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KOSYGINAS

programos

Sovietų partijos iefas Brežnevas 
Rumunijoje.

neturtin- vyr. teismą su skundu prieš 
giem įr nepažaogiem kraštam Lindsay ir policijos vadą Lea- 
“tragiškai yra nepakankamos”. ry. 
Reikią iš evmėv ptatešsti eknntK

Opinijos reikalu prezidentas. 
Johnsonas gegužės 11 kalbėjo 
Princetono universiteto 3,0 00 
studentų bei profesorių ir pra
šė “intelektualus” paremti kovą 
už laisvę Vietname, kritikuoda
mas šen. Fulbrighto kaltinimus.

18 (Skelbiama dabar, kad dėl 
Brežnevo vizito Chou En-lai vi
zitas atidėtas). Brežnevo tikslas

Užsienio politikos klausimai, 
Vietnamas, santykiai su Nato, 
su lotynų Amerika arba vidu
je, diskusijos dėl Vietnamo bei 
Kinijos daugiausa tebeskamba 
politinėse tribūnose. Tačiau vis 
daugiau ateina susirūpinimas ir 
rudenio rinkimais; ,

Chr. Sc. Monitor vertinimu, 
lapkričio rinkimuos* respubli
konai tikisi atsigriebsią. Bent 
36 atstovus. Tai nėra nepapras-

.. .Viltis visada yra, kad tie
sa ilgainiui išeis aikštėn — d 
Lietuvos klausimo tiesa yra aiš
ki — .. .Vienintelė būdas, ku
riuo Sovietų Sąjunga galėtų su
stabdyti tiesos apie Baltijos 
valstybes kilimą — tylėti.

Kl.: Ar manote, kad ameri
kiečių nuolatinė opinija, valsty
bės departamento atsisakymas 
pripažinti Baltijos valstybių a-

Sovietų ministeris pirminin
kas Kosyginas gegužės 10 jau 
buvo priimtas Kaire Nasserio, 
kuris pasirūpino patikti svečiui, 
kaltindamas Ameriką. Kosygi
nas išbus Egipte 8 dienas. Tą 
pat dieną visai netikėtai išvyko 
ir Brežnevas į Rumuniją, kur 
išbus tris dienas. Sovietų-vadų 
kelionės ir ryšium su jom pa
skelbtos žinios patvirtina .anks
tesnį spėjimą apie Maskvos su
aktyvintas pastangas veržtis į 
vėkarus — i vakarti Eueapa, i

vė, neaišku,- bet aišku, kad di
dės prekybininkam pelnas iš _____________________________
eksporto į komunistinius kimš - dą disngBiinią Sovietam,
tas. O vadinamasis laisvasis pa- mm dolerių. Tie doleriai nuėjo 
Saulis 1965 eksportavo į rytų kitiem, Amerikos eksportinin- 
Europos kraštus už 5.5 bilijo- kam teko tik 150 mfl.

projektam griežčiau. Jei laimė
tų 50-60, laimėjimas būtų ver
tinamas kaip smūgis preziden
to Johnsono politiką!

Daugiausia laimėti pramato 
viduriniuose vakaruose (14) ir 
rytuose (13). New Yorke demok
ratai stipriai laimėjo pereituose 
rinkimuose ir turi 27 atstovus 
prieš 14. Respublikonai tikisi at
sigriebti 20 prieš 21 demokra-

Valstybės departamente dide
lė “emigraciją”. Nuo rugpiūčio 
pasitraukia žmogus Nr. 2 — 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas George, W. Bali, kurio ži
nioje yra Europos reikalai. Pasi
traukia ir pagal rangą Nr. 3 — 
Thomas 
ekonominiam 1 reikalam, kurio 
žinioje ilgą Įąiką buvo lotynų

tas dalykas. Opozicijoje esanti tiek sustiprinty reqwbdkaiMM» 
partija rinkimuose laiminti vi- kad, dafias daaMkru^vUmteusĮU 

dutiniškai apie 40 atstovų. (De
mokratai 1964 rinkimuose lai
mėjo 63). Respublikonų vadas 
Fordas tikisi 40, kongresmenas 
Wilsonas net iki 78 — tiek rei
kia, kad respublikonai gautų 
persvarą. Jei laimėtų 36, Res
publikonų būtų vis tiek mažu
ma: 177 prieš 258. Tačiau jie ti
kina, kad 36 laimėjimas jau

menę ir jos vadų eilę suėmė, 
.kad apsisaugotų nuo naujo per
versmo.

Teigiama, kad Syrija turėtų 
būti Maskvos atrama viduriniuo-

duriniuose rytuose numatomas 
ne Egiptas, o Syrija, kuri po va
sario 23 perversmo yra val
doma kraštutinių kairiųjų Syti- neskelbiamas. Spėjama, kad at

vyko dėl Vietnamo Rumunijos

ekstremistai nori — m 
rius Rusk. Prezidentas jį

&| r.<* >•n ' -f

Mskštis j Rodezijos vidaus 
iinerita ir mums

.:<MMaj>dnktsAq. ktetutao c*-" 
7- Tartose Pakirtoj*- 

pasisakymųištraukas. .

7 KL: Jūs. pasirašėte lapkričio 
mėn. atsišaukimą N.Y. Times

7 dėl Baltijos valstybių — ar da- 
bar nematote atmainos kuri į- 
gahntų kelti Baltijos. klausi
mą 24 komitete kolonializmui

Ak: Bijau,. kad nėra jokios 
realias galimybės, kuri .. net 
neatsižvelgiant į tai, kad su Af
rikos valstybėm dabar «a ge
rinau kada jos atsikratė Raudo
naisiais kinais. Jos dar nMa pa
kankamai pažengusios ir kolo- 
niahzmu tevertina tik rasizmą. 
Dar nesupranta teisinės ir mo
dalinės prasmės tokio kolonia
lizmo, kokis yra Baltijos valsty
bėse... Labai sunku priversti 
JT, kad jos laikytų savo parei
ga atsižvelgti į rytų Europos 
valstybes, ypačiai į Baltijos val
stybes, kurios yra aneksuotos 
laužant teisę.... O čia turim, aiš
kų teisinį klausimą. 1961 kovo 
23, kai Stevensonas iškėlė J. 
Tautose Angolos klausimą, aš 
rašiau N. Y. Times, kad teisiniu 
atžvilgiu mes turime aštresnį 
klausimą — Baltijos valstybių 
klausimas buvo didesnis pavo
jus (taikai) nei Portugalijos An
golos padėtis. -

Kl.: Ar veikiant J. Tautas pro
pagandine ir kitokia medžiaga 
yra galimybė, kad ateity, kada 
Afrikos valstybės labiau pa
žengs, galėtume J. Tautose iš?

Kas ateis nauji, neaišku. TrioL h* jė®i bręs-
tarpu minimas Bill D. Moyers, 
ligšiolinis prezidento patarėjas: 
esą jis noris pereiti į valstybės 
departamento darbą atsakin
gom pareigom. Į planavimo ko
misiją paskirtas jau Zbigniev 
Brzezinski^ direktorius Columbi- 
jos un-to instituto komunizmo 
klausimais. Jam skiriami labiau
siai rytų Europos ir Sovietų 
santykiai.

.... __ - Kongr. Wilsonas teigia, kad
Syrija norės paversti riauia Kuba? bent jo San Diego srityje 90 

J- J * r J , proc. gyventojų nesą patenkinti
vyriausybės politika Vietname 
— esą vyriausybė kovojanti 
viena ranka, o kitą traukia už
pakalin. Vietnamas, jei eis 
kaip dabar, galįs virsti pagrindi- 

se rytuose kaip Kuba Amerikos niu argumentu lapkričio rinki- 
pašonėje. muose.

Amerikos reikalai Nr. 4 — 
valstybės sekr. padėjėjas U. 
Alexis Johnson noria būti Japo
nijoje atstovu. Pasitraukia va
sarą David Bell, tarptautinės 
raidos agentūros valdytojas, 
tvarkęs ūkinių paramų reikalą. 

Mann, pavaduotojas Jau anksčiau iš planavimo ko
misijos perkeltas į Baltuosius 
Rūmps tos komisijos pirminin
kas Rostowas.

Nepasitraukia tas, kurio, pasi
traukimo labiausiai I

Rusk prašo laisvos 
prekybos 
Europa
Valstybės sekretorius Rusk 

gegužės 11 raštu kreipėsi į 
Kongresą, kad būtų priimtas į- 
stafymas, kuris pateugrintę pre
kybą su komunistiniais rėži
mais. “Langai į rytų Europą pa
laipsniui prasivėrė”, rašo Rusk. 
Iš prekybinių santykių didėsian
ti ir laisvė rytų Europoje. ’

Kiek iš prekybos didės lais-

POPIEŽIUS apie gerybes ir skurdą
Gegužės 11 audiencijoje gru- . — New Yorke santykiai tarp 

pei katalikų dvasininkų ir pa- - majopa Lindsay ir policijos 
sauliečių, kurie susirūpinę so- tempiasi. Majoras šalia trijų 

Auti ir tiem kraštam kurie cialinio teisingumo vykdymu, policijos departamento pareigū- 
prakiauja su L Vietname. To- popiežius Paulius skelbė prind- nų, kurie yra komisijoje pilie
tis apribojimas liečia Graikiją, pą; neturi MM* fiee še- čių skundam prieš policininkus, 
Jugoslaviją, Ispaniją, Maroką, mė* gėrybes ir vaMue peailaiky- poskyri dar 4 civilinius asme- 
faraelį ir Lenkiją. Komisija nu- «i tik sau — nei asmens nei nfa. Policininkų sąjunga gegu- 
tarė visai vieningai, o tekis nu- bendruomenės. Skelbė, kad lig- žės 8 paskelbė kreipsiant* į 
tarimas gali būti priimtas ir Ats- folinės 
tovų Rūmų. Vyriausybei tada 
beliktų šauktis pagalbos į sena-

ninkauja, noru tą žinią Ameri
ka tuojau paneigė.

Brežnevo lankymasis gali tu- 
?J)rasmės; dėl de- 

^Wa|iį6im,~btett3ippat 
kėši Amerikos valšt. sekr. pa- dėl gandų, kad Rumunija ima 
vaduotojas Harrimanas ir Ru- reikalauti sau Transilvanijos. 
munijos rnin pirm. Maurer, Dėl to genda Rumunijos santy- 
nors netvirtinama, kad jie bu- kiai ir su Vengrija ir su Mask- 
vo susitikę. Tačiau jau lapkri- va.
čio mėn. Rumunijoje buvo pa
leista žinia, kad rumunai tarpi- |

Belaisviu reikalu susitarti su 
š. Vietnamu per tarpt raudo
nąjį kryžių nepasisekė. Tuo rei
kalu šen. Ed. Kennedy buvo nu

karo lauke nauja tai, kad ge- vykęs į Ženevą. 7 
gūžės 11 bombardavimas š. Viet
name priartėjo prie Haiphongo 
per 10 mylių. Tą pat dieną pir
mu kartu sovietihiai Migai pa
vartojo raketas prieš Amerikos 
lėktuvus. Raketos neprilėkė iki 
lėktuvų.

LB J ir jo išvietintasis patarėjas
Arthur M. Schiesinger, buvęs ris šiuo metu labiau priešinasi 

Baltųjų Rūmų patarėjas, televi- Americans for Democratic Ac- 
zijoje aiškino, kad prez. John
sono nelaimė esąs jo “nepasiti
kėjimas savim”. Jo “instinktas 
ir siekimai” Vietname geri, bet 
jis pasyviai pasiduodąs klaidin
giem patarimam, kurie eina iš 
valstybės departamento ir kari
nių sluoksnių. Tarp “intelektua
lų” esanti baimė, kad Johnso- 
nas “pats nevaldo savo vyriau
sybės”.

Buvo aišku, kad Schlesinge- 
ris nori apeliuoti į prezidento 
ambiciją ir jį sukurstyti prieš 
valstybės sekretorių Rusk, ku-

Konori rumunai
Rumunija apie Sovietų Brež

nevo atsilankymo tikslus tyli. 
Užsienio spauda atkreipė dėme
sį labiausiai į teritorinius san
tykius tarp Rumunijos ir Sovie
tų. Rumunijoje pakilo balsai už 
grąžinimą Rumunijai tę terito
rijų, kurios buvo atplėštos nuo 
Rumunijos ir priskirtos prie So
vietų Sąjungos. Tai Bukovina ir 
Besarabija, kurias Sovietai pa
siėmė 1940 pagal tą pačią su
tartį su Hitleriu kaip Baltijos 
kraštus.

LBJ ir Kongresas
Kongresas ima susikirsti su 

prezidentu. Atstovų Rūmų že
mės ūkio komisija padarė staig
meną prezidento projektui duo
ti maisto produktų alkanajam 
pasauliui Tas projektas, vadi
namas “laisvės maistu”, susilau
kė komisijoje apribojimo, kam 
duoti’ir kam ne. Komisija pasi
sakė už nedavimą tiom kraš
tam, kurių laivai prekiauja su 
Kuba. Vyriausybė šiam komisi
jos apribojimui pasipriešino. 
Tada komisija, besvarstydama, 
apribojimą dar išplėtė — ne-

Atstovas H. Cabot Ladge, Jr. 
pasitarime su vyriausybe gavo 
instrukcijas remti Vietnamo rin
kimus.

tton siekimam įsivesti kom. Ki
niją į J. Tautas, tartis su P. 
Vietnamo komunistais, įtraukti 
juos į valdžią ir tt

I Schlesingerio samprotavi
mus valst sekr. Rusk atsakė: 
“Schlesingeris nėra ekspertas 
Azijos klausimais. Jo žinioj bu
vo tik labai maža Azijos klausi
mų dalis, kai jis.buvo valdžio
je. Aš dirbu 25 metus Azijos 
klausimais ir nemanau leistis į 
diskusijas Azijos klausimais su 
Schlesingeriu”.

jos min. pirmininkas Youssef
Zouayen gegužės 1 išvakarėse min. pirm, pavaduotojas Emil 
grįžo iš Maskvos su linksma ži- Bodnaras su delegacija lankėsi 
nia: Maskva pažadėjo 150 mil.
paskolos užtvankom, irigacijai ' H
ir kt. planam. Bet jis nutylėjo, ■,
kad tarp sąlygų paskolai Sovie- ■
tai reikalavo Įsileisti Syrija* ko- B
munistų vadą Khaled Bagdash, B ;
kuris nuo 1956 gyveno Sovie- B
tuose. Reikalavo taip pat leisti B ž

laikrašti. Laikraštis
dar neina, bet Bagdash jau Sy- B 
rijoje. Kariuomenė, kuri suren- B 
gė perversmą ir pastatė vai- I 
džion Zouayen, dabar susirūpi- B
nūs, kad jis per toli eina. Bet s—Jį, ėi— e '
Zouayen jau valo pačią kanuo- gipte.

)uci» radį}* vaisto- neksiją ir inkorporaciją, gali 
įUgtaBai- sudalyti beaę (kaip rašoma

irpozi- 
Emmetapie tyriai Maskvos akcijai?

