
cūzijos saugumo agentų ran- nuakanbėjo jo drąsus

PrMKtmįte slaptojo tautinį .

silikįs vienišas, vis labiau ne- ialia De Caulle. sveikina- 
mas nesdaDuno liaudies en- 

“ Anglijoje, Votoe- „

Bidault neranda niekur vietos

gatvėm.
“Dėka generolo De Gaulle— 

kalbėjo Bidault ta iškilminga 
proga — kuris pirmasis atsisa
kė kapituliuoti ir kuris savyje

dangi Vokietija ir Prancūzija «šbwdnto Paryžiau* vertę ir 
gyvena medaus mėnesį, atme- . friumfališkai vedė jį miesto 
tė jo laišką, net neskaitęs. Tai
gi ir draugai apleido. Norint 
pasilikti Vokietijoje, tenka pa
sižadėti nesiimti veiklos, kuri 
drumstų gerus santykius tarp 
Vokietijos ir Prancūzijos. Pa
galiau ir pats De Gaulle, jaus
damas savo viršenybę, netgi 
nereikalavo išduoti Bidault 
prancūzų policijai. Taip Bid
ault išgyvena paskutinį aktą 
tragedijos.

Kas šiom dienom matė Bi
dault Bavarijos policijos komi
sariate ir kas jį buvo pažinęs 
anksčiau, sako, kad Bidault ne 
tas: šiandieninis kiek apsenęs, 
aptukęs, su pakritusiais veidais 
ir pritemusiom akim yra visai 
nepanašus į garsų rezistencijos 
prieš nacius “Bip”, nė į pokari
nės Prancūzijos lyderį, kuris 
per ištisą dešimtmetį domina
vo Prancūzų politikoje, arba į 
tą liesą, statų, degančiom aki
mis civilį, kuris 1944 rugpjū
čio 26 žygiavo Elizejaus lau- GEORGĖS BIDAULT LONDONE

LIETUVIS STUDENTAS ŠAUA AMERIKIEČIO
“Kas liečia skaitymo medžia

gą, daugumas paima laikraštį 
ir permeta akimis, retkar
čiais pasiima knygą į rankas. 
Tik 10 proc.,.ir tai universite
to jaunimais, skaito svarbesnius 

>s u- 
‘Ugly ’ dault aiškus katalikas, Ispani

jos civilinio karo metu stojo 
Rise and Fall of the Third respublikonų pusėn. Jis buvo 
Reich”. Dauguma jaunimo ne- pirmasis, kuris ' 
skaito dėl to, kad yra perdaug- cheno pakto 
užsiėmę su kitos lyties asmenį- 1 
mis.

(Bus daugiau)

Ateityįe vasario nr. Janina 
. Radvilaitė, Loyolos universitete 

baigianti matematiką, kruopš
čiai ir įdomiai palygina lietu
vį jaunuolį, auganti čia, Ame
rikoje, drauge su visa ameri
kiečių aplinka. Pagrindai! ima 
Sat. Ev. Post paskelbtus anke
tos davinius apie amerikiečių 
jaunuolius. Rašo:

“Pirmiausia santrauka kaip 
ši apžvalga apibūdina tipišką 
Amerikos jaunimą: Amerikos 
jaunimas nėra nuėjęs šunke
liais, bet yra lepinamas kaip 
koks gyvuliukas šiltoj namų at
mosferoj, ir kas yra nuosta
biausia, kad jam toks būvis pa
tinka. šis tipiškas jaunimas 
yra patenkintas mažais laimėji
mais, nes bijo rizikuoti pralai
mėjimu, taip pat vengia to, kas 
parodytų šiek tiek iniciatyvos 

-ar drąsos, šis jaunimas nori 
anksti vesti, dažniausiai moks
lus baigus. Jis nori turėti du 
ar tris vaikus, žmoną ar vyrą, 
kurs yra meilus, kilnios širdies, 
rūpestingas bei rimtas. Re
tai pageidaujama protingo, į- 
domaus su užsimojimais žmo
gaus. Dažniausiai tas jaunimas 
nori įsigyti mažo namelio, ne- 
perbrangiausios naujos maši
nos, tarnybų didelėje įstaigoje 
ir progos kiekvieną vakarą žiū
rėti televizijos šypsantiems vai
kams sugulus. (Čia tinka ir mū
sų jauniems tik tai, kad mes 
dar norim, kad mūsų vaikai lie
tuviškai kalbėtų), šis jaunimas 
yra- žmonės, kurie tikisi atomi
nio karo, bet sutiktų eiti į kom
promisą, o ne rizikuoti pasau
liniu karu. Jis yra religingas, 
bet melagystes ir neteisybes 
lengvai pro pirštus praleidžia. 
Jis pageidauja labai maža, nes 
turi visko perdaug ir nenori to 
prarasti. Jis yra konservatyvus 
ir be galo atsargus; taip pat 
senesnis už savo metus.

SPAUDA

niversitete knygos tai 
American”, “Hawaii” ir “The

kurie nori tobulėti ir siekti 
idealų, bet, deja, jų skaičius 
pasitaiko - retai. Iš kitos pusės, 
sunku yra spręsti apie jauni- , 
mą pagal jo dabartinius veiks
mus, nes jis dažnai pasisako 
vienaip, o padaro kitaip. Pav., 
žlugimas dvelkė Amerikos uni
versitetuose prieš Pearl Har- 
bor, bet kada bombos pradėjo 
kristi, tauta pabudo — jauni
mas puikiai atsiliepė, — pažiū
ros pasikeitė. Kaip ir tada, 
taip ir dabar gali atsitikti”.

“Beveik 50 proc. jaunimo 
tiki, kad komunizmas įsigalės 
kituose kraštuose sekančių 25 
metų bėgyje. Maždaug 40 proc. 
teigia, kad Rusija vieną gražią 
dieną pralenks Ameriką visose 
srityse. Jie pasako tokias nuo
mones be jokios baimės ir be 
jokio susidomėjimo ką nors 
šiuo reikalu daryti. Daugumas 
ypač gimnazijos amžiaus, neži
no skirtumo, tuo labiau teigia
mų bei neigiamų aspektų kapi
talistinės bei komunistinės sis
temos.”

“Bendrai yra 75 proc. jauni
mo, kurie tiki į Dievą ir 78 
proc. kurie tiki į amžinąjį gy
venimą ...

“Kaip rodo statistika, nors 
Amerikos jaunimas yra religin
gas, jis lengvai pateisina va
dinamą “payolą” ir visus kitus 
šmugeliavimus.

“Daugumas jaunimo jaučia 
ne tiek naudos iš pačio moks
lo.' kaip iš diplomo. Jie mano, 
kad žmogus, baigęs aukštąjį 
mokslą, gali daug toliau nuei
ti — kitaip sakant, diplomas 
yra nupirkta jėga. Kaip religi
joj. taip ir moksle jie randa 
daug ką kritikuoti. Gūnnazi-

PAVERGTŲJŲ SEIMO ATSTOVAI WASHINGTONE
Kovo 18-22 Pavergtųjų Sei- jiems sovietų pavergtųjų tautų tyvų pravedimą ir (<5) prie At- 

mo vadovybė — delegacijų pir
mininkai ir seimo generalinis 
sekretorius bei jo pavaduoto

jos jaunuoliai skundžiasi, kad jas — lankėsi Washingtone ir, 
perlengva, o universiteto jau- pasiskirstę keturiomis grupė- 
nuoUai teigia, kad perdaug mis. padarė vizitus 54 senato- 

“Nors jis ir labai gerbia svarbos paskirta sportui bei so- 
mokslą, tačiau jį labai dažnai daliniam gyvenimui. Bet visi 
kritikuoja, kaip ir religiją, ir sutinka, kad mokytojai turi be 
yra svetimas tai ekonomijos 
sistemai, kurioje jis gyvena, 
af tai, kuri jam grasina. Jis ne
kovoja prieš radikalias mintis, 
nes yra patenkintas savo gal
vojimu bei savo būviu, šitokie

riams ir kongresmanams, taip 
pat ir Valstybės departamento 
Europos skyriaus pasekretoriui viduoti įpareigojimą užsiimti 
R. Davis. Pavergtųjų Seimo sovietinio, kolonizmo likvidavi- 
veiklos praktikoje jau galima mu, (3) Baltijos valstybių prie- 
laikyti tradicija JAV Kongreso 
kiekvienos sesijos pradžioj, o 
ypač įvykus rinkimams, aplan
kyti Senato ir Atstovų Rūmų 

žmonės sudarys Amerikos tau- tenkinti savimi, ir 80 proc. yra vadus, painformuoti juos apie 
tą artimoj ateity. patenkinti, ką jie lig šiol at- faktinę padėtį sovietų paverg-

“Yra, žinoma, ir jaunuolių, siekė gyvenime. tuose kraštuose ir pareikšti

galo didelės įtakos jų gyveni
mui. Mokytojai moka įkvėpti, 
padeda pasirinkti jaunimui sie
kimus ir prisideda prie pilnos 
asmenybės išugdymo...

“90 proc. jaunimo yra pa-

DARBININKAS

rą savo

tinj, bet ir moralinį tautų gy
venimą.

Prancūzijos tragedijoje & 
daplt perėjimas į retistęndji

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo

COSMGS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. • TeL Clrde 5-7711

kankinių, tyliai mirusių kantri- P*Mūlytą utiianin. roik*ly mi
nimuose, piliečių laisvė, * tėvy- **^**,7* **** išplaukiančia
nės nepriklausomybė, didžios **~ 
tautos didybė yra šiandien mū
sų atgautieji turtai”.

De Gaulle turėjo Bidault 
užleisti užsienio reikalų minis- 
terio postą pirmoje laikinoje 
vyriausybėje, sudarytoje tuoj 
po Paryžiaus išlaisvinimo, savo 
“Atsiminimuose” taip rašė jis. 
apie Bidault: "Jis, puikus re
zistentas, turįs politikos skonį

Kaip matome, De Gaulle žo
džiai, parašyti keletą mėtų vė
liau, yra gana santūrūs. Tikro
vėje, jei šie du vyrai turėjo vie
nas antram pagarbos, netrūko 
ir temperamentų, charakterių 
ir politinių pažiūrų skirtumų. 
Net ir rezistencijos samprata 
juodu skyrė.

De Gaulle atstovavo tautines 
ir karines tradicijas, niekad ne
nuleidžiamą tautos vėliavą, gar- 
bę, kuri niekad neprivalo bū
ti sutepta, o mažasis didžiojo 
De Gaulle draugas kalbėjo apie 
politinį ir moralinį atsinaujini
mą, ne apie senę dalykę res
tauravimą.

Bidault buvo vienas iš jau
niausiu ir puikiausiu pokarinio 
meto politikę,

kuris sulaikė trečiosios pran
cūzų respublikos kritimą. Išsi
mokslinęs Turino jėzuitų mo
kyklose, Bidault tuojau po pir
mojo karo pasireiškė kaip daug 
žadąs Katalikų Akcijoje veikė
jas. Turėdamas lengvą žodį, gi
lią mintį, mokėdamas ją iš
reikšti trumpais ir svariais sa
kiniais, jis tuojau pasidarė įta
kingu katalikų vadu. Dar ne
turėdamas nė 35 metų (Bidault 
yra gimęs 1899) buvo “L’Au- 
be” laikraščio leidėjo pakvies
tas rašyti vedamuosius straips
nius, kuriais sudomino prancū
zų viešąją opiniją; juose buvo 
galima įžiūrėti nepaprastas idė
jų nuoseklumas, kai tuo tarpu 
liaudies fronto ir pusiau fašis
tinių organizacijų jaunimas pe
šėsi gatvėse.
. Gali atrodyti keista,' kad Bi- 

tačiau ano meto “Bip” (rezis
tencijas slapyvardis) liks neuž
mirštamas prancūzų istorijoje, 
kaip pilietinių dorybių pavyz
dys.

(Būt dauaiau)

“ĖNCYKLOPEDIA BRITAN 
NICA" SAVININKŲ 

DĖMESIUI
E.B. 1963 “Bookofthe Year” 

803 p. sovietinių respublikų są
raše be jokios pastabos yra į- 
dėtos'ir Baltijos valstybės. Sov., 
Sąjungos vienašališki aneksi
niai veiksmai Baltijos valstybių 
atžvilgiu tarptautinio pripažini
mo neturi, ir Baltijos valstybės 
tebėra tik Sov. Sąjungos oku
puotos teritorijos. Toks E.B. ša
liškas ir neteisingas sovietinės 
tezės kartojimas (tas pats buvo 
ir 1958 knygoj) verčia E. B. 
savininkus lietuvius, ko griež
čiau į tai reaguoti, pasiunčiant 
E.B. savo protestą, atsisaky
mą ir pn.

V. Vaitiekūnas

Išgelbėti po 48 dienę.
Kanadoje prie Watson Lake, 

netoli Alaskos, kovo 25 buvo 
rastas sudužęs privatinis lėktu
vas, kuris buvo dingęs nuo va
sario 4. Lėktuvas buvo sudu
žęs į kalną. Buvo rasti ir du 
juo skridę keleiviai, lakūnas ir 
mergina iš Brooklyno. Abudu • 
buvo sužeisti. Jie 7 die
nas maitinosi tik dviem sar
dinių dėžutėm ir dviem dėžu
tėm vaisių. Jie turėjo pakelti 
temperatūrą minus 40, iki pa
vyko nusileisti iš kalnų žemiau. 
Ir betgi liko gyvi ir dabar nu
gabenti Į ligoninę.

i

kovo 17 naktį buvo išsikėlusi i 
šiaurinę Kubą, apšaudė sovie
tų įgulas ir pasitraukė. Valsty-

pirmasis, kuris įžiūrėjo Muen- bės departamentas pareiškė ne- 
cheno pakto pasėkas; jau nuo pritarimą. Tada egzilai paša* 
pat Austrijos Anschlusso jis kė, kad jie veiklos nesustab- 
pranašavo, kad Europai artėja dys, bet ją vykdys ne iš Ame- 
audra, ir ji palies ne tik poli- rikos teritorijos.

PAVERGTŲJŲ SEIMO atstovai pas 
Sidzikauskas

vardu pageidavimus stovų Rūmų Užsienio Reikalų
Pastarojo vizito pagrindiniai Komisijos nuolatinei pakomi- 

Pavergtųjų Seimo memoran- sei pavergtųjų tautų reikalains 
durno klausimai lietė: (1) Vi- sudarymą, 
dūrio ir Rytų Europos tautų 
apsisprendimo teisės vykdymo 
iškėlimą Jungtinėse Tautose, 
(2) JT komisijos kolonizmui lik-

f Abiejų partijų senatoriai ir 
kongresmanai parodė pavergtų
jų tautų reikalains nuoširdaus 
supratimo bei solidarumo, ir 
prižadėjo visokeriopą savo pa
ramą. Draugškai Pavergtųjų 
Seimo atstovai buvo priimti ir

vartinio inkorporavimo į Sovie- valstybės departamente. Kons- 
tų Sąjungą nepripažinimą, (4) tatuotas visiškas Vaistyto d- 
kiekvienoj tarptautinėj konfe- to ir Pavergtųjų Seimo tikslų 
rencijoj sovietų pavergtųjų sutikimas, išskyrus kai kurtuos 
kraštų bylos kėlimą, (5) 1963 rezervuotumus dėl taktikos, šių 
Pavergtųjų Tautų Savaitės efek- tikslų siekiant. Kol
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Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kuzių 
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------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimų medžiagų 
moterttkiems ir vyrlAkiema drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
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• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. ___  ES
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• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street_____ Fl 6-1571
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' VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
kalikai — Geriausios rūiies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir jsitikinsitel

SUPERIOR P1ECE GOODS CORP.
200 Orčhard Si. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnes.
■ Speciafiai žemos kainos siunčiant audinius j užsieni.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti kUjentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIŲSKITE l LIETUVĄ IR SSSR 
ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po IV2 — 2 mėnesių 

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.YX.

