «6 5.96 
Mee pmhlmiMiin, Ciuriiouto ansamblio 16 Bet dainą. St 37.50 6J» 
Uetuvtikl( mariai, Br. JonuAo įgrota 12 MeL patrijot marSą

LAIKRODININKAS 
-JUVCLY^AS

Auksas - sidabras - deimantai

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jaoksott Heightš, N. Y. 
TeL NEwton 9-6620

ILGO GROJIMO 
LONG PLAY-OTEja:

Varpas, Tarėutochore 1J Bet dabos ir S let operos, st SSuOO 
Sutemą garaą^ V, Stanfcaa, 10 nanHroe tokią — Stereo SkOO 
Dainos tž Lietuvos, L. juodis su R&toe aus. 16 dainą. St $5.00 
Lietuvos priaf iiitabiud, L. Juodis, 14 HeL dainą akomp. gitara 
Pavergtos T&vynta dMeoo hr lokiai, 2 pL, 24 L tokią ir dainą 
Lietuvių tautiniai tokiai, J. Stuho leid. 14 taut tokią -------
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių cboro įdainuota 17 HeL dainą — 
LietuvUkf Mofcfaė, akordeonu K. Baubaro Įgrota 18 Bet tokią 
CMtoOs Ltotovat & Cėrteute kniupi Įdainuota 12 toL dainą — 
Lietuvos kunkMą 14 HeL tėrinią, vad. O. MSmlddenOL St |5 
Worcesterio Mėgėju ratelto, 14 totitvĮflcų.d^oą ------ ;----------

| r 1 * f’m* - • n ffr - <.vi > i a i t «

Tėvyn<

MaeMnMs 2nd A 3rti Cf—
Good Pay Plūs Benettt*. 8teady Job 
• Overtlme. Fine- Wotk Concfitiona 
Weekends and Bve. taterviews ar- 
ranged — 914 TO 5-0816 

8TEWART STMOnKO CORF 
630 Central Purk Avė.

Tonkers, N. T.

"'KcftUitNrTiaSiricė " ' 
Fįne Workmanshžp
f rom your own material 

NAT^BLATT
- CLOTHES

Hours; Weekdkys 9 am - 6 pm 
M.9mn-4pm 

859 BROADWAY (17 8L)
CH 2-9333 Ftueimrktag

Homemade 'ItaHan‘ Ices A Pastry, 
Ice Cream Cake, Tortoni-Spumoni. 

ANGELCFS PIZZA
Neopolitan large 13O, Sicillan 1.75 
Free ddivery 5to llPM Tues^thru 
Sun. — 192-13 47th Avė., Flushtag 

__jYL 7-4S08—!-

BOSTON. MASS 
Vedėjas

STEP. MINKUS
WLYN —1389 Mtocyc

Ir.ra 1B1J ta»«a

Kai gražu, VI Vije&is, Vai
kams paruošti piešinėtliaL Kai- 
na075doiL . v.

LIUCIJOS BABICKIENtA-SAVKKAmS 
vienerių metų mirties sukaktis.

Už AfA Liucijos Babickicnės sielį gedulingos šv. 
Mišios bus atnašaujamos Nek. Prasidėjimo Seserų 
vienuolyno koplyčioje gegužes 14 d. 10 vaT. ryto.' 
Po gedulingų šv. Mišių bus šventinamas pamink
las Nek. Prasidėjimo Seserų vienuolyno kapinėse, 
Putnam, Conn. Z. ,
Draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami daly
vauti gedulingose pamaldose. Negalį atvykti į pa- 
meddas prašomi savo maldose prisiminti A^A 
Liulijos sielį. NuBOdę,