Alų Tikriausiai tokią galimy
bė yra, jeigu Amerikos vyriau
sybė galėtų būti kietesnė šavo 
diplomatinėse ir propagandii^- 
se pastangose . Amerikos vy-^ 
riausybė tesilaiko principo ne
pripažinti Baltijos valstybių oku
pacijos ir dingimo, bet ji neda
ro nieko daugiau. Ji susilaiko, 
kad akcijoje dėl Vietnamo Ki
nija ir Rusija neitų išvien... Iš 
Čia idėja, kad Rusija yra ma
žiau pavojinga negu Kinija; kad 
mes turime būti draugiškesni 
su Rusija... Bet valstybės de
partamentas gerai žino, apie ką 
šis straipsnis (prof. Vardžio Fo- 
reign Affairs žurnale) kalba. 
Niekam nėra Sovietų Sąjunga 
taip nemaloniai jautri kaip šio 
klausimo kėlimui. O dėl to Jung
tinės Valstybės to ir nedaro. 
Mes atsisakome nuo labai veiks
mingo diplomatinio ginklo. Mes 
galėtume sukurti subversinį ka
rą prieš komunizmą vienais žo
džiais, jei mūsų vyriausybė no
rėtų, jei mūsų radijas ir spau
da tik... Mum nereikėtų tam 
karinių priemonių Sovietai turi 
išleisti dideles sumas pinigų an- 
tiamerikinėm nuotaikom sukel
ti pietų Amerikoje ir kitur or
ganizuojant subversiją... Tuo 
tarpu rytų Europoj gyventojai 
jau yra mūsų {rasėje, ir reik
tų tik juos padrąsinti viltimi, 
kad mes spausime už jų laisvę 
visom galimom taikingom prie
monėm diplomatinėm, eko
nominėm, propagandinėm. Rsp 

mes, j ' ’' 
.didžiulio pasisekimo,
ElMtinpė įtftinU savu vyriąuąy- 
bę to^ imtte.' Būtųf, nriauru 

tant, Baltijos klausinų galėsim ™erlrtl 
jrp kad to nedarome... Musų ši

klaida prasidėjo dar valstybės 
sekretoriaus Foster Dulles lai
kais: tai buvo šaunus vyras, ku
ris savo darbe ir mirė; jis bet
gi pradėjo šį defetizmą... Gal 
būt, tai buvo ne jo klaida.... 
Gal būt, tai buvo jam primesta 
Eisenhowerio ir jo vyriausybės. 
Tačiau bet kuriuo atveju tai po
litika, kuri išleido iš akių revo
liucinį potencialą rytų Europo
je kaip ginklą tiem kraštam 
išlaisvinti, Sovietų agresijai su
laikyti .. .Sis diplomatins gink
las buvo išleistas iŠ akių bet, jis 
tebėra ir galėtų būti pavartotas 
Europai sujungti, o tai vienin
telis kelias į pastovią taiką.

(A. Mažeikai pastebėjus, kad 
pačių lietuvių atsakomybei pri
klauso palaikyti Baltijos klausi
mą gyvą, Emmet tęsė):

Tai tiesa, net jeigu mes ir ne
galėtume padaryti didelės pa
žangos, turime siekti visom ga
limybėm palaikyti klausimą gy
vą pirmiausia švietimo keliu — 
iškeliant aikštėn paties komu
nizmo prigimtį... Tiesa, kas 
yra komunizmas, užmirštama 
dėka perdėtų aiškinimų apie va
dinamą antikomunizmo apsėdi
mą. Ką kiekvienas turėtų pada
ryti—tai patikrinti istorijos fak
tus, kad pamatytų, jog Ameri
ka yra per švelni su komuniz
mu....

KL: Ar jums atrodo, kada da
bartinė Rodezijos padėtis ir JT 
pastangos ją spręsti kaip vidaus 
problemą, gresiančią taikai, at
eity gali būti precedentas J. Tau
tom imtis Baltijos valstybių 
klausimo?

A**4 DMnut turime didesnes 
galimybes ir geresnį atvejį ne
gu 1961, kai aš rašiau N. Y. Ti
mes ryžtam su Angola dėl Bal- 

MdnMt, — KWiosir AlbaMįoakomu- tijos nes dabar spau-
Vįetna- džiaut Afrikoa valstybėm, Jung- 

ti impJĮM tarptautinei komunistų nepakmikamą tinės Tautoa gali eiti daug to-
P™?™1__________________ itaMtaį aiškumą: kam jie ro- bau ta kryptimi. Susidaro prin-
------------------------------------------------ _ -r . dpas, kad J T. turi teiuę ir P«- 

i eidama reikalus 
—' Nata Yerke taksi šoferiai valstybės, kurioje daroma netei- 

gegušte 12 paskelbė streiką. sybė ir grėsmė taikai.

• * ' ----- . - - - - ■ • -i. . -'pr. - \ 7- -'..'Ji- ■ '

Sovietai juda: Kosyginas Egiptan^ Brežnevas — Rumunijon. 
Valstybes departamente irgi juda: seni trau^asi, nauji at^m

Sovietų kompartijos bosas š. Vietname. Spėjama, kad Ru- 
Brežnevas į Rumuniją gegužės munija ėmėsi tarpmmkaut tarp 
10 išvyko Aplenkė kom. Amerikos ir Vietnamo. ^)ėji-
Kinijos min. Cbou En-. nūn wgrindo d)»da faktas, kad r^ti dvej^os^



mo

tą Fordhamo universitete skel
biama šešių savaičių lituanisti
kos programa (nuo liepos pra
džios iki rugpjūčio 14 d.). Stu-

LITUANISTIKA VASAROS 
\METU FORDHAMO 

UNIVERSITETE -

Rytuose, anapus uždangos, 
kitaip i tai žiūri Zagrebo univ. 
profesorius Rudi Sūpek straips
niu filosofijos žurnale Praris. 
Autorius, Jugoslavijos komunis
tas, tvirtina, kad tiek Rusijoje, 
tiek satelitiniuose kraštuose

niuose mokshioseyra auklėja- kovotiuž laisvės;
mi Staliną; pozityvizmo dvasia; . • prašo Aukši5amsiojo parmos? 
Beveik visi mūsų universitetų Ar daug kas poetinių pastyagų. 
sociologijos ■' srities vadovėliai “Ir - vS6ų sūkuryje/ '.ųrisnsšnf

šių metų jaunimo Šūkis: “Mū
sų jėgos, mūsų žinios laisvai 
Lietuvai Tėvynei”. Geriausiai 
pasitarnausime tėvynei, '■ pagili
nę savo gimtąją kalbą. Ford
hamo universitetas yra pasiruo-

Vakeruose platinama teori
ja, kad. komunizmas Europoje 
jau suliberalėjo. Net ir Ameri
kos politikos planuotojai bando 
teigti, kad taika ir laisvė galin
ti ateiti per tiltą tarp Rytų ir 
Vakarų — per kultūrinį ir eko-~ yra paremti Stalinodialektika’ 
nomiių dialogą.

Atominiam ir kitokiam 
dėmiam apsiginklavimui^ 
Įėjus, naujų ginklų pavartoji
mas bijomas, kaip neišvengia
ma savižudybė. Dialogo piršliai 
tad ir teigia, kad bandytina So
vietus tie ginklu priversti, bet 
geruoju įtikinti, kad ir jiem pa
tiem būtų naudingiau, jei pa
vergtom tautom suteiktų laisvę.

Bandomas dialogas kultūrinėj 
ir prekybinėj srityje, lyg ir su 
viltimi, kad Vakarų įtakoje ir 
komunistiniai žmonės pasikeis, 
subttržuazės,o -tuo pačiu ir. ko
munistinis režimas, praradęs sa
vo persekiojantį aštrumą, su
teiks daugiau asmeninių laisvių. 
Tuo kultūriniu ir ekonominiu 
tiltu išsiunčiama gausi parama 
ypač satelistiniam kraštam, ti
kintis, kad nacionalinių komu
nizmų interesai gali būti nau
dinga sovietinio bloko sprogdi
nimo priemone.

mai energijos .
• Neatsilieka ir vilniškė “Tie
sa”. gegužės 5 vedamajame ra
gindama “dar ryžtingiau kovoti 
prieš bet kokius buržuazinės 
ideologijos pasireiškimus ir at
gyvenas”. Kai medžiaginės gėry
bės jau sunaikintos ar sukol- 
chozintos, tom “atgyvenom” be
gali būti laikomos tautinės ir 
religinės laisvės troškimas. 
Prieš tai ir kovoja neliberalė- 
jančio komunizmo skleidėjai.

Dainavos ansamblis iš Chica- 
gos praneša, kad dainų šventė
je dalyvaus 99 choristai. Reikia 
tikėtis, kad iki šventės dar su
siras vienas choristas ir Daina
va galės dalyvauti su pilna šim
tine.

tų. Moderniųjų doktrinų dėka - 
politika tapo savotBka sritimi, y 
kurioje veikdamas asmuo tary-ę 
tum išjungiamas iš to principo, / 
jog žmogus, kaip Dievo kuri-, 
nys, atsakingas už visus, darbus 
ir pareigas savo Kūrėjui- 
Įsoje dirbantieji nesivadovauja 
dėsniu, kad “jame mes gyvena
me, judame ir. esame” (Apd. 17, ... 
28). Politika pasidarė kas tai 
tokio, apie ką Dievas ' neprivalo : 
žinoti, kuo jis neprivalo rūpin- < 
tis, nes visa tai išeina iš bet 
kokios Dievo veikimo ar pasau
lėžiūros kontrolės.

Nenuostabu, kad politika, iš
sivadavusi iš saistančiųjų Die- 
vo dėsnių, tapo gyvūninio žmo
gaus diriguojamas darbas -lai- * 
kinųjų dalykų perstatinėjimas, 
vadovaujantis nuotaikos ar susi-. 
dariusios situacijos padiktuoto- 't 
mis sąlygomis. Ir todėl, žiūrė
dami į politikos teatrą, tegali
me pakartoti.prasmingus apaš
talo žodžius*- “Gyvūninis Žmo
gus savo prigimtimi nepriima 
to, kas .yra Dievo Dvasios; tai 
jam yra paikybė, ir jis negali 
suprasti nes tai reikia' tyrinėti 
dvasiškai!” (1 Kor. 2, 14-15).

Šia prasme mes ir esame ga
lijotai, kurie pasitiki savo dar
bo. bet ne Visagalio Dievo pa
galba. Mes kruopščiai statome 
namus savo rankomis, tačiau 
blankiai daugeliui atrodo Kris
taus įspėjimas,, jog veltui stato
mi namai, jeigu Dievas nedaly-

Tautos laukia laisvės ir tik- gegužės 13 dienos maldos žygy- 
rosms taikos, bet, deja, jos pa- je už Lietuvos laisvę.
saūyje dar nematytL Tuo tar- Kentu maloniai prašau visus 
pu komunizmo grėsmė žmoni- tikinčiuosius pildyti Marijos pra- 
jąi ris didėja.
> Komjaunimo Tiesa šių metų,
sausio mėn.Nr. 7 rašo: Ateisti-

jai Jos širdžiai ir atlikti sąži
ningai kasdienines pareigas.

Lietuvių tauta 1951 metais 
prašė žmones pasiaukoti Nekal
čiausiajai Jos širdžiai ir atlikti 
sąžiningai kasdienines pareigas.

Lietuvių tauta 1951 metais 
gegužės 13 dieną buvo paauko
ta Nekalčiausiai Marijos šir
džiai Dabar kiekvienais metais 
gegužės 13 yra organizuojama 
tarp viso pasaulio lietuvių mal
dos atgailos diena, o kartu yra 
primenamas duotas mūsų tau
tos pažadas Jos Nekalčiausiai 
Širdžiai

žymus ir pasiaukoti Švėnč. Jė
zaus ir Nekalč. Marijos širdžiai

Kun. Albertas Kontauta*

Mėlynosios Armijos Lietuvių 
Sąjūdžio Dvasios Vadas

ar prielaidų sapnai. ket Dtevo Į*
želti. Ateistinės jaunuolių gru- 
pte, vadovauja mokytoju, 

ta, valstybei ar žmonijaiLyrą Seimas ir daro viską, kad
_ j<» laisvės, pasisekimogero- išrautų tikėjimą iš jaunuolių

BhVilHrty- vės laidas, tikrojo buvimo pa- širdies.
.“L“!“/ Pildosi Marijos žodžiai pa-

sakyti Fatimoje: komunizmas 
!S ■. išplės savo klaidas visame pa-

B šauly, jei žmonės netaisys savo 
B . gyvenimo. Kol tiesioginiai ko- 

( B munizmas negresia žmogui
.. \ B dažnai nekreipiama į jį dėme-B šio. Taip galvojo visas laisvasis šęs padėti jaunimui šią vasa-

z / B pasaulis, kol pakibo, pagaliau,
\ Damoklo kardas ant jų pačių
A y B' galvos.
V / 1 Marija 1917 metais prašė

\ .,»B žmones pasiaukoti Nekalčiausia- dentams už lietuvių kalbą duo
dami 4 kreditai kuriuos galima 
perkelti ir į kitus universitetus. 
Priimami ir laisvi klausytojai 
Lietuvių kalbos numatytos dvi 
klasės: pradedantiems ir pažen
gusiems. Paskaitos bus kiekvie
ną dieną (nuo pirmadienio iki 
penktadienio).. Paskaitų laikas 
priklausys nuo studentų pagei
davimo. Užsiregistruoti reikia iš 
anksto iki birželio 1 d. (laišku), 
pažymint kokioje grupėje no
rėtumėt dalyvauti (pradedan
tiems ar pažengusiems). Reikia 
kartu pridėti ir 25 doL čekį 
(Fordhamo universitetui), t Pi
nigai bus įskaityti į mokestį už 
mokslą. Smulkesnės informaci
jos kataloge. Kreiptis šiuo adre
su: Box AA, Fordham Universi- 
ty, Bronx, N. Y. 10458.

i B Todėl maloniai prašau visus 
B tikinčiuosius lietuvius atšvęsti 
■ šįmet jūsų parapijoje maldos 
B atgailos dieną ir paminėti lie- 

tuvių tautos
r_..B kalč. Marijos Širdžiai sukaktį

. artimiausiame gegužės 13 die-

mišias ir maldas už Lietuvos 
I laisvę ir pasaulio taiką.

Kadangi šįmet yra jaunimo 
statu la, m i nmt^pos 50 metai> maloniai kviečiu vi-

Nuotr. p. Ąžuolo są lietuvių jaunimą dalyvauti

. r to^nerėft^a^l' juos
Praktika nerodo ateistinio ko- novuTMrti? 7* rittSgė jotinio-gyv^

munizmo sušvelnėjus laisvės ir Šiamtien pebift<a dif- MBaei.iš mūsųJavosapastiri- 
tikėjimo atžvilgiu. vonuose mėtoma rūkstančių /gU'Ofbitos,iIh^priamKš, mal-

Minint tūkstantines Lenkijos nuodėgulių, e maža sodminaa dos ir mkos re&afii^BBOir^ 
krikšto metines, gegužės 3 iš- žydinčių maldos gėlių. Politikai tinuino dėsnis 
kilmės buvo kliudomos visais į- 
manomais būdais. Ne tik kad 
nebuvo leista į Lenkiją vjdęti 
popiežiui Amerikos* atstovui, 
trim Amerikos, arkivyskupam ir 
eilei užsieniečių, bet stengtasi 
sutrukdyti ir vietinių gyventojų 
dalyvavimą.

< Amerikos senato vidaus sau
gumo komisijoje gegužės 6 ap
klausinėtas rumunų evangelikų 
dvasiškis R. Vurmbrand prie
kaištavo Vakarų dvasininkam, 
kad jie klaidina savo kalbom, 
kad Rumunijoj jau esanti tikėji
mo laisvė.