KRAUTUVfiS ATVIROS KASDIrJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SE8TADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

8. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainlškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, kelti* elevatorium } virBų, 

arte IND traukiniu D-6 Avenue Ud Delancey StzeeL
Atsineškite š| skelbimų, kuri* bu* ypatingai {vertinta*

Siuntiniai į LIE T U V Ą ir. kitus kraštus

BALTIC STORES LTD.

T*l. SH 04734
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London L 2, England

• Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.

• Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita,/kas yra leidžiama.

• Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.

• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus. suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų 
uždarbio sumažinimą (Income Tax).

• Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatooM 
kiekvienam siuntėjui.

* Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patamauunu!
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šiuo popiežiaus Jono XXIII 
įsikišimų ir patvarkymu atei
ties Susirinkimo darbai gaus vU\ 
sa kitą linkmę: mažiau bus 
ginču, kalbų, nes dėl kiekvie
no klausimo jau bus pasisaky
ta iš anksto raštu. Beliks tik 
balsuoti, priimti ar atmesti. Ir
todėl vietoj dešimties metų,

žiave iš visų pasaulio kraštų, 
atsivežė vietines problemas, ir 
is»« keldami išleisdavo iš akių 
tiek Suririnkimo bendratį tiks
lą.. tiek bendruosius Bažny
čios reikalus. Tad iau gruodžio 
1 kard. Alfrink iškėlė reikalą 
koordinuoti darbus, kad nebū-

tAAinąų mokslo. Tam susirin
kimas nebuvo reikalingas. Iš 
ramaus ir blaivaus panaudoji
mo viso Bažnyčios mokslo, ku
rs atsisnindi Tridento ir Va
tikano pirmųjų susirinkimu ak
tuose, visuotinė ir apaštališka 
iriso pasaulio krikščioniu dvasia

Jungtinės Tautos ir Lietuva
Jungtinės Tautos iau kelinti ves. Gi aplink visą Sovietu Ku

rnėtai svarsto kolonializmo bei siia yra sudarytas naujas kolo- 
laisvo tautu ansisorendimo nitu žiedas: tai pavergtieji

kaip kai kas pranašavo ir pats 
popiežius vienoje kalboje šią 
pranašyste prisiminė, Susirin
kimas tikimasi baigsis 1963 
Kalėdomis. Dieve duok, nes 
pop. Jono XXIII sveikata nėra

klausimus. Tam tikslui vra su
darytas specialus komitetas iš 
24 narių. Jis vadinamas ‘‘Sne- 
cial Committee of 24”. šio ko-

Eurooos ir Aziios kraštai — stipri, amželis jau gražus (81 
Sovietų Rusijos kaimynai. Apie metai) ir todėl pradėtą Susi- 
ių pavergimą Jungtinėse Tau- rinkimą dera jam užbaigti. Po- 
tose vis dar tylima. Vis, dar piežiui mirus. Susirinkimas sa-

tu bereikalingo dvilypumo, pa- 
sikartniimu. Jam pritarė kar
dinolai Leger. Suenens. »Mon- 
tini. Lercaro ir kiti, šis klau
simas buvo nateiktas popiežiui 
ir jis gruodžio 6 paskelbė nor
mas. kuriomis bus tvarkomi se
kančios sesiios darbai. Tos nor
mos yra tokios:

1. Tame tarpe, kuris skiria 
viena sesiia nuo kitos (sekanti

laukia šuolio pirmyn doktrinos 
suoratime ir sąmonės formav:- 
me, tobulai laikantis autentiš
ko mokslo, kuris tačiau turi 
būti išstudijuotas ir pateiktas, 
pasiremiant naujais daviniais ir 
suformuluotas šiy laiku kalba. 
Kitas dalykas yra nepaliečiama 
tikėjimo depozito doktrina ir 
kitas dalykas suformulavimas 
ios išreiškimo. Tai yra, ko su

KARD. BE A (dabar yieii JAV) ir kard. Leger.
V

3. Pirmiausia reikalinga, kad yra prašomi jas pasvarstyti ir
miteto pirmininku yra Šori 
Coulibaly, Sudano (Mali) amba
sadorius. Be to. komitetas turi 
dar pakomisi prašymam svars
tyti. Jis. vadinamas “Subcom- 
mittee for Petitions”. Šio pa- 
komisio pirmininku yra Mah- 
moud Mestiri.

priimamas Sovietų Rusijos i- 
tikinėjimas. kad tie kraštai, 
kaip Baltijos valstybės, yra 
“apsisprendę” būti Sovietų Są
jungoje ir yra ios atstovauja
mi Jungtinėse Tautose. Vadi
nasi, nė jokio kolonializmo Ry
tu bei Vidurio Europoje nėra. 
Tokia yra bolševikų propagan
da.

Kolonializmo klausima be
svarstant. ligi šiol tebuvo 
kreioiamas dėmesys į Aziją ir 
ypač Afrika. Tuose žemynuo
se senas kolonijas turėjo Va
karų Europos valstybės—Angli
ja. Prancūzija, Belgija, Olandi
ja, Portugalija Vokiečių koloni
jos buvo atimtos dar po pirm- 
moįo pasaulinio karo. Po ant
rojo pasaulinio karo savo kor 
lonijas ruošti nepriklausomam 
gyvenimui ėmėsi pačios Vaka
ru Europos valstybės. Vienos 
kolonijos tuojau savo neprik
lausomybę gavo (Azijoje), kitos 
dar buvo ruošiamos 
Sovietų Rusijai toji 
galėjo patikti, nes 
“tautų laisvintoja”.
“garbės” bei propagandos ne
prarastų, užkūrė Afrikoje per 
ankstyvą bruzdėjimą (pav. Kon
ge), norėdama čia su savo bol
ševikine diktatūrą įsisprausti, 
bet ligi šiol savo tikslo nepa
siekė.

Laikas seniai jau yra atė
jės ta bolševikų melą iškelti 
Jungtinėse Tautose. Minėtas 
“dvidešimties keturių komite
tas”, baigęs svarstyti senųjų 
kolonijų klausimą, turėtų per
eiti prie moderniųjų kolonijų— 
sovietinių “respublikų” ir sate
litų. Bet čia yra reikalingas sti
prus spaudimas, kad tai bptų 
padaryta. Toks spaudimas, ko
ki visur vartojo ir tebevartoja 
patys bolševikai: organizavi
mas plačios propagandos ir rei
kalavimų, kad kolonializmas bū
tų naikinamas ir Sovietų Rusi
jos imperijoje. Bolševikinę laz
dą reikia atsukti prieš juos 
pačius. Kas tai gali padaryti?

vaime nutrūksta ir jo įpėdinis, 
jei mato reikalą, gali iŠ naujo 
sušaukti, bet gali taip nutrū
kusi ir palikti.

Kadangi parengiamosios ko
misijos dirbo kiekviena atski
rai, neišvengta pasikartojimų. 
Palikus tėvams plačią laisvę iš
sitarti, pareikšti savo nuomo
nę, atsitikdavo nuomonių kar
tojimo. Į sesijos pabaigą, kai 
vyskupai jau buvo susibūrę į 
savo krašto junginius — vys
kupu konferencijas, dažnas kal
bėtojas pasisakydavo kalbąs vi
sų to krašto vyskupų vardu. 
Tuo būdu patys vyskupai jau 
apribojo bent to paties krašto 
kalbėtojų skaičių. Be to, suva-

pr»s’dės tik 1963 rugsėjo 8), 
reikalinga peržiūrėti ir patobu
linti paruoštąsias schemas, at
sižvelgiant į jau turimą patirtį, 
šis uždavinys pavedamas ko
misijoms, kurios darbui pasku
binti ir palengvinti gali pasi
kviesti pakomises.

2. Susirinkimo pirmasis tiks
las e vra tas. kuri popiežius ypa
tingu būdu pabrėžė atidaromo
je kalboje. Tos minties yra ir 
daugelis Susirinkimo tėvų. O 
tada popiežius yra pasakęs: 
“Pagrindinis šio susirinkimo 
tikslas yra ne diskutavimas tos 
ar kitos pagrindinių tikėjimo 
tiesu, ne kartoiimas Bažnyčios 
tėvų ir senovės bei šių laikų

kantrybe, jei yra reikalo, turi 
būti siekiama, visą matuojant 
pagal pastoracijos reikalus. 
Taip reikalą pakreipus. Katali
kų Bažnyčia, per šį Susirinki
mą aukštai iškeldama religi
nės tiesos švyturį, nori pasi
rodyti visų meilinga motina, 
kantri, atlaidi, pilna gailestin
gumo ir gerumo taip pat tiem 
vaikam, kurie yra nuo jos atsi
skyrę. Visai žmonijai, tiekos 
sunkenybių prislėgtai, ji, kai- 
Petras vargšui, prašančiam iš
maldos, gali pasakyti: Sidabro 
ir aukso aš neturiu; ko .gi tu
riu, tai tau duodu: Jėzaus Kris
taus Nazareno vardu kelkis ir 
vaikščiok” (Apd. 3,6).

(Afrikoje!, 
akcija ne- 
ji dėjosi 
' Kad tos

Sovietų Rusija turėjo dar ki
tą tikslą, kurio tebesilaiko. Ji, 
būtent, stengėsi ir tegesisten- 
gia kolonializmą smerkti tuose 
kraštuose, kurių ji pati nevaldo, 
kad nukreiptų dėmesį nuo sa-

Pavergtieji kraštai negali pa
tys kelti balso. Tačiau jie nėra 
bebalsiai. Jie turi daug draugų 
visose laisvose valstybėse ir de
mokratinėje visuomenėje. Tu
ri ir savo tautos žmonių lais
vėje. Reikia užpilti memoran
dumais, prašymais ir laiškais 
Jungtines Tautas ir laisvų val
stybių vyriausybes.

Kaip pradėti ta akciją, pra
šoma skaityti šio laikraščio pir
mame puslapyje.

komisijomis, yra šis: derinti 
komisijų darbus, sekti juos ir 
tartis su tų komisijų pirminin
kais ne tik dėl pačių klausimų, 
bet ir dėl to, kad schemos ata-
tiktų Susirinkimo tikslui.

5. Atskiros schemos, vos tik

SUSIRINKIMO metu altoriuje būdavo išstatyta Evangelija.

bus suredaguotos ir gaus po
piežiaus pritarimą, tuoj bus iš
siuntinėtos vyskupams, kurie

iš visų paruoštų schemų būtų 
išrinkti ir svarstymui pasiūlyti 
patys svarbiausieji dalykai, ku
rie liečia visą Bažnyčią, tikin
čiuosius, ištisą žmonių giminę. 
Schemos turi būti taip sureda
guotos, kad jose būtų tik bend
rosios problemos, šalia palie
kant dalines, partikuliarines 
problemas. Reikia visuomet tu
rėti prieš akis, kad Susirinki
mas yra visos Bažnyčios ir kad 
jo sprendimai turės nenyksta- 
mos vertės. Dėl to reikia veng
ti daug žodžių ir pasikartoji
mų. Visa, kas liečia bažnyti
nės teisės kodeksą, turi būti 
atiduota specialiai komisijai. 
Panašiai reikia palikti kai ku
riuos specialius klausimus ko
misijoms, kurios bus sudarytos 
po Susirinkimo.

4. Dėl to sudaroma nauja 
komisija Susirinkimo darbams 
derinti ir jiems vadovauti; ją 
sudaro kard. Cicognani — pir
mininkas ir nariai: kardinolai 
Lienart, Spellman, Urbani, Con- 
falonieri, Doepfner ir Suenens. 
Komisijos sekretoriatas yra 
tas pats, kaip ir Susirinkimo, 
šios komisijos ypatingasis už
davinys, susirišus su atskirų 

Susirinkimo darbų

grąžinti nustatytu laiku Susi
rinkimo sekretoriatui.

6. Susirinkimo darbų komi
sijos, kai tik gaus vyskupų pa
stabas, pasirūpins schemas 
perredaguoti, pataisyti, atsi
žvelgdamos į pasiūlymus ir ati
džiai apsvarstydamos argumen
tus už ir prieš, kad taip pa
rengtos schemos butų pateik
tos sekančiai sesijai.

Dr. J. Sav.

SOVIETŲ DIPLOMATAI IŠLIN
DO VĖL KAIP ŠNIPAI

Sovietų atstovybės pareigū
nai Dimitrievas ir Kiselevas iš 
Islandijos jau išvyko, bet apie 
juos spaudoje dar gyvai kalba
ma. Jie mėgino prikalbinti 30 
metų Ragnar Gunnarson, kom
jaunimo pareigūną, kada jis 
lankėsi Sovietuose 1959. Tada 
jis ir buvo angažuotas. Gavo 
smulkų uždavinį parūpinti že
mėlapius ir foto nuotraukas 
vietovių, kuriose yra sutelktas 
civilinis oro ir vandens susisie
kimas. Tik prieš Kalėdas atvy
ko pas jį minėti diplomatai, da
vė naujų uždavinių ir pasiūlė 
1,000 dol. Nuo dolerių jis atsi
sakė. Diplomatai dolerius pali
ko ant stalo. Tada komjaunuo
lis susimąstė ir kreipėsi į kon- 
tražvalgybą. Pastaroji patvarkė 
taip, kad vasario pabaigoje 
Gunnarson su medžiaga susiti
ko su diplomatais. Susitikimo 
vietoje išdygo saugumo parei
gūnai ir diplomatus suėmė nu
sikaltimo vietoje. — Gal dėl to 
taip Izvestija stengiasi aliar
muoti apie Amerikos šnipus 
Sovietuose.

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(15) ..
Pulk. Bobelis komendantūroje išsilaikė visą nak

tį. Rytą. 8 vai., kada prasideda darbas, kaip buvo te
lefonu sutarta su vyriausybės atstovais, pulk. Bobelis 
paliko komendantūrą, jos niekam neperduodamas. Ta
da ją užėmė kpt. Kviecinskas. “Kpt. Kviecinsko, kaip 
sukilėlių paskirto komendanto, generolas von Pohl 
nepripažino ir su juo nebendravo, o buvusiam lietu
vių komendantui pulkininkui Bobeliui gen. v. Pohl at
siuntė gražų padėkos raštą. Tai buvo gen. mjr. von 
Pohl delikatušprotestas prieš Gestapo kom
binacijas” (St. Raštikis, Kovose...II, 302 p.). Mė
ginusieji užimti LAF štabą tą pačią naktį patys bu
vo suimti ir LAF štabe internuoti.