Vyras .Povilas Babickas 
DukreM Zita
Tėvai -Ono ir Kostas Savickai

A. latamiausfc^ po 12 totnų-tokią X ir XI atomai po 35.00 
Uetuvjtiraadataoa h- tokiai, Moniter Co„ 16 L dainą ir šokių 
S. D aiifūei-natfjo vak. dainuoja, 10 kalėdinių ir 10 Bet dainų 
RožželrSytto vatoarai, V. Staėiaa, 11 lengvos-mus. tokiai 
Ar-pašutaL V. Stankus, 10 tokių muzika solo------ Stereo |6
Suk, suk rateli, Vilniaus choro 14 lietuviškų dainų-----------------
Pilėnai, Liet opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės)-------
Trijų meto Irutė, Ir. GiečlOtės 8 Bet patrfottate vaik. dainos 
Lietuviško (taikių, šokių, polkų, dkikauskiO-VasUiaasko juokai 
Dainuojame su Lione, 16 HeL dainų, Įdainuotų L. Juodytės 
Me* žengiame su daina, New Yorka vyrų okteto 17 dainų — 
Liaudie* giesmė, Tėviškės choro U giesmių ir dainų --------------
Linksmieji broliai, 12 liaudies kOrinėkų __=------------------- -------
Liet dainų ir operų rinkiniai, J. Karvels, 10 jtokšteHų — po 
Cievelando vyrų oktetas, 12 mutikos šoūų. ..— Stereo $6-00 
LietuvUco* kamerinė* muziko* 2 pi. Is. Vyt Vaslllftnn-------
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamL 17 HeL totaų. Streo 35.00 
Lione Jodi* contrafto, Town Hali 14 kūrinių rečitalio plokšL 
7 Kristau* žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras--------- -—
Garbė Tau, Vielpatie, Dainavos rėdg. giesmis. Stereo >6.00 
Dainų ir arijų rečitalis, soL J. Varnelio-------------------------------
Poezija, A_ Gustaitis ir Stasys Santvaras__________________
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 -žod.) —------
LHhuanidn 2-speed record course -------------- ----------------------------
40 liet.- dainą munka, Tautinio orkestro leidinys. Stereo 35.00 
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokk| 
Daine*, A~ Stmnpužženės 24 liet dainos. —.— Stereo 57.00 
Dafoos^B. Vafterienės 8 net. dainos, 7 operą ištraukos ------
Lietuvių dainos ir šokiai: 5 potaos, 4 valsai ir dainou. St 05^0 
Dvi Mamytė* ir dvi dukrytes. artėtas iš 14 dainų. St 35.00 
Tėvynė* meilė neknart, a. iztuuurauskaftės 13 Bet dainų __
Kur banguoja Nemunėlis, Al- Brazio 9 dainos, 9 giesmės — 
Lietuviškų šokių muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų--------------
Dainuojame su Rūta, Nr.2, Rūtos ansam. 14 L dainą. SL 35-06 

DARBININKO ADMINISTRACIJA
9n VVitloughby Avė, Broek^tv lt Y. 11221

i*.
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haven, N.Y. Dainuos Philadei 
phijos choras, vad. L. Kaulinio, 
Elizabetho choras^ vad. V. Na
maičio, Rūtos choras, vad- A. 
Kačanausko ir Operetės choras 
vad. V. Strolios. Bus išpūdyti 
Chicagoje įvyksiančios, dainą 
Šventės programa. Tų pačių cho
rų tokspat koncertas gegužės 
21 įvyto Elizabetho Lietuvių 
Laisvės salėje.

New Yorko vyrų oktetas, va
dovaujamas Alekso Mrozinsko, 
aktorius Vitalis Žukauskas ir so
listė Lionė Juodytė su dukra Ja
nina pasirodys su įdomia prog
rama koncerte, kuris įvyks ge
gužės 15, 3:30 vaL popiet Mas- 
petho lietuvių parapijos salėje. 
Po programos šokiai iki 10 vai 
vakaro.

