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Prezidentas numato skirti atstovą prie Vatikano?
Prezidentas Johnsonas svars
to sumanymą paskirti oficialu
atstovą ar savo asmeninį at
stovą prie Vatikano. Akcijos

Sumanymą ypačiai remia Humphrey: esąs blogas pasirinkimas sėdėti Amerikai

toje pusėje, kurioje tėra Sovietu Sąjunga ir komunistinė Kinija

už oficialaus atstovo skyrimą
ėmėsi H. H. Humphrey, senato pasilikti Amerikai šioje pusėje
daugumos vado pavaduotojas, su tais dviem didžiausiais.
vienas iš galimų kandidatų į vi
— Humphrey pareiškė, kad
ceprezidentus.
jis visai pritaria buv. N. Yorko
Humphrey pasikalbėjime su -kongresmanui Anfuso, kuris
Journal American samprotavo:
— Vatikanas turi svarbią ro
lę pasaulio reikaluose nuo po
piežiaus Jono XXIII enciklikų
socialiniais klausimais, dar la
biau nuo Bažnyčios susirinki
mo. Popiežiaus kelionė į Šv.

DEL VIETNAMO NESUTARIA: Panašu į Korėjos karą?

Žemę išpopuliarino jį viduri
niuose rytuose; jo autoritetas
didelis lotynų Amerikoje, kur
Bažnyčia rodo iniciatyvą socia
linėm reformom.
— Dabartinė padėtis yra to
kia, kad savo atstovybės ne
turi prie Vatikano tik trys di
džiosios valstybės — Sovietų
Sąjunga, kom. Kinija ir Jungti
nės Valstybės. Kai visos valsty-

bės yra kitoje pusėje stalo,
klaidingas esąs pasirinkimas

Prezidentas Rooceveltas ka- ' buvo nutrauktas.
prieš metus siūlė prezidentui
šalia Humphrey suminėtų
Kennedy skirti savo atsfovą ro pradžioje buvo paskyręs sa
prie Vatikano. Tačiau tada An vo asmeninį atstovą prie Vati tarptautinių motyvų, kurie kal
fuso kalba susilaukė mažai dė kano Myron J. Tayior. Jis iš bėtų už atstovo buvimą Vati
mesio; jis neturėjo palankumo buvo tose pareigose 11 metų- kane, minimas dar rinkimų
Kada prėz. Trumanas norėjo motyvas — esą atstovo skyri
Baltuosiuose Rūmuose..
Apie šį sumanymą nieko ne paskirti oficialų atstovą, protes mas padėty išlaikyti balsus, ku
skelbė dar nei N.Y. Times nei tantai pasipriešino, ir atstova riuos buvo gavęs rinkimuose
vimas Vatikane 1950 iš viso Kennedy kaip katalikas.
Herald Tribūne.

SEN H H humphrey

siūlo at-

stovą prie Vatikano.

Vietnamo klausimu nėra vie
nos nuomonės nei vyriausybėje
nei spaudoje. Toliausiai ėjęs
siūlymas, Lippmanno, Mansfieldo. neutralizuoti Vietnamą vy
riausybėje pritarimo neranda.
Tačiau nėra vienos nuomonės
nė dėl priešingo toliausiai sie
kiančio sprendimo perkelti ka
rą į šiaurės Vietnamą Tokiam
siūlymui buvo priešingas Roger
Hilsman, kurio žinioje buvo to
limųjų rytų politika ir kuris

Nauji mokesčiai nuo kovo 5 dienos
Mokesčių sumažinimo įstaty
mas jau priimtas ir preziden
TARP VATIKANO IR
tas jį pasirašė. Liaukiami nuo
ČEKOSLOVAKIJOS
kovo antros savaitės atlygini
Spaudoje iškilo gandas, kad mai su išskaitymais pagal nau
tarp Vatikano ir Čekoslovaki ją įstatymą. Buvo išskaitoma
jos esąs prieitas susipratimas. 18 proc.. dabar 14.
Čekoslovakija pripažįsta visą
— Mokesčius sumažinus mo
bažnytinių reikalų administra
kėtojų
kišeniuose pasiliks kas
vimą Vatikanui: Vatikanas skirsiąs ir naujus vyskupus; nese mėnuo 800 mil. dol. Preziden
niai iš kalėjimo paleistas ar tas pareiškė viltį, kad jie bus
kivyskupas Beranas galėsiąs paleisti į apyvartą.
grįžti į savo buvusias pareigas.
Čekoslovakijoje iš 14 mil. gy
Boikotas baigtas
ventojų katalikų yra 10 mil.
— Kviečių boikotas po 9 die
Žinią tenka priimti dar kaip
nų vasario 25 baigtas. Prezi
nepatikrintą.
dentas pažadėjo 50 proc. gaben
KRIKŠČIONYS BĖGA IŠ
ti Amerikos laivaisPAKISTANO

pasitraukė. Apsaugos sekreto rodyti. Prezidentas savo spren
rius McNamara mano, kad ka dimo dar neradęs. Jis pasitiki
ras yra pačių Vietnamo gyven labiausiai McNamara ir dėl to
tojų reikalas ir Amerika tik jį siunčia iš naujo susipažinti
paremia juos bei instruktuoja. vietoje.
Per eilę metų jie pakankamai
Prezidento Kalifornijoj
pa
parengti, tad Amerika gali jau reikštą įspėjimą tiem, kurie iš
dalim amerikiečius instruk šalies nori drumsti Vietnamo
torius atitraukti. Dėl to ir nė gyvenimą, spauda vertina kaip
ra vienos nuomonės. Tačiau balioną, kuris patirtų Maskvos
McNamara galvoja, kad atitrau- ir Peipingo reakcijas. Dalis
kimas privers pačius Vietnamo spaudos Vietnamo padėtį pa
valdovus griežtesnių pastangų lygino su Korėjos karu, kada
buvo kariaujamas taip pat tik
defensyvinis karas ir nebuvo
leista gen. MacArthurui imtis
ofenzyvos — persekioti prieši
ninkus! į kitą pusę Yalu upės.

DR. ANTANAS TRIMAKAS

Tremties metu gyveno pran
cūzų zonoje ir buvo Balfo įga
liotinis. Nuo 1949 jau Amerijoje, profesoriavo Seton Hali
universitete
Politiniame veikime reiškėsi
Buvo gimęs 1902.6.19 Taupariuose Biržų ap. Teisių ekono Lietuvoje per Ūkininkų Sąjun
minius bei politinius mokslus gą. Amerikoje buvo iš eilės tre
ėjo Lillio, Grenoblio ir Kauno čias Vliko pirmininkas, o taip
universitetuose. Daktaratą gavo pat Lietuvos Laisvės Komiteto
1930 Lillio universitete. Nuo sekretorius iki 1963 metų.
tada perėjo į diplomatinę tar
Velionis paliko žmoną Jadvy
nybą: 1930-35 atstovybės sek
gą ir du sūnus — Konautą ir
retorius Stockholme, 1935-8 vi Gediminą.
durio Europos skyriaus vedė
Pašarvotas St. Aromiskio ko
jas ministerijoje, 1938-9 atsto
vybės patarėjas Varšuvoje, plyčioje, 423 Metropolitan Av.,
Brooklyn, N.Y. Tel. EV 7-43351939 gen. konsulas Vilniuje.

Dr. Antanas Trimakas vasa
rio 27 rytą savo namuose mi
rė, širdies smūgio ištiktas, su
laukęs 61 su puse metę am
žiaus.

LIETUVOS LAISVES DRAUGAI, kurie prisiminė Lietuvą
Lietuvos nepriklausomybės
ir kuriuos lietuviai prisimins

PREZIDENTAS JOHNSONAS pasirašė vasario 26 mokesčių sumažinimo
įstatymą.

Karas su komunistais ar su Mrs. Nhu?

Iš Pakistano rytinės dalies
— Roger Hilsman, valsty
— Automobilių darbininku
per kalnus pabėgo apie 50,000
unijos, vadovaujamos Reuthe- bės sekr. padėjėjas tol. rytų
krikščionių, daugiausia katali
rio, šiemet turės sudaryti nau reikalam, pasitraukė iš parei
kų, į šiaurinę Indiją. Pabėgo
jas sutartis. Unijos reikalaus gų. Jis buvo pagrindinis planuo persekiojimų, kad musul
35 vai. darbo savaitės, dvi
monų minios nuo sausio mėn.
gubo atlyginimo už antvalanužpuldinėjo jų namus, juos pa
Buvo siysti į šiaurę
džius.
čius išvarė, atėmė gyvulius, tur
— Eastem Air Lines lėktu Karą perkelti į šiaurės Viet
tus ir jaunesnes moteris, apie
200-300 nužudė- Indijoje įsteig vas, vasario 25. pakilęs iš N. namą nenaujas dalykas
Orleans, nukrito į ežerą. Prigė
tos bėgliam stovyklos.
Pietų Vietnamo partizanus
rė visi 58.
siųsti
į šiaurės Vietnamą sugal
KIPRAS — EUROPOS KUBA?
— Ruby byloje dar vis ne vota nuo 1961 vidurio. To siun
Vakarų diplomatai įtaria, kad
timo šalininkas buvęs Rosto
konfliktą dėl Kipro Sovietai no baigta parinkti narius prisie vas. dabar departamente politi
kusiųjų
sudėčiai.
ri išnaudoti ir Kiprą paversti
kos planavimo šefas, kai ten at
savo karine baze Viduržemio
silankė drauge su gen. Taylojūroje Anglijos interesų sfero
ru. Pastarasis siūlė sudaryti
Nuteisė 9 mirti
je kaip Kuboje įsitaisė bazę
pietų Vietnamo stiprią armiją
prieš Ameriką.
— Maskvoje po dviejų mėne ir laimėti gyventojų palanku
sių bylos 9 nuteisti mirti, 4 mą ir pasitikėjimą Preziden
EUROPA IR OSWALDO gavo po 15 metų, kiti’ mažes tas Kennedy pasirinko Taylor
RUBY BYLA
nes
bausmes- Byla buvo dėl planą, o Rostovas buvo perkel
Europos opinijoje preziden
spekuliacinės
prekybos, kurios tas iš Baltųjų Rūmų į valsty
to Kennedy nužudymas nebuvo
apyvarta
3
mil.
dol. Iš 23 teisia bės departamentą.
tik vieno darbas. Taip pat ir
Kelios hgrupės buvo pasiųs
Oswaldo nužudymas. Paryžiaus mųjų 18 žydai.
teisinės spaudos sąjungos pre
— Sovietinė raketa į Vene tos į šiaurės Vietnamą. Bet jos
zidentas Frederick Pottecher, rą pereitą savaitę neiškilo nė nesugrįžo ir nieko apie jas ne
kuris dalyvauja Dalias Ruby iš žemės orbitos. Tau jau šeš žinoma. Teigiama, kad šiaurės
byloje, apklausinėjo fotografą, tas nesėkmingas jų šūvis į Ve Korėjos strateginiai ir ūkiniai
centrai esą toli į šiaurę nuo 17
pagavusį kameroje Oswaldo nu nerą nuo 1961.
paralelės ir juos pasiekti bei
žudymą. Fotografas liudijo, kad
— Kubo* saloje Sovietai nu sunaikinti sunku.
įėjimas į policijos rūsį buvo
griežtai tikrinamas. Jo paties matė įsitaisyti raketų sekimo
patikrinę ne tik dokumentus, stotį. Ji bus per 250 mylių nuo
—- Kipro prezidentas arkivys
bet taip pat ar neturi ginklo. Kennedy Cape, iš kur amerikie kupas Makarios sugalvojo naučiai
leidžia
raketas
Antra, jis matė, kaip Osvvaldo
ją triuką — pasikalbėjime su
veidas pasikeitė, kai jis išvy— Vokietija atsisakė Zanzi- 1^ Monde laikraščiu siūlė, kad
do Ruby Taigi jie buvo pažįs- barą pripažinti, kadangi jis tu- tarpininkauti Kipro klausimu
tami. Tas liudijimas sustiprina ri diplomatinius santykius su imtųsi prezidentas de Gaulle.
europiečių opiniją.
rytų Vokietija.
Nori visus įvelti.

nuotojas departamente pervers
mui prieš Vietnamo preziden
tą Dieni. Pasitraukė tą pačią
dieną, kai tik buvo sudarytas
bendras komitetas, vadovaują;,
mas Harrimano padėjėjo Sullivano, politikai derinti Vietna
me.
VIETNAMO GENEROLAI NO
RI MRS. NHU

sukaktį ir šiemet pagerbė Kon
gresas. Senate, vadovaujant se
natoriui Thomas J. Dodd, mal
dą sukalbėjo kun. J.J. Matutis,
New Haveno šv- Kazimiero pa
rapijos klebonas. Kalbas ligi
vasario 20 buvo pasakę 22 se
natoriai. Atstovų Rūmuose, va
dovaujant kongresmanui Daniel Flood, maldą atkalbėjo
kun- Eduardas Abromaitis, Chicagos šv. Kryžiaus parapijos
klebonas. Kalbas ligi minėtos
vasario 20 buvo pasakę 85
kongresmanai.
Tų Lietuvos laisvės draugų,
kurie jau sužymėti Congressional Record, primintinOs lie
tuviam bent pavardės, kad ži> notume, kam esame skolingi
dėkingumo.
SENATORIAI:
J. Glenn Beall, Mary lando r.,
Daniel B. Brew*ter, Marylando
d., Clifford P. Case, N. Jersey
r., Carl T. Curtis, Nebraskos r.,
Everett AA Dirksen, Illinois
Thomas J. Dodd, Connd.,
Paul H. Douglas, Illinois d-

Vietnamo nauja valdžia va
sario 25 paskelbė reikalavimą,
kad Mrs. Nhu Imtų jai išduo
ta. Mrs. Nhu su vaikais gyve
na Prancūzijoje. Į tą reikalavi
r.,
mą Mrs. Nhu atsiliepė: “Mane
Philip A. Hart Mich. d., Hubert
išduoti? Kokis idiotizmas! Jie
H. Humphrey, Minnesotos d.,
taip daro dėl to, kad iš visų pu
sių yra susikompromitavę ir sa Jacob K. Javits, New Yorko r.
Kenneth B. Keating, N. Yorko
vo vardui išgelbėti negali nier.,
Edward AA Kennedy, Mass.
ko kito padaryti kaip tik puld.,
Thomas H. Kuchel, Calif r.,
ti našlę ir našlučius“.
Frank J. Lausche, Ohio
d.,
Patrick V. AAcNamara, Mich. d.,
— Merylande, Princess Anne
mieste, vasario 26 policija su Lee AAetcalf, Montanos d., John
gaisrininkais ir šunim sklaidė
negrų studentų demonstraciją,
kuri buvo surengta protestui,
kai negrų studentų lyderis ne
buvo įsileistas į segreguotą res
toraną.
— Baliono fondas taikos pre
miją už 1963 metus paskyrė. Jungtinėm Tautom. Fondo gar
bės prezidentai, Šveicarijos ir
Italijos prezidentai, atsisakė iš
garbės pirmininkų, kaltindami.
kad valdyba prasilenkė šu taisyklėm, o Šveicarija užblokavo
bankuose fondo pinigus. Pro
mijos dydis 15L000.

O. Pastere, Rhode Island., d„

— Prancūzija atstatė tvarką
Gabono valstybėje. Pareiškė,
Prancūzijos kariuomenė bus
pasiųsta ir į kitas buvusias Pran
cūzijos kolonijas, jei ten kils
riaušės— Ševiotai įspėjo vasario 25
Ameriką neišplėsti karo į šiau
rės Vietnamą.
— Now Yorko valst. gynėjas
Lefkowitz parengė įstatymą,
kuriuo būtų apsaugoti klientai nuo laidotuvių biurų išnaudojimo.