Liepos 24 rytą, tęsdami savo akciją “perimti 
krašto likimą į savo rankas”, voldermarininkai mė
gino užimti ir Į Laisvę dienraštį, kuris formaliai bu
vo leidžiamas Lietuvių Aktyvistų Fronto. Atsiuntė 
naują tam dienraščiui redaktorių Stepą Vykintą Povi- 
lavičių. Tačiau Į Laisvę redaktorius pareiškė, kad ne
perduos. kol iš vyriausybės negaus įsakymo. Paskam
bino telefonu laikinosios vyriausybės pirmininkaujan
čiam, ir tas atsisakė tokį įsakymą duoti. Atvykusieji 
buvo išprašyti, ir prie redakcijos durų pastatyta ak
tyvistų sargyba. Toliau dar buvo ilgos ir varginančios 
pastangos perimti LAF štabą, pakeisti jo vardą ar 
bent jį suskaldyti.

Kai liepos 24 dieną popiet laikinosios vyriausybės 
būstinėje “einąs ministerio pirmininko pareigas pa
reiškė vienam iš tų ‘perversmininkų’ (V. Stanevi
čiui), jog jie sukompromitavo lietuvių tautą, ir te
gul jie dabar perima laikinosios vyriausybės parei
gas ir atsakomybę prieš tautą, tada jis nenorėjo im

tis vyriausybės pareigų, nes jas pasiimti ir toliau 
ginti nepriklausomybės siekimus būtų nusikaltiipas 
prieš Gestapą, o sutikti nepriklausomybės išsižadėti 
būtų nusikaltimas prieš lietuvių tautą. Nei vieno ' 
nei kito jis nenorėjo” (Z. Ivinskis, Į Laisvę 1955 
Nr. 6-43). Paskui tas pats asmuo ir kiti ėmė aiškinti, 
kad tai buvęs sukilimas ne prieš vyriausybę, o tik 
prieš komendantą Bobelį. Į tokį susisiaurinimą buvo 
atsakymas paklausimu: “O kam tada paėmėt iš na
mų ir nugabenot į kalėjimą vidaus reikalų ministėrį, 
puik. J. šiepetį? Kam suėmėt ir nusigabenot į naciona
listų štabą LAF įgaliotinį L. Prapuolenį?”

“Mūsų vėliau pasitvirtinusiu spėjimu, voldemari- 
ninkams eiti į laikinąją vyriausybę nepatarė vokiečių 
saugumas” (A. Darnusis, Į Laisvę 1955 Nr. 47-44). 
Priežastis ypačiai išryškėjo paskutiniame Kurimio vai
dybos veiksme, pora dienų po pučo.

(4) Po poros dienų nuo pučo “liepos mėn. 26-27 
d. oer porą įtakingų voldemarininkų man buvo pra
nešta, kad J. Ambrazevičius ir aš esame kviečiami 
atvykti pas ‘didelį lietuvių draugą’ Kurmį. Jis ... no
ris susitikti su lietuvių ‘katalikų antisovietinės rezis
tencijos’ atstovais. Pas jį būsią ir voldemarininkai”.

“Apsvarstę nusprendėm, kad Juozui Ambrazevi
čiui, einančiam laikinosios vyriausybės ministerio pir
mininko pareigas, nedera ten vykti. Tą misiją atlikti 
buvo pavesta prof. Zenonui Ivinskiui ir man... Pasi
kalbėjimas turėjo vykti Donelaičio gatvėj už 
pirmųjų universiteto rūmų dantų gydytojos Damijo- 
naitienės namuose, pirmame aukšte, kuris buvo rekvi
zuotas Kurmio būstinei. Lygiai 8 valandą vakaro ten 
nuvykę, jau radome Vytautą Reivytį, Vyt. Stanevičių, 
dr. Pr. Meškauską-Germantą, J. Vokietaitį, Taunį ir 
dar porą kitų ... Kurmis pasikalbėjimą pradėjo taip: 
“Vokiečiai pageidauja, kad katalikiškasis lietuvių jau
nimas, kurio vadovybės atstovai, prof. Z. Ivinskis ir 
dr. A. Damušis, čia yra, ir voldermarininkai paduo
tų vieni kitiems rankas ir vieningai įsijungtų į kovą 
prieš komunizmą. Jeigu tos dvi jėgos susijungtų, jos 
atstovautų visai Lietuvai’. \ ’

“Į tai aš pareiškiau, kad lietuvių katalikų nusis
tatymas prieš komunizmą yra neabejotinas, bet pir

masis mūsų tikslas yra Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas... Su visais lietuviais, kurie tam sieki
mui nuoširdžiai pritaria, mes vieningai dirbsime. Z. 
Ivinskis plačiai ir vaizdžiai nušvietė lietuvių nuotai
kas ... Jo žodžiais, lietuvis ūkininkas, darbininkas no
ri išgirsti per Kauno bei Vilniaus radiofoną balsus 
pažįstamų žmonių, kuriais pasitiki, kurie patikintų, 
kad lietuvių sukilimu prieš komunistus atstatytoji 
Lietuvos nepriklausomybė vokiečių nėra varžoma ... 
‘Pilna valstybinė laisvė yra mūsų pirmoji ir nekeičia
ma sąlyga’, baigė Z. Ivinskis. Kurmio atsakymas bu
vo maždaug toks: Fiureris dabar nesvarsto išlaisvin
tų tautų nepriklausomybės klausimo. Lietuviai turi be 
sąlygų įsijungti į kovą prieš komunizmą. Pagal nuo
pelnus toje kovoje lietuviams bus skirta atitinkama 
vieta naujojoje Europoje.

“Tuo klausimu kalbėjo visa eilė ir voldemarinin- 
kų. Jie aiškiai pasisakė už reikalingumą įsijungti į 
kovą preiš komunizmą bei į darbą kurti naująją Eu
ropą ir visai nekėlė Lietuvos nepriklausomybės min
ties. Tas mus labai stebino, nes mes neabejojome, kad 
bent daugumui iš jų Lietuvos nepriklausomybė rūpi. 
Apie valandą laiko tuo klausimu besidalijant minti
mis mums neatrodė, kad kokia bendradarbiavimo ba
zė būtų išryškėjusi. Be abejo, jos rasti iš mūsų pu
sės nebuvo nė noro” (A. Damušis, Į Laisvę 1955 Nr. 
7-44).

(5) Dar vienas saugumo gundymas... Po ke
lių dienų nuo anų Kurmio vaišių “vokiškasis Sicher- 
heitsdienst, įsikūręs Paramos rūmuose Laisvės alėjo
je, iškvietė L. Prapuolenį ir P. Narutį ir aktyvistų 
daliniams pasiūlė ginklus ir visą paramą. SD moty
vuose būdinga buvo tai, kad jie nenorį leisti, kad 
Gestapo remiami voldemarininkai perimtų visą lie
tuvių gyvenimą ir reprezentuotų lietuvių tau
tą. Jie SD norį aprūpinti ginklais aktyvistus, kad tie 
nepasiduotų. — Tą pačią, dieną sušauktame Aktyvistų 
Fronto štabo posėdyje nusprendėme, kad tie pasiū
lymai yra ryški nacių klasta, kurios pagalba jie nori 
garbingas-lietuvių rezistencines jėgas kompromituoti, 
todėl jaii pats laikas viešąją Lietuvių Aktyvistų Fron
to veiklą sustabdyti ir pereiti į priešnacinės rezisten
cijos pogrindį” (A. Darnusis, Į Laisvę 1955 Nr. 7- 
44).

f. Paskutinis veiksmas
Renteln: aš jus skiriu savo patarėjais; Ambrazevičius: 
ačiū, ne: mes pašaukti tarnauti nepriklausomai Lie
tuvai.

“Tik pora dienų praslinko po mėginimo puču su- 
likviduoti laikinąją vyriausybę, ir vokiečiai liepos 25 
paskelbė civilinės valdžios įvedimą Pabaltijo kraš
tuose. Jau liepos 17 buvo Hitlerio pasirašytas aktas, 
kuriuo sudaroma ministerija rytų okupuotoms sritims 
Jos ministeriu paskirtas Alfred Rosenberg, Ostlando 
valdytoju Lohse, reziduojąs Rygoje, Lietuvos gen. ko
misaru dr. Adrian Renteln, Rusijos vokietis, buvęs 
caro armijos karininkas, rusiškai kalbąs ne blogiau 
kaip vokiškai ....

“Zivilverwaltungo įsteigimo akte nieko aiškaus 
nesakoma apie Pabaltijo kraštų nepriklausomybę ir 
jų siekimus nei praeityje nei dabartyje. Tik atsišau
kime į lietuvius dr. Renteln rado reikalo daryti nei
giamą aliuziją į Lietuvos nepriklausomybės laikus. 
Pabrėžimas, kad visą valdžią į savo rankas perima 
gen. komisaras, laikinosios vyriausybės veikimą pa
darė praktiškai neįmanomą. Ji buvo jau ne tik mal- 
tretuojama, grasinama, bet jai veikti sudarytos fizi
nės kliūtys: prievarta atimtos jai susisiekimo prie
monės; atimtos per kelias valantas patalpos ir per
duotos paskirtam miesto komisarui vokiečiui (Cra- 
mer. Aut.), neleidžiant pasiimti net raštinės reikme
nų — ne tik baldų”.

“Norėdama galutinai matyti taškus ant i. laiki
noji vyriausybė pirmu kartu kreipėsi į gen. komi
sarą. prašydama dalykus netarpiškai išaiškinti. Nu
matęs laikinosios vyriausybės audiencijos dieną, gen. 
komisaras prieš tai iškvietė gen. Raštikį ir pasiūlė 
jam .. . būti pirmuoju generaliniu tarėju. Gen. Raš
tikis kategoriškai atsisakė. Po tokio preliudo rugpiū- 
Čio 5 d. laikinoji vyriausybė, vadovaujama pirminin
kaujančio, prisistatė Rentelnui. kuris ją priėmė iškil
mingai su savo padėjėjų svita. Po konvenansinių kal
bų laikinoji vyriausybė paprašė komisarą paaiškinti, 
kaip Vokietijos vyriausybė — o betarpiškai civilfcr- 
waltungas—numato bendradarbiauti su laikinąja vy
riausybe ir lietuvių tauta.

(Bus daugiau)



Politika, veiksniai ir kultūra išleidžia specialų biuletenį, skir
tą nariams, šm. kovo mėnesio

Laisvės krašte ALT-ba Išjosi su
daryti savo vykdomuosius or
ganus demokratiniu keliu,” — 
kalbėjo J. Kojelis, vienas iš pa
grindinių diskusijų dalyvių, ku
rias Lietuvos laisvinimo proble
momis buvo suorganizavęs LF 
Bičiulių Los Angeles skyrius. 
Diskusijos įvyko kovo 16, šeš
tadienį, 7 v.v. LB Centro salė
je. Kiti pagrindiniai šių disku
sijų dalyviai be J. Kojelio bu
vo: dr. J. Jurkūnas, E. Deve- 
nienė ir J. Jodelė. Diskusi
joms įvadą padarė LFB Los 
Angeles skyriaus pirm. E. Ar- 
bas.

Pagrindinės mintys diskusi
jų pagrindinių dalyvių buvo 
šios:

Juozas Kojelis: — ALT-bos 
centro organai turėtų būti suda
romi demokratiniu būdu. Šis 
veiksnys, neturėdamas nei veik
lai planų, nei naujesnių idėjų, 
yra netekęs pasitikėjimo visuo
menėje, JAV-bių lietuvių poli
tinėje veikloje ir Lietuvos lais
vinimo darbe plačiausią barą 
šiuo metu varo Rezoliucijoms 
Remti Komitetas ir chikagiečių 
suorganizuotas, o dabar praple
čiamas, knygų platinimo komi
tetas; abu vienetai atlieka ne
paprastai svarbų darbą. Nesi- 
kratyti grupėms politinės veik
los.

Dr. Juozas Jurkūnas: —
zoliucijoms Remti Komitetas 
tikrai giliai įleidęs žagrę į Lie
tuvos laisvinimo lauką, LB-nei 
nereikia bijotis politinės veik
los, nęs beveik neįmanoma esą 
išvesti ribą tarp politinės ir

— Bolševi-
kai kBų savu pustus i visą mu- 
ai pobtiBj <tari>« ir norį, kad 
mes nnsisukbimėm nuo visos 
potitfoftt veiklos. Komunistai 
norį, kad mes puvitėnlrmtumėm 
tik šokias, baisas ar vienu ki-
bi “nekaltu” parengimu. Tu
rim nepasiduoti bolševikų pla
nams. ALT-je reikia reformų, 
bet jų reikia siekti iš lėto.

Julius Jodsli: — Politiniai 
lietuvių veiksniai turi susitarti 
ir visą savo veiklą koordinuo
ti. Šiuo metu Lietuvos laisvini
mo darbe esą daug netvarkos. 
Veiksnių centruose dalis esan- besnių darbų paskutinių poros 
čių asmenų, nežiūrint bendro 
reikalo, kovoją prieš tuos, 
kurie tik parodą kiek iniciaty
vos.

Po šių “keturių didžiųjų” pa
sisakymų ir pasikeitimų klausi
mais ir atsakymais, įsijungė į 
diskusijas veiksnių ir Lietuvos 
laisvinimo problemomis susi-

šią vasarą ALT-bos konferenci
joje, kuri įvyko Chicagoje?” 
Anot E. Devenienės, ji nė ne
galinti suminėti ALT-bos svar

REZOLIUCIJOMS remti komiteto pirm. L. Valiukas aptaria darbus su 
komiteto sekretorėmis studentėmis: Birutė Lembergaite (k.) ir Urna Ma
žeikaite (d.) Nuotr. L. Kaniausko.

ŠILTŲJŲ KRAŠTŲ LIGOS
Mūsų planeta, susisiekimai 

patobulėjus, pasidarė lyg dar
DR. E. DRAUGELIS Daugiau aš psichiatrija jau ne

besidomiu. Gyvenimo išdaigos
mažesnė. Jeigu anuomet Da- daugiausia vyravo įvairūs nusi- privertė mane tapti tik... me- 
riaus ir Girėno perskridimas šaldymai, reumatiniai raumenų diku analistu, t.y. tik ištirti, nu- 
Atlanto atrodė dideliu bei ri- i ............................bei sąnarių uždegimai, slogos, statyti ligos priežastį, bet gydy- 
zikingu žygiu, tai dabar gal plaučių uždegimai, gripai. Rau- 
šiek tiek imponuoja skaičiai, paį sėkmingai buvo naikinami 
kiek kartų žmogus apskris že- skiepais šiltinių, bent jų epi- 
mę. Gi prieš kokius 50 metų —
mes pasigėrėdami ir nustebę 
skaitėm, kaip vienas didvyris 
net per 80 dienų apkeliavo že
mės rutulį.

Jeigu patobulėjusia susisie
kimo technika esame patenkin
ti, o gal net žavimės, tai yra ir 
kai kurių nemalonumų, net pa
vojų.

Pavojingos ligos plinta
Turiu galvoje ligas, kurios pa 

mažu tampa jau ne vien tro
piškų kraštų nuosavybe, bet 
viso pasaulio. Atsimenu, kaip 
Maskvos universitete (prieš 50 
metų) studijavau mediciną, tai

šiek tiek imponuoja skaičiai,

demijų, nesigirdėjo. Vėžio liga 
— retenybė. Sifilio spriroche- 
tos (bacilos grąžtelio pavidalu) 
atvykdavo pas mus retai, ir tai 
tik tarpininkaujant maskolių 
kariškiams. Panaši retenybė bu
vo ir drugio liga, nes ją platino 
uodai “anofelino” tipo. Papras
tai uodai drugio (maliarijos) 
antkričio neturi. Tie piktybiniai 
uodai veisiasi daugiau kraštuo
se, kur nestinga stovin
čio vandens, balų. Pav., mū
sų Brazilijos šiaurėje, Amazo
nės srityje.