Moksleivių ir jaunučių atei- 
tininkų stovykla bus rugpiūėio 

z8-2i Kennebunkporte. Tėvai, 
kurie nori savo vaikus užregist
ruoti stovyklai, tesikreipia 225 
East 76 St, Apt. 5 c New York, 
N. Y. 10021.

kultūrinė tema ir bus 
spalvotas filmas. Po to 
vutė. Valdyba krie ičia visus ai

T® ir vieš. WiWer. amerflriečžų rašytojo

Jlpątoietė gijos teėję. Veikalą režisavo 
B^toČė Kerbelienė. Vaidi-

* no: Algis Antanavičius, Ka- 
zys Šarūnas, Rmnas Bričkus, 
Inga Daukantaitė, Teresė Du- 

_ Btejo rickait^, Vytautas Dainbraus- 
' J*- kas, Gytė Gavelis, Romas Gu-

dvi talen- 
os dainavo.

Jovita KonaukaM susituokė ba-., 
kandžio 30 švč. Panelės Marijos ■ 
Gimimo bažnyčioje Chicagąje. 
Vestuvinės vaišės įvyko Pakš- .« 
to svetainėje.

Agronomui Vladui Geibavi-
Eiui, “Darbininko” skaitytojui ,, _ ........ ...................v______
tremty besiverčiančiam dažyto- Kartas nuo karto spaudoj pa- Ką svarsto Batfo Valdyba? ______ ______ _______

Kiekvienas centro^ va&y*^5 kuris mokytis, bet tremti- tom, Sūrios prisidėjo prie vaišių 

labai trumpai surašysiu tipišką
, eilinį š.m. gegužės 3 d. dviejų 
valandų posėdį.

Posėdžio pradžioje atlikta for- . skubėti'įstotį, pirmininkas 
malieji darbai: patvirtintas pro- "
tokolas, išklausyti valdybos na
rių pranešate, reikalų vedėjas 
nušvietė skyrių veiklą bei kitas 
artimas Balfo problemas. Po to 
tuoj kibta į kietesaius riešutus.

jo darbu, gegužės 12 sukanka 
75 metai amžiaus.

Santaros-Šviesos Federacijos 
narių susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, gegužės 13 Vilga- 
lių namuose — 36 Hicks Lane, 
Great Neck, L.1, N.Y. Programo 
je: Jurgis Mačiūnas apie neo- 
kiaiku teatrą. Pradžia 8:30.

N. Y. SKAUTAI PAGERBK ŠV. JURGĮ
Balandžio 24 New Yorko 

skautės ir skautai iškilmingai at
šventė skautų globėjo šv. Jur
gio Šventę. šventė prasidėjo 11 
v. mišiomis- Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje, Brooklyn, 
N.Y., gausiai dalyvaujant Nerin
gos ir Tauro tuntų skautėms ir 
skautams. Mišių metu buvo pa
šventintos Tauro tunto Geleži-

gorių vėliavos, šventinimo a- 
peigas atliko kun. Vytautas Pik- 

- tuma. Geležinio Vilko d-vės vė
liavos krikšto tėvai — Pajauta 
Ivašanskienė ir Vytautas Liobis, 
Šarūno d-vės — Irena Dičpini-

Easf New York išnuomoja
mas erdvus baldais apstatyto 
kambarys. Galima naudotis vir
tuve. Pageidaujamas vyras. 
Skambinti po 6 vai- vakarais 
647-7365.

Išnuomojamas 4 kambarių 
į butas Great Neck, N.Y., lietu

vių apgyventame rajone. Tele
fonas HN 6-9384-

Vyresnio amžiau* našlė, tu
rinti didelį butą ieško moters, 
kuri norėti} su ja gyventi Tei
rautis telefonu BŲ 7-1229.

Parduodamas 2 šeimų mūri
nis namas su krautuve, mėsine 
WiUiamšburge. Skambinti vaka
rais po 7 y. TA 7-5908.

gaitienė ir dr. Algerd Powell. 
Vėliavas pagamino vyr. sk- sL 
Birutė Kidolienė.