Besiruošiant 23 Sovietų Są
jungos komunistų partijos kong
resui atskirų kraštų partijų su
važiavimuose ypač buvo akcen
tuotas reikalas stiprinti kovą 
prieš tikėjimą, nes ji dar ne
davusi pageidautų vaisių.

Latvijos suvažiavime nusi
skųsta, kad nežiūrint oficialaus 
partijos nusistatymo , ateizmo at
žvilgiu, žmonėse tikėjimas dar 
gyvas, nes kai kuriose vietovė- 

stalinizmas yra ipaĮrankamai įsi- se “kovoje šu rriiginiu prięta- 
tvirtinęš,- kad mirt- 'riūgtiftid nc^įūvo |d^ta pakanka-
tį apie “liberalines” ūkines re
formas. Nęt po 50 metų nuo Ru
sijos revoliucijos — rašo — 
“vietoj humanizmo kultūroje te
bevyrauja politinis pragmatiz
mas ir rašytojui tebeskiriamas 
uždavinys studijuoti kukurūzų 
sėjimo problemas ar penkmečio 
planą vietoj žmogaus asmeny
bės studijų”. •>

Stalinizmas vyraująs ne tik 
tarp Kinijcs komunistų, bet ir 
sovietinio bloko kraštuose. Net

>į
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(31)
— Suprantu, čiups ir sukels skandalą, kai tas 

jiems bus naudinga ir reikalinga. Tuo tarpu per juodos 
rinkos operacijas čiumpa spekuliantus ir priverčia 
juos šnipinėti — verbuoja sau agentus. Bet jie tokiu . 
būdu jau galėjo užverbuoti ir mūsų pareigūnus, įveltus 
į tą operacicą?

— Visai teisingai — patvirtino kapitonas ir dės
tė man savo įtarimus toliau. Dar paklausinėjau kapi
tono, kuris pagaliau, išsivadavęs nuo jį slegiančios pa
slapties, atgijo.

— Na, tai kaip? — paklausė jis.
— Pradėsiu vynioti nuo šio galo man duotą siū

lą. Tikėkimės, kapitone, kad prieisim iki galo.
— Aš daugiau negaliu jums padėti, aš šiandien 

išvažiuoju.
— Jei turėsite žinių šioje byloje, ar kitokių, ra

šykite man diplomatiniu paštu — paprašiau.
— Ne, nepasitikiu. Sovietai viską sugeba sužino

ti- Ir čia ateidamas nesu tikras, ar kas iš jų manęs 
nesekė.

— Aš patikrinsiu, jei būtumėt sekamas čia, Kau
ne. Ir mums įdomu išaiškinti tokius tipus.

Paklausiau kapitoną, kur ir kokiu keliu jis iš ma
nęs eis ir telefonu pavedžiau Sotinio sekimo vedėjui 
išsiųsti žmones, kad patikrintų.

Vakare, viską apsvarstęs, nuėjau pas žvalgybos 
skyriaus viršininką M. Lipčių į butą. Su juo iš pat 
pirmųjų dienų susidarė pastovūs, nuoširdūs santykiai 
ir aš galėjau išdėstyti jam vūką atvirai Krikščionių 
demokratų bloko viršūnės laikė jį visiškai savo žmo
gum, bet turėjau daug progų įsitikinti, kad tarnyba 
nuo to nei kiek nenukentėjo.

- — Kaip manai Jonai ar pats rųūiisteris įmaišytas 
į tą operaciją? — paklausė. T

>■ — Atrodo, be jo žinios, kad ir kaip aukštai stovin
tieji neišdrįstą tokių dalykų pradėti Ar tas neduoda 
mums atsakymo į kai kurias jo ypatingas išlaidas? 
Jau sakąau.tau apie G-ė. . -

Lipčhis nusikvatojo. —'Turėsi atlaikyti audrą, tai
ri kils, bet, nei kiek neabejoju atlaikysi — užbaigė.

Prieš ką nors pradėdamas, pasitariau su juri^nio 
skyriaus . viršininih^ kap l2 Pr. ir prašiau prižiūrėti 
kad visi mūsų žygiai teisėtumo atžvilgiu būtiĮ tvarko- ’ 
je. Taip pat nuėjau pas Vyriaosiojo Tribunolo valsty
bės gynėją J. Kalvai^. Turėjau jo piną prielankumą, 
jąu ne kartą buvau pas ų ryšium su svarbopėmis by
lomis. Savaime aiškii, byloje, kuri tiefia iffiūstrą, „ne
galėjo būti kitaip. Jis atidžiai išklausęs; padrąsino: bū
tinai kelk aikštėn. Dėl jo pažiūrų neabejojau; jam po
litiniai vėjai neturėjo įtakos, td senas vilkas ir stropus * 
įstatymų saugotojas.

Taty apsišarvavęs, periąkiu porą tinkamų valdi- ' 
ninku ir pavedžiau jiems kbl kas patyrinėti geležtak% 
lk> stotyje ir muitinėje- apie tokių vagonų Meldimo ' 
tvarką, kas juos antspauduoja, ar tikrina, kas juose 
yra, iš kur atvežamos “fmetob”. Paskatinaik juos įgyti - 
atitinkamų pareigūnų palankumą, kad turėtų iš jų pu

sės maksimum kooperacijos. Toks kontaktas galėjo bū
ti naudingas ir kitais atvejais, ne tik šioje byloje.

Po kelių dienų jau turėjau geležinkeliečių ir mui
tinės tarnautojų, kurie mielai ir nuoširdžiai pagelbėjo. 
Žinoma, -jiems nebuvo aiškinama, kas į tą biznį įveltas. 
Dar po kiek laiko geležinkeliečiai pranešė, kad jau pa
krauti du vagonai prekių ir muitininkai laukia užsie
nių reikalų ministerijos valdininko, kuriam dalyvau
jant, jie uždės švinines plombas ant vagono užraktų, o 
valdininkas uždės smalkinę antspaudą šiai “diplomati
nei siuntai”- Mūsų pareigūnai iš kito vagono stebėjo 
visą procedūrą ir matė, kaip Užs. Reik. Min. valdi
ninkas, kuris pasisakė esąs ūkio vedėjas davė geležin
keliečiai keletą banknotų. Kai ūkio vedėjas nuėjo, ge
ležinkelietis parodė banknotus ir pasakė:

— Gavau keturis tūkstančius markių, man pačiam 
nuostabu,— už ką?

Mūsų valdininkas apžiūrėjo plombas, antspaudas 
ir užsirašė vagonų ženklus ir numerius. Tai buvo iš 
ryto. Gavęs visus duomenis, per Kaimo stoties karo 
komendantą kap. Danauską išaiškinau, jog abu vago
nai eis su traukiniu, kuris išeis iš Kauno vakare ir 
maždaug 3 vai naktį pasieks Jonavą, čia ir nutariau 
tuos vagonus atkabinti ir patikrinti. Su traukiniu iš-
shm&ae porą kareivių ir valdminkyapsaugai kelyje. 
Kauno ruožo komendantui kap. Danuskui pasiunėau 
reikalavimą tuos vagonus Jonavoje liepti atkabinti ir 

' perduoti mano pašiurtai sargybai Jis telefbnavo, kad 
viskas bos attikta.

TX ——A* •-i-f — —" T.--- -------------------« -T -WM»—is ryto teieronavo jomvou posoĮStasis vaidinin
kas, kad vagonus perėmė. Kiek vėtian tą patį pranešė 
ir Kauno stoties komendantas. Tuomet per vaidinto- 
są pasiunčiau Užsienių .makalų MmistenJai laišką, kad 
sulaikiau vagonus ir prašau atsiųsti atstotą į Jonavos 
stotį kitos dienos rytą datyvmitt pst&rtoime. Pietų 
metu mano rastmės ve ty* ponavo Megramą, kuri 
buvo pasirašyta paties ušs. reik, mbtist- P-kio ir skam
bėjo maždaug taty: “Tuč tuojau aftolsklfe vagonus. Ne- 
•v— ra-n— — n—v—t   ' -« uISpUBSUB IO ryin B|>DO8HB BDCRKCB8 •

Mane tas kiek nustebina GMvojau,. kodėl Ifi- 
nistras telegrafuoja man, o ne paskambtos savo kole

gai krašto apsaugos ministrui ir dar man graso teismu, 
jei nepaklausysiu jo reikalavimo. Raštinės vedėjas 
(neatmenu, ar karo vald. Sušinskas, ar A. Survila tuo 
metu buvo), klausia ką atsakyti. Pasakiau, kad atsaky-
mas bus, bet ne raštu. Pašaukiau vyr. Įeit Kirlį ir 
daviau jam įsakymą raštu, kad nuvyktų į
Jonavą ir 9- vai. rytą atidarytų aini vagonus, surašytų 
apie tai aktą, nuodugniai ištirtų ir surašytų vagonų turi
nį. Jei užs. reik, min-jos atstovas nebus laiku atvykęs— 
tikrinti be jo, pasikvietus atitinkamus liudininkus, žo
džiu smulkiai paaiškinau ir perspėjau, kad į jokius , 
grasinimus nekreiptų dėmesio. Jei įvyktų kas nors ne- 
tikėta, kad skambintų man.

— Viskas aišku? — paklausiau^
— Taip, — atsakė vyr. Įeit Kirlys.

Maniau, kad viskas bus įvykdyta. Pats nuėjau pas
M. Ličių ir parodžiau jam telegramą. Jis, perskaitęs te
legramą, nusišypsojo ir pasakė:

— Perspėjau, kad hus audra, o čia jau panašu į 
uraganą! Ar ateakri?

— Ne! Atsakymas bus rytoj 9 vai per Įeit Kirlį 
— jį pasiunčiau Jonavon. — M. Lipčius vėl juokėsi Ta
čiau aš supykau:

— Kodėl ministras man grasina, jei jis jaučiasi 
tvarkoj? Tegu skambina mūsų ministrui ar mūsiškis 
nieko nesakė? — klausiu.

— Ne žodžio.
— Na tai matai dr. J. P-kis tuo parodo, kad ne 

visus rvBnDOj-*
Netaktai prasidėjo linksma komedija. Laukiama

jame atsirado vienas po kito išnradę užr reft. min-joe 
valdininkai Kiekvienas-iš jų. manė, kad tik jis vienas 
ateina, o čia netikėtai susitiko su kitais ir suprato, kad 
viri toje pačioje bėdoje. Referentas K. V. pradėjo aiš
kintis, kad jb tik pirmą kartą pastantė mažą kiekį 
kokaino, kitas irgi kaftą panašaus pasakoja Daugelis, 
esą, siuntė nes tai darė ir kiti, to nšrtirbdava Pasakojo 
įvairias smulkmenas apie tas "operacijas” ir prašė, 
“tik jį” patikti nuošaliai ir nopotaioti byloje Tėgul, 
flFai* BKSMDB SVBrimBMM KMĮMIBUB.

j



vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

Valdybom rinkimai paprastai 
kiekvienoje draugijoje sukelia 
pačią didžiausią velniavą. Vis-

sisako, kai padeda j J 
didatus siūlyti, tada jau 
PĮĮKk Nesutinką, ginčijasi ir taip

Pats Matrosais sa Baranaus
kuturifc gata Jo 
poezija ne tik pdtaM bet ir 
religinėm tam persunkta. 
Kažkurie malda pobūdžio ®Oė-

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

Lietuvą Vaičaifiuį tai Aren
toji tėvynė”, “paląiminta žalis”, 
kur mfegti vyrai drąsūs jos šal
toj kraitinėj” (ty. Maironio bo- 
SaLmflžinaD. Kaip Jaunosios 
Lietuvos Rainio-tėvui atrodė, 
kad lietuvių kata jam paties 
Dievo duota, taip ir Vaičaitis 
Lietuvą vadina “Dievo lietu

siu tempo. Pirštai krenta leng
vai, tiksliai, kartu su tam tik
ru harhiškn rimtumu. Fugos te
ma visur pabrėžiama, iškeliama.? 
Kartu prasiveržia ir. poetinis 
emocijalumas neįprastai įkvėp
tame preliudo baigminiame ri-z 
tardando, paskirą kadenrinią

MAJE WATEB MAMOM
DIAMOND POINT, N. Y. Te*. (SIS) NH 4-5071

Apačioje be jų buto dar yra kokią 200 žmonių! Tai tiesiog 
valgykla, virtuvė, kita nedidu- neįtikėtina!
tė "rąlįfo kur vyksta parodos, Ir dar keisčiau, susirinki- 
sumripkimai, įvairios pramogos. mąs neužtruko poros valandų, 
Antram aukšte — didelėsalė nors buvo renkama valdyba ir 
su scena, gretimais su didžiąja, daromi visokie apyskaitmiai pra- 
sąjįĮngta — erdvi salė, kur per- nešimai. Pats susirinkimas pra- 
traukos meta galį atsikvėpti vi
ri. Šitoje salėje buvau išstatęs 
savo parodą '

Ilgai Dętrotias neturėjo savo 
namą, glaudėsi 'šen bei - ten 
Tuos namus nupūto prieš ke
letą metų susidariusi berirovė. 
Atremontavo, pritaikė geres
nėm nandųjmųpri. Namai iš sa-

mo Kačinsko dvi dalys, pirmoji 
ir paskutinioji iš veikalo “At
spindžiai” (Andante grazioso ir 
Allegro con fuoco), Debussy — 
“Images” — Paveikslai (Antroji 
serija), būtent, Cloches a tra- 
vers les feuilles— žiūrint į var
pinę pro lapus, Et la tune 
descend sur le tempte qui fuU- frazių išdainavime.
Mėnulis leidžiasi ant šventyk- Sotaųnand* vrikate pasikričią 

Sako, Bendruomenė ir čia. los, ir Poisson d’or — Aukso spalvos. Romąntiiiiaių takupos** 
ąnkąfiąg buvo prisnūdus. Ją at- žuvytės. Pabaigai Lšszto Taran- toriui pianistė ieško romantinių 
gaivino dr. Vytautas Majauskas teta aš veikalo “Venezia e Na- varsų. Sušvelnėja technika, 
(neveltui efektam!). Atgaivino poli”. ~
ta prasme, kad žmnnžr jaučią Bendras koncerto įspūdis to-

mąs, paremtas gražia, lengva, 
delikačia technika. Nežiūrint 
stiliaus savumų, visuose veika
luose ji ieško jausminės išraiš
kos, jausminio turinio, emoci
nio, poetinio teksto. Tai sudarė 
jos rečitalio esmę.

Pradiniame programos nume
ryje, Bacho preliude ir fugoje, 
ji iš karto atskleidžia savo tech
nikos savumus: puikią pirštų 

hoveno sonata As dur op. 110. techniką, precizišką ir lengvą. 
Po pertraukos sekė Chopino Sekstolinės šešioliktinės, lydi-1

O .po Hritota K <L: 
BANGA

P.O. Box Cape OšAZNm*. — T«A (f17> &P 5-4S33

Su Lietuvių Bendruomenės 
organizacija visi yra apsipratę 
ir nuo jos nupratę — nelanko 
susirinkimų, nesiduoda renka
mi j valdybą nemoka jokių so
lidarumo mokesčių.

Visai kitaip yra Detroite.