Prieš 30 metų
Pamenu, man tvarkant S. 

mažai domėjomės tomis “egzo- Kalvarijos valstybinę psichiat- 
tiškomis” ligomis. Turėjom pa- rjnę ligoninę, kilo reikalas gau- 
kankamai darbo su vietinėmis ti maliarijos antkričių nes tuo 
epidemijomis. Tiesa, anoje —
Maskolijoje irgi netrūko įvai
rių šiltinių, cholerų arba dru
gių (maliarijų), tačiau lietuviai 
medikai nemanė ilgiau Rusi
joje užlikti; baigus studijas — 
namo!

Gyvenime, deja, atsitinka ir 
kitaip. Mūsų tėvynėje, drėgno
ko ir vėsaus klimato krašte,

PINIGAI Į USSR
PILNAI GARANTUOTA

Pristatome laike 2 savaičių 
Prasyk platesnių informacijų

GRAMERCY SHIPHNG CO.
INC.
744 Broad Street
Newark. New Jereey 

Laicniuota ir pilnai bondytf

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI J 
VISUS KRAŠTUS 
pristatomi per 3-4 savaites 
Pilnai garantuota. Praryki
te sųnteų ir kainontectų

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 Enst 3«th Street

N. Y. C. 16. N.Y. MU 9-OSM

metu psichiatrai gana sėkmin
gai vartojo drugio ligą prieš 
schizofreniją (vieną dažniausiai, 
pasitaikančių psichinių ligų, 
ankstyvoji silpnaprotystė). Tai 
buvo 1932-1940 metais. Var
gais negalais šiek tiek gavom 
net iš Rygos.

Apsirgdinus drugiu psichinį 
ligonį, schizofreniją “pagerėda
vo”, bet po to tekdavo tą ligo
nį gydyti jau nuo drugio. O tai 
būdavo ne taip jau lengva. Ge
rai, kai patyrėm, jog tą psichi
nę ligą gana sėkmingai gydo 
"cardiazolis”, specifiškas vais
tas širdies ligoms. Tačiau, man 
atkeliavus jau į Sab Paulo mies
tą, patyriau, kad ir tas vaistas 
pakeista: dabar ankstyviąją 
silpnaprotystę, berods, dar sėk
mingiau gydo elektros srovė. 
Atatinkamos jėgos srovę lei
džia per ligonio smegenis, ir 
toks smūgis atkrečia sutriku
sius smegenis, ligonis pasveiks
ta. Bet nežinau, ar ilgam? Ir 
kokios to gydymo pasėkos?

rinkimo dalyviai: J. . Motiejū
nas, A. Skirtus, J. Andrius, A. * 
Latvėnas, dr. P. Pamataitis, A...
Dabšys, I*. Valiukas ir kit “Di
dieji” bandė atsakyti į “mažų-- 
jų” klausimus. Tarp visų kitų 
klausimui vienas iš susirinki-
mo dalyvių klausė Elenos De-j 
venienės, ALT-bos centro dį^ 
rektorių tarybos narės poros 
klausimų: — “Kokie yra svar<| 
besni ALT-bos nuveikti darbai/ 
paskutinių dviejų metų bėgy- ; 
je?” “Kokie buvo pramatyti

METUViAi

tus ir J. Jodėte, stovi — K. Liaudanska*, A. Datteys, E. Bureika, V. Kaz
lauskas, B. Lembergaitė, J. Motiejūnas, I. MaZeikaitf, J. Andrius ir A. 
Markevičius. Nuetr. L. Kaniausko.

metų bėgyje; jų kaip ir nebu
vę. Anot jos, Chicagos konfe
rencijoje nė vienu žodžiu nėr. 
buvo užsiminta apie ateities; 
planus bei darbus.

Diskusijos buvo gyvos ir į< 
domios. Reikia manyti, kad LF 
Bičiuliai vėl suruoš diskusijas 
ateityje kita įdomia tema. —tt.

kui: Mr. George A. Petraus
kas, 3442 Madera Avė., Los 
Angeles 39, California.

Rezoliucijoms Remti Komi
teto Vadovybė

PAREMKIM rezoliucijom remti 
KOMITETO DARBA

Rezoliucijoms Remti Komi
teto žygis yra toks didelis, kad 

c. čia darbo rankų niekąd nebus 
perdaug. Visi geros valios lie- 

kviečiami prisidėti prie 
šio žygio už Lietuvos laisvę 
savo darbu ir pinigine auka.

Visi tie, kurie norėtų prisidė
ti darbu prie komiteto veiklos, 
kviečiami rašyti inž. Romui Bu- 
reikai, kuris vadovauja specia
liai komisijai. Jo adresas yra 
šis. Mr. Raymond Bureika, 
4109 Tracy Str., Los Angeles 
27, California. Pradedamas 
leisti specialius biuletenius ko
miteto nariams bei rėmėjams. 
Visi tie, kūne tą biuletenį no
rėtų gauti, prašomi taip pat ra
šyti inž. R. Bureikai.

Komiteto planų ir darbų rea
lizavimas pareikalauja nemaža 
piniginių išteklių. Visi geros va
lios lietuviai kviečiami paremti 
rezoliucijų pravedimo darbą sa
vo “našlės skatiku”. Visos au
kos siųstinos komiteto kasinin-

Kun. kleb. Jonas Jutkevičius, 
Athol, Mass., šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos klebonas, va
dovauja Lietuvos vyčių Lietu
vos Reikaię Komisijai. Kas mė
nesį kun. kleb. J. Jutkevičius

ATEITININKŲ DĖMESIUI
Nepaprastajai ateitininkų 

konferencijai New Yorke bir
želio 7-9 besiruošiant, yra iš
siuntinėta sendraugiam, studen
tam ir moksleiviam plati anke
ta su įvairiais klausimais Anke
tos tikslas surinkti žinias apie 
ateitininkų veiklą, nuotaikas, 
pažiūras, pageidavimus ir siū
lymus konferencijai. Tikslas 
bus pasiektas tik tada, jeigu į 
anketą atsakys didesnis ateiti-

Pasižymėjusios Elizabetho lietuvaitės

ti neturiu teisės. Mat, brazilų 
įstatymai draudžia svetimša
liam gydytojam verstis medici
nos praktika. Kiek tai turi rea
laus pagrindo, paliksime vėles
niam laikui spręsti. Viena, kuo 
aš esu patenkintas, tai kad be
dirbdamas neblogose laborato
rijose (Farmakologijos fakulte
te arba dr. Luiz Migliano labo- kinėms buvo paskirtos trys 
ratorijoje) pakankamai įgijau 
praktikos ligų analizėse ir no
rėčiau pasidalinti savo patyri
mu, ypač apie tropiškų ligų su
kėlėjus, nes gal ir jums, kaip 
savo laiku man, anos ligos at
rodo neaktualios.

Aš anuomet apsirikau. Neap
sigaukite jūs dabar.

per 1,000 asmenų.
Reikia pastebėti ir tai, kad 

tos mergaitės jau antri metai 
Vasario 16-sios proga supažin
dina savo klasės drauges ir mo-

aukščiausios premijos, kurias 
gavo trys Elizabetho lietuvai
tės, lankančios benediktinių a- 
kademiją, būtent: Audronė Jar- 
maitė už geriausį chemijos dar
bą, Jūratė VeHaitytė už ge
riausią biologijos darbą ir Gra
žina Fidlerytė už geriausį ma
tematikos darbą.

Viena geriausių vidurinių Kovo 3 akademijos patalpo- 
mokyklų Elizabeth,*N.J. Bene- se įvyko vieša visų konkurse 
dietine Academy, kurią išlaiko dalyvavusių mokinių darbų pa- 
benediktinės vienuolės, šiais rodą (apie 400 darbų) ir iškil- 
mokslo metais įvykdė moksli- mingas premijų — medalių į- 
nio darbo projektų konkursą, teikimas. Iškilmėse dalyvavo 
Konkurse dalyvavo ir tų sese
lių vedamų pradžios mokyklų 
mokiniai iš visos Union County.

Už geriausiai paruoštus ir į- 
vykdytus mokslinio darbo pro
jektus vidurinės mokyklos mo- ... kytojas su Lietuva, papasako- 

damos apie jos istoriją ir pa
ruošdama lietuviškų rankdar
bių, gintaro dirbinių bei spau
dos leidinių parodėlę. Visos 
mokinės tą dieną yra papuošia
mos lietuviškomis spalvomis ir 
kartu prisimena Lietuvos šven
tę. Tuo būdu jos atlieka gra
žų jaunųjų ambasadorių darbą 
garsindamos Lietuvą Amerikos 
jaunimo tarpe.

šia proga pabrėžtinas faktas, 
kad iš 500 mergaičių lankan
čių akademiją, tik penkios yra 
lietuvaitės, kurios dėl savo 
kruopštumo, sistemingumo ir 
atsidėjimo darbui nunešė visas 
pirmąsias vietas, gaudamos spe
cialius medalius. Tai sukėlė lie
tuvių tarpe pasididžiavimą sa
vo jaunąja karta. __ jpv.

su žmona Sao Paulo,DR. ELIZIEJUS DRAUGELIS 
Brazilijoje.

PAMELUOTI VYRIAUSYBĖ 
GALI TIK VIENĄ KARTĄ

Atstovų Rūmų informacijos 
komisijoje kovo 19 laikraščių 
leidėjai ir radijo kalbėtojai 
aštriai kaltino vyriausybę, kad 
ji žinias nuslepia ar sąmmingai 
duoda neteisingas. Labiausiai 
buvo minimi pavyzdžiai iš Ku
bos invazijos, sovietinių raketų 
Kuboje. Nurodinėjo taip pat 
atominius bendymus Pacifike, 
kuriuos iš savo laivų fotogra
favo sovietai, o Amerikos spau
dai vyriausybė nuotraukų ne
davė. Vyriausybė tegalinti sykį 
pameluoti, paskiau visuomenės 
pasitikėjimas ja bus pakirstas 
— kalbėjo spaudos atstovai.

liucijų reikalui. Be kun. kleb.
J. Jutkevičiaus paminėtini dar 

J šie žinomesni vyčių veikėjai, į- 
į sijungę į Rezoliucijoms Remti

Komiteto darbą: R. Boris, H., 
į. Shiekis J. Stukas, T. Yuknis, 
Į Loretta Kassel, Marilyn Karei- 
r va, Irena Šankus, F. Vaškas ir 
į tot 
L,' Alfa Latvėnas, Culver City, 
Į Calif., vienas iš sportinio gyve- 
| nimo vairuotojų nepriklauso- 
i moję Lietuvoje, įsijungė į Re- 
I zoliucijoms Remti Komiteto di

rektorių tarybą. JAV-se veikia 
ALTS-goje, aktyvus tos organi
zacijos Los Angeles skyriaus 
narys. Kimiteto vadovybės pa
kviestas į finansų komisiją, ku
riai vadovauja dr. Petras Pa
mataitis.

Nemyra Lembergaitė - Enck, 
Los Angeles, Calif., įsijungė į 
Rezoliucijoms Remti Komite
tą kaip viena iš sekretorių. Jos 
sesuo Birutė jau seniau buvo 
įsijungusi į Komitetą. Ji yra iš
tekėjusi už vokiečių kilmės a- 
merikiečio.

Jurgis A. Petrauskas, Los 
Angeles, Calif., ALT-bos Los 
Angeles skyriaus valdybos na
rys, tvarko Rezoliucijoms Rem
ti Komiteto kasą. Visos aukos, 
skiriamos Komitetui, siųstinos 
tiesiog jam: Mr. George A. Pet
rauskas, 3442 Madera Avenue, 
Los Angeles 39, California.

Viso pasaulio 
lietuviai

Kaip jau seniai visiems yra 
žinoma, 1964-1965 m. New Yor
ke įvyksta pasaulinė paroda. 
Amerikoje gyveną lietuviai nu
tarė šioj parodoj dalyvauti, ir 
tam reikalui New Yorke yra 
sudarytas specialus komitetas.

šis komitetas, žinodamas, 
kad neturime laisvos Lietuvos 
nei jos pramonės, mano, kad 
parodyti lietuvių tautinį meną, 
architektūrą, braižiniuose bei 
piešiniuose, liaudies meną ir jo 
dirbinius, lietuviškus mezginius 
ir audinius, archyvinius daly
kus, lietuvių spaudą išeivijoje 
ir t.t.

Komitetas, nežinodamas, ko
kių kas eksponatų galėtų pa
skolinti, prašo visų laisvam pa
saulyje gyvenančių lietuvių 
pranešti, kokius eksponatus ga
lėtų minimai parodai paskolinti 
(Rašyti: Rev. L. Jankus, 105 
Grand Str., Brooklyn 11, N.Y.) 
Atsiliepimą norėtumėm gauti 
iki 1963 liepos 1 d.

Šiuo metu norime tik su
registruoti, ką turime įdomiau
sio parodyti pasauliui (spėjama, 
parodą atlankys per 70 milio- 
nų žmonių).

Gavus informacijas, tarsimės 
individualiai dėl lietuviškų eks
ponatų patalpinimo bei jų at
gabenimo į New Yorką ,pasau
linei - parodai, kuri prasidės 
1064 m. balandžio 15 d.

Lietuvių Komitetas Pasaulinei
Parodai

(pas.) J. Stukas 
Pirmininkas

(pas.) Z. J u rys
Sekretorius
Eksponatų Sekcija:

(pas) kun. L. Jankus
(pas) V. Butkys

ninku skaičius. Atsakymų pro
centas taip pat rodys, kiek dar 
esame solidarūs, kiek jaučiame 
pareigos atsiliepti organizacijos 
reikalais, kiek dar esame pas
lankūs atlikti tą nedidelę na
rio pareigą. Ligi šiol ta atestaci
ja dar labai skurdi. Per dešim
tį dienų iš 2000 išsiuntinėtų an
ketų nėra dar grįžusių nė 
200. Tuo tarpu atsiliepė 82 sen
draugiai (daugiausia vyrai), 60 padėtį, kokių priemonių ir bū- 
moksleivių, 26 studentai (dau- dų siūlo ateičiai. Tai labai svar- 
giausia mergaitės). Vyriausias bū visiem: ir nariam ir viene-

likiškos akcijos reikalus, kaip 
vertina dabartinę ateitininkų

amžiumi yra 70 m. vyras, jau- tų vadovybėm. Todėl prašome 
niausią — 9 metų mergytė, atlikti tą menką paslaugą ir pa- 
Anketa yra nevardinė (anoni- skubinti į anketą atsakyti. At
minė). Nenorima žinoti nei var- sakymų laukiama ligi š.m. ko
dų nei pavardžių, bet kaip atei- vo 31. Duomenims suvesti rei- 
tininkai reiškiasi savose bei ki- kės dar nemažo triūso ir laiko, 
tose organizacijose, ką jie gal- o Nepaprastoji konferencija 
voja apie lietuviškus bei kata- yra visai arti. (AFV)
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gė Nukryžiuotojo Jėzaus seserys. Parapijoje klebonauja kun. Wiltiam Vežis.