Po pamaldų įvyko iškilminga 
sueiga Angelų Karalienės para
pijos salėje. Sueigos metu Gele
žinio Vilko d-vės draugininkui 
s.v. kand. si. Algirdui Šimuko- 
niui ir Šarūno d-vės drauginin
kui s. v. sL Ričardui Baliūnui 
laivo įteiktos naujosios vėlia
vos. N.Y. Tauro tento skautų 
skyriaus vedėjas ps. Vytautas 
Kidolis buvo apdovanotas Tėvy
nės Sūnaus žymeniu. D. L K. 
Birutės draugovės skautės Aldo
na Kidolytė ir Marytė Matulai
tytė pakeltos į paskūtininkės 
laipsnį. Skautai kandidatai- Ry
tis Balčiūnas, Algiš Leveckis ir 

-Vytenis Modzeliauskas davė 
skauto įžodį. Paukštytės Laura 
čerkeliūnaitė ir Onutė Matulai
tytė perkeltos į D LK. Birutės 
draugovę skautėmis kandidatė
mis.

šv. Jurgio proga skautus svei
kino LSB vyr. skautininko pa
vaduotojas s. J. Bružinskas, s. 
kun. J. Pakalniškis, V. Liobis ir 
dr. A Powell Abiejų skautų 
draugovių broliai vyr. sk. si. 
B. Kidolienę už vėliavų paga
minimą, apdovanojo gėlėmis ir 
lietuvišku gintaru. Sueiga baig
ta Tautos himnu. Po sueigos vė
liavų krikšto mamytės Ivašaus- 
kienė ir Dičpinigaitienė pavai-

Sveikinimo kalbas pasakė kle
bonas kun. J. šamas, kun. A.

K| SVARSTO BALFO CENTRO VAIDYBA dėtojo visiem ir šeimininkėm: 
. Į v Marijau GKŪlieueL Albinai Bi- 

kreipiasr jauna, jjabi studentė, laitieneL Onai Dargienei ir ki
sirodo trumpos žinutės, kad ta- 1 
da ir tada posėdžiavo Balfo Cen- posėdis . būna vis kitoks, čia 
tro Valdyba. Retai kada plačiau 
nurodoma, ką toji valdyba 
svarsto. Ji n»kasi posėdžiam 
bent kartą per mėnesį, esant 
reikalui ir dažniau. Balfo Cent
ro valdyba susideda iš 9 asme-. 
nų ir yra išrinkta Balfo direk- 
toriato, kurį sudaro 25 Balfo 
seimo rinkti asmens.
Automatiški Batfo šaipo* darbai

Daug Balfo darbų centro įs- Vicepirm. advokate dr. E. Ar- 
taiga atlieka be valdybos posė
džio, automatiškai Tokia šalpa 
yra direktoriato ar centro val
dybos nutarta iš anksto. Pvz. 
automatiškai pervedamos nomi
nuotos — šalpai skirtos pinigų 
sumos tremtinių mokyklom, li
goniam ar šelpiamiesiem. Jei 
tik yra prašymas, rekomendaci
jos, be gaišties siunčiami vais
tų paketėliai, , vartotų rūbų ten- 
tiniaL knygos ir pan Taip {te 
valdybos yra nutarta, kad be 
svarstymo posėdyje tuoj pat 
siųsti naujų medžiagų siunti* 
nius Sibiran, ar buv. Silūro 
tremtiniams bei mokėti šalpą 
iki 25 dol. skardant patekusiom 
tremtinių šeimom. Jei Balfo 
skyriaus valdyba nutaria ką 
nors sušelpti iki 50 doL, toji 
šalpa taip pat išmokama be 
centro valdybos nutarimo. Jei 
yra garantijos, tada be centro, sario 16 gimnazija prašo pinigų 
valdybos nutarimo išduodami duonai Gimnazija, pradėdama 
afidevital reikalingi imigracijai naujus mokslo metus, turi ly- 
Suprantama, kad eiliniai centro giai tiek markių, kiek yra sku- 
raštinės darbai ar smulki Balfo 
namų priežiūra taip pat retai 
gaišina centrd valdybą.

niai ir .4ig€*i tevai jai negali pą- sųren^mo, 
dėti. ;.‘ •. Motino? dienos proga paskai- 
_ J4? J? įskaitė SL Šlepetienė