Clairborne Pell, Rhode įsi. d.,
Abraham A. Ribicoff, Conn. d.,
H. A. Williams, N- Jersey d.,
Milton R. Young, N. Dakotos rKONGRESMANAI:
Carl Albert, Oklahomos d.,
James C. Auchindoss, N. Jer
sey r., William A. Barrett, Pa.
d., Edward P. Boland, Mass, d.,
Mrs. Frances Bolton, Ohio r.,
John Brademas, Ind., d., Wiilliam S- Broomfield, Mich. r.,
Charles A- Buckley, N. Y. d.,
James A. Burke, Mass. d., Ja
mes A. Byrne, Pa. d., William
T. Cahill, N. J. r., Hugh L. Carey, N.Y. d., Emanuel Celler,
N-Y. d., Frank AA Clark, Pa.
d., Glenn V. Cunningham, Ne
braskos r.. Emilio Q. Daddario,
Conn. d.. Paul B. Dague, Pa- r.,
Domi niek V. Daniels, N.J. d.,
James J. Delaney, New York,
d., John H. Dent, Pa. d.,
Steven B. Derounian, N. Y. r.
Edward J. Derwinski, III. r.,
John D. Dingell, Mich. d., Ha
rold D. Donohue, Mass d.,
Thaddeus J. Dulski, N.Y d,
Florence P- Dwyer N.J. r.,
George H. Fallon, Md. d.. Leonard Farbstein, N.Y. d.. Dante
B. Fascell, Fla. d., Daniel J
Flood, Pa. d., Michael A. Feighan, Ohio d.. Samuel N. Friedel, Me. d., Cornelius E. Gallagher, N-J. d., Edward A. Gramatz, Md. d., Jacob H. Glibert,
N. Y. d-, Bemard F. Grabowski, Conn. d.. AAartha W.
Griffiths, Mich d..
Seymour
Halpern, N Y.r., Jame* C. Healey, N.Y. d.. Charle* B. Hoeven,
Iowa r.. Ehner J. Holland, Pa.
d.. Frank J. Horten, N Y. r..
Charles S. Joelson, N.J d.. Mrs
Edna F. Kelly, N.Y. d.. Euge
ne J. Keog, N.Y. d.. John C.
Kluchinski, III. d., Roland VLibonaH, III. d.. John V. Lind*ay, N.Y r, Gtenard P. Lip*comb, Calif. r.. Ray J. AAaddon,
Ind. d.. John W. AMcCermedc,
Mass. d., Jo»*ph AA AAcDede,
Pa- r., Clifford G. Melntyre,,

Me. r., William E. Miller, N.Y.
r., Joseph G. Minish, N.J. d..
John S. Monagan, Conn. d., E.
Bradford Morse, Mass. d., Ab
rakam J. Multer, N.Y- d.. John
AA Murphy, N.Y. d., Lucien
N. Nedzi, Mich. d., James G. O
Hara, Mich- d., Harold C. Ostertag, N. Y. r.,
Edward J.
Pappten, N.J- d., Philip J. Philbin, Mass. d., Adam C. Powell,
N.Y. d., Melvine Price, III. d..
Charlotle T. Reid, III. r-, Hen
ry S. Reuss, Wisc. d.. George
M. Rhodes, Pa. d.. R- VValter
Riehlman, N.Y. r.. Peter W. Rodino N.J. d.. John J. Rooney,
N. Y d.. James Roosevelt, Calif. d., Henry C. Schadeberg,
Wisč. r , Abner W. Sibal, Conn.
r., Fernand J. St. Germain, R.
L. d., William L. St. Onge,
Conn. d., Neil Staebier, Mich
d., Robert Taft, Ohio r.. Herman Toli, Pa. d.. James D.
Weaver, Pa. r. George AA Walhauser, N.J. r. Bob Wilson, Calif. r., C lement J. Zablocki,
Wisc. d.

Connecticut
rekordas
Kongresmanų pavardės ro
do. kad daugiausia atsiliepė ry
tinė Amerikos dalis- Pirmoje
eilėj stovi Connecticut. nes iš
6 kongresmanų visi 6 pareiški
mus ir padarė; toliau eina Ncw
Jersey — iš 15 kongresmanų
kalbėjo 10. Massachusetts iš 12
— 6. Maine iš 2 — 1. New
Yorke iš 41-20. Pennsylvanijos
iš 27-10. Michigano iš 18-5. Illi
nois iš 24-6. Kalifornijos iš 384. IŠ kitų valstybių dar tuo
laiko tarpu buvo pasireiškę
Wisc. 3. Marylandas 2. Indiana
2, Iowa 1. Florida 1. Nebraska
1. R Island l.Oklahoma 1
Tarp atsiliepusiu, berods, dcmokratų yra 58. respublikonų
27, taigi palankumas laisvės rei
kalui eina lygiai iš abiejų didžiųjų partijų.
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Amerikoje sunkiausia yra pasakyti ”Ne!
Amsrtim pinnaujaačžų pro-

Amerikos viduje — amerikie
čių auklėjime, charakteryje ir
galvojime — atsiranda kažkas kierius, kurie žada mums kal
nus, užuot sušukę “ne!”. Kaip
negero, tas tauriausius jų no
pramogos pirkėjai, atleidžiame
rus paverčia niekais.
. tokiam sugadintam lygiui, prieš
Vienas iš tų prabilusių auto kurį net mūsų priešai komunis
ritetų yra protestantų dvasinin tai šiaušiasi ir atmeta (Atrodo,
kas Norman Vincent Peale, ku autorius turi galvoje Chruščio
rio balsą paskelbė Reader’s vui rodytą Amerikoje “Can
Digest.
Can”).
Peale sustojo prie žmonių
Mūsų pirmatakai taip nesi
jam keliamų klausimų: kas nu
elgė. Jie tikėjo, kad nuodėmė
tiko su mūsų moraliau lygiu?
yra; kad žmogus gali ir turi.
Kodėl tarp mūsų tiek daug nubų? Kodėl vaikai daros toki ne-

Atsakydamas į tai, Peale k ta
ria: jis viena žinąs, kad ameri
kiečiai mtmkamon vieton nu
stūmę žodį, trumpį, bnt didelį

Esama daug sričių, kuriose
to žodžio nepavartojame. Kaip
tėvai, vengiame to žodžio bijo
dami, kad vaikam nepatiksime.
Kaip piliečiai, remiame politiKonge teroras tebeina

Konge Kwilu provincijoje va
sario 23 buvo užpulta katalikų
misija. Du kunigai kanadiečiai,
sužeisti strėlėm, gyw išliko tuo
būdu, kad porą valandų išgulė
jo ant žemės, apsimetę esą jau
negyvi, kol namuose siautėjo
užpuolikai. Kiti 15 misijos na
rių pabėgo.
— Amerikos Vaistytai y Orga
nizacijos komisija vasario
24

paskelbė 112 puslapių kaltini
mą Kubai, kad ji rengia agresi
ją prieš Venezuelą. Bet žodžiai
agresorių seniai nebebaugina.

savo gyvenimo. Jie tikėjo, kad
laikai gali keistis, bet moralės
dėsniai nesikeičia. Jie buvo bai
sūs žmonės: per kelias dešim
tis metų jie sukultūrino dykušaulio valstybę. Ir kaip jie tai
padarė? Daugiausia tai sakyda
mi **ne!” Daugeliui dalykų, ku
rie norėjo jiem kebą pastoti,
jie sakė “ne!”. Sakė “ne” —
bailumui, “ne” — išlepimui,
“ne” — išsi^mimui.

Tokiom akim Peale žiūrėjo
i Amerikos praeitį. Ateičiai, no
rint, kad Amerika atsigriebtų
ir atgautų savo galią, Peale nu
rodo tris sritis, kurias jis laiko
kritiškom ir kuriose reikalin
gas tas žodis “ne”.
1. Mes turime išmokti pasa
kyti "ne“ savo vaikam. Ironiš

vojo prieš vergiją vienas. Kai
jam kalbėjo, kad jis ir Mks vie
nas, jis atsakė “Ne, aš nesi
laikysiu prie visų; aš savo ne-

mai, jie nepasitiki savo spren
dimais. Ar jūs manote — taria
Peale, kad tie paaugliai, kurie
pereitą rugsėjo mėnesį išėję iš
savo vaišių, sunaikino namų irengimus, jautėsi tikrai tuo pa
tenkinti? Aš to nemanau. Aš
manau, kad net tada, kai jie
ėmėsi naikinti, jie tikėjosi, kad
kokis autoritetas pasirodys ir
pasakys jiem “ne”.
Jei mes norime išlikti- šiame
atominiame amžiuje, mes, tė
vai, turime išmokti dažniau at
sakyti “ne”. “Ne, aš tavęs ne
vešiu pas draugą, važiuok dvi
račiu”. “Ne. nežiūrėk televizi
jos, o skaityk knygą”.

Jei tie “ne” padarys gyveni
mą kartesnį mūsų jauniesiem,
tai juo bus geriau. Viena iš didžiausię problemę musę am
žiuje, kaip pasipriešinti musę
civilizacijos padariniam ateinan
čioje generacijoje—siekti pra
bangos, vengti pastangų.

2. Antra sritis, kurioje tu
rime atgauti sugebėjimą pasa
kyti “ne”, tai visuomenė, ku
rioje gyvename. Jei matome
ką negero, turime prieš tai pa
sisakyti ... Peale priminė William Lloyd Garrison, kuris ko-

kai skamba faktas, kad vaikai Paštininkus apginkluos nuo ...
dažnai kaip tik nori sulaukti šuny
iš mūsų “ne”. Jie esti laužo
Paštininkam Įtaisys ginklus,
mi silpnumo kompromisų. Jie šaudančius mineralinio aliejaus
desperatiškai norėtų atsiremti ir pipirų mišiniu, šunim gąsĮ ką nors tvirta, pastovu. Jie . dinti. Ginklas veiks per 12 pė
gali atrodyti savim pasitiki iš dų. bet nebus pavojingas nei
paviršiaus, bet kai kyla morali- žmonėm nei šunim Pernai 7,
000 paštininkų buvo šunų įkąs
ti- Ginklai atsieis 90,000 dol.,
bet tai bus pigįęu neš^ Įkąstus

colio: ir aš būsiu išgirstas”. Jo
galingasis “ne’? virto galingu
laimėjimu — vergija dingo..

Tai dvasia, sako Reale, kurią
turime atgauti. O yra per daug
dalykų, kurie kebą nepasiten
kinimą. Vienas tekię dalykę tai
augantis siekimas išstumti iš
vi*ę viešojo gyvenimo sričię
Dievo sąvoką, ant kurios buvo
sukurta ši valstybė.

Peale pasakoja, kaip vienas
jo draugas pastebėjo, kad jo
biznio bendradarbis, labiausiai
patikimas, klastoja sąskaitas.
Jis graužėsi neapsispręsdamas,
ar sakyti ką bendradarbiui, ar
jį išmesti. Kai, Peale patartas,
bendradarbiui išdėjo, kokią ne
garbę daro sau ir savo drau
gam, ir pagrasino, jog kitu kar
tu bus atleistas, bendradarbis
po kurio laiko atėjo padėkoti.
Padėkoti, kad padėjo jam atsi
tiesti.

3. Trečia sritis, kurioje rei
kia pasakyti “ne”, tai savo pa
ties gyvenimas. Tautos moralė,
sako Peale, yra ne kas kita
kaip suma atskirų piliečių mo
ralės. Atėjo laikas atsisakyti
nuo savo piktadarybių teisini
mo tuo, kad “ir kiti taip daro”;
mes turime pasakyti “ne” to
kiais pagundai. Peal pasakoja,
■kaip jo pažįstamos mergaitės
tėvas pateko į kalėjimą už iš
eikvojimus, nes jo žmona rei
kalaudavo vis daugiau pinigų,
o jis negalėjo atsispirti vogimo
pagundai, neg' negalėjo pasa
kyt “ne” savožmonai.

"Nol“ turi tapti laisvęję žma»
misam, "ne!" neteisybėm, 'W
tiram jei...

Tos rūšies žvilgsniu žvelgia
ir kiti, tarp jų ypačiai vysku
pas Fulton Sheen.
Marinos pinigai ir — kurio no
ri juos gauti

Marina Oswald nutraukė su
tartį su advokatu, kuris tvarkė
jos reikalus, ir perdavė advo
katui. kuris tvanko jos vyro
brolio reikalus. Atstatytasis ke
lia civilinį ieškinį, nes pagal su
tartį jis turįs gauti 10 procen
tų Marinos pajamų. O pasku
tinėm dienom italų filmų fir
ma sumokėjusi 75,000 už teisę
jos gyvenimo istoriją rodyti ek
rane.
Oss. Romano, Vatikano laik
raštis, peržvelgęs 500 filmų, ku
rios buvo rodomos pernai Ita
lijoje. pastebėjo, kad tiek daug
šlamšto nebuvo niekad
kaip
pernai. Priešreliginius ir priešmoraiinius filmus laikraštis pa
lygino su atomine energija ir
sakė, kad jie daro nemažiau
žalos kaip atominės bombos
sprogimas. Laikraštis vertino
Federico Fellini filmą “8 ” ir
švedų Ingmar Bergman filmą
“Pragaro žiburiai”.

REZOLIUCIJŲ PRADININKAS GLEN LIPSCOMB (v.) su Lietuvos
konsulu dr. Julium. J. Bielskiu ir Ona Bielskiene iškilmingų pietų metu.

kSnGRSM. GLEN LIPSCOMB
pagerbimu metu
LIPSCOMB pagerbimu
metu lietuvių
lietuvių tarpe.
tarpe. Iš
Iš k.
k. įj

d. prof. dr. Pr. Padalis, O. Bielskienė kongr. Glen Lipscomb, konsulas dr.
J. J. Bielskis, J. Jodelė ir S Paltus. "Nuotraukos L. Kanausko.

Los Angeles pagerbtas kongresui. Glen Lipscomb
Los Angeles, Calif. — “Re

zoliucijas turime pravesti ir jas
pravesime, jei tik visi nuošir
džiai prie to darbo dėsimės,”
—kalbėjo rezoliucijų pradi-

Peale

P. Lipscomb (R.-Calif.) iškil
mingų pietų mętj£ fcįtrae - jo
garbei buvo surengti 1964 va
sario 11 d., 7 vai. vakare puoš
niame Sheraton-West viešbu
tyje.
vimu rūpinasi R- Loewy ir WKongresmano Glen Lipscomb
Snaith bendrovė.
pagerbime dalyvavo virš dviėjų
Šio pavilijono patariamąją šimtų rinktinės publikos. Anot
vadovybę sudaro Bostono kar- kongresmano Glen Lipscomb,
dinolas Richard J. Cushing ir visas tas rezoliucijų žygis galįs
N. Orleano arkivysk. J. Cody. pareikalauti dar nemaža darbo
Pirmininku yra prel. B. Apple- ir pastangų, o jis iš savo pu
gate.
sės padarysiąs viską, kad dar
Visas tas skyrius tilps bend bas būtų apvainikuotas laimė
rame pavilijone, kuris vaizduos jimu. Su Rezoliucijom Remti
JAV auklėjimo praeitį, dabar Komitetu, anot kongresmano
tį ir ateitį.
K. L. J. Glen Lipscomb, eina milijonai
laisvę mylinčių amerikiečių. Vi
sas tas darbas už rezoliucijų
pravedūną turįs būti tęstinas
su dar didesne energija ir už
sidegimu. Komitetas turįs dar
daužau rezoliucijų stengtis iš
gauti. Komitetas turįs įjungti
—4 . šią kovą už Lietuvos, Latvi-

degusi, ji tikr tik ją pa.-

JAV katalikų auklėjimas pašau 1. parodoj
Trys šimtai kvadratįnių pė
dų paskirtą pavaizduoti kat.
auklėjimo pasaulinėje parodo
je New Yorke. Pavilijone bus
vaizduojami kat. auklėjimo tiks
lai ir ką atlieka katalikiškos
mokyklos JAV. Bus panaudoti
spalvuoti paveikslai, magnetofo
nai ir k. Pavilijonui vadovaus
prel. F. Hochwalt, lėšas sutelks
moksleiviai. Pavilijono išplanaLOS ANGELES lietuviai vasari© 16 tokiai© ir panašiais šūkiais buvo pasipuošę savo mašinas. Nuotr. L. Kančausko.

"Z_

OABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvėje.
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesnėms informacijoms rašy-

Kongresmanui įteikta 'plaque'

Lietuvių, latvių ir estų var
du kongresmanui Glen Lipsuž jo nuopelnus Pabaltijo kraš
tų laisvinimo darbe buvo įteik
ta 'plaque' su atitinkamu įrašu.
Lietuvių vardu po trumpą žodį
pagergimo metu tarė: Lietuvos
konsulas dr. J.J. Bielskis, Los
Angeles Alto skyriaus vicepir
mininkas J Andrius, LB Los
Angeles apylinkės pirm. A. Skirius ir prof. dr. Pr- Padalis,
svečias iš Arizonos. Iškilmingų
pietų metu kongresmaną Glen
Lipscomb taip pat sveikino lat
vių ir estų atstovai.
Amerikiečiai pažada talką

“Los Angeles County Republican Assembly” remia rezoliu
cijų pravedimo žygį ir viso
mis išgalėmis prie šio darbo
prisidės,,’ — kalbėjo tos or-

hamton, N.Y., rezoliucijų reika
lu yra parašęs eilę laiškų New
Yorko valstybės legislatoriams,
kviesdamas juos į rezoliucijų j
pravedimo talką.