Ar iš tikrųjų pagerbėm jubiliatą?
Taip atrodytų, pasiskaičius 

Darbininko aprašymą apie Įvy
kusi aktoriaus St. Pilkos reči
tali. Tačiau tai abejotinas tei
gimas. Neliesdamas aktoriaus, 
perduosiu eilinio klausytojo i- 
spūdžius iš minėto rečitalio.

•Vėl kartojasi durų varsty
mas. stiklinių dūžtelėjimai iš 
šone esančio baro, skaičiuoja
mų pinigų šnarėjimas.

“Reflets daus l’au” ... Veika
lo vienoje vietoje kažkas ne 
taip nuskamba, kažkoks neį
prastas garsas. Gal pianinas ne
suderintas? Susigaudau: kairė
je salės pusėje viena ponia, iš
lukštenusi šokoladą, tarp pirš
tų maigo traškantį popieri, at
sidariusi rankinuką ieško kaž
ko tarp raktų, pinigų ir kitokių 
įvairiai skambančių dalykėlių. 
Tai truko gal tik pusę minu
tės. Bet kaip čia veikia relia
tyvumo teorija? Kiek tai ilgai 
truko?

Rečitalis baigtas. Iš salės pa
kviečiami 5 ar 6 visuomenės 
veikėjai pasveikinti .jubiliatą. 
Publika sunerimsta, pavieniui 
pakyla, ir apleidžia salę. Pirmą
ją sveikintoją bandau išklausy
ti. Tačiau sėdint salės gale me
ne pasiekia vienas kitas stip- 

- riau ištartas žodis. Mintyse ap-
ių ateivių. Sugirgžda Jcėdės, su- skaičiuoju, kiek apytikriai truks 

iki visi išpils savo prakalbas. 
Mandagumas reikalauja išklau
syti visų. Deja, prisipažįstu.. šį 
kartą nepajėgiau būti manda
giu. Dezertyravau.

tis ir lieti rašalo. Deja, pana
šios scenos vyksta visuose mū
sų parengimuose. Vėlavimai, 
skambūs nusikosiėjimai, nevie
toj plojimai, fotografų žaibavi
mai, vaikų lakstymas j balkoną 
ir žemyn, etc., etc., etc....

Susumavus, dėkime ranką 
ant krūtinės (kur teoriškai turė
tų rastis širdis) ir paklauskime 
savęs: Ar ne per dažnai links
niuojame: “Vardininkas, kas? 
Kultūra. Kilmininkas, ko? Kul
tūros ...” v. a-tis

MATERBURY, CONN.
50 dol. deltas Staskevičius, sa

vininkas Erooklyn Bakintr Co.. Jam 
. priklauso ypatinga padžka, nes jis 

be jokio raginimo kiekvienais me
tais aukoja 50 dol. 46 d#l. — Aldo
na ir Tomas Matai.

25 dol. — Lietuvių Piliečiu Po
litinis Klubas ir Lietuvių Nepriklau
somais Politinis Klubas. ŽO — Ona 
ir Antanas Dirgėlai, ir Zigmas Ka
ralius. 15 — J. Pagareckas, ir že
maitaičių šeima. 11 dėl. A. ir M. 

- Pęslai.
10 dol. — Waterbury miesto bur

mistras E2dward D. Bergin. Adv. 
Matusevičius. Sandaros 11 kuopa., 
A.L. Susivienijimo 11 kuopa. Lie
tuviu Moterų Klubo s. Lietuvos Vy
čių 7 kp.. švento Vardo D-ja. Lie- 
,tuvių Darbininkų 5 kuopa. A. ir J. 
Madeikiai. J. ir S. Baiorynai. J', ir 
P. Gaižučiai. A. ir J. Rauealiai. La 
dinskai, Taruskai. M. Kudirkienė. 
J. ir A. Brazauskai. Juozas Puo
džiūnas. Elena ir Vytautas Nor- 
kai. Vincas ir Julita Puodziukaičiai. 
Mykolas Lisauskas, Vincas Mali
šauskas. Paškevičius. V. ir C. Leo
nai. Jonas Stapulionis. Jokūbas ir 
Paulina Trečiokai. Elzž ir Česlovas 
Boeušai. St. Geniotas, J. Valaitis. 
Varkalas, Teresė Bakserankaitė. Li
tuanistinės mokyklos mokiniai. Ka
tilių šeima (7l, K. ir A. čampes 
(6).

5 dol. St. Islinskienš, O. Tonkū- 
nienė. A. ir J. Gyliai, Matonie- 
nė, G. Valunienė. Vyta Venclaus- 
kienė. E. ir A. Vaišniai, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Water-

būrio skyrius. Juozas Brogys, Se- 
liokų šeima. Liet. F. Bičiuliai, Mel- 
ninkai. Justinas Urcinas, Juozefina 
Kuras. I. Kriaučiūnas, B. Vaškelis. 
A Norkeliūnas. Jonas Paliulis, šv. 
Juozapo parapijos choras, P. Jaku
bauskas, M. Bogušas, Muzikas, 
Ą. Aleksis, S. Kuzminskas, Pr. Stuo 
pells, Prof. Ignas Končius, B. Ma- 
čiulaitis. Bronius Petrauskas, Kos
tas Petrauskas. Stasys Liutkus, A- 
delė Davickienė, Antana Bernotas. 
Juozas Skruzdya, Antanas Paliulis, 
Gureckų šeima. Kazys Paliulis, Si
mas Augaitis. Tremtinių Draugija. 
Petras Valantiejus. V. ir Vai. Kuz
mickai, Kazys ir Emilija Kiauniai, 
VI. Varneckas. Jonas Toleikis. Ta
raškevičius. Jonas Budzinauskas. 
Vincas M., Gediminas Velička. 
Vladas Krasauskas, Juozas Valkaus
kas. Kemėža. Eidukas, Katužis, Sa
dauskienė, J. Kazlauskas, adv. Ali
šauskas. Sofija Macienė (3)

2 dol. ,'.'binas Kuslys, Uršulė Kri 
siūnas. Bradūnas, Mary Stonkus. 
Pauliulienė. S tadalienė. Marūnai, 
Ulevičiai. Vokietaitis, Bazėnas. An- 
na Girdzijauskas, S.M.Z.. J. Valys,

tienč, MIlickis, Balčiūnas. Kanapka.
1 dol. Romas Kezys, Dominikas 

Smolskis. Kazlauskienė. K. Adomai
tis, Gruėaitienė, Gureckas, Cerkus, 
J. Jokubauskas, M. Matratonienė. J. 
Kvaraciejus, V. Rauba, Urcinas, Va 
luckas, Daugienė.

Waterburio ALTas

REAL ESTATE

Putnam County, N.Y., Mahooac. 45' 
3 bedroom Ranches. or HI-Ranches, 
clo.se to schooLs & shopoing, Catholic 
Church near; lake rights, low taxes, 
immediatė occupancy. Price $19,500. 
10G down. 30 years mortgares. — 
Lindroos Construction Co.. RFD 3, 
Mahopac. Or call 914 MA 8-9092.

NURSES — REGISTERED General 
Duty - 40 hours per week -Retire- 
ment plan - Sočiai Security plan - 
Siek leave - Holiday pay etc. Paid 
vacations after 1 year employment. 
Salary scale.$394 to $465. Accredited 
105 bed gėneral hospital. located 90 
mi. north of Sacramento on Hwy. 
99W. Town 5000 population, fine 
hunting, fishing, boatlng etc. area. 
Contact M r*. H. Rogers — Dir. of 
Nurses, Wiltows Glenn County; Wil- 
lows, Calif. Tel. Welfington 4-3351.

NURSES (Registered)
87 bed - Newly renovated Hospital, 
115 miles North of San; Francisco, 
near Lake Tahoe - Reno - Transpor
tation, Expenses advanced - ean- 
celled after 120 days employment - 
$400 month - 40 hour week - sjck 
leave holidays - Blue Cross - Life 
insurance - 2 weeks vacation. Wrile 
or vvire: RUTH KINNEY (R; N.i

RIDEOUT HOSPITAL

MARYSV1LLE, CALIFORNIA

SCHOOLS

PART TIME TUTORING
ALL ELEMENTARY AND HIGH 
SCHOOL SUBJECTS FOR FULL- 
TIME ELEMENTARY AND HIGH 
SCHOOL. — GILBERT SCHOOL. 
341 Bridge St., B’klyn, ŲL 8-8825.

Near All Subways and Buses

.0:0:010:0. 0:0:010:0:0

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELĖS |

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Recozds) t

Rečitalio pradžia buvo skel
biama 4 vai. Normaliai, 5 mi
nutes prieš uždangos atidary
mą. bent 80 proc. dalyvių tu
rėtų būti užėmę savo vietas, 
bet 4 vai. salėje tebuvo apie 20 
meno mėgėjų. Rengėjai neatro
dė susijaudinę. Pagal Įsigalėju
sią tradiciją vietovės elitas pra
dės rinktis tik 15 min/ po nu
statyto laiko. Taip ir buvo. 
Apie pusę penkių salė jau bu
vo pilna. Uždanga pakilo 4:45. 
Pristatomas aktorius jubiliatas.

Lėtai, nekeldamas balso, ak
torius deklamuoja .. Tyla. Stai
ga, veriantis ausi durų atida
rymas nutraukia magišką giją. 
Keletas sėdinčių užpakalinėse 
eilėse atsigręžia pažiūrėti nau-

NUOTAIKINGA MENO POPIETE
NEW BRUNSWICK, NJ.

šlama programas. Sukaupda
mas savo atmintį, bandau Šian
dieną prisiminti apie ką kalbė
jo aktorius deklamuodamas. 
“Seno draugo namuose” ... De
ja. atmintin Įstrigę tik pasikar
toją durų girgžtelėjimai! Jei tai būtų vienintelis atsiti

kimas. nereikėtų dėl to jaudin

Kovo mėn. 17 jaukioje po
nų Julijos ir Leono šušių re
zidencijoje, Highland Parke, į- 
vyko literatūros bei muzikos 
popietė. Programą išpildė rašy
toja laureatė Kotryna Grigaity- 
tė-Graudienė. solistas 'L i u- 
das Stukas. aktorius Juozas Bo
levičius ir garsioji fortepijono 
pažiba pianistė Julija Rajaus- 
kaitė-šušienė.

Kadangi koncertas Įvyko pri
vačiame bute, tai ir pakviestų 
klausytojų skaičius buvo ribo
tas. Tačiau tiems dalyvavusiem 
buvo reta ir maloni proga pa
sigėrėti mūsų menininkų išpil
dytais kūriniais. Visų veiduo
se galėjai išskaityti meno šven
tės nuotaiką. Programos metu 
rašytoja K. Grigaitytė skaitė sa
vo naujausius premijuotosios 
knygos kūrinius. Liudas Stu
kas, fortepijonu palydint po
niai J. šušienei, padainavo

Aktorius Juozas Bolevičius skai 
tė Įvairių lietuvių poetų kūri
nius. Koncerto programą 
nešinėjo Julius Veblaitis.

Plainview. Exclusive Manetto Hill 
section. 4 bedroom Solit Level. l’į 
baths, brick and alumnium siding-. 
Walk to all convenieives. Beautiful 
landscapinsr. many extras. $20.990. 
St. Pins Parish witb>n w-alking — 
Owner. 516 WE 1-5172.

pra-

Paskutiniąją programos dalj 
išpildė pati šeimininkė pianis
tė Julija Raiauskaitė — šiušie- 
nė. Ji atliko šešius kūrinius, 
pradedant Bacho-Silotti preliu
du vargonams ir baigiant Lisz- 
to bei Debussy kūriniais. Klau
sytojai buvo sužavėti nepap
rastai aukšto lygio mūsų meni
ninkės piano muzika. Iš tikrų
jų pianistė J: Rajauskaitė yra 
didelio masto ir plačios apim
ties muzikė, šiuo metu ji turi 
fortepijono studiją, kurią lan
ko gražus būrys mokinių, tar
pe jų ir grupė lietuvių.

Po koncerto visi klausytojai 
malonių šeimininkų buvo 
gražiai pavaišinti. Skirstėsi na
mo su puikiausiais Įspūdžiais.

J.P.V.

Elmont, L.l. St. Barnabas Parish — 
6 room Arvo Corner Colonial. 3 
bedrooms. attached garage, oil heat. 
aluminum storins and screens. half 
bnsement finished. Near evervthing. 
Mušt be seen. Price $19,990. Owner. 
516 FL 4-2749.

HOTELS

Ar žinai tą šalj, 13 liet, dainų Romos Mastienės ................... $ 5.00
A. šabaniausko dainų-šokių 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00 10.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00) ... 10.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblių 17 dainų (ster. $5.00). 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų .........
Pavergtos tėvynės dainos Ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro ............. ....................
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos...........
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet. patrioL maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių Šokių rinkinys (14 šokių) ................................. ........ ..
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka -----......
Lithuanian, 2-speed rėcord course --------- - --------------------------
Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. Cerienės .......... .............
Milžino paunksmė (Montrealio liet, dramos teatr.) 3 plokšt. 
Liet, dainų, šokių, polkų, žukausko-Vasiliausko juokai ___

Tėvynei aukojam—14 Dainavos ansa mb. dainų (stereo 6.00) 
A. Stephens, Iš rūtų šalelės. 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WiDoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50c

4.00 
$3.50 

5.00 
8.00 
4.50 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
5.00 
6.50 
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5.00 
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3.00 
4.00 

15.00 
4.00 
5.00
5.00

LOMBARDY H0TEL
Just Off Park Avė. Fine Home 
Awav from Home”. Transients — 
PerjnanoitR. Air Cond — TV. Near 
5th Avė. shops g- thoatres. Reason
able Rates inchiding Continental 
Breakfast. Laurent Restaurant - 
Cocktail Lounge, iii East 56th St„ 
New York City. PL 3-8600 į

Eniov vour stav at 2 rteii'rtttfui Ho- 1 
teis when cominsr to the New York ; 
area. The invltinv Rockledge Mano? . 
Motei, 35 Welleslev Avė.. Yonkers* 
N. Y.. 914 YO 3-6100; and the Wind- : 
ham Motei, 5 Hudson St. Yonkers, 
N. Y., 914 YO 9-4569. Reasonable 
ra tęs." Your Comfort—our Concem.

i Norite geros—meniškos fotografij<» ■
PORTRETO, 8EIMO8, VAIKŲ 

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jum? 
geromis sąlygomis padarys

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Tel. HYacint 7-4677

RESTAURANTS
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n

Kęstučio monologas. Puikiu Į- 
sijautimu perduodama miriop 
pasmerktojo-kalinio paskutinie
ji žodžiai. Pašalinių efektų ne
reikia. Tačiau ne taip galvoja 
vienas tautietis. Nuo kasos sta
liuko pasigirsta žingsniai. Pa
suka dešinėn. Eina gilyn į sa
lę... kaukšt, kaukšt. kaukšt. 
Lyg koks sargybinis! Laukiu, 
kad sužvangintų ginklu ir pa
siklaustų slaptažodžio. Ne. jis 
to nedaro. Perėjęs visą salę, 
patraukia per grindis kėdę ir 
atsisėda.