Šeštadienį, gegužės 7 A, 5:15 
vaL, New Yorko Town Hali sa
lėje įvyko pianistės Aldonos 
Kepalaitės rečitalis. Jos progra
moje buvo Bacho preliudas ir 
fuga a moli, keturios ištraukos 
iš Schumano “Fantasiestuecke” 
op. 12 (Dės Abends — Vaka
rą, In der Nacht — Naktį, Fa- 
bel — Pasaka, Traumes Wir- 

Sapnų mišinys), Beet-

Dr. Vytautas Majauskas iš- 
/ V'■ provokavo, kad nuvykčiau Į De- 

troitą su dailės paroda. Tai bu- 
vo kovo vidurys. Senokai Bet

IV ^P*e tuos įvykus nuolat galvo-
ju, nes ten sutikau nuostabiai 
bičiuliškų žmonių.

Sutikęs parodą ten surengti, 
1" V'J/'B susiieškojau žemėlapį ir išsigan-

dau — iki Detroito mylių my- 
bos. Teko paveikslus sukrauti į 
dėžes ir pasiųst traukiniu. Trau- 

‘kiniu ir aš pats išvažiavau, pa- 
sigriebęs visokiausių smulkme-

* P01^ i dėžes neįtilpusių 
paveikslų-

BiraesJcantidtaBl iĖBMflise- - * Traukiniu keliauti Ameriko- 
mmartią, Vtii&tabr ta^rne- — didelė naujiena. Grėitid 
Iftęs tikėtai ir to- net laikraščiai pirmuose pusta-
Man savo eflta, įsitStinęs ag ‘
Maironiu ir Jakštu, kad kova su 
tikėjimu būtų ne tik bergfedfia, 
bet ir pragaištinga, kai tauta tu
ri kovot su savo pavergėju. Mai
roniai, kaip vflta darniai, Vai
čaitis skiria ir dedikacines ei-

naujus kan-
i var-

Liatuviu Mmmmm

Ra jonas tiesa sakant ne nar 
gražiaorias, bet — vis dėlto Lta 
tuvių Nfmąi. Yrą daug tatoriž 
kų kolonijų, bet daug tokių otr 
mg aetąrL Dviaukštis, miriąis, 
su ketam salėm.

Pirnųun aukšte prie pat ta
rų gyvepa administratorius ir 
prižfūrėtojas M. Žiūkas yu 
ma- Pastangas žmonės jp fuįĮh 

Tėvynės ndavimo darbą sta* numu visiem patarnauja.

mam aukšte ąa atskiru įėjimu.
KĮnhas uždarytu įeiti gali tik na-

ALDONOS KEPALAITĖS KONCERTAS
mokestį. Užėjęs ten įminanti
pramogauja. Gali atsivesti ir

jąųnų yešdų- Jaunknas lyg veur 
^a Bendruomenės, nes jo tie- 
riog pe^ankia į darbą. Čia yra 
kitaip — susirinkiman ateina 
net šeimos: tėvai ir vaikai stu- 
itentai Jaiinimaš Įtrenkiamas į 
tiesioginį Bendruomenės daibą- 

Liet. Bendruomenė parodė 
tikrai platų mostąf parodą reng
dama ir visur patarnaudama. 
Atėjo žmogus padėti sukabinti 
paveikslus, visą laiką rūpinosi 
budėjimu ir priežiūra, pasirūpi
no gražiu parodos atidarymu. 
Tos Bendruomenės rūpesčiu bu
vo daug sukviestą į parodą. A- 
tėjębuvo bičiuliški ir malonūs, 
didžiai svetingi ir vaišingi Vi 
sa tai parodo, kad Detroito žmo
nės yra nuostabūs — moka or
ganizuotis, moka išlaikyti drau
giškus bičiuliškus santykius, 
moka atairai ir draugiškai pa
sitikti menininką ir jo meną, 
patį menininką ir ^įo meną. 
Už visatai esu labai ūr labai dė- 7/ ^ * ■ ---
kingas. . P.-Jurlcus-

*Bk btttai brotita tarp savęs, 
TM tffity drauge vtdMktm 
Koų tai įteata, kuo tik

Man mieto žodis, morištai 
kribėtas,

* — - -U1?-- V nr< I ■■ iXVlrn f1/3BML CmuZm V wrnl fĮMfll*
Šalis ta Dievo betavtans

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate^ 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtam virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York *ri>mw»y Exit 24, i 
Northway 87 iki Lake George Village; iš ten W keUu 7 myL i torarę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir DaQy Nesvs eekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreipto:

Namai sumaniai tvarkomi. Čia 
daug rūpesčio įdeda p. Btra- 
džius ir J. Gaižutis, abu uolus 
visuomenininkai

Paprastom savaitės .dienom 
juda tik barelis, o savaitgaliais 
sujuda visi namai Čia vyksta 
daug parengimų, susirinkimų, 
nes nuomos neaukštos. Trių 
vieną susirinkimą teko matyti 
savo akim, tai

nejtgcėtina Lietuvių Bendrvo-

LAKE GEORGE, N. Y 
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

phiose rašys: tas ir anas atvy
ko traukiniu. Tai nekasdieniška, 
kai visi keliauja lėktuvais ir au
tomobiliais.

Atsidūręs Amerikos traukiny, 
iš karto pajunti kažkokią seno
vę. Net keista, — šitame kraš- * 
te visur demonstruojama jau
natvė, o traukinyje — gili rim
tis. Vagonuose nėra to liuksuso, 

.kuri randi lėktuvuose. Restora
no vagone tradiciniai juodukai 
primena praėjusio šimtmečio 
gadynę. Ėmė ir užsiliko jie, — 
geri bičiuliški, pasirengę patar
nauti. Kristą įspūdį sudaro, kad 
didžiausiame vagone keliauja 
tik keli žmonės. Tuščia, tuščia.

Tos senovės dar daugiau pa
junti, kai išlipi kad ir tokiam 
Detroite. Stotis milžiniška, pa
statyta, kad priglaustų šimtų 
šimtus keleivių, o mes išlipom 
vos krik Tuščia kolonų salėje, 
tuščia laukiamuosiuose. 0 būta 
čia gyveninio prieš lėktuvų ir 
automobilių gadynę! Kiek šna
rėjimo, kiek klegėjimo, ištaigu-

1 - - fa. Koltių U8Ujfenų!Knxq 4^

prie staliuko baro, kur vietiniai 
Tai tas pats motyvas, tariki- gerią kayą. Palyčiais, staibė*.

fttpinV«*Į» b. pS^felem. 

pttatata Ajytados gahą tą* ėmė ir atvažiavo žmogus trau- 
tos Mribayme r atbudimo pra- kiniu, tat iš New Yorko!
^ėdrųtinoąe, .■ Greit atsirado ir dr. y. |fa-

fanStA rfmRto MMŠM ta. __ __________

VASAROS ATOSTOGAS 4
praleisti be mu^įr^ai kmečtame

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietėje, 42 Beąch St., Monument Readi, Cape Cod, 
Massachusetts. Tei. 759-3251 (Area 4P617). Savininkai 
patys svečius priima, pilnai aprūpina ir Uetuvišlcu nuotir- 
dumu golboja. CAPE COD iakumos gr^nst ATLANTO 
vandens temperatūra, SILVER ^ACH mn£Lįp tyrumas 
suteikia 'daug malonumo. Mėgėjų patogumui jyra vaflis 
žuvavimui, sail-fish buriavimui, ping-pong, teniso aikštė, 
kroketas. Vakare tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai. Va
sarviete atidaroma birželio 19 dieną. Užsisakyti galima 
šiais adresais: Irena V eitas, 72-Congress St. Bramtree, 
Mąss., TeĮ. 843-2146 arba M aria Lūšy s, 88-01 104th St., 
Richmond Hill, N.Y. Tel. 849-1193 arba MEŠKOS ^adresu 
ir telefonu. Iki džiugaus pasimatymo!
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eta dar* 
gegužės

išlaidas, ‘,’f.

vykstantį Ciucagos jaunimo kanČi 
centre šią vasarą, Datoi
— suruošti prieškongresinę dalis 

jaunimo stovyklą, ėmin
— padengti jaunimo peticijos lis, i

čia tik kai kurie užsimoji- čaftytė

m savaitėj: sekmadieniais ISO 
-j.. popiet ir trečiadieniais 7:30 
/y-JT., HtS geguži* 21 Jįeštadiėnį 
. vykstam i Elizabeth. Tenaikąr- 

su Rūtos choru, Brooklyno 
Operetės choru, ir New Yor- 
ke Choru turėsime dainų šven
tę. * rytojaus dieną, gegužės

niginė parama. Aukas prašome gienė ir Janina Venčkauskaitė. 
siųsti finansų komisijos iždi- 
ninkei: Mrs. B. Juodikis, 1794 
East 227 Street, Cleveland, 
Ohio 44117.

Aukas taip pat galima asme
niškai įteikti arba paštu atsiųs
ti PLJK būstinei, kuri yra 
Jaunimo Centro pirmame aukš
te.

Audronė šemetaitė iš Cleve
land, Ohio, atsiuntė 5 peticijų 
lapus. Ji rašo: “Norėdama nors 
mažyte dalimi prisidėti prie or
ganizuojamų PLJ kongreso dar
bų, siunčiu mano lankomoj 
Shaw High School mokinių /tar- cagoje.

gistracija baigiasi geguž. 15. Re
gistracijai bei informacijai pra
šome kreiptis pas: Regina Pet- 
rikonytė, LC.C. Dorms- R.F.D. 
nr. 2, r^Otįįhecticut,
06260. Chicagoje taip pat gali
ma kreiptis į PLJK būstinę, 
jaunimo centre.

Vincas Kalaitę vyr. skto; iš U- 
Clevelando, atsiuntė finansų ko
misijai 200 dol., kurios 150 dol. 
sumą paskyrė Alfredo Staniko 
kelionės apmokėjimui iš Vokie
tijos į jaunimo kongresą, Chi-

atidaras 2 savaites.
Registracijos komisija primoj 

na, kad Visi atvykstantieji į. 
jaunimo kongresą iš Kanados ir- 
JAV turi būtinai iš anksto re? 
gistruotis. Registracija bus pri
imama tik šiam reikalui paruoš-

Apie religinį kongresą Washingtone
ir palaikys judėjimo tvarką apie 
šventovę. Jų žinioje taip pat 
sveikatos ir sanitarijos reika
lai

Banketo komisijai pirminin
kauja L- Laučkienė. Šios komi
sijos. žinioje bankieto dalyvių 
pasitikimas ir susodinimas. Ban
keto programos, ; tvarkos ir 

'svečių Tpriėnnnw> reikalu behd-‘ 
rų direktyvų tikimasi iš centri
nio komiteto.

Koncerto komisijos pirminin
kė — E. Vadopalienė. šios ko
misijos darbo apimtis priklau
so nuo to, kokią šeštadienio va
karo programą ir viso vakaro 
pobūdį nustatys ęentrinis komi-

Šiluvos koplyčios šventini
mo iškilmėm ir religiniam kon
gresui rengti Washingtone yra 
sudarytas specialus komitetas - 
talka. Komitetas talkina kitiem 
komitetam Chicagoje ir New 
Yorke. Jis turi šias komisijas:.

Tvarkos palaikytas. Susitarta

tadienį ir sekmadienį tvarką pa
laikys Sv. Alfonso parapijos, 
Baltimore, šv. Vardo Draugi
jos vyrai Jie tuo reikalu pasi
ima visą atsakomybę.

Barzdukas. Jis su savo komisi
ja paruoš ir teiks Washingtone

Transporto komisijos pirmi
ninkas — Pr. Baltakis. Jis su 
savo komisija pasirūpins trans
porto priemonėm Washingtone

Visais Talkos Komitetą lie
čiančiais reikalais (nežiūrint, 
kuriai komisijai dalykas pri
klausytų) rašyti pirmininko ad
resu: A.J. Vasaitis, 7802 Temp
le St, Hyattsville, Md. 20783.

KUN. J. ŽUROMSKIO SUKAKTIS
Lowell, Mass., gegužės 15 ku- I 

nigas Jonas Žuromskis, šy. Juo- I 
zapo parapijos klebonas, šven- I 
čia 25 m. kunigystės sukaktį. Iš- | 
kilmingos padėkos mišios su I 
asista bus jo parapijos bažnyčio- I 
je 1 vai. popiet Pamokslą sa- 1 
kys kun. Albertas Kontautas. I 
Banketas — vakarienė 6 v. v. j

Gimęs 1914 lapkričio 11 Bos- I 
tone, ten išėjęs visus mokslus. I 
Bostono kolegiją baigė 1936,M 
baigė šv. Jono seminariją Brigh- į 
tone. Kunigu įšventintas 19411 
gegužės 1 Bostono kardinoto j 
Cushingo. Pirmąsias mišias au
kojo šv. Petro parapijoje Są. 1 
Bostone. Šioje parapijoje apie į 
dešimtį metų buvo vikaru, vė-3 
liau vikaravo įvairiose parapijo
se, kurios savo atstovus atsiųs j 
į sukaktuvinį banketą. Klebonu J 
paskirtas 1963 rugsėjo 16. Jo., 
šv. Juozapo bažnyčia Lomfi,

šame mieste.
Reiškėsi parapijos organizaci

jose bei įvairiose programose— 
sodalietėse, chore, padėjo rinkti 
aukas N. Jėzaus seserim Brock- 
tone, buvo tautinės gvardijos 
pirmos brigados kapelionas ma
joras (1954-1965), N. Anglijos 
vyčių dvasios vadas (1950- 
1965), dabar yra religijos inst
ruktorius Mater Dei akademijo
je Brocktone.

galite gauti sekančiose vietose: Ji» 
kreipkitės į jums artimiausią:

Egidijus Radvenis, 2918 St. 
George St, Number 11, Los-An
geles, Califomią 90027

Algis Gečys, 9382 Hoff 
Philadelphia 15, Penna.

Džmaras Kižys, 18021 Hiller 
Avė., Oeveland, Ohio 44119

Vytas Marčiukakis, 8524 Ter- 
ry, Detroit, Michigan.

Algis Lapšys, 23 Hinckley 
St, Dorchester, Mass.

Litbuanian Worid Youth Čon- 
gress, Attn.: Registracijos Ko
mitetas, 5620 So. Claremont 
Chicago, Illinois 60636.

Užpildytos anketos skubiai 
siunšamos adresti:

St.

HABTFORD, CONN,
"Brandos atestatu", L. Fo- 

doro trijų veiksmų pjesė, buvo 
suvaidinta gegužės 1 LA.P. klu
bo salėje. Režisavo Aleksahdra 

'Gustaitienė. Vaidino Bosttmo 
lietuvių dramos sambūris, kurį 
buvo pasikvietęs Hartfordo li
tuanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas.