45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tesi. Orele 5-7711

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų duntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurta
SSSR dalį ........ Licensed by V/O Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

AL 4-5454
• NEW YORK, 3, M.Y, — 39 - Žnd Avenue __
CM 3-2583
• NEW YORK 11, M. Y. — 135 W. l*tt» Street
EV < H52
e BROOKLYN 11, M. Y. — 370 Union Avenue
o BROOKLYN 1, N. Y. — SCO Sutter Avenue
• ATHOU Man. — <1 ML Pleamant Street----------------- CH 9-S245
• BOSTON 1< Mace. — 2Ž1 Shnwmut Avenue------------- Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mm. — 356 Wect Brondway .... TeL 268-0068
• BUFALLO I, N. Y. — 332 Fillmore Avenue-------------- TL 6-2674
e CHICAGO 22,1IL — 2222 W. CMcogo Avenue --------- BR 8-6866
e CHICAGO 8, UL — 3212 So. HaMeto Street---------- WA 5-2737
• CLEVELAND 13» OMo — 904 Llterary Road---------- TO 1-1068
• OETROIT, Midi. — 7300 Mietegan Avenue ........... — VI 1-5385
• GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge SL, N,W.....„ GL8225S
• HAMTRANCK. MIc*. — 11333 Jo*. Campau .. ......... TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. —. 200 Frantdin Avn Tel. 2338030, 2460215
--------------------. — 762
------------- - Avė.
-- 2-4685
• IRVINGTON
11, N.J.
Springflelo
------- ES
• VOUNGST0WN 3, Ohie — 21 Fifth Avenue------------ R» 3-0440
• YONKLRS, N.Y. — 555 Nepgerban Avė ..................... GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, CeHf. — 900 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2884
• LAKFWOOD, N. J----- 128 - 4tb Street----------------------- FO
3-17B7
o NEWARK X N. J. — 428 SprlngfleM f
to
• NEW HAVEN, Conn.
506 Conoteoo
MU
• FATER8ON 1. te. J. — «0 Moto Street
© 0A8RAIC. N. J. — 17S MarlrM Street
© OMH AOOIPMIA 93,
_ U| W. OI
© PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Canon Street .........
HU 1-2750
• IAN FRANCISCO. C«IW. — 2076 Sutter Street -------- Fl 6-1571
o WATER8URY, Conn. — 6 John Street------------------- PL S47SS
o tfORCESTER, MM. —■ 174 MiHbury Street ------------ 8W 8 2888

jos ir Estijos laisvę visas gali
mas jėgas šiame krašte.

— Kun. J. Grabauskas, Bing-

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

Visuose mūsų skyriuose Jė® rasite dideŲ pasirinkimą medžiagų
moteriškiems ir vyrilkiema drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs pJtto gauti ir kitokiu reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo-

Iškilmingai pagerbtas rezoliuciję pradininkas kongresmanas
Glenard P. Lipscomb Los An
geles mieste

KONGR. GLEN LIPSCOMB įteikiama plokšti jo pagerbimo meto. Iš k. į
d. J. Andrius, S. Kungys, R. BureikienS, kongr. Glen Lipscomb, J. J. Jodelienš, J. Kojelis, R. Bareika ir A. Dabšys Nuotraukos L Kaniausko.
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K»l.»4 WW0. O*.
Nuotraukoje matosi S. Pattua, L. valiukas. O. Bielskiene, kongr. vien
Lipscomb, Pat Miltt. konsulas dr. J J. Bielskis ir k.

— Saulius Vydas, Ann Arbor, Midi., Lietuvių studentų I
klubo (University oi Michigan) ,
pirmininkas, rašo Rezoliuci
joms Remti Komiteto vadovy
bei: “ .. .Esame parašę eilę Ir
laiškų rezoliucijų reikalu Michi- !
gan valstybės legislatoriams
Washingtone... Tikime, kad
greitai pavyks vieną iš rezoliu
cijų pravesti.. ” Ir kiti studentų vienetai turėtų pasekti
Sauliaus Vydo vadovaujamo
klubo pėdomis.

— Kun. A.F. Janiūnas, Boston, Mass.. rašo Rezoliucijoms
Remti Komiteto
vadovybei:
. Siunčiu auką ir prašau siun
tinėti savo biuletenį — News
Bultetin ..." Komiteto biulete
nis siuntinėjamas visiems, ku
rie tik duoda savo adresą. Tuoreikalu rašyti: Mr. R. Bureika,
4109 Tracy Street, Los Ange
les. Calif, 90027. Biuletenis lei
džiamas angliškai ir prieina
mas visiems: lietuviams, lat-

HkiečiamS-

ganizacijos prm. ChuckFabian
Pagerbime dalyvavo ir tarė po
trumpą žodį: California
Republican Assembly pirm. Bill
Nelligan (iš San Francisco), res
publikonų partijos centro komi
teto narė Mrs. Pat Hitt, Los
Angeles, apskrities respubliko
nų organizacijų koordinato
rius dr. M. Boyce ir kit.
Tarzanas pagerbime

Į kongresmano Glen Lips
comb pagerbimą buvo atvykęs
filmų aktorius Johnny Weissmuller (filmų Tarzanas) su žmo
na, filmų ir televizijos aktorė
Narda Onyx-Virand su vyru,
mūsų krepšininkas Pranas Lubinas su žmona ir k. Pagerbimo metu solistai Birutė ir
Rimtautas Dabšiai padainavo
ketvertą dainų (porą lietuviškų
ir porą angliškų). Akomponavo
kompozitorius Bronius Budriūnas. Visai vakaro programai
vadovavo Leonardas Valiukas.
“Tikrai karališkas, parengi
mas,” — kalbėjo amerikietis
dr- M. Boyce, atsiliepdamas
apie kongresmano Glen Lips
comb pagerbimą.
cc.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europa. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
2000rchardSf.

Tel. AL 44319

New York 2, N. Y.
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SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR. SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
IšpudavimM nepaprastai žemom URMO KAINOM
atraižą vflnonės medžiagos - importuotos

ir vietinės —

3-jose krautuvėse

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Čor. OELANCY, N.YA.

KRAUTUVES ATVIROS KASDI1JN IR SKKMADIKNTATS,
USKTRUS •MTADOENIUS, NUO » RYTO IKI 6:30 ’ AK

Vattootl BMT išlipant Inex 8traeL keltie elevatorium i virtų.

DARBININKAS
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1964 m., vakario 28 d., nr. 15-

Stiprinama kova su religija Sov. Sąjungoje
Sovietų Sąjungos komunistų
partija pradėjo naują stiprią
antkeli tinę akciją, vykdydamapartijos teoretikų konferenci
jos, įvykusios Maskvoje 1962
gruodžio mėn., nutarimą: prieš
galutinį komunizmo įgyvendi
nimą (tai turi būti įvykti 1980)
reikia, baigti su “religinėmis at
gyvenomis”. Pagal ideologinių
problemų žinovo Leonido lljičevo pranešimą, tos “atgyvenos”
esą dar gana gajos ir apimą
daugelį sovietinių darbininkų.
Kovai su tais “atžagareiviais”
š.m. sausio mėn. kompartijos
centrą komiteto nutarimu bu
vo įsteigtas "Mokslinio ateizmo
institutas", kaip židinys visam
antireliginiam darbui visame
krašte.
Antireliginė propaganda, ku
rią suintensyvinti buvo nuta
ręs XXII kom. partijos kongre
sas (1961 spalių mėn.), neat
nešė lauktų vaisių ir partijos
vadus nuvylė. Spaudoje vis
dažniau buvo rašoma apie įvai
rių antireliginės propagandos
priemonių nesėkmingumą; ieš
kota priežasčiųPereitais metais “Pravdoje”
tilpo ilgas straipsnis, kuriame
nusiskųsta, kad politinių ir
mokslinių žinių skleidimo drau
gija, surengusi vien tik Gudi
joje virš 20,000 paskaitų anti
religinėmis temomis, jokios įta
kos neturėjo nei katalikam nei
pravoslavam- Jų veikla Gudijo
je liko gyva ir intensyvi.
“Komsomolskaja Pravda” nu
siskundė. kad Vladimire (190
km. nuo Maskvos) stiprėjąs re
liginis gyvenimas: bažnytinių
krikštų 1961 ten buvę daugiau
negu 1960. "Dauguma tėvų, ku
rie nešė savo vaikus krikštyti,
buvo jauni, o kai kurie net
komjaunuoliai". Vieno fabriko

komjaunuolių sekretorius pa
krikštijęs savo vaiką. Tai pa
daręs ir statybininkų komjau
nuolių sekretorius Vladimire.
Viename kolchoze šeši jaunuo
liai (tarp jų ir komjaunuolių
sekretorius) susituokę bažnyčio
je. Tokių faktų atsitiko ir kito
se Sov. Sąjungos vietose.
Sovietinė spauda, pranešinė
dama tokius “gėdingus” faktus,
ieško tos nesėkmės priežasčių
ir nurodo, kad čia kaltas:
1. Didesnės dalies vietos par
tinių organizacijų neveiklumas.
Jos neišvystė stipresnes anti
religines propagandos, užmer
kė akis tikėjimo atstovų veik
lai.
2. Ateizmo propagandistų
nekompetentingumas. Jie daž
nai neturi tinkamo pasirengiir reikiamo gabumo atsikirsti
moksliškais argumentais.

3- Kai kurių ateizmo skleidė
jų per didelis uolumas, nu
kreiptas prieš bažnyčias ir ti
kintuosius, kas iššaukia prie
šingus rezultatus-

4. Daugelių atvejų nepaisy
partijos nurodymų ir pro
pagandos metodų.
mas

“Mokslinio ateizmo institu
tas” turėsiąs pašalinti tuos Ins
tituto uždavinus ir priemonės
buvo aptarti kompartijos sekre
toriato. Leonidas Iljičevas “Ko
munisto” žurnale (1964 m. sau
sio mėn. nr.) sušuko, kad anti
religinė akcija turinti galuti
nai išrauti ir sunaikinti religi
nes praktikas visame krašte,

nes skaičius asmenų, kurie dar
praktikuoja religiją, yra gana
aukštas”. O kaltas ne kas kitas,
kaip Josifas Stalinas, kuris ve
dęs labai “silpną” antireliginę
politiką.

Ideologinės problemos specia
Vadinasi, Stalinas “silpnai”
veikė, kai sunaikino katalikus listai siūlo vengti kovoje su re
Sov- Sąjungoje, kai išvystė ligija smurto, kad “neužgautų
prieš Bažnyčią, kunigus ir ti tikinčiųjų jausmų”, įvesti mo
kinčiuosius terorą Lietuvoje, kyklose privalomą ateizmo kur
kai ir pravoslavų vyskupai, ku są, pagilinti propagandą jauni
nigai žudyta, kimšta į kalėji mo tarpe Ideologinės sekcijos
mus ir į Sibiro koncentracijos sekretoriatas numato: .
stovyklas. Tiktai karo metu,
1. Suorganizuoti specialias
norint patraukti
pravoslavų mokslinio ateizmo sekcijas uni
Bažnyčią į kovą su hitleriniais versitetuose ir pedagogikos ins
vokiečiais, sustota naudoti te titutuose.
roro priemonės. Dabar atėjęs
2. Įvesti privalomas ateizmo
laikas griebtis vėl naujo Chruš pamokas universitetuose, me
čiovinio teroro.
dicinos, agronomijos ir pedago
kituose
Tame pačiame “Komunisto” gikos institutuose;
numeryje Iljičevas puola bap aukštojo mokslo institutuose to
tistus,
adventistus,
Jehovos
kie kursai rekomenduojami,
liudininkus. Pastarieji, nors ibet neprivalomi.
statymai draudžia, veikia slap
3. Masinė gamyba dokumen
tai, kaip ir Ukrainos unitai. 11- tinės antireliginės medžiagos.
jičevas duoda šiek tiek statis
4. Organizuoti laisvus paskai
tikos: 70 procentų jų narių
yra virš 40 metų ir iš jų 75 tų ciklus, konferencijas apie
ateizmą Įvairiom organizaci
proc. yra moterysjom, kurioms priklauso daugu
ma piliečių.
5. Steigti užmokyklinio ateis
tinio darbo ratelius visose pra
džios ir vid. mokyklose, kur
vaikai galėtų susipažinti su įvairiais ateizmo atžvilgiais, va
dovaujami mokytojų, globoja
mi partinių organizacijų.
6. Pakeisti civilinėmis apeigo
mis religinės šventės ir apei
gas. kurios dar yra plačiai pa
plitę. ypač kaimo žmonių tar
pe.
Institutas treko nacio neišgalvcjo, ko nebūtų buvę iki
šiol bandyta. Netrūko paskaitų,
kursų, konšerencii”.
kitokių
“priemonių". Ukrainoje specia
liuose ateizme- kursuose 19621963 metais dalyvavo apie 150.
000 asmenų- Lietuvos kom. par
tijos vadai gyrėsi, kaip kasmet
Lietuvoje skaitoma apie 100,
GALILEO GAULEI
000 Didesniuose miestuose įkos tėvą, kuris šiuo metu steigti "santuokos namai", pa
yra aktualiausias, svarbiausias, našūs į dideles krautuves, kur
kaip elektroninių smegenų (el- jaunavedžiai gali rasti viską,
eotronic brain) atradėjas, pa kas reikalinga vestuvėms: jau
noji — baltą suknelę, jaunasis
grindėjas.
Šioj srity šiandien vyksta į- — juodus batus, užsakyti ves
temptos pasaulio protinių ga tuvėm salę, šokiams orkestrą,
liūnų lenktynės gaminant elek net ir atskirą kambarį. Bet tai
trinius sąvedžius (ei. compu- tik rodo, kad religijos šaknis
ters), nes su jais žmogus užval išrauti ne taip jau lengva, nes
jos giliai įsėdę žmogaus širdy
dys pasauli.
Atominė energija, kurią ma je.
Vatikano organas L'Osservasės žino iš Hirošimos realybės,
jau yra elektroninių smegenų tere Romano", pasisakydamas
— automatų, sistemų, mašinų dėl “Mokslinio ateizmo institu
šešėlyje. Kas arčiau seka šiuos to” Maskvoje, rašo: “Ateistinė
Įvykius, tai mato.
propaganda, nuoseklus bažny
Galileo Galilei yra didesnis čių uždarinėjimas, kur jos dar
už juos visus, nes jis padėjo veikia, seminarijų uždarymas,
pagrindus ir sudarė sąlygas visokie varžymai, kurie užsmau
jiem visiem išaugti ir būti ger gia bet kokią dvasiškijos veik
biamais.
lą, persekiojimai ir spaudimai,
Galileo Galilei era tęsis, kol kurie trukdo net pripažintą kul
žmonija bus gyva, o kitos eros to lapiegų) laisvę, rodo, kad vi
yra (ir bus) tik jo eros padali sa tai yra pagrindinė, nepakei
niai. poskyriai.
čiama komunizmo dogma. Iš to
A. Ignaitis, D.F. reikia daryli išvadą, kad tikra

GALILĖJAUS SUKAKTIS
Vasario mėn. sukako 400 me
tų, kai žmonijai gimė didysis
visų laikų žmogus — fizikas,
astronomas, mechanikas, mate
matikas, naujųjų gamtos moks
lų grindėjas, kuris pakeitė se
nąją mintijimo kryptį nauja,
kuri ir dabar laikoma teisinga.
Jis laikėsi Koperniko pasaulė
vaizdžio. kad žemė sukasi ap
link saulę, o ne atvirkščiaiViso pasaulio spauda plačiai
apie jį rašė ir daug kas prikai
šiojo krikščionybei, kad ji bu
vusi kalta, jog tas didysis moks
lininkas ir naujos eros kūrėjas
vos-nevos. nuteisus inkvizicijai,
nesudegintas ant laužo. To me
to popiežius Urbonas VELI jau
nuteistą užstojo ir net kalėji
mo bausmę pakeitė namų areš
tu. Mat jo skelbiamos mintys
buvo piktnaudojamos. kas anuo
metu, kai siautėjo inkvizicija
ir skundikai, kėlė didelį sąmy
ši
Mokslo pažangos atžvilgiu
yra skiriamos keturios didžio
sios eros: ugnies, kurią esą iš
dangaus pavogęs ir žmogui pa
dovanojęs graikų mitologinis
didvyris Prometėjus: dvasios
(Mozė-Kristus). elektros (Faraday ir kt) ir kibernetikos —
nuo 1948 (Norbert Wiener ir
kt.)
Galileo Galilei buvo didesnis
ir už Nevvtoną. kuris “homo ge
nius superavit” I žmogiškąjį ge
nijų viršijo): buvo didesnis ir
už .Albertą Einšteiną (mirusį
1955), kuris erdvę ir laiką nusimbolino (nuprasmino), dides
nis ir už N. Wiener, kiberneti-

Pratęsta 10 dienų

SV. ANTANO gimnazijioje suorganizuota tautinių šokių grupe kuriai vadovauja Ona IVaškienė. Iš k. j J. Si
paila, S. Rastenis, R. Gudinskas, K. Mačiulaitis, š. Gavelis, A. Bagdonas, V. Valaitis, G. Miceika.