Pertrauka. Daug pažįstamų.
Reikia su visais pasisveikinti, 
pasišnekėti. Gera, kai tiek daug 
intelektualų sueina į vieną vie
tą! Už penkiolikos minučių pri
gesinamos akimirkai šviesos. 
Tai ženklas: ponios ir ponai — 
užimkit e savo vietas! Deja, kur 
čia nutrauksi toki įdomų pokal
bį. Lai kiti sėda! Mudu suspė
sime. O tokių “mud« abudu” 
pilnas salės užpakalis ir Šonai, 
šviesos jau 5 minutes nervuo- 
tai blykčioja, kviesdamos baig
ti diskusijas. Rengėjai netenka 
kantrybės. Užgesinama salėje 
šviesos, skleidžiasi uždanga. 
Kaip vilnis, pažadinta nemato
mos gelmių jėgos, publika su
plaukia į savo vietas. Vienas

. aukštas gražus tautietis stovi 
priešais apšviestą sceną ir mo
ja savo pažįstamam į salės už
temdytą galą, kad yra lais
va vieta pirmoje eilėje. Ploji
mas. Ar tai tau. puikaus atle
tiško sudėjimo tautieti? Ne. Sce
noje aktorius. Jam priklauso 

” šviesos ir plojimai.

CHICAGOS ARTISTAI, vaidinę “Gatvės vaiką” Balto vaicare kovo 23. Iš k. į d.: A. Dikinis — režisie
rius, A. Brinką — Tito, EI. Rukuižienė — Franka, M. Lemešytė — Scampolo, Ed. Radvila — Giulio, St. 
Bernatavičius — Giglioti. Nuotr. V. Maželio.

EO Of MT. CALVAKY!
»< ihe promile of erernof /t7e...r»n be rREEl 
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i* a chinine Symbol of Tbo*«MMbi rf you 

l-tlfrimafr to Mt. Cohrary for comfort airi 
nrarm-v to liną. The Mme aarred rarth. 
Mainri and rlean-ed with the preriooa bhxri

NEW LOCATION 
JAMES V. MANGANO

Jasman Watch Co.
Diamonds - Watches - Jewelry 
76 W. 47th Street. Manhattan 

(near 6th Avė. I
Cl 6-1860

You’H rvcchr* /

SALERNO Italian Restaurant'
Fmest Italian Restaurant in'Queens 
“Special Lenten Dishes” — For 
Gracious Italian Food Try The 

Lovely Immaculate 
SALERNO Italian Restaurant 

117-11 Hillside Avė.
Richmond Hill - Open doily from 

11 A. M. Free Parking
' Tek VI 6-9740 

Member of Diners Club

NEAL’S RESTAURANT
66 W. Forilham Rd. - FO 4-3*92 

Excellent Carine - Open Ali Year.
Sea FoM - Cions ■ Steaks 

Weddings. Communion Breakfasts,
Becf steak narties. Confirmations. 
Banųuets. Sočiais. Caterin". When 
Untov/n — it’s Neal’s — FO 4-3892

STELLA D’ORO Italian Cuisine — 
“A Fabulous Roman Palace Settiną*’ 
Cocktail Lounge. Dinner & Supper 
k la Carte. Party facilities. — 5806 
Brcadvvay. near 238th St.. N. Y. C.

Diners Club - American Expr»sx 
Fre<» parking on our o'vn lot. Closed 
Mondays Call Kl 3-2245

DISPLAY

DL’RING LENT for vour fresh de- 
licious fish come and visit us and 
convince yourself — the taste of 
fresh and flnest grades of fish will 
tell the whole story Terminai Sea 
Food Market, opp. Macy’s — 89-53 
165th St., Jamaica, UI., JA 6-9399. 
— Fresh Fish Received Daily —

DANCING IS FUN at 
La MARTINI0UE CLUB

Muric by Chic Morrison. Cocktail 
Lounge. Restaurant Ladies invited. 
Adm. Fri. Sun. $1.55; SaL Eva. $1.75 
tax incl. Adults only.
57 Weat 57th Street at 6th Avenue

PL 2-2234

LEhigh 5-5955

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ BROOKLYN II, N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

čia Jūs rasite dideli pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

4MW*K«**

WfflTE HORSE TAVERN
barar* - restoranu!-

PRANAS BRUCAS. savininkas
86-16 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21. N. Y. Tel Vlrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 1 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

yvwr /rii<errrp*... ahvapi! Bera«*r thw M<*rrd

hrallh and arinėj’. Kr-p a prMn-ting riw» 
in your ear and whw yvu work. ahx>. Send 
for yoar rm» today! Ji you’re net eMhraUed 
wrth thia fl««in|t rr»M embedded m Mcrerf

įmory "iii be f«Wy refim<ie4. Srriift'-tvm n 
fuirmtrr^i. Serui ewh. <-hwk w

CHRIST1AN IMPORTE

KRAMER’S
PASTRIES

I f TORTAI - PYRAGAIČIAI

vestuvėms, sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams 
t 1643 SECOND AVENUE N£W YORK 28, N. Y.
,5; f Between 85th & 86th Sts.)
<8j. ________ _

VYTAUTAS BELECKAS

tai* vestuvėm* Ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rOiies NetuviSkas mais
tas prieinamomis kainomis.

Savininkus 
1883 MAOISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Rldgewood) 

Tai. EVergrean 2-6440

WIHTKGARDBI TAVBH



matomos visos šešios 
bolo komandos pirmenybių

Jovalais. Sekmadienį jaunių B 
konumdos priešininku 11 vai 
yra Kolpingas, o jaunių A — 
12 vaL Blue Star. Abi seniorų

- vienuolikės žaidžia namie, Įy. 
Bushwkk aikštėje prieš VaUey 
Stream SC- Prieš šį priešinin
ką pirmame rate pralaimėta 
0:3. Rezervinės pradeda 12.45, 
o pirmosios 2:30 vaL

LAKiColIese Point SC 
(1:1).

Ir vėl, šį kartą jau žaidžiant 
namie, mūsų futbolininkus už- 
klupo netikėtas pralaimėjimas. 
Prieš College Perintą po neblo
gas kovos pralaimėta 12. Mū
siškiai žaidė Šios sudėties: Jan
kauskas; Vainius, Remėza II, 
Daukša, Kulys, Kerekes (O’Ha- 
ra); Nągy (Bileris), Remėza I, 
Klivečka, Stucky, Budreckas. 
Pradžioje reikalai visai pana
šiai atrodė, Judp prieš savai
tę su White Plains. Remėza I 
neilgai trukus su galva ženkli
na 1:0 mūsų naudai Ir toliau 
Budreckas, Klivečka, Remėza I 
be paliovos bombarduoja prie
šininko vartus. Deja, šūviai ei
na šalia virpsto pro šalį arba 
likviduojami gero College Poin- 
to vartininko. Kėlinio gale pa
sekmė išlyginama. Prie mūsų 
vartų priteisiama mūsų nenau
dai baudos smūgis. Apstulbę 
mūsų gynikai ne tik nesudaro 
sienos, bet stovi kaip stabo ištik
ti, kuomet Jankauskas vartuose 
griūdamas atmuša gerą smūgį. 
Priešininko net 3 puolikai, atsi
dūrę vieni prieš vartus, netu
ri daug vargo įritinti kamuo
lį. Antrame kėlinyje tuojau vėl 
mūsų nelaimė. Kerekes visai be 
reikalo baudos aikštelėje*.ima 
kamuolį su ranka. Priteistas

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALĖS PARENGIMAMS 
1B SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 26th 8^ N.Y£, N.Y.

Tri,? MU 3-2928
Savininkas VACYS STEPONU

RMMM. arbiMfciui (P. Australija) 
tris partijas. Firmoj su- 

MHt lygiomU an Borirenko (Sov.), 
šatroj — įveikė beta Coteen U tre- 
aoj tatai» adnoiateri Lap- 
gyirt. Faataraaia praeitose paasuBo 
pirmeaybtoe baigė trečiuoju. po bri
go OTBeOy ir Dubtaino (Sov.). Ui
tai visi trys gavo dMmririerio titulą, 
1962. čia neteikiame mQsu akaitv- 
tojams Arlausko partiją su did- 
meisteriu LŪMyiaL Partija verta 
didelio dėmesio. Sicųuka partija. 
Arlaųak&s žaidė baltei*

1. e4e5 X£f3e6 id4c:d 4-ž:d4 
2c6 5.ŽC3 Vc7 6.g3a6 7.Rg2Žf6 & 
Žb3Re7 9.0-00-0 10-Rf4d$ lLVe2 
Bfd8 12.BadIBb8 L3.a4že5 14. Rel 
Rd7 15.f4Žė4 IŠ-gėbS 17. a:ba:b 
18-g5Že8 1S.VCM M.te2R£8 21. 
2bd4Rc8 22.b3Za5 23.Re3g6 24. 
C5e5 25.Že6!f^ Ž6.f:g6!2g7 27.

30. Ėe2Rf8 21.
23. Re3g6 24. 
f:g6!2g7 27. 
K .B 29. g±7

31. g6 ir juodi2e8 30. h8-
pasidavė.

— Montrealio tarpkiubinėee lietu
viai po dviejų laimėjimų prieš veng-

prieš sparčius šeimininkus ne-.
turėjo jokios vilties. Jau pirma-__ ______ t______________ ___ e
me kėlinyje Gintaras vedė 20 rus ir chez Leo klubą, rungėsi su 
tašku skirtumu. Taškus Ginta- Mohtrealio šachmatų klubu. Rung-

* tynės pasibaigė lygiomis 3-3. Ignas
Žalys šiuokart nežaidė. Lietuviai 

18; Adzi- sužaidė šitaip: V. žižys 1 ( jis įveikė 
stipriausią Montrealio lenkų šach
matininką Suchovskį), E. Baikovi-

rui pelnė: Jasinskas — 34; Gar- 
sys — 20; Siriela
ma — 14; Bazėnas — 9; Pu-, 
nelis ir Rajeckas po 6. Brook
lyno LAK taškų pelnė — Dauk
ša ir Marozas po 14; Kuryla — 
13; Vyšnius — 12; Trampas— 
8; Gintautas — 2. Jaunių gru
pėje meisterio vardą be didelio 
vargo apgynė Worcesterio Vy
tis, įveikusi Waterburio Gin
tarą 75:35. Taškai — Vyties — 
Stanelis — 26; Ridikas — 18; 
Lettic — 9; Staliulionis ir Kar
pomus po 8; Snarskis, šer
mukšnis ir Gedmintas po 2. 
Gintarui taškų pelnė — Bazė
nas — 17; Kajeckas — 13; 
Melninkaitis — 3; Čepulis — 
2; Maurutis, Matonis, Marūnas.

Worce$terio Vyties nauja 
valdybe.

Worcester Mass. jau eilė, me
tų gražiai veikęs vietos spor
to klubas Vytis, išsirinko se
kančiam sezonui naujus valdy
bos narius, kurie pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. — J Ta
raila, vicepirm. B. Grabauskie
nė, sekretorius — H. Mudinas, 

baudinis duoda 2:1. Toliau vi- - P- Mikšys, sporto
są kėlinį mūsiškiai be paliovos ya?ovas ~ V* reii
puola. Deja, laimė, priešinio- vedėjas J. Brantas, na- 
ko vartininkas, o kai kada ir ~ P; Stanelis. Revizijos 
teisėjas ne mūsų pusėje. Gali- komisija: A. šermukšnyte,_ D. 
ma pagirti kelis mūsų puolikus (*ral)aus^as tr G. Janula. Wor- 
už ^pavyzdinga kovingu- nauJa vab

mą, nepailstamai spaudžiant, ^er0 vej0‘
siekiant išlyginimo. Mirė K. Mitchell

Neproduktingas žaidimas, no
rint vietomis galva pramušti 
sieną, ir neleido mums pasiek
ti įvarčio. Rungtynių gale susi
žeidžia Kerekes ir Daukša, taip

Pereitą pirmadienį staiga mi
rė Kazys Mitchell-Mikštas bu
vęs Lietuvių Atletų Klubo pir
mininkas. Velionis Mitchell, gi
męs ir augęs Amerikoje, pasi
žymėjo gera ir taisyklinga lie-

J. Adomaitis A. Mylė.
.— Australijos lietuvių šachmatų 

varžybas, įvykusias ppeš pat Nau
jus metus Adelaidėje, laimėjo Adel
aidės Vytis, laimėjusi visus 3 susi
tikimus. Komandoj žaidė ir taškų 
laimėjo: R. Arlauskas 3, V. Opuls- 
kis 2*4, P. Lukošiūnas 2. Antrą vie
tą laimėjo Melburno komanda su 
dviem laimėjimais (Ą. Baltutis 1, 
V. Mariulaitis 2, J. Kraulaidys 3); 
3 v. Sydney (įveikė Geelongą) — 
V. Patašius 2, J. Žilinskas 1%, V. 
Augustinavičius; 4 v. liko Geelongo 
komanda (A. Bratanavirius, R. Gie
drys, J. Manikauskas 1). Po šių var
žybų įvyko žaibo turnyras, kurį lai
mėjo R. Arlauskas, sukoręs 11 tš., 
2. Patašius 10, 3. Opulskis 8^4, 4. 
Baltutis 8*4, 5. Žilinskas 8 tš ir kiti 
mažiau.

— Chicagos miesto p-bės prasi
dėjo kovo 23-24 ir bus užbaigtos šį 
savaitgalį. Didžiausių laimėjimų čia 
yra pasiekęs mūsų meisteris Povilas 
Tautvaišas, daugelio metų Chicagos • 
ir Illinois čempionas, kuris rungiasi 
draug su kitais Chicagos lietuviais 
šachmatininkais .dabar vykstančiose 
pirmenybėse. - .

— Maskvoje rungiasi kaunietis A. 
Butnorius dėl teisės patekti į pa
saulio jaunių pirmenybes, kurios į- 
vylte šį rudenį Leningrade.

-L Sovietai įkelia 9 komandas (po 
12 iaidikųV f pirmąsias Europos kb- 
respondencines (susirašinėjanti pir
menybes. Viena iš tų 6 komandų 
bus sudaryta iš Lietuvos žaidikų, 
su V. Mikėnu priešaky.

— So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija šį sekmadienį, kovo 31 d. 
5 v.v. trečio aukšto salėje' pagerbs 
Dr. A. Kapoehy už jo nuopelnus 
draugijai. Dr. Kapočius tos draugi
jos valdyboj išbuvo per 30 metų. 
Mokslus eidamas daug sportavo, to
dėl nestebėtina, jog ir dabar‘Dr. 
Kapočius yra sportininkų puoselė
tojas ir rėmėjas. Nuo 1957 m. jis 
yra Liet. Piliečių draugijos šach
matų klubo pirmininkas.

— LAK komanda pasiekė gražią 
pergalę prieš Estus, Draugiškas, ta
pęs tradiciniu, susitikimas New Yor- 
ke baigėsi 5*4-2% LAK naudai —

dešimtukas. Pažymėjus koman- miesto dalyje nuo seno Žino- iš viso suloštų 8 partijų. Po tašką 
komandai uždirbo — Šveikauskas. 
Staknys, Adomaitis, Kūlpavičius, o 
pusę taško' Trojanas, Vilpišauskas 
ir Račkauskas.