Vaidintoji atskleidė vienos 
mergaičių gimnazijos mokslo 
metų pabaigos dienas. Laimin
giausios tos 'dienos būdavo abi- 
turientams. Tačiau tarp tų lai
mingų dieniį kai kada Imdavo

Reikia pažymėti, kad vaizde
lis buvo puikus. Žiūrėtojai pa
matė anų laikų gimnazijos gy
venimo ištrauką, mokinių. gra
žią uniformą, ilgas kasas, mo
kytojųtarybos posėdį, na, ir in-

tiek mokinių, tiek mokytojų 
tarpe.

veikalas suvaidintas pasigė
rėtinai Mano manymu, geriau
siai savo roles atliko Rita Au- 
siejūtė ir Jurgis Jašinskas. Gal 
kiek per žiaurus mokinės tardy
mo metu buvo matematikos mo-

| 22 v® chorai vyksta į New 
Yorką, kur taip pat koncertuos.L Po trijų savaičių pertraukos bir- I želio 11 visi keturi chorai rėh- 

k kasi Philadelphijoj ir Alleghe- 
k ny salėj užbaigsim šio pavasarįrio mažąją dainų šventę.F' Philadelphijos meno ansamb

lis, kun. Bajerčiaus kviečiamas, 
f rugpjūčio 14 vyksta į lietuvių 

dieną, kuri visuomet būna La- 
kevoed Park Pennsylvanijos. 
angliakasių rajone.

Liepos pradžioje choras su 
36 dainininkais važiuoja Chica- 
gon į Amerikos ir Kanados lie
tuvių dainų šventę.

Rugsėjo 4 d. dalyvauja Wa-. 
shingtone koplyčios šventinimo 
iškilmėse.

Philadelphijos meno ansamb
lio ilgametis narys Vincas Kau
linis iš Vietnamo parašė laišką, 
linkėdamas chorui sėkmės vi
suose koncertuose. Taip pat ra
šo apie žiaurias karo sąlygas ir 
nuolatinį pavojų gyvybei. An
samblis užprašė mišias, kad jis 
vėl pas mus sveikas sugrįžtų.

AA.R.

gress, Attn : Registracijos Ko- siKipratimas buvo ir čia su mo- liukonis). Vist aktoriai savo 
mitetas 5620 So Claremont, kytoja Klotilda Saloj! (Marija rolėse buvo gražiai įsigyvenę.

Po vaidinimo lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto pirm. 
K. Petruškevičius padėkojo vai
dintojams ir režisierei už gra
žiai suvaidintą veikMą Mokinė 
Laima Dapkutė režisierei A. 
Gustaitienei įteikė gėlių ir do
vanėlę.

Chicago, Illinois 60636.

Is Lietuvos vyčiy 
veiklos

Lietuvos Vyčių centro valdy
bos posėdis \nivo balandžio 30 
Worcester, Mate. Priimtas pra
eito posėdžio protokolas, pada
ryti veiklos pranešimai

Posėdyje dalyvavo pirm. A- 
leksandras Wesey, vicepirm. M 
rija Stonytė iš East Orange, N. 
J., ižd. Joseph Drumstas iš Wor- 
cesterio, protokolo sekr. Jose- 
phina Žukas -žš-Great Neck, N. 
Y., Edvvard Daniels iš Worceste- 
rio, Frank Vaskas iš Newarko, 
N. Anglijos apskričio pirm. Jo- 
seph Sakaitis, 26 kuopos pirm. 
William Grigas, 116 kuopos pir- 
min. Paula Bunevith.

Posėdžio dalyvius telefonu iš 
Waterburio pasveikino A. Alek
sė. Vietos apskričio jpirminin- 

f* kas papasakojo apie apskričio 
veiklą, Edward Daniels apie 53 
metinį vyčių seimą kurs bus 
rugpjūčio 25-28 Worcesteryje. 
Kalbėta apie rezoliucijas, kurios 
numatomos pateikti seime. Nu
tarta raginti, kad būtų įkurta 
daugiau senjorų kuopų ir suieš
kota daugiau narių. Pirmininkas 
pranešė, kad jaunimo kongrese 1

I vyčiai praves panelines diskus!- . 
L jas anglų kalba. Tam reikalui

pamaldos, o 1:15 vai. popiet Ho- 
tel America, 5 Constitution Pla- 
za, Hartford, Conn. bus iškil
mingi pietūs — banketas.

Visiem parapijiečiam klebo
nas yra išsiuntinėjęs pakvieti
mus. Apie savo dalyvavimą 
kviestieji prašomi iki gegužės 
17 pranešti rengėjams: Mrs. 
James Gailun, 91 Steele Road, 
West Hartford, Conn., arba 
Mrs. Robert Endrelunas, 25 
Loeffler Road, Bloomfield, Con- 

riu buvo atvykęs ir visų mėgia- - neetieut J. Bernotas

Gineitiene) jr mokine — abitu- 
’’ riente Katu’Horvat (Rita Ausie- 

jūtė). . . .
Mokytoja K. Saloji buvo la

bai nepatenkintą kad mokinės 
paišo jos karikatūras, nepareiš
kia jai meilės. Kartą, beieško
dama šiukšlių dėžėje savo kari
katūrų, rado mokines K. Hor- jg savo pusės vaidintojų var- 
vat meilės laišką. Na, ir dėl to du žiūrovam padė-
suglamžyto popiergalio ir kito Povilas fflčbls 
didžiausias triukšmas: šaukia- įį u
mas nepaprastas mokytojų tary- mas poetasųjumonstas Antanas 
bos posėdis, mokinė tardoma, 
siūloma prieš baigiamuosius eg- _
zaminus išstoti iš gimnazijos, kįefrienam" veifelui' "įJu<įė 
norima pašalinti šaukti , tė- Sliažas 
vus ir tt Tačiau abiturientė K Pabaigai lituanistinės mokyk- 
Horvat tardymo metu savo gu- los komitetas vaidintojam 
driais atsakinėjimais taip pasu- s^affln g

- ka reikalus, kad viskas baigiasi pnėmimą _ „aan.
laimingai: po baigiamųjų egza- 
minų prisistato K. Horvat su
žadėtinis Tomas Rudnaj (Algis 
Antanavičius), o gimnazijos di
rektorius dr. Kulcar Ilvan (Po- jos klebonas kun. J. Matutis 
vilas žičkus) su lotynų kalbos gegužės 22 švenčia savo 25

ravišaus ir daiL P.’ Kaupo, da
bar yra 36 studentai Baigian
tis mokslo metam, birželio pra-į 
džioje įvyks studentų darbų pa
roda. Jau vykdoma studentų re-: 
gistracija sekantiem mokslo me
tam.

— Pasaulio Lietuvių Archyve 
per devyniolika veiklos metų 

*(1946-1965) buvo gauta ir inven
torizuota 294,197 lapai (organi
zacijų protokolai, bylos, doku
mentai ir kt), 11,580 knygų bei 
brošiūrų, 85,919 egz. periodi
kos (žurnalų, laikraščių) ir; 
9,432 muziejinių bei kitokių 
dalykų (vėliavos antspaudai, me- 

Į daliai, ženklai, plokštelės, mag
netofoninės .juostos ir kt.). šio- 

. je įstaigoje vystomi trys pa
grindiniai skyriai — archyvinė; 
bibliotekinis ir muziejinė. Mu
ziejaus vedėjas — istorikas V. 
Liulevičius f

— S. Balzakas, lietuvių kul
tūros muziejaus savininkas, da
lyvavo prez. Hooverio bibliote
kos skyriaus West Brandi, Iowa, 
atidaryme. Bibliotekoj yra ir 
Baltijos tautas liečiančių ekspo
natų. Atidaryme dalyvavo apie 
200 istorikų, mokytojų ir kitų 
kultūros darbuotojų- Bibliote
koj yra įdomi ir pastovi* paro
da, kuriai eksponatai parūpin
ti Lietuvos gen. kons. dr. P. 
Daužvardžio pastangomis. Paro
doj išstatyta įvairių darbų, ihi- 
dįjan&į lietuvių kultūrą ir liau
dies meną Parodai eksponatų 
suteikė V. Samoška, Br. Gra- 
mont, lietuvių skautai, Stanley 
Balzekas ir lietuvių kultūros

Gustaitis.
Sceną sutvarkė ir dekoracijas

Klebono sidabrinis jubiliejus 
švč. Trejybės lietuvių parapi-

Motinos garbei skautės ren
gia lietuvišką popietę gegužės 
15, 3 vai. popiet Lietuvių Pi
liečių klubo salėje, Lawrence 
g-vėje, Hartforde. Programoje 
Mačernio Vizijos. Išpildys lie-* 
tuvaitės iš Putnamo. * Prašome 
tautiečių parodyti savo dėmesį 
lietuviškai kalbančiam jauni
mui ir gausiu atsilankymu pa
remti jų pastangas.

Nesigailėsite valandėlės, pra
leistos lietuviškojo atžalyno tar
pe! Laukiame. Sktotai.

muziejus,
— Jaunimo kongresas ir tre

čioji dainę šventė yra neatski
riamai svarbūs lietuviški reika
lai, kuriuos ruošiant jaučiamas 
darnus jaunimo* ir vyresniųjų 
bendradarbiavimas. Dr. S. Bie- 
žis, dainų šventės vykd. komi
teto pirm, dalyvavo eilėje jau
nimo kongreso komiteto ir ko
misijų posėdžių. Visi jaunimo 
kongreso dalyviai gaus dideles 
nuolaidas pirkdami dainų šven
tės bilietus, kurie bus platina
mi dar prieš kongresą. Žinoma, 
kad iš jau šiuo metu užsiregist
ravusių 850 choristų didesnė 
dalis dayvaus jaunimo kongre
se-

Zarankaitė) išvyksta laimingų ną 11:30 vai. rytą Švč. Trejy- 
atostogų... bės bažnyčioje bus iškilmingos

' MIAMI, FLA.
Dainavimo-fortepiono studi - 

jos mokinių rečitalis įvyks ge
gužės 20 d. Veronikos ir Bro
nio Nekrašo namuose, 92 N.E. 
90 St.

Jr., iš Brooklyno.
šių eilučių autorius ir visa 

centro valdyba nuoširdžiai svei
kina prel. Pr. Virmauski ir prel. 
Ig. Kelmelį, švenčiančius £0 m. 
kunigystės sukaktį, kun. J. 2u- 
romskį,4venčiantį 25 metų

BALTIMORĖS ŽINIOS
Kun. A. Kezio, SJ./nuutrau- venimą praleido Baltimorėje. 

kų paroda vyksta Baltimmrės ar- Gedulingos mišios už jos sielą 
buvo šv. Alfonso bažnyčioje ge
gužės 4. Palaidota New Cathed- 

aukšto salėje. Nemaža Žmonių ral kapinėse. Liko nuliūdęs pus- 
parodą aplankė. .brolis Nikodamas česną nuliū-

tešmę komunija buvo gegu- dusi pūseserė Uršulė Dumšienė 
žės 8 per 8:30 v. mišias, kurias^ir nuliūdę giminėk 
aukojo preL L. Mendelis. v Agota LukriiviHoni, senos

kivyskupijos namuose. Nuotrau
kų yra išstatyta ir ’ pirmojo

VISI BENDROM JĖGOM STATY KIME

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

KĄ PASIRYŽOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

žuromskiai, gyvenę So. Bosto
ne, abu mirę, mirus ir sukaktu
vininko sesuo Adeline Harvey; 
jo brolis Juozas yra policijos 
inspektorius Rochester, N.H., 
sesuo — Mrs. Blanche Kobalins- 
kį __ gyvena Tiverton, R.L Jos 
vyras yra Rhode Island senato 
narys.

rą, pakėlimo į prdtonotarus pro
ga. Taip pat "sveikiname Mr? ir 
Mrs. Teodore Pinkus, kurie šie
met švenčia 25 metų vedybinio . . . , .
gyvenimo sukaktį.. Nuoširdžiai Buvo nešamą Marijos statula* 
dėkojame W<mceatmo vyčiam, . * * \
kad mus taip maloniai priėmė gust Baltiųrorėje, staiga 
ir globojo. .F.V. balandžio 30. Velionė visą g

ką Baltimorės apylinkėje. Bus ninėje gegužės 3. Velionė ilgai 
gera proga visiem maloniai pra- sirgo. Kai buvų sveika, dalyva- 
leisti laiką. - < j ,ro įvairiuose parapijos paren-

Marijes gargti procesija bu- gimuose bei kitam lietuviškam

jos organizacijos su vėūavom. lingos mišios buvo šv. AL 
fonsę bažnyčioje kovo 7. -Hh

, Ona žolynaN, gimusi1ir afr laidota Hoiy Redoemer kaptoė-

TtVAM8 PRANCIŠKONAMS OROOKLYNE (BUfLDING FUND) 
. 000 RUSHWICK AVr, RROORLYN, N. V. 11221

SiunCiu auką--------- statybų fondui ir praAau IraOyU mane / mūsų

□ GarMt fundatorius (41000) □ Amžinuosius narius (0600)
□ Rtmžjus (mažesne auka)

PMttadu ii viso paaukoti ateityje statybų fondui....

A0RB8A8

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductlbie)
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_-Žarna, ne. Visa atlieka
ma paštu, REA, telefonu ar kj. 
tom priemonėm. Pirkėjas pre-
kės išsirenka iš katalogų ir pa- 

j vyzdžių, o prekes gauna iš cent
rinių firmos sandėlių. Tik ra
šomas mašinėles siunčiu betar
piai pirkėjui, nes lietuviškas rai
dynas reikia specialiai užsaky
ti fabrikuose labai iš anksto ir 

; dideliais kiekiais.
'—i Kiek teka patirti pirkė

jas dažnai apeina krautuves, 
rankomis ir akimis patikrina ir 
dažnai tai kas ga
li patraukti pirkėją tada, kada 
jis prekės visiškai nemato?

Pardavimas paštu turi ir 
pliusų. Pilkėjas nemato prekės, 
bet jis mato pačius naujausius 
gaminius, nes juk Į katalogus

• iiehKi&•• nukaut. j ■*»

žiaf kati? /- . • . • ggl
— Aš mariau kad padedame 

lietuviškam reikalui, nes kiek- - ’ fi 
viena šeima, kuri perka maši-v f 
nėlę, turi jaunimo, kuris pra- j
tinamas gerbti lietuvišką žodį, jį IraffijČ valandas, dužtų, kas atsitinka, tai siun-
rašyti su akcentais; gi spaudo- Tafiau nemažai yra ir nelietu- čiame kitą, o aną tvarko jau 
je dažnai matau redaktorių pra- apie “Ąiartą” firma.
šymus rašyti su lietuviškais ak- vokiečiai interesuojasi . — Kokias firmas atstovauja-
centais arba bent juos ranka, («Fntwlig, Tęlefiihken aparatais, te?

lietuvišku raidynu pardaviau ir 
juo toliau juo labiau visi per
ka. nes Įsitikino, kad mūsų rai
džių išdėstymas nekliudo rašyti

uždėti. Jau virs 1.000 mašinėlių ^nrių populiariausias jiems yra — Tokias, kurios gamina ge- 
Opus: žabai galingas priėmėjas 
su 2 atskirai padedamais ru
porais, kurių vėl kiekvieiu6 tu- Burroughs, Blaupunkt, Grun 5 

„ - ri po 3 ar daugiau ruporus vi-^\dig, Tėlefunken, Olympia, visi
sudedama tik visa kas naujau- akla sistema pratusiam rašyti Tai bene geriausia HI-FfŽenith produktai ir 11

Stereo muzika. Pne jo derina- Kokias prekes parduoda
ma vad. Tapė Recorder ir pa- te?
tefonas. — Rašomas mašinėles iki 13

— Ar visada pirkėjas gauna in. volu ir viso pasaulio kalboj 
garantijas? / mis, radijo, Įskaitant ir didžiuo-

— Savaime aišku! Jos būna sius Consoles su patefonais, ta- 
jau fabrike ipokuojamos prie pe rec. ir net TV, televizijas

šia. Jis renkasi iš katalogų ir angliška mašinėlė. Jei kas skun- 
jam nebėra reikalo rinktis iš dėsi mašinėlės brangumu, tai 

, pasenusių modelių. Tas tikru - greit galės Įsigyti gana pigiai.
mas, kad jis gaus pačią naujau- šalia Royal paleisime ir vokiš-

GLOBĖ PARCEL SERVICE
INC.