PRIĖMIMAS LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE
Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo metinių proga, Lie
tuvos atstovą J. Kajecką svei
kino valstybės sekretorius, pasekretorius, pavaduotojas, pa
dėjėjai ir eilė kitų aukštų Vals
tybės departamento pareigū
nų. Taip pat sveikino diploma
tinio korpo dekanas, Nikaragos, Australijos. Burmos. Kam
bodžos. Laoso, Uragvajaus bei
kitų valstybių ambasadoriai, ku
rie atsilankė į Lietuvos atstovo
ir ponios O. Kajeckienės su
rengtą priėmimą Lietuvos pa
siuntinybėje Vasario 16.

Priėmime dalyvavo Valsty
bės sekretoriaus žmona Mrs.
Dean Rusk, protokolo šefas
ambasadorius Angier Biddle
Duke su žmona bei eilė aukštų
protokolo skyriaus pareigūnų,
Rytų Europos reikalams direk
torius Harold C. Vedeler su
žmona ir k. Svečių tarpe buvo
senatorius Clairborne Pell (iš
Rhode Island) su žmona ir At
stovų Rūmų narys William T.
Murphy su šeima.
Iš diplomatinio korpuso da
lyvavo Nacionalinės Kinijos,
Korėjos, Kipro, Laoso, Mada
gaskaro ambasadoriai, Vietna
mo bei Portugalijos atstovai,
marksistinė-leninistinė
bend
ruomenė turi būti bendruomtnė be Dievo, kur nėra vietos
jokiom religinėm vertybėm. Ge
ras marksistas turi būti bedie
vis. Neseniai įkurtas institutas
dar kartą patvirtina, kad ateiz
mas yra komunistams paskuti
nis mokslo žodis ir būtina sąly
ga įgyvendinti tikrą komunis
tinę bendruomenę”.
Dr. J. Sav.

ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS

du Vokietijos ambasados parei spaudos atstovai, keletas profe
gūnai, Kanados ambasados pa sorių iš Washingtone esančių
tarėjas, Latvijos atstovo prof. universitetų, gausūs lietuvių
A. Spekke žmona ir Latvijos būrys, estų bei latvių kolonijų
pasiuntinybės patarėjas Dr. A. atstovai.
Dinbergs su žmona.

Į priėmimą atsilankė apašta
liškojo delegato atstovas kun.
dr- P.P. Silvinskas, VVashingtono arkivyskupo pavaduotojas
..vyskupas Hannan, Katalikų uni
versiteto rektorius Mgr- W.J,
McDonald, Sv. Mato katedros
rektorius Mgr. J.K. Cartwright,
Marijos šventovės Washingtone direktorius Mgr. Grady, JV
senato kapelionas Fred Harris,
kun. kleb. J.J. Matutis (New
Haven), kleb. kun. Edw. Abro
maitis (Chicago) ir eilė kitų
dvasiškių.
Be to, ■ priėmime dalyvavo
velionės John Foster Dulles
našlė ir jo sesuo Mrs. Elenor
Lansing Dulles, vyr. teisėjas
McGuire su žmona, teisėjai
Jackson ir Malloy, viceadmirolas Baker, generolas Erskine,
buvęs Kubos ambasadorius Guil
lermo Beit, keletas Amerikos
Balso pareigūnų bei Pabaltijo
kraštų skyrių vedėjaiPriėmime taip pat dalyvavo

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Alantas — DEVYNI
DRAMOS VEIKALAI (Buhalte
rijos klaida, Aukštadvaris, Uo
gučio šaltinėlis, Visuomenės
veikėjai, Šiapus uždangos, Są
mokslas prieš savuosius, žo
džiai iš anapus, Penkios minu
tės prieš dvyliktą, Kyla vėtra
ūkanose. Išleido Srovė Chicagoje 1963 metais, 385 psl-, kai
na nepažymėta.
LIETUVOS PAJŪRIS, nr. 34. Išeina keturis kartus per me
tus. Leidžia Kanados Mažosios
Lietuvos Bičiulių
Draugijos
Centro Valdyba. Vyr. red- A.
LymantasŠALTINIS, nr- 1. Leidžia šv.
Kazimiero draugija Londone,
redaguoja kun. S. Mautlis, MIC.
iliustruotas, 34 psl.
Vyt-

KARYS, nr. 2, leidžia L. V.
5. Ramovės New Yorko sky
rius, redaguoja Zigmas Raulinaitis.

PUIKI PROGA —

Artinasi Prisikėlimo šventė — Velykos!
Suteikite džiaugsmo savo šeimai, draugam bei pažįstamiem! . . .

Dovanokite

LIETUVOS KANKLES
Pirmutinė pasaulyje kanklių muzikos plokštelė. įgrota Clevciando
Lit. Vysk. M. Valančiaus mokyklos kanklių ansamblio, vadovaujamo
Onos Mikulskienės.
Keturiolika grynai lietuviškų melodijų’
Užsakymus, kartu su money order ar čekiu siųskite:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 RENVVOOD AVENUE.

Sumažintos kainos visiems vokiškiems HI-FI ir TV

EUCLID, OHIO, 44119

KAINA:

STEREO $4.95

MONO $3.95

ŠIS STEREO
DABAR TIK
$219.50

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

JŪS SUTAUPOTE

$120

(Licensed by VnesposyHorg LSSR)
LABAI patikima ir vadovaujanti firma Jungtinėse Vals
tybėse, turinti daug patyrimo siunčiant dovanų siuntinius
Į visas USSR dalis. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Visi
siuntiniai apdrausti. Gavėjas nieko nemoka. Skyriai svar
besniuose miestuose. Visi mūsų skyriai turi sandeliuose
pasirinktinai aukštos kokybės prekių dovanoms žemomis
kainomis. Del nemokamų informacijų ir kainoraščių susi
žinokite su bet kuriuo mūsų skyrium.
JŪS taip pat per mus galite užsakyti savo giminėms ir
draugams daiktus, gamintus Sovietų Sąjungoje, kaip tai:
automobilius, šaldytuvus, televizijos aparatus, siuvamas
mašinas ir 1.1. Jūs čia apmokate pilna dovanos kaina Pri
statymas garantuotas.
DEL pilnų informacijų rašykite ar skambinkite vyriau
siai Įstaigai —

BLAUPUNKT
AM - FM - 2 trumpos bangos - Stereo Phono
6 garsiakalbiai - Pilnai uždar. durimis dėžė.

Garantuota mūsų Štabo 12 vokiečię išmokytų mechanikų

GERMAN HI-FI
tei.efunken-sabagrundk;
YORKVILLE — 245 East 86+h Street — Tel. Fl 8-9750
NEW YORK — 1574 Third Avenue (89th) — EN 9-3366
BROOKLYN — 58-24 Myrtle Avenue — EM 6-5450

45 West 45th Streef
Telefonas Cl 5-7905
New York 36, N. Y.

Mes taisome vokiečių ir amerikiečių gamintus
High Fidelity ir i juostas užrašomus aparatus.
SNIEGUI iškritus.

Nuotr. V. Maželio

Room II01

1964 m., vasario 28 d., nr- 15.

DARBININKAS
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Ieško tarp išeivių talkininkų

VASARIO 16 MINĖJIMĄ

Iš dr. B. Matulionio kalbos New Yorke minint Vasario 16 (2)
Dabartinis Lietuvos okupan kad mes neskelbtume apie mū gaus pagrindinių teisių panai
tas. kolonizuodamas ir rusin sų žmones, kankinamus kalė kinimą, visą Lietuvą paverčiant
damas Lietuvą, neišleidžia iš jimuose, apie mūsų ūkininkų dideliu kalėjimu, kuriame pri
akių ir lietuvių išeivių laisvaja baudžiavų kolchozuose ir sov- visę maskolių šnipų, sekiojan
me pasaulyje. Okupantas norė chozuose, apie jų neišbrenda čių kiekvieną lietuvio žingsnį.
tų mus nutildyti, kad mes pa mą vargą ir skurdą, apie tikin
Bet mes okupanto seklius ir
sauliui nešauktume apie masi čiųjų niekinimą ir persekioji šnipus greit atpažįstam. Dėl
nius mūsų tautiečių, — viso mą, apie Lietuvos turtų grobi to okupantas dabar griebiasi ki
kio luomo ii- amžiaus vyrų ir mą, apie maskolių kalbos bru tokio ginklo prieš mus: melo ir
moterų. — trėmimus į Sibirą kimą į mūsų mokyklas ir įstai klastos. Okupantas ieško mūsų
ir vergų darbo kacetus. Oku gas. apie Lietuvos istorijos bar tarpe mokytų pakvaišėlių ir
pantas norėtų mus nutildyti, barišką falsifikavimą, apie žmo- tempia juos sau i talką. Ir jau
tokių vieną kitą radęs ir įkin
kęs sau į darbą. Šitie mokytie
ji, kartais net ir diplomuoti,
dar neoficialūs okupanto talki
ninkai. užsivožė lietuvio patrio
to kauke, jau išdrįsta ir mūsiš
kėje spaudoje prabilti, kad Lie
tuvos laisvinimo akcija esanti
pasenusi, atgyvenusi komedi
ja; kad apie Lietuvos laisvinimą
kalbos esančios atsilikusių, su
stingusių ir su gyvenimu ne
spėjančių į koją eiti senių kal
bos. Šito stiliaus naujieji ir.
kaip jie save vadina, pažangie
ji išminčiai kartais mėgina at
sargiai prasitarti, kad ne apie
Lietuvos išlaisvinimą ir jos ne
priklausomybę reikia kalbėti,
bet apie dabartinės Lietuvos
taikų sugyvenimą su didžiuoju
kaimynu, atseit su dabartiniu
Lietuvos okupantu. Jie išdrįsta
skelbti lietuvių provakatorių
tvirtinimus, kad maskolių įvyk
dytos deportacijos į Sibirą ir
masiniai nekaltų žmonių išžu
dymai Lietuvoje nė iš tolo ne
galį prilygti tiems nuikaltimam
ir žudymam, kuriuos Lietuvoje
įvykdę “patys lietuviai". Pa
KUN. DR. V. CUKURAS kalba Vasario 16 minėjime Bridgeport, Conn.
gal juos, kruvinieji okupanto
Nuotr. A. Mitkaus
darbai Lietuvoje tik mažmožis,
palyginus su pačių lietuvių pa
darytais nusikaltimais. Tai yra

LIETUVA DABARTINIAME SKAUSME
Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mas prasidėjo vasario 16 d. 10
vai. ryte mišiomis šv. Jurgio
bažnyčioj. Kun. J- Kazlauskas
meldėsi už Lietuvą giedotomis
mišiomis. Jį papildė kun. J.
Juškevičius lietuvišku ir ang
lišku pamokslu. Jis ragino lie
tuvius melstis už tėvynę, dirb
ti dėl jos ir jai aukotis: ''Mū
sų pareiga aukotis savo ken
čiančiai tėvynei". Mišių metu
giedojo choras, vadovaujamas
vargonininko A. Stanišausko.
Bridgeport, Conn. —

Po pietų iškilmingas minė
jimas įvyko jaunų vyrų klube.
Kun. dr. V- Cukuras, pagrindi
nis kalbėtojas, realiai nupiešė
liūdną padėtį dabartinėj Lietu
voj Lankantieji Lietuvą mato
tik jiems paruoštus žmones.
Ne vienas nemato to, ko nenori
komunistai- Tikrovėje viskas
paremta teroru. Gerai tai įro
do prof. Barghoorno areštavi
mas. Šis žmogus yra rimtas
mokslininkas. Jis žino sovietų
sistemą,, o tekių sovietai negali
pakęsti.
Kalbėtojas pažvelgė į dabar
tinę bažnyčios padėtį Lietuvo
je. Didelė dalis bažnyčių užda
ryta. Bažnyčios
naudojamos
sandėliam, šokių salėm, muzie
jam. Kunigai persekiojami. Jie
negali vaikų mokyti religijos.
Taip pat negali vaikų mokyti
religijos ir tėvai. Jei tėvai mo
ko religijos, nustoja darbo.
Prieš karą buvo Lietuvoje 10
vyskupų. Dabar nėra nei vie
no. visai laisvai einančio parei
gas. Iš trijų vyskupų du laiko
mi ištremti už savo vyskupijos.
Kunigų padėtis yra nepavydėti
na. Geram kunigui be galo sun
ku. nes jį persekioja bei kilno
ja iš vietos į vietą Prieš atkė
liau! i naują parapija, jį visaip
apžmeižia spaudoj ir susirinki
muose. kad žmonės iš anksto
blogai apie jį manytų. Kunigus
kilnoja ne vyskupas, bet kulto
komisaras — bedievis.
Po paskaitos buvo meninė
dalis, kuria išpildė lietuvių
bendruomenės nariai. Gyvasis
paveikslas sujaudino neviena.
Matėsi ‘ Lietuva" dabartiniame
skausme ties savo sūnų kapu.

Vaizdelį surežisavo R. Barienė.
Tautinių šokių grupė, vado
vaujama A. Domeikaitės, pašo
ko Kalvelį ir Kubilą, pritariant
A. Baranauskui akordeonu. Ši
tos grupės organizavimo dar
bus atliko D. Janiūnaitė- Mai
ronio dainų pynę sudainavo L.
B. choras.
Minėjimo oficiali dalis už
baigta giesme “Apsaugok Aukš
čiausias" ir JAV bei Lietuvos
himnais.
Salėje buvo apie 150 žmo
nių. Susirinkusieji atstovavo
visom kartom: seniai atvyku
siem. naujai atvykusiem, čia gimusiem. Buvo ir visai jaunų
veidelių- Svečių tarpe buvo ma
lonu matyti parapijos kleboną
kun. J- Kazlauską ir vikarą
kun. J. Juškevičių, daug ■vieti
nių ir apylinkių lietuvių. Taip
pat buvo naujasis vyskupo sky
riaus vedėjas Algis Mitkus su
žmona Birute ir vaikais.
Nemažai surinkta aukų, ku
rias L.B. Valdyba pasiųs Altui
ir Tautos Fondui.
r.

niekšiškas melas ir atpildo šau
kiantis nusikaltimas visai lietu

vių tautai, kai maniako Hitle
rio žmogžudiški nusikaltimai
mėginami primesti visai lietu
vių tautai, rodžiusiai kietą re
zistenciją Hitlerio užmačioms.
Maža saujelė perša mums va
dinamąjį kultūrinį bendradar
biavimą su okupuota Lietuva.
Mes jau seniai bendradar
biaujame, okupanto talkininkų
neraginami, tiktai bendradar
biaujame įmanomu būdu. Ra
šome laiškus, siunčiame siunti
nius. jei tik žinome žmonių, ku
rie išdrįsta priimti mūsų laiš
kus ir siuntinius, nors už tuos
siuntinius turime mokėti Krem
liui lupikiškus muitus- Siunčia
me tuos siuntinius su skaudan
čia širdim, kad negalime įdėti
savo sergančiai motinai, tėvui,
seseriai ar broliui vaistų, nes
Kremliaus uždrausta.
Su kuo dar bendradarbiauti?
Su lietuvių kultūrinėm orga
nizacijom? Lietuvoje nėra nė
vienos laisvos lietuviškos orga
nizacijos. Kiekvieną organiza-