—. LAK Pirmenybes užtikrintai 
laimėjo V. Račkauskas 3-0. Antrą 
vietą užėmė A. Bągdžiūnas pralai
mėjęs tik Račkauskui. Pirmenybes

nutes LAK žaidžia praktiškai tuvių kalba. Wil liamsburgho St^SnėŽ^? ir^sT^

mesys į puolimo negudrų žai- vininkas. lietuvių Atletų Klu- 
dimą, bei gynikų kamuolio ne- bas atsisveikina su dar vienu 
tikslų atmušinėjimą. Nors prie
šininkas ir nepasiekė nė vieno 
gero įvarčio, vis tik mūsų gy
nimas, savo laiku buvęs paži
ba, dabar vos keliose pavojin
gesnėse padėtyse svyruodavo.

savo nariu. AHatas

Insurance and 
Notary Public

S 8-8888 t ■

ALBERT MAiER, INC.
Kiaulienos krautuvė. Geriausia kiau-

TRemont 8-8193

EVERBE8T PORK STORE 
74 Westchester Square, Bronx, N.Y. 

HOME ;MADE SAUSAGE 
Flnesfc Pork, Veal and Beef

< Poultry Fresh Daily 
~ UN 3-9007

NEMETH & AtAIER, Proprietors

HENRY WEYDiG & SON, Ine.
FUNERA'L HOME 

FLushing 9-8563 
Charles Weydig. Lic. Mgr. 

13-39 122nd SL, College Po i n t, N. Y.

RUBBER STAMPS — 2 Hour Ser
vice. 1 Rubber Stamp in plastic Con
tainer only $1.00. Printing of Wed- 
ding announcements, Sočiai print- 
ing.Plastic and Brass Signs. Phone 
orders accepted. — Union Stamp 
Work & Printing Co., 817 Broadway 
3, N. Y. C. Call AL 4-3000.

The MOUNT PLEASANT CATH- 
OLIC CLUB. Rev. Daniel L. Shan- 
non, OP, Moderator Dance Every 
Fri. NighL Adm. $2.50; 9:30 p.m. 
Al Prine & his Society Orch. - Phil 
Guar & his Latin Rhythm.

HOTEL COMMODORE
42nd SL & Lexington Avė., N. Y. C.

20 Years Experience

JOHN P. GREENE 
ARTIFICIAL HUMAN EYES

Custom and Stock 
Prosthetič & Surgical Supplies

1 East Forham Road, Bronx, N. Y.

FRANK
Washing M ach i ne & T. V. Service

We repair all makes, all work done 
at reasonable , rates—all work guar- 
atneed. Call ES 2-9568 or CO 6-8252 
2416 Mermaid Avė., Brooklyn, N. Y.

Ask .f^f. Mr.. FRANK

OSWAID M. BARNES 
PUBLIC ACCOUNTANT 
‘ Insurance - Real Estate 

241 Howard Avenue 
Bropklyn, N. Y. 
Tel. PR 4-9467

Frank Shervvood Co. Ine. Short men 
5-5*4 to 6 and under short shorts & 
portly cadets *4 plūs custom hand 
tailoring from $52.75 to $58.75; šame 
grade mateliais & tailoring now sel- 
ling from $75 to $95 in Stores. Fac- 
tory & showroom: 133 5thAve, NYC 
Open 10 to 6 p.m. Mon. to Sat. 
Serving short men exclusively.

Liguid Plastic Coating (Sav-Cote)

makes “paint" obsolete, applies likę 
paint, waterproof, dries in 15 min., 
tough—yet stretehes 100%, forms a 
tough skin that will not peel, crack 
or chip, withstands 250° heat or arc- 
tic cold; never needs removal, glist- 
ening plastic, clear and brilliant — 
whjte, green. red, gray, blue, blačk. 
Frotects hdusė, boat, ddors, trim, 
roofs, porehes, dėdes, cąbins, ma- 
chinery, waterfront & seacost pro- 
perty. Full guaranteed lbw factory

’or

Fonneriy of 178 Gold Street, BTdyn

KOLSCH'S INN 
(formeriy Gerstl’s T&vera) 

65-02 Myrtle Avė. (Cypress Hills 
SL) Glendale, LT. L&veuc*u ontap 
- Geradan Cudsine. Private hall for 
meetings, banguota, veddings, etc. 

Wilfred Kiilsch, pnq>.' 
(Please mention this Ad)

Builder & General Contractor 
ALTERATIONS OUR SPECIALTY 

FIRE JOBS 
CHARLES J. SCIORTINO 

(Established 1916)
44 Court Street, Brooklyn, N.Y;

Room 400 • TR 5-6823

WORK and SPORT CLOTHES
Furnishings for Men and Boys . 

5121 5th Avenue 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. TR1-0766

BERLAND Carpet Cleaning Service 
Walltowall carpeting all Boros, up- 
holstered furniture & rūgs cleaned 
at your home or our plant. Carpets 
repaired, relaid, restored; we pick- 
up and re-lay if moving. Work done 
i ntime for Easter. Call G E 8-7801. 
4408 16th Avenue, Brooklyn, N. Y.

FARRELL TRAVEL BUREAU 
Ine.

Sperializing in preparing INCOME 
TAX RETURNS for the public. — 
Open 6 days a week. Call ST 3-4380 
or 123 - 4338; 517 Nostrand Avė., 
Brooklyn, ask for H. A. FARRELL.

CARPENTRY - ALTERATIONS - 
Finished Basements. — Everything 
done at Reasonable Rates. All work 
guaranteed. Spėriai consideration to 
ReUgious groups. — Call CL 8-6808 

Ask for

JAMES J. HOLT & SON, Ine.
Ėst. 1907

Roofing of Every Description
Skylights - Leaders - Gutters
Repair Work a Specialty

308 Franklin Avė., B’klyn 38, N. Y.
Teiephone-MAin 2-7730

UNITED AUTO COLLISION
Collision Painting Specialists. Com- 
plete Repair Service — Foreign and 
Domestic Cars. Insurance work our 
specialty. Free estimates and tow- 
ing to our Garage — any size job. 
743 Greenwich SL, New York City. 
Call CH 3-9723, ask for TON Y.

LEARN TO DANCE at the ROELL 
DANCE STUDIO, 119-42 Metro
politan Avė., Kew Gardens, L. I. 
Spėriai Offer — 10 private lessons 
$35. — Foxtrot - ChaCha - Twist. 
Be up to date—leam the Bossa nova 

For Information call VI 9-2140

T 4 J Furniture, Ist class finishing,

ing. On bedrooms, dining rms., wall 
units & occasional furniture. SpeC- 
ialties, fruit woods, antiąue restor- 
ation, cleanwork, resonable rates. 
Let us show you our color samples, 
no oblig. 1632 Prospect Placė Bklyn 
PR 1-6962 night NI 9-3535

čion vieton; tad ateityje taškai 
reikalingesni kaip pirmiau.

Rezervinė taškus, atrodo, be

nepasirodė. Jaunių B prakišo 
Kollsmanui 0:6 Mažučiai nuo 
Gottschees gavo 6:11, o jaunu
čiai 0:4.

Apygardinės krepšini* pir-

Pereitą savaitę Waterburyje 
praėjusios rytų apygardos krep
šinio varžybos davė pergalę 
meisteriui Waterburio Gintarai 
prieš Brooklyno Lietuvių Atle-

Mylimajai Mamytei

As Lonę Vį 
A$ You Liveri

you wiU raceive a
ftpcriflVfrr tand

ANMumr 
ffcAM 4

You also

rances in many Manės and prayers. 
Wrtte for free brfbrmation

THE DIVINE WORD
Annuity Oept. GIRARD, PA.

Z FREDA MONSOUR į 
MODERN ELECTROLYSIS^-Hair 
removed forever quickly, medically 
approved; free consultation. Hours 
by appointment. — Call BE 8-3400, 
entrance through B. Bentėr Jewteler, 
427 86Ch SL, Bayridge, Brooklyn.

A t A

SOHJAI PETRAUSKIENEI

miras, jos dukrom ALINAI SKRUPSKELIENEI ir JONET 
MEdKAUSKIENEI gilią užuojautą reiškia

Ateitininkų Federacijos

GENERAL CONTRACTOR 
and BUILDER

įvyks didžiulės 6 ratų atviros p-bės 
Šveicarų sistema, Park-Sheraton

.skaidaš Ttbc^as, registrėdja turi 
būti iš ankšto. IdsšČų rfumato da
lyvauti’ gtakhys, šutys; Adomaiti? 
ir Trojanas.

inbsey order. ■' fi^ped ibžtnedEately. 
NELSON C RETO, Dept B.G., 232 
Greene Avė., Brooklyn 38, N. Y.

MA1H 2-7521 - 0784

ST. Jpi

DiSR-AY

1111 Avenue O, Brooklyn 
ES 6-8820

ScboolSuppBės

Boat Trailers —. No down payment, 
Low as $12 per mb. 700-2500 Ite., 

. 14-25' boats. Complete fine at ac- 
cessories for all make boats. Boat
trailers, hute, Mieela, bearlngs, rol- 
lers, winches, tiras, Custom Car 
hitehings. Just call 516 AN 5-3722 
TURNPIKE BOAT SALES; INC. 

Jericho Tuntpfke - Smithtovn

JOSEPH J- NOE 8TUDIO8, Ine. — 
ECCLESIASTICAL WOODWORK. 
Craftsmen in; Pews, Altara, Bail
inga, Pulpitu Statdesr1 Statkum of 
the Cross, all types of Chtmdi furn- 
ishings. — IMS MųOovver Avenue, 
New York 61, N.Y/ UNderhilI 3-8U91

MOROCHER'S PORK STORE

Namų gamybos dešros ir rūkytos

58-44 Cutalpa Avenue 
Rldgcwood27. N. X. 

VA 1-1060

interments,perpetual care included 
price $1009 (value $25JXM»

ffrREpbY Hafcr. 8UflM, opp. Gertz 
Dept. Store, Fftuhing. If your hair 
is not becoming to you, you should 
be coming to FYeddy the Hair Styl- 
ist Highest award in Styling Hair 
International Beauty Show. 136-59 
Roosevelt Avenue, Flushing, N. Y. 
Call FL 3-0081.

MR. HOME OWNER —

Alterations, modernizations, finished 
basements, kitebens, cek>tex ceiUngs 
& formica woric. WE KNOW HOW.

FREO ABUGEL
General Contractor AX 6-7811

AUTO GLASS Replacement Co. — 
Bring your Cara & Trucks to "Her
mas” get spedal dlscounts on auto 
giass replacement - eurved vrind- 
ridelds. hydrauMc Aelectric windows 
repaired; utpera, keys. lock*. Fast 
eervice—rellatte. 72 Bushwick Avė. 
Brooklyn, N. N. Call EV 8-1992-3.

LIVING ROOM FURNITURE ' 
Pleces Rewebbed — $35, Platforma 
Rebuilt — $60, 3 pteces recorded la- 
bor—$79. Free tethnates cheerfully 
given. King Furniture Con 8715 3rd 
Avė., Brooklyn; TE 6-2806. Spėriai 
conrideratlon to retigfbus groups.

Improvements, Extensions and Con- 
versions. Store Fronts. Alterations, 
Mason Work. — Call MA 3-9841

BARLOVVE
FURNITURE CO.

2 floors of beautiful furniture for 
every pocketbook. Check our prices

BEDROOMS • LIVING ROOMS 
DINING ROOMS

James Barlotta—Ovmer
SH 5-8484 

530-34 86th SL, Brooklyn 
Opp. R.KZ). Dyker Thtr.

Bet 5th Avenue A FL Ham. Pkwy.

TOM CASSIDY PAINTER 
All work done at reasonable 
rates — Ali work done by ąn 
Expert. We guarantee all our 
work. Call UL 6-9156.

ACE FUEL OIL CORP.
The Company that Service Bultt. 
35 years of experience. Spėriai con
sideration to religious groups. Call

UL 2-7000
It you want the Best of Service re- 
member ACE FUeL OIL CORP., 
1 Coffey BtreeL Brooklyn, N. Y.

KINGSVVOOD White MU-Pike. 
New Hampshlre aU around camp for 
boys 6-16 yra. BasebelI, golf, erafts, 
baMketball. natūra, nailing. water 
akiing, deep raa fishing, riding telpa, 
tutoring. Renfdent chapiain, 2 numen. 
Fee $560. R. L. Smtth, 120 T Beach 
Avė.. Larchmont, NT, 914 TE 4-5880

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
- i' -' • - . ■ ’ ■ ■ - * ■

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. BICHMGND HILU N. Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai šventėm* 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

S & G MEAT MARKET*
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooldyn II, N. Y. • Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

—— We take all orders spėriai price for Weddings and Parties------
Home-Made Bologna

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE - Insurance

-HAVEN REALTY—
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investarijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 1-AA11

Naujai atidarytas

GROŽIO SALIONAS 
"RŪTA"

ANNA MASILIONIS —diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti. 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir t.t.
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948

Woodhaven 21, N. T.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y

Tel. Vlrginia 6-1800

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus
Asbury Park, N. J. • 7-tos ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788
Svarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 

salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltui — F .T D.

TeL Vlrginia 9-3112

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6. N. Y.
Resid. ILlinois 8-7118(212) GL 6-0200



8 DARBININKAS 1*63 m., kovo 29 d., Nr. 24.

DARBININKAS
NEW YOMOtiš

Vysk. V. Brizgys pereitą sa
vaitgali lankėsi Brooklyne. Ant
radieni, kovo 26, dalyvavo Ku
nigų Vienybės Ne\v York-New 
Jersey provincijos susirinkime 
pas Tėvus Pranciškonus ir pa
darė platų pranešimą apie pa
siruošimus Įrengti \Vashingto- 
ne lietuvišką koplyčią. Po su
sirinkimo išvyko i 40 valandų 
atlaidus Paterson, N.J. Buvo 
apsistojęs pas kun. J. Gurinską, 
Aušros Vartų parapijos klebo
ną New Yorke. Kovo 27 išvy
ko i Putnam, Conn., iš ten ap
lankys \Vaterburi, o penktadie
ni, kovo 29 dalyvaus Naujosios 
Anglijos lietuvių kunigų susi
rinkime Bostone šv. Petro para
pijos klebonijoje.

New Yorko moksleiviai atei
tininkai — Karilė Baltrušaity
tė, Algis Balsys ir Elvyra Ra- 
gažinskaitė — kovo 29 per J. 
Stuko vadovaujamą radiją iš
pildys Kančios savaitei pritai
kintą montažą. Montažą paruo
šė J. Gerdvilienė.

Šv. Pranciškaus tretininkai
Apreiškimo parapijos kongrega
cija ruošia metinę vakarienę 
balandžio 7 Apreiškimo parapi
jos salėje tuojau po pamaldų.

Andriaus Kuprevičiaus pia
no koncertas Town Hali, ko
vo 31, sekmadienį. 2:30 vai. 
popiet. Bilietai dar bus gauna
mi iki sekmadienio pas platin
tojus, o koncerto dieną prie i- 
ėjimo.

Inž. St. ir V. Matyckų nau
jagimis kovo 2 Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje pakrikštytas 
Raimondo-Mato vardu. Krikšto 
tėvai buvo inž. J. Bilėnas ir A. 
Šalkauskienė. S.V. Matyckai jau 
augino du sūnus Joną 4 metų 
ir Edvardą 2 m.