' Oficialiai V/O VNESPOSYLTORGO autorizuota priimti 
iš anksto muitą apmokėtus siuntinius Į visas Sovietų Są
jungos dalis.

Džiaugiasi ekselentišku rekordu per 36 metus sutei
kiant patikimą patarnavimą daugeliui tūkstančių klijen- 
tų J.A.V-bėse

Pasiūlo tinkamą ir patyrusį personalą Jūsų dovanų 
užsakymams sutvarkyti ir persiųsti Į paskyrimo vietą.

Turi didelį pasirinkimą prekių prieinamomis kaino-

GARANTUOJA skubų siuntinių pristatymą,— JO
KIŲ MUITŲ nemokės gavėjas.

APDRAUDŽIA Jūsų dovanas nuo bet kokios rizikos.
UŽSAKYMUS sutvarko per 24 valandas.
UŽTIKRINA siuntinio pristatymą pranešimo kortele 

su gaėjo parašu.

Vyriausia įstaiga

Globė Parcel Service, Ine.
716 Walnut St., PhilacMphia, Pa. 19106; Tol. 215-925-3455

PHILAOELPHIA. Pa. 19123 
63? W. Girard Avenue 
WAInut 5-8878

MIAMI 37, Florida 
2755 Biscayne Blvd. 
FR 9-8712

BALTIMORE 24. Md.

OI 2-2374

M1NNEAPOLIS 14, Minn.
217 E. Hennedin 
FE 2-4908

BOSTON South 27. Mass.
390 Wes* Broadyray 
AN 8-8764

NEW BRITĄ IN, Conn. 06051 
M-.rfford Avenue 

225-3192

liausią prekę ir turi platų pa
tarnavimo tinklą. Tai Royal,

reklamos. Chicagoje “Sparta” * 
agentūra yra ©rentų Ari Gale-* 
ry; 2612 W. 69th St, o taip pat 
mielai sutiko bendradarbiauti 
Andrius Daugirdas, telefonas 
476-7399. Taip pat yra agen- 
tūrų ir daugiau: pvz. Detroite 
Vladas Pauža,- Hartforde Vyt. 
Kubilius ir t-t,

-Ar liatuviai perkasi ir 
brmgius objektus?

Taip. Jau prasigyvenome 
ir norime patogiau gyventi. Ne
mažai kam pardaviau radiočon- 
soles su patefonu, tapė rec. ir 
t.t jau iki 1,000 dol sumos. 
Vienas rašė, jog lietuviai irgi

. . (nukelta j 7 psl J

CMiCAGO 32. III. 
4102 Archer Avenue 
FR 6-6399

NEW YORK. N. Y. 10011 
135 West 14th Str.
CH 3-2583

lAeftKriška ir eurapietiška duoba b pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai - '

BROOKLYN. N. k. 11206

REPUBLIC LicĮuor Store, Ine.
322 Union Avenue. BrooHyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 

Didelis pasirinkimas įvairių vynų^ degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

" ' _ I”"*" "■ J . ■ ■

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ '

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių' ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. y.

Telefonai: Vlrginie 3-3544

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, ap'^inukai,, 
bttuskutės. kojinės, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.

95-04 JAMAICA AVĖ VVoodhaven, N.Y. 11421
— Tel. 849-7240 — \

' T --. - n,-,. ii/i f .i ■ ■■■</

WINTB 6ARMN TAVOM

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra- 
mogoms. Be to, duodami pol&kio- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies Ho> 
tuvttkas maistas prieinama kaina

1883 MAOI80N STREET
BROOKLYN 27, N. Y 

(Ridgevobd)
Tel. EVenjreen 2-6440

CMICAGO 22. IH.
' 2242 W. Chicago Avenue
! BE 5-7788

I
CLFVELANO 3. Ohio 
7023 Superior Avenue 
UT 1-0807

OMAHA 7. Nebe. 
5Ę24 S. 32nd Street 
731-8577
PARMĄ. Ohto 44134 
5432 State Rd. - 
749-3033

OETROIT 16, Midi. 
6460 Mirhigan Avenue 
TA 5-7560

PITT88URGH 22, Pa. 
346 Thlrd Avenue 
GR 1-3712

AUKSINE VEDYBŲ SUKAKTIS
Charles Mockevičius su žmo

na, gyveną 74 Farbridge St., 
Rochester, N.Y., gegužės 21 
mini vedybinio gyvenimo 50 
m. sukakti. Padėkos mišias sv. 
Jurgio bažnyčioje, 545 Hudson 
Avė., gegužės 21, šeštadienį, 11 
vai. rytą aukos jubiliatų sūnūs: 
kun. Karolis Mockevičius, dir
bąs Our Lady of Lourdes para
pijoje. Massapeųua Park, Long 
Island, ir kun. Dominikos Moc-

Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijos 50 metų sukakties 
minėjimas ruošiamas Chicagoje 
gegužės 28-29. Šios gimnazijos 
buvę abiturientai, mokiniai, au
klėtojai bei jų draugai turės 
progos prisiminti gimnaziją, ku
ri pirmoji lietuvių kalbą Įsive
dė dėstomąja kalba.

Gegužės 28, 7 vai. vak. Jan

EL1ZĄBETH, N J.
•4? F’*—’«?th Avenue

• EL 4-7068

683 Hudson Avenue 
O A 5-5923

HAMTRAMCK 12, Midi.
11415 Jm. Campau Avenue 
TO 8-7940

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 - First Avė.
OR 43930
SAN FRANCISCO 22, Calif.

LO 4-7981
KANSAS CITY, Kansae
18 S. Bethany 
AT 1-1757

8EATTLE, Wa«hington 98103 
1312 N. 39tt» Street 
ME 3-1853

LOS ANGELES 26, Calif.
3216 Šanse* Blvd. 
NO 5-9887 .

TREMTOM, NJ.
730 Liberty Street 
L Y 9-9163

V1NELAN0, N. J. 
Parish-MaH

609-691-8423

CENTRINE IŠTAIGA 
NEW YORKUI
220 Park Avenue South

Klijentai, kurie siunčia 
siuntinius per Centrinę Įstaiga NEW YORKE, gali ap
lankyti šaunią PODAROGIFTS, INC. PARODINĘ 
SALĘ, kurioje išstatyti puikūs Sovietų gamybos daiktų 
pavyzdžiai, pasirinkimas dovanų,' giminėms Sovietų Są-

iš anksto apmokėtu muitu

I jungoje.

LITAS Inresting Co. Ine.
, kviečia

kevičius, Sonyea, N.Y., Craig 
Colony mokyklos ir ligoninės 
kapelionas. Giminės ir draugai 
kviečiami mišiose dalyvauti. Ar
timiausiai šeimos nariai pietum 
rinksis Į Crescent Beach Hotel 
patalpas. Jubiliatai turi ir dar 
tris vaikus — Bernard, Frank 
Elmej ir dukrą E. Yanaitis, kuri nimo centro patalpose akademi- 
mirė 1958, d taip pat tris anū- ja, o'po jos vakarienė. Į aka- 

demiją Įėjimas nemokamas, o 
vakarienė ,5 dol. asmeniui Ge
gužės 29, 12 vai. tėvų jėzuitų 
koplyčioje specialios pamaldos. 
Visi kas tik geli, prašomi daly
vauti akademijoje, vakarienėje 
ir pamaldose.

kus — Robert, Mary Eilėn ir 
Charles Yanaitis. x ' (pr.)

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5JA%)
Skolintis automašinoms. namu remontui, akcijų pirkimui

Dėl prospekto ir Kitais reikalais:
V. VE8ELI0NAS, 100-21 89*h Avė., Richmond Hill N.T.; HI 1-6799 
Darbo valandos: šfokiadieniius-6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai 
' CHICAGO. HJL: 6775 So. Westem Avė., tel. GR 6-2242 

Darbo valandos — trečiadienį ir penktadieni vakarais, 
3 vai. popiet. ~r'

LEOKADIJAI ADOMKATTIENEL jos mylimam vyrui

NORBERTUI

miras, vaikams, g'minėms ir artimiesiems, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

A. ir B. Novickmi
J. ir V. Roteniai

Bostono jaunimo matų ko
mitetą sudaro C. Kiliulis (pirm.) 
L Veitieųė, N. Vaičaity^, H. Če
pas, A. Lopšys, J. Vizbaras,*U. 
Kubilius, P. Martinkus, J. Venc
kus, S. Augonis. Komiteto adre
sas: 51 Torrey St, Doręhester, 
Mass.

' t
AtA 

JURGIUI 2ARNAUSKUI 

miras, jo žmoną Oną ir šeimą bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia

S. ir V. AUŠROTAI 
„ ONA JONAITIENE 

f Toronto, Ont. «

Modonos miestas (Italijoje) į- 
sigijo elektroninių 'smegenų 
mašiną apskaičiuoti piliečių mo
kesčiams ir taksoms. Dabar vi
sas miestas sujudęs ir. rengiasi 

' revoliucijai, nes piliečiai gavo 
pranešimus mokėti dvigubas 
taksas, mokesčius už nesamas, 
reklamų šviesas, už neturimus 
automobilius, šttnis ir pun. žo
džiu Italijoje ir mašinos prisitai
ko prie.esamos konjunktūrai

S & G MEAT MARKĖJ
ANTANAS VAITKUS, vedėtas
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@ SPORTAS
BAIGTAS PIRMENYBIŲ 

SEZONAS.
Pereitą sekmadienį Lietuvių 

Atletų. Klubo pirmoji futbolo 
komanda baigė pirmenybių se
zoną be rungtynių. Priešinin
kas Kollsmann į mūsų aikštę at
vyko pavėlavęs, taip kad rung
tynės pasekme 6:u užskaitytos 
mūsų naudai. Galima buvo žais
ti draugiškas rungtynes, bet ži
nant, kad Kollsman yra kietas 
ir nemalonus priešininkas, nuo 
to atsisakyta. Mūsiškiai iš 22 
žaistų rungtynių laimėjo 11, 
lygiomis sužaista — 5 ir pra
laimėta 6. Įvarčių santykis 48: 
33 mūsų naudai. Lentelėje uži
mama ketvirta vieta, kurios ga
lima netekti, jei Kingstonas lai
mės savo paskutiniąsias rung
tynes- Esamomis apystovomis 
— Vasiliauskas, Remeza n, Bu
draitis, Malinauskas kariuo
menėje, o Margaitis atitarnavęs 
apsigyveno Texas’e — ketvir
tos vietos užėmimas, kad ir ant
roje lygoje, visai patenkinamas. 
Išsiversta vien tik savais žaidi- 
kais, įjungiant komandon ir jau
nesnius. Ne paslaptis betgi, kad 
kai kurie į juos sudėtų vilčių 
nepateisino. Ir senesnieji žaidi- 
kai per paskutinius du metu 
nepagerėjo, visiškas treniruo
čių atsisakymas čia matomai at
siliepė.

Rezervinė komanda, šį sezoną 
sugebėjusi laimėti dvejas rung
tynes, ir vėl buvo pasigailėjimo 
objektu.

Pereitą šeštadienį žaidę ma
žučiai pirmenybių rungtynėse į- 
veikė Knitters 2:0. Beje, mažu
čiai pirmenybių sezono dar ne
baigė. Ateinantį penktadienį 6 
vai. vak. žaidžia prieš BW Gott- 
schee, o šeštadienį 3 vai. prieš 
ukrainiečius.

Vietiniam futbolo sezonui ei
nant į pabaigą, prasideda tarp
tautinis. Pirmi svečiai iš užjūrio 
New Yorke šiais.-metais pasiro
dys ateinantį sekmadienį. Vo
kiečių lygos metinės šventės 
metu Randalls Island stadione 
prieš mūsų lygos rinktinę žai
džia Herth Zehlendorf iš Vaka
rų Berlyno, ši komanda žaidžia 
antroje lygoje ir stovi ketvir
toje vietoje. Atletas

Edward Kelly, kilęs iš Waterburio, Conn. žaidžia biliardą. Jo motina yra 
lietuvė. Nuotr. V. Maželio.

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkia

Maskvoj, jau įpusėtas mačas tarp 
Petrosjan - Sp&ssky, pirmojo nau
dai 7%:5 įį. Petrosjan laimėjo dvi 
partijas ir vienuolika sužaidė /lygio
mis.

Bostono tarpkluianės 1965-66 me
tų varžybos jau užbaigtos. So. Bos
tono lietuvių piliečių draugijos abi 
šachmatų komandos gana gerai re
prezentavo lietuvių vardą. Lietuvių 
L kaip skelbėme, baigė trečioj vie
toj, po Boylstono ir Harvardo, pra
lenkusi MIT ir kitus. Iš pavienių 
žaidikų lyga atžymėjo Algį Makaitį 
surinkusį 9-3 taškų (jis stovi ket
virtuoju po Arbetter, Curdo ir Rich- 
man) ir Ežerinį — 7%. Lietuvių B 
komanda, kuri rungėsi jungtinėj A 
ir B 17-kos komandų grupėj, baigė 
lentelės vidury su 8-8 tš. B koman
dos išsirikiavo tokioj eilėj: Boston 
University 9-7, Boylston 8%, Har- 
vard & Lithuanian 8-8. Lietuvių B 
įveikė Boylstoną ir su Harvardu su
žaidė lygiom. Lietuvių B dar įveikė 
visą eilę A komandų: Cambridge, 
Arlington, Newton, Quincy, Suffolk. 
Taigi, Lietuvių B komandos pirmų 
metų pasirodymas yra geras. Ko
mandoj žaidė keturi jaunuoliai: Leo
navičius, Kęstutis Makaitis, Ramū
nas ir Saulius Girniai.

New Hampshire atviros p-bės ge
gužės 7-8 d.d., Concord, N.H. — 1. 
Randblat 2-3. Leysens (eks
pertas iš Fla.) ir Jurijs Ozols, Bos
tono lietuvių komandos talkininkas, 
po 4-1. Bostono čempionas A. Keyes 
liko su 3% tš., Harlovv Daly 3 tš. 
Viso buvo 31 dalyvis.

Vlado Mikėno, Vilnius, partija su 
šių metų Sovietų čempionu L. Štei
nu, pasibaigusi lygiomis, telpa žur
nale Šachmatnyj Biuleten Nr. 3/66.

Zūricho mieste įvykusį keturių 
miestų varžybas laimėjo austrų ko
manda iš Vienos (Lokvenz, Miiller 
ir kt.) su 18 tš., 2 vietoj Ziirich 
(Kupper, Keller, Marcei Markus; 
pastarasis yra Kazio Merkio varžo
vas koresp. šachmatų rungtynėse 
Šveicarija - JAV) — 16% tš.; 3. 
Berlin 13 (Tesehner, Hecht, Bialas); 
MUnchen 12% tš. (Maier, deCarbon- 
nel ir kt.)

SERVICE

We Don’t Give Up! — TRI-BORO 
Sewer Cleaning Specialiais. Let us 
solve your drainage problem. Drains 
& Severe electrically cleaned from 
$20. Residential-Commercial. Guar- 
anteed fast Service. — We go any- 
where Call 585-8477 bet 7:30 AM- 
10 PM.