Mass. — Apie tre
jetą dešimčių mylių nuo Bos
tono yra Lowellio miesas su
šv. Juozapo lietuvių parapija,
kurios klebonu dabar yra kun.
Jonas Žuromskis. Šiom dienom
paskirtas ir naujas vikaras —
tik ką įšventintas, kun Juozas
Freitikas, kilęs iš So. Bostono.
Louellyje lietuvių yra belikę
apie 400 Jie džiaugiasi savo
klebenu kun. J. Žuomskio
ir tiki, kad lietuvių parapijos
ir bendrai lietuvių gyvenimas
čia pagyvės.
Čia lietuviai neturi Alto sky
riaus. Bet lietuvių klubo. Susi
vienijimo, parapijos ir atskirų
lietuvių dėka Lietuvos neprik
lausomybės minėjimas sureng
tas vasario 23. į minėjimą atsi
lankė ir miesto meras — grai
kų kilmės moteris. Sveikinimo
kalboje pasidžiaugė, kad yra
europietė. Europiečiai daug da
vė ir duoda Amerikai. Čia gra
žiai pagyrė ir lietuvių nuopel
nus.
Minėjimo pradžioje maldą
sukalbėjo klebonas kun. Jonas
Žuromskis. Bostono jūrų skau
tai, vad. P Jančiausko ir M.
Manomaičio, įnešė vėliavas ir
stovėjo sargyboje. Šv- Petro
parapijos choras iš So. Bosto
no, vad. muziko Jeronimo Ka
činsko, subiedojo Amerikos ir
Lietuvos himnus. Ant. Matjoška iš Dorchesterio kalboje ap
žvelgė Lietuvos kovas už lais
vę. Ragino visus dirbti Lietu
vai ir nepavargti. Buvo perskai
tyta Massachusetts gubernato
riaus proklamacija ir priimtos
rezoliucijos. Meninėje dalyje,
šv. Petro parapijos choras pa
dainavo keletą dainų. Akom
panavo Vytenis Vasyliūnas.
Iš tos mažos lietuvių koloni
jos Alto reikalams surinkta
224 dol.
Minėjimui vadovavo A. Pau
lauskas, o jam padėjo Jonas
Rusas ir kiti.
Po oficialios dalies buvo vai
šės, kur visi programos daly
viai ir svečiai lovveliškių buvo
skaniai pavaišintiP. Žickus
Lowell,

BRIDGEPORTO. CONN.. L.B. choras. Vasario 16 minėjime išpildęs Maironio dainų ir eilėraščių pynė. Nuotr.
A. Mitkaus

ŠVENTASIS TĖV AS PASVEIKINO ITALIJOS LIETUVIUS
Roma. — Šiemet Vasario 16
minėjimas buvo surengtas kiek
siauresniu mastu, negu kitais
metais, tačiau buvo labai sėk
mingas ir rado didelį atgarsį
Italijos spaudoje bei visuome
nėje. Minėjimą rengė Italijos
lietuvių bendruomenės krašto
valdyba, kuriai pirmininkauja
prel- V. Mincevičius.
Pamaldas laikė ir pamokslą
pasakė arkivysk. Luigi Centoz,
vicekamerlengas ir buvęs pas
kutinis Vatikano nuncijus Lie
tuvoje. Daug kas iš lietuvių
dar prisimena, kaip bolševikam
Lietuvą okupavus 1940. jis bu
vo išlydėtas iš Kauno su ašaro
mis po pamaldų ir suteikto pa
laiminimo Svenč. Trejybės baž
nyčioje. kuri pernai rudenį pa
versta šokių sale. Savo pamoks
le arkivysk- L. Centoz išreiš
kė viltį, kad Lietuvoje sutryp
tas teisingumas vėl triumfuos.
Ragino karštai melsti tos die
nos ir aukotis už savo tėvynę.

bendruomenės nariam tėviš
kus sveikinimus ir padrąsini
mą, teikdamas palaiminimą gy
vam krikščioniškam gyvenimui
sustiprinti.

Savo pamokslą arkivysk. L.
Centoz užbaigė perskaitydamas

Paterson, N.J- — Lietuvos
nepriklausomybės minėjimas,
kuris buvo suruoštas vasario
23 piliečių klubo salėje specia
liai tam reikalui sudaryto ko
miteto. kuriam pirmininkavo
Ant. Gudcnis. praėjo labai
gražioje nuotaikoje. Žmonių
prisirinko apie 150. Mūsų ma
žoje kolonijoje tai nėra mažas
skaičius. Į minėjimą atsilankė
kongresmans Charles S. Joelson ir miesto mayoro atstovas
Mr. Wagner. Invokaciją sukal
bėjo kun. V- Dabušis, o minė
jimui rengti komiteto garbės
pirmininkas klebonas kun. J.
Kinta savo sveikinimo žodyje
priminė lietuvių kalbos senu
mą ir garbę būti lietuviu. Kongresrr.anas Ch. S. Joelson sa
vo gražioje kalboje priminė,
kad įnešė į Kongresą naują re
zoliuciją. reikalaujančią Lietu
vai laisvės. Miesto atstovas

popiežiaus Pauliaus VI sveikini
mą, atsiųstą Vatikano valsty

bės sekretoriaus kardinolo Amleto G. Cicognani telegrama.
Šv. Tėvas savo telegramoje iš
reiškė siunčiąs Italijos lietuvių

ciją ten stropiai prižiūri komu
nistai. kuriuos tampriai ant pa
vadžio laiko okupanto politrukai. Tik per juos tegalima lie
tuvį pasiekti. O bendradarbiau
ti su okupanto agentais mes
negalime. Tai būtų savo tautos
išdavimas. Tasai
peršamasis
iš tikro būtų bendravimas su
raudonojo

okupanto

agentais;

tai būtų jau nebe kultūrinis
bendradarbiavimas
su oku
puota Lietuva, o parsidavimas
Lietuvos smaugėjui.
Jų kelias nėra mūsų kelias.

Po pamaldų įvykusiame mi
nėjime buvo perskaitytas svei
kinimas Italijos ministerio pir
mininko Aldo Moro ir Vatika
no valstybės užsienio reika
lam sekretoriaus arkivysk. Antonio Samore, buvusio Kaune
Vatikano nunciatūros sekreto
riaus (1932-38). Jisai pareiškė
atnaujinąs savo meilę lietuvių
tautai ir už ją aukojas savo
maldas.
Minėjime dalyvavo lenkų ar
kivysk. Gawlina. ukrainiečių
apaštališkasis vizitatorius arki
vysk- Bačko, gudų vysk. Sipovič, Vatikano sekretoriato ats
tovas prel. Alberto Giovannet-

ti, Italijos parlamento atstovas
ir krikščionių demokratų par
tijos centro valdybos narys dr.
Luciano Dal Falco. Savo svei
kinimu jis išreiškė Italijos soli
darumą Lietuvai.
Italijos valstybinis radijas
davė Lietuvos istorijos duome
nų ir 15 minučių lietuvišką
programą. Panašius pranešimus
padarė Vatikano radijas viso
mis kalbomis. Plačiai rašė di
dieji Romos dienraščiai ir pro
vincijos laikraščiai. Italijos ži
nių agentūra ANSA išsiuntinė
jo platų komunikatą Italijos ir
užsienio spaudai. Tai įrodymas,
kad Lietuva neužmirštama ir
•kad pačių lietuvių ryšiai su
Italilijos valdžios asmenimis,
Vatikanu, spauda ir visuome
ne Lietuvos laisvinimo reikalą
palaiko gyvą.
(m.).

VASARIO 16 PATERSONE
Wagneris pasigrožėjo Lietuvos
valstybiniu herbu — vytimi ir
patikino, kad šis kardas kovo
ja teisinga kovą, kuri bus lai
mėta- Pagrindinis kalbėtojas V.
Alksninis, iš Maspeth. N. Y.,
gerai parengtoje ilgesnėje kal
boje nusakė dabartinę I :etuvos ir lietuvių tautos politinę
padėtį.
Meninę programą išpildė so
listė O. Zubavičienė, akompa
navo muz. A. Kačanauskas. So
listė su labai gera technika pa
dainavo: Prie šaltinio ateik —
N. Vaitkevičiaus, Pavasario die
nelė — St. Šimkaus, Vai gra
žu — Aleksandro Kačanausko
ir Kur bakūžė samanota — StŠimkaus. Bisui dar padainavo
— Aš išdainavau (Klovo). Me
ninei programai vadovavo V.
Tallat-Kelpšaitė. o kongresmanui Ch. S. Joelsonui už rezo
liucijos įnešima Lietuvių Bend
ruomenės ženklelį prisegė D.
Masionytė. Pasiųsta Altui rezo
liucija. kurią paskatiė V. Cižiūnas- Minėjimas praėjo su dide
liu atsilankiusių dėmesiu, tik.
kaip įprasta, užsitęsė truputį
per ilgai. Aukų Lietuvos laisvi
nimo reikalam surinkta 669.30
dol.

St. Petersburg, Fla. — Mū
sų apylinkės lietuvių koloni
ja gana gausi. Vietinius lietu
vius dažnai lanko giminės ir
draugai. Kai nėra lietuvio ku
nigo, katalikam būna sunkumų
atlikti savo religines pareigas.
Laimei prel. J.B. Končius ko
vo 6. 7 ir 8 ves rekolekcijasPradžia kovo 6 d., 6 vai. vakšv. Vardo (Holy Name) bažny
čioje (5824 — 15th Avė. South
Gulfport). Kovo 7 d. 10 vai.
bus mišios, o 6 vai. vak. pa
mokslas ir išpažintis. Kovo 8,
sekmadienį, 12:30 vai. mišios
už Lietuvą
Kovo 7. šeštadienį 12 vai.
bus bendri pietūs, lietuvių sve
tainėje (4880-46th Avė. N., St.),
dalyvaujant prel. J- KončiuiGavėnios atgailos laiku kvie
čiame visus lietuvius išgirsti
Dievo žodį savo kalba, dalyvau
ti rekolekcijose. Rengėjai.

Sakramento

K. Vaičiūnai, anksčiau gy
venę Bronx, N.Y., dabar Revicra Beach Floridoj, vasario 8
minėjo vedybinio
gyvenimo
50 m. jubiliejų Tą dieną Reviera Beach šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčioje buvo jų
mišios, po mišių vaišės jų duk
ters Mrs Ann Ronkens rezi
dencijoje \Vest Palm Beach.
Jie taip pat turi sūnų Stanislo
vą ir dvi dukraites - .Mrs. Robert Kinan (Lake Parkt ir Sand
ra Vaičiūnas <New York* K
Vaičiūnas yra lietuviu pranciš
konų rėmėjas.

šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je prasidės kovo 8. sekmadie
nį, 10:30 vai. ryto. Pamokslus
sakys lietuvis pranciškonas, misijonierius Korėjoje, tėvas Liu
dvikas Vėželis. O.F.M. Atlaidai
baigsis iškilmingomis mišiomis
antradienį, kovo 10 d . 7:30 vai
vakare.
—kvd.

— Brockton, Mass., Lietinių
Fondo vajus šio mėnesio pra
džioje pasiekė 2.000 doleriu.
Naujausias narys iš Broektono
su 200 dol. auka yra kun Jo
nas švagždys Nesentai Brock
tono vajaus veikla buvo pami
nėta Laisvės Varpo radijo pro
gramoje. kas žymiai prisidėjo
prie šio reikalo skatinimo lie
tuvių visuomenėje.

A. a. kunigo Vytauto Demikio mirties metinėse kovo 7.

šeštadienį, 2 vai. popiet, bus pa
šventintas paminklas ant velionies kapo Kalvarijos kapinėse.
Tą diena 9 vai. ryto šv Kazi
miero parapijos bažnyčioje bus
gedulingos mišios su*"egzekvi
jomis.
40 valandų Švč

garbinimo atlaidai

MOTINA LIETUVA ties iuvu»ių sūnų kapų. Gyvas paveikslas it Vasario 16 minėjimo Bridgeport. Conn. Nuotr. A. Mitkaus.

Lietuviu rekolekcijos
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DARBININKAS

Baltimores žinios

NAUJI FILMAI

iv- Vardo draugija metinius

pusryčius rengia kovo 8 šv. Al
fonso mokyklos salėje tuojau
po 8:30 v. mišių. Bilietus pra
šoma iš anksto įsigyti pas ko
miteto narius arba klebonijoje.
Pusryčių metu bus pasakyta
kalbu.
Kiekvieną sekmadienį 4 v.
popiet šv. Alfonso bažnyčioje
kryžiaus keliai einami lietuviš
kai. Gražus būrys lietuvių susi
renka Į šias pamaldas.
Sodalietės išrinko komitetą,
kuris prieš Velykas su dovano
mis aolankys senelius, esančius
prieglaudose. Ta gražų darbą
jos atlieka kasmet.

metinės
komunijos pusryčiai bus ko
vo 15 tuoj po 8:30 v., mišių šv.
Alfonso mokyklas kambariuo
se. Klubas yra sudarytas iš su
augusių parapiečiu. Kiekvieną
mėnesi jis turi kokį nors vaka
rąC.Y.O- jaunimas kovo 15 da
lyvaus šventojoje valandoje,
kuri bus popiet šv. Alfonso
bažnyčioje.
Suavousiyiv klubo

Izidorius Aimanas, naujos
kartos lietuvis, dr. Henriko Armano tėvas, sulaukės gražios
senatvės, mirė po trumpos li
gos vasario 17. Turėjo 83 me
tus. Paskutines kelias savaites
sirgo. Gedulingos mišios buvo
vasario 21. Palaidotas Holy Redeemer kapinėse. Liko nuliū
dęs sūnus daktaras Henrikas ir
jo žmona Elena ir jų sūnus Ed
vardas ir uošvė Magdelena Treidenienė.
Jonas Obelinis

Iškilmingi komuni
jos pusryčiai
Keamy, NJ.—šventojo Var
do ir Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centro vyrai turi
gražią tradiciją kasmet gavė
nios metu bendrai išklausyti
mišių ir priimti komuniją; po
to būna iškilmingi pusryčiai.
Šiemet šventė bus kovo 15.
Kančios sekmadieni. Mišios 9
vai. ryto; po mišių bendra ko
munija. Iškilmingi pusryčiai bus
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centro salėie. Pusryčiu me
tu kalbės valdžios ir vietiniai
atstovai. Lietuvišką kalbą pasakvs pakviestas Warreno apskri
čio teisėjas Kazys Paulauskas
(Ch. Paulis).
Visi vyrai kaip vienas, daly
vaukime šioje tradicinėje savo
šventėje. Parodykime visiems,
jog esame drausmingi ir vie
ningi.
Tėvai nepamirškite paragin
ti savo sūnų, kad ir jie daly
vautų. Pakvieskite taip pat
drau?u<5 h- pažįstamus. Bus tik
rai įspūdinga, jei pilna bažny
čia ta sekmadieni prisipildys
vyrų kilniam ir šventam tiks
lui. o naskiau. suėję pusryčiam,
pabendraus ir kultūringai lai
ka nrale’STaigi. Kančios sekmadienį vi
si vyrai ruoškimės tai šventei!
J- Mėl

1964 m., vasario 28 d., m*. 1$.