Ona Pajaujienė, gyvenusi 
IVoodhaven, N.Y., mirė kovo
25. Palaidota kovo 28, ketvir
tadienį, iš Angelų Karalienės 
parari. bažnyčios šv. Karolio 
kapinėse.

Magdalena Bogužienė, gyve
nusi Valley Stream, L.I., N.Y., 
75 metų amžiaus, mirė kovo
26. Laidojama kovo 29, penk
tadieni. iš Angelų Karalienės 
parap. bažnyčios šv. Jono ka
pinėse.

New Yorko skautų rėmėjai 
rengia vakarą Atvelykyje ba
landžio 21. piliečių klube Mas- 
pethe. Bilietus į vakarą gali
ma jau dabar užsisakyti pas 
Juozą Andriušį (VI 7-4477). Ha- 
ven Realty vedėją, ir Birutę 
Kidulienę <HI 1-3894).

Išnuomojamas penkių kamba
rių butas su virtuve ii visais pa
togumais. Savininkas priverstas 
išvykti, todėl parduodami ir 
baldai labai žemomis kainomis. 
Teirautis telef. Dl 6-1363.

Adolfo SCHRAGERIO
Vienintelis atstovas Amerikoje šių vokiškų 

svečių kambario spintų

Turime nuolat mūsų sandėlyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas į bet kurią. JAV-bių vietą.

336 East 86th St., N. Y. C.
Tarp 2-os ir 1-os Avenue • TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto Iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak.

Rekolekcijos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje prasideda 
kovo 31 ir truks visą savaitę. 
Vadovauja Tėvas Tomas Žiū
raitis, O.P. Pamokslai bus va
karais 7:30 vai. Visi ateitinin
kai maloniai prašomi rekolek
cijose dalyvauti. Bendra ateiti
ninkų komunija bus Verbų sek
madienį, balandžio 7 d., 11 vi. 
Po sumos komunijos pusryčiai 
parapijos salėje.

LB Cypress Hill apylinkės 
visuotinis susirinkimas Įvyks 
kovo 30 d. 5 vai. vakare, Pra
no Bručo svetainėje 86-16 Ja- 
maica Avė. Nariai, nesuspėję į- 
mokėti solidarumo įnašo galės 
tai atlikti susirinkime. Galima 
ir prieš pasiųsti Apylinkės iž
dininkui adresu: Jonas Šilei
kis 86-09. 96th Str., Woodha- 
ven 21, N.Y. Prašoma susirin
kime kuo gausiau dalyvauti.
Nepaprastoji Ateit. Federacijos 

konferencija šaukiama birželio 
7:9 New Yorke. Be eilinių or
ganizacinių posėdžių, numaty
ta birželio 8, šeštadienį, 8 vai. 
vakare, iškilmingas Mindaugo 
mirties minėjimas, o po to vie
ši šokiai Waldorf Astoria vieš
bučio Empire Room. Būtų ma
lonu, kad tą šeštadieni kitų vie
šų parengimų nebūtų, o visi da-
lyvautume karaliaus Mindaugo 
minėjime. A.F.V.

PADĖKA
Praėjus kovo mėn. 10 d. ma

dų parodai, noriu išreikšti nuo
širdžia padėką visiems žemiau 
išvardintiems, kurie bet kuo 
prisidėjo prie taip didelio paro
dos pasisekimo. Dėkoju mie
loms Komiteto ponioms: S. Ab- 
raitienei, F. Ignaitienei, J. Ma
tulaitienei, O. Valaitienei, M. 
Varnienei, J. Vytuvienei, M. 
Žukauskienei ir taip nuošir
džiai komitetui pirmininkavu
siai A. Kazickienei. Dėkoju iš 
Chicagos atvykusiai dantų gyd. 
P. Vaitaitienei ir iš New Lon- 
don, Conn., L. Mikniutei ir mie
loms nevvyorkietėms modeliuo
tojoms: I. Alksninienei, J. Bu- 
drikytei. F. Dippel, D. Kezie- 
nei, I. Kybartaitei, G. Kumpikai- 
tei, B. Liogienei, M. Motuzaitei, 
V. Paulytei. D. Roževičiūtei, A. 
Sabalienei, V. Sutkutei, G. Ūse- 
lytei ir mažiesiems drąsiems 
modeliams D. Jurytei, R. No
reikaitei, A. Dippel, R. Vilgaly- 
tei ir J. Vilgaliui. Dėkoju prog
ramos vadovei B. Plioplienei, 
muzikinės dalies vadovui V. 
Stroliai, kun. J. Pakalniškiui už 
paskolinimą rekorderio, daili-

Music Associatiori Mountain- 
side, N.J., kovo 24 suruošė 
tarptautinio liaudies meno fes
tivalį. Dalyvavo filipinų, ukrai
niečių. Amerikos indėnų, nor
vegų. lietuvių ir kt. tautiniai 
meno vienetai su dainininkais 
ir šokėjais. Lietuviam atstovavo 
J. Matulaitienės tautinių šokių 
grupė, kuri labai gerai pasirodė 
ir publikos buvo labai šiltai 
priimta.

LIET. MOTERŲ ATSTOVYBĖS New Yorko klubo surengtoje parodoje kovo 24 Apreiškimo parapijos sa
lėje. Iš k. i d. P. Jurkus, E. Kepalaitė, A. Vitkauskaitė-Merker, K. Merker. V. Leskaitienė, E. Kulber, S. 
Plechavičienė, M. Žukauskienė, R. Ingelevičienė. O. Kanaukienė, Eug. Rytienienė, R. Kudmienė, L. Šlape
lienė. Nuotr. V. Maželio.

Gerbiamasis,

Ačiū Tamstai už paskelbtas 
(Darbininkas 1963 kovo 8) kri
tiškas pastabas apie Bostono lie
tuvių tautinių šokių sambūrio 
dalyvavimą Fausto operos pa
statyme vasario 15 ir 23 Bos
tone.

Bet labai gaila, kad pagyręs 
mergaites, neradai gero žodžio 

ninkams K. Žoromskiui ir R. 
Viesului už padovanotus pa
veikslus, p.p. Steponavičienei 
ir Šalinskienei už bilietų plati
nimą. N.Y. lietuviškajai spau
dai ir radijo valandai, garsinu
siems šį parengimą. Ypatinga 
padėka priklauso ponioms, taip 
gausiai suaukavusioms namuo
se gamintus pyragus ir tortus. 
Jų visų dėl vietos stokos neį
manoma išvardinti. Pagaliau 
nuoširdžiai dėkoju ir lietuviš
kajai NY visuomenei, taip gau
siai susirinkusiai į šią madų 
parodą. Tik jų dėka gauta gry
no pelno virš 1000 dol., kurie 
jau pasiųsti per BALFą Vasario 
16 gimnazijai.

Parodos organizatorių, Vas. 
16 Gim. būrelių vadovų, var
du E. Baltrušaitienė

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
SODALIEČIŲ VAKARAS

Kovo 22 8:30 v.v. Apreiški
mo parapijos salėje įvyko jau
nųjų sodaliečių “bunco" ir 
korta vimo vakaras. Publikos 
buvo pilna salė. Svečius suža
vėjo suaukotų daiktų gausu
mas ir jų gražus sutvarkymas. 
Tas visiem sukėlė entuziazmą 
ir visi gausiai parėmė sodalie- 
tes. Sis vakaras iš visų rengtų 
“bunco" žaidimų buvo pats 
sėkmingiausias. Po žaidimų prie 
kavos ir pyragaičių laimėjimam 
buvo paleistas “Mink stole". 
Laimėtoja buvo Josephine Ba- 
glino.

Sodalietės nuoširdžiai dėkoja 
visiems prekybininkam ir au
kotojam už dovanas, taip pat 
nuoširdi padėka visiems atsi
lankiusiems į šį parengimą.

Balandžio 9 St. Catherines 
ligoninėje nuo 9 ryto iki 3 v. 
popiet bus paruoštas stalas su 
įvairiais daiktais, kuriuos paga
mino aklieji. Apreiškimo para-
pijos sodalietės pardavinės ši
tuos daiktus. Vietinė visuome
nė prašoma apsilankyti ir pa
remti šį kilnų darbą.

Viena iš narių

V/AGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai p p.

fteStadieniais iki filmo? pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai dienos
Penktadienį, kovo 29 d. — iki
Trečiadienio, balandžio 3, 1963

Puiki spalvota filmą
“DER PFARRER

VOM KIRCHFELD”
(angliški įrašai 1 

Vaidina
IT. Jacobsson. C. Holm. A. Rosar 

Priedin* filmą
“Der Bettelstudent”

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

ATVIRAS LAIŠKAS K. INDRIUI
vyrams ir jų pasirodymą Įver
tinai štai kaip: ".. .tačiau apie 
jų šokį šiuo kartu geriau nu
tylėti . . . Kiekvienas jų judesys, 
pvz.. apimant šokiui mergaitę, 
primena netašytų jaunuolių ju
desį . . .”

Pradžioje pažadėjai “šiuo kar
tu geriau nutylėti", bet Į savo 
rašto pabaigą nebeištvėrei jų 
neapšaukęs kaž kokiais kone 
laukiniais.

Nežinau Tamstos skonio bei 
nusiteikimo šokiui. Tačiau iš
Tamstos kritiškų pastabų, pada
rytų išskirtinai parinktais “kul
tūringais” išsireiškimais, esu 
linkusi daryti išvadą, kad Tams
ta stokoji ne tik kultūringo žo
džio, bet neturi ir pradinių ži
nių apie ratelio šokį-žaidimą.

Tamsta, metęs žvilgsnį Į mer
gaites, matomai, daugiau į sce
ną nebe žiūrėjai, o nuklydai į 
primityvių aplinką ir pradėjai 
skonėtis kažin kur vykstančio
mis netašytų jaunuolių tąsynė- 
mis. Kad nežiūrėjai į sceną, o 
skonėjaisi kuo kitu, matosi iš 
Tamstos pastabų, nes suminė
jai šokius net ir tokius asmenis 
(viso tris pavardes*, kurių sce
noje nematei, nes jie išviso ne
dalyvavo.

Gal laikysi mane šališka, nes 
gi galėsi sakyti, kad ginu savo 
‘darželi’. Taip, jaunimą aš gi
nu. nes nuo pikto žodžio gintis 
reikia. Piktas žodis ne mokina. 

B ALFO vakare kovo 23, vaidinant “Gatvės vaiką”. Nuotr. P. Ąžuolo.

I: PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE ;
|| VOKIŠKOS SPECIALYBES

ISCHALLER & WEBER
Augščiausios kokybės produktai \N \ \\
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai- •;

— įsitikinsite!riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite

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

(Tarp 85 - 86 g-vių)
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

KRAUTUVES 6
Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 ! 
Flushinge — 41-06 Main Street — III 5-2552 j 
Jackson Hcights — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154 •

o labiau liudija ne labai jau ge
rą mokytojo būdą. Mūsų sam
būris nėra pasiekęs tobulumo, 
jo nei nesiekia, ir mes ne
prašome neužtarnautų pagyri
mų.

Man nedera vertinti, kaip 
mūsų jaunimas atliko jiems 
skirtą (ne kaimiečių, o studen
tų scenai) vaidmenį Fausto ope
roje. Todėl aš pateikiu įverti
nimą kitų, svetimųjų. Štai, 
“The Boston Herald’’, Feb. 16, 
1963 rašė: “. . .The theatrical 
side of the produetion involved 
a large and well managed 
crovvd — including a group of 
Lithuanian dancers who did a 
pleasant turn .. .”

Aš nesižaviu kokiais ‘rok
enrolais’, ir linkėčiau iš širdies 
lietuvių jaunimui savo pasi
linksminimuose juos pakeisti 
valsu ir tautiniais šokiais. Ir 
sutinku su Tamsta, kad “rok- 
enrol” neturi valso takto ir ne- 
apvaldo judesių. Bet labai ir 
labai abejoju, ar Tamsta savo 
rašto tonu bei pasirinktu “kul
tūringumu” būsi paveikęs jau
nimą pamėgti, kad ir “senoviš
kus”, bet gražių ir grakščių ju
desių šokius, kad vyrija (Tams
tos suniekinti jaunuoliai) savo 
gražia laikysena, anot Tamstos 
“tikėjimo”, prilygtų mergaičių 
švelnumui bei grakštumui.

Ona Ivaškienė
Sambūrio Vedėja

40 valandų atlaidai ir reko
lekcijos šv. Petro parapijoje 
bus nuo kovo 29 iki 31.

Šv. Petro parapijos choras 
po didžiojo koncerto, kuris i- 
vyko Jordan salėje kovo 24, 
rengiasi Didžiosios savaitės ir 
Velykų bažnytiniam giedojimui. 
Taip pat intensyviai repetuoja
mos dainos T. Pranciškonų pik
nikui Kennebunkport, Me.

Dr. Anthony L. Kapochy 
pagerbimą rengia So. Bostono 
lietuvių piliečių draugija kovo 
31 5 v. popiet. Jis yra išbuvęs 
draugijos valdyboje be pertrau
kos 32 metus. Bus lietuviška 
vakarienė, meninė programa, 
šokiams gros orkestras. Įėjimas 
— 2.50 dol. Bilietus prašoma 
iš anksto Įsigyti pas valdybos 
narius ir prie klubo baro.

Žalgirio ir Baltijos tuntų 
skautai nuoširdžiai dėkoja vi
siem, padėjusiem suruošti Ka
ziuko mugę ir i ją atsilankiu- 
siem: svečiam, tėvam, tėvų ko
mitetui ir šeimininkėm — Ga
linienei, Venckienei, Kazakai- 
tienei, Starinskienei, Dabrilie- 
nei, Lapšienei, Jakutienei ir k.

Lietuvių liaudies dainas iš
pildys N. Anglijos konservatori
jos dainininkas E. Fannell, ba
ritonas, kovo 28 Brookline bib
liotekoje.

Kultūros klubo susirinkimas 
įvyks kovo 30 d. 7:30 vai. vak. 
Tarptautinio Instituto patalpo
se. Dail. Aleksandra Kašubienė 
iš New Yorko kalbės apie mo
zaikos techniką. Paskaitininke 
savo žodžius paryškins paveiks
lais.
Mirusieji

Po gedulingų šv Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti:

Jonas Staniulionis (kovo 8) 
80 m. Velionis gyveno 27 Do- 
ris Str., Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną ir duk
terį.

Juozas Vinkevičius (kovo 20) 
71 m. Velionis gyveno 438 E. 
4th Str.

Pranas Juodaitis (kovo 28) 
80 m. Velionis gyveno 317 W. 
3-nd Str. Nuliūdime paliko duk
terį ir sūnų.

Visi palaidoti N. Kalvarijos 
kapinėse.

WILLIAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

Tel.: HIckory 1-5220

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental De'icatessen
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue
(kampas S6th Street)
New York 28, N. Y.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEH AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas
F U N E R A L HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned

ALBIN J. B A LTON-B A LTR Ū N AS
Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R ABORTUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S KALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Station) 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčioj nemokamai visose 
miesto dalyse: veikla ventiliacija 

Tel. Vlrsiinia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST.
VVORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

I97 WEBSTER Avė. 
PRANAS VVAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir nakt| 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 5-6434

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus
•

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose. atydžiai iš
pildomo kiekviena pageidavi
mą Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Dircetor

Telefonas: 268 - 5185