Suyažfavfate<: pirmininkavo
H i Kepenė; Prdok^ą perskaitė
n grmčian išvytoi įtolimą Pro-^ Ada Scučienė. Padaryti prane- 
v“e9c^><^7-.. : 5 ; x 5 šimaF-a^e kuopų veiklą. Per-

Reikia stebtes^ tod visi Bal- skaityta P. Badzivanienės pa
to ceųtrci valdybos .nariai 'nė tik skaitėte. Ji pati negalėjo susi-

F
butas su baldais ir galimybe Už parodytą nuoširdumą ir dos- 
naudotis virtuve, pageidaujama numą Geležinio Vilko ir šarū- 
East New Yorke ar Woodhave- no draugovių skautai taria skau- 
ne. Skambmti dienos metuGL tiška ačiū vėliavų krikšto tė- 
2-2923. vams B.K.

X J r 'f . .
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manienė aiškino valdybai tarto 
palikimo bylą (gana painią), 
esančią Kalifornijoj. Ten yra 
palikta testamente Baltui keli 
tūkstančiai dolerių, bet yra vil
ties gauti daugiau, jei bus de
dama pastangų. Visi posėdžio 
dalyviai diskutavo direktorių su
važiavimo Cleveiande dienotvar
kę ir pavedė raškakį vedėjui ją

rudens meta 'Berno vietovė ir 
laikas, palukštentos it Balto į- 
statų reformos. 4. *

Po to tuoj kibta į šalpos pra
šymus: senukas, invalidas ir li-

prašo klausos ^aparato; Sibiro

aktyviai juose reiškiašL Jie ne- . Apšvietos klausimais kalbėjo 
gauna jokio atlyginimo nei už a, Skučienė*. A. Liudvinaitienė, 
sugaištą laiką* neišiž kai kurių 
tolimas keliones. " Priešingai 
vykdami į posėdžius dažnai at
veža rūbų ar vietoje. surinktas 
aukas. Pys. dr. E. Annanienė į- 
posėdžius atvyksta beveik visad 
su pinigais Balfo šalpai tai tas, 
tai anas jai padavęs. Kun. V. 
Martinkus atgabeno rūbų.

Kitas Įdomus reiškites, kad 
nors valdybos nanai labai ski
riasi savo pažiūromis, politika, 
išsilavinimu, profesija, bet visi 
dirba labai sutartinai Beveik 

‘.visi sprendimai būna sutarti
niai be balsavimų. Gal dėl to, 
kad lietuvio kančia, ariimo mei
lė visus sujungia.

Kun. L. Jankus F Northport, N.Y^ 11731.

Suvažiarimas praėjo geroje 
nuotaikoje: Baigtas įvairiom pa- 
' dėkom ir malda.

St. Slepetienė

' Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soles, co-tor ir kt. TV, Tapė 
recorderiaL.^jatefen^ fonogra
fai. pr. . skaičiavimo mašinos, 
cash regįsteriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Gnmdig, Zenith, 
Būrroughs, Olympia, Royal etc. 
Katalogus Ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L Giedraitis, 10 Barry Dr.,

bertas Lingertaitis, Algis, Ma- 
kaitis, Danguolė Narkevičiūtė, 
Algis Starinskas, Vytautas Va
siliauskas, Nijolė Vaičaitytė, 
Valė Vakauzaitė, Nijolė Žygie- 
nė ir eilė statistų, šis moder
nus veikalas šiame pastatyme 
buvo pusiau moderpus. Buvo ir 
grimas, ir keičiami rūbai, buvo 
ir eilė scenos baldų

Bostono dramos sambūris, . 
vad. Aleksandros ir Antano Gus
taičių gegužės 1 buvo išvykę į 
Hartford, Conn. Buvo pakvie
tęs lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas- Ten jie suvaidino 
“Brandos atestatą”.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Bostono skyrius Moti- 
uos dienos minėjimą .surengė 
geguŽės l. Buvo pagerbtos se- 
niausios motinos. Motinos die
nos proga žodį tarė daiL Julius 
špakevičius, o Paulinos Kalvai- - 
tienės vadovaujami vaikučiai at
liko programėlę. Minėjimą ati
darė ir uždarė L.M.K.F. Bosto
no skyr. pirmininkė Angelė 
Vakauzienė.