ALE RŪTA

Visų baramas HoUywoodas
už pigius ir nemoralius filmus,
mėgina sąmoningai ar nesąmo
ningai kartais atsigriebti ir sa
vo reputaciją pataisyti. Euro
pos kraštu (ynač Italijos ir Šve
dijos). Japonijos ir Meksikos
filmams kurį laiką pirmavus.
Hollywoodas ėmė temptis ir
manoma, kad jo. kaip filmų pa
saulinės sostinės, vardas pama
žu vėl atgaus savo pirmykštę
reikšmę. Ateinančios vasaros
vidurv, pavyzdžiui, 20-th Century-Fox studija pradės sukti
filmą “The A?ony and the Extasy” su Rex Harrisonu popie
žiaus Juliaus vaidmenv ir Char
les Hestonu — Michelangelo.
Reikia tikėtis, kad tai nebus ei
linis fimlas. Yra ir daugiau už
planuotų filmų klasikinėmis te
momis.
HOLLYWOOD kampelis palmių pavėsy. Nuotr. L. KanŠiuo metu Hollywoodo filmų
čausko.
pramonė dar nieko ypatingai
gero neišleidžia, bet, dėkui
jiems, bent piktinančius pa
veikslus sumažino; ieškoma ori-’
ginalesnių temų bei pastatymų.
DR. A. GRIGAITIS
Gal tai rezultatas organizacijų
Podagra angliškai vadinama
Aštrius podagros priepuolius ir kritikų ryškesniu balsų prieš
“gout”. Jos priežastis gerai gali sukelti lengvi sužeidimai, tuščius ir nemoralius filmus.
dar nežinoma. Manoma, kad šią blogai pritaikyti batai, ankšto
Seven Days in May
ligą sukelią nepakankamai mais kos pirštinės, persivalgymas,
Paramounto studijos filmas
to apykaita. Krujuje susiren persigėrimas, operacijos, infek su tokiais rinktiniais aktoriais,
ka per didelis šlapumo rūgš cijos, gydymas kepenų ekstrak kaip Burt Lancaster — Ameri
ties kiekis, kuris vėliau susitel tu. insulinu, gyvsidabrio prepe- kos generolo vaidmeny. Kirk
kia audiniuose, dažniausiai są ratais.
Douglas —- pulkininko, Fredenariuose. sausgyslėse, raumeny
Ši liga gyvybei pavojaus ne ric March — Amerikos prezi
se. krauio induose. Ta rūgštis sudaro. Ja sirgdamas, žmogus dento, Ava Gardner — Washpatekus i sąnari, neištirpsta ir gali ilgai gyventi.
ingtono gražuolės. Filmas žiū
jame lieka. Kraujas jos neišrovą apgauna tik ta prasme,
Gydymas
plauja.
Ūminis podagros priepuolis
Podagra turi rvši su apsinuo yra surištas su staigiu Įdegimu. ra palink:mo tukti. Sriubas var
dijimu švinu, cukrine liga, leu Gvdvmui reikia vartoti vaistus toti pieniškas, daržovių; vengti
kemiją. mažakraujyste, geltli nuo Įdegimo ir skausmui ramin mėsiškų
ge. nutukimu, paveldėjimu.
ti. Ligos paliestą sanarį reikia
Iš angliavandenių rekomenlaikyti ramio’e padėtyje. Gali duoiama — makaronai, bulvės,
Priepuoliai nrasideda staiga,
ma dėti karštus kompresus (iš daržovės, svogūnai, česnakai,
dažniausiai nakti. Paliečia koiu
1-2 proc liq. aliumini acetic, agurkai, grybai. Įvairios salo
didįjį pirštą, bet kliudo ir ki
vadinamo Burowo skiedinio, tos, vaisiai, kompotai, medus,
tus sąnarius — pėdos, kelio.
degtinės skiedinio)- Prieš kom
Iš karto gali susirgti du ir dau presą sąnari ištepti tepalu nuo marmeladas, pienas, rūgęs pie
giau sąnarių. Pajuntami Įvai reumato. Iš vaistų vartoti spi nas. vaisių sunka.
Chroninės podagros paliesto
raus laipsnio skausmai- Audi ritą arba jam panašius — atniai apie sąnari sutinsta, pasi hophana, colchiciną. Colchici- sąnario gydymui didelės svar
daro karšti, blizgą, parausta ar nas gerai ramina skausmus, bos turi gydomas purvas, vo
ba pasidaro tamsiai raudonos bet gali sukėlti viduriavimą, vė nios su druska, ypač jūros drus
spalvos. Gali būti ir krauio iš mimą. Tada jo vartojimą rei ka Reikia daugiau judėti, pasi
siliejimas Patinsta aplinkinės kia nutraukti. Dabar aštrūs po vaikščioti, sportuoti pagal sa
venos, pakvla temneratūra. bet dagros priepuoliai gydomi cor- vo sveikatos padėti. Dažnai
žmonės suserga kartu podagra
nevisuomet; skauda galva, su tizono preperatais.
ir cukrine liga. Tada, žinoma,
mažėja apetitas. Silpnesni po
ir dietos turi būti pritaikytos.
Ligonis
turi
gulėti
lovoje
ir
dagros priepuoliai paprastai
trunka 3-4 dienas, bet gli už gerti daug skysčių — lengvus.sitęsti ir pora savačiiu. Gydy mineralinius vandenis, vaisių
Iš Lietuvos vyčiy
sunkas su vandeniu. Maistas—
mas žvmiai sutrumpina laiką.
avižinė sriuba, daržovės, vaisiai,
veiklos
Aštrus sąnario podagrini® i- kompotas, pienas, pieniški pro
Newark, N.J. — New Yorko
degimas gali virsti chronišku, duktai.
ir New Jersey apskričio meti
kuris veda prie sąnario defor
Podagros gydymui didelės nė komunija ir pusryčiai bus
macijos. jo nepaslankumo. Są
reikšmės turi dieta. Vengti val kovo 8. Tai bus šv. Kazimie
naris patinsta, lankstumas pa gių. kurie turi rūgšties. Gydy
sidaro skaudus ir ribotas. De mu norima išskirti šlapumo ro, Lietuvos vyčių gobėjo, šven
tė.
formaciją gali sukelti ir pasi
rūgšti iš kraujo. O tos rūgšties
Iškilmingos mišios bus 10:30
kartoją podagros priepuoliai. pagrindu yra mėsa ir baltymi
Kartais liga nebūna aštrios for niai produktai. Valgyti mažai v. švč. Trejybės bažnyčioje. Mi
mos. o tačiau iš pat pradžios mėsos, žuvies, ypač vengti inks šias aukos kun- P. Totoraitis.
pereina i chronine. Gali paliesti tų. smegenų, kepenų, austrių. Giedos šv. Cecilijos choras, di
riguojamas K. Bagdonavičiaus.
ne tik sąnarius, bet ir kitus or
Vegetariškos dietos kartais rei
Visi vyčiai susirenka parapi
ganus: atsiliepti i kraujo indus,
kia laikytis ištisus mėnesius, jos salėje 10:15 v. Iš čia su vė
inkstus, širdį, iššaukti sklerozę, vengti alkoholinių gėrimų. Nak
liavom bus palydėti į bažnyčią.
sukelti akmenis kepenyse, tul čiai kuo mažiausiai valgyti. Palydės lietuvių veteranų pos
Riebalai tinka valgyti, jei nė- tas ir jų pagelbininkės. Iškil
žyje, inkstuose.
mėse taip pat dalyvaus ir jau
nųjų vyčių taryba.
Pusryčiai bus tuoj po pamal
dų šv. Jurgio salėje. Pusryčiam
vadovaus Jckūbas J. Stukas.
Pagrindinę kalbą pasakys kun.
Edward C. Higgins iš So- Orange. N.J.
Po pusryčių apie 3 vai. toje
pačioje salėje bus apskričio su
sirinkimas. kuriame bus ap
svarstyti aktualieji vyčių reika
lai, pakėlimas į trečią laipsnį ir
k. Po susirinkimo — kavutėšeimininkais bus vietos Lie
tuvos vyčių kuopa. Ji prašo vi
sus kuo gausiau dalyvauti. F.V.

PODAGRA

— Dabartinės lietuviu kalbos
žodynas. Apie 45,0€ J žodžių, re

daguotas prof. J. Balčikonio re
dakcinės komisijos. Kietais vir
šeliais, gražiai įrišta, 990 pusi.,
kaina $12.00. Kas nori gražiai
lietuviškai kalbėti, labai įsigyti
nas leidinys, gaunamas Darbi
ninko administracijos spaudos
kioske-

RESTAURANTS

TO PLACE,
YOUR AD
CANCEL OR CHANGE
Call LO 3*7291

Suburbau dininer with a
Continental flavor

kad jo pavadinimas ir ypač
Ava Gardner vardas leidžia
spėti, jog čia rasi romantinį
siužetą, gal būt, su puikiais ža
liuojančios ir žydinčios gegu
žės gamtos vaizdais. Nieko pa
našaus nesulauki. Filmo nuo
traukos — tik juoda ir balta.
Labai šykščiai duota muzikos,
nors moderniškos ir įdomios
(Jerry Goldsmith). Ava Gard
ner. tiesa, kiek romantiška,
bet jos reikšmė filme tik dešimtaeilėPavadinimas “Seven Days in
May” reiškia tariamą Amerikos
kariuomenės sukilimą, ruoštą
prieš prezidentą ir Baltuosius
Rūmus, ir per vieną gegužės
mėnesio neramią savaitę to su
kilimo išaiškinimą bei palaužima- Filmas siužetu atsiremia
į labai popularų romaną (best
seller), parašytą dviejų auto
rių: Fletcher Knebel ir Charles
W? Bailey.
Filmo vaizdai negausūs ir
nuobodūs: Baltųjų Rūmų posė
džių salės, slaptoji kariuome
nės bazė, keli Kalifornijos dy
kumų ir privačių namų bei res
toranų vaizdai.
šis filmas labiausiai
pa
tiks politikos užkulisiais be
sidomintiems. Eiliniam žiūro
vui pradžioje nuobodu ir daug
kas nesuprantama. Vėliau pra
deda veikti kiekviena gerai pa
rašyto romano ypatybė: įdo
mi intriga, sumaniai vystoma,
smulkmena po smulkmenos at
skleidžia vaizduojamą idėją ir
veikėjų charakterius. Sužino
me. kad karinė Amerikos va
dovybė, labai nepatenkinta pre
zidento palankumu rusams, nu
taria jį pašalinti ir Amerikoje
Įvesti laikine diktatūrą, kad
išgelbėtų šalies laisvę ir jos tra
dicijas. Bet vėl sužinome iš fil
mo psichologinės plėtotės, kad
pažeidžiama pagrindinė
šio
krašto idėja ir tradicija: demo
kratija.
— Kodėl tu negali palaukti
balsavimų? Tada kandidatuok,
laimėk ir tuo būdu pašalink
mane!—sako valdžios viršūnė
sukilimo organizacijos viršūne.!

Filmas baigiasi demokratijos
laimėjimu. Sukilimo vadas, pri
verstas iš generolo ir karinės
bazės vado pareigų atsistatyti,
nusižudo.
Suaugusiem ir subrendusiam
jaunimui filmas bus įdomus;
kaip originalių temų ir geros
vaidybos bei neblogo pastaty
mo kūrinys.
FUNERAL HOMES
ŠERIO MONUMFNTAL WORKS
Mfrs. & Sales — Established 1937
Monumentą for all cemeterie~. Buy
direct from Mfr. and save’ Displav
and Plant on Premisos. All work
"vai-anto-d. — 319 R^retto St. Bronx.
N. Y. Tel. DA 8-2223; after 5 P.M.
phone 516 PR 5-6030.

MARCPIERE

Your Hosts:
Peter Corte • Marce Gardenghi
Rte 110. MELVILLE. L.I.
CHapel 9-8221

KARL’S Marinera Inn — T.iinch or
dine where cuisine ard scenic be* u
t y exce). Sea food. tobsters. stehks.
chops. For reservattons call AN19756; if no ansvver. ANdrevv 1-8111.
Bayview Avė & James St. Northport (tum North on 25Al — Enjoy
the Bay-View.

For Better Wedding and
Week-End Dancing

TUK EDO BALLROOM
Offer the Finest
Coli Fred — RE 4-7335
210 E. 86th Street & 3rd Avenue
New York City

GLENN R. COOK

Syosset Funeral Home
Distinsrvished Funeral Service at
reasonable rates. Chapels in all boroughs. 2 blocks north oe CathoM^
Church. 28 DeVine St.. Svosset. 1*1.
(516) WA 1-1372
HENRY WEYDIG & SON. Ine.
FUNERAL HOME

CHARLES VVEYDIG. Lic. Mgr.
13-39 122nd Street
Crtlege Point. N Y.
FLushing 9-8563

~

FLOOR

FLOOR COVERING
CUSTOM WORK IN FLOOR
COVERING

Oraniics. Mosaic. Tlle. Formina
We guarantee oiirwork Remember’
If you vvant the Verv Best — Call
LO 7-0800
FLOOR E X P E R T

SCRAPING - STAINING

Our Specialty
Waxing and nig shampooing. If you
vvant the verv best call PR 3-1542
ask for DON SMTTHERMAN —
167 McDougal St.. Brooklyn, N. Y.

C’.OVELAKE ARMS -- F«“* Air
C-'nditir.riinp' f- Gas. Ne.nr njj ho’,vie<
of V'O«*.'hir».
Pon»aU
C?nn'"'’,i"nt
shonnin”’ 5
n* v<v ''-d
AR 3-0122

TAPPEN’S RESTAURANT

Ėst. 1845 — 3078 Ocean Avenue.
Famous for shor«* dinners s«n<*e the
carriaee davs. O"tdoor <iinin<r on
our Patio from May to Sept. Banouet facilities for all sočiai functions —from 10-350. Reservations:
call Anthony Marinos - DE 2-4200
WEEKENDS can be vvonderful!

... when you spend your evenings

T.t’Ytirv ants at

3* .-5 rnoms. 2 hathtn sehno’s.
min. t« ferrv. Clove Rd
Avė.. Sunnyside
CI 7-2237

r»FN PAWN BROKFR® •■*«*.
■t^OFieth Avpmte Brcokhm. N V.
r>n Di^monds. J«',”etrv. F*’*4-siįvprv—m C:t»v>-ras. \Vatches and
Personai Prnnertv.
C.-'l SO..th
For th-» Perstatai Totich.
AKC P’TRR
Dom<’“»'C
Tv«rwx»ted
AIX FREFns
One of laro^st .ce!“rtir»n<s anvwhere

NE* BONAPARTE

1613 Avė. *'
Theatre)
DEwey 6-6880
Have you tried Ralph Sorentino's
fa motis Italian O’isine? ••yvher® the
Stars meet’’. A la carte DinnersCocHails. Parties accommodated.
Commnnion Breakfasts $3.00

C’TY OF GLASS
Fnrmingdale. N.Y. (516> CH 9-3171
i nn n | NO
CO. Ine. rtnrp iotn
’.t-oi Pvnyost Avė.. Brnn'-. X’ V
p-ct <S*nne . Con^to and W«od-»n
Pn»"k P—v-ht-s - pifi’-n'ttMind Sculptures - Tree 'rtibs
^’anters.
ctonf

FA 4-1439
DANIEL D. CHAPMAN
Instirnnce—all t’mes. Our aini is to
estahlish the finest rtmotation for
honestv. intetrritv a-d
.
Mav we serve vou ? FPFFPnRT
211 S. Ravvietv Avė. (North-East
corner Rose St. f.- P.avview Ave.i
FR 8-0999

DANCING

with the nice people vou'll meet at
this lovely luxurious chib!
Plūs the Added Attractron of
Sparkling Entertainment in
Our Sumptuous Lounge
The Music of Chic Morrison, etc.

BF a TTTTiriTT. .terOMd * 'nrctNS
AVAILABLF FOR ELDERLY
LADY

With privalė familv. Snecjnl nttontion
Diet -- Gracion« living
/
516 FR 8-6063

IDA C. BECKER S
W I G S
LADIES IMPORTED WIGS
57 W. 57 St. (6th Avė.) PL 2-2234 Life time eruarant**e. 100'Z importai
Virgin hair. all shadęs. <-«»rtnm fitted
Easv time navments $59.95 un Call
*br home d«»mor<stration. No obligaMA RIO’S
tion — CY 9-4672.

La Martinique

TERRACE ROOM

152 Washington St.. Peekskill. N.Y.
One of the most beautiful Halis in
Westchester for Weddings. Communions and Confirmations. Seats
150 in comfort. Phonė 914 PE 7-2783

SCHOOtS

Lvnnco Sales, Ine. Manufacturers. renre«enta*ives f- distrihoto—■ Re«tau>-ant and in«t:tutionnl snnnlies. "lasv...pre cc-tainov«. ehinav-a-e mons f< r-pyv-v a-»d npvfv —
>Įų for t h- --orv tv-' t S-'e-ia] at tontion to a’l Chiirt"*’ Sn'--z-tiev
«O3 Rn«h’”ick Avė., Brook)'”’ 6 N V.
GL 2-2670
GL 2-2834

KAY-LAURE*
For A Beauty Career
• Beginners. Day
andevening
classes
E
• Refresher course
• Manicuring
course
T
Free placement
Į
service
Write for brochure

STORE — SHOP
ALBERT MAIER. INC.

POR K STOR E
("jerimivia k-attliena ir Įriti mAsos
nvod-ikt?’ nvmtt ir mažais kiekiais.
tr-ierUen
— nanm ęramvhos
“Kie1ha««v” 1027 W»«hinaton A ve.
8ronx 57. N. Y.
TRemont 8-8193

KAY-LAURE’
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE

pas ap a

F no n

market

New Classes start everv Monday
8 Duffy Avė.. Hicksville. N. Y.
(516) Overbrook 1-5313

F” ESH FTSH DAILY
Whn’a«a’e and Retai]
For the Best Shon at P & S
Free Deiiverv
Jackson Heig-hts. L.I. — Hl 6-1635

PRINTING

85-06 37th Avenue

PARK CITY PRESS INC.