TO PLACBYOUR AD,
CANCEL OR CHANGE

Tel. 867-3680

SERVICE

TIANA BAY RE8ORT MOTEL
Now Open with attractive 

SPRING RATES
Write or phone (516) RA 8-1488 

50 Rampasture Road 
Hampton Bays, L. L

We Cater to the Family

FITZPATRICK i COLEMAN 
General Contractors

Specializing in Masonry and Con- 
crete work. Ali work done at rea- 
sonable rates. Ali work guaranteed 

970 Jamaica Avė Brooklyn
Call TA 7-8305

CALISE 
Beauty School

Beauty Culture for Beginners FREE 
Trial Lesson. Low rates, easy terms. 
Under the direction of MARY J. 
GAUSE. Latest eųuipment, very 
pleasant surroundings, many good 
positions available at excellent sal- 
aries with leading Salons, Stores, 
Steamship Lines, etc. Licensed by 
the State of N.Y.

CALISE BEAUTY SCHOOL 
aeross from Robert Hali 

169 Livingston St., Brooklyn 
Phone: 875-9060

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei- 
advirfus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

Tel. 516 AN 1-2864

Nauji DARBININKO skaitytojai
N.Y., A. Karlan, Scotia, N.Y., 
G. Stankūnas, Jamaica, N. Y., 
V. Kazlauskis, New Hyde Pk., 
N Y.-< P. Kvarinckienė, Rich -

22 PELL STREET 
CHINATOWN, N.Y.C.

CO 7-6234

FREE PARKING AFTEf 5 pm 
RICKSHAVV GARAGE 38 8OVVERY

Homemade Italian Ices & Pastry, 
Ice Cream Cake, Tortoni-Spumoni.

ANGELO’S PIZZA
Neopolitan large 1.50, Sicilian 1.75 
Free delivery 5 to 11 PM Tues. thru 
Sun. — 192-13 47th Avė., Flushing 

------ FL 7-4808 -----

GOING TO THE CATSK1LLS?
Remember Our Service

Daily Door to Door
SULUVAN COUNTY

LIMOUSINE SERVICE
OR 7-7650

After 8 PM — EV 8-4017

Exotk Chinese Cuisine
Tea Luncheon
Cocktails

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y 

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Lake Ronkonkome, L. I. pra- 
duodamas namukas iš 5 kamba
rių su vasarinėm verandom, ar
ti privačios maudyklos ežero pa
krantėj. Parduodama už gerą 
kainą ir prieinamom sąlygom. 
Namukas geram stovy ir moka
ma žemi mokesčiai. Informaci
jai tel. EV 7-5722.

PLAY BOY BILLIARDS
43 Brunsvvick Tables 

Air Conditioned
Wall to wall Carpeting

532 FULTON ST.
(cor. Flatb. Avė.)

U L 2-4040

C. A. VOKET
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

NAUJOS PLOKŠTELES
Lietuvišku šokiu muzika. Or

kestrui palydint įgrotos 6 pol
kos, 4 valsai. Lietuviškas pupu- 
ri ir paskutinis kaukių balius. 
Kaina 4 dol.

Lietuvių dainos ir šokiai Nr. 
2. Okupuotos Lietuvos ansamb
lio bei orkestro įgrotos 5 pol
kos, 4 valsai ir 5 lietuviškos 
liaudies dainos. Kaina 4.50 dol. 
Stereo 5.50 dol.

Dainos. Sol. A. Stempužie- 
nės 25 liet, liaudies ir lietuvių 
kompozitorių muzikos kūriniai, 
palydimi simfonijos orkestro, 
diriguojant D. Lapinskui. Kai
na 6 dol. Stereo 7 dol.

Lietuvos aidai — K. Daubaro 
akordeonu Įgrota nauja plokš
telė — 16 lietuviškų šokių bei 
polkų, kaina 4 dol.

Dainos. Sol. B. Valterienės į- 
dainuotos 8 lietuvių kompozi
torių ir 7 klasinės dainos. Iš
leista Anglijoje. Kaina 5 dol.

Persiuntimui paštu JAV pri
dedama 50 centų. Kanadon 1 
dol. Kreiptis: Darbininkas Adm. 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, N.Y. 11221.

A. Gaidis, Ozone Park, N.Y.,
J. C- Januška, No. Adams, Mass. 
A. Mičiulis, Richmond Hill, N. 
Y., J. Kairys, So. Easton, Mass.,
M. Liulevičienė, Chicago, 111.,
K. Kasakaitis, Kingsvvood, Aust- 
ralia, I. Staskevičius, Yonkers,
N. Y., A. Zavadzkas, New Lon- 
don, Conn. S. Urbon, Dorches- 
ter, Mass., P. Žukas, Garden 
City, N.Y-, D. Barsky, Bronx, 
N.Y., F. Shablauskienė, Rich
mond Hill, N.Y., F. Liktorius, 
Brooklyn, N.Y., Z. Juknis, De- 
troit. Mich., J. Bertulis, Chica
go, III.. A.H. Bajalis, Los Ange
les, Calif., H. Podges, Jackson 
Hts., N.Y-, S. Prakapas. Toron
to. Ont. Canada. A. Kidžiūtė, 
Hillside, N.J., M. Vilkišius, Law-’ Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
rence, Mass., K. Posh, Brooklyn, Y. 11221.

Pagalba
(atkelta iš 6 psl.)

turime laikytis angliškos taisyk
lės: “Nesame tiek turtingi, kad 
pirktume pigią prekę” — baigė 
pasikalbėjimą Giedraitis, “Spar-

Višty ūkis parduodamas ne
toli Putnam, Conn-, su gerais 
trobesiais ir visais įrengimais— 
viskas veikiančiame gerame sto
vyje. Sodyboje 12 akerių že
mės, gyvenamas namas 9 kam
barių, centrinis šildymas, gara
žas. Kartu parduodamas visas 
judomas inventorius- Parduoda
mas greit žemiau rinkos kai
nos, dėl savininko ligos. Dėl ap-

WIGS, Hand-Made 100% Human 
Hair all colors, $30 — Hand-made, 
100% European deluxe wigs, made 
in Spain, 20 in. long; all coiors; $65. 
Hand made VViglets 14 in. long all 
colors $18.

Ali State Beauty College
89 Broad St., Elizabeth 351-4300

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

H. W. MALĖ

Machinists 2nd &. 3rd Class
Good Pay Plūs Benefits. Steady Job 
- Overtime. Fine Work Conditions. 
Weekends and Eve. intervievvs ar- 
ranged — 914 YO 5-0816

STEWART STAMPING CORP 
630 Central Park Avė. 

Yonkers, N. Y.

Užsakė kitiems: V.A. Liobiai, 
Plainfield. N.J. motinos dienos 
proga. 0. Krušinskienei, Broo
klyn, N.Y, B. Ortlieb — M. Ze- 
lonis abi iš Waterbury, Conn., 
G. Matusevičius, Maspeth, N. 
Y., B. Naginiui, Sun City Calif,
S. Jankauskas, Brooklyn, N. Y-
T. Jankauskui Chicago, III

Sveikindami naujus skaityto
jus, dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam pirmais 
metais metinė prenumerata tik 
5 dol. Rašyti: Darbininkas, 910

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

’ 10 Barry Drive, E. North- _Būrėjimo laika rašyti: Mr. Pa- 
’SJ'Put- 

nam, Conn. 06260.
port, N:Y., 11731, savininkas, 
— pabaigoj pacituodamas vie
no pirkėjo sakinį: “Geras Hi Fi 
radijo ir per jį grojamos mano 
plokštelės ramina mano nervus, 
taigi ir gyvenimą prailgina”.

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soles, color ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, jv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Grundig, Zenith, 
Burroughs, Olympia, Royal etc. 
Katalogus ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N.Y., 11731.

NIJOLE VALAITIENE yra 
vienos agentūros “sales repre- 
sentative”. Per ją galima už
sakyti lėktuvo bei laivo ke
liones, viešbučių rezervacijas, 
automobilio nuomavimą bei 
pirkimą Europoj. Užsakant 
povestuvinę kelionę, jaunieji 
gauna dovanų šampano bu
telį arba gėlių korsažą. Skam
binti — 

914

LY 1-9244

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York, N. Y.
Tel. RE 4-4428 I

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
A D O L F S C H R A G E R F U R N I T U R E, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tel. TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad.

iki 6 v. vak

Savininkas — Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nup 4 vaL p.p.

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuves pietūs-vakarlenė

Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

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

VYT. MAŽELIS

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorke: 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 

(Tarp 85-86 gatvių)
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068

Hempsteade: 310 Front Street — IV 3-5540 

Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 
»—n.l.kfc H9.in M t h Avė __ DF. 5-1154

Tel. HYaęint 7-4677
422 Menakan Street, Ridg*wood, Brooklyn, N. Y.
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General Electric
Where good pay, steady conuner- 
cial business and benefits which 
lead the industry add up to a 
good job. Some of our eurrent 
openings are for:

DRAFTSMEN
A B or C Detail Men

METHODS MEN
With 3 years experi- 
ence in methods and 
time standards and 
the formai theory. **

BROWN & SHARPE MEN
Set-up and operate, 
3rd shift, 3 years 
experience. >

4-SLIDE MACHINE MEN
2 men, 3rd shift, set- 
up and operate, 2 
years experience.

TOOL & DIE MAKERS
7 men, 3rd shift, 
have papers and ex- 
perience.

TOOK & DIE CUTTER
Grinders

2nd shift, 3 men with
3 years experience on 
elose work.

Apply Employment Office 
8:30 to 4:30 daily

Saturday 8-12 noon

GENERAL ELECTRIC CO.
41 Woodford Avė. 

Plainville, Conn.
An Equal opportunity Employcr 

“MENTION THIS AD"

VAITKUS
FUNEhAL HOME 

197 Webster Avenue
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass. :
NOTARY PUBLIC t

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. ; Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus. — TeL TR# 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Sfephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Railas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins-Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P’way Station)

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

Theodore Wolinnin, .
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su

Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N.Y.

GRamercy 5-1437

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
-FUNERAL HOME 

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių direktorius 
ir balz&muotojas 

74 Providence St. 
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165
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Aktorius Vitalis Žukauskas, 
New Yorko vyrų oktetas, vado
vaujamas Alekso Mrozinsko ir 
solistė Lionė Juodytė su dukra 
Janina pasirodys su Įdomia pro
grama koncerte, kuris Įvyks ge
gužės 15, sekmadieni, 3:30 vai. 
popiet Maspetho lietuvių para
pijos salėje. Po programos šo
kiai iki 10 vai. vakaro. Kon
certą ruošia N.P. Marijos se
serų New Yorko rėmėjų būrelis. 
Pelnas skiriamas naujosios jau
nimo stovyklos statybai Putlia
me, Conn.

L KM S-gos 29 kuopos susirin
kimas bus gegužės 14. šeštadie
nį, 2 v. popiet Salės Barakaus- 
kienės namuose, 503 Ridge- 
wood Avė., Brooklyn. Jamaicos 
linija važiuojant, išlipti Cres- 
cent stotyje. Prašomos visos na
rės dalyvauti.

Stud. ateitininkų draugovės 
susirinkimas bus gegužės 13 d. 
7:30 v.v. pas p. Daukantus, 96- 
10 210 Place, Queens Village. 
Visi kandidatai ir visi studen
tai kviečiami dalyvauti. Kviečia 
draugovės valdyba.

L.B. Jersey City apylinkė ge
gužės 14 7 v.v. Laisvės salėje 
Elizabethe, N. J., minės savo 
veiklos dešimtmeti. Apylinkei il
gus metus vadovavo kantrus ir 
malonus pirmininkas Jonas A- 
vižienis. Minėjime paskaitą skai
tys B. Viliaudas, programą at
liks jaunimas. Pelnas skiriamas 
jaunimo reikalams. (L.š.)

Aktorius Vitalis Žukauskas dalyvaus Putnamo seserų rėmėjų koncerto 
programoje gegužės 15 Maspetho parapijos salėje. Nuotr. V. Maželio.

N. P. MARIJOS SESERŲ NEW YORKO RĖMĖJAI 
rengia

KONCERTĄ
Programoje dalyvaus:

L. JUODYTE 
ir

NEW YORKO VYRŲ CHORAS 
vedamas A. MROZINSKO

Šokiai e Orkestras • Bufetas 

gegužes mėn. 15 d. 
3:30 vai.

MASPETHO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
SALfiJE

Transfiguration Church, 6414 56th Road

Pelnas naujosios Jaunimo Stovyklos statybai Putnam, Connecticut 

----------  Auka $2.50------------

Vienuolynai .................. GL 5-7068
Spaustuvė .................. GL 2-6916
Redakcija .... . GL 5-7281
Administracija ........ GL 2-2923

Dail. T. Petraičio paroda ši 
savaitgalį vyksta Laisvės salėje 
Elizabethe, N.J. Paroda bus ati
daryta šeštadienį ir sekmadienį. 
Praėjusį savaitgalį ta pati paro
da vyko Angelų Karalienės pa
rapijos salėje Brooklyne. Atida
rymas buvo 12 v. sekmadieni. 
Tuo metu atsilankė kelios de
šimtys žmonių. Trumpas atida
rymo kalbas pasakė LB apygar
dos pirm. J. Šlepetys ir P. Jur
kus. Visi buvo pavaišinti kavu
te bei pyragais. Parduota keturi 
paveikslai. Buvo išstatytos ak
varelės, pieštos Vokietijoje, A- 
merikoje. Viena buvo ir iš Lie
tuvos laikų. Akvarelės įvairaus 
formato.

Vyr. Skaučių Židinio ruošia
ma sueiga vyr. sktn. J. Vaičiū
nienės sukaktuvėm paminėti į- 
vyks gegužės 21 šeštadienį, 4 
vai. p.p., A. Arūno namuose, 
86-04 94th St. Woodhaven, N. 
Y. Dalyvaus poetė Ona Balčiū
nienė, kuri kalbės apie J. Au- 
Gustaitytės-Vaičiūnienės poezi
ją ir asmenį. “Birutės” draugo
vės sesės, vyr. skautės ir būre
lio sesės kviečiamos gausiai da
lyvauti.

Balfo 100-jo skyriaus susirin, 
kimas bus gegužės 13, penkta
dieni, 8 v.v. Balfo Centro patal
pose. Bus svarstoma svarbūs 
reikalai ir renkama nauja sky
riaus valdyba. Visi prašomi da
lyvauti.

Darbininkas dėl šeštinių kitą 
savaitę išeina vieną kartą — tre
čiadienį, gegužės 18.

Jurgis Žemauskas, sirgęs pen
kias savaites ir bent kelis kar
tus operuotas, mirė gegužės 5, 
sulaukęs 86 metų. Palaidotas ge
gužės 9 iš Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčios šv. Jono kapi
nėse. Buvo užprašyta daug mi
šių ir prinešta daug gėlių. Pra
eitų metų rudenį jis buvo at
šventęs 40 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Nuliūdime pa
liko žmoną Oną, posūnius, po
dukras ir daug proanūkų. Buvo 
susipratęs lietuvis lietuviškos 
spaudos rėmėjas, Darbininko 
skaitytojas. Palaidotas šalia gi
minių ir brolio Aloyzo, mirusio 
prieš 14 metų. Į kapines paly
dėjo kun. V. Pikturna ir apie 
60 žmonių. (P.J.M.)