A.L.T.S.-gos Bostono sky
riaus nauja valdyba: pirm. Bro- 

t nius Uteniš, vicepirm. ir spau
dos atstovas Jonas Vizbaras, 

•sekr. Gediminas P- Ambrazie-
1 jus, fin. sekr. Juozas Vąičjurgis, 

ižd. Aleksas Griauzdė ir namų 
! administratorius Antanas Vile-

Batfo Bostono skyrius meti
nį susirinkimą šaukia gegužės 
15 d. 3 v. popiet, Lietuvių Pi
liečių Draugijos patalpose. So. 
Bostone. Bus renkama valdyba 
ir aptariami kiti svarbūs sky
riaus reikalai.

Amerikos Balsas dabar girdi
mas Bostone lietuvių kalba tik 
11:30 vai. rytą ir 1 vai. po pie
tų 19 metrų banga. Vakarienė 
programa panaikinta. Ji panai
kinta ir kitom • pabaltiečių kal
bom. Kitur ji girdima dar ir 16, 
19, 25 ir 31 m. banga.

Norbertas Adomkaitis, buvęs 
Lietuvos karo aviacijos kariniu- < 
kas, mirė gegužės 4, o palaido
tas iš šv. Petro lietuvių parapi
jos So. Bostone su imšiomis ge
gužės 7 Forest Hills kapinėse.

gnii, kuris įteiks diplomus ir au
kos šv. mišias- Visos mokyk-

labaiy brangių vaistų, šešios šei
mos iš Lietuvos prašo pagalbos, 
kuri posėdyje ir paskiriama. Va-

Prieš porą metų Brooklyne 
los pasirodymas, koncertas' ir mirė Julius Jalta,- Amerikoje *

Nuliūdime paliko žmoną Leoka
diją, dukterį Daną Rogers, sū
nus Algį ir Vytautą, brolį Joną 
Adomkeričių ir seserį Veroniką 
Nebeleričienę.

JULIAUS JUtKOS

NeirTork.NjrmM.

Ieškomas kambarys su bal
dais, gali būt ir be baldų. Kam
bario paieško moteris, kuri ga
li gyventi ir su kita- Pageidau
jama Ridgewonde. Dienos metu 
skambinti GL 2-2923.

biai mokėtinų skolų. Valdyba 
nutaria kaip ir iki šiol siunti
nėti po 300 dol kas mėnesį duo
nai Kolumbijoj rengiama maža 
prieglauda, valdyba paskiria 250 
dol. 4 senukų miegamiesiem į- 
rengti. čia pat svarstomos ne
seniai iš Lietuvos į Europą at
vykusio studento bėdos. Jo Lie
tuvoj atliktų stadijų nepripažįs
ta, reikia jas atnaujinti, o lėšų 
ne tik studijom, bet ir kasdie
ninei duonai nėra. Vėl į BaltąEKSKURSIJA Į 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Metinė išvyka į pranciškonų 
sodybą bus birželio 4-5. Auto
busas išvyks birželio 4 d. po 8 
vaL mišių pranciškonų koplyčio
je 680 Bushvrick Avė. Brookly- 
nan grįš birželio 5 vakare.

Kennebunkporte birželio 5 
Imis šv. Antano berniukų gim
nazijos iškflmingas mokslo me
tų užbaigimas ir tos pačios gim
nazijos dešimtmečio paminėji-

ma žemi mokesčiai Informaci
jai teL EV 7-5722.

ntato administraciją teL GL 2-

Jersey City Apylinkė
LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE

banketą
Atidaromoji kalba • Trumpa meninė dalis

Auka — 86.00 Pelnas temimo reikalams