COMPLETE PLANT
Photo Offset. Letter Press, Bindery
Color Brochures
3460 Great Neck Road
N. Amityville. L. I.
516 MY 1-2700
CLANCY ASSOCIATES
T. CAGNARD

Serving all Boros
Multigraphing - Offset
Mimeographiner - Mailing
24 HOUR SERVICE

O’Shea Funeral Home under the di
rect ion and ovvnership of
Mr. CHARLES J. O’SHEA Jr.
Fami’ies vali appreciate the moderate funeral cost, būt a dignified superior funeral Service giving solace
and comfort to those in «rrief. — 2515
North Jorusalem Rd.. East Meadov,-.
L. I. — TA 6-1010,

nispuv

-Ror Tz>nt” FRESH FTSH DAILY'
Also Shell Fish. Com to
GASPCR CANNI7.7ARO
FISH MARKET
307 Knickerbocker Avė.. Brookhm.
Our nrices are the Jo"'est' - "Eat
fish for better health”. GL 6-3754
Fresh Fish Dailv for Lent
0’1 CT. 7-3307
PEOPLE’S FISH MARKET
Will deliver — fresh fish. also fried
fish. boiled shrimp. clam cho'vder.
salads. “For better health eat more
fish'“ Phone orders vvelcome. 11.36
Rockavcay Parkway. Brooklyn, NY

250 Park. Avė.. N.Y.C., YU 6-7833
THE ECHO PRESS

JOHN PORO, Jr.
192 Driggs Avė.. B’klyn 22. N. Y.
Everything and Anything
in the Prtntin«- Line
if you vvant the Verv Best.
Call EV 3-2644

TRAVEL BUREAU
PRISCO TRAVEL BUREAU,
Ine.

Wor)d vade Travel Services — Air.
Steamsh’p. Rail. Bus. Crnises and
Tours. Hotels. Foreign Exch~nge.
Travelers Checks. 1 De Kalba Avė..
Brooklyn 1. N.Y.
MA 5-1150.

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti
atsilyginti už laikrašti. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas.
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą,
dedamas šis lapelis. Prašome ji iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Darbininkas, 910 Willoughby Are.. Brooklyn. N. Y. 11221
Prašau pratęsti prenumeratą 1964 metams.
Vardas ir pavardė..........

Adresas

.......................................

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

(Datai

. auk v $

Viso $

(ParaAast

OAKtt^INKAS

1964 m., vtjarfe 78 d., nr. 1S--

^Š^HMATAI

Norite geros meniškos fotografijos —

SPORTAS

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją ? Jums geromis sąlygomis
padarys —

Veda K. Merkis
— Bobby Recher, jauniausias

pasaulio didmeistris ir toliau
linksniuojamas Amerikos žur
naluose, daro neįprastą pasitarnavimą šio krašto šachma
tam. “Ląfe” žurnalas vasario
21 paskyrė 3 puslapius Fischerio nuotraukom ir rašiniui apie
jo pasiekimus.
— Bostone rugpiūčio 16-29
įvyko JAV atviros šarhmatų
pirmenybės po 20 metų pert
raukos. Buvo 1938 ir 1943. Bos
tonas tikisi sutraukti rekordinį
dalyvių skaičių (per 300). Rū
pinkimės, kad lietuviai šachma
tininkai būtų atstovaujami gau
siu skaičiumi. Raginkime vieni
kitus ir ryžkimės dalyvauti jau
iš anksto.
— Jugoslavijos atstovas M.
Vukcevič laimėjo Massachusetto valstybės p-bes vasario 2123 Brocktonę, sukoręs 4 (4:1/0
tš. (lygiom su D. Schefferiu),
2-3 v. pasidalino John Curdo
ir D. Scheffer, surinkę po 4-1
tš.
— Didmeistris A. Bisguier
(iš N.Y.) davė simultaną Massachusetts šachmatininkam vasa
rio 22 Brocktonę, laimėdamas
25 iš 26 partijų. Tašką iš didmeisterio išplėšė tik vienas
bostoniškis S. Brandwein.
— Algis Makaitis dalyvavo
Harvardo universiteto rinktinė
je, Ivy lygos varžybose, vasario
22-23 Providence, R.I. Harvar
das įveikė Brown univ., bet
pralaimėjo prieš Yale. Makaitis
laimėjo tašką pirmose rungty
nėse, bet pralaimėjo antrose.
Po mėnesio varžybos bus su
Columbia ir kt. universitetais.
—The Montreal Star mini
Igną Žalį, laimėjusį tašką prasi
dėjusiose lygos pavienėse var
žybose. Žalys įveikė D. Boilean.

VYT. MAŽELIS

tos Lietuvių Atletų Klubo fut-

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

bos rungtynės buvo atšauktosPereitą sekmadienį mūsiškiam
iš viso rungtynių nepaskirtaVadinasi šį sezoną mūsų futbo
lininkai turi pakankamai atos
togų.
Ateinantį sekmadienį rungty
nės yra klaustuko ženkle. Snie
gas ir pabiurę aikštės gali vėl
visus tvarkraščius subraukyti.

Mūsiškiai šį sekmadienį žai
džia namie (Bushwicko aikštė
je) Kmckerbockerio taurės var
žybų rungtynes su Guatamala
of Lima. Rungtynių pradžia 12
vai.
Jauniai, vėl numatyti ‘ ‘US
National Junior Challenge Cup”
varžybose su Hispano, 11 vai,
Riverside ir 108 West St.
Atletas

DVI ALGOS ŠEIMOJE
Kęstutis Gaidžiūnas

Jūsų šeima nėra tipiška Amerikoje, jei gaunate tik vieną
algą, šiandien jau reikia, dvie
jų algų pakliūti šion grupėn.

taip pat teigia kad
Amerikoje auga ir biurokrati
ja. Pagal. Fe. Reserve Board
davinius, šiandien yrą 8,700,
000 tarnautojų federaliniuose,
valstybiniuose, ir vietiniuose
vyriausybės darbuose. Palygi
nus su 1954 metų statistika,
tai 2,000,000 tarnautojų prie
auglis.
Atskirų valstybių ir vietinių
valdomųjų organų samdomų
tarnautojų yra 4,859,000. Jų al
goms kiekvieną mėnesį išlei
džiama apie $1,313,300,000.
Statistika

XI V-jų žaidynių tinklinio var
žybos įvyks kovo 7-8 Chicago-

je. Varžybos bus vyrų, moterų,
jaunių A ir mergaičių A kl. Da
lyvaujančių komandų skaičius
neribojamas ir nereikalaujama
jokių kvalifikacijų iš apygardinių pirmenybių.
Šiose žaidynėse bus sudary
ta pagrindinės lietuvių rinkti
nės ginti lietuvišuas spalvas
1964 metų Š. Amerikos pabaltiečių olimpiniuose žaidimuoes
gegužės 9-10 Clevelande.

Tel. HYacint 7-4677

- HAVEN REALTY JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijos.

DAINUOJAME
SU LIONE
Dėl didelio žmonių pareikalavi
mo grynai lietuviškų dainų, Lio
nės Juodytės nauja* LP-1003 al
bumas jau išleistas. Gaunamas
Darbininko Administracijoj, 910
Willoughby Ave^ Brooklyn, N.Y.,
Mrs. A. Ginkus 495 Grand St.,
Brooklyn, N. -Y. ir kitose vietose,
kur pirmosios plokštelės buvo
gaunamos. Kaina $5.00. Norin
tiems įsigyti dvi plokšteles, LIO
NE JODIS AT TOWN HALL ir
DAINUOJAME SU LIONE, abi
plokštelės už $8.00. Didesniems
kiekiams duodame nuolaidą. Pra
šome siųsti užsakymus su čekiu:
Alex. Mathews, 256 Union Avė.,
Brooklyn 11, N, Y.

du gražūs bu
tai su apšildymu ir karštu van
deniu. Abu butai antrame aukš
te, vienas iš 3 kambarių, kitas
iš 4 kambarių. Prie gero susisie
kimo. Informacijom Tel. DE
6-1110 arba ES 6-4556Išnuomuojami

Pirmą kartą, kaip Statisti
kos Biuro skaičiai rodo, šeimos
su dviem dirbančiais asmeni
mis yra daugumoje. Jos virši
ja vienos algos seimas daugiau
kaip
milijonu:
22,1 0 0.0 00
(1963) prieš 21,100,000 (1962
metais).
Išnuomuojama* butas iš 5
Vieno čekio šeimos ėmė ma
gražių kambarių su visais pa
žėti nūo 1950 metų. Ligi dabar
XI V-j y žaidimų
krepšinio
togumais. Butas yra antrame
dviejų čekių šeimos pakilo be
varžybos bus balandžio 4-5 To
aukšte ir arti lietuviškos Ap
veik penkiais milijonais arba
ronto, Ont. Kacadoje. Varžy
reiškimo bažnyčios.
Kreiptis
IEŠKOMI:
Chicagoje gyve bos vykdomos vyrų, moterų,
40 procentų- Dirbančių žmonų
ST 2-9843.
skaičius dabar viršija 14,000, nanti Irena Schwarz; anksčiau jaunių A-, jaunių B ir mergai
OOO, t-y. 60 proc. daugiau nei ji gyveno 6141 Fairlawn, Dr. čių A. klasėse.
Dalyvaujan
S.W. Tacoma, Wash-, Albinas čių komandų skaičius riboja Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
1950 metais.
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami
______
____ ___šias
________
__ z Arminas, San Camillo, CarlarAiškindamas
statistikas,
mas. Komandos atrenkamos pa
ką ateikite pas mus ir įsitikin
— Bcstono tarpklubinėse -lie Gyvybės Dronriimo Institutas ro (Como) Italy, Gražina Butaus- gal apyvardinių pirmenybių da bet
site. Mes taip pat pataisome kailituviai užbaigė šu" Cambridge skelbia:___________________________ kaitė, gyvenanti Australijoje. vinius. Apygardoms kontingen pius, kaiUninius apsiaustus, šalikus
(Stolsj. Galite pasirinkti iš didelės
2-3 ir su Harvardo uriiv. 1:4. Iš
“Dirbančios žmonos (pilną Jie patys arba žinantieji apie tą nustato Faskas. Dalyvių re
karakulio, Aliaskos ruonio,
Cambridge tašką laimėjo Algis ar nepilną laiką) šiandien su juos maloniai prašome praneš gistraciją atlieka klubai iki ko atsargos
minko ir kitų dirbinių.
Makaitis ir po pusę A. Kliaio- daro vieną trečdalį vedusių ti adresu: John Danish, 7126 vo 25 šiuo adresu Mr. V- BiDidelis pasirinkimas
vas ir Jonas Starinskas. Su ■moterų. Prieš dešimtmetį,
Upland St., Phila, 42, Pareta, 5 Traymore Cr., Toronto
Nelaukite paskutinės valandos
Harvardu po pustaškį uždirbo bo tik vienas ketvirtadalis ve9, Ont
CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535
A. Makaitis ir J. Starinskas.
dusių moterų”.
Šiose žaidynėse bus sudaryti
Kas norėtu skelbtis Darbininke
ALEXDIMANT
pagrindai lietuvių rinktinių, ku
Šiandien virš 8,200,000 šei- prašomas skambinti:
FUB CO.
rios
atstovaus
lietuviškas
spal

mų gauna $10,000 ar didesnį
GLenmore 2-2923
Baltijos klubo pirmenybėse
vas pabaltiečių
olimpiniuose
RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI
metinį uždarbį. Tai arba vieno
New Yorke šeštame rate Stakžaidimuose Clevelande.
darbininko aukšta alga ar su150 WEST 28th STREET
nys sulošė lygiom su Berzinš,
dėtinė vyro ir žmonos.
NEW YORK, N.Y.
xiv-jy žaidimu stalo teniso
Rankis įveikė Znotinš, o PaWAGNER THEATER
Room 402
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė.
miljens — Vasiliauską. Po še
varžybos bus balandžio 18-19
Brooklyn-Ridgewood,
tel.
VA
1-2613
šių ratų ir toliau pirmauja
Detroite. Dalyvauti gali visi lie
Pramonės departamento staKasa atidara: Penk+adieniais 6 vai. p.p.
iki filmos pabaigos.
Staknys 3-1. seka Rankis 214- tistikos davimai rodo, kad pu- - šeštadieniais
tuviai sportininkai, atlikę 1964 klubus iki balandžio 11 šiuo
Trečiadieniais — ’2 vai. dienos.
metų registraciją. Dalyvių re adresu: Mr. P. Misiūnas, 8863
Penktadienį, vasario 28 d. — iki
>2, Berzinš 2’4-1’/š, Znotinš ir sė 45,500,000 Amerikos šeimų
Trečiadienio, kovo mėn. 4, 1964
Žirnis abu po 2-2, Vasiliauskas uždirba virš $5,600 per metus.
gistracija atliekama per sporto Homer, Detroit 9, Mich.
Filmą iš Kanados kūrimosi laikų —
2-4, Pamiljens 114-2(4, Šukys
“RUF DER WILDGAENSE”
Apie 22 procentai šeimų tiž'o:oic.c:oToTcioio;oio:oKo;oxioio:ow^^
l12-3’4. Paguodos turnyre dėl
Vaidina:
dirba
mažiau
negu
$3000.
Apie
E.
Balser,
H. Hatheyer, M. Mėli ir k.
9-19 vietos Trojanas Įveikė MelPriedinė filmą:
ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
“Der Schršge Otto”
strads. Ten pirmauja buvęs 20 procentų pakliūva į $3,000
Ir
naujausia
Vokietijos
savait.
apžvalga
5000 uždarbių grupę
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių...... Stereo 6.00 $5.00
latvių čempionas Anglijoje V.
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų. Ster. $5
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai, 2 pi., 24 1. šokių ir dainų
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių___
Težydi vėliai Lietuva. Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų ....
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų ....
Mylėsi Lietuvą iš tolo. II dainų šventės 15 rinktinių dainų ....
Lietuvėm kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinet Ster. $5
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių
Tėvynei aukojam, Dainavos Ansamblio, 14 1. dainų. Ster. $6
Mes padainuosim, Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. $7.50
Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijot. maršų
Ar žinai tą šalį. R. Mastienės, 13 liet, dainos solo ..................
A. žabaniausko, po 12 dainų-šokių X ir.XI albumai po $5.00
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co. 16 L dainų ir šokių
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 Met. dainų
Rožė* ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. ....... Ster. $6
Milžino paunksmė, Montrealio 1. dramos teatro 3 pi. albumas
žirginėliai. Montrealio liet, dramos vaikams pasaka...............
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaik. dainos
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, žukausko-VasiMausko juokai
Lithuanian 2-speed record course ..1....... ................. ...................
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių .... po
Clevelando Vyrų oktetas, 12 muzikos šokių rink. . .................
Lietuviško* kamerinė* muziko* 2 pL Iz. Vyt. Vasiliūno .......
Dainuojame su Rūta, J. Stukas. Rūtos ans. 17 liet d. Ster. $5
Lione Jodi* Contralto, Town Hali 14 kūrinių rečitalio pi........
7 Kristaus žodžiai. Bv. Kazimiero parapijos choras ........ .......
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras —........ ..... .......... ..
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pL 2 tad.) ---------

Lacis rezultatu 6(4-14. Lacis
paskutiniame rate pelnė tašką
prieš be pralaimėjimo einantį
kitą ekspertų klasės žaidiką
Brigmariį.
Pagrindiniame turnyre sep
tintame rate susitiks ZnotinsStaknys, Pamiijens-Rankis ir
Berzinš-Zirnis. Šukys' ir Vasi
liauskas laisvi. Viso bus žai
džiama devyni ratai.
Diplomuotas ekonomistą*

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų Atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —
109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.
Tel.:
TA 7-9518
o
PL 3-6628

GOLFAS NAMIE

4.00
5.00
8.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
6.50
7.00
5.00
10.00
4.50
5.00
5.00
5.00
15.00
5.00
3.00
4.00
3.00
5.00
5.00
6.00
4.00
6.00
5.00

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet
87-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N. Y.

•

Tel. VI 7-4477

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIŲUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.

RICHMGND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST.

BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas STagg 2-5938

IINTER GARDEN TAVERN
VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami, polaidotuviniai pietūs. Pirmos rfišies lie
tuviškas maistas prieinama, kaina.<
1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.
(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

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, Brooklyn Ii, N. Y.
•
Tel. STagę 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato i namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
— We take all orders special price for Weddings and Parties----Home-Made Bologna

R EPU B LIC
Liquor Store, Ine.
322 UNION AVL
BROOKLYN II. N. Y.
Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

WHITE HORSE TAVERN
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ.

WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519
SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

GRANE SAVINOS & Loan Association

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WILLOUGHBY AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER& WEBER
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite — įsitikinsitel

6 DIDŽIULES KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 8-3047
(Tarp 85-86 g-vtų)
RMgewoode — 56-54 Myrtle Awe. — VA 1-7088
A storijoje — 28-28 8teinway BŽ. — AB 4-3210

41-06 Main Street — Hl 5-2552

— DE 5-1154

B. B. PIETKIEWICZ, Prm.

KODE SKOLINTIS IS KITŲ JEI GALIMA PASISKOLINTI IS SAVŲ!