“ŠILAS“ — vasarvietė Cats- 
kill kalnuose, 2 vai. kelio nuo 
New Yorko. Atskiri butai, nuo
savas didelis baseinas. Ideali 
vieta poilsiui, savaitgaliams. 
Kreiptis: Mr. A. Jankauskas, 88- 
02 129th St., Richmond Hill, N. 
Y. 11418, tel. VI 7-7027, ar
ba Mr. R. Reventas, 495 Ridge- 
wood Avė., Brooklyn, N. Y. 
11208, tel. TA 7-1768.

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORT, MAINE

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

Kennebunkporte birželio 5 
bus šv. Antano berniukų gim
nazijos iškilmingas mokslo me
tų užbaigimas ir tos pačios gim
nazijos dešimtmečio paminėji
mas dalyvaujant Vysk. V. Briz- 
giui, kuris įteiks diplomus ir au
kos ' šv. mišias- Visos mokyk
los pasirodymas, koncertas ir 
vaišės svečiams.

Kelionė, maistas ir nakvynė 
asmeniui 30 dol. Organizuoja
ma tik vienas autobusas. Kitos 
išvykos nebus. Gali prisidėt ir iš 
kitų apylinkės kolonijų: Eliza- 
betho, Nevvarko, Keamy, New 
Haveno ir kit. Kas norėtų va
žiuoti, prašom kreiptis į Darbi
ninko administraciją tel. GL 2- 
2923, vakarais GL 5-7068, pas 
M. Šalinskienę VI 7-4499 ir pas 
E. Kašetienę St. 2-6814.

Išnuomojama 4’-j kambario 
butas trečiam aukšte Arlington 
sekcijoje Broklyne. arti BMT 
Jamaica linijos. Telef. AP 7-27 
65.

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

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas Great Neck, N.Y., lietu
vių apgyventame rajone. Tele
fonas HN 6-9384

Vyresnio amžiaus našlė, tu
rinti didelį butą ieško moters, 
kuri norėtų su ja gyventi. Tei
rautis telefonu BU 7-1229.

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

Vienam asmeniui reikalingas 
butas su baldais ir galimybe 
naudotis virtuve, pageidaujama 
East New Yorke ar Woodhave- 
ne. Skambinti dienos metu GL 
2-2923.

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

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave„ Ridgevvood, N.Y.
Kasa atldara: Penktadieniais 6 vai. p.p.

SeJtadieniaiii iki filmo* pabaidos: 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Gegužės 13 — iki geg. 18, 1966

Linksma, spalvinė filmą —
"HEIRATSLUSTIGE

UND GRAUE SCHLAEFEN”

Priedlnė filmą: 
"KABARETT” 
Vaidina:

P. Henreid, E. Kerbler, F. Schulz 
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

Ukrainiečių šv. Dvasios mokykla, kur sudegus Apreiškimo parapijos mokyklai, yra prisiglaudus ir lituanis
tinė Maironio mokykla. , Nuotr. R. Kisieliaus

Džiuginanti jaunimo pergalė LB Woodhaveno apylinkėj
Dvejetą metų Lietuvių Bend

ruomenės Woodhaven apylinkė 
(buv. Cypress Hills) nepajėgė 
susirinkti, kad išsirinktų naujus 
valdomuosius organus.

Pagaliau kovo 31 susirinki
mas buvo sušauktas ir visų ma
loniam nustebimui buvo gausus 
ypač jaunimo dalyviais.

Darbingoj nuotaikoj, susi
rinkimui pirmininkaujant dr. 
L Skeiviui ir sekretoriaujant 
Maironio Mokyklos mokytojai 
G. Nutautaitei, apsvarstyti visi 
reikalai ir ateities užsimojimai, 
bei planai.

Neįprastu mūsuose sklandu - 
mu pravesti vaidybos ir revizi
jos komisijos rinkimai; niekas 
neatsisakinėjo, nereikėjo įtiki
nėti, ar įrodinėti, ar prašyti kan
didatuoti į valdomuosius orga
nus. Pirmą kartą šioje apylin
kėje džiugu būVo matuti naują, 
labai atjaunėjusį valdybos sąsta
tą (amžiaus vidurkis žemiau 35 
metu.)- o

Naujoji valdyba, susirinkusi 
pirmajam posėdžiui, pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: A. Vakse- 
lis,— pirmininkas, A. Sabalis— 
vicepirmininkas švietimo ir kul
tūriniams reikalams, G. Ridi
kas — vicepirmininkas politi
nės informacijos - reikalams, G. 
Nutautaitė — sekretorė ir E. 
Laukys —. iždininkas.

Valdyba pasistatė sau uždavi
nį išjudinti iš miego gausia ir 
New Yorko pajėgiausią (virš 
2000 lietuvių) bendruomenę. Iš 
solidarumo mokesčių surinkimo 
įstaigos naujoji valdyba su na
rių pagalba ir parama mėgins 
ir dės visas pastangas padaryti 
Woodhaven apylinkę judrią, 
jautrią ir gyvą ne tik lietuvių 
kultūrinės veiklos bare, bet taip 
pat pilnai ir teisingai informuo
tą šio krašto esamoje padėtyje. 
Lietuvių Bendruomenė, kaip J. 
A.V. visuomenės dalis, turėtų 
pasidaryti vienu iš susipratusios 
Amerikos visuomenės veiksnių, 
turinčiu įtakos į vietos politinių, 
socialinių ir ekonominių klau
simų sprendimą. Beveik dvide
šimt metų buvę žiūrovai” paga
liau turėtų pradėti darytis daly
viais. Be abejo, ne grandiozi
niais pasireiškimais, bet savo 
apylinkės išteklių ir pajėgumo 
ribose. Woodhaveno apylinkė 
savo teritorijoje turės turėti 
prideramos įtakos ir Į lietuvių 
atstovavimą lokalinėse savival
dybės ir kitokiose įstaigose. Gi
liu valdybos įsitikinimu kelias 
į Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę yra per šio svetingo kraš
to įstaigų duris. Būtina tad tu
rėti organizacinį svorį — orga
nizaciją, su kuria vietos visuo
menė būtų susipažinusi ir su ja 
skaitytųsi. Lietuvis kongres- 
manas ar assemblymanas dau
giau galės pasitarnauti Lietuvos 
bylai, negu vienkartiniai “diplo
matiniai” pasimatymai su tre
čios rūšies politiniais pareigū
nais.

Artimiausioj ateity valdyba 
darys konkrečių žygių steigti 
(ar perkelti) šeštadieninę . Mo
kyklą į Woodhaven apylinkę, jei 
dauguma mokyklinio amžiaus 
tėvų to pageidaus; rūpinsis pa
dėti Įsisteigti vaikų darželiui ir 
rudenį ruoš kultūrinį parengi
mą-

Apylinkės reikalais prašome

A. Kepalaitės rečitalis Nevv Yorke
(atkelta iš 4 ps.)

Bet pirmos koncerto dalies 
kulminacija ateina su Beethove- 
no sonata. Čia pianistė randa 
save, pačia giliausia prasme. 
Beethoveno veikalas, laisvas sa
vo formos traktavime, derinasi 
su pianistės poetišku nusiteiki
mu. Ji pradeda “deklamuoti”, 
lėtai, su išlaikymu, neskubėda
ma, kiekviena frazė išbaigta, 
išmąstyta, išjausta. Beethove
no veikalo giluma, perpinta poe
tinio polėkio, išreiškia kartu ir 
pianistės esminį išgyvenimą. 
O kokia puiki ši sonata! Dai
nuojanti pirmoji dalis — Mo
derato cantabile molto espressi- 
vo, lengva, bemaž folklorinio 
paprastumo antroji dalis —Al- 
legro molto, trumputis, ramus, 
užburiantis Adagio ir didinga 
beethoveniška Fuga, kurios vi
duryje nuostabiai pragysta dai
nos epizodas, sekamas tirštų 
vargoninių akordų, nuvedančių 
atgal į fugos reprizą. Tai buvo 
gražiausias, didingiausias kon
certo momentas. Tiesa, mano 
kaimynas pasigedo vyriškos jė
gos ir masyvumo. Galimas da
lykas, įpratus girdėti pajėgiau
sius pasaulio pianistus, ši prie
laida gali turėti pagrindo. Ta
čiau nebūtinai visi turi vieno
dai skambinti, ypač nebūtinai 
pamėgdžioti didžiuosius artis - 
tus. Man buvo pilnas ir gilus 
pasigėrėjimas Aldonos Kepalai
tės sukurtu sonatos paveikslu.

Paveiktas Beethovenu negalė
jau giliau sekti sekančio Chopi
no veikalo. Jo fantazija f moli 
skambėjo pradžioje maršiniais 
ritmais, girdėjau lengvus seks- 
tų pasažus, gražias būdingai šo- 
peniškas kadencijas, bet iš sa
vo susimastymo nepabudau. Ma
no dėmesys atgijo, kada atėjo 
Jeronimo Kačinsko veikalas At
spindžiai Pianistė išpildė jį pa
sigėrėtinai, apvaldžiusi jį visiš
ku laisvumu bei tobulumu. Grei
ti arpedžiuojantys pasažėliai pir
moje Andante grazioso dalyje 
blizgėjo perlais, greitasis Alleg- 
ro con fuoco skambėjo tempera
mentingai Komplikuotas Jero
nimo Kačinsko modernizmas su
švelnėjo tiek, kad jį galima bu
vo palaikyti romantizmu, nau
juoju atšviežintu romantizmu. 
Kaip daug priklauso nuo atlikė
jo! Kai po to ėjo stilingai iš
pildytas Debussy veikalas Ima- 
ges, pagalvojau, kad būtų nuo
sekliau, jei Debussy eitų po

kreiptis adresu: Genė Nutautai
tė — 84-11, 96th. Str., Wood- 
haven, N.Y. 11421, Telefonas 
HI 1-2150.

Solidarumo mokestį prašome 
siųsti: Edvardas Laukys —85 
Hali Street, Brooklyn, N. Y. 
11205. Telefonas 789-6984.

L. B. Woodhaven Apylinkės 
Valdyba

Chopino, o Kačinskas po Debus- 
sy: įvairumo ir išsivystymo lo
giška linija būtų daug stipres
nė, o tuo pačiu ir įspūdis klau
sytojam būtų dar stipresnis.

Nepatiko man kiek progra
mos margumas — per daug iš
traukų. Rimtame koncerte turi 
būti grojami pilni veikalai. Iš
traukos neleidžia apie veikalą 
pasidaryti pilno vaizdo, šiuo at
žvilgiu man itin buvo gaila neiš
girsti taip gerama išpildime Je
ronimo Kačinsko pilno Atspin
džių veikalo.

Finaliniame savo programos 
veikale, Liszto Taranteloje pia
nistė parodė ne tik savo mil
žinišką techniką, bet ir nemen
ką jėgą, kaip to reikalauja 
Liszto veikalai.

Pasigėrėjau gausiu New Yor
ko lietuviškos publikos apsilan
kymu. New Yorko lietuviai my
li savo pianistę koncertantę. 
Mielajai Aldonai Kepalaitei lin
kiu kietos ištvermės, neapleisti 
šio kelio, bet naujais koncertais, 
naujomis programomis dažniau 
turtinti pilkąjį tremties gyveni
mą. Už šį rečitalį nuoširdus dė
kui, tikrai pasigėrėtinas vaka
ras.

Izidorius Vasyliūnas

1966 gegužės 7, Northeast 
Airlines, virš Naujosios Angli
jos pakeliui į Bostoną.
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2 Maloniai Jus kviečiame į f

| MAŽĄJĄ DAINŲ ŠVENTĘ į
Sekmadienį, gegužės 22 d. ;

4 vai. popiet I
FRANKLIN K. LANE MOKYKLOS SALfiJE į

| 999 Jamaica Avė., Woodhaven. N. Y. I
š , •
| Dainuos Philadelphijos choras, vadovaujamas L. Kaulinio, į 
| Elizabetho šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijos choras, - 
j vad. V. Mamaičio, “Rūtos” ansamblis, vad. Alg. Kača- - 
j nausko ir Operetės choras, vad. Vyt. Strolio.

Bus išpildyta Chicagoje įvyksiančios dainų šventės programa, 
s Dainuos jungtinis choras ir paskiri chorai.

Auka 2 dol., moksleiviams — 1 dol.

Tų pačių chorų toks pat koncertas įvyks šeštadienį, ge
gužės 21 d. 7:30 vai. vak. Elizabeth’o Lietuvių Laisvės 
salėje. 269 Second St.

Dariaus posto legionierių pa
maldos už mirusius posto na
rius šv. Petro parapijos bažny
čioje bus gegužės 15, 10 v. r.

Gegužės mėnesio metinė pro
cesija bus gegužės 15, 2:30 v. p. 
p. Procesija bus daroma aikštė
je prie parapinės bažnyčios. Po 
procesijos — Marijos statulos 
vainikavimas ir gegužinės pa
maldos. '

Tretininkų brolijos susirinki
mus bus gegužės 15 po gegu
žinių pamaldų salėje po baž
nyčia.

Sodalietės gegužės 22 ruošia 
pyragų išpardavimą parapijos 
salėje prie E. 7-tos gatvės po 
abejų mišių ir taip pat parapi
jos salėje po bažnyčia prade
dant 8:30 v.r.

Vasariniai kursai St. Brendan 
mokykloje, 29 Rita Rd., Dor- 
chester, Mass., pradedami bir
želio 27. Bus mokoma skaitymo, 
matematikos ir anglų kalbos. Į
kursus priimami pradinių mo
kyklų mokiniai. Kursai tęsis iki 
liepos 29. Registruotis galima 
kasdien nuo 1 iki 4 v. popiet.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je gegužės 15 d. 10 v. bus spe
cialios pamaldos už kenčiančią 
Lietuvą ir jos laisvę bei pasau
lio taiką.
Mirusieji

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti šie asmens:

Norbertas Adomkaitis (gegu
žės 7) 60 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 65 Alban gatvė, Dor- 
chester, Mass. Nuliūdime pali
ko žmoną, dukterį, ir du sūnus 
Palaidotas Forest Hills kapinė
se.

Juozas Palas-Paplauskas (ge
gužės 7) 58 m. amžiaus. Velio
nis gyveno 61 Mt. Pleasant 
gatvė, Athol, Mass. ir buvo lie
tuvių parapijos vargonininkas. 
Nuliūdime paliko žmoną ir tris 
dukteris. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

Florianas Yanulis (gegužės 9) 
67 m. amžiaus. Velionis gyve
no 102 Clare Avė. Dcrchester 
Mass. Nuliūdime paliko žmoną 
ir dvi dukteris. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Juozas Neville (gegužės 10) 
65 m. amžiaus. Velionis gyveno 
35 Burt gatvė, Dorchester, 
Mass. Nuliūdime paliko žmoną, 
motiną ir brolį. Palaidotas Blue 
Hills kapinėse.

Jurgis Kazlauskas (gegužės
10) 83 m. amžiaus. Velionis gy
veno 64 Virginia gat. Dorches
ter, Mass. Nuliūdime paliko 
žmoną ir dukterį. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Teklė Ashmansky (gegužės
11) 75 m. amžiaus. Velionė gy
veno 61 I gatvė, So. Boston. Nu
liūdime paliko tris dukteris ir 
sūnų. Palaidota Naujos Kalva
rijos kapinėse.