Skolink ir taupyk per

AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

iimiiiilll

LITAS INVESTING CO, Ine.
V. VEBELICNAS. President

Trumpalaikė* paskolos — palankiom sąlygom
Už padėtą kapitalą mokama augstos palūkanos
Paskolų ar indėlių reikalais kreiptis po * vai. vak. arte Mtadieniais
V. VEBELIONA8
100-21 89th Avenue, Richmond Hill 18, N. Y. — Tel. HI 1-6798
arba
A. VEDECKAS
83 Morgan Street. Stainford. Conn. ,. Tel. 325-0997

47 and RockweQ Street.

Tel. LAfayctte 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

4 1/2 %
•

INVESTMF.NT
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dieno*
Pinigai įdėti prie* mtnesto 15 d. duoda dividendus už visą mtne<
OtvMendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Praiome aplankyti naują mūsų namą.
VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto
8:30 vakaro; Antrad. ir
penktadienį 9:00 ryt o — 5:00 vakaro; Bežtadienaia
9:00 ryto — 12.00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

DARBININKAS

8

1964 n».t vasario 28 d., nr* 15*

nu
ŽINIOS

mm®
Donelaičio 250

metų gimimo sukakties minė
jime New Yorke paskaitą skai
tys rašytojas Antanas Vaičiulai
tis. Aktorius Henrikas Kačins
kas deklamuos Metų ir kitų jo
raštų ištraukas. Minėjimas įvyks kovo 8, sekmadienį, Carnegie Endowment salėje, Manhattane. New Yorko ir apylin
kių lietuviai turės progos išgirs
ti vertingų minčių apie mūsų
vieną didžiųjų poetų ir pasigė
rėti veikalų artistišku deklama
vimu.
Aldona

Amerikos Lietuvių Inžinierių
ir Architektų Sąjungos Bosto

PLKOS valdyba nutarė su
šaukti rugpiūčio 22 New Yor
ke. Į suvažiavimą kviečiamos
lietuvių katalikių moterų orga
nizacijų pirmininkės bei jų įgaliotinės.
mą

ŪMA New Yorko įdubo vi
suotinis narių susirinkimas įvyks kovo 4 d. 7:30 vaL vaka
re E. Rastenienės namuose,
86-06 86th Avė., Woodhaven
21, N.Y. Artėjant Velykų šven
tėm, šiame susirinkime bus

žymas ir dekoravimas- Malo
niai kviečiame visas nares da
vasario 14 koncertavo Hofstra
lyvauti.
universitete, Long Island Pro
Lietuvių Studentų Sąjungos
gramoje buvo išpildyti MendelNew
Jersey skyriaus mėnesi
sohn, Schuberto, Chopino ir J.
Beesono kūriniai. Amerikiečių nis susirinkimas bus 1964 va
publikos buvo labai šiltai pri sario 28 Lietuvių Katalikų
imta ir įvertinta. A. Kepalai Bendruomenės Centre 6 Davis
tė pirmasis Town Hali rečitalis Avė., Kearney, N.J., 8 vai. vk.
įvyks šeštadienį, kovo 7, 5:15 Programoje —pranešimas apie
vai. Bilietai jau yra platinami New Yorko pasaulinės parodos
ir juos galima įsigyti pas V. lietuvių dieną.
Jonuškaitę-Leskaitienę, Z. Jurį,
Great Necko laikraštis “Great
V. Strolią, L. Stuką, A. Uknevi- Neck Record” vasario 20 pla
čiūtę, N. Ulėnienę ir M. Žukaus čiai paminėjo lietuvių kultūros
kiene.
vakarą, rengtą vasario 14 E.
M. Baker mokyklos salėje. Lai
Svarbus pranešimas New
kraštis įsidėjo aprašymą, kuria
Jersey jaunimui!
Organizuojama tautinių šo me apibūdina programą ir jos
kių grupė, kuriai vadovauti su nuotaikas, ir tris nuotraukas.
tiko tautinių šokių žinovė Jad Dvi iš jų skirtos jaunimui, vievyga Matulaitienė. Kviečiami na — rengėjams, kuriais buvo
studentai, gimnazijų mokiniai vietos Lietuvos vyčių kuopa ir
ir visas kitas to amžiaus jauni vietos švietimo taryba, veikianmas bei visi, kurie jau yra šo ti prie mokyklos.
kę buvusiose anksčiau šokėjų
Lietuvos vyčių 41 kuopa ko
grupėse. Rinktis šį sekmadienį vo 1 mini šv. Kazimiero šven
(kovo 1) 2 vai. popiet šv. Tre tę. Mišios ir komunija bus 11
jybės parapijos salėje, Nevvark vai. Po mišių bus pusryčiai su
N.J.
įdomia programa. Kalbės FordTėvai, jūsų pareiga įjungti hahno universiteto profesorius
jaunimą į šokėjų grupę ir kar dr. Antanas Vasys- Antanas
tu sudaryti progą New Jersey Mažeika praves kitą programą,
jaunimui dalyvauti pasaulinėj kurią išpildys New Yorko vy
parodoj, kur tūkstančiai gra rų oktetas. Taip pat programo
žaus jaunimo suplauks ir gar je dalyvaus ir keletas vyčių.
sins Lietuvos vardą. Registruo Kviečiami visi atsilankyti. Įėjitis L. B-nės apylinkėse arba mas — 2 dol. vaikams — 1.50
skambinti vakarais (po 6 vai.) dol.
telefonu FU 1-7378, Clark, N.
Lietuviškos vestuves balanJ.
džio 26 Apreiškimo parapijos
salėje vaidins Putnamo bendra
bučio studentės.
Pianistė

DRAGŪNAS
ADVOKATAS

Admėnėstradja ............. GL 2-2923 \
Spaustuvu .................... GL 2-6916 Vienuolynas

NAUJIENOS,
Kristijono

yiLUAM ĮMUKĘ

g?

Kepalaitė

PRANCIŠKONŲ SPAUSTUVĖJE Brooklyne susegamas Karto žurnalas, susega brolis Karolis Puza, O.F.M.
Nuotr. V. Maželio.

BROCKTONE SESERYS SENELIAM STATO NAMUS
Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rys Brocktone šį pavasarį pra
dės statyti modernius senelių
slaugymo namus. Dabartiniai
namai yra per maži—tetalpina 25 asmenis ir nebeatitinka
naujiem valstybės reikalavi
mam.
šis pranešimas buvo padary-

Nauji namai pradžioje bus
tas motinos Cecilijos lietuvių
kunigų susirinkime Brocktono statomi tokie, kad sutilptų 50
vienuolyne sausio 30- Motina asmenų. Tačiau visi įrengimai
Cecilija dėkojo lietuvių kuni bus daromi didesni, kad ga
gam ir visuomenei už didelę lima būtų priimti 100 senelių
paramą bestatant Sopulingo ir ligonių.
sios Motinos koplyčią BrocktoPlanus paruošė architektas
ne. Šios statybos skola beliko David Shields iš Quincy, Mass.
nedidelė.
Jo buvo suplanuota ir pastaty
ta dabartinė nauja Sopulingo
sios Motinos koplyčia. Architek
tas atsilankė į kunigų susirin
kimą ir paaiškino savo projek
tus.

BROCKTONO seserų vienuolyne susirinkę N. Anglijos kunigai. Iš k. j
d. pirmoje eilėje: kun. A. Abračinskas, J. žuromskis, prel. K. Vasys, A.
Kontautas, J žvagždys, antroje eilėje — E. Sviokla, A. Kniežys, S. Saulėnas, A. Janiūnas, J. Klimas ir A. Klimas.

PAT1KSLINIMAS

Darbininke ir kituose laikraš
čiuose paskelbtas sąrašas cho
rų, užsiregistravusių dalyvauti
pasaulinės parodos New Yorke
lietuvių dienos programoje. Ne
žinia, kokiu tikslu sąrašan įra
šytas ir New Yorko vyrų cho
ras. Sis choras nėra užsiregist
ravęs ir nedalyvaus, nes prog
ramoje nėra vyrų choram dai
nų. Antra, vyrų choro nariai,
su maža išimtimi, priklauso vie
tos mišriems chorams ir su
jais pasiruošę dalyvauti lietuvių
dienos programoje.

GAVĖNIOS RIMČIAI
Darbininko administracijoje
galima gauti religinio turinio
knygų: Šventas Raštas, Seno
jo Testamento I ir n d., gra
žiai įrišta, 2000 pust, kaina
22 dol- Dievas ir Žmogus, ka
talikų tikėjimo tiesų aptarimas
ir paaiškinimas, kaina 3 doL
Tikybos vadovėlis, jaunimui,
kaina 1.00 dol. Katekizmas,
mažiesiem, gražiai iliustruotas,
kaina tik 0.50 cnt Rašyti: Dar
bininko administracija, 910 WiL
New Yorko Vyru Choro loughby Avė., Brooklyn, N. Y.
Valdyba 11221.

JAUNIMAS KREIPIAS Į JAUNIMU
Pasaulinės parodos lietuvių
komiteto jaunimo sekcija kreipiasi į New Yorko, New Jersey
ir Naujosios Anglijos jaunimą,
Daug lietuvių tautinių šokių
grupių ir chorų rugpiūčio 23
(sekmadienį) suplauks į New
Yorką, į pasaulinės parodos lietuvių dieną. Tautinių šokių bei
dainų festivaliu lietuviai savo
gausiomis meninėmis pajėgo
mis pademonstruos pasaulinės
parodos dalyviam lietuvių kul
tūros apraiškas. Tokio masto

no skyrius kiekvienais metais
Vasario 16 proga gražiai prisi
deda savo auka prie lietuviško
darbo, šiais metais ypatingai
gražiai pasirodyta surinkdamas 552.50 dolerių, kurie paskirstyti pagal narių pageidavi
mą: Amerikos Lietuvių Tary
ba i— 232-, Vyr. Liet. Išlaisvi
nimo Komitetui — 190, J Lais
vę Fondui — 55.50, Vasario
16 gimnazijai — 65. šv. Antano pranciškonų gimnazijai —
10 dol.
Susirinkimas įvyko pas inž.
Joną Mikalauską, kuris ne tik
gražiai priėmė 30 dalyvavusių
narių, bet ir pats prisidėjo prie
aukų su stambiausia 100 dol.
Susirinkime prelegentu buvo
prof. J. Puzinas iš Philadelphijos. Taip pat trumpą žodį tarė
Vliko atstovas J. Audėnas. Me
ninę dalį atliko Rita Ausiejutė
ir Z.Gavelis.

pasirodymai
pasitaiko tik kar
]
1tą dešimtmetyje. Svarbu, kad
šis
pasirodymas praeitų sėk
i
imingai ir sklandžiai. Lietuvių
komitetas deda daug vilčių į
šio pakraščio jaunimą ir lau
kia, kad savo sugebėjimais ir
'energija prisidėtų prie lietuvių
dienos
pasisekimo. Nuoširdžiai
'
kviečiame ir prašome įsijungti
į jaunimo sekciją. Kviečiame
visus moksleivius ir studentus,
kurie nedalyvauja choruose ar
šokių grupėse. Malonėkite te
lefonu ar laišku kreiptis į vie
ną iš jaunimo sekcijos vedėjų:

Koncertas šeimoms- Kovo 1
d. 3 vai. popiet Melrose Memorial salėje bus simfoninis kon
certas šeimom ir jaunimui. Di
riguos komp. Jeronimas Kačins
kas. Koncerto solistu bus 10
metų kinų kilmės smuikininkas
Lynn Chang. Jis atliks Mozar
to trečiąjį koncertą smuikui ir
orkestrui. Koncerte taip pat da
lyvaus šv. Marijos į Dangų Ėmi
mo aukštesniosios mokyklos
choras, kuris atliks su orkestru
vieną kūrinį. Orkestras gros
Smetanos, Moldau, Massenet,
Namas statomas vieno aukš Phedre Tchaikowskio serenadą
to. Seneliai galės eiti į bet ku stygų orkestrui ir Mendelssohriuos kambarius ir net į sodą no nakturną. šia gražia proga
be jokių laiptų. Pastatai bus žada pasinaudoti didelis skai
aprūpinti moderniais gydymo čius Bostono lietuvių, kadangi
įrengimais su kapeliono butu ir Bostoniečiams yra tik kelių
koplytėle, ir k. Naujas namas mylių kelionė.
bus statomas pagal paskutinius
ASD Vyties korporacijos me
valdžios reikalavimus.
tinė šventė bus balandžio 18.
Kun. Albertas
Kontautas, Smulkesnės informacijos bus
rėmėjų pirmininkas, pranešė, paskelbtos spaudoje vėliau.
kad statyba kainuos apie 700,
000. Gauta stambi valdžios pa
Valentines Kojelienės kon
rama. Statoma sąlygą, kad nau certas, rečitalis, Jordan Hali
joji prieglauda būtų pradėta auditorijoje bus kovo 22. So
statyti ankstį pavasarį.
listė turi gražų lyrinės kolaraMotina Cicilija susirinkimo tf-os sopraną, gyvena Chicagometu išreiškė įsitikinimą, kad je Du jos rečitaliai buvo New
lietuvių visuomenė supras nau Yorke. Bostone jos pirmą pasi
josios prieglaudos reikalingu rodymą pristato Demeter Zachmą, kaip gražiai suprato ir pa aref, koncertų rengėjas. Prog
rėmė naujos koplyčios statybą- ramoje — Mozarto, Brahmso.
Schuberto, Debussy, Banaičio.
Naujosios Anglijos lietuviai Žilevičiaus ir kitų kompozito
gali džiaugtis, kad neužilgo tu rių kūriniai. Akompanuos Rerės naujus modernius, erdvius ginald Boardman. Bilietai nuo
1.50 iki 3 dol Galima gauti Jor
slaugymo namus Brocktone.
(J.) dan Hali bilietų kasoj.

Tel. Hlcltory 1-5220

Bosto nit < iams

TAISO TELEVIZIJAS

KINAS ŽILINSKAS
j 629 K. Sixth St.. So. Boston J

Tel. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Railas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRCNAS
Licensed Manager
& Notary Public
660 Crand St., Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
ČIRABORTUS
Balsamuotojas
231 BEDFORO AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

L B. SHALINS
- Šalinskas
LA.IDOTUVTŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
f prie K'orest F*arKway etanoli)
WOOOHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija
Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE VOLIHNIN,
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

NEVY BRITAIN, CONN.
Tel. B A 9-1181

FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.
Laidotuvių direktorius
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.
PU 4-6757
PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir balsamuotojas

Eisenos priežiūros — Eval
das Remėza, 47 Van Siclen Av.,
Brooklyn, N.Y.
Programos tvarkymo — Vy
tas Jurgėla, 1497 Putnam Avė.,
Brooklyn 27, N.Y. Tel. EM 62494.
Stadijono tvarkos — Ant.
Vainius, 80-39 87 Rd., Woodhaven, N.Y. Tel. HI 1-9761-

ro organizatorių*. Nuotr. V. Maželiu.

"Woodhaven 21, N. Y.

CARROL

Centrinės informacijos
—
Kęstas Cižiūnas, 245 E. 27 St.
Patereon, N.J. Tel. 274-0926.

Jaunimo organizacijų veikė
jai, laukiame jūsų talkos su
mobilizuoti kuo daugiausia jau
nųjų jėgų.
Lietuvių dienos
tvarkdaraL
Mieli Kolegos, tikimės, kad
jus entuziastingai atsiliepsite į
šį mūsų atsišaukimąJunkimės į talką didingai
Lietuvių dienai!
Per Pasaulinę Parodą į Lais
vąjį Pasaulį!

84-14 Jamaica Avenue

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir nakt)
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cambrtdge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos
paCios ir j kitus miestus.

Reikale šaukite -- Tel. TR 6-6434
Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUB1N

FUNERAL HOME
SOLISTt VALENTINA KOJELIENĖ

206 East 861 h Street
(tarp 2 ir 3 Avė.)
New York. N. Y.
Tel, RE 4-4428

Vedėjas: Helraut Vollmer
vai. popiet
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietūa-vakarlenė

KASDIEN KONCERTAI nuo 4

546 East Broadway
So. Boston, Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame ri
mtose reikaluose, atydžfai išpildome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki
visų
smulkmenų
laidojimo
reikaluose.
Joseph C. L ūbi n
Funeral Dinector

Telefonas: 268 - 5185

k

